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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και 

συγκεκριμένα στο χώρο της χρήσης των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση. Στόχος της 

μελέτης αυτής είναι τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της να αποτελέσουν ένα πολύτιμο 

διδακτικό βοήθημα για τους/τις νηπιαγωγούς1, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που 

ορίζει ο σύγχρονος χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σχετικά με την 

εισαγωγή και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

εκπαίδευση. 

Το ενδιαφέρον μου για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας άρχισε να καλλιεργείται κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διδακτική μου εμπειρία, ακολούθως, ως 

εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ενίσχυσε το ενδιαφέρον αυτό και τόνισε την ανάγκη που 

υπάρχει στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης για την αποτελεσματική ένταξη και χρήση 

των ΤΠΕ, με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η παρούσα εργασία επιχειρεί 

να καλύψει μέρος των διδακτικών αναγκών των νηπιαγωγών και να προτείνει νέους τρόπους 

ένταξης των ΤΠΕ στο Nηπιαγωγείο, με στόχο την αποδοτικότερη εφαρμογή τους στο 

σύγχρονο περιβάλλον της προσχολικής τάξης. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 

τους ανθρώπους, οι οποίοι με καθοδήγησαν και με στήριξαν σε αυτήν την προσπάθεια: 

− Τον επιβλέποντα της διδακτορικής μου διατριβής και Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. 

Ζαράνη Νικόλαο για την πολύτιμη και ουσιαστική καθοδήγησή του σε όλη τη 

διάρκεια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας. Η επιστημονική του κατάρτιση και η 

πορεία του στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής στάθηκαν για εμένα πηγή 

έμπνευσης κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής . Οι 

συμβουλές του και ο άρτιος επιστημονικός του λόγος αποτέλεσαν για εμένα 

πολύτιμα εφόδια κατά το σχεδιασμό και τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. 

Επιπλέον, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την αμέριστη συμπαράσταση, την 

1  Στην παρούσα εργασία προκειμένου να αποφύγουμε την ταυτόχρονη αναφορά και στα δύο γένη (τους/τις  
νηπιαγωγούς) που κάνει κουραστική την ανάγνωση και επειδή - στα ελληνικά τουλάχιστον νηπιαγωγεία - οι εκπαιδευτικοί 
είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, προτιμήσαμε στη συνέχεια του κειμένου να διατηρήσουμε την αναφορά μόνο στο 
θηλυκό γένος (η νηπιαγωγός).  
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υπομονή και την εμπιστοσύνη που έδειξε όλα τα χρόνια της συνεργασίας μας τα 

οποία αποτέλεσαν βασικά κίνητρα για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης. 

− Τον κ. Μιχάλη Καλογιαννάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι συμβουλές του οποίου 

ήταν σημαντικές για το μεθοδολογικό σχεδιασμό και την ανάλυση των δεδομένων 

της παρούσας μελέτης. Η συνεργασία μου μαζί του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

διδακτορικής μου διατριβής ήταν πολύτιμη, ώστε να κατανοήσω και να εξοικειωθώ 

με βασικά ζητήματα, τα οποία αφορούν στη μεθοδολογία της έρευνας. 

− Τον κ. Γεώργιο Μπαραλή, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις σημαντικές υποδείξεις 

στην παρούσα εργασία. 

− Τον κ. Γεώργιο Μανωλίτση, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος μου παρείχε 

χρήσιμες καθοδηγητικές συμβουλές ως προς ορισμένα ζητήματα, τα οποία αφορούν 

στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής μελέτης. 

− Τις νηπιαγωγούς και ιδιαίτερα τα παιδιά των σχολείων που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα, χωρίς τη συνεργασία των οποίων δε θα ήταν εφικτή η 

πραγματοποίηση της μελέτης αυτής. 

− Την οικογένειά μου, η οποία με στήριξε σημαντικά και πολύπλευρα σε όλη αυτή τη 

μακρόχρονη πορεία προκειμένου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις αυτής της 

ερευνητικής προσπάθειας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει την επίδραση 

που ασκούν στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, δύο τεχνικές διδασκαλίας: η τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση 

υπολογιστών και η τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση έξυπνων φορητών συσκευών (υπό 

την μορφή ταμπλετών), οι οποίες εφαρμόστηκαν κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών και 

ειδικότερα των Ρεαλιστικών Μαθηματικών στην προσχολική τάξη. Με τον όρο «γενική 

μαθηματική ικανότητα» αναφερόμαστε στην ικανότητα των νηπίων στην προφορική 

αρίθμηση, στην καταμέτρηση (απαρίθμηση) αντικειμένων, στη διαδοχή, γραφή και 

ανάγνωση αριθμών, στην εκτέλεση των πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης με χρήση 

μονοψήφιων αριθμών, καθώς και στις ικανότητές τους σχετικά με τη λύση προβλήματος. 

Με τον όρο «ειδική μαθηματική ικανότητα» ορίζουμε την ικανότητα των νηπίων στην 

εκτέλεση των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, αλλά και στη λύση ενός 

προβλήματος με σημασιολογική δομή, όπως για παράδειγμα, προβλήματα θετικού ή 

αρνητικού μετασχηματισμού με άγνωστη την τελική κατάσταση. 

Επιπλέον, βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει, εάν η επίδραση 

που ασκούν οι δύο τεχνικές διδασκαλίας, επηρεάζεται από γνωστικούς και λοιπούς 

παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας των 

παιδιών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 365 προνήπια και νήπια, τα οποία φοιτούσαν 

σε 21 τάξεις Νηπιαγωγείων των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Για τη διερεύνηση των 

βασικών σκοπών της διατριβής πραγματοποιήθηκε μία πειραματική παρέμβαση, η οποία 

περιλάμβανε δύο πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου. Τα νήπια τόσο στην πρώτη 

όσο και στη δεύτερη πειραματική ομάδα διδάχθηκαν τα Μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές 

της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο ανάλογα με την πειραματική ομάδα, «έτρεχε» είτε σε 

υπολογιστές είτε σε ταμπλέτες. Η ομάδα ελέγχου διδάχθηκε τα Μαθηματικά σύμφωνα με 

την παραδοσιακή μέθοδο, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές του 

Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

έδειξαν ότι οι δύο διδακτικές τεχνικές συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της γενικής 

και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο, η 

τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών σε σύγκριση με την τεχνική της 

διδασκαλίας με τη χρήση των υπολογιστών, συνέβαλε σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό στην 
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ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν παράγοντες οι οποίοι διαφοροποίησαν την επίδραση 

που οι δύο διδακτικές τεχνικές άσκησαν στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γεγονός ότι η εμφάνιση της κοινωνίας της Πληροφορίας και Γνώσης έχει 

ταυτιστεί με την εκρηκτική ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής (Μακράκης, 2000) και τη συνεπαγόμενη διείσδυση των διαφόρων μορφών 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009) 

και στον εκπαιδευτικό τομέα (Βοσνιάδου, 2006). Τα νεαρής ηλικίας παιδιά ως «ψηφιακοί 

αυτόχθονες» (digital natives) (Prensky, 2010) μεγαλώνουν μέσα στον ψηφιακό κόσμο, 

δηλαδή με τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο, τις ταμπλέτες και ποικίλες άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές. Η διείσδυση των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας επηρεάζει θετικά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και στην Προσχολική 

Εκπαίδευση2, καθώς θεωρείται αποδεκτή η ύπαρξη μίας συνέχειας μεταξύ της καθημερινής 

ζωής των παιδιών και της σχολικής ζωής. 

 Σε όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα έχει επεκταθεί η χρήση των ΤΠΕ στο 

χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης ιδίως με τη μορφή των υπολογιστών και της ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και της αξιοποίησής τους μέσω συναφών δραστηριοτήτων 

(Clements & Sarama, 2009· Couse & Chen, 2010· Attard & Curry, 2012· Beschorner & 

Hutchison, 2013). Η εισαγωγή των ΤΠΕ και στην ελληνική Προσχολική Εκπαίδευση 

αποτελεί μία αντικειμενική πραγματικότητα όπως επιβεβαιώνεται με τη δημιουργία της 

«γωνιάς του υπολογιστή» στην τάξη του Νηπιαγωγείου (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006· ΥΔΒΜΘ, 2011). 

Παρά τις αρχικές αμφιταλαντεύσεις και διαξιφισμούς (Cordes & Miller, 2000), πλέον 

όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς και ερευνητές συνηγορούν στην ορθολογική ένταξη των ΤΠΕ 

στην Προσχολική και στην Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Murray & Olcese, 2011· NAEYC, 

2012· OECD, 2013· Pegrum, Howitt, & Striepe, 2013· Peirce, 2013), καθώς συγκλίνουν στην 

άποψη ότι οι υπολογιστές είναι τεχνολογικά μέσα αναπτυξιακά κατάλληλα για τα παιδιά της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (Klopfer, Osterweil, Groff & Haas, 2009· Zaranis & 

Kalogiannakis, 2011· Egan & Hengst, 2012· Carr, 2012· Chen, 2013). Οι ΤΠΕ στη 

2 Στην παρούσα μελέτη, οι όροι προσχολική ηλικία, προσχολική εκπαίδευση, νηπιαγωγείο, προσχολική αγωγή και πρώιμη 
παιδική ηλικία χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες, και αναφέρονται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα που παρακολουθούν 
τα παιδιά άνω των τριών ετών.  
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διευρυμένη τους μορφή, μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων 

του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου σε όλους τους τομείς και σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα (Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis, 2013), εφόσον υποστηρίζονται 

από αναπτυξιακά κατάλληλες εφαρμογές και λογισμικά (Παπαδάκης, Καλογιαννάκης & 

Ζαράνης, 2013a), ενσωματωμένα σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια (Κόμης, 2004).  

Επιπρόσθετα, με την εξέλιξη της Τεχνολογίας, η χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική 

Εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει μόνο το συμβατικό επιτραπέζιο υπολογιστή αλλά έχει 

διευρυνθεί ενσωματώνοντας και άλλα τεχνολογικά μέσα. Βιντεοκάμερες, ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές, υβριδικά παιχνίδια, ρομποτικές κατασκευές είναι ορισμένα μόνο 

από τα μέσα αυτά. Πολύ πρόσφατα στο χώρο της εκπαίδευσης διείσδυσαν δυναμικά και οι 

έξυπνες φορητές συσκευές, ιδίως με τη μορφή των ταμπλετών, λόγω των 

πολυαισθητηριακών χαρακτηριστικών τους και της ποικιλίας των συνοδευτικών τους 

εφαρμογών (Καλογιαννάκης, Ζαράνης & Παπαδάκης, 2013). Σύμφωνα με πρόσφατες 

έρευνες (West, 2013· Jacobs, 2013· Squires, 2014), το είδος αυτό της μάθησης ελκύει το 

ενδιαφέρον των μαθητών καθώς θεωρείται ευχάριστη ενασχόληση καθώς και ένα ελκυστικό 

περιβάλλον μάθησης. Οι φορητές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να γίνουν το νέο μέσο 

παροχής εκπαιδευτικού περιεχόμένου στους μαθητές όλων των ηλικιών και εκπαιδευτικών 

βαθμίδων (Shuler, 2009). Ως εκ τούτου, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές προτείνουν την 

αξιοποίηση των φορητών συσκευών στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον παραθέτοντας μία 

σειρά πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη χρήση τους, όπως τα αυξημένα κίνητρα των 

χρηστών, η ευκολία χρήσης, η υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία κ.ά. (Jeng, Wu, Huang, 

Tan & Yang, 2010· Hsieh, Jang, Hwang, & Chen, 2011· Pollara & Kee Broussard, 2011). 

Τα νήπια στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες από τη στιγμή της γέννησής τους έρχονται 

σε επαφή με ποικίλες βιωματικές καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με τα Μαθηματικά. Το 

Νηπιαγωγείο ως ο πρώτος θεσμοθετημένος φορέας παροχής μάθησης, οφείλει να 

αξιοποιήσει τις βιωματικές αυτές εμπειρίες μετουσιώνοντάς τις προοδευτικά σε μαθηματικές 

ιδέες. Διεθνώς, το ενδιαφέρον για τη Μαθηματική Προσχολική Εκπαίδευση αυξάνεται 

συνεχώς, καθώς η Προσχολική Αγωγή αναγνωρίζεται ως στόχος υψηλής προτεραιότητας 

για την αντιμετώπιση του μαθηματικού αναλφαβητισμού, ο οποίος θεωρείται σήμερα εξίσου 

σημαντικός με το γλωσσικό (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Πλήθος ερευνητικών 

ευρημάτων επιβεβαιώνουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών στην Προσχολική 

Εκπαίδευση αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς διευκολύνει τη μετάβαση στην τυπική 

μαθηματική γνώση (Τζεκάκη, 2007a· Ζαχάρος, 2007· Nunes & Bryant, 2007), θέτοντας τα 

γνωστικά θεμέλια στα νήπια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη συστηματικότερη 
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διδασκαλία των «πραγματικών» μαθηματικών εννοιών στις επόμενες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες (Κουτσουβάνου, 2006· Ζαράνης, Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2013). Σύμφωνα 

με τις πλέον πρόσφατες αντιλήψεις στο χώρο της διδακτικής των Μαθηματικών, 

προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση αυτή, θα πρέπει οι μαθηματικές έννοιες και ιδέες, να 

προσεγγιστούν με τη χρήση προβλημάτων «πλαισίου» (Κολέζα, 2000a), τα οποία θα πρέπει 

να έχουν νόημα για τα παιδιά και να είναι άμεσα συσχετισμένα με τις εμπειρίες τους 

(Ζαχάρος, Κόμης, Μπακανδρέα & Παπαδημητρίου, 2007).  

Η άποψη αυτή απαντάται σε πολλές σύγχρονες διδακτικές θεωρίες διδασκαλίας των 

Μαθηματικών, μία εκ των οποίων είναι η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση (ΡΜΕ) 

(Realistic Mathematics Education). Ο όρος «Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση» 

υποδηλώνει αφενός τη σύνδεση των Μαθηματικών με την πραγματικότητα και αφετέρου το 

γεγονός ότι οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, δεν 

ξεπερνούν τις δυνατότητες πραγματοποίησής τους από τους εκπαιδευτικούς 3  και τους 

μαθητές.  Η θεωρητική προσέγγιση των Ρεαλιστικών Μαθηματικών πρεσβεύει ότι η 

μαθηματική μάθηση είναι μία κατασκευαστική δραστηριότητα μέσα σε ένα κοινωνικό 

περιβάλλον εντός του οποίου μαθητές και εκπαιδευτικοί αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται 

(Streenfland, 2000· Τζεκάκη, 2007a) με στόχο την κατάκτηση της γνώσης σταδιακά από τα 

παιδιά. Με τη χρήση κατάλληλων οδηγιών ή «προβλημάτων πλαισίου», πραγματοποιούνται 

οι επιθυμητές διεργασίες ενώ μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων επιτυγχάνονται οι 

αναγκαίες «διορθώσεις πορείας». Η ρεαλιστική διδασκαλία των Μαθηματικών δίνει έμφαση 

στον προσεκτικό, μακροχρόνιο σχεδιασμό των μαθησιακών διαδικασιών, αναδεικνύοντας 

ταυτόχρονα την αξία και τη σημασία που έχουν οι ιδέες των ίδιων των μαθητών επιλέγοντας 

προβλήματα τα οποία αντανακλούν τις πιθανές εμπειρίες τους ή/και τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα. Στην Προσχολική Εκπαίδευση τέτοιες είναι συχνά οι περιπτώσεις 

προβλημάτων που προκύπτουν από την ενασχόληση των παιδιών με χειροτεχνικές εργασίες 

ή με παιγνίδια (ψηφιακά και παραδοσιακά).  

Τα Ρεαλιστικά Μαθηματικά μπορούν να διδαχτούν με πολλούς τρόπους και υπάρχουν 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υποδεικνύουν τη διδασκαλία αυτή. Στην 

Ελλάδα, η διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών υλοποιείται με το νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΥΔΒΜΘ, 2011), το οποίο αναθεωρεί και βελτιώνει το 

παλαιότερο Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών (ΥΠΕΠΘ, 2003). Σύμφωνα με την 

3 Προκειμένου να αποφύγουμε την ταυτόχρονη αναφορά και στα δύο γένη (ο/η εκπαιδευτικός) που κάνει κουραστική την 
ανάγνωση και επειδή- στα ελληνικά τουλάχιστον νηπιαγωγεία - οι εκπαιδευτικοί είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, 
προτιμήσαμε στη συνέχεια του κειμένου να διατηρήσουμε την αναφορά μόνο στο θηλυκό γένος (η εκπαιδευτικός). 
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προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας, τα νήπια μέσω βιωματικών καταστάσεων επιδιώκεται 

αφενός να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και αφετέρου να 

συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα των Μαθηματικών στην καθημερινή τους ζωή. Αφορμή 

για την ενασχόληση των νηπίων με τις μαθηματικές ιδέες μπορεί να αποτελέσει μία τυχαία 

παρατήρηση των παιδιών, ένα γεγονός, μία ιστορία, μία επίσκεψη, ένα υλικό κ.ά. Οι ΤΠΕ 

σε αυτήν την προσπάθεια μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούν 

να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο ευνοεί τη 

δημιουργικότητα, την αυτενέργεια και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των παιδιών, 

παρέχοντας τους ευκαιρίες για τη διερεύνηση και την εμπέδωση των μαθηματικών εννοιών 

(Παπαδάκης, Καλογιαννάκης & Ζαράνης, 2013β).  

Τα τελευταία χρόνια, η διδασκαλία με τη βοήθεια των ΤΠΕ, υπόσχεται να συμβάλει 

στην ευκολότερη και αποδοτικότερη εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών. Επιπρόσθετα, 

ενώ η μάθηση μέσω έξυπνων φορητών συσκευών είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας 

έρευνας ο οποίος μπορεί να προσφέρει νέες μορφές μάθησης οι οποίες δεν ήταν εφικτές πριν 

από μερικά χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες 

έρευνες αξιοποίησης των έξυπνων φορητών συσκευών στους διάφορους κλάδους της 

εκπαίδευσης, πόσο δε μάλλον, στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής. Οι περισσότερες έρευνες 

παγκοσμίως που σχετίζονται με τη χρήση των φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, είναι μελέτες χρηστικότητας με παράθεση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν 

από τη χρήση τους (Ζαράνης κ.ά., 2013). Παράλληλα, ενώ αναγνωρίζεται η θετική επίδραση 

της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Μαθηματικών εννοιών 

ακόμη και στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996· 

2008), υπάρχουν λιγοστές έρευνες για τη διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ, ειδικότερα δε με τη χρήση της φορητής μάθησης για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, εξακολουθεί να παραμένει ασαφής η 

επίδραση που ασκεί στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας μία διδακτική πρακτική, η οποία περιλαμβάνει τη διδασκαλία 

των στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών με βάση τις αρχές της Ρεαλιστικής Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης με τη χρήση διαφόρων μορφών των ΤΠΕ, σε σύγκριση με μία διδακτική 

προσέγγιση η οποία είναι βασισμένη στην παραδοσιακή θεματική διδασκαλία. Για το λόγο 

αυτό, η παρούσα εργασία έχει σκοπό να συγκρίνει την επίδραση που φέρουν στην ανάπτυξη 

της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δύο 

τεχνικές διδασκαλίας βασισμένες στη Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση, 
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εμπλουτισμένες με ένα πλούσιο ψηφιακό διαδραστικό περιβάλλον υπό τη μορφή 

εκπαιδευτικού λογισμικού. Η πρώτη τεχνική διδασκαλίας αξιοποιεί το εκπαιδευτικό 

λογισμικό μέσω της χρήσης υπολογιστών, ενώ η δεύτερη τεχνική διδασκαλίας μέσω των 

ταμπλετών. Οι ψηφιακές εφαρμογές δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της Ρεαλιστικής 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Van den 

Heuvel-Panhuizen, 2008). Σκοπός υπήρξε η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης των δύο 

μορφών των ΤΠΕ στη βελτίωση της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των 

νηπίων. Οι διδακτικές τεχνικές εφαρμόστηκαν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία 

προέρχονταν από δύο διαφορετικούς νομούς της Κρήτης. Κατά την εκτίμηση της επίδρασης 

των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας, 

συνεξετάστηκε η επίδραση γνωστικών και λοιπών παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία και 

η μη λεκτική νοητική ικανότητα. 

Η πραγματοποίηση της παραπάνω μελέτης κρίνεται σημαντική, διότι έχει ως στόχο να 

απαντήσει στο ερώτημα, αν η διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση των 

ΤΠΕ συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, σκοπεύει να απαντήσει 

στο ερώτημα αν η διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση των 

υπολογιστών και των ταμπλετών συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου να 

προσδιορίσει ποια από τις δύο μορφές των ΤΠΕ, η «συμβατική» ή η φορητή τεχνολογία, 

συντελεί πιο αποτελεσματικά στην εκμάθηση των βασικών μαθηματικών εννοιών. Επίσης, 

η παρούσα μελέτη κρίνεται σημαντική, διότι έχει ως στόχο να δείξει την επίδραση 

εξωδιδακτικών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη της γενικής και ειδικής 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών και ενδεχόμενα επηρεάζουν το αποτέλεσμα της 

διδασκαλίας.  

Η παρούσα μελέτη απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία του θέματος, τα οποία σχετίζονται με την 

αξιοποίηση των διαφόρων μορφών των ΤΠΕ και ειδικότερα των υπολογιστών και των 

ταμπλετών στην Προσχολική Εκπαίδευση καθώς και των Ρεαλιστικών Μαθηματικών ως μία 

σύγχρονη θεωρία για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

Επιπλέον, στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά η αναγκαιότητα και η 

σημαντικότητα εκπόνησης της παρούσας εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχικά, 

πραγματοποιείται ο προσδιορισμός της έννοιας των ΤΠΕ και περιγράφονται θέματα που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αναφέρονται τα πρόσφατα 

ερευνητικά πορίσματα από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των 
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Μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στις ενστάσεις και στα 

επιχειρήματα τα οποία απορρέουν από την εκπαιδευτική τους χρήση. Ακολούθως, 

επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της έννοιας της φορητής μάθησης, καθώς 

πραγματοποιείται μία πολύπλευρη προσέγγιση της σχέσης μεταξύ των φορητών συσκευών 

και της εκπαιδευτικής τους χρήσης. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι διεθνείς 

πρωτοβουλίες εισαγωγής των ταμπλετών στις σχολικές μονάδες και τα ερευνητικά 

πορίσματα από την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με 

την καταγραφή της σημασίας της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην Προσχολική 

Εκπαίδευση, καθώς και των σύγχρονων προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη διδακτική 

αυτών. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού περιγράφεται αναλυτικά η Ρεαλιστική 

Μαθηματική Θεώρηση, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία των Ρεαλιστικών 

Μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Τέλος, ακολουθεί η κριτική της 

βιβλιογραφίας και περιγράφονται η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της παρούσας 

διατριβής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας. 

Περιγράφονται ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας, παρουσιάζεται το πειραματικό 

σχέδιο της μελέτης, αναφέρεται το δείγμα της έρευνας, τα εργαλεία για τη συλλογή των 

δεδομένων, η διαδικασία πραγματοποίησης της διδακτικής παρέμβασης, καθώς και οι 

δοκιμασίες που εφαρμόστηκαν για την αξιολόγηση της γενικής και ειδικής μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι επιδράσεις των διδακτικών τεχνικών 

στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των νηπίων, καθώς και τα 

αποτελέσματα από τη διαφοροποίηση ή μη της επίδρασης των διδακτικών τεχνικών, έπειτα 

από τον έλεγχο των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με τη 

μαθηματική ικανότητα των νηπίων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο υλοποιείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας 

μελέτης, ο σχολιασμός των συμπερασμάτων, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς και στις 

μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας και διατυπώνονται οι παιδαγωγικές προτάσεις για τη 

διδασκαλία των Μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση.  

Στη βιβλιογραφία παρατίθενται τα βιβλία και τα άρθρα (ελληνικά και ξένα), που 

χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. 

Στα παραρτήματα παρατίθενται το κριτήριο Αξιολόγησης της Πρώιμης Μαθηματικής 

Ικανότητας (ΤΕΜΑ-3) στην Ελληνική γλώσσα, το τεστ Ανίχνευσης Στοιχειώδους 
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Αριθμητικής Αίσθησης (ΤΑΣΑΑ), εικόνες από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης στις τρεις πειραματικές ομάδες και ενδεικτικά ο 

πηγαίος κώδικας στη γλώσσα προγραμματισμού ActionScript 3, μίας ψηφιακής εφαρμογής, 

η οποία χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της πειραματικής διαδικασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προσδιορισμός της έννοιας των ΤΠΕ 

Σήμερα, 20 χρόνια μετά τη γέννηση του Παγκόσμιου Ιστού, 13 χρόνια μετά την 

έλευση της μηχανής αναζήτησης της Google, 8 χρόνια μετά την έναρξη του πρώτου 

κοινωνικού δικτύου, 6 χρόνια από την προβολή του πρώτου βίντεο στο YouTube, 4 έτη από 

την παρουσίαση του πρώτου κινητού αφής, 3 χρόνια από τα εγκαίνια του πρώτου δικτυακού 

καταστήματος πώλησης εφαρμογών και σχεδόν ένα χρόνο από την πώληση της πρώτης 

ταμπλέτας (iPad), ο κόσμος των ψηφιακών μέσων στον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά αλλάζει 

με ραγδαίους ρυθμούς (Common Sense Media, 2011). 

Οι Howard Gardner και Katie Davis στο βιβλίο τους με τίτλο «The App Generation: 

How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World» 

(Gardner & Davis, 2013), αναφέρουν ότι για πολλά χρόνια οι «αυθεντίες» επιδίωκαν να 

ανακαλύψουν τον καλύτερο δυνατό χαρακτηρισμό για τη γενιά των νέων ανθρώπων κάθε 

εποχής. Ωστόσο, η σημερινή γενιά είναι η πρώτη που αυτοπροσδιορίζεται από την 

τεχνολογία, και όχι από καίρια πολιτικά ή οικονομικά γεγονότα, καθώς μεγαλώνει σε ένα 

ραγδαία μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από 

εκείνο στο οποίο έζησαν οι παλαιότερες γενιές (NAEYC, 2012). Οι σημερινοί μικροί 

μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με μία συνεχή ροή νέων θεμάτων και προκλήσεων και ως εκ 

τούτου, χρειάζονται ελκυστικά και αλληλοεπιδραστικά μέσα και εργαλεία, ώστε η 

μαθησιακή διαδικασία να μετατραπεί σε μία ενδιαφέρουσα εμπειρία (Παπαδάκης κ.ά., 

2013α). 

 Ο Seymour Papert είναι από τους πρώτους που χαρακτήρισε την τάξη ως ένα «τεχνητό 

και ανεπαρκές περιβάλλον μάθησης», τονίζοντας τη σπουδαιότητα των Νέων Τεχνολογιών 

για την κατάκτηση της γνώσης (Papert, 1991). Φυσικά, οι ψηφιακές τεχνολογίες από μόνες 

τους δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη νέα προσέγγιση στη μάθηση που απαιτούν οι 

σημερινές συνθήκες. Οι νεαροί μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις γνώσεις 
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τους δημιουργικά και στα πλαίσια αυτά οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετασχηματιστική μάθηση και την εκπαίδευση 

(Resnick, 2013).  

Ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Raftree, Appel & Ganness, 2013). Καθώς οι 

πρόοδοι στην Ψηφιακή Τεχνολογία έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των παλαιότερων 

τεχνολογιών, το εύρος και οι χρήσεις των ΤΠΕ αλλάζουν συνεχώς. Νέοι συνδυαστικοί 

τρόποι αξιοποίησής τους αναδύονται και νέες καινοτομίες ξεπηδούν ή/και καθίστανται 

ξεπερασμένες με ταχύ ρυθμό. Ο όρος ΤΠΕ αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου ICT 

(Information and Communication Technologies) που χρησιμοποιείται στην αγγλοσαξονική 

βιβλιογραφία για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό σύστημα, το οποίο έχει ως 

βασικό στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία και προφανώς τη μετάδοση πληροφοριών. 

Παλαιότερα, η συγκεκριμένη έννοια περιγράφονταν και με τους όρους «Νέες Τεχνολογίες» 

(ΝΤ), «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (ΕΤ) ή «Πληροφορική» (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 

2003). Με τον όρο ΤΠΕ χαρακτηρίζονται οι ψηφιακές τεχνολογίες, πλατφόρμες, πλαίσια και 

συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών 

(Κόμης, 2004· Μπράτιτσης, 2013).  

Αρκετοί ερευνητές συνδέουν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση μόνο με τους υπολογιστές και 

τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως διακριτό αντικείμενο. Ωστόσο, ο ορισμός των ΤΠΕ 

είναι ευρύτερος, καθώς πρόκειται για έναν όρο ο οποίος εφαρμόζεται σε ένα εύρος 

ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας και εφαρμογών. Οι ΤΠΕ περιλαμβάνουν τη χρήση 

πολλαπλών ψηφιακών εργαλείων, όπως σαρωτών, καμερών, παιχνιδιών, εκπαιδευτικού και 

μη λογισμικού καθώς και του διαδικτύου και των υπηρεσιών του (Plowman & Stephen, 

2003). Με τη ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας, η διευρυμένη θεώρηση του όρου κάνει 

χρήση των φορητών τεχνολογιών και των προϊόντων ή παραγώγων τους (Φεσάκης, 2008), 

τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν, να αναγνωστούν, να αναπαραχθούν ή να προβληθούν 

μέσω της χρήσης των συσκευών αυτών (Plowman & McPake, 2013).  

Συχνά, στη βιβλιογραφία, αντί της χρήσης του όρου ΤΠΕ, γίνεται διάκριση ανάμεσα 

στις «νέες» και στις «παραδοσιακές» ΤΠΕ. Οι «νέες» ΤΠΕ αναφέρονται στις υλικές και στις 

άυλες υποδομές (Cuban, 2001). Στις υλικές υποδομές περιλαμβάνονται συνήθως το 

Διαδίκτυο, οι υπολογιστές, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα, οι 

έξυπνες φορητές συσκευές και άλλα μέσα. Στις άυλες υποδομές περιλαμβάνονται η τεχνική 

υποστήριξη και η επαγγελματική ανάπτυξη. Σε αντίθεση με τις «νέες», οι «παραδοσιακές» 
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μορφές των ΤΠΕ περιλαμβάνουν και «συμβατικά» ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ραδιόφωνο 

και την τηλεόραση (βλ. Σχήμα 1). 

Σχήμα 1. Διάκριση των μορφών των ΤΠΕ (Cuban, 2001) 

 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Common Sense Media χρησιμοποιεί τον όρο «ψηφιακά 

μέσα», προκειμένου να αναφέρεται σε παιχνιδομηχανές (φορητές και μη), υπολογιστές, 

κινητά τηλέφωνα, συσκευές τύπου iPod και ταμπλέτες. Αντίστοιχα χρησιμοποιεί τον όρο 

«φορητά μέσα», προκειμένου να αναφέρεται αποκλειστικά σε φορητές συσκευές, «έξυπνες» 

ή μη, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι συσκευές τύπου iPod και ταμπλέτας (Common Sense 

Media, 2013). Η Αμερικάνικη Ένωση για την Εκπαίδευση των μικρών παιδιών (National 

Association for the Education of Young Children - NAEYC) περιγράφει ως «διαδραστικά 

μέσα» όλα τα ψηφιακά και αναλογικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 

λογισμικού, των εφαρμογών (φορητών και μη), των streaming Media, των τηλεοπτικών 

παιδικών προγραμμάτων, των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books), του Διαδικτύου, καθώς 

όλων των άλλων μορφών περιεχομένου οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την 

ενεργό και δημιουργική χρήση τους από τα μικρά παιδιά, ενθαρρύνοντας την κοινωνική 

συμμετοχή με άλλα παιδιά και ενήλικες (NAEYC, 2012). Αντίστοιχα, ο Prensky προτείνει 

τη χρήση του όρου «νέα μέσα» προκειμένου να αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα από 

τεχνολογίες οι οποίες αποθηκεύουν και μεταβιβάζουν τις πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή. 

Αυτές περιλαμβάνουν τους υπολογιστές, το Διαδίκτυο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα 

κινητά τηλέφωνα, τις λοιπές φορητές συσκευές και κάμερες, τα βιντεοπαιχνίδια καθώς και 

τις υπηρεσίες του Web 2.0, όπως τα ιστολόγια, τα Wikis, το YouTube και τους δικτυακούς 

τόπους κοινωνικής δικτύωσης (Prensky, 2009). 

Στο πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι ΤΠΕ περιλαμβάνουν διάφορες μορφές 

υλικού & λογισμικού, όπως τους συμβατικούς υπολογιστές, τις ψηφιακές φωτογραφικές 

ΤΠΕ

Παραδοσιακές
Συμβατά

Ηλεκτρονικά 
Μέσα

Νέες
Άϋλες Υποδομές

Υλικές Υποδομές
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μηχανές και κάμερες, το υλικό και λογισμικό επικοινωνίας, τα περιβάλλοντα προσομοίωσης, 

τα ψηφιακά και προγραμματιζόμενα παιχνίδια, τις τεχνολογίες βιντεοδιάσκεψης, τους 

διαδραστικούς πίνακες κ.ά. Εσχάτως, στο χώρο της προσχολικής και όχι μόνο εκπαίδευσης 

έχουν εισχωρήσει, έστω αποσπασματικά, οι έξυπνες φορητές συσκευές με τη μορφή των 

κινητών τηλεφώνων και των ταμπλετών.  

Στην παρούσα μελέτη, ο όρος ΤΠΕ θα αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνολογία 

βασίζεται σε ψηφιακές συσκευές, δικτυωμένες ή μη, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και 

του λογισμικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της διδασκαλίας και 

της μάθησης. 

Προσδιορισμός της σχέσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις ΤΠΕ 

Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σε ένα πλούσιο τεχνολογικά περιβάλλον το οποίο 

έχει ριζικά διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, συμπεριφέρονται και δρουν 

(John & Jenkins, 2011· Clifton & Mann, 2011). Αρκετοί ορισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 

καιρούς προκειμένου να περιγράψουν τη σημερινή γενιά των μαθητών για τους οποίους οι 

διάφορες μορφές των ΤΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. 

Αποκαλούνται «Digital Natives», «Net Generation», «Millennials», «New Millennium 

Learners», «Neomillennial Learners», «IM Generation», «The Gamer Generation», «Homo 

Zappiens», «Cyberkids», «Digital Generation», «Nintendo Generation», «Boom-echo», 

«Google Generation», «Net Generation», «Generation Y», «Millennial Generation» κ.ά. 

(Gu, Zhu & Guo, 2013). Καθένας από τους όρους αυτούς εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές 

του ίδιου φαινομένου. Τα παιδιά τείνουν να «ερωτεύονται παθιασμένα» τον υπολογιστή και 

τις άλλες μορφές των ΤΠΕ, δημιουργώντας μία φυσική και άμεση σχέση με την Τεχνολογία, 

διακηρύσσοντας ότι ανήκουν στη δική τους γενιά (Papert 1996 παράθεση σε Χρονάκη, 

2006). Πρόσφατα, με τη ραγδαία διείσδυση των ΤΠΕ στη ζωή των μικρών παιδιών, με τη 

μορφή όχι μόνο των υπολογιστών αλλά και πιο εύχρηστων για τα παιδιά ψηφιακών 

συσκευών, όπως έξυπνων κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και παιχνιδομηχανών, η 

συζήτηση και η επιστημονική έρευνα έχει επεκταθεί και στη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών από παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών ετών (NAEYC, 2011· Verenikina & 

Kervin, 2011· Common Sense Media, 2013).  

Τα νήπια ζουν πλέον σε έναν κόσμο διαδραστικών μέσων και η χρήση συσκευών όπως 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους 

(Rideout, 2014· Καλογιαννάκης, Παπαδάκης & Ζαράνης, 2014α). Η επικράτηση των 
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ηλεκτρονικών μέσων στις ζωές των παιδιών σημαίνει ότι ξοδεύουν ένα διαρκώς αυξανόμενο 

αριθμό ωρών ανά εβδομάδα μπροστά αλλά και σε ενασχόληση με οθόνες όλων των ειδών, 

συμπεριλαμβανομένων της τηλεόρασης, του υπολογιστή, των έξυπνων φορητών συσκευών 

και των φορητών και μη παιχνιδομηχανών (Common Sense Media, 2011). Ήδη από το 1999, 

διεθνείς οργανισμοί επισήμαιναν ότι τα παιδιά βρίσκονται υπό την επίδραση των ψηφιακών 

μέσων (Roberts, 1999). Τα σημερινά παιδιά αφιερώνουν περισσότερο από τον ελεύθερο 

χρόνο τους στην ενασχόλησή τους με τον υπολογιστή σε σχέση με την τηλεόραση, ενώ για 

κάποια παιδιά, η πρώτη εκπαιδευτική εμπειρία με τους υπολογιστές αρχίζει στην 

προσχολική ηλικία, μεταξύ 4 έως 6 ετών (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2006).  

Ενώ πριν από μερικά χρόνια, οι σύμπυκνοι δίσκοι (CD) και τα βιντεοπαιχνίδια ήταν 

απλά συμπληρώματα σε κυρίαρχα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως τα βιβλία, τα 

περιοδικά και οι τηλεοράσεις, σήμερα τα παιδιά δέχονται επιρροές και αλληλοεπιδρούν με 

ποικίλα ψηφιακά μέσα και εφαρμογές των ευρυζωνικών τεχνολογιών (Plowman & Stephen, 

2003). Οι μαθητές νεαρής ηλικίας αντιπροσωπεύουν μία γενιά που μεγαλώνει με την 

Τεχνολογία, είναι εξοικειωμένοι με αυτήν, με αποτέλεσμα να μην επιλέγουν τη χρήση της 

Τεχνολογίας μόνο για παιχνίδι αλλά και για μάθηση (Κουλουκτσής, Τόκη & Παγγέ, 2010). 

Οι σημερινοί μαθητές διαβάζουν περισσότερο από τους υπολογιστές και τις φορητές τους 

συσκευές παρά από έντυπα εγχειρίδια και παίζουν περισσότερα ψηφιακά παιχνίδια στον 

υπολογιστή παρά παρακολουθούν τηλεόραση (Christakis, 2014). Επιπλέον, η τεχνολογία 

των οθονών αφής έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά αλληλοεπιδρούν με 

εικόνες, ήχους και ιδέες (Παπαδάκης, Καλογιαννάκης & Ζαράνης, 2014). Τα παιδιά νεαρής 

ηλικίας μαθαίνουν να ενσωματώνουν ψηφιακά εργαλεία, την ίδια χρονική στιγμή που 

αποκτούν και ενσωματώνουν λεκτικές δεξιότητες, επισπεύδοντας την εισαγωγή των 

ψηφιακών δεξιοτήτων πολύ νωρίτερα απ’ ότι οι ερευνητές θεωρούσαν κατά το παρελθόν 

(NAEYC, 2012). 

Μία μελέτη που διενεργήθηκε από κοινού από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

Sesame Workshop και Cooney Center στις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι τα παιδιά ηλικίας 4 έως 7 

ετών αντιλαμβάνονται συσκευές όπως το iPod Touch, ως ένα τεχνούργημα με το οποίο 

μπορούν να παίξουν, διότι το θεωρούν διασκεδαστικό και της μόδας (Chiong & Shuler, 

2010). Μία νέα μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα συμπόσιο 

σχετικά με την ηθική του διαδικτύου, στο Trinity College, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, 

ανέφερε ότι το 28% των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ηλικίας 3 και 4 ετών χρησιμοποιούν 

ταμπλέτες (Hilliard, 2014). Το 2013, σε μία αντίστοιχη έρευνα από τον Ofcom (την 

ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για τους κλάδους των επικοινωνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο), 
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είχε βρεθεί ότι το 14% των γονέων των παιδιών από την ίδια ηλικιακή ομάδα (3 έως 4 ετών) 

παραδεχόταν ότι τα παιδιά τους γνώριζαν περισσότερα για το Διαδίκτυο από ό, τι εκείνοι 

(Ofcom, 2013).  

Έρευνα του εκπαιδευτικού οργανισμού Common Sense Media στις ΗΠΑ, με τίτλο 

«Zero to Eight Children’s Media Use in America», αναφέρει ότι ακόμη και τα πολύ μικρά 

παιδιά είναι συχνοί χρήστες των ψηφιακών μέσων. Η συνολική χρήση ψηφιακών μέσων, 

όπως αυτή ορίζεται από τη χρήση υπολογιστών, φορητών και μη παιχνιδομηχανών, καθώς 

και λοιπών διαδραστικών φορητών συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων, iPods και 

ταμπλετών από παιδιά ηλικίας από 0 έως και 8 ετών, βρέθηκε ότι αντιπροσωπεύει το 27% 

του διαθέσιμου χρόνου τους (Common Sense Media, 2011). Χαρακτηριστικό της 

εξοικείωσης των παιδιών νεαρής ηλικίας με τις διάφορες μορφές των ΤΠΕ είναι ότι τα νήπια 

είναι περισσότερο σε θέση να παίξουν ένα παιχνίδι στον υπολογιστή παρά να οδηγήσουν 

ένα ποδήλατο (Singer, 2012). Έρευνα του εκπαιδευτικού οργανισμού LearnStuff, έδειξε ότι 

το 70% των παιδιών ηλικίας 2 έως 5 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ποντίκι υπολογιστή, 

ενώ μόλις το 11% των παιδιών μπορεί να δέσει τα κορδόνια του (Kennedy, 2012). 

Αντίστοιχα το 25% των παιδιών της ίδιας ηλικίας μπορούν να χειριστούν ένα φυλλομετρητή 

από το να κολυμπήσουν (20%), υποδεικνύοντας ότι οι κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες 

των παιδιών μπορεί να έρθουν σε δεύτερη μοίρα στην ανάπτυξη των παιδιών λόγω της 

χρήσης της Τεχνολογίας (Rock, 2011). Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η χρήση των ψηφιακών 

μέσων για τα παιδιά ηλικίας 0 έως 8 ετών, όπως αποτυπώθηκαν στην έρευνα του 

εκπαιδευτικού οργανισμού Common Sense Media (Common Sense Media, 2011). 

Πίνακας 1. Χρήση των ψηφιακών μέσων μεταξύ των παιδιών 0 έως 8 ετών (Common Sense 
Media, 2011) 

 

Χρήση ψηφιακών μέσων 

 

Σύνολο 

 

0-1 

 

2-4 

 

5-8 

Χρήση παιχνιδιών 33% 5% 31% 49% 

Παρακολούθηση βίντεο 20% 5% 20% 27% 

Χρήση εφαρμογών 16% 4% 16% 23% 

Παρακολούθηση ταινιών 11% 4% 15% 11% 

Διάβασμα βιβλίων 4% 2% 3% 5% 
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Τίποτα από τα παραπάνω 38% 105 39% 52% 

Η αυξημένη έκθεση και των βρεφών στα διάφορα μέσα, οδηγεί σε μία δραματική 

αύξηση της παραγωγής σε ψηφιακά μέσα, όπως DVDs και παιχνίδια υπολογιστών τα οποία 

απευθύνονται αποκλειστικά σε βρέφη και μικρά παιδιά (Lauricella, Pempek, Barr & Calvert, 

2010). Σύμφωνα με το διεθνή μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Kaiser Family Foundation, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έκρηξη στην ανάπτυξη και προώθηση πολυμεσικών 

εφαρμογών για βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας (Roberts, 1999). Τα προϊόντα 

αυτά ποικίλουν από βίντεο και λογισμικό που απευθύνονται σε μωρά, μέχρι κονσόλες 

παιχνιδιών, διαδραστικά και φορητά συστήματα παιχνιδιών για τα παιδιά μεγαλύτερων 

ηλικιών (Michelle, Garrison & Christakis, 2005). 

Η ευρεία διάδοση των ΤΠΕ, όπως είναι φυσικό, δε θα μπορούσε να αφήσει 

ανεπηρέαστη και τη χώρα μας. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Δράση 

Ενημέρωσης Safer-internet του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, την περίοδο 

μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2011, βρέθηκε ότι ένα έως δύο νήπια σε ποσοστό 14% των 

νηπιαγωγείων της χώρας είχαν ήδη προφίλ σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως το Facebook. Στην πλειοψηφία των νηπιαγωγείων της χώρας (76%), το 10% των 

νηπίων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εκτός σχολείου. Στο 25% των νηπιαγωγείων, 3 στα 10 

νήπια χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ενώ στο 10% των νηπιαγωγείων το ποσοστό των νηπίων 

που κάνουν χρήση του Διαδικτύου εκτός σχολείου σκαρφαλώνει στο 50%. Επίσης, στο 10% 

των νηπιαγωγείων, 1 στα 10 νήπια έχει δικό του κινητό τηλέφωνο (Φώσκολος, 2011). 

Έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ρόδου το 2009, έδειξε ότι από τα 175 

νήπια που απάρτιζαν το δείγμα, σε ποσοστό 78% είχαν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα είδος 

των ΤΠΕ, όπως υπολογιστή, διαδίκτυο, παιχνιδομηχανή κ.ά. στο εξωσχολικό περιβάλλον 

(Φεσάκης, 2009). Τα νήπια μεγαλώνουν άνετα με ψηφιακές συσκευές οι οποίες 

μετατρέπονται σε εργαλεία του πολιτισμού στην οικογένεια, στην εργασία, στο σχολείο 

(NAYEC, 2012). Ως εκ τούτου, παρατηρείται μία μεταστροφή στις αναπαραστάσεις των 

παιδιών για τη χρηστικότητα του υπολογιστή. Ένα σημαντικό ποσοστό των νηπίων κατανοεί 

ότι ο υπολογιστής αποτελεί και ένα επαγγελματικό εργαλείο, αντίληψη η οποία έρχεται σε 

αντιδιαστολή με παλαιότερες έρευνες στον Ελλαδικό χώρο (Φεσάκης, 2009), στις οποίες τα 

νήπια αντιλαμβάνονταν τον υπολογιστή ως εργαλείο διασκέδασης και επικοινωνίας. Οι 

Μπράτιτσης, Γκίνη & Σαμανδή (2012) σε έρευνά τους με δείγμα παιδιά Νηπιαγωγείου και 

της πρώτης τάξης δημοτικών σχολείων, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

δείχνουν υπέρμετρο ενδιαφέρον για τις διάφορες μορφές των ΤΠΕ, ενώ τα μισά παιδιά του 
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δείγματος ήταν σε υψηλό βαθμό εξοικειωμένα με τις σύγχρονες τεχνολογίες, όντας σε θέση 

να χειριστούν διάφορες συσκευές και εφαρμογές.  

Εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

ΤΠΕ & νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ, ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα 

της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή 

νέας γνώσης, διαμορφώνουν ένα νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(ΠΣΤΠΕ, 2011). Πλέον, οι ΤΠΕ έχουν κερδίσει σημαντικό έδαφος, όχι μόνο στην 

καθημερινή ζωή αλλά και στο σχολικό περιβάλλον, καθώς όσοι εμπλέκονται άμεσα ή 

έμμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρούν ότι είναι το ίδιο το μέλλον της εκπαίδευσης 

στις σύγχρονες κοινωνίες (OECD, 2013).  

Οι σχολικές μονάδες, προσπαθούν να προσφέρουν δεξιότητες στους μαθητές οι οποίες 

δε σχετίζονται μόνο με τα 3R (Reading, wRiting & aRithmetic) των παιδαγωγών της 

βιομηχανικής επανάστασης (Ράπτης & Ράπτη, 2002), δηλαδή την καλλιέργεια της 

ικανότητας ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. Επιπρόσθετα, πασχίζουν να δώσουν στους 

μαθητές γερά εφόδια στους τομείς των Επιστημών, της Τεχνολογίας καθώς και μία ποικιλία 

γνώσεων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως κριτική σκέψη, 

συνεργασία, ευελιξία, πρωτοβουλία, λεκτική και γραπτή επικοινωνία, ανάλυση 

πληροφοριών και φαντασία (Sauers & McLeod, 2012). Οι παιδαγωγοί πλέον μιλούν για την 

εκπαίδευση με τα τρία C (Children, Computer, Communication) ή για μία εκπαίδευση με τα 

τρία Π (Παιδιά, υΠολογιστές, εΠικοινωνία) (Παπάς, 1989).  

Η Τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Η είσοδος των ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες μπορεί 

να μετασχηματίσει την παιδαγωγική διαδικασία και τη δημιουργία γνώσης (UNESCO, 

2011). Οι ΤΠΕ επιτρέπουν την υλοποίηση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων οι οποίες είναι 

περισσότερο συμβατές με παιδοκεντρικές διαστάσεις (ΥΠΕΠΘ, 2008), υλοποιώντας νέα 

μαθησιακά μοντέλα και γνωστικές διεργασίες, όπως την ανακαλυπτική ή αποκαλυπτική 

μάθηση, τη διερευνητική και τη συνεργατική μάθηση (Ιωάννου & Φερεντίνος, 2007). Ο 

Larry Cuban στο βιβλίο του με τίτλο «Oversold and Underused: Computers in the 

Classroom», ήδη από το 2001, αναφερόταν στις νέες τεχνολογίες ως τον κατεξοχήν 

μεταρρυθμιστικό παράγοντα στις σχολικές μονάδες (Cuban, 2001). Οι ΤΠΕ μπορούν να 

προωθήσουν τη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο παθητικής μάθησης στο σύγχρονο 

μοντέλο δυναμικής μάθησης, μέσω των νέων εργαλείων και των επαυξημένων δυνατοτήτων 
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που παρέχουν στους μαθητές, αποτελώντας το βασικό εργαλείο για το μετασχηματισμό του 

σχολείου. 

Η ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα παρέχει τη δυνατότητα ενός διαφορετικού 

τρόπου επεξεργασίας της διδακτικής ύλης, δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερες 

πληροφορίες, ξεπερνώντας υλικοτεχνικές υποδομές μέσω εικονικών περιβαλλόντων και 

προσομοιώσεων, διευκολύνοντας τη διαδραστικότητα και τέλος προσφέροντας μία 

διαφορετική εικόνα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Αναστασιάδης, 2011). Έρευνες 

έχουν δείξει ότι κατάλληλα σχεδιασμένες διδασκαλίες με τη χρήση των διαφόρων μορφών 

των ΤΠΕ επιφέρουν μία μικρή αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας πολύ αποτελεσματικός ενισχυτής 

για την επιθυμητή συμπεριφορά στην τάξη (Clark & Luckin, 2013). Επιπρόσθετα, οι ΤΠΕ 

διαδραματίζουν επικουρικό ρόλο σ’ ότι αφορά τους ταλαντούχους και προικισμένους 

μαθητές, ώστε να προχωρήσουν με τους δικούς τους μαθησιακούς ρυθμούς.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Becta (British Educational 

Communications and Technology Agency) σε έρευνά του αναφέρει ότι υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο 

στους εκπαιδευόμενους (Becta, 2006). Επιγραμματικά, ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι η 

ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στο μαθησιακό περιβάλλον και η ενσωμάτωση των 

τεχνολογιών αυτών στην εκπαιδευτική παιδαγωγική πρακτική μπορεί να:  

• Επιδράσει θετικά στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, 

ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους, τη στάση τους ως προς την αυτομάθησή τους, 

τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους καθώς και τη μείωση των απουσιών τους. 

• Παράσχει αυξημένες δυνατότητες στους μαθητές για τον έλεγχο κατασκευής της 

γνώσης τους, καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας και επικοινωνίας με τους 

συμμαθητές τους. 

• Βελτιώσει τις συνδέσεις με μαθησιακές πηγές, μέσω των τυπικών και άτυπων 

δικτύων, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τη μάθηση. 

ΤΠΕ & Προσχολική Εκπαίδευση  

Η πλειονότητα των μαθητών νεαρής ηλικίας, προτού εισέλθουν στο σχολείο, είναι ήδη 

εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά παιχνίδια, τους υπολογιστές, το Διαδίκτυο και τα τελευταία 

έτη με τις έξυπνες φορητές συσκευές και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους (Zaranis et al., 

2013). O Papert σε συνέντευξή του δήλωνε χαρακτηριστικά ότι «ίσως το πιο σημαντικό 

φαινόμενο που χαρακτηρίζει σήμερα την εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ είναι η πρόσβαση 
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που μπορούν να έχουν ακόμη και τα μικρά παιδιά σε άπειρες πηγές γνώσης, φαινόμενο που τα 

κάνει πνευματικά πολύ πιο ανεξάρτητα από όσο μπορούσαν να είναι στο παρελθόν. Τα παιδιά 

ολοένα και περισσότερο αποκτούν γνώσεις ανεξάρτητα από το υπάρχον εκπαιδευτικό 

σύστημα» (Λάλας, 1998). Ως εκ τούτου, η είσοδος των ΤΠΕ στο σύγχρονο Νηπιαγωγείο 

κρίνεται ως επιβεβλημένη τόσο για την εξοικείωση των παιδιών μ’ αυτές, όσο και για τα 

σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη που επιφέρει η αναπτυξιακά κατάλληλη χρήση τους (Ράπτης 

& Ράπτη, 2002), καθώς έρχεται να προσθέσει σύγχρονους τρόπους και μεθόδους 

εκπαιδευτικής δράσης (NAEYC, 2012). Η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναγκαία επειδή εφοδιάζει τα νήπια με τις απαραίτητες 

δεξιότητες που θα τα διευκολύνουν στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση της 

πραγματικότητας την οποία βιώνουν. Οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τις 

διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης (Λεμονίδης, Θεοδώρου, Καψάλης & 

Πνευματικός, 2012) και ως εκ τούτου, η εισαγωγή τους στο Νηπιαγωγείο, θεωρείται ως μία 

από τις σημαντικότερες καινοτομίες στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης τα τελευταία 

χρόνια (Ντολιοπούλου, 2002). 

Τα παιδιά έρχονται στο Νηπιαγωγείο προσδοκώντας εμπειρίες μάθησης οι οποίες είναι 

διαδραστικές, διασκεδαστικές και ελκυστικές. Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία, 

σημαντικά εργαλεία προστίθενται στις εμπειρίες και στα ενδιαφέροντα της καθημερινής 

ζωής των μικρών παιδιών, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με ατέλειωτες πηγές 

ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων επικοινωνίας (Kalogiannakis, 2010). Η 

χρήση της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχει ένα σημαντικό, θετικό αντίκτυπο στην 

κοινωνική, συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων, βελτιώνοντας και 

ενισχύοντας τις γνωστικές και κοινωνικές ικανότητές τους (Lonigan & Shanahan, 2009). Οι 

ΤΠΕ μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα και τις στάσεις των μαθητών ως προς τη μάθηση, 

ενώ η ορθή τους χρήση διευκολύνει την ανάπτυξη των μαθησιακών ικανοτήτων των μικρών 

παιδιών, όπως της γραφής, της ανάγνωσης και της προφορικής ομιλίας (Δαφέρμου κ.ά., 

2006).  

Οι ΤΠΕ θεωρούνται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό μέσο 

προκειμένου να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία σχεδόν στην πλειοψηφία των 

διδακτικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών (Kalogiannakis & Zaranis, 2011· 

Ζαράνης & Μπαραλής, 2012). Η διδακτική των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο μπορεί να 

προσεγγιστεί σύμφωνα με τα τρία διακριτά μοντέλα εισαγωγής: το τεχνοκρατικό, το 

ολιστικό και το πραγματολογικό (Κόμης, 2004). Το τρίτο μοντέλο εισαγωγής των ΤΠΕ 
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προκρίνεται ως το ιδανικότερο στο χώρο του Νηπιαγωγείου, καθώς ως συνδυασμός των δύο 

άλλων προσεγγίσεων εστιάζει στη γνωστική και κοινωνική διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ 

(Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). Η επιτυχημένη ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στα 

προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη χρήση ποικίλων ψηφιακών 

μέσων, όπως υπολογιστών, διαδικτύου κ.ά. στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες 

(NAEYC, 2012). Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη της «πληροφορικής 

κουλτούρας» των νηπίων και στη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης στην 

Προσχολική Εκπαίδευση προκειμένου τα νήπια να αποκτήσουν τα απαραίτητα γνωστικά 

εφόδια για τη μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία (ΥΔΒΜΘ, 2011). Τα προγράμματα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ προάγουν τη μάθηση, όταν 

χαρακτηρίζονται από παιδοκεντρικές διαδράσεις και αλληλεπιδράσεις, οι οποίες 

πλαισιώνονται από περιβάλλοντα και δραστηριότητες με νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια 

τα παιδιά (Νικηφορίδου & Παγγέ, 2011). Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη 

βελτίωση της μάθησης των παιδιών μέσα από την εξερεύνηση, τη δημιουργική επίλυση 

προβλημάτων και την αυτοκαθοδηγούμενη διδασκαλία (Clements & Sarama, 2003). Για 

παράδειγμα, ζωγραφίζοντας σε μία οθόνη αφής τα παιδιά μπορεί να αποκτήσουν δεξιότητες 

χειρισμού πολύχρωμων χρωμάτων καθώς και δημιουργίας και χειρισμού διαφόρων 

σχημάτων. Ωστόσο, τα παραπάνω μέσα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα χρώματα, 

τους μαρκαδόρους, τα μολύβια, και τα άλλα γραφικά υλικά, αλλά θα πρέπει να παρέχουν 

πρόσθετες επιλογές για την αυτοέκφραση των παιδιών. Με επίκεντρο την Τεχνολογία και τα 

διαδραστικά μέσα ως εργαλεία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποφύγουν τη μη επιθυμητή 

για την πρώιμη παιδική ηλικία χρήση παθητικών μέσων (NAEYC, 2012).  

Ως μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην Προσχολική Εκπαίδευση, η 

Τεχνολογία και τα διαδραστικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που να 

υποστηρίζουν τους υπάρχοντες αναπτυξιακούς και εκπαιδευτικούς στόχους και όχι με τρόπο 

που να τους νοθεύουν ή να τους αντικαστηθούν (NAYEC, 2012). Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται 

ως «εργαλεία» και χρησιμοποιούνται για να επεκτείνουν τις μαθησιακές εμπειρίες των 

παιδιών προκειμένου να στηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι να την 

«καθοδηγούν» (Κωλέτσου & Χαμάλης, 2010). Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μέσω της 

εξερεύνησης και της ανακάλυψης, και οι διάφορες μορφές των ΤΠΕ θα πρέπει στην 

Προσχολική Εκπαίδευση να ενσωματώνονται στις διάφορες δραστηριότητες τις οποίες τα 

νήπια έχουν να επιλέξουν. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά - πλεονεκτήματα των υπολογιστών 

και κατ’ επέκταση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της νοητικής ικανότητας των μικρών παιδιών 

περιλαμβάνουν: τη δυνατότητα δημιουργίας, αλλαγής, αποθήκευσης και ανάκτησης ιδεών, 
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την προώθηση του προβληματισμού και της συμμετοχής, τη σύνδεση ιδεών από διαφορετικά 

θεματικά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά και τα καλλιτεχνικά, τη δυνατότητα ανάδρασης 

και ανατροφοδότησης και κατά συνέπεια τη δυνατότητα να επιτρέπουν στα παιδιά να 

αλληλοεπιδρούν, να σκέπτονται και να παίζουν, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ακόμη 

και με περιορισμένη επίβλεψη των ενηλίκων (Clements & Sarama, 2008a). 

Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ΤΠΕ έχουν σημασία στην Προσχολική 

Εκπαίδευση. Ο πρώτος λόγος αφορά την αδιαμφισβήτητη πλέον δυναμική των ΤΠΕ, η οποία 

έχει επιδράσει στην καθημερινή ζωή των ατόμων (γονείς, εκπαιδευτικούς κ.ά.), καθώς και 

στα περιβάλλοντα (φυσικά και κοινωνικά) τα οποία περιβάλλουν τη μάθηση των μικρών 

παιδιών. Δεύτερον, οι ΤΠΕ παρουσιάζουν νέες δυνατότητες για την ενίσχυση διαφόρων 

πτυχών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπως τη μάθηση των μικρών παιδιών, την 

εκπαίδευση των διδασκόντων καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων και της επικοινωνίας 

μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και όσων εμπλέκονται στο χώρο της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης. Τρίτον, υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον τομέα της 

εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πολιτική, 

το Πρόγραμμα Σπουδών, την πρακτική κ.ά. (Shah & Godiyal, 2009). 

ΤΠΕ & διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών 

Η σταδιακή οικοδόμηση των βασικών μαθηματικών εννοιών αρχίζει πριν καν την 

είσοδο των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Η γνωστική έρευνα έχει δείξει ότι η μάθηση είναι πιο 

αποτελεσματική όταν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά είναι παρόντα: ενεργός συμμετοχή, 

μάθηση σε ομάδες, συχνή αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση και συνδέσεις με 

καταστάσεις του πραγματικού κόσμου (Weiss, Kramarski & Talis, 2006). Οι μαθητές του 

Νηπιαγωγείου, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα πολυμεσικό 

περιβάλλον, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσομοιώνει καταστάσεις του πραγματικού 

κόσμου εν τέλει επηρεάζονται θετικά στην ανάπτυξη των μαθηματικών τους δεξιοτήτων. 

Στα πλαίσια αυτά, η χρήση της Τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών, βάζει ένα 

ειδικό πλαίσιο στην προσέγγιση των εννοιών, το οποίο διαμορφώνεται από την ίδια την 

Τεχνολογία (Τζεκάκη, 2007α). 

Το Εθνικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτικών Μαθηματικών στις ΗΠΑ (National Council 

of Teachers of Mathematics - NCTM) υποστηρίζει ότι η χρήση της Τεχνολογίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος για την προώθηση της μαθηματικής σκέψης ήδη από την πρώιμη 

παιδική ηλικία και το Νηπιαγωγείο, καθώς σε αυτή την ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν 

αρκετές μαθηματικές έννοιες, προτού καν ακόμη φτάσουν σε σχολική ηλικία. Η ενασχόληση 
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των παιδιών με μαθηματικές πολυμεσικές δραστηριότητες ήδη από την παιδική ηλικία 

μπορεί να τους προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για σκέψη και εξερεύνηση (NCTM, 2000).  

Η ένταξη των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο αποτελεί μία νέα διδακτική προσέγγιση για τα 

Μαθηματικά, μέσω της δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην 

προσέγγιση του μαθήματος με πολυποίκιλους τρόπους (Ζαράνης & Παναγιωτάκη, 2008). 

Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, η διδασκαλία που υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ 

βοηθάει στην κατανόηση δύσκολων ή αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης των μικρών παιδιών (Ντζιαχρήστος & Ζαράνης, 2005). Οι ΤΠΕ 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω τριών διαφορετικών 

και ενδεχόμενα επικαλυπτόμενων προσεγγίσεων: α) ως διδακτικό βοήθημα, β) ως 

μαθησιακή πηγή και γ) ως διαδραστικό μέσο εφαρμογής και λύσης των μαθηματικών 

προβλημάτων (Straker 1996 παράθεση σε Μπαραλής & Σταύρου, 2012). 

Ποικίλες έρευνες αναδεικνύουν τη θετική συνεισφορά της χρήσης των ΤΠΕ και ιδίως 

του υπολογιστή στη διδασκαλία των μαθηματικών. Οι ΤΠΕ αποτελούν πρόσφορο εργαλείο 

για την καλλιέργεια και την ευδοκίμηση πολλών λογικομαθηματικών δεξιοτήτων ακόμα και 

για παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, όπως της αντιστοίχισης, της οικοδόμησης της έννοιας των 

αριθμών μέσω ομαδοποίησης και ανταλλαγής, της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων αλλά και 

της εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων (Ζαράνης, 2006· 2007). Τη συμβολή των ΤΠΕ στα 

μαθηματικά επισήμανε ο Papert (1991), δηλώνοντας ότι επιθυμεί τα παιδιά να ζήσουν στη 

«μαθητοχώρα», στην οποία θα μάθαιναν τις μαθηματικές έννοιες με τη βοήθεια του 

υπολογιστή με απλό και εποικοδομητικό τρόπο. 

Η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ συνεισφέρει στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών 

(Μπαραλής & Σταύρου, 2012), καθώς διαθέτουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα, οι υπολογιστές παρέχουν άμεση απόκριση, ενώ αυξάνουν την ευελιξία των 

παιδιών αναφορικά με το χειρισμό αντικειμένων στην οθόνη τα οποία μπορούν να 

μετακινήσουν, να αλλάξουν μέγεθος κ.ά., ενέργειες οι οποίες είναι συχνά πιο δύσκολο, αν 

όχι αδύνατο, να κάνουν τα παιδιά με τα πραγματικά φυσικά αντικείμενα (Clements & 

Sarama, 2008a). Ωστόσο, τα πιο ισχυρά οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ εντοπίζονται στην 

ενίσχυση ενός ανώτερου επιπέδου σκέψης και ανάπτυξης μαθηματικών ικανοτήτων, όπως 

της ταξινόμησης, αρίθμησης και αναγνώρισης αριθμών (Clements, 2001). Σε πρόσφατη 

έρευνά τους, οι Bannon, Martin & Nunes-Bufford (2012) αναφέρουν ότι τόσο οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές διαπίστωσαν προστιθέμενη αξία στη χρήση ταμπλετών 

στη διδασκαλία των μαθηματικών ως ένα νέο τρόπο προκειμένου να παροτρύνουν τους 

μαθητές να ασχοληθούν πιο ενεργά με τα μαθηματικά ακόμη και στην Προσχολική 
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εκπαίδευση.  

Οι μαθηματικές δραστηριότητες με τη βοήθεια των ΤΠΕ όχι μόνο διευκολύνουν την 

ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης στα μικρά παιδιά αλλά ευνοούν τη δημιουργία νέων 

μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο 

λαμβάνει χώρα η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής 

ηλικίας (Yelland, 2002). Στον τομέα των μαθηματικών ιδιαίτερα, οι ΤΠΕ, μπορούν να 

παρέχουν απεριόριστη πρακτική εξάσκηση στις μαθηματικές δεξιότητες και να ενισχύσουν 

το μαθηματικό τρόπο σκέψης. Επιπρόσθετα, τα ψηφιακά μέσα μπορούν να συμβάλουν στην 

αποδοχή των Μαθηματικών από τα νήπια. Πολλές πτυχές της πρόωρης άτυπης μάθησης των 

Μαθηματικών, όπως η απαρίθμηση, η αριθμητική επίλυση προβλήματος, o χωρικός 

συλλογισμός και η γεωμετρική γνώση, αναπτύσσονται σημαντικά κατά την προσχολική 

ηλικία και κατά συνέπεια, οι ψηφιακές τεχνολογίες και το λογισμικό που διδάσκουν την 

πρώιμη εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή από τους 

ερευνητές (Ζαράνης & Μπαραλής, 2012). Ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

αναπτυξιακά ορθή χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών 

εννοιών από τα νήπια. Έρευνα με δείγμα μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας έδειξε ότι η 

ενασχόληση των παιδιών με εκπαιδευτικό λογισμικό για μία ώρα περίπου σε διάστημα 2 

εβδομάδων, τους επέτρεψε να απαντήσουν σωστά σε διπλάσιο αριθμό ερωτήσεων σε σχέση 

με τους συμμαθητές τους σε προβλήματα πρόσθεσης (Zaranis, 2013). Η έγκαιρη, 

απεριόριστη χρήση των ΤΠΕ ενισχύει τα κίνητρα μάθησης ενώ η έκθεση των μαθητών του 

Νηπιαγωγείου σε κατάλληλα λογισμικά ως μέρος της διδασκαλίας των μαθηματικών και της 

γεωμετρίας, επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Dimakos & Zaranis, 2010).  

Στη δόμηση των βασικών μαθηματικών εννοιών, ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

δημιουργική χρήση και αξιοποίηση αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού 

(Ζαράνης, 2007). Ως αναπτυξιακά κατάλληλο λογισμικό θεωρείται η ψηφιακή εφαρμογή η 

οποία ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών, καθώς μπορεί να 

προσαρμοστεί σε διαφορετικούς μαθητές με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων ενώ μπορεί 

να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (Κόμης, Γεωργούτσου, Μισιρλή, 

Παπαδημητρίου & Τζαβάρα, 2010). Ακόμη και τα λογισμικά τύπου «πρακτικής και 

εκγύμνασης» (drill and practice) μπορούν υπό όρους να βοηθήσουν τους μικρούς μαθητές 

να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην αριθμητική και στην ταξινόμηση (Clements, 

1999a). Οι δραστηριότητες μαθηματικών στον υπολογιστή, επειδή συνδυάζουν τα «βαρετά» 

μαθηματικά με την εικόνα και τον ήχο, προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών δίνοντας 

άλλη διάσταση στη διδασκαλία των προμαθηματικών εννοιών. Αυτό έρχεται σε 

 

 



 

33 

αντιδιαστολή με τις «παραδοσιακές» μαθηματικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στα 

περισσότερα νηπιαγωγεία μέσω φύλλων εργασίας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη βρίσκουν 

ενδιαφέρον στις σχετικές δραστηριότητες. Αναμφίβολα οι ΤΠΕ δεν θα πρέπει να 

αντικαταστήσουν τα φυσικά αντικείμενα ή τις λοιπές εμπειρίες από την πραγματική ζωή και 

τις μαθησιακές δραστηριότητες. Αντίθετα, οι ΤΠΕ μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά 

επεκτείνοντας το φάσμα των εργαλείων τα οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν στις μαθησιακές 

εμπειρίες τους. Η Τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην Προσχολική 

Εκπαίδευση στα μαθηματικά, αν χρησιμοποιηθεί σωστά (Sarama & Clements, 2009). 

Θεσμικό πλαίσιο εισαγωγής των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Αναμφίβολα η αναγκαιότητα για τεχνολογικό «αλφαβητισμό» διαπερνά και την 

Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς η ραγδαία διάχυση των ποικίλων μορφών των ΤΠΕ, εκτός 

του τυπικού πλαισίου μάθησης, επέβαλε την εισαγωγή των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο για την 

εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό υποστηρίζουν την παροχή των ψηφιακών τεχνολογιών και την ανάπτυξη 

των ψηφιακών δεξιοτήτων γραμματισμού στην προσχολική ηλικία, αναγνωρίζοντας ότι οι 

ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους προσφέρουν νέες ευκαιρίες για μάθηση, συμμετοχή, επικοινωνία 

και δημιουργικότητα για τα νεαρής ηλικίας παιδιά (Plowman, Stevenson, McPake, Stephen, 

& Adey, 2011).  

Την άποψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν και να 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας υποστηρίζει 

(έστω και καθυστερημένα) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ως εκ τούτου, τόσο το παλαιότερο 

ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003) όσο και το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

ενσωματώνουν στην προβληματική τους τη χρήση των ΤΠΕ (ΥΔΒΜΘ, 2011). Η εισαγωγή 

των ΤΠΕ στην Προσχολική εκπαίδευση, έστω και εάν αυτή πραγματοποιήθηκε με 

καθυστέρηση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για 

τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009), αποτελώντας μία από 

τις πιο σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών 

στον Ελλαδικό χώρο. 

Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (ΕΠΠΣ) αρχικά δεν είχε 

καμία πρόβλεψη για τη χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς δεν 

προέβλεπε τη χρήση υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις, παρά μόνο στις 

δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Κόμης, 2004). Στην Προσχολική εκπαίδευση, η 

θεσμοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ έγινε το 2001, με την ένταξη της διδακτικής αξιοποίησης 
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των ΤΠΕ στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού της εκπαίδευσης μέσω του ΔΕΠΠΣ για το 

Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1376, τ. Β' 18-10-2001, άρθρο 6), το οποίο εφαρμόζεται από το σχολικό 

έτος 2005-2006 (Κόμης, 2007). Με το ΔΕΠΠΣ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ασχολείται για 

πρώτη φορά με την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο, καθώς η Τεχνολογία και η 

Επικοινωνία αντιμετωπίζονται ως κύριες έννοιες, οι οποίες συμβάλλουν με διαδραστικό και 

πολυαισθητηριακό τρόπο στη διαδικασία της μάθησης (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009).  

Ο σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με το 

ΔΕΠΠΣ, προέβλεπε αφενός οι μαθητές του Νηπιαγωγείου να γνωρίσουν τις βασικές 

λειτουργίες του υπολογιστή (ως αντικείμενο) και αφετέρου να τον χρησιμοποιούν ως 

εργαλείο σε διάφορες δραστηριότητες στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, η 

εισαγωγή της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο, εμπνέεται από το ολοκληρωμένο πρότυπο 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόμης κ.ά., 2010). Σύμφωνα με το 

πρότυπο αυτό και σε αντιδιαστολή με το τεχνοκεντρικό και το πραγματολογικό μοντέλο, οι 

ΤΠΕ αξιοποιούνται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ως μέσο έκφρασης μίας διαθεματικής 

προσέγγισης στη μάθηση (Μικρόπουλος, 2006). Η Πληροφορική πλέον αντιμετωπίζεται 

ισότιμα με τα υπόλοιπα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου, δηλαδή τη 

Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τη Δημιουργία και Έκφραση 

(Κόμης κ.ά., 2010). Αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ πριν τη θεσμοθέτηση της χρήσης των 

ΤΠΕ, συναντώνται αποσπασματικές προσπάθειες εκπαιδευτικών Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να ενσωματώσουν την χρήση των ΤΠΕ στο 

ημερήσιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου με επιτυχία. 

Η προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπληρώνεται με 

τη συγγραφή του εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί – 

Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης» (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Σύμφωνα με τον οδηγό, ο 

υπολογιστής και οι ΤΠΕ γενικότερα, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

αυτονομίας των παιδιών, ενώ μέσω της ορθής χρήσης τους ενισχύεται η κοινωνική 

συναναστροφή και η συμμετοχή των νηπίων στη συνεργατική μάθηση. Επιπρόσθετα, 

καλλιεργούνται γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, αναπτύσσεται η λεπτή κινητικότητα με 

τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου και ενισχύεται η παρατηρητικότητα των 

νηπίων. Αν οι ΤΠΕ αξιοποιηθούν σε κατάλληλα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, 

μπορεί να ενισχύσουν την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, την 

κοινωνικοποίησή τους, την ευελιξία της σκέψης, τη δημιουργικότητά τους καθώς και την 

ανάπτυξη της ικανότητάς τους για επίλυση προβλημάτων (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Στην 

Προσχολική εκπαίδευση ο υπολογιστής και οι διάφορες μορφές των ΤΠΕ θα πρέπει να 
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αποτελούν κομμάτι της καθημερινής διδακτικής πρακτικής. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος και 

η θέση της «γωνιάς» του υπολογιστή αποκτά βαρύνουσα σημασία για την επιτυχή ένταξη 

και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο (Κόμης, 2004). 

Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Νηπιαγωγείου (ΥΔΒΜΘ, 2011), 

οι ΤΠΕ ορίζονται ως μία από τις οκτώ μαθησιακές περιοχές του προγράμματος, οι οποίες 

εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο. 

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 

εξοικειώνονται με βασικές λειτουργίες ψηφιακών συσκευών και έρχονται σε μία πρώτη 

επαφή με διάφορες χρήσεις τους. Οι διδακτικές προσεγγίσεις στο Νηπιαγωγείο για τη 

μαθησιακή περιοχή των ΤΠΕ διαμορφώνονται σύμφωνα με δύο αρχές: α) οι ΤΠΕ 

λειτουργούν σε σχέση με τις άλλες μαθησιακές περιοχές και β) η χρήση τους στο 

Νηπιαγωγείο δεν είναι αυτοσκοπός. Οι ΤΠΕ πλέον εντάσσονται στις καθημερινές 

δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ως εργαλεία 

διερεύνησης, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων, ως εργαλεία διαχείρισης 

πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και έκφρασης με πολλαπλούς τρόπους, 

δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας (ΥΠΔΒΜΘ, 2011). Για το λόγο αυτό, 

χρησιμοποιείται λογισμικό (εκπαιδευτικό και γενικής χρήσης) και υπηρεσίες του 

διαδικτύου, εντάσσοντας οργανικά τις ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες του 

Νηπιαγωγείου ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ως εργαλεία διερεύνησης, πειραματισμού και 

επίλυσης προβλημάτων και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού 

γραμματισμού και έκφρασης με πολλαπλούς τρόπους, δημιουργίας, επικοινωνίας και 

συνεργασίας (Νικολοπούλου, 2013).  

Η σημασία της ένταξης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 

περιγράφεται και στα τρέχοντα επιμορφωτικά προγράμματα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Στο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ60/70 (δασκάλων και νηπιαγωγών) 

αναφέρεται ότι για το Νηπιαγωγείο το επιμορφωτικό υλικό θα πρέπει να εστιάζει στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν την ενσωμάτωση κατάλληλων εφαρμογών των ΤΠΕ στα 

πέντε βασικά γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου μέσω της χρήσης κατάλληλα 

διαμορφωμένων διδακτικών σεναρίων (Κόμης, Ζαγούρας, Δαγδιλέλης, Κουτσογιάννης, & 

Ψύλλος, 2007). 

Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Όλοι οι διεθνείς Οργανισμοί οι οποίοι σχετίζονται με την Προσχολική Εκπαίδευση, 

όπως ο NAEYC (National Association for the Education of Young Children), ο ISTE 
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(International Society for Technology in Education) και ο NECT (Northwest Educational 

Technology Consortium) τάσσονται υπέρ της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού στο 

Νηπιαγωγείο (Κόμης κ.ά., 2010). Η μόνη προϋπόθεση που θέτουν, είναι τα λογισμικά που 

χρησιμοποιούνται να επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς με κριτήρια την καταλληλότητά 

τους από αναπτυξιακή (ηλικιακή), ατομική και πολιτισμική σκοπιά. Ο διεθνής εκπαιδευτικός 

Οργανισμός NAEYC, ήδη από το 1996, με έκθεσή του με τίτλο «Technology and Young 

Children—Ages Three through Eight», υποστήριζε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού 

στο Νηπιαγωγείο με την προϋπόθεση ότι το λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, να είναι 

αναπτυξιακά κατάλληλο και να χρησιμοποιείται ως μία από τις πολλαπλές επιλογές για την 

υποστήριξη της μάθησης των παιδιών (NAEYC, 1996). Ο NAEYC υποστήριζε την πρότασή 

του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει 

τις γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες των παιδιών» και ότι «το αναπτυξιακά κατάλληλο 

λογισμικό προσφέρει ευκαιρίες για συνεργατικό παιχνίδι, μάθηση και δημιουργία», 

αναγνωρίζοντας ότι αρκετά αυτοαποκαλούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά στο χώρο της 

Προσχολικής εκπαίδευσης αναπαραγάγουν στερεότυπα και εκθέτουν τα παιδιά σε βίαιο 

περιεχόμενο. Το έτος 2012, οι εκπαιδευτικοί Οργανισμοί NAEYC και Fred Rogers Center 

for Early Learning and Children’s Media, εξέδωσαν μία κοινή δήλωση για το ρόλο της 

Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Σε αυτήν υποστηρίζουν ότι οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να διαλέγουν αναπτυξιακά κατάλληλη τεχνολογία και μέσα, 

προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να εξερευνήσουν τη μάθηση με τη χρήση των μέσων 

αυτών (NAEYC, 2012). 

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό χαρακτηρίζεται ως αναπτυξιακά κατάλληλο, όταν έχει 

δημιουργηθεί σε αντιστοιχία με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και 

αναπτύσσονται, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ή και επεκτείνει τη μαθησιακή διαδικασία 

(NAEYC, 1996). Πλείστες έρευνες (Κόμης, 2004· Sarama & Clements, 2006· Μικρόπουλος, 

2006· Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009· Zaranis & Kalogiannakis, 2011) δείχνουν ότι οι 

διάφορες μορφές των ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν την ενίσχυση των δεξιοτήτων των 

παιδιών μόνο όταν χρησιμοποιείται κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ο NCTM με την 

έκδοσή του με τίτλο «Αρχές της Διδασκαλίας των Μαθηματικών», υποστηρίζει την ανάγκη 

χρησιμοποίησης κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, ως εργαλείου για τη διδασκαλία 

των Μαθηματικών (NCTM, 2000). Σε αυτήν την ηλικία η αξία του λογισμικού βρίσκεται 

στην «ανοικτή» χρήση του και όχι στη δημιουργία ενός προϊόντος, ως εκ τούτου τα 

προγράμματα λογισμικού για αυτήν την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 

στο επίπεδο των ικανοτήτων των παιδιών (Ζαράνης, 2006). Η χρήση κατάλληλα 
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αναπτυξιακού εκπαιδευτικού λογισμικού ενισχύει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο τα νήπια 

μαθαίνουν, αλλά και το πώς μαθαίνουν (Zevenbergen, 2007).  

Όταν αναπτυξιακά κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό χρησιμοποιείται στην 

Προσχολική εκπαίδευση, τα νήπια εμπλέκονται στην εξερεύνηση του λογισμικού, το 

ενδιαφέρον τους διατηρείται σε συνεχή χρονικά διαστήματα, καθώς ενθαρρύνεται η ενεργή 

συμμετοχή και όχι η παθητική συμπεριφορά. Τα νήπια εμπλέκονται σε δημιουργικό παιχνίδι, 

στην επίλυση προβλημάτων και στη συνομιλία, καθώς ελέγχουν τόσο τη δράση όσο και το 

ρυθμό μάθησης τους (Clements & Sarama, 2003). Στην Προσχολική εκπαίδευση, το 

λογισμικό πρέπει να προσφέρει ένα περιβάλλον κατάλληλο για παιγνίδι και πειραματισμούς, 

και να είναι εφοδιασμένο με ενεργητικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα πρέπει να εμπλέκει τις 

αισθήσεις και να περιέχει ήχο, μουσική ή φωνή, να είναι ελεγχόμενο από τα παιδιά 

επιτρέποντάς τους να το εξερευνούν δίχως το φόβο ότι θα κάνουν λάθη (Ζαράνης & 

Οικονομίδης, 2009). Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει 

να αποκρίνεται στις ενέργειες των παιδιών με τρόπους οι οποίοι  ενθαρρύνουν την περαιτέρω 

έρευνα, αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο, περιγράφουν προβλήματα ρεαλιστικά όσο 

το δυνατόν συνδεδεμένα με καταστάσεις της πραγματικής ζωής, διεγείρουν τον 

ενθουσιασμό και ενθαρρύνουν τη λεκτική επικοινωνία (NAEYC, 1996). Ένα αναπτυξιακά 

κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό επιτρέπει στα παιδιά να λειτουργήσουν σε πολλαπλά 

επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων, να επαναλάβουν μία διαδικασία ή δραστηριότητα όσο 

συχνά θέλουν, να πειραματιστούν με παραλλαγές της, να συνεργάζονται στη λήψη των 

αποφάσεων και να μοιράζονται τις ανακαλύψεις και τις δημιουργίες τους (NAEYC, 2012), 

διευκολύνοντας εκείνα που είναι ήδη έτοιμα να προχωρήσουν πιο μπροστά από τους 

συμμαθητές τους. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά με «ανοιχτά» σενάρια στηρίζουν τις 

δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, ενώ αυτά που περιέχουν συγκεκριμένα προβλήματα 

εξασκούν συγκεκριμένες δεξιότητες και βοηθούν κυρίως στην επανάληψη (Weiss et al., 

2006). Το εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να δίνει 

προτεραιότητα στη διαδικασία παρά στο προϊόν, καθώς και στην παροχή ευκαιριών για 

μάθηση (Haugland, 2000).  

Η κατηγορία εκπαιδευτικού λογισμικού η οποία κυριαρχεί στις μικρές ηλικίες, είναι 

τα λογισμικά κλειστού τύπου «πρακτικής και εκγύμνασης» ή όπως αλλιώς αποκαλούνται 

«εξάσκησης και πρακτικής». Τα λογισμικά αυτού του τύπου συνιστούν κλασικές εφαρμογές 

της συμπεριφοριστικής προσέγγισης για την απόκτηση γνώσεων και την εξάσκηση 

δεξιοτήτων και ως εκ τούτου η έμφαση δίνεται στον εκπαιδευτικό (που υποκαθίσταται 

πλήρως ή εν μέρει από το ίδιο το λογισμικό) και έχει συνεπώς όλα τα χαρακτηριστικά της 
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δασκαλοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κόμης, 2004). Η χρήση λογισμικού αυτού 

του τύπου, περιλαμβάνει τη μάθηση μέσω αυτοματοποίησης και επανάληψης βασικών 

δεξιοτήτων της Προσχολικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα την αναγνώριση 

γραμμάτων, αριθμών, χρωμάτων, κατευθύνσεων κ.ά. Ορισμένα «εξελιγμένα» λογισμικά 

αυτού του τύπου επιτρέπουν την παραμετροποίησή τους, προκειμένου να παρέχουν 

ασκήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο γνώσεων του χρήστη και μπορούν να γίνουν υπό 

όρους ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο στα χέρια του νηπιαγωγού για τη διδασκαλία των 

πρωτομαθηματικών εννοιών στα παιδιά. Αρκετοί επικρίνουν τα λογισμικά τύπου 

«πρακτικής και εκγύμνασης», θεωρώντας τα ακατάλληλα για χρήση στην Προσχολική 

εκπαίδευση ισχυριζόμενοι ότι καθώς δίνουν υπέρμετρη έμφαση στην απομνημόνευση, 

περιορίζουν τη σκέψη των παιδιών, επαναφέροντας ξεπερασμένες διδακτικές μεθόδους με 

ηλεκτρονικό περιτύλιγμα (Κυρίδης κ.ά., 2003). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μπορεί 

να αποθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των παιδιών και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η 

χρήση τους για μεγάλο χρονικό διάστημα (Νικολοπούλου, 2010), ενώ σε κάθε περίπτωση ο 

υπολογιστής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εξελιγμένη διδακτική μηχανή (Ζαράνης & 

Οικονομίδης, 2009). Μειονεκτήματα αυτού του τύπου λογισμικού θεωρούνται επίσης η 

έλλειψη δυνατοτήτων αξιοποίησης των λανθασμένων απαντήσεων για τη δημιουργία νέας 

ανατροφοδότησης του μαθητή, η απλούστευση της διαδικασίας μάθησης στο σχήμα 

ερέθισμα-απάντηση και ο απόλυτος έλεγχος της μαθησιακής διαδικασίας από τον 

υπολογιστή (Κυρίδης κ.ά., 2003· Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009).  

Ωστόσο, οι Κόμης κ.ά. (2010) υποστηρίζουν ότι η αρνητική θέση ως προς τη χρήση των 

λογισμικών αυτού του τύπου πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, αφού συχνά δεν εξετάζεται η 

ένταξη των εκπαιδευτικών λογισμικών σε συνάρτηση με το πλαίσιο χρήσης και τους 

στόχους μάθησης που έχουν τεθεί. Η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε εκπαιδευτικού 

λογισμικού βασίζεται στην ποιότητα του λογισμικού, στο ποσό του χρόνου που κάποιος 

αφιερώνει σε αυτό, καθώς και στον τρόπο που αυτό χρησιμοποιείται (Clements & Nastasi, 

1993). Η χρήση μίας εφαρμογής λογισμικού από τους μαθητές κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες από μόνη της δεν εξασφαλίζει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Haugland, 2000). 

Συχνά, ιδίως στο χώρο της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, η χρήση του 

λογισμικού τύπου «πρακτικής και εκγύμνασης» μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επωφελής για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μάθησης (Κόμης κ.ά., 2010), ενώ μπορεί να βοηθήσει 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν επιδεξιότητα σε βασικές μαθηματικές 

έννοιες, όπως η αρίθμηση, η καταμέτρηση και η ταξινόμηση (Clements & Nastasi, 1993· 

Clements, 2002· Ζαράνης, Χρυσίνη & Ψαλτάκη, 2009). Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι 
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επωφελείς για την προώθηση της γνώσης σχετικά με ορισμένες μαθηματικές δεξιότητες, ενώ 

ενθαρρύνουν και τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών (Καλογιαννάκης, Παπαδάκης, & 

Ζαράνης, 2014β). Στα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου λογισμικού, περιλαμβάνονται 

επίσης, η δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων μίας άσκησης, η παροχή άμεσης 

ανατροφοδότησης και η συστηματική πληροφόρηση για την πορεία της εξάσκησης των 

μαθητών (Κυρίδης κ.ά., 2003). Συχνά εκπαιδευτικό λογισμικό αυτού του τύπου όταν 

απευθύνεται σε μικρές ηλικίες, αποκτά παιγνιώδη μορφή κάνοντας χρήση ποικίλων 

πολυμεσικών στοιχείων, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστικό στα άτομα νεαρής ηλικίας 

(Κόμης, 2004). Η βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι εάν χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση με 

στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τους 

περιορισμούς οι οποίοι απορρέουν από τη χρήση του, μπορεί να διευκολύνει σε μεγάλο 

βαθμό τη μαθησιακή διαδικασία (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009).  

Γενική παραδοχή όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας είναι ότι το λογισμικό το οποίο απευθύνεται στα παιδιά, θα πρέπει 

να είναι προσανατολισμένο στην επίλυση προβλημάτων και «ανοικτού τύπου», προκειμένου 

να ενισχύσει τη δημιουργικότητα των παιδιών και να επιτρέπει σε αυτά να επιλέξουν και να 

ελέγξουν την εκάστοτε μαθησιακή δραστηριότητα μέχρι τέλους. Τα λογισμικά «ανοικτού 

τύπου» προσφέρουν ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και χειρισμού αντικειμένων 

και εννοιών. Η έμφαση πλέον δίνεται στο μαθητή και στις δραστηριότητες που αναπτύσσει 

ή μπορεί να αναπτύξει στο πλαίσιο του τυπικού σχολικού περιβάλλοντος (Κόμης, 2004). 

Στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης, τα λογισμικά ανοικτού τύπου θεωρούνται ως 

περισσότερο κατάλληλα, καθώς επιτρέπουν τη δημιουργική έκφραση και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των νηπίων (Κόμης κ.ά., 2010), παρέχοντας στα νήπια τη 

δυνατότητα για εμπλοκή σε απαιτητικές νοητικές δραστηριότητες και συμβάλλοντας στην 

κατανόηση «προχωρημένων» μαθηματικών ιδεών (Yelland, 2002). Ωστόσο, ένα μεγάλο 

μειονέκτημα των λογισμικών αυτού του τύπου, είναι η ανάγκη μεγαλύτερου χρόνου 

εκμάθησής τους τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς, ενώ για την 

επίτευξη των στόχων στους οποίους τα λογισμικά αυτά προσβλέπουν, χρειάζεται μεγάλο 

βάθος χρόνου, κάτι που δεν είναι εύκολο πάντα να βρεθεί στα υπάρχοντα αναλυτικά 

προγράμματα (Κόμης κ.ά., 2010) και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται σπάνια στο χώρο της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης (Φεσάκης, 2008). 

Οι περισσότεροι ερευνητές τάσσονται υπέρ της χρήσης ανοικτού λογισμικού σε σχέση 

με τη χρήση λογισμικού «πρακτικής και εκγύμνασης» (Φεσάκης, 2009). Μελέτες 

αποδεικνύουν ότι από αναπτυξιακή άποψη, τα παιδιά είναι περισσότερο ικανά να 
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οικοδομήσουν την προσωπική τους εννοιολογική κατανόηση με τη χρήση ανοιχτού 

λογισμικού, παρά με τη χρήση λογισμικού τύπου «πρακτικής και εκγύμνασης» 

(Kalogiannakis & Zaranis, 2011). Η παροχή στους μαθητές ενός αναπτυξιακά κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να συμβάλει θετικά όχι μόνο στο τι μαθαίνουν οι μαθητές 

αλλά και στο πώς το μαθαίνουν. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει εκφράσει τις ανησυχίες της 

ότι οι διάφορες τυποποιημένες εφαρμογές εκμάθησης των μαθηματικών εστιάζουν 

υπέρμετρα στην ορθή απάντηση του μαθητή και λιγότερο στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης στην Προσχολική Εκπαίδευση. Στον αντίποδα, τα λογισμικά ανοικτού τύπου δε 

ζητούν από τους μαθητές να προσδιορίσουν μία μόνο σωστή απάντηση. Αντίθετα, 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να διερευνήσουν και να επεκτείνουν τη σκέψη τους (Johnson & 

Christie, 2009).  

Οι ερευνητές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή εκπαιδευτικού λογισμικού 

στην Προσχολική Εκπαίδευση, προτρέποντας τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να 

επιλέγουν λογισμικό το οποίο είναι ηλικιακά κατάλληλο, παρέχει ανοικτού τύπου 

δραστηριότητες, είναι συμβατό με το Πρόγραμμα Σπουδών, είναι διασκεδαστικό και 

κινητοποιεί τα παιδιά, ενώ παράλληλα είναι ελεύθερο από διαφυλικά, εθνοτικά στερεότυπα 

και δεν καλλιεργεί τη βία οποιασδήποτε μορφής. Οι εκπαιδευτικοί πριν τη χρήση ενός 

λογισμικού, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ποικίλα κριτήρια, όπως τη συμβατότητα του 

λογισμικού σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, το σχεδιασμό του 

λογισμικού όπως εκφράζεται από την καλαισθησία και τη λειτουργικότητά του, την 

αποτελεσματική ανατροφοδότηση που παρέχει, καθώς και την ικανότητα του να κινητοποιεί 

και να συντηρεί το ενδιαφέρον των νηπίων (Ντολιοπούλου, 2004).  

Συνήθως το εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο απευθύνεται στην Προσχολική 

Εκπαίδευση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συγκρινόμενο με το λογισμικό γενικής 

χρήσης, καθώς βασίζεται κυρίως στη χρήση εικόνων, κίνησης εικόνων (animation), ήχων 

και στην απουσία ή στην ελάχιστη παρουσία κειμένων (Nikiforidou & Pange, 2010). Το 

εκπαιδευτικό λογισμικό Προσχολικής Εκπαίδευσης μπορεί να δώσει κίνητρα στους μαθητές 

και να είναι παιδαγωγικά αποτελεσματικό όταν συνδυάζει το περιεχόμενό του με κίνηση 

εικόνων και για ήχους χρησιμοποιεί ομιλίες παιδιών, παρέχοντας απλή και άμεση 

ανατροφοδότηση στις ενέργειές τους. Επιπρόσθετα, το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει στα 

παιδιά να επαναλαμβάνουν τις δραστηριότητες ενώ και η ανατροφοδότηση πρέπει να 

παρουσιάζεται με τρόπο που να ενθαρρύνει την ανακάλυψη και όχι την καθοδήγηση 

(Clements & Sarama, 2007a). Οι Wartella, Lee & Caplovitz (2002) μετά από μία επισκόπηση 

ερευνών 2 δεκαετιών αναφέρουν ότι κατά μέσο παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών προτιμούν να 
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περνούν το χρόνο τους στο Διαδίκτυο παίζοντας εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια 

περισσότερο από τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Παρότι αρκετοί δημιουργοί εκπαιδευτικού 

λογισμικού θεωρούν ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα 

μικρά παιδιά στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται για διαδραστικό περιεχόμενο το οποίο 

υποστηρίζει τη νοητική ανάπτυξη. Επιπλέον, η διδασκαλία για τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες από την καθημερινή τους ζωή. Κατά 

συνέπεια, το διαδραστικό περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται με στόχο τα παιδιά, θα πρέπει 

να βασίζεται σε καταστάσεις του πραγματικού κόσμου, δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά 

αφαιρετικό και να είναι προσαρμοσμένο σε απλούς συλλογισμούς (Glaubke, 2007). 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης, τα μικρά παιδιά μπορούν να 

αναπτύξουν μαθηματική ικανότητα και σκέψη και να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

συλλογισμού τους όταν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό (Lieberman, 

Bates & So, 2009). Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει στη δόμηση της μαθηματικής 

έννοιας του αριθμού, εφόσον χρησιμοποιηθούν δημιουργικά μέσω της αξιοποίησης 

αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού (Ζαράνης, 2006). Τα νήπια μαθαίνουν 

πιο αποτελεσματικά μέσω καλά σχεδιασμένων εφαρμογών πολυμέσων σε σχέση με την 

παραδοσιακή μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των επιδόσεων στα τεστ 

επίλυσης προβλημάτων κατανόησης (Zaranis, 2013). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

παίζοντας με λογισμικά παιχνίδια εμπλουτισμένα με αναπτυξιακά κατάλληλες μαθηματικές 

δραστηριότητες, οδηγούνται στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών της ταξινόμησης, 

της αντιστοίχισης, των λογικών ακολουθιών, της αναγνώρισης σχημάτων, της αρίθμησης 

και των βασικών πράξεων (Ζαράνης κ.ά., 2009). Σε μία μετανάλυση 75 ερευνών που είχαν 

πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ για τη χρήση των ΤΠΕ, ο Kulik (2003) διαπίστωσε ότι οι 

μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αναπτυξιακά 

κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, είχαν σημαντικά πιο θετική στάση απέναντι στη 

διδασκαλία και τα διδακτικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονταν με τα μαθηματικά, σε σχέση 

με τους συμμαθητές τους οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των ΤΠΕ.  

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών 
στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ήδη στην Προσχολική Εκπαίδευση σε ένα ευρύ πεδίο 

εφαρμογής δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσεων. Τα νήπια μαθαίνουν γρηγορότερα και 

ευκολότερα σε ένα διαδραστικά λειτουργικό μαθησιακό περιβάλλον καθιστώντας το 
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παραπάνω χαρακτηριστικό, πιθανότατα, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα χρήσης των ΤΠΕ 

στη μαθησιακή διαδικασία, σε σχέση με την παραδοσιακή διδακτική μέθοδο (Kalogiannakis 

& Zaranis, 2011). Άλλωστε η εισαγωγή των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση δεν 

αποσκοπεί στην επιβάρυνση των νηπίων με πρόσθετο νοητικό φορτίο αλλά στην παροχή 

νέων σύγχρονων τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίοι θα συνδράμουν τους 

νηπιαγωγούς στην εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου (Κόμης, 2004). Υπάρχει πλέον 

αξιόλογη έρευνα η οποία τεκμηριώνει το δυναμικό των ΤΠΕ στη δημιουργία ενός 

καινοτόμου, ουσιαστικού και ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (Φεσάκης, 2009), αναδεικνύοντας τη θετική σχέση μεταξύ της χρήσης 

των ΤΠΕ και της ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης στο Νηπιαγωγείο (Carr, 2012). 

Οι περισσότερες διεθνείς εκπαιδευτικές έρευνες υποστηρίζουν τη συμβολή των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία των Μαθηματικών, καθώς συμβάλλουν στην προσέγγιση του μαθησιακού 

αντικειμένου μέσα από ποικίλους τρόπους (Ζαράνης & Μπαραλής, 2012), ενώ άλλες 

συσχετίζουν την κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ με την ικανότητα των νηπίων να κατανοήσουν 

αποτελεσματικά τις διάφορες μαθηματικές έννοιες (Clements & Sarama, 2002).  

Σύμφωνα με τον NCTM, είναι ουσιώδες να εισαχθεί η Τεχνολογία στο μαθησιακό 

πλάνο όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών (NCTM, 

2008), καθώς η Εκπαιδευτική Τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στη γεφύρωση του 

μαθησιακού χάσματος στα μαθηματικά και στην κατάκτηση υψηλότερων δεξιοτήτων 

σκέψης από τους μαθητές (Rosen & Beck-Hill, 2012). Η καταμέτρηση αντικειμένων που 

εμφανίζονται στην οθόνη και η επιλογή του σχετικού αριθμού, η επαφή με τις πράξεις της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης είναι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν και 

χωρίς τη χρήση του υπολογιστή, μέσα όμως από τη χρήση του, αλλάζει το πλαίσιο της 

άσκησης και τονώνεται το ενδιαφέρον των παιδιών (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). 

Κατάλληλα στοχευμένες προσεγγίσεις των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί ότι μπορούν με επιτυχία να εμπλέξουν και να διατηρήσουν την 

εμπλοκή των μικρών παιδιών, προωθώντας τη μάθηση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών (Pasnik & Llorente, 2013). Οι μαθητές, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στις ΤΠΕ, απολαμβάνουν τη μάθηση 

και αποκομίζουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα στα μαθηματικά, καθώς συντελούν στην 

προσέγγιση του μαθήματος μέσα από διαφορετικούς τρόπους (Ζαράνης & Μπαραλής, 

2012).  

Οι διάφορες μορφές των ΤΠΕ έχουν τη δυναμική να υποστηρίξουν τα νήπια στην 

ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης, καθώς τα εμπλέκουν σε μαθηματικές δραστηριότητες 
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πιο ενεργά σε σχέση με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα στα οποία κυριαρχεί ακόμη η 

δασκαλοκεντρική μέθοδος προσέγγισης της ύλης. Προκειμένου τα νήπια να αναπτύξουν 

μαθηματικές ιδέες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν 

κατάλληλα εργαλεία λογισμικού, προκειμένου να τα βοηθήσουν να εξερευνήσουν 

μαθηματικές έννοιες και σχέσεις με έναν τρόπο ο οποίος επεκτείνει τον τρόπο σκέψης τους 

(Clements, 2002). Παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας, τα οποία συνδύαζαν τις συνηθισμένες 

καθημερινές σχολικές δραστηριότητες με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, 

επέδειξαν βελτίωση στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού, της ποσότητας, της 

πληθυκότητας (Βοσνιάδου, 2006) καθώς και σε δραστηριότητες ταξινόμησης και λογικής 

σκέψης, σε σύγκριση με παιδιά τα οποία δεν έκαναν χρήση ανάλογου λογισμικού (Κυρίδης 

κ.ά., 2003). Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό διαφόρων μορφών υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας με τη χρήση των ΤΠΕ, ο Clements (2002) σε έρευνα που πραγματοποίησε για 

τον προσδιορισμό της ανάπτυξης της μαθηματικής γνώσης σε παιδιά νεαρής ηλικίας, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά και της 

χρήσης προγραμμάτων γραφικών γενικού σκοπού για την εκμάθηση μαθηματικών εννοιών, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι φαίνεται να υπάρχει μία σαφής ένδειξη ότι οι διάφορες 

μορφές των ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν τα νήπια τόσο στην εκμάθηση των μαθηματικών 

εννοιών, όσο και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, καθώς και στην αύξηση των 

κινήτρων μάθησης. Ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει ότι τα νήπια είναι ικανά να κατανοήσουν 

μαθηματικές δραστηριότητες μέσω των ΤΠΕ, ακόμη και αν οι δραστηριότητες αυτές είναι 

αφαιρετικές, καθώς και στο χειρισμό εννοιών όπως της συμμετρίας και της χωρικής 

αντίληψης (Clements, 1999a). Άλλες έρευνες επισημαίνουν ότι τα νήπια παίζοντας με 

λογισμικά σε μορφή παιχνιδιών εμπλουτισμένα με αναπτυξιακά κατάλληλες μαθηματικές 

δραστηριότητες, οδηγούνται στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών όπως της 

ταξινόμησης, της αντιστοίχισης, των λογικών ακολουθιών, της αναγνώρισης σχημάτων, της 

αρίθμησης καθώς και βασικών πράξεων (Ζαράνης 2006; Kalogiannakis & Zaranis, 2011), 

οι οποίες σε προηγούμενα χρόνια, θεωρούνταν πολύ προχωρημένες για την ηλικία τους, 

όπως για παράδειγμα, έννοιες σχετικές με τα μαθηματικά ή τα δυναμικά συστήματα 

(Lieberman, Bates & So, 2009). Στα πλαίσια ανάπτυξης της πρώιμης μαθηματικής σκέψης, 

ακόμη και η χρήση λογισμικού τύπου «πρακτικής και εκγύμνασης» μπορεί να βοηθήσει τα 

νήπια να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους ικανότητες τους σε βασικές μαθηματικές έννοιες 

όπως της καταμέτρησης και της σειροθέτησης (Clements, 2002· Siraj-Blatchford & 

Whitebread, 2003). Οι δραστηριότητες των νηπίων με τις ΤΠΕ στην Προσχολική 

Εκπαίδευση τα ωθούν σε πιο ενεργή συμμετοχή, σε συνεργατικές δραστηριότητες και σε 
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διαδικασίες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, οι οποίες πιστευόταν αρχικά ότι ήταν 

ιδιαίτερα απαιτητικές και κατά συνέπεια δύσκολες να τις κατανοήσουν και να τις 

εκτελέσουν (Yelland, 2010). Ακόμα, σε μία άλλη έρευνα, νήπια χρησιμοποιώντας λογισμικό 

ζωγραφικής με 3 κύρια χρώματα, κατέληξαν μέσω του πειραματισμού στη δημιουργία 3 

δευτερευόντων χρωμάτων (Clements, 1999a). Παρότι τέτοιες πολύπλοκες συνδυαστικές 

ικανότητες συχνά πιστεύεται ότι δεν σχετίζονται με το νοητικό επίπεδο των νηπίων, η χρήση 

των ΤΠΕ οδήγησε τα νήπια σε γνωστικές εξερευνήσεις πέρα από τα αποδεκτά νοητικά όριά 

τους (Clements, 1999a). 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο επηρεάζει στο θετικότερο τις μαθηματικές 

δεξιότητες των νηπίων (Weiss et al., 2006; Hamilton, 2007). Μία πρόσφατη μελέτη, η οποία 

διεξήχθη από τους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Education Development Center, Inc. (EDC) 

και SRI International, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων 

στα Μαθηματικά, όπως η καταμέτρηση και η αναγνώριση αριθμών και σχημάτων, αυξήθηκε 

σημαντικά μεταξύ των παιδιών ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών από οικονομικά 

μειονεκτούσες κοινότητες, τα οποία συμμετείχαν σε μία πρωτοβουλία διάρκειας 10 

εβδομάδων με την ονομασία «PBS KIDS Transmedia Math Supplement». Η πρωτοβουλία 

αυτή περιλάμβανε τη χρήση γνωστών χαρακτήρων και ιστοριών με διάφορες μορφές των 

ψηφιακών μέσων, όπως βίντεο, ψηφιακά παιχνίδια, διαδραστικούς πίνακες, φορητούς 

υπολογιστές αλλά και δραστηριότητες για τα Μαθηματικά χωρίς υπολογιστές (Education 

Development Center, 2013). Πλείστες άλλες έρευνες έχουν επισημάνει τη θετική σχέση 

μεταξύ της κατάλληλης χρήσης των ΤΠΕ με τη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στην κατανόηση των διαφόρων μαθηματικών 

εννοιών (Zaranis, 2012). Στις ΗΠΑ, μία μεγάλης κλίμακας έρευνα με τη συμμετοχή 8.283 

μαθητών Νηπιαγωγείου, έδειξε ότι η χρήση των ΤΠΕ ήταν ξεκάθαρα επωφελής για την 

επίτευξη επιτυχιών των παιδιών στην ανάγνωση και τα Μαθηματικά (Judge, Puckett & Bell, 

2006). Οι Espinosa, Laffey, Whittaker & Sheng (2006) μελέτησαν το ρόλο των ΤΠΕ και τον 

αντίκτυπό τους στη βελτίωση της μαθηματικής ικανότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρόσβαση και η χρήση των ΤΠΕ επηρέασε θετικά τις 

μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών. Αναμφίβολα, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να 

παίξουν ένα θετικό ρόλο στη βελτίωση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας (Penuel et al., 2009). Σύμφωνα με τα πρότυπα στον τομέα της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, η χρήση της Τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

προώθησης των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο. Σε έρευνα, στην οποία οι νηπιαγωγοί 

συνδύασαν τη διδασκαλία με τη βοήθεια των ΤΠΕ, τα νήπια εμφάνισαν στατιστικά 
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σημαντικά θετική βελτίωση στις επιδόσεις τους στη γραφή, στην ανάγνωση και στα 

Μαθηματικά (Zaranis, 2013). Tα νήπια μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υποβοηθούμενη 

από τον υπολογιστή διδασκαλία προκειμένου να εξασκηθούν σε αριθμητικές διαδικασίες 

και να αποκτήσουν έναν αποτελεσματικότερο τρόπο σκέψης (Clements & Nastasi, 1993). 

Νήπια ηλικίας 3 ετών έμαθαν την ταξινόμηση αριθμών με τη βοήθεια προγράμματος στον 

υπολογιστή εξίσου καλά με τα παιδιά που ασχολήθηκαν με τα κλασικά παιδικά παιχνίδια, 

όπως η αρίθμηση με κούκλες (Clements, 2002). Μαθητές Νηπιαγωγείου οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν προγράμματα υπολογιστή, πέτυχαν υψηλότερο σκορ σε τεστ σχετιζόμενο 

με την αναγνώριση αριθμών, σε σχέση με τα νήπια τα οποία παρακολούθησαν την 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (Clements & Sarama, 2003). Έρευνα της Haugland 

(1992) σε παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών τα οποία χρησιμοποίησαν υπολογιστές, έδειξε ότι 

είχαν αξιοσημείωτες διαφορές στην ανάπτυξη των λεκτικών και μη λεκτικών δεξιοτήτων 

τους, στην επίλυση προβλημάτων, στην αφαιρετική τους ικανότητα και στις αντιληπτικές 

τους ικανότητες σε σχέση με παιδιά ίδιας ηλικίας τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιήσει 

υπολογιστές. Αντίστοιχα, παιδιά ηλικίας 3 ετών, τα οποία χρησιμοποίησαν κατάλληλα για 

την ηλικία τους προγράμματα υπολογιστών, εμφάνισαν υψηλότερες ικανότητες στην 

ταξινόμηση αριθμών και στην ανάπτυξη λογικής σκέψης, σε σχέση με τα παιδιά που δεν 

χρησιμοποίησαν σχετικό λογισμικό (Clements & Nastasi, 1993). Οι διάφορες μορφές των 

ΤΠΕ μέσω της ορθής αξιοποίησής τους, με την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν 

νόημα για τα νήπια, συμβάλλουν στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων καθώς και στην 

ενίσχυση των μαθησιακών κινήτρων (Γίδαρη, Μαρινάκου & Χρονάκη, 2012). Ωστόσο, οι 

νηπιαγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες μορφές των ΤΠΕ 

με τρόπο, που να υποστηρίζουν και να επεκτείνουν τη σκέψη των παιδιών.  

Στον ελλαδικό χώρο, ποικίλες έρευνες συσχετίζουν θετικά την κατάλληλη χρήση των 

ΤΠΕ με την ικανότητα των μαθητών να κατανοήσουν πιο αποτελεσματικά τις διάφορες 

μαθηματικές έννοιες (Ζαράνης, 2006, 2007· Ζαράνης & Παναγιωτάκη, 2008· Ζαράνης κ.ά., 

2009· Zaranis, 2013). Η εμπλοκή και ενασχόληση των νηπίων με τις κατάλληλες διδακτικές 

προσεγγίσεις μέσω της ορθής χρήσης των ΤΠΕ, μπορεί να συμβάλει θετικά στην 

ανακάλυψη, καλλιέργεια, κατανόηση και εκμάθηση μαθηματικών εννοιών (Zaranis, 2013). 

Πιλοτική έρευνα, σχετικά με τη διδασκαλία του ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο 

Νηπιαγωγείο, οδήγησε τον ερευνητή στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά τα οποία διδάχθηκαν το 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στο Νηπιαγωγείο με τη βοήθεια υπολογιστή, βελτίωσαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό την επίδοσή τους όσον αφορά την αναγνώριση του σχήματος της 

γεωμετρικής αυτής έννοιας, σε σχέση με όσα παρακολούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο 

 

 



 

46 

διδασκαλίας (Ζαράνης, 2006). Ως εκ τούτου, ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η 

χρήση αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού στην επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων οδηγεί στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των παιδιών (Ζαράνης, 

2006).  

Έρευνα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ ως μέσου βελτίωσης της οπτικής, λεκτικής και 

σχεδιαστικής δεξιότητας των παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης για τον αριθμό «9», έδειξε 

πως η διδακτική παρέμβαση με τη βοήθεια υπολογιστή είναι πιο αποδοτική από άποψη 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (Ζαράνης, 

Κληρονόμου & Σκορδούλη, 2007). Οι ΤΠΕ και ο υπολογιστής ειδικότερα αποτελούν ένα 

εργαλείο μάθησης το οποίο υποστηρίζει τη συνολική γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του 

νηπίου. Σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες, τα μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση των 

υπολογιστών για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας εστιάζονται στη βελτίωση της 

μαθηματικής τους ικανότητας. Έρευνα σε παιδιά Νηπιαγωγείου στο νομό Ηρακλείου, έδειξε 

ότι η υποβοηθούμενη από τους υπολογιστές μάθηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην 

ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια βαθύτερης αντιληπτικής 

ικανότητας και σκέψης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (Ζαράνης κ.ά., 2009). Μία 

άλλη διδακτική παρέμβαση με τη βοήθεια των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση σχετικά 

με την κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος του τριγώνου, βοήθησε τα νήπια τα οποία 

διδάχθηκαν το γεωμετρικό σχήμα με την βοήθεια των ΤΠΕ, να σημειώσουν αυξημένες 

επιδόσεις σε τεστ που σχετίζονταν με την οπτική και λεκτική αναγνώρισή του (Ζαράνης & 

Παναγιωτάκη, 2008). Έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία του αριθμού «2» με τη βοήθεια 

εκπαιδευτικού λογισμικού σε παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης έδειξε αντίστοιχα ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια προβολής του λογισμικού, τα νήπια ήταν πολύ 

ήρεμα και συγκεντρωμένα, υπήρχε συνεργατικότητα και αλληλοβοήθεια στη διάρκεια 

διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι τα νήπια αντιδρούσαν κάποιες 

φορές συναγωνιστικά για το ποιο θα ασχοληθεί πρώτο με τον υπολογιστή, φανερώνοντας 

ένα ευχάριστο και παιδαγωγικό κλίμα εντός της τάξης (Ζαράνης, Βρετουδάκη & 

Γωνιωτάκη, 2008). Σε άλλη έρευνα, ο Zaranis (2011) θέλησε να διαπιστώσει αν οι ΤΠΕ 

βοηθούν τους μαθητές του Νηπιαγωγείου στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων στα 

Μαθηματικά. Τα πορίσματα της έρευνάς του τείνουν να επιβεβαιώσουν τα πορίσματα άλλων 

διεθνών ερευνών σύμφωνα με τις οποίες οι ΤΠΕ μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο για τη διδασκαλία επιλεγμένων μαθηματικών εννοιών ή/και δεξιοτήτων στο χώρο 

της Προσχολικής Εκπαίδευσης (Clements & Nastasi, 1993· Clements, 2002· Sarama & 

Clements, 2006· Clements & Sarama, 2009). Ιδιαίτερα για τα νήπια τα οποία έχουν ήδη μία 
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καλή κατανόηση της έννοιας των αριθμών, η χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε να είναι 

επιθυμητή δραστηριότητα για τη νηπιαγωγό, καθώς παρέχει στα νήπια τη δυνατότητα να 

προχωρήσουν στα μαθήματά τους με το ρυθμό που αυτά επιθυμούν. Αντίστοιχα, έρευνα των 

Zaranis & Kalogiannakis (2011) ανέδειξε το θετικό ρόλο τον οποίο μπορούν να 

διαδραματίσουν κατάλληλες μαθηματικές δραστηριότητες με τη χρήση των ΤΠΕ (με τη 

μορφή κυρίως ψηφιακών παιχνιδιών) στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών της 

ταξινόμησης, της αντιστοίχισης, των λογικών ακολουθιών, της αναγνώρισης σχημάτων, της 

αρίθμησης και των βασικών πράξεων. Μία διδακτική παρέμβαση, με τη χρήση ειδικά 

διαμορφωμένου λογισμικού βασισμένου στη θεωρία των επιπέδων των van Hiele, με σκοπό 

την αξιολόγηση της επίδρασης του λογισμικού στην κατανόηση των γεωμετρικών σχημάτων 

από τα νήπια, έδειξε ότι τα παιδιά του Νηπιαγωγείου που ακολούθησαν τη διδακτική 

παρέμβαση, παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα στα διαγνωστικά τεστ σε σχέση με τα 

παιδιά που ακολούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (Zaranis, 2012). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα πορίσματα άλλων ερευνών 

(Clements, 1999a· 2002· Kalogiannakis & Zaranis, 2011), τα οποία υποστηρίζουν το θετικό 

ρόλο που διαδραματίζει η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στην Προσχολική Εκπαίδευση 

και ειδικότερα στο χώρο των Μαθηματικών. Η διδασκαλία του κύκλου στην Α΄ τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου με την βοήθεια των ΤΠΕ από τους Ζαράνη & Μπαραλή (2012), 

επιβεβαίωσε τα πορίσματα άλλων ερευνών (Clements, 1999a· Ζαράνης, 2006· 2007) 

σύμφωνα με τα οποία η εμπλοκή και ενασχόληση των παιδιών σε ένα περιβάλλον 

υπολογιστών, μπορεί να τα βοηθήσει σημαντικά στην ανακάλυψη, καλλιέργεια, κατανόηση 

και εκμάθηση μαθηματικών εννοιών. Τέλος, έρευνα για τη διδασκαλία των γεωμετρικών 

σχημάτων με τη χρήση ΤΠΕ σε παιδιά Α΄ Δημοτικού, επιβεβαίωσε τον αποτελεσματικό 

ρόλο του εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ανακάλυψη, 

καλλιέργεια, κατανόηση και εκμάθηση μαθηματικών εννοιών (Zaranis, 2013). Ωστόσο, 

παρότι τα ποικίλα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι διάφορες μορφές των ΤΠΕ βοηθούν 

τα νήπια στην κατανόηση των διαφόρων μαθηματικών εννοιών, δεν πρέπει να 

παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι ΤΠΕ αποτελούν ένα εναλλακτικό διδακτικό μέσο και δεν 

καταργούν τους «παραδοσιακούς» τρόπους διδασκαλίας των εννοιών αυτών (Ζαράνης & 

Οικονομίδης, 2009).  
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Επιφυλάξεις για την ένταξη των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Οι επικριτές της χρήσης των ΤΠΕ στον τομέα της Προσχολικής Εκπαίδευσης 

υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή τους αποτελεί άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρημάτων, 

συντελώντας στην πρόωρη σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου. Επιπρόσθετα, κατηγορούν τις 

ΤΠΕ ότι αυξάνουν χωρίς λόγο τους ρυθμούς μάθησης, στερώντας τα νήπια από χρήσιμες 

μαθησιακές εμπειρίες (Κυρίδης κ.ά., 2003). Το 2000, μία έκθεση η οποία συντάχθηκε από 

τον οργανισμό Alliance for Childhood (Cordes & Miller, 2000), ανέφερε ότι η Τεχνολογία 

είναι σωματικά, κοινωνικά και πνευματικά επιζήμια για τα παιδιά λειτουργώντας αρνητικά 

στην ηθική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Στα επιχειρήματά τους οι 

συντάκτες της έκθεσης ανέφεραν επίσης ότι η παιδική ηλικία δεν θα πρέπει να εκδιωχθεί 

πρόωρα και ότι αυτό που είναι κατάλληλο για τους ενήλικες, δεν είναι απαραιτήτως 

κατάλληλο και για τα μικρά παιδιά. Οι συντάκτες της ίδιας έκθεσης, ισχυρίζονταν ότι οι 

υπολογιστές και οι συνοδευτικές εφαρμογές τους εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την 

υγεία των μικρών παιδιών, συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων άγχους, πρόκλησης 

τραυματισμών, κούρασης των ματιών και παχυσαρκίας.  

Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, εξέφραζαν την ανησυχία τους ότι οι διάφορες μορφές 

των ΤΠΕ, καταπνίγουν τη μάθηση και τη δημιουργικότητα των παιδιών (Oppenheimer, 

2003) ενώ και η μείωση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης θα επηρέαζε αρνητικά την 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή τους (McCarrick & Li, 2007). Άλλοι ερευνητές 

κατέγραφαν την άποψη ότι ακόμη και η ορθή χρήση των ΤΠΕ δεν μπορεί να καλύψει 

βασικές ανάγκες των παιδιών, όπως το παιχνίδι και η κοινωνική συναναστροφή (Κυρίδης 

κ.ά., 2003), καθώς οι ευκαιρίες για τα παιδιά προκειμένου να μάθουν μέσα από το παιχνίδι 

μειώνονται λόγω του χρόνου τον οποίο ξοδεύουν μπροστά στην τηλεόραση, στις οθόνες 

υπολογιστών ή στη χρήση των υποβοηθούμενων από την Τεχνολογία παιχνιδιών (Plowman, 

McPake & Stephen, 2010).  

Οι εκπαιδευτικοί Οργανισμοί NAEYC και Fred Rogers Center for Early Learning and 

Children’s Media, στην από κοινού θέση τους με τίτλο «Technology and Interactive Media 

as Tools in Early Childhood Programs Servicing Children from Birth through Age 8», την 

οποία εξέδωσαν το έτος 2012, καταγράφουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών με τη χρήση των ΤΠΕ (NAEYC, 2012). Η ανακοίνωσή τους 

αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της χρήσης της Τεχνολογίας στην Προσχολική 

Εκπαίδευση επισημαίνοντας ότι, όταν χρησιμοποιείται σκόπιμα και κατάλληλα η 

Τεχνολογία, είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης και της 
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ανάπτυξης. Ωστόσο, η Τεχνολογία δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για το 

ενεργό παιχνίδι αλλά θα πρέπει να αποτελεί ενίσχυση των εμπειριών παιχνιδιού των παιδιών, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση της Τεχνολογίας 

στην προσχολική τάξη, αποφεύγοντας τη μονομερή χρήση της (Elkind, 2007).  

Από τα αρνητικά σχόλια χρήσης των ΤΠΕ, δεν αποτέλεσε εξαίρεση η χρήση του 

εκπαιδευτικού λογισμικού, με τους επικριτές να επισημαίνουν ότι συχνά το εκπαιδευτικό 

λογισμικό το οποίο απευθύνεται στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 

αναπαράγει διαφυλικά στερεότυπα, καθώς οι ανδρικοί χαρακτήρες χρησιμοποιούνται 

υπέρμετρα σε σχέση με τους αντίστοιχους γυναικείους (Sheldon, 2004). Τα μη διαδραστικά 

μέσα, όπως το βίντεο και τα παραδοσιακά τηλεοπτικά προγράμματα, θεωρούνται ως μη 

αποδοτικά και κατάλληλα για χρήση από τα νήπια, εκτός και αν χρησιμοποιούνται με τρόπο 

ο οποίος προάγει την ενεργή συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά και τους 

ενήλικες (NAEYC, 2012). Οι McCarrick & Li (2007) αναφέρουν μία σειρά από λόγους για 

τους οποίους η χρήση των ΤΠΕ δε θα πρέπει να εισαχθεί στην εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών, κατακρίνοντας την τάση ορισμένων εκπαιδευτικών να μετράνε τη νοημοσύνη και 

πνευματική ικανότητα των μικρών παιδιών με βάση την ικανότητά τους ή μη στο χειρισμό 

του ποντικιού και του πληκτρολογίου. 

Οι πρόσφατες απόψεις των σκεπτικιστών για τη χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική 

τάξη, παρότι δεν είναι τόσο δραματικές στις προβλέψεις τους, δεν παύουν να επισημαίνουν 

ότι πρωταρχικός σκοπός της Προσχολικής αγωγής είναι η παροχή κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων και η αυξημένη κοινωνική επάρκεια. Ως εκ τούτου, μόνο η 

συναναστροφή των παιδιών με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους παρέχει μία 

κοινωνική και συναισθηματική ευμάρεια και ανάπτυξη, σε αντίθεση με την ενασχόληση με 

τις ΤΠΕ (McCarrick & Li, 2007). Πηγή των όποιων αντιπαραθέσεων αποτελούν οι 

συγκεκριμένες ανάγκες των μικρών παιδιών και η όλη συζήτηση περιστρέφεται γύρω από 

το κατά πόσο η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να ικανοποιήσει και να υποστηρίξει αυτές τις 

ανάγκες ή τελικά στερεί τα παιδιά από αναπτυξιακά χρήσιμες εμπειρίες (Κυρίδης κ.ά., 

2003). Οι παλαιότερες μορφές της Τεχνολογίας, όπως οι υπολογιστές, δεν έχουν 

δημιουργηθεί για χρήση από τους μικρούς μαθητές, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

υποστηρίξουν κιναισθητικές δραστηριότητες από την πλευρά των μαθητών (Plowman & 

Stephen, 2003). Τη λύση στο πρόβλημα αυτό, ενδεχόμενα, προσφέρει η ανάπτυξη νέων 

διαδραστικών συσκευών με οθόνες αφής, όπως οι ταμπλέτες, καθώς είναι πιο κατάλληλες 

για τα παιδιά επιτρέποντας το φυσικό χειρισμό τους, ο οποίος με τη σειρά του ενθαρρύνει 

την περιέργεια, τη δημιουργικότητα, την αυτοέκφραση και την ανακάλυψη (Παπαδάκης 
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κ.ά., 2013β· Zaranis et al., 2013). Μία άλλη ένσταση για τη χρήση των ΤΠΕ σχετίζεται με 

τη χωροταξική διάταξη αξιοποίησής τους στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, 

προτείνοντας οι ΤΠΕ να ενσωματωθούν στην Προσχολική Εκπαίδευση με τρόπο φυσικό, 

λειτουργικό και φιλοσοφημένο προκειμένου να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι στην 

καθημερινή ρουτίνα της σχολικής τάξης (NAEYC, 1996· 2012).  

Επιχειρήματα για την ένταξη των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Η ευρεία διάδοση των νέων μορφών των ΤΠΕ στο τυπικό και άτυπο μαθησιακό 

περιβάλλον (Zaranis et al., 2013) μεταβάλει τους αρχικούς αφορισμούς και φοβίες των 

ερευνητών σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ από τα μικρά παιδιά ως μη ρεαλιστικές και 

ανεπίκαιρες (Φεσάκης, 2009). Παρόλο που αρχικά υπήρξε ανησυχία σχετικά με τη χρήση 

της Τεχνολογίας από τα παιδιά νεαρής ηλικίας, πλέον τα οφέλη από τη χρήση αναπτυξιακά 

κατάλληλης Τεχνολογίας, έχουν επιστημονικά τεκμηριωθεί (Couse & Chen, 2010; 

Beschorner & Hutchison, 2013). Μετά την έκδοση της έκθεσης «Fool’s Gold» το έτος 2000, 

οι Clements & Sarama (2003) συνέταξαν μία αντίστοιχη έκθεση προς απάντηση της, με τον 

τίτλο «Strip Mining for Gold: Research and Policy in Educational Technology - A Response 

to Fool’s Gold». Σε αυτήν, οι συγγραφείς της αναφέρονταν στις ήδη δημοσιευμένες μελέτες, 

οι οποίες φανέρωναν τις θετικές επιδράσεις της χρήσης των ΤΠΕ από τα παιδιά, όπως την 

αύξηση της ανεξαρτησίας και της αίσθησης αυτοελέγχου στη διαδικασία μάθησης, της 

αύξησης των κινήτρων, της βελτίωσης της αυτοεκτίμησης, της αυξημένης μαθηματικής 

σκέψης και δημιουργικότητας, των υψηλών σκορ σε τεστ κριτικής σκέψης και επίλυσης 

προβλήματος κ.ά.  

Ποικίλες δραστηριότητες με τις ΤΠΕ, όπως η αφήγηση ιστοριών, η συλλογή 

δεδομένων, οι ηχογραφήσεις κ.ά. ενισχύουν την αυτογνωσία και την εξωτερίκευση των 

συναισθημάτων των μικρών παιδιών (McManis & Gunnewig, 2012), διευκολύνοντας την 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψής τους (Haugland, 2000). Τα 

πλεονεκτήματα χρήσης των ΤΠΕ σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 

ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των εμπειριών που παρέχονται και της συχνότητας 

πρόσβασης σε αυτές (Καλογιαννάκης κ.ά., 2014α). Τα διάφορα προβλήματα που 

σχετίζονται με την απασχόληση των μικρών παιδιών με τις ΤΠΕ, όπως η φτωχή 

συγκέντρωση και τα προβλήματα προσοχής, μπορούν να αντιμετωπιστούν με περιορισμένο 

και ελεγχόμενο χρόνο έκθεσης στην οθόνη, καθώς και με την επιλογή λογισμικών τα οποία 
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κάνουν ορθή και λελογισμένη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων, δίχως την υπερβολική 

χρήση πολυμεσικών στοιχείων (Clements, 2002).  

Η δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση στην 

προσχολική ηλικία, ενώ ειδικότερα οι υπολογιστές και πιο πρόσφατα οι ταμπλέτες, για 

πολλούς ερευνητές, θεωρούνται τεχνολογικά μέσα αναπτυξιακά κατάλληλα ως 

αποτελεσματικά εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης για τα παιδιά (Κόμης, 2004; Ζαράνης 

& Οικονομίδης, 2009). Κατά συνέπεια, η συζήτηση έχει γενικά μετακινηθεί όχι από το εάν 

η Τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην Προσχολική Εκπαίδευση αλλά στο πώς θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί (NAEYC, 2012). Οι θιασώτες των νέων Τεχνολογιών 

αντιλαμβάνονται ότι τα μικρά παιδιά έχουν πολλά να κερδίσουν από τη χρήση των ΤΠΕ, 

υποστηρίζοντας ότι η ηλικία των 3 ετών, μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο εκκίνησης για την 

εισαγωγή των υπολογιστών και των ταμπλετών στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης, 

υπό τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό (Κυρίδης κ.ά., 

2003· Παπαδάκης κ.ά., 2014).  

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο είναι σημαντικά 

και εκτείνονται σε όλο το εύρος του Προγράμματος Σπουδών. Στα πλαίσια της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις καθημερινές δραστηριότητες ως 

ένα πρόσθετο εκπαιδευτικό εργαλείο (Papert, 1991). Το νήπιο στην Προσχολική 

Εκπαίδευση γνωρίζει και υιοθετεί καθετί καινούριο με ταχύτατους ρυθμούς και μ’ αυτόν τον 

τρόπο μπαίνουν οι βάσεις για οτιδήποτε μελλοντικό. Αρκετοί ερευνητές και ερευνητικοί 

οργανισμοί (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009· Couse & Chen, 2010· NAEYC, 2012) τονίζουν 

τη σημασία της χρήσης στην Προσχολική Εκπαίδευση των ψηφιακών τεχνολογιών ως 

αναπόσπαστο εργαλείο μάθησης, το οποίο, όταν χρησιμοποιείται με σύνεση, προωθεί τη 

γλωσσική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Η χρησιμότητα της 

χρήσης των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση έγκειται στο ότι η μάθηση συντελείται με 

παιγνιώδη τρόπο ενισχύοντας τα μαθησιακά κίνητρα των νηπίων. Η σωστή χρήση των ΤΠΕ 

μπορεί να ικανοποιήσει πολλές από τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών ηλικίας 

μεγαλύτερης των τριών ετών, ειδικά τη διερεύνηση των συμβολικών αναπαραστάσεων, τα 

διαφορετικά στιλ μάθησης, και την ανάγκη για εναλλαγές στις μορφές μάθησης, τις οποίες 

ο κάθε μαθητής μπορεί να ελέγξει με βάση τις δικές του ανάγκες και τους προσωπικούς του 

μαθησιακούς ρυθμούς (Tsitouridou & Vryzas, 2001· Κυρίδης κ.ά., 2003). Ο «Οδηγός 

Νηπιαγωγού» αναφέρει ότι όταν η χρήση των ΤΠΕ «συμπορεύεται με τις δυνατότητες, τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νηπίων και σχετίζεται με την καθημερινή ζωή τους, 
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συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη, ενώ, ταυτόχρονα, τα ξεκουράζει και τα ψυχαγωγεί» 

(Δαφέρμου κ.ά., 2006).  

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεδομένης της παρουσίας των ΤΠΕ στην 

καθημερινή ζωή των παιδιών, θα πρέπει να εισαχθεί η Τεχνολογία από νωρίς στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς τα νήπια έχουν το κίνητρο και την αφοβία για να 

εξερευνήσουν τις διάφορες μορφές των ΤΠΕ (McCarrick & Li, 2007). Οι Οργανισμοί 

NAEYC & Fred Rogers Center Technology, επισημαίνουν ότι στην ψηφιακή εποχή, τα 

παιδιά, οι γονείς και οι νηπιαγωγοί μαθαίνουν την ψηφιακή Τεχνολογία και τα νέα μέσα 

ταυτόχρονα (NAEYC, 2012). Η κατάλληλη χρήση της Τεχνολογίας και των μέσων 

εξαρτάται από την ηλικία, το επίπεδο ανάπτυξης, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητες του κάθε παιδιού. Υπάρχουν ενδείξεις, οι οποίες δείχνουν ότι η ίδια εξέλιξη είναι 

εμφανής στους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά αλληλοεπιδρούν με τα ψηφιακά εργαλεία. 

Τα βρέφη και τα νήπια χρησιμοποιούν την Τεχνολογία ως εργαλείο για εξερεύνηση, για να 

ελέγξουν κάτι, να αγγίξουν, να γευτούν κ.ά. Αναμφίβολα, ορισμένα τεχνολογικά μέσα είναι 

ακατάλληλα για τα νήπια ηλικίας έως 2 ετών. Για παράδειγμα, η παθητική παρακολούθηση 

της τηλεόρασης έχει βρεθεί ότι δεν παρέχει αναπτυξιακά και μαθησιακά οφέλη στα νήπια. 

Ωστόσο, οι φορητές συσκευές με οθόνες αφής και οι τελευταίες πολυμεσικές τεχνολογίες 

έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά αλληλοεπιδρούν με εικόνες, ήχους 

και ιδέες. Στην Προσχολική Εκπαίδευση, τα παιδιά αποκτούν αυξημένες δεξιότητες χρήσης 

τεχνολογικών εργαλείων προκειμένου να ολοκληρώσουν μία δραστηριότητα, όπως για 

παράδειγμα να δημιουργήσουν μία εικόνα, να παίξουν ένα παιχνίδι, να ηχογραφήσουν μία 

ιστορία, να πάρουν μία φωτογραφία, να δημιουργήσουν ένα βιβλίο ή άλλες κατάλληλες για 

την ηλικία τους μαθησιακές δραστηριότητες.  

Οι Zaranis & Kalogiannakis (2011) σχολιάζουν ότι είναι ευρύτατα γνωστό ότι τα 

παιδιά μαθαίνουν γρηγορότερα σε ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον, επισημαίνοντας 

ότι το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι ενδεχομένως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που 

επιφέρει η χρήση των ΤΠΕ σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Όταν 

οι μαθητές μαθαίνουν από την Τεχνολογία, ο υπολογιστής εκτελεί καθήκοντα δασκάλου. 

Όταν όμως μαθαίνουν με την Τεχνολογία, οι μαθητές τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο, 

βελτιώνοντας την κριτική τους σκέψη, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους και 

οικοδομώντας νέα γνώση (Σοφός & Σπανός, 2010).  

Ένας από τους κυρίαρχους φόβους των επικριτών της χρήσης των υπολογιστών, ο 

φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού, έχει πλέον ξεπεραστεί. Στην επισήμανσή τους ότι οι 

υπολογιστές προκαλούν κοινωνική απομόνωση στα παιδιά νεαρής ηλικίας, άλλοι ερευνητές 
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απάντησαν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να επαληθεύουν την παραπάνω 

θεώρηση (Clements & Sarama, 2003). Επιπρόσθετα, η έρευνα υποστηρίζει την ιδέα ότι οι 

ΤΠΕ γενικότερα μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτες για θετική κοινωνική 

αλληλεπίδραση (Johnson & Christie, 2009). Ενδεχόμενες στρατηγικές οι οποίες 

ενδυναμώνουν την κοινωνικοποιητική λειτουργία των ΤΠΕ είναι η τοποθέτηση δύο παιδιών 

ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, με στόχο τη προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου 

μεταξύ των μαθητών, καθώς εμπλέκονται σε υψηλότερου επιπέδου προφορική επικοινωνία 

και συνεργασία (Κυρίδης κ.ά., 2003). Τα παιδιά στην Προσχολική Εκπαίδευση 

αλληλοεπιδρούν με τους συμμαθητές τους κατά τη χρήση των διαφόρων μορφών των ΤΠΕ. 

Βοηθούν το ένα το άλλο, ζητάνε αλλά και παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις, ενώ 

συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων. Είναι πιθανότερο να ρωτήσουν τα άλλα νήπια 

παρά τη νηπιαγωγό κατά τη διάρκεια των συνεργατικών δραστηριοτήτων με τις ΤΠΕ. Τα 

παιδιά εργαζόμενα μπροστά στον υπολογιστή μπορούν να αφιερώσουν εννιά φορές 

περισσότερο χρόνο μιλώντας με τους «συνεργάτες» τους, από ό,τι όταν ασχολούνται με 

συμβατικές δραστηριότητες, ενώ καλλιεργούν και νέες φιλίες καθώς ασχολούνται με τις 

ΤΠΕ. Ωστόσο, δε λείπουν και οι διενέξεις μεταξύ τους, οι οποίες οφείλονται περισσότερο 

στην έλλειψη επαρκών υπολογιστών και συνήθως λύνονται από τα ίδια τα παιδιά δίχως την 

παρέμβαση του δασκάλου (Johnson & Christie, 2009). Η «γωνιά του υπολογιστή» από 

έρευνα που διεξήχθη σε Νηπιαγωγεία στην Αυστραλία, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ως 

κέντρο επικοινωνιακών και ομαδικών δραστηριοτήτων των παιδιών. Τα κορίτσια 

επιθυμούσαν να αλληλοεπιδρούν με κορίτσια αλλά οι δυάδες αγοριών-κοριτσιών ήταν αυτές 

που οδηγούσαν σε μεγαλύτερη συνεργασία (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). Αναφορικά δε 

με τη χρήση των ταμπλετών στο χώρο του Νηπιαγωγείου, επειδή ως φορητές συσκευές δεν 

απαιτούν κάποιον ιδιαίτερο χώρο για τη χρήση τους, μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε, 

με αποτέλεσμα η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των νηπίων να είναι ακόμη πιο 

εποικοδομητική (Παπαδάκης κ.ά., 2013β).  

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Alliance for Childhood ανησυχούσε ότι η συχνή 

χρήση των νέων ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα, οι κινούμενες και 

ομιλούντες κούκλες είναι εις βάρος της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μικρών 

παιδιών (Alliance for Childhood, 2002). Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός Οργανισμός NAEYC, ήδη 

από το 1996, προτάσσει ότι το «αναπτυξιακά κατάλληλο λογισμικό προσφέρει ευκαιρίες και 

δυνατότητες για συνεργατική μάθηση, παιχνίδι και δημιουργία». Η παραπάνω θέση 

συμπυκνώνει τις απόψεις ερευνητών σύμφωνα με τις οποίες όταν το παιδί απασχολείται με 

κατάλληλο λογισμικό, στην πραγματικότητα ενισχύονται τα κίνητρά του για μάθηση, για 
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συνεργατικό παιχνίδι, για συζήτηση, καθώς και η συμμετοχή του σε διαδικασίες επίλυσης 

προβλημάτων. Τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σε κρίσιμα αναπτυξιακά 

στάδια, στα οποία τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη ποικίλων σωματικών, κοινωνικών 

και πνευματικών ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες που δίδονται από την Αμερικάνικη 

Παιδιατρική Ακαδημία για το χρόνο που πρέπει να αφιερώνεται στην προσχολική ηλικία 

στις ΤΠΕ, είναι αρκετά περιοριστικές. Ουσιαστικά, προτείνεται τα παιδιά ηλικίας μέχρι 2 

ετών να μην έχουν καμία επαφή με οποιασδήποτε μορφής τεχνολογικό μέσο το οποίο κάνει 

χρήση οθόνης (Holloway, Green, & Livingstone, 2013). Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι ίδιοι 

ερευνητές, οι οδηγίες αυτές είναι κάπως αναχρονιστικές και εκδόθηκαν στοχεύοντας στις 

παλαιού τύπου τηλεοράσεις, δίχως να έχουν προσαρμοστεί στην αποδοχή των νέων μορφών 

των τεχνολογικών μέσων και ιδίως των έξυπνων φορητών συσκευών από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Οι περισσότερες αυστηρές οδηγίες σχετικά με το χρόνο έκθεσης στα 

διάφορα τεχνολογικά μέσα, συχνά δε βασίζονται σε πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα (Hsin, 

Li & Tsai, 2014). Επιπρόσθετα, άλλοι ερευνητές εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες των παιδιών νεαρής ηλικίας με τις ΤΠΕ και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους 

στη διατάραξη της προσοχής τους ή στη γενική λειτουργία του εγκεφάλου τους 

(Zimmerman, Christakis & Meltzoff, 2007). Ο Kaufman (2013), διερευνώντας τις γνωστικές 

επιδράσεις της χρήσης των ταμπλετών στα παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 6 ετών, διαπίστωσε 

ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση, για 

παράδειγμα, των οθονών αφής στα νήπια. Ο ίδιος ερευνητής τονίζει ότι αυτό που έχει 

μεγαλύτερη σημασία είναι το τι κάνουν τα μικρά παιδιά με τη χρήση της οθόνης παρά η 

διάρκεια χρήσης της, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενα είναι πιο σημαντικό να γίνεται 

διάκριση μεταξύ της ποικιλίας των δραστηριοτήτων, αντί να γίνεται αυθαίρετη αναφορά σε 

συνολικά ποσοστά χρήσης των ΤΠΕ από τα νήπια (Kaufman, 2013). Ως εκ τούτου, 

απαραίτητη κρίνεται μία πιο ορθή κατανόηση της έννοιας του «χρόνου στην οθόνη» (ποια 

δραστηριότητα, πόσο συχνά, με ποιον και για πόσο χρονικό διάστημα), προκειμένου να 

κατανοηθεί πλήρως ο αντίκτυπος της χρήσης των οθονών αφής στην ανάπτυξη της παιδιών 

της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Συχνά οι επικριτές των ΤΠΕ και 

γενικότερα οποιουδήποτε νεωτερισμού αναφέρουν αυθαίρετα ότι οι διάφορες μορφές των 

ΤΠΕ σχετίζονται με την εξάλειψη του χρόνου ψυχαγωγίας των παιδιών. Ωστόσο, φαίνεται 

ότι δε λαμβάνουν υπόψη τους τις υπόλοιπες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί και που διαχρονικά έχουν επηρεάσει το χρόνο ψυχαγωγίας και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης των παιδιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών (Ginsburg, 2007). 

Επιγραμματικά, παρόμοια σχόλια σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των ΤΠΕ στη 
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γνωστική, συναισθηματική, σωματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και τις κοινωνικές 

επιπτώσεις που επιφέρουν, συνόδευαν την εμφάνιση κάθε νέας τεχνολογίας από την έλευση 

του κινηματογράφου, τη διάδοση της τηλεόρασης, του βίντεο και των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών (Luke, 1999). 

Συμπερασματικά, οι περισσότερες αρνητικές τοποθετήσεις σχετικά με την είσοδο και 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική αγωγή είναι σχετικά παλιές (Cordes & Miller, 2000) 

και βασίζονται κυρίως σε ιδεολογικές τοποθετήσεις, περιγράφοντας κινδύνους που 

εγκυμονούν για τη σωματική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των μικρών 

παιδιών (Φεσάκης, 2008). Μόνο κάποιοι συντηρητικοί κύκλοι στις ΗΠΑ βασιζόμενοι σε 

ιδεολογικά κυρίως επιχειρήματα και όχι σε ερευνητικά ευρήματα, τάσσονται ακόμη ενάντια 

στη χρήση των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη μάθηση των μικρών παιδιών 

(Κόμης, 2005). Πλέον, η έρευνα των παιδαγωγών έχει μετατοπιστεί από το ερώτημα αν 

πρέπει τα μικρά παιδιά να έρχονται σε επαφή με τις ΤΠΕ, στο ερώτημα με ποιο τρόπο 

μπορούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι διεθνείς οργανισμοί να αξιοποιήσουν την ευρεία 

διάχυση των ΤΠΕ προς όφελος της εκπαίδευσης των μικρών μαθητών (Φεσάκης, 2009).  

Εν κατακλείδι, όλες οι κριτικές και οι ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ από 

τα μικρά παιδιά είναι αναληθείς, όταν οι διάφορες μορφές των ΤΠΕ χρησιμοποιούνται με 

αναπτυξιακά ορθό τρόπο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η Τεχνολογία, 

ιδιαίτερα με τα μικρά παιδιά, είναι ζωτικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 

επιλέγονται οι αναπτυξιακά κατάλληλες μορφές των ΤΠΕ, οι οποίες θα δώσουν στα παιδιά 

την ευκαιρία να ανακαλύψουν, να κάνουν επιλογές και να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις 

αυτών των επιλογών (Ζαράνης, Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014).  

Ανακεφαλαίωση 

Στα πρώτα στάδια εισαγωγής των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση, υπήρχαν 

αρκετά ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την καταλληλότητα ένταξής τους με 

κριτήριο τη γνωστική προστιθεμένη αξία και την ηλικιακή καταλληλότητα για την 

ενασχόληση των παιδιών με αυτές. Ωστόσο, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τα μικρά παιδιά 

προσαρμόζονται με σχετική ευκολία στον τεχνολογικό κόσμο, αφετέρου δε, μία σειρά 

ερευνών επιβεβαιώνει ότι οι διάφορες μορφές των ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν θετικά στον 

τομέα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και να βοηθήσουν σημαντικά στη μάθηση και τη 

διδασκαλία όλων των διδακτικών αντικειμένων (Yelland, 2010). Ποικίλες έρευνες οι οποίες 

σχετίζονται με τη μαθηματική σκέψη των μικρών παιδιών και τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ, 
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φανερώνουν ότι η ορθή χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των βασικών 

μαθηματικών εννοιών ακόμα και σε παιδιά νεαρής ηλικίας (Zaranis & Kalogiannakis, 2011· 

Radich, 2013). 

Πλέον, δεδομένου του μεγάλου πλήθος των τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών 

που είναι διαθέσιμες στα μικρά παιδιά, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν οι ΤΠΕ θα 

χρησιμοποιηθούν στην Προσχολική Εκπαίδευση αλλά το πώς θα αξιοποιηθούν σωστά 

προκειμένου να συμβάλουν στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Nikolopoulou, 2014). 

Εξάλλου, η Τεχνολογία από μόνη της δεν εμπεριέχει έναν παιδαγωγικό προσανατολισμό. 

Είναι η χρήση της, η οποία καθορίζει τα εκπαιδευτικά οφέλη τα οποία θα μπορούσαν να 

προκύψουν από αυτήν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Προσδιορισμός της έννοιας της φορητής μάθησης 

Στη σημερινή εποχή αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Τεχνολογία και η 

Εκπαίδευση συμβαδίζουν και συμπορεύονται. Ο κόσμος βιώνει την Επανάσταση της 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, η οποία ενδεχομένως επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με 

τον οποίο εκπαιδεύονται οι σημερινοί μαθητές. Η φορητή μάθηση (mobile learning, ή m-

learning) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους κόλπους της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, 

έχοντας μετακινηθεί στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για πολλούς διεθνείς 

οργανισμούς και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και 

Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO - United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) 

αναγνωρίζουν την ευκαιρία να επιτύχουν αρκετούς από τους δεδηλωμένους στόχους τους 

για την εκπαίδευση, μέσω της πανταχού και ταχέως αναπτυσσόμενης λειτουργικότητας των 

φορητών συσκευών (UNESCO, 2012a). 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD, 2013) σε 

έκθεσή του με τίτλο «The world in your pocket» επισημαίνει την αναδυόμενη δυναμική των 

φορητών συσκευών καθώς και την πανταχού παρούσα πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ως τις δύο 

τάσεις που είναι πιθανό να καθοδηγήσουν την εκπαίδευση και τη μάθηση, τόσο σε επίσημο 

όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο. Τις φορητές τεχνολογίες είναι δύσκολο να τις αγνοήσει 

κάποιος, καθώς είναι μέρος της καθημερινής ζωής των μαθητών όλων των ηλικιών με τάση 

ενσωμάτωσης, η οποία αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον καθώς οι συσκευές θα γίνονται 

ολοένα πιο ισχυρές και ευπροσάρμοστες στις απαιτήσεις του χρήστη (Traxler, 2010). Ο 

κόσμος πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλάζει με γοργούς ρυθμούς καθώς η 

Τεχνολογία διαμορφώνει και μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τις 

διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς τους.  

Η φορητή μάθηση δεν αποτελεί πλέον μία καινοτομία στο πλαίσιο της τυπικής 

μάθησης αλλά πρόκειται για μία αντανάκλαση του κόσμου στον οποίο λαμβάνει χώρα η 

τυπική μάθηση (Traxler & Vosloo, 2014), ασκώντας μία πίεση επί της στατικής φύσης της 

εκπαίδευσης, ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας σε όλο το εύρος των ΤΠΕ στην 
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εκπαίδευση. Καλύπτει κάθε μορφή μάθησης που πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση της 

φορητής Τεχνολογίας είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες μορφές των ΤΠΕ, 

προκειμένου να διευκολύνει τη μάθηση δίχως χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς 

(UNESCO, 2013). Η φορητή Τεχνολογία αναφέρεται σε ένα συνδυασμό από υλικό, 

λογισμικό, λειτουργικά συστήματα και δίκτυα περιλαμβάνοντας περιεχόμενο, μαθησιακές 

πλατφόρμες και εφαρμογές (UNESCO, 2012b). 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των φορητών συσκευών έχουν διαμορφώσει ριζικά 

το τοπίο της φορητής μάθησης, μεταβάλλοντας τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της 

(Hutchison, Beschorner & Schmidt-Crawford, 2012). Η φορητή μάθηση παρέχεται πλέον 

μέσω της ισχυρής υπολογιστικής ισχύος ελαφρών και μικρού μεγέθους συσκευών, με 

δυνατότητα σύνδεσης με το Διαδίκτυο, σε συνδυασμό με τη χρήση φορητών εφαρμογών 

λογισμικού (mobile applications ή apps) (Johnson et al., 2013). Οι σύγχρονες φορητές 

συσκευές διαθέτουν παρεμφερείς δυνατότητες με ένα συμβατικό υπολογιστή γραφείου ή 

φορητό υπολογιστή, αλλά με επιπλέον μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως την ύπαρξη μίας 

οθόνης πολλαπλής αφής και μίας φαινομενικά ατελείωτης ποικιλίας εφαρμογών, οι οποίες 

παρέχουν αδιανόητες πριν από μερικά χρόνια για την εκπαιδευτική διαδικασία, δυνατότητες. 

H φορητή μάθηση λαμβάνει χώρα όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν φορητές συσκευές, 

όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, netbooks ή ακόμη και παιχνιδομηχανές, 

προκειμένου να προσπελάσουν μαθησιακό υλικό, να δημιουργήσουν περιεχόμενο, και να 

αλληλοεπιδράσουν με άλλους μαθητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικές πλατφόρμες, 

μαθησιακά συστήματα, δίχως χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς (Quinn, 2011). Ο 

Sergio (2012) σχολιάζει ότι παρότι στο χώρο της φορητής μάθησης έχουμε συνδέσει το 

πρόθεμα «m» με τη λέξη φορητός, εντούτοις θα έπρεπε να το συνδέουμε και με το πρόθεμα 

«me» (προσωπικό). Ο λόγος είναι ότι οι πανταχού παρούσες φορητές συσκευές και το 

συνεχώς μειούμενο κόστος τους εν τέλει θα επιτρέψουν στο άμεσο μέλλον την ιδέα της 

εκπαίδευσης που μπορούμε να «κρατάμε» στο χέρι μας. Αρκετοί ερευνητές ορίζουν τη 

φορητή μάθηση ως το σημείο εκείνο, στο οποίο η φορητή Τεχνολογία και η ηλεκτρονική 

μάθηση ενώνονται, προκειμένου να δημιουργήσουν μία εμπειρία μάθησης οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε. 

Η φορητή μάθηση ως μετασχηματιστικό εργαλείο της εκπαίδευσης 

Οι αναδυόμενες φορητές τεχνολογίες ασκούν ήδη μία μετασχηματιστική επίδραση στον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, μαθαίνουν, εργάζονται και διασκεδάζουν (Liu, 

Navarrete & Wivagg, 2014). Η ετήσια έκθεση με τίτλο «2012 Horizon Report» του 
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Οργανισμού New Media Consortium (NMC), αναφέρει τις φορητές συσκευές και εφαρμογές 

ως αναδυόμενες τεχνολογίες με προφανή οφέλη στη διδασκαλία και τη μάθηση στη σχολική 

εκπαίδευση (Johnson, Adams & Cummins, 2012). Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι φορητές 

συσκευές και οι εφαρμογές τους αναμένεται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο χώρο 

της εκπαίδευσης στο άμεσο μέλλον, ενδεχόμενα και στα αμέσως προσεχή έτη (Johnson et 

al., 2012).  

Οι φορητές συσκευές έχουν μία σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν 

κινήσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως της φορητότητας, της 

συνδεσιμότητας, της ευκολίας χρήσης, της αμεσότητας, της προσβασιμότητας, της 

ατομικότητας και της διαδραστικότητας και ως εκ τούτου, προσφέρουν τη δυνατότητα 

μαθησιακών δραστηριοτήτων πέρα από τα όρια της συμβατικής Τεχνολογίας (Terras & 

Ramsay, 2012). Επιπρόσθετα, οφέλη της φορητής μάθησης περιλαμβάνουν την παροχή 

υπηρεσιών μάθησης σε μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού, τη βελτίωση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων του 21ου αιώνα, τη δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης και 

την εγκαθίδρυση μίας εξατομικευμένης εμπειρίας μάθησης (Traxler & Vosloo, 2014). Ο 

Mike Sharples μιλώντας στο 9ο Συμπόσιο της Intel για την Εκπαίδευση, στη Στοκχόλμη το 

2012, ανέφερε ότι διεθνώς αναγνωρίζεται η ύπαρξη των τριών C για την αποτελεσματική 

μάθηση: Constructive, Conversation και Control. Οι φορητές συσκευές παρέχουν μία 

εργαλειοθήκη η οποία υποστηρίζει αυτούς τους τρεις τύπους αποτελεσματικής μάθησης 

(Intel, 2012). Ένας μεγάλος αριθμός από ερευνητικά έργα έχει δείξει ότι οι φορητές 

τεχνολογίες αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο για την επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών 

για τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (UNESCO, 2013), καθώς η 

χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών των φορητών συσκευών, δεν 

υποκαθιστά αλλά αντίθετα συμπληρώνει υφιστάμενα εκπαιδευτικά έργα και επενδύσεις, 

όπως βιβλία, υποδομές και εξοπλισμό (Fabian & MacLean, 2014).  

Η τυπική μάθηση χαρακτηρίζεται από δύο σταθερές ή όρια: το χρόνο και το χώρο 

(Traxler, 2009). Η χωρική και χρονική ανεξαρτησία της φορητής μάθησης επιτρέπει μία 

μετατόπιση από το μοντέλο της Βιομηχανικής εποχής. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η τάξη 

αποτελεί την κεντρική θέση της μάθησης, η οποία καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό και 

περιορίζεται σε διδασκαλία στο πλαίσιο της σχολικής ημέρας. Αντίθετα, με τη χρήση των 

φορητών συσκευών ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον στο επίκεντρο της μαθησιακής 

διαδικασίας, οδεύοντας προς ένα μοντέλο προσωποποιημένης διδασκαλίας, ενώ και ο 

χρόνος διδασκαλίας μπορεί να ξεπεράσει τη σχολική ημέρα (Goodwin, 2012).  
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Οι νέου τύπου φορητές συσκευές όπως οι ταμπλέτες, παρέχουν τη δυνατότητα μάθησης 

ακόμη και εντός της σχολικής τάξης (Hutchison et al., 2012). Στο τυπικό περιβάλλον 

μάθησης, η αλληλεπίδραση με το συμβατικό υπολογιστή συμβαίνει σε ένα προκαθορισμένο 

χώρο και χρόνο, συνήθως εντός ενός απομονωμένου Εργαστηρίου Πληροφορικής. Ωστόσο, 

απομακρύνοντας τις ΤΠΕ από την τάξη, οι σχολικές μονάδες ουσιαστικά ελαχιστοποιούν τις 

θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση των παιδιών, 

μετατρέποντας την Τεχνολογία σε ένα ξεχωριστό θεματικό αντικείμενο (Papert, 1993). Σε 

αυτή την εργαστηριακή προσέγγιση των ΤΠΕ, οι μαθητές έχουν πρόσβαση μόνο στο 1/50 

του σχολικού χρόνου στις ΤΠΕ, αρκετά μακριά από το κρίσιμο χρονικά επίπεδο χρήσης, το 

οποίο απαιτείται προκειμένου οι ΤΠΕ να έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές και στις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών (Papert, 1993). Στον 

αντίποδα, οι μαθητές αποκομίζουν σημαντικά αναπτυξιακά «κέρδη» από τη χρήση των 

φορητών συσκευών εντός της σχολικής αίθουσας, διότι η αλληλεπίδραση με τις φορητές 

τεχνολογίες είναι διαφορετική και λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 

καθημερινής σχολικής ζωής των μαθητών. Οι επιτραπέζιες τεχνολογίες μπορούν εν τέλει και 

να αγνοηθούν σε σχέση με τις φορητές, διότι οι πρώτες λειτουργούν στο δικό τους κόσμο, 

σε αντίθεση με τις δεύτερες οι οποίες λειτουργούν εντός του κόσμου (Traxler, 2010).  

Η σημασία την οποία αποδίδει η UNESCO στα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα των 

φορητών τεχνολογιών αντικατοπτρίζεται στις δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας της 

UNESCO, κα Irina Bokova, στον απόηχο της ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ της UNESCO 

και της Samsung με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την εκπαίδευση, τον 

πολιτισμό και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, η κα Irina Bokova δήλωσε ότι «η συνεργασία 

ανάμεσα στην UNESCO και τη Samsung είναι λαμπρό παράδειγμα μίας καινοτόμου 

συμμαχίας, απαραίτητης για την παγίωση των κοινωνιών της γνώσης του 21ου αιώνα, καθώς 

μέσω αυτής θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στα εκπαιδευτικά συστήματα τις εκπληκτικές 

δυνατότητες των κινητών τεχνολογιών, παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση σε παιδιά κι ενήλικες, 

όπου κι αν βρίσκονται» (Digitalnews, 2013). 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποκτούν περισσότερα κίνητρα κατά την ενασχόληση 

τους με τις φορητές συσκευές, σε σχέση με τον καθιστικό τρόπο εργασίας μπροστά σε μία 

οθόνη ενός συμβατικού υπολογιστή. Επιπρόσθετα, με την τιμή των φορητών συσκευών 

συνεχώς να μειώνεται, παρέχεται η δυνατότητα για μία-προς-μία αντιστοίχιση συσκευών 

προς μαθητή, ευνοώντας την εξατομίκευση της μάθησης και την προσαρμογή της στους 

μαθησιακούς ρυθμούς του μαθητή, ενθαρρύνοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως της 
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κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της δυνατότητας χρήσης των νέων μέσων αλλά και 

της ικανότητας λειτουργίας σε ομάδες συνεργασίας (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2014).  

Με το να είναι μία μορφή μάθησης ελκυστική για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας, μπορεί να αξιοποιηθεί για μία πιο αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία. 

Η φορητή μάθηση προσφέρει νέες δυνατότητες στον τρόπο με τον οποίο τα νήπια 

μαθαίνουν. Κάνοντας περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των αναδυόμενων ιδεών τους, την 

πρότερη γνώση τους και τις συνεχείς παρατηρήσεις του κόσμου, τα παιδιά αρχίζουν να 

βλέπουν και να κατανοούν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Οι σχεδιαστές εκπαιδευτικού 

υλικού στρέφονται όλο και περισσότερο στις φορητές τεχνολογίες για τη δημιουργία 

μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες αξιοποιούν τις μοναδικές διαδραστικές δυνατότητες των 

συσκευών αυτών (Risconscente, 2012). Οι φορητές συσκευές διαθέτουν το δυναμικό ώστε 

να καταστούν «μετασχηματιστική Τεχνολογία» η οποία δημιουργεί ευέλικτα, συνεργατικά 

και προσανατολισμένα στη μάθηση εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Churchill, Fox, & King, 

2012).  

Συσκευές φορητής μάθησης και εκπαιδευτική χρήση 

Ιστορική αναδρομή στις έξυπνες φορητές συσκευές 

Η φορητή μάθηση, αν και τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής λόγω 

της αυξημένης διείσδυσης της φορητής τηλεφωνίας, των ασύρματων τεχνολογιών και των 

δικτύων 3G, αποτελεί μέρος του τοπίου της εκπαίδευσης για δεκαετίες (Pouezevara, 2012). 

Οι απαρχές της φορητής μάθησης εντοπίζονται 30 χρόνια νωρίτερα, με το πρόγραμμα Xerox 

Dynabook (βλ. Σχήμα 2). Η φιλοσοφία ανάπτυξης του έργου βασίστηκε σε μία ιδέα του Alan 

Kay για την δημιουργία ενός φορητού διαδραστικού προσωπικού υπολογιστή για παιδιά, 

προσβάσιμου όσο ένα βιβλίο (Huber, 2012). Το Xerox Dynabook στόχευε να μετατραπεί σε 

ένα φορητό προσωπικό μεταφορέα γνώσης στο μέγεθος και το σχήμα ενός χαρτοφύλακα, ο 

οποίος θα επέτρεπε στα παιδιά να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν 

παιχνίδια και προσομοιώσεις (Kay, 1972 παράθεση σε Sharples, Milrad, Sánchez, & 

Vavoula, 2008).  
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Σχήμα 2. Dynabook. Ένας υπολογιστής για τα παιδιά όλων των ηλικιών όπως σχεδιάστηκε 
από τον Alan Kay το 1972 (Valente & Gomes, 2015) 

 

Ιστορικά, οι «έξυπνες» φορητές συσκευές έκαναν την πρώτη τους εκπαιδευτική 

εμφάνιση πριν από 10 περίπου χρόνια, με την έλευση της συσκευής με την εμπορική 

ονομασία iPod από την εταιρεία Apple. Ως «έξυπνες» φορητές συσκευές (smart mobile 

devices) χαρακτηρίζονται οι συσκευές οι οποίες διαθέτουν ένα λειτουργικό σύστημα το 

οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση ανεξάρτητων φορητών εφαρμογών (mobile applications ή 

apps). Με την εμφάνιση του πρώτου «έξυπνου» τηλεφώνου (smartphone) εξίσου από την 

εταιρεία Apple με την ονομασία iPhone το 2007, οι φορητές συσκευές πραγματοποίησαν 

την πρώτη τους ευρεία διείσδυση στον εκπαιδευτικό και μη πληθυσμό. Με την έλευση της 

νέας συσκευής τύπου ταμπλέτας (tablet) με την ονομασία iPad το 2010, παρατηρήθηκε μία 

αξιοσημείωτη δυναμική στη μετάβαση του πληθυσμού προς τις φορητές συσκευές, με 

αντίστοιχη μείωση στη χρήση των επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών (Gliksman, 

2011). Με το τέλος του πρώτου έτους κυκλοφορίας της (Ιανουάριος 2010), η ταμπλέτα iPad 

εντάχθηκε στη λίστα με τις 50 καλύτερες εφευρέσεις του τρέχοντος έτους στη σχετική λίστα 

που συντάχθηκε από το περιοδικό Time (McCracken, 2010).  

Ο ρυθμός αποδοχής των έξυπνων φορητών συσκευών έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε 

άλλο καταναλωτικό τεχνολογικό προϊόν, καθώς είναι 10 φορές ταχύτερος από το ρυθμό 

αποδοχής της Τεχνολογικής Επανάστασης που επέφεραν οι προσωπικοί υπολογιστές τη 

δεκαετία του 80, 2 φορές ταχύτερος από τη διαδικτυακή έκρηξη της δεκαετίας του 90 και 3 

φορές ταχύτερος από τον ρυθμό αποδοχής των κοινωνικών δικτύων της δεκαετίας που 

διανύουμε (Farago, 2012). H UNESCO (2012b) στην έκθεσή της με τίτλο «Mobile learning 

for teachers global themes», θέλοντας να υπογραμμίσει το ρυθμό αποδοχής των φορητών 
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συσκευών στον Τρίτο κόσμο, αναφέρει ότι το τελευταίο τεχνολογικό προϊόν που διαδόθηκε 

τόσο ταχύτατα στην Αφρική ήταν το AK-47 ή Καλάσνικωφ, το γνωστό πυροβόλο αυτόματο 

όπλο το οποίο αναπτύχθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 50. 

Η υπολογιστική ισχύς της τελευταίας γενιάς φορητών συσκευών ξεπερνά πλέον αυτή 

των συμβατικών υπολογιστών, ενώ όλες οι συσκευές διαθέτουν δυνατότητα αξιόπιστης και 

γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ποικίλους τρόπους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 

συχνά οι ταμπλέτες αναφέρονται και ως «post-PC devices» ή PPDs (Murphy, 2011). 

Διακρίνονται δε από παλαιότερης τεχνολογίας φορητές συσκευές λόγω της χωρικής 

ανεξαρτησίας που προσφέρουν στο χρήστη τους. Οι φορητοί υπολογιστές, αν και μπορούν 

να μεταφερθούν σε διαφορετικές περιοχές, στερούνται την ευκολία και την ευελιξία των 

μικρότερων συσκευών χειρός, δυσχεραίνοντας την κινητικότητα των χρηστών.  

Αναφορικά με την εκπαιδευτική τους χρήση, οι φορητές συσκευές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπίπτουν σε τρεις κύριες ομάδες. 

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως οι 

συσκευές τύπου iPod ή οι ακόμα μικρότερες σε μέγεθος συσκευές, iPod Shuffle. Οι 

συσκευές τύπου iPod Touch, αποτελούν εξέλιξη των συσκευών iPod, δηλαδή συσκευών 

αναπαραγωγής πολυμέσων και διαφέρουν από ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μόνο στην 

αδυναμία τους να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 

τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Οι συσκευές αυτές συνδυάζουν αποτελεσματικά τα 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες ενός κινητού τηλέφωνου, ενός Media player, μίας 

συσκευής εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, μίας φωτογραφικής μηχανής και ενός 

υπολογιστή σε μία μικρή συσκευή. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι συσκευές τύπου 

ταμπλέτας (tablets). Και οι τρεις τύποι συσκευών προσφέρουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, 

επιτρέποντας στους χρήστες να κατεβάσουν εφαρμογές, ενώ έχουν και δυνατότητα 

περιήγησης, αναζήτησης πληροφοριών και επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (Pegrum, 

Oakley, & Faulkner, 2013). Ωστόσο, οι ταμπλέτες παρότι μοιράζονται αρκετά 

χαρακτηριστικά με τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές, διαθέτουν 

μία σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως την ύπαρξη μίας υπερμεγέθους οθόνης αφής 

και αυξημένης αυτονομίας. Στην έκθεση με τίτλο «NMC Horizon Report: 2013 K-12 

Edition», σχετικά με την εκπαιδευτική τάση αποδοχής των ταμπλετών, επισημαίνεται ότι αν 

και η ιδέα των κινητών τηλεφώνων στην τάξη πολύ συχνά φέρνει στο νου εικόνες 

αναστάτωσης, οι ταμπλέτες είναι ένα διαφορετικό τεχνούργημα με δελεαστικά 

χαρακτηριστικά καθώς περιλαμβάνουν πολλά από τα εργαλεία που τα έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα προσφέρουν, σε συνδυασμό με μία συνεχώς διευρυνόμενη συλλογή από εργαλεία 
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υποστηρικτικά της μάθησης, βελτιστοποιημένα για χρήση από τις συσκευές αυτές (Johnson 

et al., 2013). Στον πίνακα 2 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τριών τύπων έξυπνων 

φορητών συσκευών. 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των τριών τύπων έξυπνων φορητών συσκευών 

Χαρακτηριστικά Ταμπλέτες Έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα iPod Touch 

Μέγεθος οθόνης 7 - 10 ίντσες 4 - 5 ίντσες 4 ίντσες 

Παγκόσμιο Σύστημα 
Στιγματοθέτησης 
(GPS) 

Ναι Ναι Όχι 

Διάρκεια ζωής 
μπαταρίας 10 ώρες 8 ώρες 8 ώρες βίντεο 

40 ώρες μουσική 

Δικτύωση 
Wi-Fi 

(προαιρετικά 4G 
LTE) 

Wi-Fi, 
4G, LTE Wi-Fi 

Bluetooth  Ναι Ναι Ναι 

Κάμερα Ναι Ναι Ναι 

Δυνατότητα 
τηλεφωνικών 
κλήσεων 

Όχι 
(Προαιρετικά σε 

ορισμένα μοντέλα) 
Ναι Όχι 

Βάρος  
(σε γραμμάρια) 500-700 110-200 85 

Την παρούσα χρονική στιγμή δύο κύριοι τύποι φορητών συσκευών φαίνεται να 

κυριαρχούν στον εκπαιδευτικό χώρο: οι ταμπλέτες και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Shuler, 

Winters & West, 2013). Και οι δύο τύποι συσκευών μοιράζονται τα χαρακτηριστικά της 

φορητότητας, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τη 

μαθησιακή τους εμπειρία σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Οι κύριες διαφορές 

και ομοιότητες μεταξύ των δύο τύπων φορητών συσκευών επικεντρώνονται στα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Μέγεθος οθόνης (η διαφορά πρόκειται να παραμείνει και στο μέλλον με τις συσκευές 

τύπου ταμπλέτας να υπερτερούν). 

• Επεξεργαστική ισχύς και χωρητικότητα (οι αρχικές αυτές διαφορές έχουν πλέον 

αμβλυνθεί, αν δεν έχουν ήδη συγκλίνει). 
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• Τύποι συνδεσιμότητας (οι αρχικές διαφορές αυτές έχουν πλέον αμβλυνθεί, αν δεν 

έχουν ήδη συγκλίνει). 

Η στροφή των χρηστών στις έξυπνες φορητές συσκευές (ταμπλέτες)  

Τo οικοσύστημα (ecosystem) της φορητής Τεχνολογίας (συσκευές, εταιρείες, αγορά 

εφαρμογών κ.ά.) έχει εξελιχτεί στην πιο ραγδαία αναπτυσσομένη βιομηχανία όλων των 

εποχών (Burden & Male, 2013). Η εταιρεία συμβούλων «Grunwald Associates LLC» 

αναφέρει ότι παγκοσμίως οι πωλήσεις ταμπλετών μεταξύ των ετών 2012 και 2013 

αυξήθηκαν κατά 50% (Grunwald, 2013). Αντίστοιχα, η εταιρεία «Cisco», η οποία 

εξειδικεύεται σε προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, μέσω της έκθεσής της με τίτλο 

«Visual Networking Index», αναφέρει ότι η κίνηση των δεδομένων (data) μέσω των 

«έξυπνων» φορητών συσκευών θα αυξηθεί κατά 50 φορές, σε σχέση με τα μεγέθη του 2012 

έως το έτος 2016 (UNESCO, 2012b).  

Επιπρόσθετα, στις ανεπτυγμένες δυτικές αγορές, η μελλοντική ζήτηση για ταμπλέτες 

αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, με μία αύξηση της τάξης του 60% ετησίως. 

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της εταιρείας ερευνών «NPD DisplaySearch», οι 

ταμπλέτες αναμένεται να οδηγήσουν την κούρσα των πωλήσεων ηλεκτρονικών συσκευών 

τα προσεχή χρόνια και να περάσουν σε πωλήσεις τους προσωπικούς υπολογιστές το έτος 

2016 (NPD, 2012). Ήδη το έτος 2012, με τη διάθεση νέων μοντέλων ταμπλετών, από τους 

κολοσσούς της Πληροφορικής, όπως την Microsoft, την Google και την Amazon, 

«πρόλαβε» και χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς ως το έτος της ταμπλέτας (Herr, 2012).  

Η διεθνής εταιρεία συμβουλευτικής σε θέματα Τεχνολογίας «Forrester Research» 

(Gillett, 2012), επισημαίνει ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για τις μελλοντικές τάσεις της 

αγοράς, είναι ότι τα άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και οι αρχάριοι χρήστες στρέφονται στην 

αγορά μίας ταμπλέτας αντί ενός προσωπικού υπολογιστή. Στις ΗΠΑ, η Millennial 

Generation ή Generation Y, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ των δεκαετιών 80 και 90, 

δηλώνουν σε ποσοστό 30% ότι θα αντικαταστήσουν το φορητό ή τον επιτραπέζιο 

υπολογιστή τους με μία ταμπλέτα, ενώ τα ποσοστά για τις μικρότερες ηλικίες είναι ακόμη 

μεγαλύτερα (Tablets for Schools, 2013). Η τάση αυτή αναμένεται να καθιερωθεί τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις φτωχότερες χώρες. Ιδίως στις δεύτερες, οι εγχώριοι 

κατασκευαστές έχουν κυκλοφορήσει ήδη πολύ φτηνές ταμπλέτες, με λειτουργικό σύστημα 

Android, όπως η επιδοτούμενη από την Ινδική Κυβέρνηση ταμπλέτα με την ονομασία 

Aakash και κόστος αγοράς 35 δολαρίων ή αντίστοιχες υλοποιήσεις στην Κίνα με κόστος 

αγοράς μεταξύ 50 και 70 δολαρίων.  
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Οι βελτιώσεις στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ταμπλετών τις καθιστούν 

κατάλληλες για εκπαιδευτική χρήση. Σύμφωνα με στοιχεία του διεθνούς Οργανισμού 

«Futuresource Consulting», οι παγκόσμιες πωλήσεις φορητών συσκευών στην 

Πρωτοβάθμία και Δευτεροβάθμία εκπαίδευση, αυξήθηκαν κατά 29% το 2012, ενώ οι 

πωλήσεις των ταμπλετών για τον εκπαιδευτικό τομέα αναμένεται να ξεπεράσουν αυτές των 

notebooks έως τα τέλη του 2013 (Hunter & Daly, 2013). Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός 

Οργανισμός «OLPC», ο οποίος έγινε ευρύτατα γνωστός με την προσπάθεια διανομής 

φτηνών φορητών προσωπικών υπολογιστών σε χώρες κυρίως του Τρίτου κόσμου (XO 

Laptops), αντιλαμβανόμενος την ευρεία διάδοση και τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η 

χρήση των ταμπλετών και των συνοδευτικών τους εφαρμογών, προχώρησε στην κατασκευή 

και διανομή μίας ταμπλέτας με την ονομασία XO Tablet. Παρότι το XO Laptop είχε δεχθεί 

επικρίσεις, κυρίως για την έλλειψη κατάλληλου προεγκατεστημένου συνοδευτικού 

λογισμικού για χρήση ιδίως από τα μικρά παιδιά, η ταμπλέτα XO Tablet (με λειτουργικό 

σύστημα Android) διατίθεται με προεγκατεστημένες 100 εκπαιδευτικές εφαρμογές που 

απευθύνονται ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά (OLPC News, 2013). 

Στην Ελληνική αγορά, οι επιδόσεις των ταμπλετών ακολουθούν την παγκόσμία τάση. Το 

έτος 2013 οι πωλήσεις των ταμπλετών παρουσίασαν άνοδο σε ποσοστό που πλησίασε το 

400% σε σχέση με το έτος 2012. Αντίστοιχα, η στροφή των καταναλωτών προς τις έξυπνες 

φορητές συσκευές συνεχίστηκε και το έτος 2014, καθώς με τα πρόσφατα στοιχεία εκτιμάται 

ότι το ποσοστό πώλησης των έξυπνων κινητών συσκευών θα προσεγγίσει το 60% επί της 

συνολικής αγοράς ηλεκτρονικών συσκευών (Μαλλάς, 2014).  

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ταμπλετών 

Τρεις διακριτοί τύποι συσκευών έχουν χαρακτηρίσει την ψηφιακή επανάσταση: ο 

προσωπικός υπολογιστής της δεκαετίας του 1990, το κινητό τηλέφωνο κατά την πρώτη 

δεκαετία της νέας χιλιετίας και πιο πρόσφατα η φορητή συσκευή τύπου ταμπλέτας (Johnson, 

2013). Η ταμπλέτα θεωρείται ως μία νέα τεχνολογία από μόνη της (Johnson et al., 2013). 

Στην ετήσια έκθεση με τίτλο «Horizon Report 2012» οι ταμπλέτες επισημαίνεται ότι δεν 

είναι απλά μία νέα κατηγορία φορητών συσκευών, αλλά η μείξη των χαρακτηριστικών 

ποικίλων φορητών συσκευών, όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

και τα πρώιμα Tablet Computers με το επιπλέον χαρακτηριστικό ότι διαθέτουν δυνατότητα 

συνεχούς συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο και χρήσης χιλιάδων φορητών εφαρμογών, οι 

οποίες προσωποποιούν την εμπειρία του χρήστη (Johnson et al., 2012). Τεχνικά και 

λειτουργικά οι ταμπλέτες κατατάσσονται μεταξύ ενός φορητού υπολογιστή και ενός 
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«έξυπνου» κινητού τηλεφώνου, έχοντας γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο 

συσκευών. Η ταμπλέτα διαθέτει τη χρηστικότητα ενός φορητού υπολογιστή ως προς το 

εύρος και τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου σε 

συνδυασμό με τη φορητότητα των κινητών συσκευών, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες 

μάθησης εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, τυπικού και άτυπου πλαισίου μάθησης 

(Melhuish & Falloon, 2010).  

Πλέον, 4 χρόνια από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους, οι κατασκευαστές 

ταμπλετών, έχουν κατασταλάξει σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, τα κυριότερα εκ των 

οποίων είναι ο βελτιωμένος σχεδιασμός, οι απεριόριστες δυνατότητες συνδεσιμότητας 

(Bluetooth, Wi-Fi, 3G, NFC, LTE), η μεγάλη οθόνη πολλαπλής αφής και η ποικιλία των 

διαφορετικών εφαρμογών οι οποίες είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή. Η διάσταση της 

οθόνης μίας ταμπλέτας κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 7 έως και 10,1 ιντσών, με ανάλυση 

τουλάχιστον 1024 x 768 pixels, παρέχοντας δυνατότητα προβολής φωτεινών και υψηλής 

ποιότητας εικόνων. Η μεγάλη γωνία θέασης (178° μοιρών) της οθόνης επιτρέπει σε 

διαφορετικούς ανθρώπους να δουν το περιεχόμενο της ταμπλέτας υπό γωνία, εξού η 

ικανότητα των παιδιών να μοιράζονται το περιεχόμενο προβολής σε συνεργασία μεταξύ 

τους, δίχως να στρεβλώνονται οι εικόνες. Η ταμπλέτα έχει επίσης τη δυνατότητα να 

εναλλάσσεται μεταξύ της οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης ανάλογα με τη φορά 

περιστροφής της. Για τη λειτουργία μίας ταμπλέτας δεν απαιτείται η χρήση καλωδίων ή/και 

περιφερειακών, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη ποντικιού ή πληκτρολογίου, ενώ ο έλεγχός 

της γίνεται συνήθως μέσω ενός μοναδικού πλήκτρου. Μία ταμπλέτα ζυγίζει κατά μέσο όρο 

700 γραμμάρια, με αποτέλεσμα να είναι σαφέστατα ελαφρύτερη από ένα φορητό 

υπολογιστή, ενώ το ύψος και το πλάτος της προσομοιάζει με το σύνηθες μέγεθος των 

παιδικών βιβλίων. Συνοπτικά, τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τις ταμπλέτες ως 

ιδανικές συσκευές για τα μικρά παιδιά προκειμένου να τις μεταφέρουν μαζί τους και να τις 

χρησιμοποιούν όποτε και όπου αυτά επιθυμούν, είτε ατομικά σε ένα θρανίο είτε συλλογικά 

σε ένα τραπέζι με άλλα παιδιά, είτε στα γόνατά τους είτε εν τέλει τελείως έξω από την τάξη 

(Παπαδάκης, κ.ά., 2014).  

Οι εφαρμογές οι οποίες προορίζονται για την υβριδική αυτή συσκευή προσφέρουν 

μεγαλύτερη διαδραστικότητα σε σχέση με τις αντίστοιχες των συμβατικών υπολογιστών. 

Χαρακτηριστικά όπως η πλοήγηση με κινήσεις των δακτύλων (gestures), η δυνατότητα 

αυξομείωσης του μεγέθους της οθόνης με δυναμικό τρόπο, δεν είναι εφικτά σε ένα φορητό 

ή επιτραπέζιο υπολογιστή (Henderson & Yeow, 2012). Η πλουσιότερη και ευκολότερη 

διεπαφή του χρήστη και η οθόνη μεγάλης διάστασης, καθιστά τις ταμπλέτες ως ιδανικό 
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εργαλείο για την ανταλλαγή και παρουσίαση ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου. Η 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα εξαντλείται αρκετά γρήγορα, 

ιδίως όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος σε κάποιο ασύρματο δίκτυο ή όταν εκτελεί αρκετές 

εφαρμογές. Στις ταμπλέτες, η κατάσταση δίχως να είναι ιδανική, είναι σαφέστατα καλύτερη 

επιτρέποντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους τουλάχιστον στα χρονικά πλαίσια μίας 

διδακτικής ημέρας. 

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα χρήσης των ταμπλετών εντοπίζεται στο περιβάλλον 

διεπαφής τους, το οποίο είναι παρεμφερές με τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, δημιουργώντας 

ένα οικείο περιβάλλον για τους χρήστες οι οποίοι για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με 

αυτές. Ακόμη και οι χρήστες δίχως προηγούμενη εμπειρία σε σύγχρονες συσκευές έχει 

βρεθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα προσαρμογής και επιτυχούς 

λειτουργίας των συσκευών αυτών. Ενδεικτικό της ευκολίας χρήσης των ταμπλετών είναι το 

πείραμα που πραγματοποίησε ο Οργανισμός OLPC (One Laptop Per Child). Ως γνωστόν, το 

πρόγραμμα OLPC προσφέρει υπολογιστικές συσκευές σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε μία 

προσπάθεια να δώσει ώθηση στην Τεχνολογική Εκπαίδευση των παιδιών στις χώρες αυτές. 

Στην Αιθιοπία, ο Οργανισμός OLPC πειραματικά μοίρασε ταμπλέτες της εταιρείας Motorola 

σε δύο απομονωμένα χωριά κοντά στην πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα. Οι ταμπλέτες 

μοιράστηκαν με ηλιακούς φορτιστές, δε δόθηκαν, όμως, οδηγίες σχετικά με το πώς ακριβώς 

χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του προγράμματος OLPC, Nicholas Negroponte, 

το πείραμα είχε ως σκοπό να διαπιστωθεί αν αναλφάβητα παιδιά, τα οποία δεν γνώριζαν να 

γράφουν ή να διαβάζουν, ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές, τα παιχνίδια και 

τα βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου τα οποία ήταν προεγκατεστημένα στις ταμπλέτες που 

τους δόθηκαν δίχως την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη 

δράση ήταν ενθαρρυντικά, καθώς οι ερευνητές κατέγραψαν ότι για παράδειγμα κάθε παιδί 

κατά μέσο όρο άνοιγε το κουτί και ενεργοποιούσε την ταμπλέτα σε ένα χρονικό διάστημα 

μόλις τεσσάρων λεπτών. Στη διάρκεια των επόμενων πέντε ημερών, κάθε παιδί 

χρησιμοποίησε κατά μέσο όρο 47 εφαρμογές ημερησίως και εντός δύο εβδομάδων τα παιδιά 

τραγουδούσαν το αλφάβητο το οποίο έμαθαν μέσω μίας προεγκατεστημένης εφαρμογής. 

Ορισμένα παιδιά κατάφεραν (μετά από ένα χρονικό διάστημα 5 μηνών) να 

παραμετροποιήσουν τη συσκευή, παρακάμπτοντας τις αρχικές ρυθμίσεις του κατασκευαστή 

(Talbot, 2012).  

Εν κατακλείδι, οι ταμπλέτες προσφέρουν έναν αριθμό μοναδικών πλεονεκτημάτων σε 

σχέση με τους «συμβατικούς» επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές. Κατ’ αρχάς το 

ελαφρύτερο βάρος και η ευελιξία προσανατολισμού τις καθιστά ιδανικές συσκευές για την 
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ανάγνωση ή την προσπέλαση ψηφιακού περιεχομένου. Δεύτερον, η άμεση απόκριση και η 

γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών που παρέχουν, επιτρέπει στις μαθησιακές 

δραστηριότητες να προχωρήσουν με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, καθιστώντας τη 

χρήση τους ανταγωνιστικότερη σε σχέση με τους συμβατικούς υπολογιστές. Τρίτον, η οθόνη 

αφής επιτρέπει υψηλό βαθμό διαδραστικότητας με το χρήστη. Τέταρτον, λόγω της φύσης 

τους οι ταμπλέτες είναι περισσότερο φορητές σε σχέση με τους φορητούς υπολογιστές, 

δίνοντας ακόμη και στους νεαρής ηλικίας μαθητές τη δυνατότητα να τις κουβαλούν μεταξύ 

των διαφόρων τάξεων δίχως να χρειάζεται να ανοιγοκλείνουν την οθόνη, ενώ μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν άνετα και για τη δημιουργία σημειώσεων. Πέμπτον, οι 2 δημοφιλείς 

πλατφόρμες (iPad και Android) διαθέτουν μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών 

καταστημάτων τους (Apple Store και Google Play) χιλιάδες εφαρμογές ταξινομημένες ανά 

κατηγορία (π.χ. εκπαίδευση). Στην πλειονότητά τους είναι οικονομικά προσιτές, συχνά 

παρέχονται δίχως χρέωση, ενώ όλες είναι εύκολες στην εγκατάστασή τους, ειδικότερα αν 

συγκριθούν με τον τρόπο εγκατάστασης των εφαρμογών στους συμβατικούς υπολογιστές. 

Τέλος, η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας (κατά μέσο όρο δυνατότητα αυτονομίας 

τουλάχιστον 7-8 ωρών) επιτρέπει στις ταμπλέτες να είναι σε πλήρη λειτουργία κατά τη 

διάρκεια μίας σχολικής ημέρας (Liak, 2011· Gillett, 2012). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά ταμπλετών, επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών 

Χαρακτηριστικά Ταμπλέτες Επιτραπέζιοι 
υπολογιστές 

Φορητοί 
υπολογιστές 

Φορητότητα 
Ναι. 

Μικρό βάρος και 
μέγεθος 

Όχι 
Ναι. 

Μεγαλύτερο βάρος 
και μέγεθος 

Αυτονομία 
μπαταρίας 8-10 ώρες Αδιάλειπτη 

λειτουργία 4-8 ώρες 

Πλοήγηση - 
λειτουργία Οθόνη αφής Ποντίκι Ποντίκι 

Ευελιξία 
προσανατολισμού Ναι Όχι Όχι 

Περιφερειακά Δεν απαιτούνται Απαιτείται ποντίκι 
και πληκτρολόγιο 

Απαιτείται 
πληκτρολόγιο 

Εκκίνηση Σχεδόν άμεση Αργή συγκρινόμενη 
με τις ταμπλέτες 

Αργή συγκρινόμενη 
με τις ταμπλέτες 
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Πλήθος 
εφαρμογών 

Πολύ μεγάλη 
ποικιλία 

Μικρότερο πλήθος 
συγκρινόμενο με τις 
φορητές εφαρμογές 

Μικρότερο πλήθος 
συγκρινόμενο με τις 
φορητές εφαρμογές 

Κόστος 
εφαρμογών Χαμηλό 

Ακριβότερο 
συγκρινόμενο με τις 
φορητές εφαρμογές 

Ακριβότερο 
συγκρινόμενο με τις 
φορητές εφαρμογές 

Τα αμέσως προσεχή έτη, οι ταμπλέτες αναμένεται να αποκτήσουν νέους αισθητήρες, 

περισσότερη υπολογιστική ισχύ, καθώς και καλύτερες δυνατότητες διαχείρισης και 

ανταλλαγής περιεχομένου, αυξάνοντας τις δυνατότητες συνδεσιμότητάς τους με άλλες 

συσκευές. Αντίστοιχες βελτιώσεις αναμένονται και στο λογισμικό που θα συνοδεύει τις 

ταμπλέτες (σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών) προσφέροντας στο χρήστη 

καλύτερες εμπειρίες διαχείρισης του περιεχομένου του. Αναμένεται η εξέλιξη της 

Τεχνολογίας να επηρεάσει και τη μονομαχία των ταμπλετών με τους συμβατικούς 

υπολογιστές, δίνοντάς τους εν τέλει, την πρωτοκαθεδρία στις επιλογές των χρηστών ως 

συσκευή εκπαιδευτικής και προσωπικής χρήσης. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ταμπλετών 

Η Εκπαίδευση έχει μία σχεδόν «παρασιτική» σχέση με την Τεχνολογία και αντίστοιχα 

μία καλά καθιερωμένη εμπειρία υιοθέτησης συσκευών, οι οποίες ενώ αρχικά προορίζονταν 

για εταιρικά περιβάλλοντα, εν τέλει τις «σφετερίστηκε» προς ίδιον όφελος (Traxler, 2010· 

Melhuish & Falloon, 2010). Η ταμπλέτα είναι μία συσκευή που αρχικά δε δημιουργήθηκε 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς όπως και άλλες εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

(διαφανοσκόπιο, λογισμικό παρουσιάσεων) στόχευε στον επιχειρηματικό τομέα. Η εταιρεία 

Apple προωθώντας την ταμπλέτα της, με την ονομασία iPad, είχε δηλώσει ότι προορίζεται 

για ατομική και επαγγελματική χρήση, θεωρώντας τους φορητούς υπολογιστές ως 

βελτιστοποιημένες για την εκπαίδευση συσκευές (Gliksman, 2011). Σύμφωνα με τους 

τεχνολογικούς αναλυτές, οι ταμπλέτες αποτελούν ένα ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο για 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους συγκρινόμενα με 

τις πρότερες τεχνολογίες, συμβάλλουν στην αποδοτική υποστήριξη της διδασκαλίας και της 

μάθησης (Bjerede & Bondi, 2012).  

Το βασικό πλεονέκτημα των ταμπλετών είναι ότι δεν είναι απλά ένα καταναλωτικό 

προϊόν, αλλά τουναντίον πρόκειται για ένα τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο προωθεί και 

διευκολύνει την καταγραφή ιδεών και τη δημιουργία μαθησιακού περιεχομένου (Walters, 

2011). Αξιοποιώντας τις ταμπλέτες σε μαθησιακές δραστηριότητες όπως τη δημιουργία 
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κειμένου, ήχου και εικόνας, επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η 

ανάπτυξη μαθησιακών κινήτρων (McManis & Gunnewig, 2012· Zaranis et al., 2013). Η 

χρήση των ταμπλετών μετασχηματίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να γίνει 

πιο ευέλικτη, ελκυστική και ενδιαφέρουσα, υποστηρίζοντας τόσο την εξατομικευμένη 

διδασκαλία όσο και τη συνεργατική μάθηση, βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ μαθητών 

και εκπαιδευτικών (Clarke, Svanaes & Zimmermann, 2013).  

Οι φορητές τεχνολογίες με τη μορφή των ταμπλετών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα ως «κέντρα ελέγχου διαχείρισης της προσωπικής γνώσης» 

και ως «ελεγχόμενα από τον εκπαιδευτικό εργαλεία για τη χρήση τους ως συνεργατικά εργαλεία 

σε δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικής τάξης» (Ludwig & Mayrberger, 2012). Οι 

ταμπλέτες χαρακτηρίζονται ως «ενισχυτές περιέργειας», ένα μέσο το οποίο επιτρέπει στους 

μαθητές να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να τα διευρύνουν (Carey, 2013). Ένα 

πλεονέκτημα εισαγωγής των ταμπλετών στις σχολικές μονάδες είναι η δυνατότητα που 

παρέχουν ακόμη και στους νεαρούς μαθητές να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να 

διαμοιράσουν με εύκολο τρόπο, ψηφιακό περιεχόμενο και μαθησιακό υλικό (Sandvik, 

Smolder & Osterud, 2012). Η χρήση πολλαπλών αισθητηριακών εισροών έχει αποδειχθεί 

ότι είναι ευεργετική για την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών και την επίτευξη των 

μαθηματικών στόχων (Carr, 2012), ενώ οι διαισθητικές ικανότητες της ταμπλέτας, σε 

συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, μπορεί να παρακινήσει τόσο τους αρχάριους 

μαθητές όσο και όσους είναι ήδη εμβαπτισμένοι στις τεχνολογίες αιχμής (Melhuish & 

Falloon, 2010). Ειδικότερα η φορητότητα και η κιναισθητική αλληλεπίδραση που παρέχουν 

οι ταμπλέτες βοηθούν τους μαθητές προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τις οπτικές και 

χωρικές δεξιότητές τους (Walters, 2011). 

Οι συσκευές φορητής μάθησης, όπως οι ταμπλέτες, αναμένεται να έχουν σημαντικό 

ρόλο στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα, αν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χρησιμοποιήσουν 

σωστά τις δυνατότητες της συσκευής (Banister, 2010). Οι ταμπλέτες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως ένα «βιβλίο» στην παιδαγωγική τους 

βιβλιοθήκη και ως ένα εργαλείο που επιτρέπει τον εύκολο πειραματισμό με την Τεχνολογία 

(Walters, 2011). Οι Richards, Stebbins & Moellering (2013) επισημαίνουν ότι οι ταμπλέτες 

σε συνδυασμό με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών λόγω και της απήχησης που έχουν 

από τους μαθητές όλων των ηλικιών, διαθέτουν τη δυναμική για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων των μαθητών στα αντικείμενα των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής 

και των Μαθηματικών (STEM - Science, Technology, Engineering & Math). Επιπρόσθετα 

οφέλη που επιφέρει η χρήση των ταμπλετών στην εκπαίδευση, σχετίζονται με το σχετικά 
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χαμηλό κόστος απόκτησης και συντήρησής τους, την απαίτηση για σημαντικά λιγότερες 

υποδομές, την εύκολη πρόσβαση σε συμπληρωματικούς μαθησιακούς πόρους, την πρόσθετη 

υποστήριξη για τις μειονεκτούσες μαθητικές ομάδες και την υποστήριξη του ψηφιακού 

γραμματισμού (Dhir, Gahwaji & Nyman, 2013). 

Οι ταμπλέτες ως εκπαιδευτικά εργαλεία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Αν και αρχικά οι ταμπλέτες δεν προωθήθηκαν ως φιλικές συσκευές για τα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, γρήγορα μετατοπίστηκε η χρήση τους στις 

σχολικές μονάδες και αναδείχτηκαν ως ένα αγαπημένο «παιχνίδι» για την παιδική ηλικία 

(Johnson, 2013). Στην έκθεσή τους με τίτλο «iPlay, iLearn, iGrow», οι Yelland & Gilbert 

(2012) αναφέρουν ότι τα νέα παιδιά ζουν σε έναν πολυμεσικό κόσμο στον οποίο ο 

αντίκτυπος των Νέων Τεχνολογιών είναι σημαντικός και πανταχού παρών. Οι φορητές 

τεχνολογίες με τη μορφή των ταμπλετών θα πρέπει να ενσωματωθούν στο παιχνίδι της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας, καθώς αντιπροσωπεύουν μία συναρπαστική πηγή πληροφοριών 

για τα μικρά παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών προκειμένου να υποστηρίξουν τις εξερευνήσεις 

και τη μάθησή τους (Yelland, 2010).  

Ο Dave Rogers, διευθύνων σύμβουλος του εκπαιδευτικού Οργανισμού «Yahoo Kids», 

σχολιάζει ότι οι φορητές τεχνολογίες μετασχηματίζουν με ραγδαίο ρυθμό τις ζωές των 

μικρών παιδιών, πιθανότατα με θετικά αποτελέσματα. Η μάθηση και η γνωστική ανάπτυξη 

η οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ταμπλετών είναι πολύ πιο φυσική, συμβαδίζοντας 

περισσότερο με την εξελικτική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, καθώς εξαρτάται πολύ 

λιγότερο από γνωστικές δεξιότητες τις οποίες τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν ακόμη 

αναπτύξει (π.χ. προηγμένες λεκτικές ικανότητες). Ο ίδιος αναμένει να δει σημαντικές 

θετικές βελτιώσεις στις γνωστικές ικανότητες των νέων παιδιών, οι οποίες θα οφείλονται 

στη χρήση στοχευμένων φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών (Hayden, 2012). Η 

εκπαιδευτική ανωτερότητα των ταμπλετών σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς 

υπολογιστές στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αναγνωρίζεται από όλο και 

περισσότερους ερευνητές (Harrison, 2010). Τα ποικίλα ερευνητικά στοιχεία στηρίζουν την 

άποψη ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη μάθηση των 

μικρών παιδιών και ότι η ταμπλέτα μπορεί να αποτελέσει μία συναρπαστική πλατφόρμα για 

την κατανάλωση και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχόμενου με ένα συνεργατικό και 

διαδραστικό τρόπο (Melhuish & Falloon, 2010). Η ταμπλέτα είναι ένα ευέλικτο και 

ελκυστικό κομμάτι της Τεχνολογίας, καθώς για παράδειγμα, μπορεί να διαμορφωθεί ως ένα 

ηλεκτρονικό βιβλίο, αντικαθιστώντας τα έντυπα εγχειρίδια και παρέχοντας επαυξημένη 
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λειτουργικότητα μέσω της διαδραστικότητας και της διαχείρισης του πολυμεσικού υλικού 

(Mueller, Wood, De Pasquale & Archer, 2011). Η ευελιξία της συσκευής όσον αφορά το 

σκοπό και την ποικιλία των διαθέσιμων εφαρμογών, δείχνει ότι είναι ικανή να 

διαφοροποιήσει τη διαδικασία της μάθησης για τα μικρά παιδιά τα οποία βρίσκονται σε 

διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά πλαίσια. H 

ταμπλέτα επιτρέπει μία παιδοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, δίνοντας ιδίως στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας πρόσβαση σε εφαρμογές οι οποίες ανταποκρίνονται στις ατομικές 

ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους (Murray & Olcese, 2011). 

Η αναπτυξιακά κατάλληλη ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην πρώιμη παιδική ηλικία 

μπορεί να είναι επωφελής για την ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών (NAEΥC, 

2012). Ως ψηφιακοί αυτόχθονες, τα μικρά παιδιά συχνά ενσωματώνουν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες στο παιχνίδι τους ασυναίσθητα (Joshi & Pan, 2010). Ενσωματώνοντας την 

τελευταία λέξη της Τεχνολογίας στη σχολική τάξη, παρέχουμε στους μικρούς μαθητές μία 

επιπλέον δυνατότητα προκειμένου να εξοικειωθούν με την Τεχνολογία (Verenikina & 

Kervin, 2011). Ερευνητικά ευρήματα προσδιορίζουν ότι όταν η Τεχνολογία χρησιμοποιείται 

σωστά στο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, μπορεί να διευκολύνει τις 

κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τη 

δημιουργικότητα, τις δεξιότητες αλφαβητισμού, συμβάλλοντας στη βελτίωση των κινητικών 

και αισθησιακών δεξιοτήτων των νηπίων (Joshi & Pan, 2010). Λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό των δεξιοτήτων που μπορούν να διευκολυνθούν με τη χρήση των ταμπλετών, θα 

ήταν μία σοφή επένδυση να ενσωματωθούν αυτές οι καινοτόμες τεχνολογικές συσκευές 

στην καθημερινή διδακτική πρακτική των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Shuler et al., 2013). 

Εκτός από τη στήριξη και επέκταση των γνώσεων Ανάγνωσης και Αριθμητικής των μικρών 

παιδιών, και άλλες δεξιότητες από τους τομείς της Φυσικής αγωγής, της Τέχνης, της 

Μουσικής θα μπορούσαν επίσης να ενισχυθούν και να επωφεληθούν με την εφαρμογή των 

ταμπλετών στην προσχολική τάξη. 

Ο Michael Levine, εκτελεστικός διευθυντής του εκπαιδευτικού Οργανισμού «Joan 

Ganz Cooney Center», επισημαίνει ότι παρόλο που η Τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί να 

αλλάξει την εκπαίδευση, οι ταμπλέτες φαίνεται να έχουν τη δυναμική να εισάγουν τους 

μαθητές σε έναν κόσμο πλούσιο σε πληροφορίες και ερεθίσματα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η 

χρήση των οθονών αφής έχει κάνει την Τεχνολογία προσβάσιμη και αναπτυξιακά 

κατάλληλη για τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, τα οποία εξακολουθούν να αναπτύσσουν τις 

κινητικές τους δεξιότητες (Logan, 2013). Οι οθόνες αφής επιτρέπουν στους μαθητές νεαρής 

ηλικίας να επικοινωνήσουν με τους ψηφιακούς πόρους με τρόπο πρακτικό, τον οποίο δε 
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διέθετε η προηγούμενη Τεχνολογία (Shuler et al., 2013). Η Lisa Guernsey, διευθύντρια του 

τομέα Early Education Initiative στον εκπαιδευτικό Οργανισμό «New America Foundation», 

αναφέρει ότι τα μικρά παιδιά συχνά δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το διαδραστικό 

λογισμικό, διότι η προσπάθειά τους δυσχεραίνεται από το απλό γεγονός ότι δεν μπορούν να 

χειριστούν το υλικό (Logan, 2013). Στους συμβατικούς υπολογιστές τα νήπια απαιτείται να 

χρησιμοποιήσουν το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή το joystick, σε αντίθεση με τη χρήση των 

ταμπλετών στις οποίες όλες οι ενέργειες γίνονται απλά με το σύρσιμο ή την πίεση των 

δακτύλων τους. Στις ταμπλέτες, η κύρια αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή γίνεται 

με τη χρήση των δακτύλων του και αυτό το χαρακτηριστικό είναι που την κάνει προσιτή και 

εύκολη στη χρήση ακόμη και από τα μικρά παιδιά. Η χρήση των δακτύλων για το χειρισμό 

αντικειμένων είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι φυσικό και έμφυτο, μέσω της 

ανθρώπινης εξέλιξης (Gaver, 1991). Η Mary Johnston, υπεύθυνη για τον ομοσπονδιακό 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι τα παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών είναι σε 

θέση πολύ εύκολα να χειριστούν μία ταμπλέτα. Προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών της, η 

ίδια επισημαίνει τον πολύ μεγάλο αριθμό των δημοσιευμένων βίντεο στο δημοφιλή 

διαδικτυακό τόπο YouTube, τα οποία δείχνουν νήπια ηλικίας 18 μηνών, να ασχολούνται 

ενεργά με ταμπλέτες (Johnson, 2013). Το απλό και άμεσο στυλ αλληλεπίδρασης των 

ταμπλετών προσφέρει τη δυνατότητα ακόμη και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να 

διασκεδάσουν αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσω της χρήσης τους (Michael Cohen 

Group [MCG], 2014). Ένας λόγος για τον οποίο τα παιδιά φαίνεται να εμπλέκονται ενεργά 

στη μαθησιακή διαδικασία όταν ασχολούνται με τις ταμπλέτες, είναι η διαισθητικότητα που 

παρέχουν και η ευκολία χρήσης, καθώς η Τεχνολογία της οθόνης αφής και οι συνοδευτικές 

εφαρμογές προσφέρουν μία προσιτή και πολυμεσική πλατφόρμα για τα μικρά παιδιά. Σε μία 

ταμπλέτα, τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του χρήστη είναι τοποθετημένα στην οθόνη και ως 

εκ τούτου, ακόμη και ένα νήπιο είναι σε θέση να τα χειρίζεται απευθείας, με τη χρήση του 

δακτύλου του. Το λογισμικό των ταμπλετών είναι τόσο «έξυπνο», ώστε ακόμη και οι 

μαθητές Νηπιαγωγείου χρειάζονται ελάχιστες ή καθόλου οδηγίες ή την επίβλεψη κάποιου 

ενήλικα για το χειρισμό της συσκευής (Bennett, 2011).  

Στην Προσχολική Εκπαίδευση, οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν πλέον τις ταμπλέτες ως 

παιδαγωγικά έγκυρες συσκευές (Highfield & Goodwin, 2013). Οι ταμπλέτες θεωρούνται 

ιδανικά εκπαιδευτικά εργαλεία, διότι επιτρέπουν στα νήπια να πραγματοποιήσουν τη 

σύνδεση μεταξύ της Εκπαίδευσης και της Τεχνολογίας με ένα διασκεδαστικό και συνάμα 

αποδοτικό τρόπο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μάθησης που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

ενασχόλησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας με μία ταμπλέτα. Τα παιδιά εξερευνούν και 
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μαθαίνουν με τρόπους οι οποίοι είναι φυσικοί σε αυτά (αγγίζοντας, επαναλαμβάνοντας, 

πειραματιζόμενα μέσω δοκιμής και λάθους), ενώ γενικά είναι ενθουσιασμένα με τη χρήση 

των ταμπλετών (MCG, 2014).  

Ένα πλεονέκτημα των έξυπνων φορητών συσκευών είναι ότι επιτρέπουν στο παιδί 

προσχολικής ηλικίας να χειρίζεται σύμβολα και να μεταπηδά εύκολα από το συγκεκριμένο 

στο αφηρημένο (Swidey, 2009). Στην οθόνη της ταμπλέτας, ένα νήπιο μπορεί να δει μία 

εικόνα (ένα συγκεκριμένο σύμβολο), για παράδειγμα ένα άλογο, στη συνέχεια να ακούσει 

τη λέξη, να δει τα γράμματα από τα οποία αποτελείται η λέξη (ένα αφηρημένο σύμβολο) και 

τέλος να παρακολουθήσει ένα βίντεο με το άλογο στο φυσικό του περιβάλλον. Ακόμη πιο 

σημαντικό είναι ότι το νήπιο μπορεί να ελέγχει αυτή την ακολουθία συμβόλων, εννοιών κ.ά. 

απλά με την αίσθηση της αφής. Οι συσκευές αφής παρουσιάζουν μοναδικές ευκαιρίες με τη 

χρήση κατάλληλων εφαρμογών για την ενίσχυση της αντίληψης των μαθητών για 

αφηρημένες έννοιες μέσα από την παρουσίαση δυναμικών αναπαραστάσεων και τη 

συμπερίληψη διαδραστικών στοιχείων (Goodwin, 2012). Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει η 

Swidey (2009), μία έξυπνη φορητή συσκευή μπορεί να μην επιταχύνει τα στάδια εξέλιξης 

ενός παιδιού, όπως ορίζονται από τον Piaget, αλλά μπορεί να συμπληρώνει κάθε εξελικτικό 

στάδιο και να το εμπλουτίζει. 

Η φορητή ικανότητα των ταμπλετών, η οθόνη αφής και η διαισθητική τους λειτουργία, 

κάνουν τις συσκευές αυτές ελκυστικές για τους μικρούς μαθητές, ενώ είναι ιδιαίτερα 

πολύτιμες για τα παιδιά με όλα τα είδη των ειδικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των 

διαταραχών της επικοινωνίας και του αυτισμού (Johnson, 2013). Αντίστοιχα, οι ταμπλέτες 

αναφέρονται ως μία ιδιαίτερα χρήσιμη εναλλακτική λύση για τα παιδιά με προβλήματα 

λόγου και κινητικού ελέγχου, καθώς είναι εύκολες στη χρήση με μεγάλη οθόνη και ευέλικτο 

έλεγχο αφής. 

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός «Michael Cohen Group LLC» (MCG), συνοψίζει τα 

χαρακτηριστικά των ταμπλετών, σύμφωνα με τα οποία καθίστανται ιδανικές για τη χρήση 

και τη μάθηση των μικρών παιδιών (MCG, 2014): 

• Η Τεχνολογία οθόνης αφής και οι συνοδευτικές ψηφιακές εφαρμογές παρέχουν μία 

προσιτή και ουσιαστική πλατφόρμα πολυμέσων για τα παιδιά ήδη από την ηλικία των 

δύο ετών. 

• Η παιδική αρχική αντίδραση στις συσκευές με οθόνη αφής χαρακτηρίζεται από τη 

θελκτικότητα και την άμεση εμπλοκή και διαμορφώνεται από το αναπτυξιακό 
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επίπεδο του παιδιού, την προηγούμενη εμπειρία χρήσης, το σχεδιασμό της διεπαφής 

των εφαρμογών και της πλοκής της εκάστοτε φορητής εφαρμογής. 

• Η μεγάλη οθόνη αφής των ταμπλετών παρέχει εύκολη πρόσβαση και επιτρέπει την 

απρόσκοπτη ενασχόληση των μαθητών. 

• Τα μικρά παιδιά εξερευνούν και μαθαίνουν με τρόπους που είναι φυσικοί γι' αυτά 

(μέσω αφής, επανάληψης, δοκιμής και λάθους). 

• Συνολικά, τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα με τη χρήση των ταμπλετών.  

Ωστόσο, η συσκευή από μόνη της δεν εγγυάται την εμπλοκή των μαθητών και τη 

μάθηση. Στον αντίποδα, αρκετοί δημόσιοι φορείς (υγείας, εκπαίδευσης κ.ά.), υποστηρίζουν 

ότι και οι φορητές συσκευές δεν είναι καλύτερες από τα υπόλοιπα παραδοσιακά παθητικά 

μέσα, όπως η τηλεόραση ή το βίντεο και ως εκ τούτου η χρήση τους από τα μικρά παιδιά θα 

πρέπει να είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη. Για παράδειγμα, προτείνουν η έκθεση στο νέο 

μέσο να είναι μηδενική για τα παιδιά ηλικίας έως 2 ετών και να μην ξεπερνά τις 2 ώρες για 

τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. Επίσης, προτείνουν καμία χρήση παθητικής, μη-

διαδραστικής Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Emeeyou, 2012). Ο Christakis 

(2014) στον πίνακα 4 παραθέτει τα χαρακτηριστικά 4 διαφορετικών τεχνουργημάτων, τα 

οποία χρησιμοποιούνται από τα παιδιά ηλικίας νεότερης των 2 ετών. Από την απλή 

παρατήρηση των στοιχείων του πίνακα φαίνεται ότι οι συσκευές τύπου ταμπλέτας είναι κατά 

πολύ ανώτερες ως προς τα οφέλη που αποφέρει η χρήση τους, σε σχέση με την τηλεόραση 

ή τα παραδοσιακά παιχνίδια. Ωστόσο, παρά τον εύλογο ενθουσιασμό για τα οφέλη που 

φαίνεται ότι απορρέουν από τη χρήση της, ο Christakis (2014) επισημαίνει ότι η απλή 

ανάγνωση ενός βιβλίου από ένα παιδί υπερκεράζει τα πλεονεκτήματα και των τριών άλλων 

τεχνουργημάτων καθώς περιλαμβάνει και τα 7 χαρακτηριστικά (βλ. Πίνακα 4). 

Πίνακας 4. Καταγραφή χαρακτηριστικών τριών διαφορετικών τεχνουργημάτων τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τα νήπια ηλικία μικρότερης των 2 ετών (Christakis, 2014) 

Χαρακτηριστικά Παραδοσιακά 
παιχνίδια 

Συσκευές με 
οθόνες αφής Τηλεόραση Βιβλίο 

Αποκρίνεται σε 
ενέργειες, 
ερεθίσματα  

    

Διαδραστικότητα      

Προσαρμοστικότητα      

Προοδευτικότητα      
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Μπορεί να 
προσελκύσει την 
προσοχή  

    

Υψηλή φορητότητα      

Τρισδιάστατο      

 Διαθέσιμο χαρακτηριστικό 

Ανακεφαλαιώνοντας, η διδακτική αξιοποίηση των ταμπλετών για τα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη 

διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, καθώς προάγει τον πολυαισθητηριακό χειρισμό 

δεδομένων, κινητοποιεί το ενδιαφέρον του μαθητή και καθιστά τη μαθησιακή διαδικασία 

ευχάριστη, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη κοινωνικών και ατομικών 

δεξιοτήτων. Τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας µε τις περιορισμένες 

δεξιότητές τους στην ανάγνωση και τη γραφή, ενθαρρύνονται περισσότερο στην αξιοποίηση 

των δεξιοτήτων χειρισμού αντικειμένων στην επιφάνεια της ταμπλέτας. Οι ταμπλέτες, παρά 

τις όποιες επιφυλάξεις, χρησιμοποιούνται ήδη και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ευρέως 

στο εγγύς μέλλον από τα μικρά παιδιά (Spencer, 2013). Το σημαντικό επομένως ζήτημα, 

είναι το πώς θα μεγιστοποιηθούν οι θετικές συνέπειες αυτών των νέων μέσων, ώστε να 

εμπλουτίσουν και όχι να εμποδίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες ιδίως των μικρών παιδιών. Οι 

έξυπνες φορητές συσκευές θα μετασχηματίσουν τις ζωές των μικρών παιδιών και όλοι μας 

φέρουμε την ευθύνη ώστε να σιγουρέψουμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός θα είναι θετικός 

(Common Sense Media, 2011). 

Φορητές εφαρμογές 

Ένα από τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η χρήση των ταμπλετών για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, είναι η πληθώρα των εφαρμογών οι οποίες είναι εύκολα ανακτήσιμες προκειμένου 

οι χρήστες να τις εγκαταστήσουν στις συσκευές τους, μετατρέποντας τις ταμπλέτες σε ένα 

φορητό εξατομικευμένο περιβάλλον μάθησης (Shuler et al., 2013). Ένας από τους λόγους 

δημοφιλίας των ταμπλετών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι η πληθώρα των 

διαθέσιμων εφαρμογών που απευθύνονται σε αυτά (Shuler et al., 2012). 

Οι φορητές εφαρμογές θεωρούνται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη διάσταση στο πεδίο 

της φορητής μάθησης στον τομέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 

αναμένεται να έχουν επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της μαθησιακής δραστηριότητας 

(Καλογιαννάκης κ.ά., 2014α· 2014β). Ενδεικτικό της ευρείας διάδοσης των φορητών 
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εφαρμογών είναι ότι η Αμερικάνικη Εταιρεία Διαλέκτων (American Dialect Society) 

επέλεξε τη λέξη «app» ως λέξη της χρονιάς (Word Of The Year) για το έτος 2010. Μία 

φορητή εφαρμογή είναι ένα λογισμικό το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τις 

έξυπνες φορητές συσκευές, επιτρέποντας στο χρήστη να πραγματοποιήσει παράλληλα μία ή 

περισσότερες εργασίες (tasks) (Gardner & Davis, 2013). Το κόστος απόκτησης των φορητών 

εφαρμογών είναι σαφέστατα μικρότερο και πιο ανταγωνιστικό από τις αντίστοιχες των 

συμβατικών υπολογιστών, ενώ στα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα διανομής 

εφαρμογών, συχνά περιλαμβάνεται η δυνατότητα κατεβάσματος μίας δωρεάν, 

«ελαφρύτερης», αλλά εξίσου λειτουργικής έκδοσής τους (Banister, 2010). 

Το Δεκέμβριο του 2011, η εταιρεία «The Gartner Group» (η οποία εξειδικεύεται στην 

πρόβλεψη των τεχνολογικών τάσεων) ανέφερε ότι έως το έτος 2015, η ανάπτυξη εφαρμογών 

για φορητές συσκευές θα ξεπεράσει την αντίστοιχη των συμβατικών υπολογιστών σε μία 

αναλογία 4 προς 1. Αυτή η μεταβολή τάσης αντανακλάται στην αύξηση κατά 91% του 

χρόνου, τον οποίο αφιέρωσαν οι χρήστες στις διάφορες εφαρμογές μεταξύ του Ιουνίου του 

2010 και του Ιουνίου 2011, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο χρόνο για τους συμβατικούς 

υπολογιστές ή για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο (Anderson & Rainie, 2012). Σύμφωνα με 

την έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (Federal Trade Commission, 

FTC), με τίτλο «Mobile Apps for Kids: Current Privacy Disclosures Are Disappointing», οι 

χρήστες των έξυπνων φορητών συσκευών είχαν το 2008 στη διάθεσή τους μόλις 600 

διαθέσιμες εφαρμογές (Mohapatra & Hasty, 2012). Το Σεπτέμβριο του 2012 υπήρχαν 

περισσότερες από 700.000 εφαρμογές διαθέσιμες στο δικτυακό κατάστημα της εταιρείας 

Apple, μία αύξηση της τάξης του 40% από το Δεκέμβριο του 2011, και περισσότερες από 

600.000 εφαρμογές στο αντίστοιχο δικτυακό κατάστημα της εταιρείας Google, με την 

ονομασία Google Play, μία αύξηση της τάξης του 80% από την έναρξη λειτουργίας του, το 

έτος 2012 (Mohapatra & Hasty, 2012). Οι Johnson et al. (2013) στην ετήσια έκθεσή τους με 

τίτλο «NMC Horizon Report: 2013 K-12 Edition» αναφέρουν ότι ο ερευνητικός Οργανισμός 

«ABI Research» υπολογίζει ότι οι χρήστες των «έξυπνων» φορητών συσκευών θα 

«κατεβάσουν» 70 δισεκατομμύρια φορητές εφαρμογές το 2013 ή διαφορετικά περισσότερες 

από 10 εφαρμογές για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.  

Οι φορητές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των παιδιών νεαρής ηλικίας. 

Το 2009, μόλις το 47% των πιο δημοφιλών εφαρμογών απευθυνόταν σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στο τέλος του 2011, το αντίστοιχο ποσοστό είχε 

ανέλθει στο 72% (Shuler, Levine, & Ree, 2012), με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των 

γονέων να δηλώνει ότι είχαν «κατεβάσει» εφαρμογές για τα παιδιά τους (Rideout, 2011). Οι 
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εκπαιδευτικές εφαρμογές που απευθύνονταν σε νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

υπήρξαν το έτος 2013, η πιο δημοφιλής κατηγορία καθώς περιλάμβανε το 58% των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών στο δικτυακό κατάστημα της εταιρείας Apple. Η κατηγορία αυτή 

σημείωσε και την πιο αξιοσημείωτη μεγέθυνση της τάξης του 23% από το 2009 (Shuler et 

al., 2013). Μία ειδική έρευνα με τίτλο «iLearn II: An Analysis of the Education Category on 

Apple's App Store», επισήμανε ότι περισσότερο από το 80% των εκπαιδευτικών εφαρμογών 

στο δικτυακό κατάστημα της εταιρείας Apple απευθυνόταν σε παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας (Guernsey, Levine, Chiong & Severns, 2012). Παρά το γεγονός 

ότι έχουμε ελάχιστες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα νήπια ηλικίας μικρότερης των 

2 ετών απασχολούνται με τις έξυπνες φορητές συσκευές, το έτος 2011 οι φορητές εφαρμογές 

της εταιρείας Fisher Price οι οποίες απευθύνονταν σε βρέφη και νήπια, είχαν «κατέβει» 3 

εκατομμύρια φορές (Linn, 2012). 

Τα πρώιμα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται 

στα μικρά παιδιά διαθέτουν ένα σημαντικό δυναμικό για την υποστήριξη της μαθησιακής 

διαδικασίας (Goodwin, 2012). Ωστόσο, υπάρχει μία έλλειψη επαρκών εμπειρικών στοιχείων 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι πολύτιμες για 

τη μάθηση πέρα από την υπέρμετρη προβολή τους ως «εκπαιδευτικές» (Shuler et al., 2012). 

Η ενσωμάτωση της Τεχνολογίας πρέπει να είναι κατάλληλη και ορθά επιμελημένη 

προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός «Michael 

Cohen Group LLC» επισημαίνει ότι οι ορθά σχεδιασμένες φορητές εφαρμογές επιτρέπουν 

στα μικρά παιδιά να μάθουν και να ανακαλύψουν με τρόπους που είναι ανάλογοι με τις 

φυσικές λειτουργίες της μάθησης για την ηλικία τους, δηλαδή μέσω της σωματικής επαφής, 

της δοκιμής και του λάθους, καθώς και της επανάληψης (MCG, 2014). Οι περισσότερες 

εφαρμογές ανάγνωσης οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των προτιμήσεων 

γονέων και εκπαιδευτικών, εμφανίζονται να διδάσκουν μόνο τις πιο βασικές δεξιότητες 

αλφαβητισμού. Αντίθετα, δε διδάσκουν καθόλου δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου τις 

οποίες τα μικρά παιδιά πρέπει να αποκτήσουν προκειμένου να γίνουν σωστοί αναγνώστες, 

όπως η ανάπτυξη λεξιλογίου και η κατανόηση των λέξεων σε μία αφήγηση (Guernsey & 

Levine, 2012). Οι περισσότερες δωρεάν και επί πληρωμή εκπαιδευτικές εφαρμογές 

περιλαμβάνουν απλές ερωτήσεις ανάκλησης της μνήμης, ενώ αντίθετα οι εφαρμογές οι 

οποίες απευθύνονται στα νήπια πρέπει να σχεδιαστούν ως προκλήσεις τόσο της σκέψης όσο 

και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Οι ερωτήσεις ανάκλησης είναι μεν χρήσιμες σε 

ένα βαθμό, αλλά ο βέλτιστος συνδυασμός παιχνιδιού-μάθησης θα πρέπει να απαιτεί 

αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, τη χρήση μίας ποικιλίας στρατηγικών και κυρίως τη 
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φαντασία και τη δημιουργικότητα προκειμένου να είναι αποτελεσματικός (Καλογιαννάκης 

κ.ά., 2014α· 2014b). Ως εκ τούτου, ο Falloon (2013) αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

σχεδίαση και στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εφαρμογών, εφόσον επιθυμούμε 

συσκευές όπως οι ταμπλέτες, να μετατραπούν σε παραγωγικές συσκευές μάθησης. 

Μία πρόσφατη μελέτη από την Αυστραλία, αναφέρει ότι μόλις το 2% των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Apple, επιτρέπουν την 

ανοικτού τύπου ανακάλυψη και εξερεύνηση (Goodwin & Highfield, 2012). Παρά την 

πληθώρα των διαθέσιμων φορητών εφαρμογών, οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η 

πλειονότητα των εφαρμογών αυτών συνεισφέρουν ελάχιστα στη διαδικασία της μάθησης, 

διότι στηρίζονται στη συμπεριφοριστική προσέγγιση μεταβίβασης πληροφορίας, καθώς 

είναι τύπου «πρακτικής και εκγύμνασης» (Murray & Olcese, 2011). Η αποτελεσματική 

μάθηση λαμβάνει χώρα όταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης (Thinley, Reye & Geva, 2014). Ως εκ τούτου, υπάρχει 

ανάγκη για εφαρμογές οι οποίες δημιουργούν αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα τα 

οποία έχουν στο επίκεντρό τους τη γνώση των μαθητών.  

Όσοι ασχολούνται με το χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι τα 

νήπια μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν πλήρως σε δραστηριότητες ή παιχνίδια τα 

οποία τα διαπερνά μία αίσθηση ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναζητήσουν 

ανοιχτού τύπου εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να εξερευνήσουν και να 

δημιουργήσουν με το δικό τους ρυθμό (Guernsey et al., 2012). Ως εκ τούτου, υπάρχει μία 

μεγάλη ανάγκη για εφαρμογές που υπερβαίνουν τα παραδείγματα τύπου «πρακτικής και 

εκγύμνασης». Οι προγραμματιστές καλούνται να σχεδιάσουν τις εφαρμογές με τρόπο που 

είναι πολύ διαφορετικός από το σχεδιασμό του λογισμικού τύπου «skill & drill», δηλαδή 

επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων εκγύμνασης, ο οποίος κυριαρχεί σήμερα σε μεγάλο 

μέρος της εκπαιδευτικής αγοράς (Goodwin, 2012). Σε παγκόσμιο επίπεδο, και για όλες τις 

βαθμίδες της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν η μάθηση θα 

πρέπει να είναι φορητή και ποιες συσκευές θα την προσφέρουν, αλλά πώς όσοι ασχολούνται 

με αυτήν θα αναπτύξουν και θα προσφέρουν περιεχόμενο για φορητές συσκευές, 

προκειμένου αυτές να καταστούν μαθησιακά ελκυστικές και αποτελεσματικές (Pouezevara, 

2012).  
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Διεθνείς πρωτοβουλίες εισαγωγής ταμπλετών στις σχολικές μονάδες 

Ως ψηφιακοί αυτόχθονες, οι σημερινοί μαθητές περιβάλλονται από τις ΤΠΕ ήδη από τη 

γέννησή τους, τις γνωρίζουν καλά, τις χρησιμοποιούν συνεχώς και τις αναμένουν στην 

σχολική τάξη (Project Tomorrow, 2011). Κατά συνέπεια, για τα εκπαιδευτικά συστήματα τα 

οποία επιθυμούν να διατηρήσουν και να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους, η Τεχνολογία 

πρέπει να είναι το εργαλείο παροχής κινήτρων για τους σημερινούς μαθητές. Οι 

εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει όχι μόνο να αξιολογήσουν τα Προγράμματα Σπουδών τους, 

αλλά και να αναγνωρίσουν το πρωταρχικό ρόλο των φορητών μέσων στην κινητοποίηση και 

ενίσχυση της μάθησης των μαθητών (Keengwe, Schnellert & Jonas, 2012). Το ερώτημα που 

τίθεται σχετικά με την είσοδο των ταμπλετών στη σχολική τάξη δεν είναι «εάν, αλλά πότε, 

και πόσο γρήγορα;» (Johnson et al., 2013). Σύμφωνα με την Παγκόσμία Τράπεζα (The 

World Bank) (Trucano, 2013a), η χρήση των ταμπλετών έχει μετατοπιστεί σε ορισμένα 

εκπαιδευτικά συστήματα, από την πειραματική τους εφαρμογή, στις κύριες υπολογιστικές 

συσκευές οι οποίες προορίζονται για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  

Η Παγκόσμία Τράπεζα, στην έρευνά της με τίτλο «Big educational laptop and tablet 

projects - Ten countries to learn from» αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει χώρα 

διεθνώς για την εισαγωγή των φορητών τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά συστήματα 

διαφόρων χωρών (Trucano, 2013a). Η έκθεση αναφέρεται πρώτιστα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) οι οποίες θεωρούνται ως η πρωτοπόρος χώρα στην εισαγωγή 

της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη σχολική τάξη και μία από τις μεγαλύτερες 

εκπαιδευτικές αγορές παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, το έτος 2012 σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 

103%, στις πωλήσεις ταμπλετών σε σχολεία και σχολικές περιφέρειες. Η εταιρεία Apple, με 

την ταμπλέτα iPad, έχει εξοπλίσει ήδη με 2.5 εκατομμύρια ταμπλέτες τις αμερικανικές 

σχολικές μονάδες, ενώ αναμένεται επιπλέον 3.5 εκατομμύρια ταμπλέτες να παραδοθούν έως 

τα τέλη του 2015 (Clarke et al., 2013). Έρευνα του εκπαιδευτικού Οργανισμού «Pew 

Research Centre’s Internet & American Life Project» αναφέρει ότι οι ταμπλέτες 

χρησιμοποιούνται ήδη από το 43% των εκπαιδευτικών και μαθητών στις ΗΠΑ (Purcell, 

Heaps, Buchanan, & Friedrich, 2013). Εκτός από μεμονωμένες προσπάθειες εισαγωγής 

ταμπλετών σε διάφορες σχολικές μονάδες, οι διάφορες Πολιτείες υλοποιούν ήδη μεγάλης 

κλίμακας έργα, με στόχο την εισαγωγή και χρήση των ταμπλετών στις διάφορες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η μεγαλύτερη πρωτοβουλία υλοποιείται στην περιφέρεια του Λος 

Άντζελες, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια των ΗΠΑ. Οι 

μαθητές στο Λος Άντζελες αναμενόταν να λάβουν τις πρώτες 31.000 δωρεάν ταμπλέτες 

 

 



 

82 

(iPad) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014, στα πλαίσια της αρχικής φάσης 

ενός προγράμματος αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προβλέπει την αγορά και 

δωρεάν παροχή 640.000 ταμπλετών σε όλους τους μαθητές της περιφέρειας μέχρι τα τέλη 

του 2015. Ο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης και η 

προετοιμασία των μαθητών στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Ο κάθε μαθητής θα 

λάβει μία ταμπλέτα με προεγκατεστημένες εκπαιδευτικές εφαρμογές και άλλα 

προγράμματα, τα οποία οι υπεύθυνοι του έργου προσδοκούν να τους βοηθήσουν στο 

Πρόγραμμα Σπουδών τους (Weiss, 2013). 

 Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή αναμένεται να ολοκληρωθούν στο 

προσεχές μέλλον. Η πολιτεία του Μέιν έχει μοιράσει ήδη 40.000 ταμπλέτες σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, η πόλη του Σαν Ντιέγκο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας το 

2012 διέθεσε 26.000 συσκευές iPad ενώ τα δημόσια σχολεία του Σικάγο διαθέτουν ήδη 

περίπου 20.000 iPads. Στην περιφέρεια Μακάλεν του Τέξας, οι υπεύθυνοι του τομέα 

εκπαίδευσης έχουν επιλέξει τη χρήση συσκευών ταμπλέτας (iPad) αντί των συμβατικών 

υπολογιστών και σκοπεύουν να εξοπλίσουν τις σχολικές μονάδες με 25.000 νέες συσκευές 

τα προσεχή χρόνια. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων δολαρίων 

περιλαμβάνει την παροχή συσκευών iPod για το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού, και iPad για τις μεγαλύτερες τάξεις. Αν και η ταμπλέτα iPad της εταιρείας Apple 

παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή στις ΗΠΑ, έργα μεγάλης κλίμακας με χρήση συσκευών 

άλλων κατασκευαστών έχουν ήδη ανακοινωθεί (Gliksman, 2013). Η εταιρεία Amplify έχει 

ανακοινώσει ότι από την άνοιξη του 2013 θα ξεκινήσει να προμηθεύει με ταμπλέτες τους 

21.215 μαθητές, 23 σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πολιτεία της 

Βόρειας Καρολίνας, ενώ η φτηνή ινδική ταμπλέτα με την ονομασία Aakash 2 προβλέπεται 

να διανεμηθεί πιλοτικά σε 2.000 μαθητές σε σχολεία της ίδιας πολιτείας. Επιπρόσθετα, είναι 

διάχυτη στις ΗΠΑ η πρωτοβουλία BYOT (Bring Your Own Technology) ή BYOD (Bring 

Your Own Device), ως ένας άμεσος και φτηνός τρόπος, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση 

σε φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες εντός των σχολικών μονάδων. Η πρωτοβουλία 

BYOD ή BYOT σχετίζεται με την πρακτική χρήσης των προσωπικών φορητών συσκευών 

στη σχολική τάξη. Τον όρο καθιέρωσε η εταιρεία Intel το 2009, όταν παρατήρησε ότι ένας 

συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων της, χρησιμοποιούσαν τις δικές τους συσκευές 

στο εταιρικό δίκτυο για την κάλυψη των επαγγελματικών τους αναγκών. Σύντομα αυτός ο 

τρόπος εργασίας έγινε κοινή πρακτική σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Το 

κίνημα BYOD στην εκπαίδευση προέκυψε από την έλλειψη χρηματοδότησης που 

αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί για την παροχή 
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επαρκούς υπολογιστικού εξοπλισμού στους μαθητές τους. Στις ΗΠΑ, το 25% περίπου των 

σχολικών μονάδων, επιτρέπουν στους μαθητές να φέρνουν τις δικές τους φορητές συσκευές 

για χρήση στην τάξη (The New Media Consortium, 2013).  

Παρά τη ραγδαία διείσδυση των ταμπλετών στις σχολικές μονάδες, έχουν εκφραστεί 

έντονες αμφισβητήσεις σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών 

για έργα μεγάλης κλίμακας. To φιλόδοξο πρόγραμμα εισαγωγής και χρήσης ταμπλετών στο 

Λος Άντζελες έπρεπε να διακοπεί προσωρινά λόγω απρόβλεπτων προβλημάτων, όπως 

θραύσεων των οθονών και ακατάλληλης χρήσης των ταμπλετών (Trucano, 2013a). Η 

σχολική περιφέρεια της κομητείας Φορντ Μπεντ στο Τέξας έβαλε φρένο στην επένδυση 

ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια ταμπλετών iPad, μετά από μία 

επανεξέταση η οποία έδειξε ότι το πρόγραμμα είχε μη ρεαλιστικούς στόχους. Η σχολική 

περιφέρεια Guilford County, στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, καθυστέρησε την 

υλοποίηση ενός προγράμματος εισαγωγής ταμπλετών ύψους 30 εκατομμύριων δολαρίων με 

επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, διότι έπρεπε να επιστρέψει περίπου 

15.000 ταμπλέτες Amplify, λόγω προβλημάτων υπερθέρμανσης των φορτιστών 

(Eschoolnews, 2014). Επίσης, δε λείπουν και τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την 

ελλιπή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων για την αναβάθμιση των υποδομών τους. 

Σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση, το 80% των σχολικών μονάδων στερούνται της 

στοιχειώδους υποδομής για την υποστήριξη της φορητής μάθησης. Για το λόγο αυτό, ο 

πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2013, το πρόγραμμα με τίτλο «ConnectED», 

το οποίο σκοπεύει να παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στο 99% των σχολείων των ΗΠΑ, 

καθώς και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη νέα 

Τεχνολογία (Clarke, et al., 2013). 

Σύμφωνα με έκθεση του εκπαιδευτικού Οργανισμού «The New Media Consortium», 

υπάρχει ραγδαία αύξηση της εκπαιδευτικής χρήσης των ταμπλετών και στις υπόλοιπες 

χώρες (The New Media Consortium, 2013). Στη Νότια Κορέα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα 

ύψους 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στοχεύει στην παροχή ταμπλετών σε όλους τους 

μαθητές της χώρας και στην αντικατάσταση σε όλες τις σχολικές μονάδες των 

εγκατεστημένων συμβατικών υπολογιστών με ταμπλέτες (MindShift, 2012), έχοντας θέσει 

ως στόχο μέχρι το έτος 2015 ολόκληρο το σχολικό σύστημα της χώρας να «περάσει» σε 

ψηφιακή μορφή (Fitzpatrick, 2011). Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας 

σκοπεύει να δημιουργήσει για κάθε θεματική ενότητα πρόσθετο πολυμεσικό ψηφιακό υλικό, 

ενώ κάθε σχολική μονάδα θα διαθέτει το δικό της σύννεφο (cloud), στο οποίο θα αποθηκεύει 

και θα διαχειρίζεται το ψηφιακό υλικό που θα δημιουργεί η μαθητική κοινότητα (McKinsey 
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& Company, 2012). Σύμφωνα με δημοσίευμα της Τεχνολογικής πύλης ITworld, ακόμη και 

η Βόρεια Κορέα έχει δημιουργήσει τη δική της ταμπλέτα με το όνομα Samjiyon και 

λειτουργικό σύστημα Android, η οποία προωθείται στη χώρα ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

(Williams, 2013).  

Η Παγκόσμία Τράπεζα (Trucano, 2013b) κάνει ιδιαίτερη μνεία στην Τουρκική 

κυβέρνηση, καθώς έχει ανακοινώσει το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα παροχής ταμπλετών 

παγκοσμίως, προσδοκώντας να προμηθεύσει τους Τούρκους μαθητές με 15 εκατομμύρια 

ταμπλέτες και εξοπλίζοντας με περιφερειακές συσκευές όπως διαδραστικούς πίνακες και 

συνδέσεις Wi-Fi, 600.000 τάξεις σε 40.000 σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η Τουρκική κυβέρνηση στη χρήση ταμπλετών και 

άλλων τεχνολογιών αιχμής στις σχολικές μονάδες της, είναι και ο τίτλος που επέλεξε να 

δώσει στο συγκεκριμένο έργο. Το ακρωνύμιο του έργου, FATIH (Movement to Increase 

Opportunities and Technology), το οποίο στα Ελληνικά μεταφράζεται ως «Κίνημα για την 

Αύξηση των Ευκαιριών και της Τεχνολογίας», παραπέμπει στο όνομα του κατακτητή της 

Κωνσταντινούπολης, Fatih Sultan Mehmet. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Τούρκου 

Πρωθυπουργού στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου, ο οποίος δήλωσε: «Όπως ο Fatih 

Sultan Mehmet έληξε το Μεσαίωνα και ξεκίνησε μία νέα εποχή με την κατάκτηση της 

Κωνσταντινούπολης το 1453, σήμερα έληξε μία σκοτεινή εποχή στην εκπαίδευση και ξεκίνησε 

μία νέα εποχή, μία εποχή της Τεχνολογίας των πληροφοριών στην τουρκική εκπαίδευση, με το 

έργο FATIH». Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η δοκιμαστική φάση του προγράμματος 

χαιρετίστηκε ως επιτυχία από την κυβέρνηση, οι κριτικοί έχουν υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη 

των υποδομών είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα και ότι οι ταμπλέτες δεν έχουν δείξει 

ακόμη οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στη μάθηση των μαθητών (Trucano, 2013b).  

Η Ταϊλάνδη υπήρξε η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία ανακοίνωσε το μεγαλύτερο 

πρόγραμμα παροχής ταμπλετών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Trucano, 2013a). Το 

Υπουργείο Εκπαίδευσης της Ταϊλάνδης έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να εφοδιάσει και 

τους 900.000 μαθητές της Α΄ τάξης Δημοτικού με ταμπλέτες. Ωστόσο, το πρόγραμμα από 

την έναρξή του, το έτος 2012, υποφέρει από διάφορα προβλήματα, όπως το υψηλό ποσοστό 

θραύσης ταμπλετών (σχεδόν 9%) και την ακαταλληλότητα των φορτιστών των 

συσκευών. Πριν την πρωτοβουλία της Ταϊλάνδης και της Τουρκίας, υπήρξε η ινδική 

κυβέρνηση μέσω του προγράμματος Aakash, η οποία διέθεσε φτηνές ταμπλέτες στους 

μαθητές της. Η κυβέρνηση της Ινδίας αναγνωρίζοντας τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των 

ταμπλετών προχώρησε αρχικά στην παραγγελία 100.000 τεμαχίων μίας ειδικά 

διαμορφωμένης ταμπλέτας με την ονομασία Aakash 2 και κόστος μόλις 20 δολαρίων. Το 
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Μάρτιο του 2013, αναμενόταν η έναρξη εισαγωγής της τρίτης γενιάς των συσκευών αυτών 

στα πλαίσια μίας παραγγελίας η οποία αναμένεται να υπερβεί τα 5 εκατομμύρια ταμπλέτες 

(McKinsey & Company, 2012). Στην Ινδία, η φιλοδοξία της κυβέρνησης να εισαγάγει 

ταμπλέτες στα σχολεία θεωρείται ως μία από τις κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της 

πληροφορικής και συνδεσιμότητας στη χώρα, η οποία έχει υψηλά επίπεδα αναλφαβητισμού 

και έλλειψη σύνδεσης στις αγροτικές περιοχές (Clarke et al., 2013).  

Προγράμματα εισαγωγής ταμπλετών μεγάλης κλίμακας «τρέχουν» ή «έτρεξαν» και σε 

άλλες Ασιατικές χώρες. Στη Σιγκαπούρη, τον Ιούνιο του 2010, το Υπουργείο Παιδείας 

ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τίτλο «Standard ICT Operating Environment (SSOE)», το 

οποίο ως σκοπό είχε να επαναπροσδιορίσει την παιδαγωγική διάσταση στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε το 2012 με 120.000 

φορητές συσκευές να έχουν μοιραστεί σε 351 σχολικές μονάδες. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας 

ανακοίνωσε το 2010 το έργο με τίτλο «Σχολείο του Μέλλοντος» (Future Schools project), 

με έναν από τους στόχους του να αποτελεί η εισαγωγή των ταμπλετών στις σχολικές 

μονάδες. Το Καζακστάν έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να παραχωρήσει δωρεάν 

ταμπλέτες σε 83.000 μαθητές έως το έτος 2020. Φιλοδοξία της κυβέρνησης του Καζακστάν 

είναι η χρήση των ταμπλετών σε όλο το φάσμα του Προγράμματος Σπουδών και όχι απλά η 

αντικατάσταση της παρωχημένης Τεχνολογίας. Στην Κίνα, η κυβέρνηση ήδη από τον 

Νοέμβριο του 2012, έχει ανακοινώσει το έργο με τίτλο «Digital Education Full Coverage 

Project», το οποίο χρηματοδοτεί την αγορά φορητών ψηφιακών συσκευών στις σχολικές 

μονάδες. Ταυτόχρονα, αρκετές τοπικές κυβερνήσεις υλοποιούν ξεχωριστές πρωτοβουλίες 

εισαγωγής ταμπλετών στις σχολικές μονάδες της επικράτειάς τους, με την εταιρεία Digital 

China να αναλαμβάνει τη διάθεση των ταμπλετών. Το έτος 2015 αναμένεται η Κίνα να 

καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο σε προϊόντα φορητής μάθησης μετά τις 

ΗΠΑ, ενώ ήδη από το 2010 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αυξητική τάση σε αντίστοιχα 

προϊόντα και υπηρεσίες, με ποσοστό 60% ετησίως. Στη Μαλαισία, ο πρωθυπουργός της 

χώρας, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να προμηθευτεί χαμηλού κόστους 

ταμπλέτες, με σκοπό να εφοδιάσει κάθε μαθητή της χώρας με μία ταμπλέτα τα προσεχή έτη 

(Clarke et al., 2013· Trucano, 2013a). 

O Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία έχουν εξαγγείλει προγράμματα τύπου ένα-

προς-ένα (1-1) για την παροχή ταμπλετών σε όλους τους μαθητές τους. Στον Καναδά η τάση 

αποδοχής των ταμπλετών είναι παρόμοια με αυτή των ΗΠΑ. Σύμφωνα με έρευνα της 

εταιρείας «Media Technology Monitor», το 90% των μαθητών στην Πρωτοβάθμία 

εκπαίδευση έχουν ήδη στην κατοχή τους μία ταμπλέτα. Στην Αυστραλία, το Υπουργείο 
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Παιδείας ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2011 με τίτλο «iPads in Special Education 

Trial», το οποίο αξιολόγησε την εκπαιδευτική χρήση των ταμπλετών και τα πλεονεκτήματα 

που επιφέρει η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια 

διαφόρων πιλοτικών προγραμμάτων στις πολιτείες Queensland, New South Wales και 

Victoria, όπως για παράδειγμα το «Digital Education Revolution» και το «Smart Classrooms 

Strategy 2011-2014», όλοι οι μαθητές των τελευταίων σχολικών τάξεων απέκτησαν δωρεάν 

φορητούς υπολογιστές (αρχικά) είτε σε μεταγενέστερο στάδιο ταμπλέτες. Τον Ιούνιο του 

2013, η εταιρεία Acer κέρδισε ένα συμβόλαιο για την παροχή σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στηΝ πολιτεία του Queensland, 14.000 ταμπλετών (Clarke et 

al., 2013). 

Οι δαπάνες για την Πληροφορική αυξάνονται και στην Ευρώπη με την πλειοψηφία των 

κονδυλίων να κατευθύνεται σε λύσεις τύπου ένα-προς-ένα (1-1) μέσω της χρήσης 

ταμπλετών. Σύμφωνα με έρευνα της BESA (British Educational Suppliers Association) η 

οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2012, σε δείγμα 500 σχολείων (190 πρωτοβάθμιας 

και 310 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), η χρήση των ταμπλετών εξαπλώνεται ταχύτατα στα 

σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας. Μέχρι το τέλος του 2012, το 6% των υπολογιστικών 

συσκευών στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας αναμενόταν να είναι σε μορφή ταμπλετών, 

ενώ προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του 2015 το ποσοστό της χρήσης των ταμπλετών να 

αυξηθεί στο 22%. Στην ίδια έρευνα, το 82% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι μαθητές 

δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ενασχόλησή τους με τις ταμπλέτες. Στη Σκωτία, η 

τοπική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να δαπανήσει 60 εκατομμύρια λίρες για 

την προμήθεια και παροχή ταμπλετών σε πανεπιστήμία, κολλέγια και σχολικές μονάδες. Στη 

Νορβηγία «έτρεξαν» τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τη χρήση ταμπλετών (Henderson & Yeow, 

2012). Μεγάλης κλίμακας δοκιμές ταμπλετών διεξήχθησαν στη Γαλλία και την Ολλανδία. 

Στη Γαλλία, η περιφέρεια της Correze ξεκίνησε τις πρώτες δοκιμές το Δεκέμβριο του 2010, 

μοιράζοντας 3.300 ταμπλέτες σε μαθητές. Στα τέλη του 2013, συνολικά 15.000 ταμπλέτες 

δοκιμάζονταν πιλοτικά σε όλη τη χώρα. Μία πρόσφατη έρευνα από το European Schoolnet 

έδειξε ότι πρακτικές τύπου BYOD είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε χώρες όπως η Δανία, η 

Νορβηγία και η Πορτογαλία, με το 50% των μαθητών σε αυτές τις χώρες να φέρνουν τις 

δικές τους φορητές συσκευές στις σχολικές μονάδες (Tablets for Schools, 2014).  

Στην Ολλανδία, οι σχολικές μονάδες προσπαθούν να ασπαστούν τις ιδέες του Steve Jobs, 

ενός εκ των συνιδρυτών της εταιρείας Apple. Ήδη, 11 σχολικές μονάδες τύπου «Steve Jobs 

schools», αναμενόταν να λειτουργήσουν τον Αύγουστο του 2014, με το Άμστερνταμ να είναι 
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μία από τις πρώτες πόλεις στον κόσμο που θα τις φιλοξενήσει. Περίπου 1.000 μαθητές θα 

φοιτήσουν σε αυτά τα σχολεία στα οποία δεν θα υπάρχουν φορητοί υπολογιστές, βιβλία και 

άλλα σχολικά βοηθήματα. Κάθε μαθητής που θα φοιτήσει σε αυτά τα σχολεία θα έχει στην 

κατοχή του μία ταμπλέτα iPad. Στη Σουηδία, αρκετά σχολεία δοκιμάζουν τη χρήση της 

ταμπλέτας ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Στη Φινλανδία, ένα πιλοτικό έργο με την ονομασία 

«Sormet project» σχετικά με τη χρήση ταμπλετών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει 

ξεκινήσει τις δοκιμές ήδη από τον Οκτώβριο του 2011. Ένα άλλο πρόγραμμα με την 

ονομασία «Mobiluck» το οποίο στοχεύει στη χρήση ταμπλετών για την υποστήριξη της 

διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναμένεται να ξεκινήσει το 2015 με τη 

συμμετοχή 6 σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Tablets for Schools, 2013).  

Στη Μάλτα, η κυβέρνηση μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος προσδοκά να 

προσδιορίσει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διανομής ταμπλετών σε κάθε μαθητή της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της αριθμητικής 

ικανότητας, της ανάγνωσης και του ψηφιακού αλφαβητισμού των μαθητών. Προβλέπεται η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών να λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2014 προκειμένου η έρευνα 

να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2014, ενώ το 2015 η κυβέρνηση της Μάλτας σχεδιάζει να 

μοιράσει ταμπλέτες σε όλους τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων (Tablets for Schools, 

2014). Στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νεντανιάχου, στα πλαίσια 

παρουσίασης του προγράμματος «Computer for Every Child» το 2013, ο στόχος του 

Υπουργείου Παιδείας «για έναν υπολογιστή σε κάθε μαθητή» έχει μετατραπεί σε «μία 

ταμπλέτα για κάθε μαθητή» (Clarke et al., 2013). 

Η εκπαιδευτική αγορά ταμπλετών, επίσης, αυξάνεται ραγδαία στη Λατινική Αμερική, 

καθώς χώρες όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Κολομβία έχουν ανακοινώσει σημαντικές 

επενδύσεις σε ταμπλέτες για τα δημόσια σχολεία. Το Φεβρουάριο του 2014, το Υπουργείο 

Τεχνολογίας της Κολομβίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του για τη δωρεάν διανομή 335.600 

ταμπλετών στα δημόσια σχολεία. Στη Βραζιλία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει 

ανακοινώσει ότι σκοπεύει να μοιράσει 900.000 ταμπλέτες σε περισσότερα από 58.000 

σχολεία. Στην Κολομβία η κυβέρνηση σκοπεύει να μοιράσει 500.000 ταμπλέτες στους 

μαθητές των δημόσιων σχολικών μονάδων. Η κυβέρνηση της Τζαμάικα, το Φεβρουάριο του 

2014, δήλωσε ότι θα διανείμει δωρεάν 400.000 ταμπλέτες στα σχολεία τα επόμενα 5 έτη 

(Clarke et al., 2013). Το Μάρτιο του 2014, το Περού ανακοίνωσε ότι θα διανείμει πιλοτικά 

για χρήση από την επόμενη σχολική χρονιά σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

1.100 ταμπλέτες τύπου Microsoft Surface Pro Hybrid. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος 
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ενός ευρύτερου προγράμματος το οποίο αναμένεται να «τρέξει» τα επόμενα τρία χρόνια, με 

στόχο να μοιραστούν ταμπλέτες σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της χώρας.  

Στην Αφρική, σημαντική αύξηση στη χρήση της φορητής τεχνολογίας έχει παρατηρηθεί 

τα τελευταία χρόνια, καθώς η χρήση των φορητών συσκευών αναμένεται να μετασχηματίσει 

την εκπαίδευση σε πολλές περιοχές της ηπείρου. Αρκετές Αφρικανικές κυβερνήσεις 

ελπίζουν ότι οι ταμπλέτες μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

ειδικά σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και σχετικά προγράμματα έχουν ξεκινήσει 

στην Κένυα, τη Νότια Αφρική και το Μαυρίκιο. Στο Μαυρίκιο, περισσότερες από 23.000 

ταμπλέτες προβλεπόταν να διανεμηθούν στους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στα δημόσια και 

ιδιωτικά σχολεία, κατά τη διάρκεια του 2014. Στη Ζιμπάμπουε, ένα παρόμοιο πρόγραμμα, 

το οποίο στοχεύει στη διανομή ταμπλετών και ηλιακών φορτιστών, βρίσκεται στο στάδιο 

σχεδίασης (Clarke et al., 2013). Στη Νότια Αφρική πιλοτικά μοιράστηκαν ταμπλέτες σε 50 

δημοτικά σχολεία στην επαρχία Limpopo. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μοιράσει 30.000 

ταμπλέτες σε μαθητές 250 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.  

Στάσεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξία των ταμπλετών 

Αναμφισβήτητα υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση των 

φορητών τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Πολλαπλά ερευνητικά ευρήματα 

(Melhuish & Falloon, 2010· Garcia & Friedman, 2011· Gliksman, 2011·2013· Henderson & 

Yeow 2012· Goodwin & Highfield, 2012· West 2013· Burden & Male, 2013· Fabian & 

MacLean, 2014) συνηγορούν υπέρ της εκπαιδευτικής αξίας της χρήσης των ταμπλετών, 

αναδεικνύοντας τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία απορρέουν από τη χρήση 

τους.  

Η εταιρεία κατασκευής υπολογιστών ACER σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό δίκτυο European Schoolnet προχώρησαν από κοινού σε μία πιλοτική έρευνα 

το 2012 (σε συνέχεια προηγούμενης έρευνας που έλαβε χώρα τα έτη 2010 και 2011), για την 

αξιολόγηση της χρήσης των ταμπλετών στην ενίσχυση της διαδικασίας της διδασκαλίας και 

της μάθησης. Στα πλαίσια της μελέτης εξοπλίστηκαν με ταμπλέτες 263 εκπαιδευτικοί από 8 

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 116 μαθητές (μία τάξη στη Μεγάλη Βρετανία 

και δύο στην Ισπανία). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μία θετική 

εικόνα για την εκπαιδευτική χρήση των ταμπλετών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

ότι η διδασκαλία με τις ταμπλέτες είχε θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ψηφιακής 
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ικανότητάς τους και στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας τους, ενώ όλοι συμφώνησαν 

ότι το έργο είχε θετική επίδραση στη μάθηση των μαθητών (Balanskat, 2013). 

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης σε έρευνα που διενέργησε, διαπίστωσε ότι το 97% των 

μαθητών και το 92% των εκπαιδευτικών, αξιολόγησε τις ταμπλέτες ως χρήσιμες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι προτιμούσαν να 

χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους τις ταμπλέτες, παρά οποιαδήποτε άλλη μορφή των 

ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, εξέφρασαν και την ανησυχία τους για τη μείωση της 

σωματικής άσκησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών (Clarke et al., 2013). 

Στο Πανεπιστήμιο του Hull, ανατέθηκε από την κυβέρνηση της Σκωτίας η αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής χρήσης των ταμπλετών. Η έρευνα με τίτλο «iPads in Scotland study» 

αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η χρήση των ταμπλετών για την υποστήριξη της 

διδασκαλίας και της μάθησης στην τάξη ενίσχυσε τη μαθησιακή τους εμπειρία, ενώ 

επενέργησε θετικά και στην αλλαγή της διδακτικής τους πρακτικής (Burden & Male, 2013). 

Οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν, επίσης, ότι η υιοθέτηση των φορητών τεχνολογιών παρέχει 

πολλαπλά οφέλη στη μάθηση, τα οποία περιλαμβάνουν αυξημένα κίνητρα και εμπλοκή των 

μαθητών, ευκολότερη κατανόηση σχετικά πολύπλοκων ιδεών, καθώς και την ενεργότερη 

συμμετοχή των γονέων. Επιπλέον, η ίδια έρευνα, μελετώντας εναλλακτικούς τρόπους για 

την αποδοτικότερη εφαρμογή της χρήσης των ταμπλετών, ανέφερε ότι η προσωπική 

ιδιοκτησία της συσκευής είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή της χρήση. 

Αντίστοιχα, μία μελέτη με τίτλο «Pearson Foundation’s Second Annual Survey on Students 

and Tablets» από τον εκπαιδευτικό Οργανισμό «Pearson Foundation», ανέφερε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ταμπλέτες και οι λοιπές φορητές συσκευές θα 

μετασχηματίσουν την εκπαίδευση. Στην ίδια έρευνα οι εκπαιδευτικοί σχολιάζουν ότι η 

χρήση των ταμπλετών έχει πολλές δυνητικές χρήσεις στη σχολική τάξη, ωστόσο οι ίδιοι τις 

χρησιμοποιούν κυρίως ως ένα προσωπικό εργαλείο μάθησης και ως συμπληρωματικό 

εργαλείο για την επεξήγηση εννοιών στους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη 

ότι η αξιοποίηση των ταμπλετών στην τάξη περιοριζόταν από την έλλειψη ικανού αριθμού 

ταμπλετών από την πλευρά των μαθητών (Grant & Barbour, 2013).  

Περισσότεροι από 800 διευθυντές σχολείων, ανέφεραν σε έρευνα η οποία διεξήχθη 

στη Σουηδία, ότι η παροχή ταμπλετών σε όλους τους μαθητές ή έστω λύσεις τύπου BYOT 

επιφέρουν σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση των κινήτρων των μαθητών και στην ποιότητα 

της εργασίας τους. Ωστόσο, επισήμαναν ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση της φορητής Τεχνολογίας αποτελεί εμπόδιο για 

την εισαγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα (Harmon, 2012). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έρευνα η 
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οποία διεξήχθη από τον ανεξάρτητο Οργανισμό «Family, Kids and Youth», το έτος 2013, 

σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση των ταμπλετών, 

κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Το 81% των εκπαιδευτικών διαπίστωσαν μία δραματική αλλαγή, προς το θετικότερο, 

στη διδασκαλία τους. 

• Το 75% των εκπαιδευτικών παρατήρησε μία αύξηση στα κίνητρα των μαθητών, με 

το 87% των μαθητών να συμφωνούν ότι οι ταμπλέτες τους βοήθησαν να 

ευχαριστηθούν την παράδοση του μαθήματος. 

• Το 50% των μαθητών υποδέχτηκαν με θέρμη τόσο την ευελιξία και τη βελτιωμένη 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο που οι ταμπλέτες παρέχουν, όσο και το βελτιωμένο 

μαθησιακό περιεχόμενο που οι συσκευές αυτές προσφέρουν σε σχέση με το 

αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο. 

• Το 19% των διευθυντών των σχολικών μονάδων δήλωσαν την πρόθεση 

αντικατάστασης των εργαστηρίων πληροφορικής από ταμπλέτες, επισημαίνοντας το 

μειωμένο κόστος λειτουργίας τους (Tablets for Schools, 2013). 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ταμπλετών στην Προσχολική 
Εκπαίδευση 

Η έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των φορητών συσκευών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση δεν είναι πρόσφατη. Ήδη από το 2005, ερευνητές μελετούσαν τη 

χρήση συσκευών τύπου PDA στο Νηπιαγωγείο. Oι Young, Mullen & Stuve (2005), μέσω 

της παρατήρησης, διεξαγωγής συνεντεύξεων και βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, εξέτασαν 

κατά πόσο η χρήση συσκευών τύπου PDAs επιφέρει παιδαγωγικά ή όχι πλεονεκτήματα 

έναντι των συμβατικών μορφών υπολογιστών για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Στα 

αποτελέσματα της μελέτης τους, ανέφεραν ότι οι μαθητές Νηπιαγωγείου έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το χειρισμό των φορητών συσκευών (Palm OS), ενώ εξέφρασαν το 

θαυμασμό τους κατά τη χρήση των διαφόρων φορητών εφαρμογών. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι συσκευές τύπου PDA ήταν σε θέση να κινητοποιήσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και παρόλο που αρχικά στηρίζονταν στην καθοδήγηση των 

ενηλίκων για το χειρισμό των συσκευών αυτών, σύντομα τα νήπια πήραν ενεργό στάση 

χρησιμοποιώντας τις συσκευές για τα δικά τους ενδιαφέροντα και επιλογές. Οι McKinsey & 

Company (2012) αντίστοιχα αναφέρονται σε μία έρευνα η οποία διεξήχθη σε ένα 

Νηπιαγωγείο στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ. Οι νηπιαγωγοί χρησιμοποίησαν φορητές 
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υπολογιστικές συσκευές προκειμένου να βοηθήσουν τα νήπια να αναπτύξουν την προφορική 

ευχέρεια τους. Μέσα στα 3 πρώτα χρόνια της χρήσης των συσκευών αυτών, το ποσοστό των 

νηπίων το οποίο βελτίωσε τις αναγνωστικές του δεξιότητες αυξήθηκε από το 29% στο 93%. 

Επιπρόσθετα, σε μία έρευνα μικρής κλίμακας στις ΗΠΑ από τον εκπαιδευτικό Οργανισμό 

«Joan Ganz Cooney Center», παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας κλήθηκαν να 

«διαβάσουν» ένα βιβλίο τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή (e-book), το οποίο 

βρισκόταν αποθηκευμένο σε μία ταμπλέτα. Η πλειοψηφία των μαθητών (ποσοστό 71%) 

απάντησε ότι προτίμησαν την ηλεκτρονική έκδοση από την αντίστοιχη έντυπη (Chiong & 

Shuler, 2010). 

Το Πανεπιστήμιο Georgetown στις ΗΠΑ, πραγματοποίησε έρευνα, η οποία ως σκοπό 

είχε να διερευνήσει αν η διαδραστική οθόνη των φορητών συσκευών παρέχει οφέλη για τη 

διδασκαλία των μικρών παιδιών ήδη από την ηλικία των 2 ½ ετών. Η έρευνα, η οποία 

δημοσιεύθηκε το 2010, κατέληγε, έστω και με αρκετές επιφυλάξεις, στη θετική σχέση 

μεταξύ των διαδραστικών συσκευών και των βελτιωμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

νηπίων. Το πείραμα που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Georgetown, ενέπλεξε τα παιδιά με 

ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, το οποίο δεν απαιτούσε το χειρισμό περιφερειακού υλικού, όπως 

χειριστήρια (joysticks) ή ποντίκια. Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τα νήπια, ηλικίας 30 έως 

36 μηνών σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα παρακολούθησε μία διαφορετική εκδοχή της ίδιας 

παράστασης η οποία διαδραματιζόταν σε ένα υποτιθέμενο δωμάτιο πλυντηρίων, στο οποίο 

οι μαριονέτες πεταγόταν από τα καλάθια ή πίσω από απλωμένες πιτζάμες. Η πρώτη ομάδα 

παρακολούθησε την παράσταση μέσω ενός βίντεο. Η δεύτερη ομάδα παρακολούθησε την 

παράσταση στην οθόνη ενός υπολογιστή και έπρεπε να αγγίξει το πλήκτρο διαστήματος του 

πληκτρολογίου (spacebar), κάθε φορά που ήθελε να ανακαλύψει το σημείο στο οποίο 

κρύβονταν οι μαριονέτες. Η τρίτη ομάδα παρακολούθησε μία αναπαράσταση της 

παράστασης σε ένα δωμάτιο που είχε διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα νήπια να 

βλέπουν το ίδιο θέαμα με αυτό που οι συνομήλικοί τους έβλεπαν στην οθόνη του υπολογιστή 

ή της τηλεόρασης. Για το λόγο αυτό παρακολούθησαν την παράσταση μέσω ανοίγματος 

ενός παραθύρου στο ίδιο μέγεθος με μία τηλεόραση ή την οθόνη ενός υπολογιστή. Μετά την 

ολοκλήρωση της παράστασης, από κάθε ομάδα παιδιών ζητήθηκε να ψάξουν να βρουν τις 

κρυμμένες μαριονέτες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα των βίντεο-παρατηρητών 

πέρασε από μία διαδικασία δοκιμής και λάθους, πριν καταφέρει να βρει τις μαριονέτες, ενώ 

οι αντιδράσεις των παιδιών της ομάδας έδειχναν ότι δεν ήταν απόλυτα σίγουρα ως προς το 

μέρος στο οποίο κρύβονταν οι μαριονέτες. Στον αντίποδα, τα νήπια που είχαν παίξει το 

διαδραστικό παιχνίδι ή είχαν παρακολουθήσει τη ζωντανή επίδειξη, έδειχναν με σχεδόν 
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απόλυτη σιγουριά να γνωρίζουν πού κρύβονταν οι μαριονέτες. Ακόμη και τα μικρότερης 

ηλικίας νήπια (30 μηνών) ακολουθούσαν τη συντομότερη οδό για την εύρεση των πιθανών 

κρυψώνων. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η αλληλεπίδραση των νηπίων με το περιεχόμενο 

(όταν για παράδειγμα τα νήπια πίεζαν το πλήκτρο διαστήματος προκειμένου να κάνουν τις 

κούκλες να εμφανίζονται από τις κρυμμένες θέσεις τους), φάνηκε να βελτιώνει την 

ικανότητά των παιδιών να μαθαίνουν από την οθόνη (Guernsey, 2012). Σε προηγούμενες 

παρεμφερείς έρευνες, τα νήπια ηλικίας μικρότερης των 24 μηνών, είχαν βρει πολύ δύσκολες 

τις δραστηριότητες τύπου «αναζήτησης και εύρεσης» (seek & find). Ακόμα και φαινομενικά 

εύκολες δραστηριότητες, όπως η κατάδειξη ενός αντικείμενου το οποίο είχε εμφανιστεί 

πρόσφατα στην οθόνη, φαίνεται ότι ήταν πιο δύσκολο να εκτελεστούν σωστά από τα νήπια 

τα οποία είχαν παρακολουθήσει μία παράσταση βίντεο, σε σύγκριση με τα νήπια τα οποία 

είχαν διδαχθεί πρόσωπο με πρόσωπο. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο οι ερευνητές αποκαλούν 

«video deficit», έχει αναφερθεί σε πολυάριθμες μελέτες και σχετίζεται με την 

παρακολούθηση παθητικών μέσων ενημέρωσης από τα νήπια και τα μικρά παιδιά 

(Guernsey, 2012). Η ίδια διαπίστωση οδήγησε εν μέρει και την Αμερικανική Ακαδημία 

Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics - AAP) να προβεί σε σύσταση σχετικά με 

το χρόνο έκθεσης στα «παθητικά» μέσα ενημέρωσης (passive media) των παιδιών ηλικίας 

μικρότερης των 2 ετών. Ωστόσο, όπως σχολιάζει η Guernsey (2012), η Αμερικανική 

Ακαδημία Παιδιατρικής έχει εστιάσει στα παραδοσιακά παθητικά μέσα, όπως η τηλεόραση 

και το βίντεο και όχι στα νέα διαδραστικά μέσα, όπως η ταμπλέτα. Εργαστηριακές μελέτες 

σε ηλεκτρονικά βιβλία από το Temple University και το University of California, καθώς και 

από τον εκπαιδευτικό Οργανισμό «Joan Ganz Cooney Center», επισημαίνουν ότι ο 

ενθουσιασμός που προκαλείται από τη χρήση της συσκευής και την ύπαρξη θερμών σημείων 

(hotspots) στις σελίδες ενός βιβλίου, ενδεχόμενα επιδρά θετικά στην ικανότητα των παιδιών 

να ανακαλούν την ιστορία την οποία διάβασαν (Guernsey, 2012). 

Σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ταμπλετών στην Προσχολική 

Εκπαίδευση, η Fleer (2013) αναφέρει ότι η έρευνα αρχικά επικεντρώθηκε κυρίως σε μία 

παράθεση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που επιφέρει η χρήση τους 

(Melhuish & Falloon, 2010· Plowman et al., 2010· Yelland & Gilbert, 2012). Ωστόσο, οι 

πρόσφατες έρευνες (Chiong & Shuler, 2010· Barron et al., 2011· MCG, 2012· Shuler et al., 

2012) επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των ταμπλετών και των συνοδευτικών τους 

εφαρμογών για την υποστήριξη του Προγράμματος Σπουδών στο Νηπιαγωγείο, σε τομείς 

όπως η ανάγνωση, η αριθμητική και τα καλλιτεχνικά. Οι Beschorner & Hutchison (2013) 

χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους μαθητές από την προσχολική και την πρωτοβάθμια 
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εκπαίδευση, προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες των ταμπλετών αναφορικά με 

τη υποστήριξη της διδασκαλίας γραφής και ανάγνωσης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η χρήση των ταμπλετών βοήθησε τα παιδιά να αναπτύξουν τόσο τις 

λεκτικές όσο και τις αναγνωστικές δεξιότητές τους. Η τακτική χρήση των ταμπλετών από τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, βρέθηκε σε έρευνα ότι επέφερε στα νήπια σημαντικά 

μαθησιακά κέρδη σε τομείς όπως της εκμάθησης της αριθμητικής, της αναγνώρισης των 

αριθμών και του σχηματισμού των ψηφίων (Spencer, 2013). Στην ίδια έρευνα, η ερευνήτρια 

βρήκε ότι τα μαθησιακά οφέλη τα οποία αποκόμισαν οι μαθητές, δε χάθηκαν ακόμη και 

αρκετές μέρες μετά τη χρήση των ταμπλετών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι 

ταμπλέτες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για εκπαιδευτική χρήση, ιδίως στην εκμάθηση των 

μαθηματικών. Σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι η εισαγωγή και ενσωμάτωση των ταμπλετών στη 

διδασκαλία των μαθηματικών φαίνεται να είχε θετική επίδραση στην εκμάθηση των 

μαθηματικών εννοιών από τα νήπια, καθώς και αυξημένη προθυμία από τα νήπια να 

χρησιμοποιήσουν τις φορητές εφαρμογές σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας (Attard & Curry, 

2012). Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κιναισθητικά χαρακτηριστικά των 

ταμπλετών και η δυνατότητα για μάθηση μέσω του παιχνιδιού που παρέχουν, έχει μία θετική 

σχέση στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Η ευκολία σύμφωνα με την οποία τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προσαρμόζουν την 

ενασχόλησή τους με τις ταμπλέτες, αποτέλεσε αντικείμενο σχετικής μελέτης. Στα πορίσματά 

τους, οι ερευνητές σχολίασαν ότι τα νήπια τα οποία χρησιμοποίησαν τις ταμπλέτες, 

αποκόμισαν υψηλότερα μαθησιακά οφέλη καθώς εμπλέκονταν σε πιο σύνθετες 

δημιουργικές εργασίες, σε σχέση με τα νήπια τα οποία ανήκαν στην ομάδα ελέγχου και δεν 

έκαναν χρήση των ταμπλετών (Couse & Chen, 2010). Σε αντίστοιχη έρευνα, με δείγμα 

παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, η πλειοψηφία των γονέων θεωρεί ότι τόσο 

η αναγνωστική ικανότητα όσο και οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών τους βελτιώθηκαν 

με τη χρήση των ταμπλετών και των συνοδευτικών εφαρμογών τους (Grunwald Associates 

LLC, 2013).  

Η χρήση της ταμπλέτας από τις διάφορες ηλικιακές ομάδες έγινε αντικείμενο 

παρατήρησης από τους Yelland & Gilbert (2012). Στην ηλικιακή ομάδα, η οποία 

περιλάμβανε νήπια ηλικίας έως και 2 ετών, επισημάνθηκε αφενός ο χαρακτηριστικά 

σύντομος χρόνος προσοχής που αφιέρωναν τα νήπια σε μία εφαρμογή και αφετέρου το πόσο 

γρήγορα τα νήπια προσάρμοσαν και βελτίωσαν τις φυσικές δεξιότητές τους, οι οποίες τους 

ήταν απαραίτητες για το χειρισμό μίας φορητής εφαρμογής. Άξια αναφοράς είναι η 

παρατήρηση των ερευνητών σχετικά με το βαθμό αλληλεπίδρασης των νηπίων. Παρότι τα 
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νήπια αυτής της ηλικίας δεν μοιράζονται τα διάφορα υλικά, προτιμώντας να 

πραγματοποιούν «παράλληλο» παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους, στη διάρκεια της 

ενασχόλησής τους με την ταμπλέτα, υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες τα νήπια 

συγκεντρώνονταν γύρω από το νήπιο το οποίο είχε την ταμπλέτα στην κατοχή του, ενώ 

διαδραματιζόταν τόσο λεκτική όσο και μη λεκτική αλληλεπίδραση. Αναφορικά με την 

ηλικιακή ομάδα των παιδιών του Νηπιαγωγείου, οι Yelland & Gilbert (2012) εξήγαγαν 

χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 

• Η χρήση των ταμπλετών παρέχει τη δυνατότητα και το πλαίσιο τόσο για ατομικό όσο 

και για κοινωνικό παιχνίδι. Οι ταμπλέτες όχι μόνο δεν απομονώνουν τα νήπια στην 

αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους αλλά μάλλον φαίνεται να ευνοούν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Τα νήπια συχνά παίζουν το ρόλο του μέντορα, 

υποστηρίζοντας και βοηθώντας τα υπόλοιπα νήπια σε θέματα που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της ταμπλέτας ή ενός παιχνιδιού.  

• Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ενασχόλησης των νηπίων με την 

ταμπλέτα ήταν ότι αποτελεί το έναυσμα για συζητήσεις μεταξύ των νηπίων ή μεταξύ 

των νηπίων και ενηλίκων. Η ταμπλέτα λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος για τα 

νήπια σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα, η συνομιλία σχετικά 

με κάποιο ψηφιακό παιχνίδι.  

• Η δραστηριότητα των νηπίων με τις ταμπλέτες χαρακτηρίζεται από αυτορρύθμιση 

και επιμονή. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια ενασχόλησης των 

νηπίων με την ταμπλέτα, τα νήπια εμφάνιζαν έντονη συγκέντρωση και εστίαση στη 

δραστηριότητα με την οποία καταπιάνονταν. Ακόμη και νήπια τα οποία είχαν συχνά 

δυσκολία να παρατείνουν τη συγκέντρωσή τους σε ένα συγκεκριμένο έργο, δεν 

φάνηκε να έχουν καμία αντίστοιχη δυσκολία, όταν ασχολήθηκαν με την ταμπλέτα.  

Στο Auburn της πολιτείας Μέιν στις ΗΠΑ, στα πλαίσια μίας έρευνας, τα μισά από τα 

16 νηπιαγωγεία της περιφέρειας χρησιμοποίησαν ταμπλέτες (iPads) για 9 εβδομάδες. 

Συνολικά 129 νήπια χρησιμοποίησαν ταμπλέτες ενώ άλλα 137 αποτέλεσαν την ομάδα 

ελέγχου. Καθένα από τα 266 νήπια απάντησε στο ίδιο τεστ πριν και μετά την έναρξη της 

διδασκαλίας (Dalrymple, 2012). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ, τα νήπια τα οποία 

χρησιμοποίησαν τις ταμπλέτες, πέτυχαν υψηλότερα σκορ σε σύγκριση με τα νήπια της 

ομάδας ελέγχου σε δοκιμασίες αλφαβητισμού και ειδικότερα στην ικανότητά τους να 

αναπαριστούν τους ήχους σε γράμματα. Οι υπεύθυνοι του έργου σχολίασαν ότι 

παρατήρησαν αυξημένο ενδιαφέρον των νηπίων για συμμετοχή στις δραστηριότητες με τη 
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χρήση ταμπλετών. Επιπρόσθετα και οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν 

ιδιαίτερα θετικοί στη χρήση των ταμπλετών, καθώς είχαν τη δυνατότητα παραμετροποίησης 

των διαφόρων εφαρμογών, προκειμένου τα νήπια να είναι σε θέση να μάθουν 

αποτελεσματικά με βάση το δικό τους μαθησιακό ρυθμό και επίπεδο γνώσεων (Wainwrigh, 

2013). Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός «Michael Cohen Group LLC» προκειμένου να 

διερευνήσει αν οι ταμπλέτες επιδρούν θετικά στη μάθηση των μικρών παιδιών, διεξήγαγε το 

2011 στις ΗΠΑ, μία έρευνα με τίτλο «Young Children, Apps & iPad», στην οποία πήραν 

μέρος 60 παιδιά ηλικίας από 2 έως 8 ετών καθώς και οι γονείς τους. Η έρευνα κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η Τεχνολογία των οθονών αφής εισήγαγε μία πρώτη γενιά εργαλείων, τα 

οποία προσφέρουν αξιοσημείωτη πρόσβαση και δυνατότητες για δημιουργική χρήση από τα 

παιδιά. Τα νήπια ήδη από την ηλικία των δύο ετών έχουν πρόσβαση, παίζουν και μαθαίνουν 

με συσκευές με οθόνες αφής. Οι αρχικές αντιδράσεις των παιδιών χαρακτηρίζονται από τη 

γοητεία που τους ασκεί η συσκευή και διαμορφώνονται στη συνέχεια από το αναπτυξιακό 

τους επίπεδο, την προηγούμενη εμπειρία τους με την Τεχνολογία, αλλά και από το 

σχεδιασμό της διασύνδεσης μεταξύ εφαρμογών ή και παιχνιδιών (Guernsey, 2012). 

Η έρευνα για τη χρήση των ταμπλετών για την εκμάθηση του αλφαβητισμού στο 

Νηπιαγωγείο, δείχνει ότι υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία στην πρόσβαση και τη χρήση των 

ψηφιακών συσκευών μεταξύ των μικρών παιδιών (Sandvik, Smørdal & Østerud, 2012). 

Αρκετοί γονείς είναι θετικοί στη χρήση των συσκευών από τα παιδιά τους, καθώς θεωρούν 

ότι συνεισφέρουν στη μαθησιακή ανάπτυξή τους. Οι Bebell, Dorris & Muir (2012) στα 

πλαίσια της έρευνάς τους, έδωσαν σε παιδιά Νηπιαγωγείου να χρησιμοποιήσουν μία 

ταμπλέτα εφοδιασμένη με μία κατάλληλη εφαρμογή, προκειμένου να διαπιστώσουν αν 

επιδρά θετικά στη φωνολογική επίγνωσή τους και στην ικανότητά τους να εκπροσωπούν 

ήχους με γράμματα. Τα αποτελέσματα ήταν απολύτως θετικά, με τα παιδιά που 

χρησιμοποίησαν ταμπλέτες να αποκομίζουν σημαντικά μεγαλύτερα μαθησιακά οφέλη, σε 

σχέση με τα νήπια τα οποία δεν χρησιμοποίησαν ταμπλέτες. Οι ταμπλέτες δεν κάνουν την 

Τεχνολογία μόνο προσβάσιμη στα μικρά παιδιά, αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι οι ταμπλέτες 

και οι συνοδευτικές εφαρμογές τους μπορούν να ενισχύσουν την μάθηση. Ερευνητές από το 

Πανεπιστήμιο του Όσλο στη Νορβηγία, σε μελέτες που διεξήγαγαν σε κέντρα Προσχολικής 

εκπαίδευσης, διαπίστωσαν ότι η αυτοπεποίθηση των μικρών παιδιών αυξήθηκε λόγω της 

εκπαιδευτικής χρήσης των ταμπλετών ενώ και η συνεργασία που έλαβε χώρα μεταξύ του 

προσωπικού των κέντρων Προσχολικής εκπαίδευσης και των νηπίων, δημιούργησε ευνοϊκές 

συνθήκες μάθησης (Clarke et al., 2013).  
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Ένας από τους λόγους δημοφιλίας των ταμπλετών στα παιδιά είναι η διαισθητικότητα 

και η ευκολία στη χρήση τους. Σε έρευνά τους με παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι Couse & 

Chen (2010) διαπίστωσαν ότι τα μικρά παιδιά έμαθαν παρά πολύ γρήγορα και εύκολα το 

χειρισμό των ταμπλετών, ενώ συμμετείχαν ενεργά σε μαθησιακές δραστηριότητες. Επίσης, 

η εμπλοκή των νηπίων με τις ταμπλέτες συνεχίστηκε απρόσκοπτα δίχως να απογοητεύονται 

για διάφορα τεχνολογικά ζητήματα τα οποία ανέκυπταν κατά τη χρήση τους. Μία μελέτη με 

τίτλο «A Tablet Computer For Young Children», διερεύνησε τη βιωσιμότητα χρήσης των 

ταμπλετών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Στα συμπεράσματά της, η μελέτη αναφέρει ότι 

(Couse & Chen, 2010): 

• Τα νήπια στην ηλικία των 3 έως 6 ετών μπορούν πολύ γρήγορα να μάθουν τη χρήση 

μίας ταμπλέτας τόσο ως μέσο για τη μάθηση όσο και για την παρουσίαση των ιδεών 

τους.  

• Τα νήπια προτιμούν τη χρήση της ταμπλέτας από άλλα παιχνίδια και τα παραδοσιακά 

εργαλεία ζωγραφικής, λόγω των εντονότερων χρωμάτων που προσφέρει, την 

απουσία μελανιών, την ευκολία του σβησίματος κ.ά. 

• Μόλις τα νήπια εξοικειωθούν με την Τεχνολογία ζητούν όλο και λιγότερο τη βοήθεια 

από τους ενήλικες ενώ γίνονται πιο ανεξάρτητα. Επιπρόσθετα, αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν τις ταμπλέτες προκειμένου να δημιουργούν και να παρουσιάζουν τις 

ιδέες τους, ενώ ολοκληρώνουν τις ποικίλες δραστηριότητές τους πιο γρήγορα. 

Οι ερευνητές βασιζόμενοι σε αυτά τα πορίσματα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μία 

ταμπλέτα θα μπορούσε να είναι το ιδανικό υλικό για την εκπαίδευση στην Προσχολική 

αγωγή ενώ ταυτόχρονα θα προετοίμαζε τα παιδιά να γίνουν ψηφιακοί πολίτες (Couse & 

Chen, 2010). 

Σε μία μετανάλυση παλαιότερων ερευνών, οι Yelland & Gilbert (2012) κατέληξαν στα 

ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση των ταμπλετών:  

• Τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν να παίζουν με τις ταμπλέτες. 

• Τα μικρά παιδιά εξερευνούν και μαθαίνουν με τρόπους που είναι πιο φυσικοί για 

αυτά, όταν χρησιμοποιούν μία συσκευή αφής. 

• Τα μικρά παιδιά μπορούν να αποκομίσουν υψηλότερα μαθησιακά κέρδη σε 

συγκεκριμένο περιεχόμενο και δεξιότητες (π.χ. ανάγνωση, λεξιλόγιο) όταν 

χρησιμοποιούν αναπτυξιακά κατάλληλες φορητές εφαρμογές. 
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• Η πλειοψηφία των φορητών εφαρμογών ταξινομούνται ως συμπεριφοριστικού τύπου 

«πρακτικής και εκγύμνασης», ενώ χαρακτηρίζονται από περιορισμένες επιλογές των 

χρηστών και ελεγχόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

• Οι εφαρμογές που επιτρέπουν πιο ανοικτού τύπου ή εξατομικευμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες φαίνεται να παρέχουν μεγαλύτερα μαθησιακά οφέλη στην πρώιμη 

παιδική ηλικία. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ταμπλετών στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

Οι τρέχουσες μελέτες που αφορούν την χρήση των ταμπλετών στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρέχουν χρήσιμες αλλά περιορισμένες προτάσεις. Το τμήμα 

Εκπαίδευσης της καθολικής αρχιεπισκοπής Paramatta στην Αυστραλία πειραματίστηκε με 

τη χρήση ταμπλετών (iPads) σε οκτώ σχολεία της Πρωτοβάθμιας και σε τρία σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση των 

ταμπλετών στις σχολικές μονάδες ήταν αποτελεσματική ως μέσο για:  

• Τη στήριξη της μάθησης σε διάφορους τομείς, λόγω της φορητότητας των συσκευών 

και της ευελιξίας τους για δραστηριότητες εκτός του τυπικού σχολικού 

περιβάλλοντος. 

• Την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών, μέσω της παροχής γρήγορης πρόσβασης 

σε ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές (Churchill et al., 2012). 

Στο Κεμπέκ του Καναδά, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα με τη συμμετοχή 6.000 

μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Karsenti & Fievez, 2013). Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση των ταμπλετών επιφέρει πολλαπλά 

μαθησιακά οφέλη στους μαθητές. Ορισμένα από τα οφέλη περιλαμβάνουν τη συνεχή 

πρόσβαση σε πληροφορίες, την αυξημένη επικοινωνία μεταξύ μαθητών αλλά και μαθητών 

με εκπαιδευτικούς, τα αυξημένα μαθησιακά κίνητρα των μαθητών, καθώς και τη δυνατότητα 

για μία εξατομικευμένη πορεία μάθησης για όσους μαθητές το επιθυμούσαν. Μία μικρής 

κλίμακας μελέτη αποδοχής και χρήσης ταμπλετών τύπου iPad διεξήχθη σε ένα Δημοτικό 

σχολείο στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς και 

το τεχνικό προσωπικό, κατέγραψαν ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης των 

ταμπλετών υπήρξε η εύκολη και άμεση πρόσβαση των μαθητών σε πληροφορίες καθώς και 

η δυνατότητα συμμετοχής τους σε συνεργατικές δραστηριότητες (Henderson & Yeow, 

2012).  
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Οι μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι γονείς τους αλλά και οι δάσκαλοί τους 

κατέγραψαν σε έρευνα σχετική με τη χρήση ταμπλετών, βελτιωμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Gasparini & Culen, 2011). Ο Οργανισμός «GameDesk Institute» αναφέρεται 

σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 με τη συμμετοχή 122 παιδιών της έκτης τάξης 

ενός Δημοτικού σχολείου στις ΗΠΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η χρήση ενός φορητού 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Motion Math) βελτιώνει τις γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών 

σε σχέση με τη διδασκαλία των κλασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

μαθητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στα κλάσματα κατά μέσο όρο κατά 15% παίζοντας το 

παιχνίδι για 20 λεπτά ημερησίως, σε μία περίοδο 5 ημερών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Η αυτοαποτελεσματικότητα των παιδιών αλλά και η «προτίμησή» τους για τα κλάσματα 

βελτιώθηκε σε ποσοστό 10% κατά μέσο όρο, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Risconscente, 

2012). Αρκετές έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Heinrich, 2011· Burden, Hopkins, Male & 

Martin, 2012· Burden & Male, 2013) επισημαίνουν ότι η εισαγωγή των ταμπλετών έχει 

επιφέρει μία θετική επίδραση στη μάθηση και τη διδασκαλία σε όσες σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισήχθησαν. Οι Kearney, Schuck, Burden & Aubusson (2012) 

αναφέρονται σε μία έρευνα η οποία έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή 27 μαθητών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχο αριθμό ταμπλετών. Στα πορίσματα της έρευνας 

αναφέρεται ότι μέσω της χρήσης των ταμπλετών παρατηρήθηκε μία μετάβαση από την 

παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας σε μία μορφή διδασκαλίας στην οποία 

ο δάσκαλος και οι μαθητές μετετράπηκαν σε συνεκπαιδευομένους. Αντίστοιχα, η Goodwin 

(2012), μέσω έρευνας την οποία διενέργησε και η οποία περιλάμβανε τη χρήση ταμπλετών 

σε 3 δημοτικά σχολεία, βρήκε ότι τα σχεδιαστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της 

ταμπλέτας προσέφεραν τη δυνατότητα στους δασκάλους να ενισχύσουν, να τροποποιήσουν 

και να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών τους. Οι μαθητές από την πλευρά τους έδειξαν 

μία αυξανόμενη τάση να μοιραστούν τις ψηφιακές εργασίες μέσω της διαδραστικής 

Τεχνολογίας που παρέχουν οι συσκευές αυτές.  

Στην Ινδία, τα δημοτικά σχολεία χρησιμοποιούν έξυπνες φορητές συσκευές και τις 

συνοδευτικές τους εφαρμογές, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές από αγροτικές 

περιοχές και από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, να μάθουν αγγλικά. Ινδοί εκπαιδευτικοί 

και ερευνητές δημιούργησαν φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές για τη βελτίωση της 

κατανόησης του προφορικού λόγου, της αναγνώρισης λέξεων, της κατασκευής φράσεων και 

της ορθογραφίας. Τα αποτελέσματα των διαφόρων τεστ έδειξαν ότι η επίδοση των μαθητών 

με τη χρήση των φορητών συσκευών και των εκπαιδευτικών εφαρμογών έχει βελτιωθεί 

σχεδόν κατά 60% (McKinsey & Company, 2012).  
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Ερευνητές από το τμήμα εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Hull, στη Σκωτία, 

ολοκλήρωσαν τη μεγαλύτερη έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την 

επίδραση των φορητών συσκευών τύπου ταμπλέτας στις σχολικές μονάδες. Μαθητές σε 8 

σχολεία από 6 διαφορετικές περιοχές της Σκωτίας, πήραν μέρος σε μία έρευνα εξάμηνης 

διάρκειας, η οποία διερεύνησε διάφορα θέματα τα οποία σχετίζονταν με την 

αποτελεσματικότητα των ταμπλετών στην υποστήριξη της διδασκαλίας, στην αποδοχή της 

νέας Τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς κ.ά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

στους οποίους δόθηκε μία ταμπλέτα στο σχολείο και επιπρόσθετα είχαν τη δυνατότητα να 

τη χρησιμοποιήσουν και εκτός σχολικής μονάδας, αποκόμισαν τα περισσότερα μαθησιακά 

οφέλη σε σχέση με τους συμμαθητές τους οι οποίοι χρησιμοποίησαν την ταμπλέτα 

αποκλειστικά εντός της σχολικής τάξης (Burden et al., 2012). Οι εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 

«Project Tomorrow» και «Kajeet for Education» πρόσφατα ολοκλήρωσαν την έρευνά τους 

με τίτλο «Making Learning Mobile Project», η οποία αφορούσε τη μελέτη της επίδρασης 

της φορητής μάθησης στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δείγμα 

αποτέλεσαν οι 136 μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ενός Δημοτικού σχολείου στο Σικάγο των 

ΗΠΑ. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους τις ταμπλέτες τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος. Η μελέτη βρήκε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις ταμπλέτες για 

περισσότερες δραστηριότητες από ό, τι αρχικά αναμενόταν. Αν και μόνο το 56% των 

μαθητών αρχικά είχε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούσε τις ταμπλέτες για έρευνα μέσω του 

Διαδικτύου πριν από τη μελέτη, ο αριθμός αυτός έφτασε στο 93% μετά την ολοκλήρωσή 

της. Ενώ μόνο το 6% των μαθητών πίστευε αρχικά ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις 

ταμπλέτες προκειμένου να δημιουργήσει βίντεο, εν τέλει με το πέρας του σχολικού έτους το 

39% των μαθητών παρουσίασε ολοκληρωμένα έργα βίντεο. Άλλες κοινές δραστηριότητες 

περιλάμβαναν την ενασχόληση των μαθητών με σχέδια εργασίας (project), με εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, την επικοινωνία με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους, τη λήψη 

υπενθυμίσεων και την οργάνωση της σχολικής ζωής (Schwartz, 2013). 

Ένα ερευνητικό έργο, το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη και το οποίο έχει οργανωθεί από 

το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, σκοπεύει στην αξιολόγηση του αντίκτυπου της χρήσης 

των ταμπλετών στη μάθηση των παιδιών σε 24 δημοτικά σχολεία. Το έργο, το οποίο θα 

αξιολογήσει τα παιδιά πριν και μετά τη χρήση ταμπλετών, είναι ένα από τα επτά έργα που 

χρηματοδοτούνται από τους Οργανισμούς «Education Endowment Foundation» και 

«Nominet Trust», με σκοπό τη μέτρηση της επίδρασης της Τεχνολογίας στα σχολεία. Σε ένα 

από τα σχολεία, το Δημοτικό σχολείο Rosendale στο νότιο Λονδίνο, οι μαθητές 

χρησιμοποιούν ταμπλέτες προκειμένου να βγάζουν φωτογραφίες από τα μαθήματα και τη 
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σχολική τους εργασία και να επισημαίνουν στις εικόνες αυτές σημειώσεις, σχολιάζοντας τη 

μάθησή τους. Οι πρώτες εντυπώσεις των ερευνητών είναι ότι οι συσκευές αυτές βοηθούν τα 

παιδιά να μάθουν, και ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν να ωφεληθούν ιδιαίτερα 

(Tablets for Schools, 2013). Έρευνα στη Γερμανία με ένα δείγμα 600 παιδιών Δημοτικών 

σχολείων (Spang, 2011) έδειξε ότι οι μαθητές που χρησιμοποιούν ταμπλέτες στη σχολική 

τάξη αισθάνονται καλύτερα προετοιμασμένοι με τις εργασίες τους, ενώ και η χρήση της 

συγκεκριμένης τεχνολογίας συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη της δεξιότητάς τους στη χρήση 

σημειώσεων. 

Στο Hong Kong, οι Li & Pow (2011) σε μία έρευνα διάρκειας 5 εβδομάδων με μαθητές 

Δημοτικού σχολείου, διαπίστωσαν ότι η χρήση ταμπλετών σε αναλογία ένα-προς-ένα (1-1), 

είχε θετικότατο αντίκτυπο στην εκπαίδευση των μαθητών, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την Τεχνολογία ως «γνωστικό βοηθό». Τα 

αποτελέσματα της μελέτης των δύο ερευνητών έδειξαν ενισχυμένα κίνητρα των μαθητών 

για τη μάθηση, ισχυρότερη ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων, καθώς και 

βελτιωμένες στρατηγικές εκπαίδευσης.  

Αντίστοιχα στην Αυστραλία, πραγματοποιήθηκε μία μελέτη η οποία αφορούσε τη 

χρήση ταμπλετών τύπου iPad, σε 8 σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 3 Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2010-2011. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση 

των ταμπλετών ήταν αποτελεσματική για την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ενώ και οι μαθητές όλων των γνωστικών επιπέδων 

ωφελήθηκαν χρησιμοποιώντας τις φορητές εφαρμογές, ιδίως για την ενίσχυση της 

εκμάθησης βασικών εννοιών μαθηματικών και γλώσσας (Jennings, Anderson, Dorset & 

Mitchell, 2011). 

Η εταιρεία Samsung λειτουργεί πιλοτικά ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Smart 

School» στο Δημοτικό Σχολείο Lavington στη Νότια Αφρική, στο οποίο οι αίθουσες 

διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με ταμπλέτες τύπου Galaxy. Ακόμα και πριν την 

ολοκλήρωση της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η χρήση των ταμπλετών έχει 

επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, μετατρέποντας τις εμπειρίες μάθησης των 

μαθητών σε πιο εξατομικευμένες και διαδραστικές (Johnson et al., 2013). Το τμήμα 

Εκπαίδευσης και Προσχολικής ανάπτυξης στην πολιτεία Βικτόρια στην Αυστραλία, 

πραγματοποίησε μία έρευνα με τίτλο «iPads for Learning – In Their Hands» το σχολικό έτος 

2010 - 2011, στα πλαίσια της οποίας μοιράστηκαν ταμπλέτες σε 9 διαφορετικά σχολεία. Στα 

πορίσματα της έκθεσης καταγράφηκαν τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα που επιφέρει η 

είσοδος και η χρήση των συσκευών αυτών στις σχολικές μονάδες. Αξιοσημείωτο δε είναι 
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ότι τα πιο θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν στα σχολεία της Ειδικής αγωγής και της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρά στα αντίστοιχα της Δευτεροβάθμιας (Department of 

Education and Early Childhood Development, 2011). Στην Αυστραλία, τον Ιούλιο του 2011, 

ένα Ειδικό Δημοτικό σχολείο στο Kuraby παρήγγειλε 20 ταμπλέτες iPad, προκειμένου να 

τις χρησιμοποιήσει για τη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι οι μαθητές που είχαν αδυναμία λεκτικής επικοινωνίας, χρησιμοποίησαν τις 

ταμπλέτες προκειμένου να εκφραστούν μέσω της συσκευής, ενώ όσα παιδιά δεν ήταν ικανά 

να γράψουν λόγω αδυναμίας χειρισμού του μολυβιού, χρησιμοποίησαν απλά την 

πολυαισθητηριακή οθόνη αφής. Στις ΗΠΑ, το Ειδικό σχολείο «Jane Justin» στο Fort Worth, 

παρήγγειλε ταμπλέτες για όλους τους μαθητές του προκειμένου να βοηθήσει την εκπαίδευσή 

τους. Οι γονείς διαπίστωσαν ότι η χρήση των ταμπλετών βοήθησε τα αυτιστικά παιδιά να 

κάνουν μεγάλες προόδους εντός της σχολικής τάξης (GSMA Mobile Education, 2011). 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ταμπλετών στη Δευτεροβάθμία 
Εκπαίδευση 

Το σχολικό έτος 2010-2011, δύο Γυμνάσια στην πολιτεία της Καλιφόρνιας συμμετείχαν 

σε μία πιλοτική έρευνα για τη διδασκαλία της Άλγεβρας, με τίτλο «HMH Fuse: Algebra 

I». Στα πλαίσια του έργου, ολόκληρο το ετήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος της 

Άλγεβρας, μεταφέρθηκε σε μία φορητή εκπαιδευτική εφαρμογή με την ονομασία «HMH 

Fuse app», η οποία «έτρεχε» σε μία ταμπλέτα τύπου iPad. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι 

μαθητές είχαν πλήρη πρόσβαση στις ταμπλέτες, ενώ μπορούσαν να μεταφέρουν τις 

συσκευές στο σπίτι τους, εφόσον το επιθυμούσαν. Με το τέλος της έρευνας η οποία 

διήρκησε ένα χρόνο, οι μαθητές βρέθηκε να έχουν περισσότερα κίνητρα, να είναι πιο 

προσεκτικοί στην τάξη και να ασχολούνται περισσότερο με την Άλγεβρα, σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους που χρησιμοποιούσαν έντυπα εγχειρίδια. Η ίδια μελέτη κατέγραψε μία 

αύξηση κατά 19% των μαθητικών επιδόσεων της πειραματικής ομάδας στα τεστ των 

μαθηματικών, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου η οποία ακολούθησε το παραδοσιακό 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Διάφοροι ερευνητές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει 

ένα ελπιδοφόρο σημάδι για την πιθανή θετική επίδραση της Τεχνολογίας και της Μάθησης 

βασισμένης στο παιχνίδι, στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στα Μαθηματικά (Wright, 

2012· Li & Pow, 2011). Επίσης, το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έδειξε ότι για την ενίσχυση 

της συμμετοχής των μαθητών στην τάξη, δεν είναι το περιεχόμενο που παίζει σημαντικό 

ρόλο αλλά ο τύπος του. Με άλλα λόγια, και οι δύο ομάδες μαθητών είχαν στη διάθεσή τους 
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ακριβώς το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό, είτε στην ταμπλέτα είτε στο έντυπο εγχειρίδιο, αλλά 

εκείνοι που χρησιμοποίησαν τις ταμπλέτες, σημείωσαν υψηλότερο σκορ. Ενδεχομένως, 

βέβαια, η παραπάνω διαπίστωση να μη γενικεύεται για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα 

(Maragioglio, 2012). 

Ανάλογη έρευνα έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία, στην Longfield Academy στο Kent 

(Heinrich, 2011), και παρότι αφορούσε ένα μόνο σχολείο, εντούτοις χρησιμοποιήθηκε ένας 

μεγάλος αριθμός από συσκευές (περίπου 700). Οι μαθητές μπορούσαν να πάρουν τις 

συσκευές στο σπίτι τους αλλά και να τις χρησιμοποιήσουν σε περισσότερα του ενός 

μαθησιακά αντικείμενα. Η μοναδική δυσκολία που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, ήταν οι ενστάσεις και η δυσφορία των μαθητών σχετικά με τη μη συχνή ή 

αποδοτική χρήση των ταμπλετών από τους εκπαιδευτικούς. Σε αντιστοιχία με τις 

προηγούμενες μελέτες, η έρευνα επισήμανε τα αυξημένα κίνητρα και ενδιαφέρον των 

μαθητών για τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα 

ότι η πολιτική χρήσης τύπου ένα προς ένα (1-1) βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα επιτυχής.  

Μία άλλη έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό Οργανισμό «Pearson 

Foundation’s», ανέφερε ότι περισσότερο από το 60% των μαθητών Λυκείου στις ΗΠΑ 

δήλωσαν ότι η χρήση των ταμπλετών τους βοήθησε να μελετήσουν πιο αποτελεσματικά 

καθώς και να αποδώσουν καλύτερα στη σχολική τάξη. Έρευνα στην KIPP Academy στο 

Χιούστον του Τέξας έδειξε ότι το ποσοστό των μαθητών που πέτυχαν άριστα ή πολύ καλά 

στα διάφορα τεστ, ήταν κατά 49% υψηλότερο στις σχολικές τάξεις οι οποίες 

χρησιμοποιούσαν ταμπλέτες, σε σχέση με τις τάξεις οι οποίες δεν έκαναν χρήση 

(Wainwrigh, 2013). Έρευνα η οποία διεξήχθη στη πολιτεία της Βικτώρια, στην Αυστραλία, 

το 2011, με τη χρήση περισσότερων από 500 ταμπλετών τύπου iPad, με την εμπλοκή εννέα 

σχολικών μονάδων και ενός Τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η ποιότητα της διδασκαλίας, σε συνδυασμό με την εύστοχη και 

αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της μάθησης (Herrick, 2011). 

Ο Kennedy (2012), περιγράφοντας τα αποτέλεσμα της έρευνας, την οποία διεξήγαγε σε 

ένα Γυμνάσιο στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι η πλειονότητα των μαθητών βρήκε τις ταμπλέτες 

εύκολες στη χρήση τους, ιδιαίτερα χρήσιμες για την παρακολούθηση της διδασκαλίας στην 

τάξη, αλλά και την κατ’ οίκον μελέτη, ενώ τις προτίμησε από το φορητό τους υπολογιστή. 

Στις ίδιες παρατηρήσεις κατέληξε και ο Spang (2011) κατά τη μελέτη της χρήσης ταμπλετών 

σε ένα Γερμανικό δημόσιο Γυμνάσιο. Επιπρόσθετα, οι Garcia & Friedman (2011) 

παρατήρησαν ότι η χρήση των ταμπλετών διευκόλυνε και ενθάρρυνε τη συνεργασία μεταξύ 

ομάδων μαθητών και εν τέλει είχε θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 
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Το σχολικό έτος 2011-2012, πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με την αποδοχή ενός 

προγράμματος χρήσης ταμπλετών στην τάξη, σε 3 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Clarke et al., 2013). Οι σχολικές μονάδες, μία στο Belfast της Ιρλανδίας και δύο στο Kent 

και στο Essex της Μεγάλης Βρετανίας, ανέφεραν τα ακόλουθα οφέλη από τη χρήση των 

ταμπλετών στην τάξη: 

• Οι μαθητές είχαν μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση ενώ οι ταμπλέτες τους προσέφεραν 

μεγαλύτερη ποικιλία στη σχολική εργασία τους. 

• Οι μαθητές απολάμβαναν τη συνεργατική φύση των ταμπλετών. 

• Το περιβάλλον της τάξης βελτιώθηκε από τη χρήση των ταμπλετών. Οι εκπαιδευτικοί 

ισχυρίζονταν ότι ακόμη και οι πιο ζωηροί μαθητές, με τη χρήση των ταμπλετών, 

υπήρξαν πιο δεκτικοί στη μάθηση. 

• Η χρήση των ταμπλετών επέφερε βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών 

και εκπαιδευτικών.  

Γονείς, νήπια και χρήση ταμπλετών 

Σε έκθεση της Ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τον ανταγωνισμό των 

επικοινωνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ofcom, αναφέρεται ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν τις 

ταμπλέτες ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τη διασκέδαση όσο και την 

εκπαίδευση των παιδιών τους (Ofcom, 2013). Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός «Joan Ganz 

Cooney Center», σε έρευνά του με τίτλο «Learning at home: Families’ educational media 

use in America», σχολιάζει ότι οι έξυπνες φορητές συσκευές έχουν υιοθετηθεί ευρέως 

μεταξύ των γονέων των μικρών παιδιών. Από την έρευνά του στις ΗΠΑ, προέκυψε ότι 

σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) των παιδιών ηλικίας από 2 έως 10 ετών, έχουν στη διάθεσή 

τους ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο, περισσότερο από το ήμισυ (55%) μία ταμπλέτα, και το 

41% έχουν ένα iPod Touch ή παρόμοιου τύπου έξυπνη συσκευή (Rideout, 2014). Αντίστοιχη 

έρευνα για το έτος 2014, του Οργανισμού «Michael Cohen Group» (MCG), ο οποίος 

ειδικεύεται στα παιδιά, την εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης και την Τεχνολογία, αναφέρει 

ότι το 36,4% των παιδιών ηλικίας 2 έως 8 ετών διαθέτουν το δικό τους έξυπνο κινητό 

τηλέφωνο καθώς τα παιδιά, κατά κύριο λόγο, αντιμετωπίζουν την εμπλοκή τους με την 

οθόνη αφής ως παιχνίδι. Η ίδια μελέτη διαπιστώνει επίσης, ότι τα παιδιά παίζουν με οθόνες 

αφής περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των 

παραδοσιακών παιχνιδιών, όπως κούκλες αλλά και κονσόλες παιχνιδιών (MCG, 2014).  
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Ενδεικτικά στοιχεία χρήσης από όλη την Ευρώπη, των έξυπνων φορητών συσκευών 

από τα νήπια, δείχνουν ότι στη Σουηδία το 50% των παιδιών ηλικίας 3 και 4 ετών 

χρησιμοποιούν ταμπλέτες, ενώ το 25% χρησιμοποιούν και έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Στη 

Νορβηγία, το 23% των παιδιών ηλικίας 0 έως 6 ετών έχουν πρόσβαση σε έξυπνες φορητές 

συσκευές στο σπίτι τους, ενώ το 32% χρησιμοποίησε πρώτη φορά τέτοιες συσκευές πριν 

από την ηλικία των 3 ετών. Στη Γερμανία, το 17% των οικογενειών με παιδιά ηλικίας 3 έως 

7 ετών έχει ταμπλέτες στην κατοχή του, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των ετών 2011 

και 2012, η χρήση των ταμπλετών αυξήθηκε στα παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών, από το 2% 

στο 11% (Holloway, Green, & Livingstone, 2013). Αντίστοιχα στην Ολλανδία, μία έρευνα 

με δείγμα 575 γονείς έδειξε ότι οι έξυπνες φορητές συσκευές ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς 

μεταξύ των παιδιών ηλικίας 3 έως 6 ετών και ότι τα παιδιά ήταν σε θέση να χειριστούν τις 

συσκευές αυτές πολύ πιο αποτελεσματικά από τους συμβατικούς υπολογιστές με 

πληκτρολόγια και ποντίκια (Dor & Weimann-Saks, 2012).  

Ο James Steyer, διευθύνων σύμβουλος του εκπαιδευτικού Οργανισμού «Common 

Sense Media», σχολιάζει ότι τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην αρχή 

μίας σημαντικής μετατόπισης, καθώς οι γονείς όλο και περισσότερο προσφέρουν τις έξυπνες 

φορητές συσκευές στα νεαρής ηλικίας παιδιά τους ως παιχνίδι. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι γονείς, 

οι οποίοι καθημερινά χρησιμοποιούν τις έξυπνες συσκευές τους, μοντελοποιούν αυτή τη 

συμπεριφορά, και ως εκ τούτου είναι φυσικό τα παιδιά να θέλουν να χρησιμοποιούν τις 

φορητές συσκευές ολοένα και περισσότερο (Lewin, 2011). Ως εκ τούτου, οι συσκευές αυτές 

καθώς και οι συνοδευτικές εφαρμογές τους δημιουργούν ένα νέο φαινόμενο το οποίο 

σύμφωνα με τους Chiong & Schuler (2010) ονομάζεται «the pass back effect», το οποίο 

λαμβάνει χώρα όταν ένας γονέας ή ένας ενήλικας δίνει τη φορητή του συσκευή σε ένα παιδί, 

συνήθως για διασκέδαση, για σύντομες (δεκαπεντάλεπτες) συνεδρίες. Έρευνα της εταιρείας 

Nielsen στις ΗΠΑ το 2012, έδειξε ότι το 70% των παιδιών χρησιμοποιούν στο σπίτι τους 

ταμπλέτες οι οποίες ανήκουν σε κάποιο μέλος της οικογένείας τους. Το 57% των παιδιών 

που ρωτήθηκαν, ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τις ταμπλέτες προκειμένου να παίζουν με 

εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η ίδια εταιρεία έχει αναγορεύσει τις συσκευές τύπου ταμπλέτας 

ως τη νέα ψηφιακή «σύντροφο, δάσκαλο και babysitter» (NielsenWire, 2012).  

Σύμφωνα με έρευνα του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού Οργανισμού «Common 

Sense Media», με τίτλο «Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013», το έτος 

2013 καταγράφηκε ένας πενταπλασιασμός της χρήσης ταμπλετών από τα μικρά παιδιά στις 

ΗΠΑ, από το 8% το έτος 2011, στο 40% το έτος 2013. Αντίστοιχα, το ποσοστό των παιδιών 

που απέκτησαν πρόσβαση γενικότερα σε μία έξυπνη κινητή συσκευή, εκτινάχτηκε από το 
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52% στο 75% μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Στην ίδια έρευνα καταγράφηκε ότι το 38% των 

παιδιών ηλικίας μικρότερης των 2 ετών έχει χρησιμοποιήσει μία έξυπνη φορητή συσκευή 

για σκοπούς διασκέδασης ή εκπαίδευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2011 ήταν μόλις 

10%. Αντίστοιχα, τριπλασιάστηκε και ο χρόνος που αφιερώνει αυτή η ηλικιακή ομάδα σε 

μία τυπική μέρα στις έξυπνες φορητές συσκευές από 5 λεπτά το 2011, σε 15 λεπτά το 2013. 

Η πιο συχνή χρήση ήταν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια με ποσοστό 43%, οι ψυχαγωγικές 

εφαρμογές με ποσοστό 42%, ενώ σε διάφορες άλλες δημιουργικές εφαρμογές όπως η 

ζωγραφική, τα νήπια απασχολούνταν σε ποσοστό 38%. Ο Jim Steyer, διευθύνων σύμβουλος 

και ιδρυτής του Οργανισμού «Common Sense Media» σε μία συνέντευξη που έδωσε στον 

ιστότοπο για θέματα τεχνολογίας Mashable, δήλωσε το 2013 ότι πλέον «βλέπουμε μία 

θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που τα παιδιά χρησιμοποιούν τα μέσα. Τα παιδιά που δεν 

μπορούν καν να μιλήσουν, θα περπατήσουν μέχρι μία οθόνη τηλεόρασης και θα προσπαθήσουν 

να σύρουν το χέρι τους πάνω της, όπως σε ένα iPad ή ένα iPhone. Αυτό είναι το πραγματικό 

σημάδι ότι η ψηφιακή γενιά έχει φτάσει» (Common Sense Media, 2013). 

Υπάρχουν πλέον, δεκάδες χιλιάδες εφαρμογών, οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και η τάση αυτή είναι ακόμη εντονότερη στις τεχνολογικά 

ανεπτυγμένες χώρες. Το 19% των παιδιών ηλικίας 2 έως 5 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τσεχία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία εφαρμογή για έξυπνες φορητές 

συσκευές (Clark & Luckin, 2013). Αρκετοί γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας αναφέρουν 

ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν πολλαπλές φορητές συσκευές και εφαρμογές, 

αναγνωρίζοντας τα πολύπλευρα οφέλη μάθησης, τα οποία οι συσκευές παρέχουν για τα 

παιδιά τους, ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία (Grunwald Associates LLC, 2013). Οι 

γονείς των οποίων τα νεαρής ηλικίας τέκνα τους χρησιμοποιούν φορητές συσκευές για 

διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχουν ωφεληθεί 

από αυτές για την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων τους, καθώς και τη βελτίωση της 

αναγνωστικής τους ικανότητας ή του λεξιλογίου τους (Rideout, 2014). Η εταιρεία 

συμβούλων και παροχής υπηρεσιών έρευνας σε εκπαιδευτικά θέματα «Grunwald Associates 

LLC», σε έρευνά της, η οποία συμπεριέλαβε ένα δείγμα 2.392 γονέων με παιδιά ηλικίας από 

3 έως 18 ετών στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι η πλειοψηφία των γονέων θεωρούν ότι οι έξυπνες 

φορητές συσκευές και οι συνοδευτικές εφαρμογές τους προσφέρουν διασκέδαση και 

ελκυστικούς τρόπους μάθησης και επικοινωνίας, διευρύνοντας τις μαθησιακές ευκαιρίες 

προς όφελος των νεαρών παιδιών-μαθητών (Grunwald Associates LLC, 2013). Αντίστοιχα, 

σε έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία «Apps in My Pocket», η οποία δραστηριοποιείται 
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στη δημιουργία φορητών εφαρμογών, με τίτλο «iPads & tablets in primary schools & pre-

schools Part 1», βρέθηκε ότι το 88% των γονέων οι οποίοι χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές 

εφαρμογές με τα παιδιά στο σπίτι, είναι θετικοί με την ιδέα χρήσης ταμπλετών από τα 

Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία για την υποστήριξη της μάθησης. Αντίστοιχα, ακόμη 

πιο θετικές απαντήσεις έδωσαν και οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (Apps in My Pocket, 

2013).  

Ανησυχίες για τη χρήση των ταμπλετών και των φορητών εφαρμογών από 
τα νήπια 

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση και χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών από τα παιδιά 

όλων των ηλικιακών ομάδων, δε λείπουν οι ανησυχίες για τη χρήση τους από διάφορους 

εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητές και οργανισμούς υγείας. Οι ανησυχίες τους στηρίζονται 

στη θεώρηση ότι η χρήση των συσκευών αυτών δεν είναι πιο ωφέλιμη για τα παιδιά 

συγκρινόμενη με τη χρήση παραδοσιακών μέσων, όπως η τηλεόραση (η οποία έχει ήδη 

κατακριθεί στο παρελθόν). Σύμφωνα με τον Jordy Kaufman, ιδρυτή και διευθυντή του 

Swinburne Baby Lab, η επίδραση των ταμπλετών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των μικρών 

παιδιών είναι ακόμη άγνωστη (Miletic, 2012). Οι περισσότερες ανησυχίες πηγάζουν από την 

έρευνα σχετικά με την επίδραση της παρακολούθησης τηλεόρασης στη νοητική ανάπτυξη 

των νηπίων, η οποία έχει αποδειχτεί ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η τηλεόραση 

και οι ταμπλέτες, ως συσκευές, έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, κυρίως σε όρους 

διαδραστικότητας, και ως εκ τούτου είναι λάθος να ταυτίζουμε δύο τελείως διαφορετικά 

μέσα. Σε έρευνά του, ο Kaufman χρησιμοποίησε ένα δείγμα 46 παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών, 

προκειμένου να εξετάσει τη διατάραξη της προσοχής και της ικανότητας των παιδιών στην 

επίλυση προβλημάτων, μετά από τη χρήση μίας ταμπλέτας με εγκατεστημένα ψηφιακά 

παιχνίδια και κατά την ενασχόλησή τους με παραδοσιακά παιχνίδια με φυσικά υλικά. Ένα 

τεστ περιλάμβανε την επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο μοντέλο και 

στη συνέχεια την επίλυση του ίδιου προβλήματος με τη χρήση ενός φορητού ψηφιακού 

παιχνιδιού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στα παιδιά μοιράστηκε ένα τεστ, 

προκειμένου να αξιολογηθεί η συγκέντρωσή τους. Επίσης, έλαβαν μέρος σε τεστ που 

περιλάμβαναν εργασίες χρωματισμού, σχεδίασης και χτισίματος πλακιδίων (μπλοκ) με τη 

χρήση φυσικών και ψηφιακών υλικών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι για την πλειοψηφία των 

νηπίων, οι οθόνες αφής προσφέρουν κίνητρα και λειτουργούν ενισχυτικά της μάθησης, παρά 

τη δυσχεραίνουν. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες στις 
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ταμπλέτες, όπως η ζωγραφική, είχαν παρόμοια αποτελέσματα με τις παραδοσιακές 

δραστηριότητες με χειραπτικά υλικά, ενώ γενικότερα δε φάνηκε η χρήση των ταμπλετών να 

επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά ή την προσοχή των παιδιών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (Miletic, 2012). 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς φορείς, οργανισμούς και ερευνητές οι 

οποίοι ασχολούνται με την Προσχολική Εκπαίδευση, δεν είναι ενάντια στη χρήση της 

φορητής Τεχνολογίας, αλλά περισσότερο υπέρ μίας λελογισμένης και ελεγχόμενης χρήσης 

της από τα μικρά παιδιά. Στο άρθρο του, με τίτλο «Interactive Media Use at Younger Than 

the Age of 2 Years - Time to Rethink the American Academy of Pediatrics Guideline?», ο 

Christakis (2014) αναφέρει ότι είναι σαφέστατο πλέον, ότι υπάρχει διαφορά στην έκθεση 

των παιδιών σε παθητικά μέσα, όπως η τηλεόραση, και σε διαδραστικά μέσα, όπως οι 

έξυπνες φορητές συσκευές συνοδευόμενες από το κατάλληλα αναπτυξιακό λογισμικό. Η 

στάση του αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς οι απόψεις του σχετικά με την έκθεση 

των μικρών παιδιών στα διάφορα μέσα είχαν ασκήσει έντονη επίδραση σε παλαιότερη 

έκθεση που είχε εκδώσει η Αμερικανική Ένωση Παιδιάτρων (American Academy of 

Pediatrics, AAP), σύμφωνα με την οποία οι γονείς δεν θα έπρεπε να επιτρέπουν σε παιδιά 

ηλικίας μικρότερης των 2 ετών να εκτίθενται στα ψηφιακά μέσα, ενώ αντίστοιχα θα έπρεπε 

να περιορίσουν το χρόνο έκθεσης για τα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. Η προσοχή πρέπει 

πλέον να δοθεί στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά, καθώς δεν είναι όλες οι 

εφαρμογές -παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς τους- επωφελείς για τα μικρά παιδιά. Όπως 

επισημαίνει ο ερευνητής, μόνο ένας μικρός αριθμός προσεκτικά σχεδιασμένων εφαρμογών, 

μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας και δοκιμών, μπορεί να είναι επωφελής για τα μικρά παιδιά 

(Christakis, 2014). Το 2012, ο εκπαιδευτικός Οργανισμός NAEYC και το ίδρυμα «Fred 

Rogers Center for Early Learning and Children’s Media», εξέδωσαν μία κοινή δήλωση-θέση 

σχετικά με το ρόλο της Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Σε αυτή προτρέπουν 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν κατάλληλο αναπτυξιακό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο για τα μικρά παιδιά, το οποίο συμβαδίζει με τους μαθησιακούς στόχους και 

κυρίως συμβάλλει στην εξερεύνηση της μάθησης μέσω των νέων εργαλείων της φορητής 

μάθησης (NAEYC, 2012). Είναι πλέον αποδεκτό ότι η πρόοδος των παιδιών επιτυγχάνεται 

γρηγορότερα, όταν χρησιμοποιείται μία καλά σχεδιασμένη φορητή εφαρμογή (MCG, 2012), 

καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικός παράγοντας της μάθησης των μαθητών 

(Bennett, 2011).  

Ωστόσο, η επιλογή αναπτυξιακά κατάλληλων εφαρμογών μπορεί να είναι μία αρκετά 

δύσκολη διαδικασία για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς (Henderson & Yeow, 2012). 

 

 



 

108 

Οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην προσπάθειά τους να εκτιμήσουν την 

πραγματική αξία των αυτοαποκαλούμενων εκπαιδευτικών εφαρμογών, αντιμετωπίζουν τα 

ίδια προβλήματα που αντιμετώπισαν όσοι ασχολούνταν με την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού λογισμικού για τους συμβατικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές πριν από 

δεκαετίες (Kucirkova, Messer, Sheehy, & Fernández Panadero, 2014). Ωστόσο, η 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής αξίας των φορητών εφαρμογών, γίνεται ακόμη δυσκολότερη 

λόγω του μεγάλου πλήθους των εφαρμογών, που αυτοαποκαλούνται εκπαιδευτικές, στα 

ηλεκτρονικά καταστήματα των εταιρειών Apple, Google και εσχάτως της Microsoft. 

Οι περισσότερες φορητές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 

εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί βασιζόμενες είτε στην απλή μετάδοση του περιεχομένου 

είτε με βάση συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις (Jennings, Anderson, Dorset & Mitchell, 

2011). Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος των φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών δεν 

είναι συμβατές με τις σύγχρονες θεωρίες της μάθησης και δεν ανταποκρίνεται στις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του 21ου αιώνα. Η εκπαιδευτική έρευνα έχει προσδιορίσει 

αρκετές «αδυναμίες» των αυτοαποκαλούμενων φορητών εφαρμογών, οι οποίες δρουν 

ανασταλτικά στη διαδικασία της μάθησης (MCG, 2012). Αυτές περιλαμβάνουν το ασαφές, 

μη φιλικό και αδιάφορο περιβάλλον διεπαφής χρήστη, τον μη παιδαγωγικά ορθό σχεδιασμό 

της εφαρμογής ο οποίος στερείται ανταμοιβής ή ανατροφοδότησης, τους ασαφείς 

μαθησιακούς στόχους, τη χρήση υπέρμετρων πολυμεσικών στοιχείων τα οποία αποσπούν 

την προσοχή του χρήστη, και τέλος, τη σχετική με τη εργονομία των εφαρμογών, απουσία 

«palm rest», δηλαδή την πρόβλεψη μη ενεργοποίησης των στοιχείων της εφαρμογής, αν ο 

χρήστης κατά λάθος αγγίξει την οθόνη αφής. Ως εκ τούτου, οι Shuler et al. (2012) καλούν 

τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τη βιομηχανία λογισμικού, να συνεργαστούν για 

τη δημιουργία προτύπων, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τους γονείς ή και τους 

εκπαιδευτικούς να διακρίνουν το επωφελές περιεχόμενο για τα παιδιά ή τους μαθητές τους. 

Επιπρόσθετα, η χρήση των φορητών συσκευών και των εφαρμογών τους εγείρει νέες 

αναδυόμενες ανησυχίες, όπως η ύπαρξη του «app gap». Έρευνα από τον μη κερδοσκοπικό 

εκπαιδευτικό Οργανισμό «Common Sense Media», η οποία χρησιμοποίησε ένα δείγμα 1.384 

γονέων στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι σχεδόν οι μισές οικογένειες με εισόδημα υψηλότερο των 

75.000 δολαρίων είχαν «κατεβάσει» εφαρμογές ειδικά για τα μικρά παιδιά τους, σε σύγκριση 

με μία στις οκτώ οικογένειες με εισόδημα μικρότερο των 30.000 δολαρίων. Περισσότερο 

από το ένα τρίτο των γονέων με χαμηλό εισόδημα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι είναι μία 

φορητή εφαρμογή. Η έρευνα επισήμανε ένα αναδυόμενο «app gap», σύμφωνα με το οποίο 

τα παιδιά εύπορων οικογενειών χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό φορητά εκπαιδευτικά 
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παιχνίδια και εφαρμογές, σε αντίθεση με τα παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, τα 

οποία είναι πιθανότερο να παρακολουθούν μόνο τηλεόραση και άλλα παθητικά μέσα. «Το 

app gap είναι μία μεγάλη υπόθεση και ένας προάγγελος για το μέλλον», δήλωσε ο James 

Steyer, διευθύνων σύμβουλος της Common Sense Media. Έκθεση του ερευνητικού κέντρου 

Pew στις ΗΠΑ, επισημαίνει ότι η χρήση των «έξυπνων» συσκευών ως μαθησιακών 

εργαλείων διευρύνει το εκπαιδευτικό χάσμα ανάμεσα στους μαθητές οι οποίοι έχουν από 

οικονομική άποψη τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες και σε αυτούς που 

δεν τη διαθέτουν (Δεληγιάννης, 2013). Αναλυτικότερα, στην έρευνα του κέντρου Pew, στην 

οποία πήραν μέρος 2.500 δάσκαλοι και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, 

αναφέρεται ότι το 52% των εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονταν σε σχολεία με παιδιά 

υψηλού οικογενειακού εισοδήματος, απάντησε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν μία έξυπνη 

φορητή συσκευή στην τάξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στον αντίποδα, το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονταν σε σχολεία με μαθητές χαμηλού ή μεσαίου 

εισοδήματος, το οποίο απάντησε θετικά στη χρήση έξυπνων φορητών συσκευών στην τάξη, 

ήταν μόλις 35%. Στα πορίσματα της έρευνας αναφέρεται ότι, παρότι, οι ψηφιακές 

τεχνολογίες θεωρούνται ένα εξαιρετικά χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο από τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, διαπιστώνεται εν τέλει 

ότι αρκετοί μαθητές έχουν αντικειμενική αδυναμία να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. 

Ένας επιπλέον παράγοντας ανησυχίας, σχετίζεται με τη δημοσιοποίηση της ιδιωτικής 

ζωής καθώς και τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών από τις φορητές εφαρμογές, 

δίχως την έγκριση του χρήστη ή του γονέα. Επιπρόσθετα, συχνά τα παιδιά «εξωθούνται» σε 

αγορές μέσα από τη χρήση των διαφόρων παιδικών εφαρμογών, δίχως τη γνώση ή την 

έγκριση των γονέων. Η αρμόδια για θέματα προστασίας του καταναλωτή στις ΗΠΑ, 

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission - FTC), μέσω της ετήσιας 

έρευνάς της αναφέρει ότι οι φορητές εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά, στη 

συντριπτική πλειονότητά τους δεν συνοδεύονται από επαρκή πληροφόρηση προς τους γονείς 

για τα δεδομένα που συλλέγονται, τον τρόπο που τα δεδομένα αυτά μοιράζονται σε τρίτους 

ή εν τέλει για το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά. Στην ίδια έρευνα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Εμπορίου, έπειτα από μία λεπτομερή ανάλυση όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της ιδιωτικής 

ζωής και τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών από 400 διαφορετικές παιδικές 

φορητές εφαρμογές, διαπίστωσε ότι σχεδόν το 60% (235) των εφαρμογών, οι οποίες 

αξιολογήθηκαν, μετέδιδαν το αναγνωριστικό της συσκευής στον προγραμματιστή της ή, πιο 

συχνά, σε κάποιο διαφημιστικό δίκτυο, σε εταιρείες αναλύσεων ή και σε οποιονδήποτε τρίτο 
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ενδιαφερόμενο. Μόλις 81 εφαρμογές (20%) ενημέρωναν το χρήστη σχετικά με την πολιτική 

διαχείρισης δεδομένων (Mohapatra & Hasty, 2012). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη 

επιτροπή (Office of Fair Trading - OFT) έχει δημοσιεύσει τις οριστικές αρχές της για τα 

διαδικτυακά και φορητά παιχνίδια (online & app-based). Η OFT έχει διερευνήσει τους 

τρόπους με τους οποίους τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν αγορές, έχοντας εκφράσει την 

ανησυχία της για τις πρακτικές που φαίνεται να εκμεταλλεύονται την απειρία και την 

ευπάθεια των παιδιών.  

Έρευνα, κατέγραψε τις παρανοήσεις των γονέων σχετικά με τη χρήση της φορητής 

Τεχνολογίας από τα παιδιά (Chiong, 2012). Η πρώτη παρανόηση σχετίζεται με την 

τεχνολογική ανεπάρκεια των γονέων και την αντίστοιχη λανθασμένη εκτίμηση για την 

τεχνολογική επάρκεια των παιδιών τους. Οι τεχνολογικά ανεπαρκείς γονείς αποφασίζουν να 

αφήσουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν μόνα τους με την Τεχνολογία. Μελέτη που 

πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας σε συνδυασμό με τον Οργανισμό 

«Cooney Center» στις ΗΠΑ, σχετικά με τη χρήση ενός επιτραπέζιου και ενός ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού, διαπίστωσε ότι αρκετοί γονείς όταν ένιωθαν άβολα με το χειρισμό του 

παιχνιδιού, είχαν την τάση να αφήνουν στα παιδιά τους την πρωτοβουλία των κινήσεων και 

δεν πρόσφεραν την ίδια καθοδήγηση σχετικά με τους κανόνες και τη στρατηγική, όπως 

έπρατταν όταν έπαιζαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (Chiong, 2009). Οι ερευνητές υποθέτουν 

ότι οι γονείς θεωρώντας σαν δεδομένο ότι ότι τα παιδιά τους ήταν έμπειρα στην πλοήγηση 

του παιχνιδιού, απλά θα καταλάβαιναν οποιουσδήποτε κανόνες ή στρατηγικές από μόνα 

τους, δίχως την παρέμβασή τους. Η δεύτερη παρανόηση σχετίζεται με την αντίληψη 

ορισμένων γονέων ότι ένα λογισμικό μπορεί να διδάξει τα παιδιά τους καλύτερα από αυτούς. 

Ορισμένοι γονείς, ιδίως μετανάστες ή από χαμηλά εκπαιδευτικά στρώματα, ενδεχόμενα 

αισθάνονται λιγότερο ικανοί να διδάξουν τα παιδιά τους και βασίζονται περισσότερο σε 

λογισμικά τα οποία αυτοαποκαλούνται «εκπαιδευτικά». Ωστόσο, δεδομένων των πολλών 

παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη μάθηση ενός παιδιού, το λογισμικό δεν πρέπει 

να θεωρείται ως υποκατάστατο για έναν γονέα ή δάσκαλο, παρότι ένα αναπτυξιακά 

κατάλληλο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιείται ως ένα συμπλήρωμα από τους γονείς με 

λιγότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, προκειμένου να δώσουν την κατάλληλη 

πληροφόρηση και υποστήριξη στο παιδί τους. Η τρίτη παρανόηση, σχετίζεται με τη 

διαχρονικά εδραιωμένη πεποίθηση των γονέων, ότι είναι σημαντικό για το παιδί τους να 

μάθει να χρησιμοποιεί την Τεχνολογία, διαφορετικά θα «μείνει πίσω». Το 2011, ο 

εκπαιδευτικός Οργανισμός «Cooney Center» διεξήγαγε μία έρευνα με δείγμα 800 γονείς 

παιδιών ηλικίας 3 έως 10 ετών. Το 75% των γονέων απάντησε ότι θεωρούν την Τεχνολογία 
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σημαντική για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών τους στο σχολείο (Takeuchi, 2011). 

Η έρευνα ωστόσο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι παρότι είναι σημαντικό για τα παιδιά να 

έχουν τεχνολογικές γνώσεις καθώς και γνώσεις χειρισμού των διαφόρων μορφών των ΤΠΕ, 

εν τέλει οι γονείς κατέληγαν να δίνουν περισσότερη έμφαση στο τεχνολογικό μέσο και όχι 

στο περιεχόμενο. Η Τεχνολογία, επισημαίνει η έρευνα, είναι απλά η πλατφόρμα για τη 

μετάδοση της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, η βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην έκθεση των 

παιδιών στο σωστό περιεχόμενο και όχι στην Τεχνολογία.  

Ανακεφαλαίωση 

Η ικανότητα της φορητής μάθησης να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες και 

μαθησιακά στυλ, την καθιστά μία ιδανική επιλογή για τους εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων, καθώς μπορεί να υποστηρίξει μία μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων. 

Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των 

νηπίων, έχουν πλέον πρόσβαση σε μία σειρά από τεχνολογικά μέσα και φορητές συσκευές. 

Μεταξύ των μέσων αυτών, οι ταμπλέτες κατέχουν περίοπτη θέση, λόγω των ποικίλων 

πλεονεκτημάτων που επιφέρει η χρήση τους. Αυξημένα κίνητρα, ενθουσιασμός, ενδιαφέρον, 

συμμετοχή, ανεξαρτησία, δημιουργικότητα και βελτίωση της μαθησιακής παραγωγικότητας 

είναι ορισμένα μόνο από τα θετικά στοιχεία που σχετίζονται με την εκπαιδευτική τους 

χρήση, ακόμα και στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

Η ταμπλέτα δεν είναι ένα προϊόν κατανάλωσης ψηφιακού περιεχομένου όπως οι 

παλαιότερες φορητές συσκευές. Οι πολυαισθητηριακές δυνατότητες της ταμπλέτας σε 

συνδυασμό με τη χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων εκπαιδευτικών εφαρμογών, μπορεί να 

συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Προκειμένου, ωστόσο, 

αυτό να συμβεί, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση από όλους τους εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο σωστό περιεχόμενο και όχι στο τεχνολογικό μέσο. Η 

Τεχνολογία είναι απλά η πλατφόρμα για τη μετάδοση της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, η 

βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία αναπτυξιακά κατάλληλων εκπαιδευτικών 

εφαρμογών, οι οποίες να είναι συμβατές με τις πρόσφατες μαθησιακές θεωρίες, προκειμένου 

να καλλιεργήσουν τη μάθηση και να ενισχύουν τις μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η σημασία της διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών στην Προσχολική 
Εκπαίδευση  

Τους τελευταίους δύο αιώνες, υπήρχαν μικρές περίοδοι ενίσχυσης και μεγάλες 

περίοδοι υποτίμησης της μαθηματικής εκπαίδευσης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας 

(Clements & Sarama, 2002). Για δεκαετίες, οι παιδαγωγοί, επηρεασμένοι από τις θέσεις του 

Piaget, διαμόρφωναν τα Προγράμματα Σπουδών για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, με 

βάση την αντίληψη ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν σημαντικά 

μαθηματικά νοήματα (Τζεκάκη, 2007β). Ακόμη και σήμερα, η αντίληψη «όχι μαθηματικά 

στο Νηπιαγωγείο» είναι ισχυρή (Τζεκάκη, 2003) και ως εκ τούτου, αρκετοί από όσους 

ασχολούνται στο χώρο της Προσχολικής εκπαίδευσης θεωρούν, ότι τα 

Μαθηματικά είναι πολύ «μεγάλα» προκειμένου να τα διδάξουν στα μικρά παιδιά, 

επειδή δεν μπορούν να τα καταλάβουν με έναν ουσιαστικό τρόπο (Ginsburg, 2002). 

Το περιεχόμενο της μαθηματικής εκπαίδευσης βρίσκεται υπό συνεχή 

διαπραγμάτευση, καθώς οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα νήπια αναπτύσσουν 

περισσότερες μαθηματικές έννοιες από ό,τι ως τώρα αναγνωρίζονταν, με αποτέλεσμα οι 

μεταρρυθμίσεις στο χώρο της διδακτικής των Μαθηματικών, κυρίως τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες, να διαδέχονται η μία την άλλη (Βρυώνης & Γούπος, 2009). Σύμφωνα με τις πλέον 

σύγχρονες αντιλήψεις, η μαθηματική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο μπορεί να διευρύνει τη 

σκέψη του παιδιού, αρκεί μέσω της κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης και των 

αντίστοιχων ερεθισμάτων, τα νήπια να οδηγηθούν σε ανώτερα επίπεδα σκέψης (NCTM, 

1989· Ζαχάρος & Παπανδρέου, 2004· Σοφού & Κασιμάτη, 2006). Τα σύγχρονα 

Προγράμματα Σπουδών προσπαθούν να παράσχουν στα νήπια μεγαλύτερες ευκαιρίες 

προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών, προκειμένου να επιτευχθεί με όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία, η μετάβαση από τις αυθόρμητες γνώσεις των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στις τυποποιημένες μαθηματικές γνώσεις των ανώτερων 

εκπαιδευτικών βαθμίδων (Τζεκάκη, 2007α).  

Καμία προσπάθεια για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών 

δεν θα είχε νόημα, αν η μαθηματική γνώση δεν αναγνωριζόταν κοινωνικά και επιστημονικά 
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ως σημαντική και απαραίτητη (Τζεκάκη, 2007β). Τα χρόνια της προσχολικής αγωγής, από 

το σύνολο όσων εμπλέκονται στο χώρο της Προσχολικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζονται ως 

μία περίοδος έντονων αναπτυξιακών αλλαγών στη μαθηματική γνώση και στις δεξιότητες 

των νηπίων (Clements, 2001). Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών φανερώνουν ότι η 

Προσχολική εκπαίδευση αποτελεί μία ιδιαίτερη εκπαιδευτική βαθμίδα προκειμένου τα 

νήπια αφενός να αναπτύξουν θεμελιώδεις ιδέες για τα Μαθηματικά, και αφετέρου να 

συσχετίσουν τη μαθηματική σκέψη με την καθημερινότητά τους και τη χρήση των διαφόρων 

μορφών των ΤΠΕ και των υπολογιστών ειδικότερα (Παναούρα, 2008· Kalogiannakis & 

Zaranis, 2011).  

Είναι πλέον παραδεκτό ότι η εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη μελλοντική συγκρότησή τους (Καπέλου, 

2008). Η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών στο Νηπιαγωγείο έχει τεράστια σημασία, 

διότι υποβοηθά το νήπιο να αποκτήσει τις απαραίτητες νοητικές προϋποθέσεις και να βάλει 

τα γνωστικά θεμέλια για τη συστηματικότερη διδασκαλία των «πραγματικών» μαθηματικών 

εννοιών αργότερα στο Δημοτικό Σχολείο (Κουτσουβάνου, 2004). Όταν η ενασχόληση των 

παιδιών με τα Μαθηματικά αρχίζει από την προσχολική ηλικία, δίνεται η δυνατότητα στα 

νήπια να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας για την εισαγωγή τους στη βασική 

εκπαίδευση, επιτρέποντας την παροχή ίσων ευκαιριών στη μαθηματική εκπαίδευση για τα 

παιδιά όλων των οικογενειών, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

Η προσχολική ηλικία είναι μία περίοδος, στη διάρκεια της οποίας το παιδί έχει την πιο 

γρήγορη ανάπτυξη και αρχίζει να μαθαίνει τις διάφορες βασικές έννοιες, περνώντας ενεργά 

από την οπτική σκέψη στην πνευματική (Σφυρόερα, 2004· Κουλουμπαρίτση, 2005· Nunes 

& Bryant, 2007· Erdoğan & Baran, 2009· Τζεκάκη, 2010· Παπανδρέου, 2011). Ως εκ τούτου, 

η προσχολική ηλικία θεωρείται κατάλληλος χρόνος και για την ανάπτυξη μαθηματικών 

εννοιών από τα παιδιά (Κουτσουβάνου, 2006· Ζαχάρος, 2007· Τζεκάκη, 2007α). Τα παιδιά 

από πολύ μικρή ηλικία δείχνουν να ξέρουν να «μετρούν», ίσως «ξέρουν» και τις αρχές της 

καταμέτρησης, να απαγγέλουν δηλαδή την αριθμητική ακολουθία και να αντιστοιχούν 

(Τζεκάκη, 2007β). Πτυχές της άτυπης μαθηματικής γνώσης των παιδιών, όπως η πρώτη 

αρίθμηση και η επίλυση προβλημάτων, η αναγνώριση συμμετριών και η γεωμετρική γνώση, 

αναπτύσσονται ιδιαίτερα εντυπωσιακά στην προσχολική ηλικία, προσφέροντας τα θεμέλια 

για την απόκτηση της τυπικής μαθηματικής γνώσης στο σχολείο (Nunes & Bryant, 2007).  

Προκειμένου να τεθούν τα γνωστικά θεμέλια τόσο της ανάπτυξης όσο και της 

συστηματικότερης διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών στις επόμενες εκπαιδευτικές 
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βαθμίδες, θα πρέπει ήδη από την Προσχολική εκπαίδευση τα νήπια να βοηθηθούν στην 

αξιοποίηση των πολλαπλών ερεθισμάτων τα οποία δέχονται (Παναούρα, 2008). Τα νήπια 

χρειάζονται τα κατάλληλα ερεθίσματα και διδακτική υποστήριξη προκειμένου να 

προσεγγίσουν πιο αποτελεσματικά τις μαθηματικές έννοιες (Τζεκάκη, 2007α). Η εξοικείωση 

των νηπίων με το μαθηματικό τρόπο σκέψης είναι βασικό να ξεκινά ήδη από τα χρόνια της 

Προσχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθουν στο εξωτερικό περιβάλλον το οποίο κατακλύζεται από μαθηματικές 

διαδικασίες και έννοιες (Τζεκάκη, 2002· Κασιμάτη, 2003· Τζεκάκη, 2007α· 2007β).  

Στο επίπεδο της Προσχολικής εκπαίδευσης, η ίδια η έννοια και η σημασία της 

μαθηματικής γνώσης μεταβάλλεται δραστικά (Γραίκος, 2009). Τόσο στο παλαιότερο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο 

(ΥΠΕΠΘ, 2003), όσο και στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΥΔΒΜΘ, 

2011), αναφέρεται ότι ο γραμματισμός, τα μαθηματικά και η Τεχνολογία αποτελούν τα 

απαραίτητα εφόδια στη μεταμοντέρνα κοινωνία. Η εκμάθηση των βασικών μαθηματικών 

εννοιών κρίνεται ως σημαντική, καθώς η μαθηματική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο 

διευρύνει τα νοητικά πλαίσια του νηπίου, διευκολύνοντας τη μετάβασή του στην τυπική 

μαθηματική γνώση (Ζαχάρος & Παπανδρέου, 2004), συμβάλλοντας συνάμα στη νοητική, 

κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη (Τζεκάκη, 2002). Πλέον, «ο μαθηματικός 

αλφαβητισμός θεωρείται εξίσου σημαντικός με το γλωσσικό στη σύγχρονη κοινωνία» 

(Τζεκάκη, 2000). H μετάβαση από τις αυθόρμητες γνώσεις των παιδιών στις τυποποιημένες 

μαθηματικές γνώσεις αποτελεί το σημαντικότερο ίσως στάδιο της διαδικασίας μάθησης των 

μαθηματικών (Κασιμάτη, 2006). Η διδασκαλία των βασικών μαθηματικών γνώσεων δεν 

είναι αυτοσκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο, αλλά αντίθετα, 

μέσω της διδασκαλίας τους, διευρύνεται πρώτιστα ο τρόπος αντίληψης των νηπίων για τον 

κόσμο των Μαθηματικών. Τα νήπια φεύγοντας από το Νηπιαγωγείο θα πρέπει να έχουν 

καλλιεργήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δεξιότητες που αποτελούν τη βάση του 

μαθηματικού γραμματισμού (Λοΐζου & Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, 2011). 

Η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αποτελεί τη 

βάση στην οποία το παιδί θα μπορέσει στις επόμενες σχολικές βαθμίδες να αντιμετωπίσει 

τις «πραγματικές» μαθηματικές έννοιες (Τζεκάκη, 1996). Κατά συνέπεια, στόχος του 

Νηπιαγωγείου είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπο μαθηματικό, να 

συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση των Μαθηματικών, με άλλα λόγια τη 

χρησιμότητά τους στον πραγματικό κόσμο (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Ωστόσο, συχνά η 

διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο υποβαθμίζει τις αυθόρμητες γνώσεις των παιδιών, με 
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αποτέλεσμα να επιβάλει στους μικρούς μαθητές μαθηματικές γνώσεις που συχνά δεν έχουν 

κανένα νόημα για τα ίδια (Κασιμάτη, 2006). Ο κόσμος των Μαθηματικών θα προσελκύσει 

το ενδιαφέρον των παιδιών όταν τα ίδια τα παιδιά αντιληφθούν ότι τα Μαθηματικά είναι ένα 

εργαλείο επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Ένας τρόπος προκειμένου οι 

νηπιαγωγοί να το επιτύχουν αυτό είναι να χρησιμοποιήσουν προβλήματα από την 

καθημερινότητα των παιδιών (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Συνεπώς, η εκμάθηση των 

μαθηματικών εννοιών καλό είναι να μη συντελείται σε έναν ουδέτερο και αφηρημένο κόσμο, 

στον οποίο οι εμπειρίες των παιδιών δεν έχουν θέση (Λεμονίδης κ.ά., 2012).  

Τα Μαθηματικά γοητεύουν τα παιδιά, όταν αυτά μπορούν να συνδέσουν τις 

μαθηματικές γνώσεις τους, με έννοιες ρεαλιστικές, στις οποίες μπορούν να κατανοήσουν 

πώς και γιατί γίνονται οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί για την επίλυση ενός προβλήματος 

(Nunes & Bryant, 2007). Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠΑΙΘ), ήδη από το 1990, στόχος του Νηπιαγωγείου δεν πρέπει να είναι η διδασκαλία των 

Μαθηματικών, αλλά η βαθμίαία εισαγωγή του νηπίου στις βασικές προμαθηματικές έννοιες 

και διαδικασίες (ΥΠΕΠΘ, 1990). Με τον όρο προμαθηματικές ή πρωτομαθηματικές, 

εννοούμε τις έννοιες εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε ένα αρχικό στάδιο, δηλαδή δεν έχουν 

ακόμη σχηματιστεί αλλά εμφανίζεται μόνο το γενικό τους πλαίσιο (Τζεκάκη, 2006). Στα 

πλαίσια αυτά, το ΥΠΑΙΘ, στο «Βιβλίο Νηπιαγωγού» αναφέρει ρητά ότι στο Νηπιαγωγείο 

δεν επιδιώκεται να επιτευχθούν προσδιορισμένοι στόχοι, ούτε καθορίζονται αυστηρά οι 

δραστηριότητες (ΥΠΕΠΘ, 1990). Τόσο στο παλαιότερο ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), όσο και 

στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Νηπιαγωγείου (ΥΔΒΜΘ, 2011), πρωταρχικός 

σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από 

βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να 

εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Αντίστοιχη θέση εμφανίζεται 

και στον «Οδηγό Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Σύμφωνα με τον οδηγό, κατά την 

προσχολική ηλικία, η οικειοποίηση των μαθηματικών εννοιών δεν εξαντλείται, αλλά μόλις 

αρχίζει να οικοδομείται, διότι κατά την ηλικία αυτή τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε 

επαφή με τα Μαθηματικά. Για το λόγο αυτό, ο τρόπος που θα παρουσιαστούν τα 

Μαθηματικά στα παιδιά της Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι σημαντικός, έτσι ώστε τα 

παιδιά να καταλάβουν την πραγματική τους αξία στην καθημερινή ζωή.  

Οι μαθηματικές έννοιες, δεν είναι απλώς ένα σύστημα γνώσεων, αλλά και μία 

διαδικασία και ως εκ τούτου έχουν ιδιαίτερη σημασία οι τρόποι με τους οποίους 

παρουσιάζονται οι έννοιες αυτές στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η δόμηση της μαθηματικής γνώσης τους (Ζαρκατζιά, Μπαρμπούση & 
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Γρυπάρης, 2003). Ως εκ τούτου, δεν είναι το μαθησιακό υλικό το οποίο συμβάλλει αυτόνομα 

στη διαδικασία δημιουργίας της γνώσης, αλλά το πλαίσιο εντός του οποίου χρησιμοποιείται, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση (Ζαχάρος & Παπαδημητρίου, 2011). Οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρονται σε αρκετές έρευνες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι οι απλές πράξεις 

της πρόσθεσης και αφαίρεσης μονοψήφιων αριθμών μπορούν να διδαχτούν στο 

Νηπιαγωγείο, υπό τον όρο ότι το «διδακτικό ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στον τρόπο 

οικοδόμησης της γνώσης από την πλευρά του νηπίου και όχι στη στείρα χρήση μαθηματικών 

συμβολισμών» (Ζαχάρος & Παπαδημητρίου, 2011). Αντίστοιχα, έρευνες των Kamii & 

DeClark (1995 παράθεση σε Καραντζής, 2009) απέδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ενταγμένες εντός 

της καθημερινής ζωής, «εφεύραν έννοιες της τυπικής αριθμητικής».  

Ανακεφαλαιώνοντας, τέσσερις είναι οι λόγοι, για τους οποίους είναι σημαντική η 

διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο (Clements, 2001):  

• Τα παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης ήδη αντιμετωπίζουν διδακτικό περιεχόμενο το 

οποίο ωστόσο περιλαμβάνει ένα μικρό μέρος των Μαθηματικών. Η συμπληρωματική 

διδασκαλία τους θα συμβάλει ώστε να γίνει το περιεχόμενο αυτό πιο κατανοητό. 

• Αρκετά παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης, ιδίως αυτά που προέρχονται από 

οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων και μειονότητες, συχνά αντιμετωπίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά στα μετέπειτα σχολικά χρόνια. Αυτές οι 

δυσκολίες θα μπορούσαν να εξαλειφθούν αν διδάσκονταν περισσότερα μαθηματικά 

στη διάρκεια φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.  

• Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας διαθέτουν ήδη ικανότητες αριθμητικής και 

γεωμετρίας οι οποίες κυμαίνονται από αρίθμηση αντικειμένων έως και τη δημιουργία 

σχημάτων. Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν μαθηματικές ιδέες στην καθημερινή τους 

ζωή, και μπορούν να αναπτύξουν «εκπληκτικά εξελιγμένη μαθηματική γνώση». Οι 

δραστηριότητες στην προσχολική αγωγή μπορούν να επεκτείνουν αυτές τις 

ικανότητες. 

• Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου, επιβεβαιώνουν 

ότι η μάθηση και οι εμπειρίες επιδρούν στη δομή και οργάνωση του εγκεφάλου των 

μικρών παιδιών, και ότι οι εγκέφαλοί τους αναπτύσσονται περισσότερο όταν 

χρειάζεται να ασχοληθούν με σύνθετες δραστηριότητες και όχι με μηχανιστική 

εκμάθηση δραστηριοτήτων. 
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Σχολική αποτυχία και διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο 

Για δεκαετίες, η Προσχολική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως μία εκπαιδευτική 

βαθμίδα, στα πλαίσια της οποίας τα νήπια απασχολούνται με δραστηριότητες και παιχνίδια 

χωρίς ιδιαίτερο μαθηματικό προσανατολισμό (Τζεκάκη, 2007α). Ωστόσο, οι σύγχρονες 

αντιλήψεις για τη φύση της επιστημονικής γνώσης, σε συνδυασμό με αυτές για τη 

μαθησιακή διαδικασία, έθεσαν σε αμφισβήτηση το παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας και 

μάθησης των Μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση (Σοφού & Κασιμάτη, 2006). Η 

αμφισβήτηση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονη, καθώς διαχρονικές έρευνες, συγκλίνουν στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθηματικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα 

διάφορα στάδια της σχολικής ζωής, συνδέονται με την ανεπαρκή ανάπτυξη της μαθηματικής 

σκέψης ήδη από τα χρόνια του Νηπιαγωγείου (Ζαράνης, 2006· 2007· Τζεκάκη, 2007α· 

Clements & Sarama, 2008b). Οι διαφορές, οι οποίες παρουσιάζονται στην επίδοση των 

μαθητών στα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ίσως έχουν τις ρίζες τους στην 

προσχολική ηλικία και αυτές οι διαφορές αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με τις 

διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνται στο σχολείο (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). 

Αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν τη σπουδαιότητα ενασχόλησης των νηπίων με τα 

Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση (Τζεκάκη, 2000· Καπέλου, 2008), 

συσχετίζοντας τις χαμηλές μαθηματικές επιδόσεις των μαθητών στις ανώτερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες με την ελλιπή προσέγγιση των βασικών μαθηματικών εννοιών ήδη 

από το Νηπιαγωγείο. Η ικανότητα των μαθητών Νηπιαγωγείου να αντεπεξέρχονται στο 

χειρισμό των βασικών μαθηματικών εννοιών, στο τέλος του Νηπιαγωγείου, είναι ισχυροί 

προβλεπτικοί παράγοντες για τη μετέπειτα μαθηματική τους εξέλιξη. Η εξάσκηση των 

νηπίων στις βασικές μαθηματικές διαδικασίες και έννοιες, όπως είναι οι αριθμοί, οι 

υπολογισμοί και τα σχήματα, είναι σημαντική διότι δίχως αυτή τα νήπια «αρχίζουν από 

νωρίς να χάνουν και τις ευκαιρίες και τα δικαιώματά τους» (Tzekaki, 1999· Τζεκάκη, 2007α). 

Υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα ότι η Προσχολική 

Εκπαίδευση παρέχει μία σταθερή βάση για τη μετέπειτα σχολική μάθηση (Jordan, Kaplan, 

Ramineni & Locuniak, 2009). Στην έρευνά τους για τα Μαθηματικά στην προσχολική 

αγωγή, οι Clements & Sarama (2007a) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αριθμητικές 

ικανότητες που τα μικρά παιδιά έχουν αναπτύξει προτού εισέλθουν στο Δημοτικό, είναι 

ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες για τη μετέπειτα εξέλιξή τους στα Μαθηματικά σε 

σύγκριση με άλλες ικανότητες, όπως η οπτική προσοχή, η μεταγνωστική γνώση και η 

κατανόηση του προφορικού λόγου. Αντίστοιχα, οι πρόωρες αριθμητικές δεξιότητες 
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επηρεάζουν τη μαθηματική πορεία των μαθητών περισσότερο και από τις γενικές γνωστικές 

δεξιότητες, όπως η λεκτική και χωρική δεξιότητα (Locuniak & Jordan, 2008).  

Έρευνες στις ΗΠΑ υπογραμμίζουν τη σημασία της αποτελεσματικής μαθηματικής 

εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο (Clements, 2001). Η ορθή μαθηματική εκπαίδευση στη 

διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη μελλοντική 

μαθηματική επιτυχία των μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμία εκπαίδευση 

(Erdoğan & Baran, 2009). Αντίστοιχα, οι μαθηματικές εμπειρίες των παιδιών κατά την 

ενασχόλησή τους στο Νηπιαγωγείο, αποτελούν το θεμέλιο για την κατάκτηση των 

μαθηματικών γνώσεων στα διάφορα σχολικά στάδια (LeFevre et al., 2009). Επιπρόσθετα, 

άλλες έρευνες τονίζουν τη σημασία της ορθής μαθηματικής εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο, 

ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά μειονεκτικών οικογενειών, από ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες (μετανάστες κ.ά.), υπογραμμίζοντας την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα νήπια 

ανεξαρτήτως οικονομικής, κοινωνικής και εθνοτικής προέλευσης (Clements & Sarama, 

2009· Sarama & Clements, 2009). Η ανεπαρκής προσοχή στην εκμάθηση μαθηματικών 

γνώσεων στην προσχολική αγωγή ενδεχόμενα να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία τα νήπια 

στις επόμενες σχολικές βαθμίδες. Η δε αποτυχία αυτή, είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά 

προερχόμενα από φτωχές οικογένειες ή μειονότητες, καθώς είναι λιγότερο πιθανόν να 

διαθέτουν ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο να διευκολύνει ή και να ενισχύει τη 

μάθηση (Sarama & Clements, 2009). 

Στη χώρα μας, ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθηματικές γνώσεις των 

μαθητών είναι πολύ χαμηλές, καθώς μόνο το ένα τρίτο των μαθητών ανταποκρίνεται με 

επιτυχία σε ερωτήσεις που απαιτούν βασικές μαθηματικές γνώσεις (Τζεκάκη, 2000). Οι 

μαθητές των μεγαλύτερων σχολικών βαθμίδων δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ακόμη 

και στοιχειώδη μαθηματικά προβλήματα (Τζεκάκη, 2007α). Διάφορες άλλες έρευνες, 

επισημαίνουν ότι η σχέση του παιδιού με τα Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση 

επηρεάζει σημαντικά τη σχολική του διαδρομή και τις εκπαιδευτικές του επιλογές (Τζεκάκη, 

2000· Τζεκάκη, 2007α· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Η αναγκαιότητα μίας 

διαφορετικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Μαθηματικών προκύπτει επιπλέον από 

αποτελέσματα ερευνών και στη χώρα μας, οι οποίες αποκαλύπτουν την επιφανειακή 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τα παιδιά και τη δημιουργία απόψεων οι οποίες 

δεν αντανακλούν την πραγματική φύση της μαθηματικής δραστηριότητας (Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2008). 
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Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική των Μαθηματικών στην 
Προσχολική Εκπαίδευση 

Στο παρελθόν, η διδασκαλία των Μαθηματικών είχε συνδεθεί με τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων στην τάξη, συχνά μέσω κανόνων και την εφαρμογή αυτών σε 

παραδείγματα, με συνεχή εξάσκηση και επανάληψη σε μία μορφής διδασκαλίας, την οποία 

ο Skemp (1976 παράθεση σε Nunes & Bryant, 2007) αποκάλεσε «εργαλειακή κατανόηση». 

Στην Προσχολική Εκπαίδευση, παρότι η μαθηματική ανάπτυξη ξεκινά από τις μικρές 

ηλικίες, τα Μαθηματικά αντιμετωπίζονταν συνήθως ως μία συλλογή δραστηριοτήτων οι 

οποίες δεν συνιστούσαν μία συστηματική εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές ιδέες 

(Τζεκάκη, 2007α). Τα προγράμματα διδασκαλίας των μαθηματικών περιορίζονταν στην 

αρίθμηση, στην αναγνώριση σχημάτων, στον προσδιορισμό και στην ολοκλήρωση 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων, καθώς και στην εισαγωγή σε συγκρίσεις μεγεθών με έναν 

τρόπο που δεν ενίσχυε την κατανόηση και την ανάκληση γνώσεων (Greenes, Ginsburg & 

Balfanz, 2004). Για πολλά χρόνια, η προσχολική και η πρώτη σχολική ηλικία 

αντιμετωπίζονταν ως μία ηλικία κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο 

απασχολούνταν με παιγνιώδεις δραστηριότητες δίχως ιδιαίτερο προσανατολισμό και στόχο 

(Τζεκάκη, 2006).  

Στον αντίποδα, όλες οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά προσχολικής και 

πρωτοσχολικής ηλικίας διαθέτουν τη δυναμική να αναπτύξουν και να κατανοήσουν πιο 

σύνθετες μαθηματικές έννοιες, απ' όσες οι ερευνητές και οι παιδαγωγοί θεωρούσαν ότι ήταν 

ικανά τις προηγούμενες δεκαετίες να πράξουν (Τζεκάκη, 2007α· Ζαχάρος, 2007). Οι 

σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως αποτυπώνονται και στη διαμόρφωση των νέων αναλυτικών 

προγραμμάτων σε πολλές χώρες, υποστηρίζουν την άποψη ότι το παιδί παίζει ενεργητικό 

ρόλο στην κατανόηση και μάθηση των Μαθηματικών, οικοδομώντας γνώσεις σταδιακά, 

βασιζόμενο πάνω σε αυτά που ήδη γνωρίζει μέσα σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

(Nunes & Bryant, 2007). Οι βασικές ικανότητες που περιγράφονται για την προσχολική και 

πρώτη σχολική ηλικία στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, αφορούν τη σύγκριση, την 

καταμέτρηση, τη μέτρηση, την εκτίμηση και τη συστηματική εξοικείωση με την εύρεση και 

παράσταση προτύπων (Τζεκάκη, 2007α).  

Η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών στο Νηπιαγωγείο θεωρείται ότι θα πρέπει να 

γίνεται με τρόπο, ώστε να βοηθάει τα νήπια να αναπτύξουν τις απαραίτητες νοητικές 

διεργασίες, μέσω των οποίων θα μπορέσουν να κατανοήσουν το φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον (Τζεκάκη, 2000). Κυρίαρχος στόχος της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο 
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Νηπιαγωγείο είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα και την ανάγκη ύπαρξης 

των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή. Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο δε θα πρέπει 

να θεωρούνται και να διδάσκονται ως διακριτό διδακτικό αντικείμενο. Αντίθετα, προτείνεται 

η υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων προκειμένου τα νήπια να αντιληφθούν τη 

σημασία και χρησιμότητα των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, μέσω της 

αλληλεπίδρασης και σύνδεσής τους με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Βοζίκη, 2009). 

Μέσω της υλοποίησης διαθεματικών μαθηματικών δραστηριοτήτων το νήπιο έχει τη 

δυνατότητα να ανακαλύψει και να χειριστεί έννοιες μέσα σε ένα πλαίσιο που προσφέρει τη 

δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ αυτών των εννοιών (Λεμονίδης κ.ά., 2012). Οι διαθεματικές 

προσεγγίσεις και τα σχέδια εργασίας ωθούν διαρκώς τα παιδιά να βρίσκουν απαντήσεις σε 

ερωτήματα που αφορούν την επιστημονική αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα 

(Θάνου, 2007). Τα Μαθηματικά, στην Προσχολική Εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να αποτελούν 

αυτοσκοπό αλλά ένα μέσο το οποίο με τις ανάλογες προσεγγίσεις μπορεί με ουσιαστικό 

τρόπο να στηρίξει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Λοΐζου, 2010). Ως εκ τούτου, δεν 

πρέπει να περιορίζονται στην αναγνώριση και αντιστοίχιση αριθμών ή τη διεξαγωγή 

αποτελεσμάτων αριθμητικών πράξεων. Αντίθετα, μέσω της διδασκαλίας τους θα πρέπει να 

διευρύνεται ο τρόπος αντίληψης των νηπίων και να δημιουργούνται μοντέλα σκέψης σχετικά 

με τον κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Papert, «σκοπός των μαθηματικών στο 

Νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η στήριξη της 

γενικότερης ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού» (Papert 1972 παράθεση σε Λοΐζου, 2010). 

Είναι πλέον αποδεκτό, ότι συχνά οι δυσκολίες των παιδιών στα Μαθηματικά 

οφείλονται σε μία κακή εκκίνηση ήδη από τα χρόνια της Προσχολικής Εκπαίδευσης 

(Ζαράνης κ.ά., 2013). Το πιο σημαντικό ζητούμενο στη μαθηματική εκπαίδευση θα πρέπει 

να είναι ο σχεδιασμός κατάλληλων μαθηματικών δραστηριοτήτων για την ανάδειξη των 

βασικών μαθηματικών εννοιών, στο επίπεδο της κάθε ηλικίας (Τζεκάκη, 2003). Στον 

«Οδηγό Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου κ.ά., 2006) αναφέρεται ότι σκοπός της διδασκαλίας των 

μαθηματικών εννοιών στο Νηπιαγωγείο, είναι οι μικροί μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι 

χρησιμοποιούν τα μαθηματικά ως ένα βοηθητικό εργαλείο για την επίλυση καθημερινών 

προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο. Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο 

θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και παρεμβάσεις, ενώ 

επιθυμητή είναι η χρήση φυσικών υλικών και των ΤΠΕ (Βοζίκη, 2009). Η διδασκαλία των 

Μαθηματικών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη διευκόλυνση των παιδιών για την 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και όχι στην καλλιέργεια της απομνημόνευσης και 

της μηχανικής μάθησης (Τουμάσης, 2000). Για παράδειγμα, η δυνατότητα των νηπίων να 
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ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες πρόσθεσης και αφαίρεσης μονοψήφιων αριθμών, 

μπορεί να αποτελέσει διδακτικό στόχο στην Προσχολική Εκπαίδευση (Αντωνόπουλος, 

Τσιούνη & Ζαχάρος, 2008). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διδακτική δραστηριότητα 

να μην επικεντρωθεί στη μαθηματική τυπολογία αλλά στις νοητικές διεργασίες των παιδιών 

(Hughes 1986 παράθεση σε Ζαχάρος κ.ά., 2007). Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μπορούν να 

χειριστούν ακόμα και την έννοια της διαίρεσης υπό τον όρο ότι η διδασκαλία της θα ενταχθεί 

στο κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο και πρώτιστα υπό τον όρο να μην «σχολικοποιηθούν» οι 

διάφορες δραστηριότητες στην Προσχολική Εκπαίδευση (Παναούρα, 2008).  

Οι ηλικίες μέχρι τα οκτώ αποδεικνύονται κρίσιμες για την κοινωνική, συναισθηματική 

και νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν 

να οδηγήσουν σε ανώτερη σχολική και πνευματική ανάπτυξη (Τζεκάκη, 2007α). Στις ΗΠΑ, 

οι Οργανισμοί NAEYC και NCTM από κοινού έχουν επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη 

για κατάλληλα και αποτελεσματικά προγράμματα Μαθηματικών για την πρώιμη παιδική 

ηλικία, επιδοκιμάζοντας την «παροχή υψηλής ποιότητας, γεμάτη προκλήσεις και προσιτής 

μαθηματικής εκπαίδευσης για τα παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών» (Pasnik & Llorente, 2013). Ο 

NCTM για πρώτη φορά, περιέλαβε το Νηπιαγωγείο στα αναθεωρημένα πρότυπά του για την 

εκμάθηση των Μαθηματικών στο σχολείο, αναγνωρίζοντας ότι «τα θεμέλια για τη 

μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών τίθενται στα πρώτα χρόνια της ζωής τους» (NCTM, 2000). 

Ως αποτέλεσμα, όλες σχεδόν οι πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν ενσωματώσει στα ωρολόγια 

προγράμματά τους τη χρήση μαθηματικών στην προσχολική αγωγή (Lee & Ginsburg, 2007· 

Copple & Bredekamp, 2009). Ο NCTM (2000) προτείνει στους νηπιαγωγούς την προώθηση 

των μαθηματικών στα παιδιά, μέσω των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Για 

παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να μάθουν μαθηματικές έννοιες, όπως την ταξινόμηση, κατά 

τη διάρκεια της καθαριότητας, καθώς τοποθετούν τα παιχνίδια σε τάξη. Αντίστοιχα, τα νήπια 

μπορούν να μάθουν την αίσθηση του χρόνου με βάση την ακολουθία των καθημερινών 

δραστηριοτήτων τους (Lee, Lee & Collins, 2009).  

Από αρκετούς ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών έχουν αναπτυχτεί τα 

τελευταία χρόνια σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών για τα Μαθηματικά της προσχολικής 

ηλικίας. Ενδεικτικά στη βιβλιογραφία αναφέρονται οι διδακτικές προσεγγίσεις των 

Ginsburg (2002), Sarama & Clements (2004) και Klein & Starkey (2004). Τα κοινά στοιχεία 

των προγραμμάτων αυτών είναι ότι οι συντάκτες τους θεωρούν ότι τα παιδιά είναι ικανά να 

μάθουν Μαθηματικά σε μικρή ηλικία, το παιχνίδι δεν είναι αρκετό καθώς και ότι η 

καθοδήγηση ενός ενήλικα είναι απαραίτητη προκειμένου να αναπτύξουν όλες τις 

δυνατότητές τους (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Στις ΗΠΑ, το πρόγραμμα με τίτλο 
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«Big Mathematics for Little Kids», είναι ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο 

χρησιμοποιεί κατάλληλες καταστάσεις και παιχνίδια, για να ενθαρρύνει τα παιδιά να 

σκέφτονται με μαθηματικούς τρόπους που κινούνται ίσως έξω από τα παραδοσιακά σχολικά 

πλαίσια, συνδυάζοντας τις τυπικές ενασχολήσεις των νηπίων με υψηλού επιπέδου 

μαθηματικές δραστηριότητες (Ginsburg et al., 2003 παράθεση σε Τζεκάκη, 2007α). 

Στην Ελληνική Προσχολική εκπαίδευση, το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΕΠΠΣ) του 1999, σε αντικατάσταση του Αναλυτικού Προγράμματος του 1985, ανέφερε ότι 

η διαδικασία μάθησης των Μαθηματικών είναι μία κατασκευαστική δραστηριότητα και ότι 

η επίλυση προβλημάτων – δραστηριοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. Το ΕΠΠΣ αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε με την έννοια της 

διαθεματικότητας και για το λόγο αυτό αντικαταστάθηκε από το ∆ιαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) (ΦΕΚ 303 & 304/13-3-2003) και τα νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) (Κουλουμπαρίτση, 2005· Βρυώνης & Γούπος, 2009). Η 

μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων αποτελεί μία από τις παραμέτρους που 

προσδιόριζαν τη φιλοσοφία του ∆ΕΠΠΣ (Θάνου, 2007), σε συνδυασμό με τη διαθεματική 

προσέγγιση η οποία υλοποιείται με ποικίλους τρόπους, όπως με τη θεματική προσέγγιση, 

την εκπόνηση σχεδίων εργασίας και τη χρήση διαθεματικών εννοιών οι οποίες διασυνδέουν 

τις διάφορες γνωστικές περιοχές (Γκλιάου, 2005). Οι παραπάνω θέσεις εμφανίζονται και 

στον Οδηγό Σπουδών με τίτλο «Οδηγός Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου κ.ά., 2006), στον οποίο 

τονίζεται και περιγράφεται η αναγκαιότητα της μάθησης μέσα από την επίλυση 

προβλημάτων (Θάνου, 2007). Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του «Οδηγού Νηπιαγωγού» και 

ιδιαίτερα την ενότητα που αφορά «Τα Μαθηματικά στον κόσμο των παιδιών», η Τζεκάκη 

(2007α) διαπιστώνει την εισαγωγή νέων σημαντικών επιστημονικών στοιχείων, όπως οι 

σύγχρονες αντιλήψεις για τη Μαθηματική εκπαίδευση και η επιδίωξη εμπλοκής των παιδιών 

με σημαντικές μαθηματικές έννοιες μέσα από δραστηριότητες και μαθηματικές διαδικασίες, 

επισημαίνοντας ότι αποτελεί μία καλή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μίας 

σοβαρής μαθηματικής εκπαίδευσης και στη χώρα μας στις ηλικίες 4-6 χρονών. Ωστόσο 

σχολιάζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στον «Οδηγό Νηπιαγωγού» ορισμένα «παλαιά» 

στοιχεία, όπως οι ομαδοποιήσεις και οι αντιστοιχήσεις, τα οποία σήμερα δεν αποτελούν 

αυτόνομες μαθηματικές επιδιώξεις. Επιπρόσθετα, συχνά στον «Οδηγό Νηπιαγωγού» 

εμφανίζεται η νηπιαγωγός να ρωτάει, να καθοδηγεί με ερωταποκρίσεις τα νήπια, 

διατηρώντας μία ξεπερασμένη παιδαγωγική αντίληψη για τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 

μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Τζεκάκη, 2007α). 
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Ωστόσο, ο «Οδηγός Νηπιαγωγού» δεν παύει να αποτελεί μία αξιόλογη προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού της προσχολικής μαθηματικής εκπαίδευσης, καθώς ρητά προσδιορίζει ότι 

προκειμένου τα νήπια «να αρχίσουν να σκέφτονται με μαθηματικό τρόπο είναι αναγκαίο να 

τους δίνονται ευκαιρίες να εξερευνούν, να χειρίζονται και να οργανώνουν συγκεκριμένα 

υλικά» (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Οι διερευνήσεις που προκύπτουν από τους δύο κύριους 

τύπους εργασίας των νηπιαγωγών με τα νήπια, οι οποίες προτείνονται από τον «Οδηγό 

Νηπιαγωγού», οι θεματικές προσεγγίσεις και τα σχέδια εργασίας, εξασφαλίζουν θεωρητικά 

το πλέον σύγχρονο πλαίσιο για την ανάπτυξη μαθηματικών αναζητήσεων (Παπανδρέου, 

2009). Επιπρόσθετα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου και τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου» (ΥΔΒΜΘ, 2011), προτείνει στους νηπιαγωγούς να υλοποιούν 

δραστηριότητες επίλυσης πραγματικών προβλημάτων-παιχνιδιών αφού πρώτα τις 

προσαρμόσουν στο περιβάλλον της τάξης τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο 

εκπαιδευτικός «προσαρμόζει το πρόγραμμα στα παιδιά αντί να περιμένει να προσαρμοστούν 

εκείνα σε αυτό» (Hall, Strangman & Meyer, 2011 παράθεση σε ΥΔΒΜΘ, 2011). 

Η μαθηματική εκπαίδευση στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο δε στοχεύει στην 

απομνημόνευση από το νήπιο γνώσεων αποκομμένων από τον πραγματικό κόσμο, αλλά 

στην καλλιέργεια ενός νέου τρόπου σκέψης και χρήσης των μαθηματικών εννοιών 

(Τζεκάκη, 2010), με απώτερο σκοπό τη στήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού. 

Από την παλαιότερη έμφαση στην απλή γνώση της αρίθμησης, σκοπός της σύγχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης είναι να οδηγηθούμε σταδιακά στο μαθηματικό γραμματισμό 

(Γραίκος, 2009), δηλαδή στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, προκειμένου να είναι σε 

θέση να εφαρμόζει μαθηματικές γνώσεις, μεθόδους και διαδικασίες σε προβλήματα της 

καθημερινής ζωής (ΕΠΠΣ Μαθηματικών) (ΥΠΕΠΘ, 1997).  

Ποτέ πριν στο παρελθόν δεν είχε δοθεί μεγαλύτερη προσοχή από την εκπαιδευτική 

κοινότητα στη μαθηματική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο (Lee & Ginsburg, 2007· Clements 

& Sarama, 2009), καθώς τον 21ο αιώνα, η μαθηματική εκπαίδευση στην Προσχολική 

εκπαίδευση μεταβάλλεται και η παραδοσιακή διδασκαλία αντικαθίσταται με νέες μορφές 

διδασκαλίας, οι οποίες προϋποθέτουν τη δημιουργία ενός νέου διδακτικού περιβάλλοντος 

το οποίο θα κάνει και συστηματική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Ζαράνης κ.ά., 2009). Οι 

σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο χώρο της Προσχολικής 

εκπαίδευσης πρεσβεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων 

(Γάκη, Θαλασσινού & Καπέλου, 2011) ή μαθησιακών εμπειριών (ΥΔΒΜΘ, 2011). Οι 

δραστηριότητες αυτές δε θα πρέπει να «μαθηματικοποιούν» το χώρο του Νηπιαγωγείου, 
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αλλά αντίθετα μέσω ευχάριστων, παιγνιωδών και δημιουργικών τρόπων θα κινητοποιούν 

αφενός τα νήπια και αφετέρου θα τους μεταδίδουν τη χρησιμότητα των Μαθηματικών στον 

πραγματικό κόσμο. Μία σύγχρονη μαθηματική εκπαίδευση στη Προσχολική εκπαίδευση δεν 

ενδιαφέρεται να εισάγει στο μυαλό των μαθητών προκατασκευασμένες ιδέες και διαδικασίες 

χωρίς νόημα. Αντίθετα, είναι προσανατολισμένη στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

προκειμένου ως μαθητές και ως άτομα να «σκέφτονται και να δρουν με μαθηματικό τρόπο» 

(Τζεκάκη, 2007β). Μία σύγχρονη προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών (Κασιμάτη, 2003· 

2006), θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι:  

• Το παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών εννοιών, οι 

οποίες προσφέρονται από το διδάσκοντα με τη μορφή αφήγησης ή ερωταπόκρισης, 

αλλά να εμπλέκεται δυναμικά στη δόμηση της μαθηματικής γνώσης. 

• Η μαθηματική γνώση πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από κατάλληλες και ειδικά 

διαμορφωμένες διδακτικές δραστηριότητες, προβλήματα και διδακτικές καταστάσεις 

για το κάθε μαθηματικό αντικείμενο που θα διδαχτεί. Μέσα από τέτοιες προσεγγίσεις, 

τα νήπια θα αντιμετωπίσουν τα Μαθηματικά, όπως πραγματικά είναι, ως μία 

δημιουργική ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων στα Μαθηματικά 

Ο Piaget (1947 παράθεση σε Τζεκάκη, 2007α) υποστήριζε ότι το «εγωκεντρικό» παιδί 

του προ-εννοιολογικού σταδίου, δεν μπορεί να οδηγηθεί σε λογικά συμπεράσματα. Ως εκ 

τούτου, αρκετοί παιδαγωγοί επηρεασμένοι από την έρευνα του Piaget, θεωρούσαν ότι τα 

μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν σημαντικές μαθηματικές ιδέες (Ginsburg, 

2002). Αναμφίβολα ο Ginsburg συμφωνεί στο ότι η σκέψη των μικρών παιδιών πάσχει 

από διάφορους περιορισμούς. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η πρόσφατη ερευνητική 

βιβλιογραφία για τα «καθημερινά μαθηματικά» δίνει μία τελείως διαφορετική εικόνα, με 

άλλα λόγια, τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερη ικανότητα και ενδιαφέρον για τα 

Μαθηματικά από ό,τι αρχικά πιστευόταν (Ginsburg, 1989· 2002). Σύγχρονες έρευνες 

δείχνουν πως όταν τα παιδιά αρχίζουν το σχολείο, οι ικανότητές τους για τις μαθηματικές 

έννοιες του αριθμού, της διατήρησης του μήκους κ.ά., δεν είναι τόσο περιορισμένες, όσο 

ισχυρίζεται ο Piaget (Ζαχάρος, 2007). 

Αν και οι μαθηματικές γνώσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο είναι 

ζωτικής σημασίας για τη μετέπειτα ανάπτυξή τους, στην πλειονότητά τους τα νήπια 

εισέρχονται στο Νηπιαγωγείο με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με τους αριθμούς 

(Λεμονίδης, 1998· Egan & Hengst, 2012). Η επισκόπηση της έρευνας σχετικά με τη 
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μαθηματική εκπαίδευση στην Προσχολική αγωγή, αποκαλύπτει ότι τα νήπια (ηλικίας έως 

και 3 ετών) έχουν αναπτύξει διαισθητικά ποικίλες μαθηματικές έννοιες και έχουν αποκτήσει 

ήδη τυποποιημένες μορφές της μαθηματικής γνώσης που είναι πιο πολύπλοκες από ό,τι 

πιστευόταν παλαιότερα (Καλδρυμίδου & Καπέλου, 2003· Σακονίδης, 2004· Weiss et al., 

2006· Shiakalli & Zacharos, 2011). Η άτυπη καθημερινή μαθηματική γνώση εμφανίζεται με 

διαφορετικές φόρμες και μορφές από πολιτισμό σε πολιτισμό, ακόμη και μέσα στον ίδιο 

πολιτισμό, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται (Σακονίδης, 2004). Ο 

Ginsburg (2002) σε έρευνα που διενέργησε σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών στις ΗΠΑ, 

παρατήρησε ότι τα παιδιά από διάφορες κοινωνικές τάξεις και εθνικές 

ομάδες αυθόρμητα και τακτικά ασχολούνται με τα «καθημερινά μαθηματικά». Η 

ενασχόληση αυτή είναι διαισθητική, άτυπη και ελεύθερη γραπτών συμβολισμών 

και περιλαμβάνει όχι μόνο την καταμέτρηση, αλλά επίσης την εργασία με μεγέθη και μοτίβα. 

Αντίστοιχα, οι Greenes, Ginsburg & Balfanz (2004) διαπίστωσαν σε έρευνά τους, βασισμένη 

στο ελεύθερο παιχνίδι των μικρών παιδιών, ότι τα νήπια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον σε 

δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με μαθηματικές ιδέες και ότι η συχνότητα, η φύση και 

η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων αυτών δεν επηρεάζονται από παράγοντες, όπως το 

φύλο, η οικονομικο-κοινωνική κατάσταση των παιδιών ή η εθνικότητά τους. Εν συντομία, 

οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλα ανεξαιρέτως τα μικρά παιδιά είναι ικανά να διδαχθούν 

ενδιαφέρουσες μαθηματικές ιδέες και μεθόδους.  

Από τη βρεφική ηλικία, τα παιδιά αυθόρμητα αναγνωρίζουν και διακρίνουν μικρούς 

αριθμούς αντικειμένων (Erdoğan & Baran, 2009) και πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας 

κατέχουν ένα σημαντικό όγκο άτυπης μαθηματικής γνώσης (Παναούρα, 2008), έχοντας 

μάλιστα αναπτύξει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την «έννοια» ή την «αίσθηση του 

αριθμού» (Μάνεση, 2011). Το παιδί αρχίζει να κατακτά τις αρχικές μαθηματικές ικανότητες 

πρώτα σωματικά, στη συνέχεια πνευματικά και τέλος, με τη φυσική καταμέτρηση, με τη 

βοήθεια των χεριών του και των εμπειριών που αυτό αποκομίζει κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασής του με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Erdoğan & Baran, 2009). Ως 

εκ τούτου, τα νήπια είναι ικανά να μάθουν πιο σύνθετες και περίπλοκες μαθηματικές γνώσεις 

από ό,τι προτείνεται για την ηλικία τους από τα προγράμματα Προσχολικής εκπαίδευσης 

(Τζεκάκη, 2007α· Shiakalli & Zacharos, 2011). Κάθε παιδί κατά την είσοδό του στο 

Νηπιαγωγείο διαθέτει το δικό του γνωστικό φορτίο ή όπως σχολιάζει η Βοζίκη (2009), «το 

κάθε νήπιο εισέρχεται με διαφορετικό επίπεδο γνωστικής σταθεροποίησης». Επιπρόσθετα, η 

ενασχόληση των νηπίων ήδη από πολύ μικρή ηλικία με πολυμεσικές, μαθηματικές 

εφαρμογές ενισχύει τη σκέψη και την ικανότητα εξερεύνησης, την οποία τα νήπια διαθέτουν 
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έμφυτη, συμβάλλοντας στην ευκολότερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Vygotsky (1978), «τα παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά πολύ πριν 

από την είσοδό τους στο σχολείο... Ασχολούνται με δραστηριότητες σχετικές με τη διαίρεση, 

πρόσθεση, αφαίρεση, καθώς και τον προσδιορισμό των διαστάσεων. Ως εκ τούτου, τα παιδιά 

διαθέτουν τη δική τους προσχολική αριθμητική, την οποία μόνο μυωπικοί ψυχολόγοι θα 

μπορούσαν να αγνοήσουν».  

Τα μικρά παιδιά έχοντας μία έμφυτη περιέργεια και ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, 

συχνά έρχονται στο Νηπιαγωγείο με μία ήδη έτοιμη κατανόηση για τις έννοιες των 

μαθηματικών, καθώς και με ικανότητες επίλυσης προβλημάτων που έχουν ανακαλύψει κατά 

την ενασχόλησή τους με καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Οι διεθνείς έρευνες 

τεκμηριώνουν την ικανότητα των μικρών μαθητών να εμπλακούν στην επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο βασικές δεξιότητες και 

στρατηγικές επίλυσης (NTCM, 2000· Τζεκάκη, 2007α). Τα νήπια, ακόμη και από την ηλικία 

των 3 ετών, έχουν μία άτυπη γνώση των Μαθηματικών, η οποία είναι περισσότερο σύνθετη 

και περίπλοκη από ό,τι αρχικά είχαν υποθέσει οι ασχολούμενοι στο χώρο της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης (Ginsburg, 1989· Greenes et al., 2004). Τα μικρά παιδιά καθώς κατέχουν ήδη 

καλά ανεπτυγμένες άτυπες μαθηματικές γνώσεις, είναι έτοιμα να διδαχθούν πολύπλοκες για 

την ηλικία τους μαθηματικές έννοιες, και συνεπώς «περισσότερα μπορούν να διδαχθούν στην 

προσχολική ηλικία από ότι προηγουμένως ήταν αποδεκτό» (Lee & Ginsburg, 2007).  

Ο Λεμονίδης (1998) μετά από έρευνες που πραγματοποίησε σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι νήπια τα οποία δεν είχαν διδαχθεί τις πράξεις της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης, στην πλειοψηφία τους ήταν σε θέση να λύνουν προβλήματα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με μικρούς μονοψήφιους αριθμούς. Τα προβλήματα ήταν εύκολο 

να αναπαρασταθούν είτε με τη χρήση αντικειμένων καθημερινής χρήσης είτε από τα ίδια τα 

νήπια κάνοντας χρήση των δακτύλων τους. Αρκετά παιδιά στην προσχολική ηλικία (4 έως 

5 ετών), προτού ακόμη μάθουν τις αριθμητικές πράξεις, μπορούν να λύνουν σύνθετα 

προβλήματα της μορφής «μ+ν», εφαρμόζοντας διαδικασίες απαρίθμησης με τη βοήθεια 

απαριθμήσιμων αντικειμένων (Carpenter 1981 παράθεση σε Λεμονίδης, 1994). Τα νήπια 

πριν την είσοδο τους στο Νηπιαγωγείο αντιλαμβάνονται την έννοια της διατήρησης της 

σταθερότητας των μονοψήφιων αριθμών, καθώς και τις πράξεις της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης (Hughes, 1983 παράθεση σε Καπέλου & Καφούση, 2003).  

Οι μαθηματικές γνώσεις που διαθέτουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στη χώρα 

μας προέρχονται κυρίως από το κοινωνικό και φυσικό τους περιβάλλον, εκτός των πλαισίων 

της τυπικής σχολικής μάθησης (Λεμονίδης, 1998· Παπανδρέου, 2007). Αρκετά παιδιά 
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προτού καν εισέλθουν στο Νηπιαγωγείο, έρχονται από πολύ νωρίς σε επαφή με καθημερινές 

αριθμητικές εμπειρίες (Λεμονίδης, 1994· Τζεκάκη, 2007α). Οι εμπειρίες αυτές μπορεί να 

είναι σε μορφή δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, η μέτρηση ενός αριθμού μπαλονιών), 

αριθμητικών λέξεων και συμβόλων (για παράδειγμα, η χρήση των πλήκτρων του 

χειριστηρίου της τηλεόρασης για την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή η χρήση 

του πληκτρολογίου ενός τηλεφώνου για την πραγματοποίηση μίας τηλεφωνικής κλήσης), 

καθώς και ολόκληρων προτάσεων με αριθμητικό νόημα (για παράδειγμα, η προφορική 

απαγγελία μίας ακολουθίας αριθμών στα πλαίσια ενός παιδικού παιχνιδιού). Έρευνα των 

Γαγάτση & Λεμονίδη (1994) σε 149 μαθητές Νηπιαγωγείου της πόλης της Φλώρινας, 

σχετικά με την εξωσχολική προέλευση της γνώσης των νηπίων προτού εισέλθουν στο 

Νηπιαγωγείο, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Τα νήπια ακόμη και στις πιο μικρές ηλικίες ξέρουν να αριθμούν προφορικά πολύ 

μεγαλύτερους αριθμούς από αυτούς που διδάσκονται. 

• Υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των παιδιών ως προς την ικανότητα της 

προφορικής αρίθμησης.  

Τα μικρά παιδιά μπορούν να μάθουν πιο ενδιαφέροντα και πιο ουσιαστικά 

Μαθηματικά από αυτά που διδάσκονται στα περισσότερα προγράμματα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης (Greenes et al., 2004). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποδεικνύονται ικανοί 

λύτες των προβλημάτων που τους αφορούν (Τζεκάκη, 2007α), ενώ η ενασχόλησή τους με 

τα Μαθηματικά, αξιοποιώντας τις εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής, ενδυναμώνει το 

ενδιαφέρον τους για την αρίθμηση, τα σχήματα και τη μέτρηση (Καφούση & Σκουμπουρδή, 

2008). Ωστόσο, οι ικανότητες αυτές μειώνονται όταν εισάγονται στα τυπικά μαθηματικά 

προβλήματα του σχολείου (Τζεκάκη, 2007β). Το 2002, η Εθνική Ένωση για την Εκπαίδευση 

των Μικρών Παιδιών (NAEYC) σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Καθηγητών των 

Μαθηματικών των ΗΠΑ (NCTM), διατύπωσαν τις αρχές και τα κριτήρια που οφείλουν να 

διέπουν τις διδακτικές πρακτικές και τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Προσχολική 

εκπαίδευση. Σε αυτές, περίοπτη θέση καταλαμβάνει η ανάγκη για ποιοτική, αποτελεσματική 

και ελκυστική διδασκαλία των βασικών μαθηματικών εννοιών. Ως εκ τούτου, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στα μαθηματικά με δραστηριότητες που 

έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτά και συνδέονται με τις εμπειρίες τους (Καφούση & Σκουμπουρδή, 

2008). Πλέον, υπάρχουν αρκετά εμπειρικά δεδομένα για να υποστηριχθεί η άποψη ότι 

υπάρχει έλλειψη συνέχειας μεταξύ των τυπικών σχολικών μαθηματικών και των γνωστικών 

δραστηριοτήτων που αυτά συνεπάγονται και της πλούσιας εμπειρικής γνώσης που 
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προκύπτει από την άτυπη λύση προβλημάτων της καθημερινής ζωής (Λεμονίδης, 2001). Η 

αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να αναγνωρίσει τις προϋπάρχουσες μαθηματικές 

εμπειρίες των νηπίων και να οικοδομήσει πάνω σε αυτές, στερεί από τη διδακτική διαδικασία 

ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό (Σακονίδης, 2004). Τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην κατανόηση των τυπικών Μαθηματικών και ως υπεύθυνο θεωρείται το ίδιο το σχολείο, 

καθώς δεν αξιοποιεί όπως θα έπρεπε, την προηγούμενη γνώση των παιδιών, παρόλο που 

ενισχύεται συνεχώς η άποψη ότι ο μαθητής κατασκευάζει τη νέα γνώση με βάση τις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του. Στο σημερινό σχολείο, η διδασκαλία των 

Μαθηματικών αγνοεί και υποτιμά τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά μέσα από τις 

καθημερινές εμπειρίες τους κατασκευάζουν τα δικά τους Μαθηματικά. Ως εκ τούτου, 

προκύπτουν δύο τουλάχιστον αρνητικές συνέπειες. Αφενός το σχολείο δεν επιτρέπει να 

αναδειχθούν οι άτυπες μαθηματικές ικανότητες των παιδιών και αφετέρου η διδασκαλία 

χάνει ευκαιρίες να εισάγει μαθηματικές ιδέες με έναν τρόπο που να έχει νόημα για τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας (Παπανδρέου, 2007).  

Το περιεχόμενο της πρώτης αρίθμησης στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών  

Οι απόψεις του Piaget για τη σχέση της οικοδόμησης της έννοιας του αριθμού με την 

ανάπτυξη της λογικής σκέψης των παιδιών, παρά με τη διαδικασία της αρίθμησης, επηρέασε 

τη Διδακτική των Μαθηματικών στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης για δεκαετίες 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Για παράδειγμα, μέχρι και πρόσφατα, η διδασκαλία των 

αριθμών είχε μία περιορισμένη έκταση στο πρόγραμμα του ελληνικού Νηπιαγωγείου, καθώς 

διδάσκονταν οι αριθμοί μέχρι το πέντε, η απαρίθμηση μέχρι το δέκα, ενώ 

πραγματοποιούνταν εισαγωγικές δραστηριότητες στις τέσσερις πράξεις (Λεμονίδης & 

Χατζηλιαμή, 2002). Ωστόσο, υπάρχουν πλέον ισχυρές αποδείξεις, ότι οι μαθηματικές 

δεξιότητες των παιδιών αναπτύσσονται πολύ νωρίτερα και είναι πιο πολύπλοκες απ’ ότι ο 

Piaget και άλλοι γνωστικοί θεωρητικοί της ανάπτυξης των παιδιών υποστήριζαν (Seo & 

Ginsburg, 2004· Clements & Sarama, 2013). Τα μικρά παιδιά, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, 

εκτίθενται και ασχολούνται με μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες όπως η σύγκριση 

ποσοτήτων, η μέτρηση, η διάταξη, η ταξινόμηση και η μοιρασιά αντικειμένων, ενώ 

αντιλαμβάνονται σχήματα και μοτίβα στο φυσικό τους περιβάλλον (NAEYC, 2010).  

Έπειτα από ερευνητικά πορίσματα τριών δεκαετιών, δίδεται πλέον λιγότερη βαρύτητα 

στην ανάπτυξη των λογικών διαδικασιών του Piaget για την προσχολική και πρώτη σχολική 

ηλικία (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008), καθώς έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα παιδιά 

μπορούν να αναπτύξουν πιο σύνθετες μαθηματικές έννοιες και νοήματα απ’ ό,τι πιστευόταν 
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αρχικά (Τζεκάκη, 2007). Η παραπάνω άποψη έχει επηρεάσει τα σύγχρονα Προγράμματα 

Σπουδών στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η πρώτη αρίθμηση να 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση των πρώτων αριθμητικών εννοιών του 

παιδιού. Στα Νηπιαγωγεία, η διδασκαλία των Μαθηματικών βασίζεται στο μοντέλο 

οικοδόμησης της έννοιας του αριθμού με βάση τον αριθμητισμό, όπως δηλαδή, αποδίδεται 

στα ελληνικά ο όρος «numeracy» (Τζεκάκη, 2007). Ο αριθμητισμός ερμηνεύεται ως η 

ανάπτυξη αριθμητικών εννοιών και αριθμητικών σχέσεων και εμφανίζεται ως η πρώτη και 

πιο βασική αριθμητική μάθηση (Τζεκάκη, 2007). Η πρώτη αρίθμηση, ως αρχικό στάδιο του 

αριθμητισμού, προσανατολίζεται σε αυτό που αποκαλείται «νόημα του αριθμού» (number 

sense) (Τζεκάκη, 2007) και συνδέεται με την κατανόηση της έννοιας των αριθμών και των 

σχέσεων μεταξύ των αριθμών.  

Το παιδί της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας, θα πρέπει να μπορεί να 

αντιλαμβάνεται την αξία των μικρών ποσοτήτων, να κάνει κρίσεις για τους αριθμούς και τα 

μεγέθη τους (για παράδειγμα, να κατανοεί ότι ο αριθμός 4 είναι πιο κοντά στον αριθμό 3 

από ό,τι ο αριθμός 6), να αντιλαμβάνεται τις αρχές μέτρησης (για παράδειγμα, να κατανοεί 

ότι ο τελικός αριθμός των αντικειμένων ενός συνόλου φανερώνει το συνολικό αριθμό των 

αντικειμένων ενός συνόλου), καθώς και να είναι σε θέση να ενώνει και να διαχωρίζει σύνολα 

είτε αντικειμένων είτε αριθμών (για παράδειγμα, να κατανοεί ότι η ένωση του 3 και του 2 

κάνει 5, αλλά και ο διαχωρισμός του 3 από το 5 κάνει 2). Πρέπει επίσης το παιδί να 

αντιλαμβάνεται τη γραμμική αναπαράσταση των μικρών αριθμών, δηλαδή ότι κάθε αριθμός 

είναι ένας περισσότερος από αυτόν που έρχεται πριν από αυτόν ή ένας λιγότερος από αυτόν 

που έπεται (Siegler & Booth, 2004). Η πλήρης ανάπτυξη των παραπάνω αριθμητικών 

εννοιών κατά τη διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης απαιτεί τη συμμετοχή των παιδιών 

σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, εντός των οποίων ο αριθμός λειτουργεί και παίρνει το 

νόημά του ως μαθηματική έννοια (Τζεκάκη, 2007).  

Η γνώση της προφορικής ακολουθίας των αριθμολέξεων 

Τα παιδιά κατά την είσοδο τους στο Νηπιαγωγείο, έχουν μάθει ήδη τις πρώτες τους 

αριθμολέξεις. Με τον όρο αριθμολέξεις ή λέξεις-αριθμοί, αποκαλούμε τις λέξεις εκείνες οι 

οποίες εκφράζουν τους αριθμούς και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές καταστάσεις στην 

καθημερινή ζωή (Γαγάτσης & Λεμονίδης, 1994). Η εκμάθηση των αριθμολέξεων ξεκινάει 

ήδη από την ηλικία των δύο ετών, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας γνωρίζουν το «ένα» 

και το «δύο». Πρόκειται για μία μακρόχρονη διαδικασία, η οποία με τη μορφή της 

κοινωνικής γνώσης, προσφέρεται αρχικά από την οικογένεια και μαθαίνεται με αποστήθιση 
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πριν την είσοδο του παιδιού στο Νηπιαγωγείο. Σε αυτήν την εξωσχολική προέλευση της 

γνώσης της προφορικής αρίθμησης οφείλονται και οι έντονες γνωστικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των παιδιών ως προς την ικανότητά τους αυτή (Γαγάτσης & Λεμονίδης, 1994). Στην 

Ελλάδα, έρευνες έδειξαν ότι τα νήπια κατέχουν τη δομή της προφορικής αριθμητικής 

ακολουθίας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από εκείνον που προβλέπει το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, καθώς είναι σε θέση να αριθμούν προφορικά και πάνω από το 10 (Γαγάτσης & 

Λεμονίδης, 1994· Λεμονίδης & Χατζηλιαμή, 2002). Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, επιβεβαιώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της μάθησης της προφορικής 

αριθμητικής ακολουθίας. Ωστόσο, στην έρευνά τους οι Γαγάτσης και Λεμονίδης (1994) 

διαπίστωσαν ότι σε αντίθεση με την ευκολία εκμάθησης της προφορικής ακολουθίας των 

μονοψήφιων αριθμών μέχρι το 10, ήταν μία πολύ δύσκολη διαδικασία για τα νήπια τόσο η 

προφορική αρίθμηση ανά 2 (2, 4, 6, 8, ...) όσο και η αντίστροφη αρίθμηση (10, 9, 8, …). 

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας κατασκευάζουν τη σειρά των ονομάτων των 

αριθμών, τόσο σε αύξουσα όσο και σε φθίνουσα σειρά. Οι ερευνητές, στην πλειοψηφία τους, 

έχουν καταλήξει σε ένα μοντέλο πέντε επιπέδων (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Σε ένα 

πρώτο, πρωταρχικό, επίπεδο, τα παιδιά είναι σε θέση να απαγγείλουν τους αριθμούς από το 

1 έως το 20, εκκινώντας από τον αριθμό 1. Ωστόσο, η απαγγελία αυτή γίνεται κάπως 

μηχανιστικά, καθώς τα νήπια δεν είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις της μορφής: 

«Ποιος αριθμός είναι μετά από κάποιον άλλο;». Στο αμέσως επόμενο επίπεδο, τα παιδιά 

μπορούν να πουν ποιος αριθμός ακολουθεί έναν αριθμό, μόνο εφόσον οι ερωτήσεις 

περιορίζονται στους μονοψήφιους αριθμούς. Ωστόσο, τα παιδιά δεν απαντούν αυτόματα σε 

ερωτήσεις αυτής της μορφής, αλλά χρειάζεται να «προσπελάσουν» όλους τους αριθμούς, 

ξεκινώντας από τον πρώτο πάντα αριθμό της ακολουθίας, δηλαδή τον αριθμό ένα, ωσότου 

κατορθώσουν να «προσπελάσουν» τον επιθυμητό αριθμό. Στο αμέσως επόμενο επίπεδο 

(τρίτο), τα παιδιά απαντούν στην ερώτηση «Ποιος αριθμός είναι μετά από κάποιον άλλο;», 

άμεσα, δίχως να χρειάζεται να ακολουθήσουν τη διαδικασία η οποία περιγράφηκε στο 

δεύτερο επίπεδο. Ωστόσο, η αμεσότητα της απάντησής τους περιορίζεται στους 

μονοψήφιους αριθμούς, καθώς όταν η ερώτηση αφορά διψήφιους αριθμούς, δυσκολεύονται 

ιδιαίτερα. Το τέταρτο και το πέμπτο επίπεδο διαφοροποιούνται ως προς το εύρος των 

αριθμών στο οποίο μπορούν να απαντούν τα παιδιά για τη θέση ενός αριθμού. Στο μεν 

τέταρτο επίπεδο, το εύρος απαντήσεων των παιδιών κυμαίνεται από το 1 έως το 30, ενώ στο 

πέμπτο και τελευταίο επίπεδο κατασκευής της σειράς των ονομάτων των αριθμών, στο 

διάστημα από το 1 έως το 100. 
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Άμεση εκτίμηση ποσοτήτων 

Με τον όρο άμεση εκτίμηση ποσοτήτων (subitizing), αναφερόμαστε στην ικανότητα 

των παιδιών να αναγνωρίζουν άμεσα μικρές συλλογές αντικειμένων δίχως μέτρηση 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008· Clements & Sarama, 2009· Sarama & Clements, 2009). 

Η Τζεκάκη (2007) περιγράφει την ικανότητα αυτή ως «αναγνώριση με μία ματιά», 

αναφερόμενη στην άμεση οπτική αναγνώριση του πλήθους των στοιχείων ενός συνόλου, 

χωρίς μέτρηση. Παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις της 

μορφής «Πόσα είναι;», άμεσα, δίχως αρίθμηση, για συλλογές οι οποίες περιλαμβάνουν έως 

και πέντε αντικείμενα. Η άμεση εκτίμηση ποσοτήτων, αν και είναι η πρώτη μαθηματική 

ικανότητα που αναπτύσσεται, συχνά παραμελείται από τους νηπιαγωγούς, εις βάρος της 

καταμέτρησης και της αριθμητικής. Ως απόρροια τούτου, τα νήπια οδηγούνται σε γνωστική 

οπισθοδρόμηση αναφορικά με τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα άμεσης 

εκτίμησης ποσοτήτων (Wright, 1994). Αρκετοί νηπιαγωγοί επειδή δεν καταλαβαίνουν τη 

σημασία της άμεσης εκτίμησης όταν τα παιδιά απαντούν άμεσα σε ερωτήσεις της μορφής 

«Πόσα;» για μικρά σύνολα αντικειμένων, ζητούν από τα παιδιά να μετρήσουν τα 

αντικείμενα, υπονομεύοντας εν τέλει τη χρήση της ικανότητας αυτής από τα παιδιά 

(Clements & Sarama, 2013).  

Υπάρχει έντονη ερευνητική αντιπαράθεση για τη σχέση της άμεσης εκτίμησης με την 

αρίθμηση, με μία ομάδα ερευνητών να υποστηρίζει ότι η άμεση εκτίμηση, καθώς εμπεριέχει 

την κατανόηση της έννοιας του αριθμού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αρίθμηση, 

ενώ η άλλη ομάδα υποστηρίζει το αντίθετο. Ωστόσο, όλοι οι ερευνητές αναγνωρίζουν τη 

βαρύτητα της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων και τη σχέση της με την αρίθμηση για την 

ανάπτυξη των πρώτων αριθμητικών εννοιών του παιδιού (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). 

Υπάρχουν δύο τύποι άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων, ο αντιληπτικός (perceptual) και ο 

εννοιολογικός (conceptual) (Clements, 1999b). Η αντιληπτική ικανότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίσει έναν αριθμό δίχως τη χρήση κάποιας επιπρόσθετης 

μαθηματικής διαδικασίας, για παράδειγμα, δίχως τη χρήση της αρίθμησης. Τα παιδιά ηλικίας 

έως και τριών ετών είναι συνήθως ικανά να αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες τριών 

αντικειμένων (για παράδειγμα, οι τρεις κουκίδες σε ένα ζάρι), ενώ οι περισσότεροι ενήλικες 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν άμεσα τις έξι κουκίδες σε ένα ζάρι (Moeller, Neuburger, 

Kaufmann, Landerl & Nuerk, 2009). Η αντιληπτική ικανότητα ενδεχόμενα κάνει χρήση των 

ίδιων μηχανισμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται και από τα ζώα (Clements, 1999b).  

Η εννοιολογική ικανότητα αναφέρεται στην ικανότητα αναγνώρισης του πλήθους μίας 
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συλλογής αντικειμένων από τα παιδιά, μέσω του χωρισμού του αρχικού πλήθους σε 

μικρότερα μέρη, τα οποία μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν (Clements & Sarama, 2007b). 

Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί ρίχνει 2 ζάρια και χρειάζεται να υπολογίσει το άθροισμά 

τους, υπολογίζει χωριστά τον αριθμό των κουκίδων στο ένα ζάρι, στη συνέχεια τον αριθμό 

των κουκίδων στο δεύτερο ζάρι, και στη συνέχεια συνθέτει τα δύο νούμερα προκειμένου να 

υπολογίσει το συνολικό αριθμό. Η εννοιολογική εκτίμηση ποσοτήτων αποτελεί τη βάση 

προκειμένου το παιδί να χτίσει την έννοια του αριθμού αλλά και τις αριθμητικές σχέσεις 

μεταξύ των αριθμών. Η ανεπάρκεια του παιδιού τόσο στην αντιληπτική όσο και στην 

εννοιολογική εκτίμηση ποσοτήτων, μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή μελλοντική επίδοση στα 

Μαθηματικά (Clements, 1999b). 

Απαρίθμηση και κατασκευή συλλογών ορατών αντικειμένων 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι συχνά αντιμέτωπα με διάφορες καταστάσεις που 

σχετίζονται με την πληθικότητα ή με τον προσδιορισμό του πλήθους των αντικειμένων σε 

μία ομάδα. Τα νήπια συχνά χρειάζεται να απαντήσουν σε ερωτήσεις της μορφής «Πόσες 

γάτες υπάρχουν στην εικόνα;» ή «Πόσα μπαλόνια βλέπεις στον ουρανό;» (Bermejo, Morales 

& deOsuna, 2004).  

Ο όρος «απαρίθμηση» (enumeration) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ποσοτικό 

προσδιορισμό μίας συλλογής διακριτών αντικειμένων (Seo & Ginsburg, 2004· Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2008). Η απαρίθμηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το σχηματισμό και 

την κατάκτηση της έννοιας του αριθμού. Η γνώση της προφορικής ακολουθίας των αριθμών 

είναι προαπαιτούμενη για την εκτέλεση της απαρίθμησης, δίχως ωστόσο η καλή γνώση της 

προφορικής ακολουθίας να διασφαλίζει την επιτυχία της (Λεμονίδης, 1998). Από έρευνες 

έχει βρεθεί ότι η ικανότητα για απαρίθμηση ορατών αντικειμένων αρχίζει να αναπτύσσεται 

στα παιδιά από την ηλικία των 3 ½ - 4 ετών (Fuson, 1992). Ο Gréco, ένας από τους 

συνεργάτες του Piaget και υποστηρικτής της θεωρίας του, αναγνωρίζοντας το σημαντικό 

ρόλο της απαρίθμησης για το σχηματισμό και την κατάκτηση της έννοιας του αριθμού, 

διαφοροποιούμενος από τον Piaget, υποστήριζε ότι «η απαρίθμηση είναι καταρχήν τυφλή 

πρακτική και δώρο που μας το δίνει η κοινωνία πρόωρα, είναι ένα εργαλείο» (Gréco, 1962 

παράθεση σε Λεμονίδη 1998).  

Τα μικρά παιδιά (ηλικίας 4 ετών) μπορεί να μάθουν μερικές αριθμητικές λέξεις και να 

τις απαγγείλουν σε μία ακολουθία, αλλά δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν τη λογική της 

απαρίθμησης. Η ικανότητά τους να σέβονται τις αρχές της απαρίθμησης μπορεί να 

περιγραφεί ως «ασταθής». Τα παιδιά των 5 και 6 ετών σέβονται σε περισσότερο σημαντικό 
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βαθμό τις αρχές της απαρίθμησης. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά αυτής της ηλικίας τα 

καταφέρνουν πολύ καλά σε ερωτήσεις της μορφής «Πόσα είναι;». Ωστόσο, δε φαίνεται να 

συνδέουν την ικανότητά τους να λένε «Πόσα είναι σε ένα σύνολο;» μετά από απαρίθμηση, 

με άλλες πλευρές της λογικής του αριθμού. Αν και είναι ικανά να απαριθμούν καλά, τα μικρά 

παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της απαρίθμησης με σκοπό, για παράδειγμα, να 

συγκρίνουν σύνολα ή να δημιουργούν ίσα σύνολα (Nunes & Bryant, 2007). 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός μίας συλλογής αντικειμένων εξαρτάται από τρεις 

επιμέρους παράγοντες (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008):  

• Την ορθή γνώση της προφορικής ακολουθίας των αριθμών.  

• Τη συσχέτιση κάθε ορατού αντικειμένου με έναν αριθμό. 

• Το «σεβασμό» της σχέσης μεταξύ των αντικειμένων που έχουν ήδη απαριθμηθεί με 

αυτά που δεν έχουν. 

Η Fuson (1988 παράθεση σε Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008) σε έρευνά της βρήκε 

ότι τα παιδιά ηλικίας 4 ½ - 5 ½ ετών ενώ τα καταφέρνουν ικανοποιητικά στις δύο απαιτήσεις 

της απαρίθμησης, έχουν δυσκολίες στην ικανοποίηση της τρίτης απαίτησης. Αρκετοί 

ερευνητές προβληματίζονται σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ της αρίθμησης και της 

κατανόησης της πληθικότητας (προσδιορισμός του πλήθους - cardinality) μίας συλλογής 

αντικειμένων. Με άλλα λόγια, αν η απάντηση στο ερώτημα «Πόσα είναι;» σηματοδοτεί την 

κατανόηση της πληθικής σημασίας του αριθμού από το παιδί. Στην πληθική μορφή, η λέξη-

αριθμός αναφέρεται στην ολότητα ενός συνόλου με διακριτά στοιχεία και δείχνει από πόσα 

στοιχεία αποτελείται (Γαγάτσης & Λεμονίδης, 1994).  

Αρκετοί ερευνητές θεωρούσαν ότι αφού τα παιδιά απαντούσαν στο ερώτημα «Πόσα 

είναι;» δείχνοντας την τελευταία λέξη της αρίθμησης, είχαν αυτομάτως κατανοήσει την 

έννοια της πληθικότητας, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών ηλικίας 3 έως 5 ετών (Bermejo et al., 2004). Ωστόσο, η θεώρηση αυτή δεν ισχύει, 

γιατί εν τέλει δείχνοντας την τελευταία αριθμολέξη δε σημαίνει πως τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται ότι αυτή αναφέρεται σε μία ολόκληρη συλλογή αντικειμένων. Ως εκ 

τούτου, η χρήση της τελευταίας αριθμολέξης δε σημαίνει και κατανόηση της πληθικής 

σημασίας του αριθμού. Οι Bermejo et al. (2004) αναφέρονται σε μία έρευνα, σύμφωνα με 

την οποία οι ερευνητές έδωσαν σε παιδιά να μετρήσουν τρία αντικείμενα, ζητώντας τους να 

ξεκινήσουν την αρίθμηση από τον αριθμό δύο αντί για τον αριθμό ένα. Όταν οι ερευνητές 

ρώτησαν τα παιδιά να τους πουν το πλήθος των αντικειμένων τα οποία μέτρησαν, τα παιδιά 

τα οποία βασίζονταν στην τελευταία αριθμολέξη της συλλογής, απάντησαν τέσσερα ενώ 
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όσα είχαν κατανοήσει την πληθική σημασία του αριθμού, απάντησαν τρία.  

Τα παιδιά έχουν κατακτήσει πραγματικά την έννοια της απαρίθμησης, όταν είναι σε 

θέση να αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο χρησιμοποιείται και όταν τη χρησιμοποιούν για την 

επίλυση προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την αντιστοίχιση συνόλων αντικειμένων 

(Nunes & Bryant, 1996). Αρχικά τα παιδιά καταλαβαίνουν τη χρήση των αριθμολέξεων και 

την αρίθμηση ως ένα μέσο για τον ποσοτικό προσδιορισμό ενός συνόλου, και χρειάζονται 

χρόνο προκειμένου να αντιληφθούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δύο αυτές έννοιες 

προκειμένου να συγκρίνουν δύο σύνολα αντικειμένων ή για να κατασκευάσουν ισοδύναμα 

σύνολα. Οι Nunes & Bryant (1996) προτείνουν ότι τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν όχι μόνο 

να μετρούν αλλά και πότε είναι απαραίτητο να μετρήσουν. Αναφέρουν ότι αν τα παιδιά δε 

χρησιμοποιούν την καταμέτρηση για την επίλυση προβλημάτων, τότε δεν έχουν κατανοήσει 

πραγματικά την καταμέτρηση. 

Ο Bermejo (1996) πρότεινε ένα μοντέλο κατανόησης της πληθικότητας με έξι επίπεδα 

στα οποία η σχέση μεταξύ της πληθικότητας και της καταμέτρησης εξαρτάται από το 

πλαίσιο και το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Στο πρώτο επίπεδο, τα παιδιά δεν 

καταλαβαίνουν ερωτήσεις της μορφής «Πόσα υπάρχουν;», με αποτέλεσμα να απαντάνε 

τυχαία. Στο δεύτερο επίπεδο, υπάρχει μία μερική αναφορά στην καταμέτρηση, καθώς τα 

παιδιά απαντάνε χρησιμοποιώντας έναν αύξοντα αριθμό λέξεων, αλλά δίχως να 

αναφέρονται σε κάθε στοιχείο του συνόλου. Στο τρίτο επίπεδο, υπάρχει μία πλήρης αναφορά 

στην καταμέτρηση-πληθικότητα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να υπολογίζουν το πλήθος των 

αντικειμένων, δείχνοντας κάθε ένα από τα αντικείμενα με το δάκτυλό τους. Το τέταρτο 

επίπεδο αντιστοιχεί στον κανόνα της «τελευταίας λέξης» (last-word rule), όπως έχει 

προταθεί από την Fuson (1988). Τα παιδιά απαντούν μηχανικά με την τελευταία αριθμολέξη 

που χρησιμοποιούσαν στην καταμέτρηση, ακόμη και όταν αυτή η αριθμολέξη δεν 

αντιπροσωπεύει την πραγματική ποσότητα των αντικειμένων στο σύνολο. Στο πέμπτο 

επίπεδο, υπάρχει μία μερική αναφορά στην πληθικότητα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 

απαντούν με την υψηλότερη αριθμολέξη που έχουν χρησιμοποιήσει στην καταμέτρηση, και 

όχι κατ’ ανάγκη την τελευταία. Τέλος, στο έκτο επίπεδο, τα παιδιά δίνουν μία ακριβέστερη 

απάντηση σχετικά με την πληθικότητα. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο επίπεδο είναι στενά 

συνδεμένα με την καταμέτρηση, το πέμπτο κινείται μεταξύ της καταμέτρησης και της 

πληθικότητας, ενώ το έκτο σχετίζεται με την πληθικότητα.  

Αναγνώριση και γραφή των συμβόλων των αριθμών  

Τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν την αναγνώριση και τη γραφή 
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των συμβόλων των αριθμών ως μία εύκολη διαδικασία, η οποία δε δημιουργεί ιδιαίτερα 

προβλήματα στους μαθητές, καθώς πρόκειται για μία κοινωνική γνώση (Λεμονίδης & 

Χατζηλιαμή, 2002· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Επίσης, όπως είναι λογικό, η 

αναγνώριση και γραφή των μονοψήφιων αριθμών είναι πιο εύκολη σε σχέση με αυτή των 

διψήφιων αριθμών (Λεμονίδης & Χατζηλιαμή, 2002). Η γνώση των τυπικών συμβόλων των 

αριθμών περιλαμβάνει δύο στοιχεία: α) τη γνώση της μορφής και β) τη γνώση της 

λειτουργίας τους (Baroody, 2004· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

Η γνώση της μορφής (knowledge of form) περιλαμβάνει την κατασκευή μίας νοητικής 

εικόνας ενός συμβόλου. Η νοητική αυτή εικόνα περιλαμβάνει την αναγνώριση των 

συστατικών μερών του συμβόλου (για παράδειγμα, το παιδί να παρατηρήσει ότι ο αριθμός 

6 αποτελείται από μία γραμμή και ένα βρόγχο), καθώς και την κατανόηση της σχέσης 

μέρους-όλου (για παράδειγμα, το παιδί να κατανοήσει πως τα δύο διακριτά μέρη ενώνονται 

για να δημιουργήσουν τον αριθμό έξι). Η γνώση των συστατικών μερών και η κατανόηση 

της σχέσης μέρους-όλου επιτρέπει στα παιδιά να διακρίνουν ένα γραπτό σύμβολο από ένα 

άλλο και, ως εκ τούτου, να είναι σε θέση να το εντοπίσουν και να το διαβάσουν. Για 

παράδειγμα, αυτή η ικανότητα επιτρέπει στο παιδί να διακρίνει τον αριθμό 6 από τον αριθμό 

9. Από την άλλη, το γεγονός ότι οι αριθμοί 2 και 5 ή οι αριθμοί 6 και 9 μοιράζονται κοινά 

συστατικά στοιχεία, εξηγεί γιατί τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά τους μπερδεύουν 

(Baroody, 2004).  

Η γνώση της λειτουργίας (knowledge of function), σχετίζεται με τη γνώση από το παιδί 

των διαφόρων νοημάτων και λειτουργιών ενός αριθμού (όπως για παράδειγμα τη χρήση ενός 

αριθμού ως διατακτικού, την ονομαστική του χρήση κ.ά.). Περιλαμβάνει επίσης τη γνώση 

από την πλευρά του παιδιού πότε και γιατί οι συμβολικές αναπαραστάσεις του αριθμού 

χρησιμοποιούνται, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά κ.α. (Baroody, 2004). 

Η Hughes (1986 παράθεση σε Baroody, 2004) έπειτα από έρευνα που διενέργησε, 

διαπίστωσε ότι τα παιδιά έχουν εφεύρει προσωπικούς συμβολισμούς για την αναγραφή μίας 

ποσότητας, προτού ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν το συμβατικό συμβολισμό. Στην έρευνά 

της, βρήκε ότι τα παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών πιο συχνά χρησιμοποιούν ιδιοσυγκρασιακές 

παραστάσεις (παραστάσεις οι οποίες ερμηνεύονται ατομικά από το παιδί), εικονογραφικές 

παραστάσεις (σχέδια των αντικειμένων), εικονικές αναπαραστάσεις ή ακόμα και έναν 

συνδυασμό εικονογραφικών και εικονικών αναπαραστάσεων . 

Διατακτικοί αριθμοί 

Τα παιδιά ήδη από την ηλικία των δύο ή τριών ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 
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αριθμό σύμφωνα με την ονομαστική του έννοια. Από την ηλικία των τεσσάρων ή των πέντε 

ετών, τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τακτικά αριθμητικά ή να 

ταξινομήσουν αντικείμενα σύμφωνα με ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές (Elkind, 2001). Η 

χρήση των διατακτικών (ή τακτικών) αριθμών είναι στενά συνδεδεμένη με την κατανόηση 

των εννοιών στις οποίες τα αντικείμενα έχουν μία προκαθορισμένη ιεραρχική δομή, όπως 

για παράδειγμα συγκρίνοντας το παιδί τα ύψη, τους όγκους, τις περιοχές κ.ά. Η ικανότητα 

χρήσης των διατακτικών αριθμών αναφέρεται στην αναγνώριση της διάταξης και διαδοχής 

των αριθμών της αριθμητικής ακολουθίας (Λεμονίδης & Χατζηλιαμή, 2002) και απαιτεί την 

κατανόηση της θέσης ενός αντικειμένου σε σχέση με κάποιο σταθερό σημείο αναφοράς 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). 

Οικοδόμηση των φυσικών αριθμών μέχρι το 20 

Οι πρώτες μαθηματικές έννοιες, που οικειοποιείται ο άνθρωπος, είναι το ένα και το 

δύο. Το μικρό παιδί (ηλικίας μέχρι 18 μηνών) αρχίζει μεν να ξεχωρίζει το ένα, τα δύο ή και 

περισσότερα αντικείμενα, ωστόσο θα χρειαστεί ένα νοητικό άλμα προκειμένου να 

συγκροτήσει την αφηρημένη έννοια του αριθμού, αποδεσμευμένη από την ανάγκη αναφοράς 

σε συγκεκριμένα αντικείμενα (Ζαχάρος, 2007). Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να 

παράγουν στη φαντασία τους συλλογές με περισσότερες από 2 ή 3 αντιληπτικές αριθμήσιμες 

μονάδες και για τον λόγο αυτό είναι ικανά να αριθμούν και αντικείμενα που δεν είναι 

διαθέσιμα στο αντιληπτικό τους πεδίο. Επιπλέον κατά την διάρκεια φοίτησης στο 

Νηπιαγωγείο, η χρήση των αριθμολέξεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα ανεξαρτησίας από την 

αισθητικοκινητική δραστηριότητα του παιδιού (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). 

Συγκρίσεις συλλογών αντικειμένων 

Η σύγκριση συλλογών αντικειμένων είναι μία βασική ικανότητα επιβίωσης των 

παιδιών, η οποία χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην καθημερινή τους ζωή. Αρκετά συχνά, 

χρειάζεται, για παράδειγμα, να καθορίσουν τα παιδιά αν το κάθε μέλος μίας ομάδας πήρε 

ένα ίσο μερίδιο από καραμέλες, ποια ομάδα πήρε τους περισσότερους πόντους και κέρδισε 

ένα παιχνίδι ή ποιο προϊόν είναι φθηνότερο για μία δεδομένη τιμή μονάδας. Η σύγκριση δύο, 

προφανώς, διαφορετικών συλλογών αντικειμένων πραγματοποιείται με οπτικό τρόπο από τα 

παιδιά (Baroody, 2004).  

Τα παιδιά αναπτύσσουν πρώτα μία διαισθητική αίσθηση της ακολουθίας των αριθμών, 

για τις συλλογές αντικειμένων οι οποίες περιλαμβάνουν μέχρι τρία ή τέσσερα είδη. Η 

αίσθηση αυτή αναπτύσσεται συνήθως στην ηλικία μεταξύ 12 και 18 μηνών, λίγο αργότερα 
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από την κατανόηση της πληθικότητας μίας συλλογής αντικειμένων. Παρότι δεν είναι 

ακριβής ο τρόπος μετάβασης από τη διαισθητική αίσθηση στην κατανόηση της 

πληθικότητας, ενδέχεται αυτή να συντελείται με την εκμάθηση των όρων «περισσότερο» 

και «λιγότερο» από τα παιδιά. Παιδιά ηλικίας 2 ετών μπορούν να εντοπίζουν με αξιόπιστο 

τρόπο ως μεγαλύτερη τη μία από τις δύο συλλογές αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι 

γίνεται αντιληπτή η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, όπως για παράδειγμα, η μία ομάδα 

περιέχει μία σειρά αντικειμένων που είναι σαφώς μεγαλύτερη, πυκνότερη ή καλύπτει 

μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με τα αντικείμενα της άλλης ομάδας. Η ικανότητα της εύρεσης 

από τα παιδιά ποια συλλογή περιέχει τα λιγότερα στοιχεία, είναι περισσότερο δύσκολη 

νοητική δραστηριότητα και αναπτύσσεται αργότερα ηλικιακά, καθώς τα παιδιά σπάνια 

ακούν ή χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Τα παιδιά ήδη από την ηλικία των 3 ½ ετών μπορούν 

να συγκρίνουν δύο ομογενείς συλλογές ανόμοιων αντικειμένων, όπως μία συλλογή από 

βόλους. Αντίστοιχα, τα παιδιά στην ηλικία μεταξύ 4 και 4 ½ ετών, μπορούν να συγκρίνουν 

ετερογενείς συλλογές ανόμοιων στοιχείων (Baroody, 2004). 

Η εύρεση του «πόσα περισσότερα» ή «πόσα λιγότερα» αντικείμενα υπάρχουν σε μία 

συλλογή σε σύγκριση με μία άλλη, αποτελεί μία πιο σύνθετη δοκιμασία για τα παιδιά, καθώς 

απαιτεί από αυτά να κατανοήσουν ότι μία συλλογή εμπεριέχεται μέσα σε μία άλλη συλλογή 

(Clements, 2004 παράθεση σε Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Για το λόγο αυτό, πολλά 

παιδιά προσχολικής ηλικίας συναντούν δυσκολίες προκειμένου να απαντήσουν σε 

ερωτήματα τέτοιου τύπου. Επιπρόσθετα, μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά δεν κάνουν τυχαία 

λάθη όταν λύνουν προβλήματα σύγκρισης. Όταν τα ρωτούν «Πόσους περισσότερους βώλους 

έχει ο Γιάννης από τον Κώστα;», η τυπική λανθασμένη απάντηση είναι να λένε το συνολικό 

αριθμό στο σύνολο με τους λιγότερους βόλους. Το είδος αυτό των απαντήσεων δείχνει ότι 

τα παιδιά γνωρίζουν τι σημαίνει «περισσότερους» ή «λιγότερους» όσον αφορά τις 

συγκρίσεις, αλλά δεν μπορούν να συνδέσουν αυτή τη γνώση με μία στρατηγική 

ποσοτικοποίησης της διαφοράς (Nunes & Bryant, 2007). 

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση 

Η κοινή παλαιότερη άποψη ότι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δεν είναι τίποτα 

άλλο από μία επαναλαμβανόμενη πρόσθεση και ότι η διαίρεση δεν είναι τίποτα άλλο από 

επαναλαμβανόμενη αφαίρεση, δε φαίνεται να ισχύει ύστερα από προσεκτική μελέτη των 

καταστάσεων που αφορούν πολλαπλασιαστική συλλογιστική (Nunes & Bryant, 2007). H 

συνήθης διδακτική αντιμετώπιση του πολλαπλασιασμού ως μίας πράξης που βασίζεται στην 

επαναλαμβανόμενη πρόσθεση και της διαίρεσης στη διαδοχική αφαίρεση, υποβαθμίζει τις 
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ιδιαίτερες νοητικές λειτουργίες που απαιτούνται για την κατανόηση και την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης (Ζαχάρος, 2007). Στον 

προσθετικό συλλογισμό ο οποίος εμφανίζεται στα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

με διάφορες μορφές, αντικείμενα ή σύνολα αντικειμένων ενώνονται ή διαχωρίζονται. 

Αντίθετα, στον πολλαπλασιαστικό συλλογισμό δεν εμπλέκονται μόνο οι πράξεις της ένωσης 

και του διαχωρισμού αλλά και ποικίλα άλλα είδη συλλογισμών, όπως η αντιστοίχιση ενός 

προς πολλά, οι αναλογικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών, οι λειτουργίες διαχωρισμού κ.ά. 

(Nunes & Bryant, 1996). Παρότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ της προσθετικής και της 

πολλαπλασιαστικής συλλογιστικής και ο πραγματικός υπολογισμός γινομένων και πηλίκων 

μπορεί να γίνει μέσω επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης και αφαίρεσης, αρκετές νέες έννοιες 

αναδύονται στην πολλαπλασιαστική συλλογιστική, οι οποίες δεν απαιτούνται για την 

κατανόηση των προσθετικών καταστάσεων (Nunes & Bryant, 2007). Τα παιδιά κάνουν τα 

πρώτα τους βήματα στον πολλαπλασιασμό σε νεαρή ηλικία, νωρίτερα από ό,τι πίστευε ο 

Piaget. Τα παιδιά βρίσκουν πιο εύκολο τον πολλαπλασιασμό από την αφαίρεση, διότι ο 

πολλαπλασιασμός βασίζεται στην πρόσθεση, ενώ η αφαίρεση περιλαμβάνει άτυπους 

υπολογισμούς που είναι σχετικά δύσκολο να γίνουν διανοητικά (Baroody, 2004). Επιπλέον, 

ο πολλαπλασιασμός μπορεί να γίνει πιο εύκολος για τα παιδιά, αν οι νηπιαγωγοί βοηθήσουν 

τα παιδιά εν μέρει να αντιληφθούν ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενες προσθέσεις 

(Baroody, 2004). 

Παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών ήδη καταλαβαίνουν αρκετά για τις πολλαπλασιαστικές 

σχέσεις, όπως για παράδειγμα, μπορούν και διατάσσουν σύνολα με βάση τις ένα-προς-πολλά 

αντιστοιχίες ή μπορούν και δομούν σύνολα με τον ίδιο αριθμό μονάδων (Nunes & Bryant, 

2007), και ως εκ τούτου, ακόμη και παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, μπορούν να 

λύσουν προβλήματα πολλαπλασιασμού (Carpenter, Ansell, Franke, Fennema & Weisbeck, 

1993· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά 

δε χρειάζεται να εμπεδώσουν την πρόσθεση και την αφαίρεση, προτού αρχίσουν να 

σκέφτονται πολλαπλασιαστικά (Nunes & Bryant, 2007). Σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό 

και τη διαίρεση, η βασική ιδέα που πρέπει να κατανοήσουν τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας, είναι ότι το ένα όλο μπορεί να συντεθεί από ή να αναλυθεί σε μέρη ίσου μεγέθους 

(Baroody, 2004 παράθεση σε Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

Κατά τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με 

δραστηριότητες πολλαπλασιασμού μέσω κατάλληλων μαθηματικών δραστηριοτήτων και τη 

χρήση αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα, ο ter Heege (1985 παράθεση σε 

Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008) περιγράφει μία διαδικασία τριών σταδίων, σύμφωνα με 
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την οποία τα παιδιά μπορούν σταδιακά να εισαχθούν στον κόσμο των γινομένων. Στο πρώτο 

στάδιο, τα παιδιά χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με προβλήματα, η λύση των οποίων απαιτεί 

μίας κάποιας μορφής πολλαπλασιαστική σκέψη. Στο δεύτερο στάδιο, τα παιδιά πρέπει να 

ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές πολλαπλασιαστικής σκέψης για 

την επίλυση των προβλημάτων και τέλος στο τρίτο στάδιο, τα παιδιά θα πρέπει σταδιακά να 

αρχίσουν να κάνουν χρήση των γινομένων.  

Έρευνες σχετικά με τις στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων πολλαπλασιασμού 

από τα νήπια, έχουν ταξινομήσει τις στρατηγικές αυτές σε δύο κατηγορίες, στις στρατηγικές 

«υπολογισμού» και στις στρατηγικές «μοντελοποίησης». Συνδυάζοντας τις δύο 

στρατηγικές, τα νήπια έχουν στη διάθεσή τους πέντε στρατηγικές επίλυσης 

πολλαπλασιαστικών προβλημάτων (βλ. Πίνακα 5) (Mulligan & Mitchelmore, 1997). Οι 

μαθητές μπορούν να μοντελοποιήσουν την κατάσταση του προβλήματος χρησιμοποιώντας 

χειραπτικά αντικείμενα, τα δάχτυλά τους, σχεδιαγράμματα ή να κάνουν χρήση εσωτερικών 

νοητικών διεργασιών.  

Πίνακας 5. Στρατηγικές επίλυσης πολλαπλασιαστικών προβλημάτων (Mulligan & 
Mitchelmore, 1997) 

 Στρατηγική επίλυσης πολλαπλασιαστικών προβλημάτων 

1 

Άμεση μέτρηση. Τα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τη 
μοντελοποίηση του προβλήματος απλά υπολογίζονται χωρίς καμία 
προφανή αναφορά στην πολλαπλασιαστική δομή, για 
παράδειγμα «1,2,3,4,5,6,7,8,9». 

2 

Ρυθμική μέτρηση. Η μέτρηση ακολουθεί τη δομή του προβλήματος, για 
παράδειγμα 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ταυτόχρονα με την πρώτη μέτρηση, μία 
δεύτερη μέτρηση πραγματοποιείται νοερά, η οποία σχετίζεται με τον 
αριθμό των ομάδων. 

2 
Μεταβατική μέτρηση. Η μέτρηση πραγματοποιείται σε πολλαπλάσια, 
για παράδειγμα 3, 6, 9 ή 9, 6, 3, στρατηγική η οποία καθιστά ευκολότερη 
την καταμέτρηση του αριθμού των ομάδων. 

4 
Προσθετική μέτρηση. Η 
μέτρηση αντικαθίσταται από υπολογισμούς, όπως για παράδειγμα 
3+3=6, 6+3=9 ή 9-6=3, 6-3=3. 

5 
Πολλαπλασιαστική μέτρηση. Η μέτρηση μετασχηματίζεται στη μορφή 
γνωστών πολλαπλασιαστικών φορμών, όπως για παράδειγμα «3 φορές 
το 3 κάνει 9».  

Η πράξη της διαίρεσης απαιτεί την ανάλυση μίας συλλογής αντικειμένων σε 
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ισομεγέθεις μικρότερες συλλογές (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Η διαίρεση είναι μία 

φυσική και σχετικά συχνή δραστηριότητα στην άτυπη καθημερινή ζωή των παιδιών, 

δεδομένου ότι η κοινοχρησία είναι μία μορφή της διαίρεσης, και επιπλέον τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας συχνά μοιράζονται σύνολα από ποικίλα αντικείμενα με αξιοσημείωτη 

επιτυχία (Frydman & Bryant, 1988). Η αρχική κατανόηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

για τη διαίρεση βασίζεται στο νοητικό μοντέλο το οποίο τα ίδια έχουν αναπτύξει για το 

διαχωρισμό των αντικειμένων και το οποίο προέρχεται από τα προσωπικά τους βιώματα 

(Squire & Bryant, 2002). Ως εκ τούτου, τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο μπορούν να 

ανταποκριθούν σε προβλήματα διαίρεσης, ιδίως όταν αυτά έχουν τη μορφή προβλημάτων 

της μορφής «Η μαμά έδωσε στις 3 αδελφές, τη Μαρία, την Κατερίνα και την Άννα, ένα πιάτο 

με έξι μπισκότα. Αν οι τρεις αδελφές μοιραστούν δίκαια τα μπισκότα, πόσα μπισκότα θα πρέπει 

να πάρει η κάθε αδελφή;» (Baroody, 2004).  

Στη διάρκεια της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας, τα παιδιά μπορούν 

να αντιμετωπίσουν δύο ειδών προβλήματα διαίρεσης: τα προβλήματα διαίρεσης μερισμού 

και τα προβλήματα διαίρεσης μέτρησης. Στα προβλήματα μερισμού, το παιδί καλείται να 

δημιουργήσει ίσα υποσύνολα από το αρχικό σύνολο και ο αριθμός των υποσυνόλων ισούται 

με το διαιρέτη. Έστω για παράδειγμα, το ακόλουθο πρόβλημα μερισμού: «Έχεις 9 

καραμέλες. Πόσες καραμέλες θα πάρει το κάθε παιδί, αν μοιράσεις τις 9 καραμέλες σε 3 

παιδιά;». Σε αυτήν την κατηγορία προβλήματος, ο αριθμός των υποσυνόλων που δημιουργεί 

το παιδί ισούται με το διαιρέτη (3 υποσύνολα, επειδή υπάρχουν 3 παιδιά).  

Στα προβλήματα διαίρεσης μέτρησης, το παιδί καλείται εξίσου να δημιουργήσει ίσα 

υποσύνολα, αλλά τώρα ο αριθμός των αντικειμένων σε κάθε υποσύνολο ισούται με το 

διαιρέτη. Ένα πρόβλημα διαίρεσης μέτρησης είναι το ακόλουθο: «Πόσα τραπέζια 

χρειάζεσαι, όταν πρέπει να καθίσουν 12 παιδιά αλλά σε κάθε τραπέζι θα κάθονται τρία 

παιδιά;». Σε αυτό το πρόβλημα, ο διαιρέτης είναι ξανά ο αριθμός 3, αλλά αυτή τη φορά ο 

αριθμός των στοιχείων εντός κάθε υποσυνόλου ισούται με το διαιρέτη, ενώ ο αριθμός των 

υποσυνόλων ισούται με το πηλίκο (Squire & Bryant, 2003). 

Εάν ένα παιδί έχει μία εις βάθος κατανόηση των σχέσεων μεταξύ του διαιρέτη και του 

πηλίκου, δε θα αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην επίλυση ενός προβλήματος 

διαίρεσης, ανεξαρτήτως του τύπου του. Το παιδί θα συνειδητοποιήσει ότι, αν μία από τις 

αριθμητικές τιμές (είτε ο αριθμός των υποομάδων είτε ο αριθμός των αντικειμένων σε κάθε 

υποσύνολο), ισούται με το διαιρέτη, η άλλη αριθμητική τιμή θα πρέπει να ισούται με το 

πηλίκο (Nunes & Bryant, 1996). Ωστόσο, ένα παιδί του οποίου η κατανόηση της σχέσης 

διαιρέτη-πηλίκου βασίζεται σε ένα νοητικό μοντέλο για το διαχωρισμό και το οποίο 
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προέρχεται από τα προσωπικά του βιώματα, θα είναι πιο εύκολο να απαντήσει σε 

προβλήματα μερισμού παρά σε προβλήματα μέτρησης, διότι τα πρώτα συμπίπτουν με τις 

πραγματικές ομαδοποιήσεις τις οποίες θα έκανε, αν του είχαν δοθεί χειραπτικά αντικείμενα 

και του είχαν πει να τα μοιραστεί δίκαια με τους φίλους του (Correa, Nunes, & Bryant, 1998).  

Κατά συνέπεια, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι νηπιαγωγοί δίνοντας στα παιδιά 

προβλήματα τα οποία ανήκουν και στις δύο διακριτές κατηγορίες, έχουν στη διάθεσή τους 

ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να αντιληφθούν αν τα παιδιά έχουν κατανοήσει τους 

κανόνες της διαίρεσης ή αν οι απαντήσεις τους προέρχονται από τα προσωπικά βιώματά 

τους.  

Πρόσθεση και αφαίρεση μονοψήφιων αριθμών 

Τα νήπια είναι ικανά να εκτελούν απλές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με 

μονοψήφιους αριθμούς, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο βασικά στοιχεία του 

προγράμματος των Μαθηματικών στις μικρές ηλικίες (Λεμονίδης, 1998· Ζαχάρος, 2007· 

Τζεκάκη, 2007α· Nunes & Bryant, 2007· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008· Egan & Hengst, 

2012). Ωστόσο, προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση των πράξεων αυτών είναι τα 

προβλήματα, που καλούνται να λύσουν τα νήπια, να αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα ή πραγματικές καταστάσεις (Ζαχάρος, 2007), καθώς η κατάλληλη αντίληψη της 

ποσότητας και των αριθμών είναι καθοριστική στην κατανόηση της λειτουργίας και του 

νοήματος των πράξεων (Τζεκάκη, 2007β). Συχνά, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους 

με μαθηματικές δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης, 

τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας απομνημονεύουν ορισμένα αθροίσματα ή διαφορές με 

τακτικούς αριθμούς. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι νηπιαγωγοί δεν πρέπει να 

αφιερώνουν χρόνο προκειμένου να απομνημονεύουν τα νήπια τα βασικά αθροίσματα και τις 

διαφορές, αλλά αντίθετα, χρειάζεται να ενισχύσουν μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων την 

ανάπτυξη των στρατηγικών σκέψης των παιδιών, οι οποίες θα τα οδηγήσουν στην εύρεση 

των σχέσεων μεταξύ των βασικών αθροισμάτων και διαφορών (Καφούση & Σκουμπουρδή, 

2008). Ως εκ τούτου, το διδακτικό ενδιαφέρον πρέπει να είναι εστιασμένο κύρια στις 

νοητικές διεργασίες των παιδιών και όχι στην τυπολογία των γραπτών απαντήσεων με τη 

χρήση του μαθηματικού συμβολισμού (Ζαχάρος, 2007). Τα νήπια πρέπει να έχουν την 

ευκαιρία να αξιοποιούν τις δικές τους στρατηγικές για την επίλυση των προβλημάτων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης και αυτό επιτυγχάνεται με το να έρχονται σε επαφή με μία 

ποικιλία προβλημάτων, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και με τη χρήση υλικών που 

θα τους παρέχουν αυτή τη δυνατότητα (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Η κατηγορία των 
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προβλημάτων πρόσθεσης, τα οποία είναι εστιασμένα στις νοητικές διεργασίες των παιδιών, 

αναφέρονται ως «πρόσθεση χωρίς μολύβια», σε αντιδιαστολή με την εστίαση στην 

παραγωγή γραπτών απαντήσεων οι οποίες ακολουθούν την τυπική σχολική τυπολογία, η 

οποία αποκαλείται «πρόσθεση με μολύβια» (Ζαχάρος, 2007). Αναφορικά με τις αθροιστικές 

εξελικτικές στρατηγικές που ακολουθούν τα νήπια, η Τζεκάκη (2007α) αναφέρει ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές τις συνοψίζουν σε τρία στάδια:  

• Σε ένα πρωταρχικό στάδιο, τα νήπια χρησιμοποιούν την τεχνική της καταμέτρησης, 

η οποία είναι μία απλή και οικεία για τα παιδιά διαδικασία (Ζαχάρος, 2007), 

προκειμένου να μετρήσουν όσα αντικείμενα βλέπουν, ακολουθώντας την πιο 

απλοϊκή προσθετική διαδικασία της μέτρησης όλων (count all). 

• Σε ένα επόμενο στάδιο, ορισμένα νήπια θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι αναγκαίο 

να μετρήσουν όλα τα αντικείμενα, αλλά τους αρκεί απλά να συνεχίσουν τη μέτρηση 

των αντικειμένων από το τέλος ενός από τα δύο σύνολα αριθμών. Συχνά δε, δεν παίζει 

σημασία ποιο από τα δύο σύνολα θα επιλέξουν, το μικρότερο ή το μεγαλύτερο. Η 

στρατηγική αυτή, την οποία τα νήπια τις περισσότερες φορές εντοπίζουν μόνα τους, 

ονομάζεται μέτρηση από (count on). 

• Σε ένα τελικό στάδιο, τα νήπια ενδέχεται να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης οι 

οποίες βασίζονται στην ανάλυση και σύνθεση των αριθμών, στρατηγική η οποία θα 

τα οδηγήσει και στην υπέρβαση της δεκάδας (Τζεκάκη, 2007). 

Αντίστοιχα και για την πράξη της αφαίρεσης, τα παιδιά ηλικίας 5 έως 6 χρονών 

ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές, δίχως όμως οι δύο πράξεις να συνδέονται μεταξύ τους 

(Τζεκάκη, 2007α). Για την πράξη της πρόσθεσης, επισημαίνεται ότι τα νήπια φαίνεται να 

δείχνουν μία ιδιαίτερη προτίμηση στον αριθμό 5 όταν παίζει το ρόλο του αφαιρετέου, ενώ 

όπως είναι λογικό, οι επιτυχίες των νηπίων μειώνονται καθώς ο αφαιρετέος αυξάνεται. 

Σχετικά με την κατανόηση των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, ο Baroody 

(2004) αναφέρει ότι σε ένα πρωταρχικό στάδιο, απαιτείται από τα νήπια η εμπέδωση της 

ιδέας ότι μία συλλογή μεγαλώνει όταν κάποιος προσθέτει σε αυτήν αντικείμενα, ενώ γίνεται 

μικρότερη, όταν αντίστοιχα αφαιρεί αντικείμενα. Η βασική ιδέα που πρέπει να κατανοήσουν 

τα παιδιά είναι ότι μία συλλογή από αντικείμενα μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους τμήματα 

και ότι τα τμήματα αυτά μπορούν εκ νέου να συνδυαστούν, προκειμένου να δημιουργήσουν 

το αρχικό σύνολο. Η κατανόηση της ανάλυσης και της σύνθεσης αριθμών θεωρείται 

σημαντική για την επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης με άγνωστο προσθετέο 

ή μειωτέο, όπως τα προβλήματα της μορφής Χ + 1 = 4 ή Χ - 4 = 7) (Baroody 2004 παράθεση 

 

 



 

143 

σε Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Τα νήπια αντιλαμβάνονται διαισθητικά αυτήν την 

ιδέα, καθώς από έρευνες έχει βρεθεί ότι ακόμη και νήπια ηλικίας 3 ετών απαντούν με 

ευκολία σε προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς του εύρους 1+1 ή 2-1. 

Αντίστοιχα, νήπια λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, απαντούν με ευκολία σε προβλήματα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς του εύρους 1+2, 2+1, 3+-1, 3+-2, καθώς μπορούν να 

διακρίνουν ότι 2 αντικείμενα και 1 αντικείμενο μας κάνουν 3 αντικείμενα, δηλαδή ότι οι 

αριθμοί 2 και 1 είναι «κρυμμένοι» μέσα στο 3. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας θα 

στηριχθούν στην αρίθμηση για την επίλυση προβλημάτων στα οποία οι προσθετέοι και οι 

αφαιρετέοι είναι μεγαλύτεροι αριθμοί (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ανταποκρίνονται θετικά σε δραστηριότητες 

πρόσθεσης και αφαίρεσης που αφορούν σε συλλογές αντικειμένων με ορατά ή μη ορατά 

αντικείμενα ή αριθμητικές προτάσεις, ενώ δεν υπάρχουν ερευνητικά ευρήματα για την 

κατανόηση της σχέσης της πρόσθεσης με την αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις σε αυτήν 

την ηλικία (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Η πλειονότητα των νηπίων εκτελεί τις 

πράξεις πρόσθεσης μικρών και μεγάλων αριθμών, τόσο με, όσο και χωρίς τη βοήθεια 

υλικών. Όσο μεγαλώνουν οι αριθμοί, τα νήπια στηρίζονται περισσότερο στη χρήση υλικών 

για την επιτυχή επίλυση των προβλημάτων (Τζεκάκη, 2007α). Σε αντίθεση με ό,τι 

πιστευόταν στο παρελθόν σχετικά με τις μαθηματικές ικανότητες των παιδιών προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας, αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

διαθέτουν μεγάλη ποικιλία άτυπων στρατηγικών για τη λύση λεκτικών προβλημάτων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. Οι Carpenter & Moser (1983 παράθεση σε Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2008) ομαδοποίησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα νήπια σε 

στρατηγικές που βασίζονται στην:  

• Αρίθμηση, με μοντελοποίηση των δεδομένων του προβλήματος, χρησιμοποιώντας 

υλικά ή τα δάκτυλά τους. 

• Αρίθμηση, χωρίς τη χρήση μοντέλων, ξεκινώντας την αρίθμηση από κάποιον αριθμό. 

• Χρήση των γνωστών αθροισμάτων και διαφορών. Ένα νήπιο μπορεί να υπολογίσει 

το άθροισμα 5 και 4, στηριζόμενο στο γεγονός ότι είναι ένα λιγότερο από το 5 και 5 

που κάνει 10. 

Πέραν των στρατηγικών που χρησιμοποιούν τα νήπια, οι ερευνητές στο χώρο της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης και της πρώτης σχολικής ηλικίας, ταξινομούν τα καθημερινά 

αριθμητικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα νήπια σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: σε προβλήματα συνδυασμού, αλλαγής και σύγκρισης (Ζαχάρος, 2007· Τζεκάκη, 
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2007α· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν συνήθως ευκολότερα τα προβλήματα συνδυασμού ή αλλαγής, σε σχέση με 

τα προβλήματα σύγκρισης (Τζεκάκη, 2007α). Τα προβλήματα «αλλαγής» ή «αλλαγής 

κατάστασης» (Τζεκάκη, 2007α· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008) ή προβλήματα 

«μεταβολής του μέτρου» (Vergnaud, 1979· 1983 παράθεση σε Ζαχάρος, 2007) μίας 

ποσότητας, αναφέρονται σε δυναμικές καταστάσεις, κατά τις οποίες κάποιο γεγονός 

μεταβάλλει την ποσότητα της αρχικής κατάστασης (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Ο 

Vergnaud (1982 παράθεση σε Τζεκάκη, 2007α) αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, ως 

προβλήματα μετασχηματισμού, διότι στα προβλήματα αυτά εμπλέκεται η αρχική κατάσταση 

μίας ποσότητας, η τελική κατάσταση και ένας μετασχηματισμός. Η απλούστερη μορφή τους 

είναι αυτή κατά την οποία μία ποσότητα μετασχηματίζεται προσθέτοντας σε αυτήν ή 

αφαιρώντας από αυτήν μία άλλη ποσότητα, όπως για παράδειγμα το ακόλουθο πρόβλημα: 

«Ο Τάκης έχει 3 μήλα. Ο Μηνάς του έδωσε 2 μήλα. Πόσα μήλα έχει τώρα ο Τάκης;». Η γενική 

μορφή αυτών των προβλημάτων είναι της μορφής: (α +/- β = γ) (Ζαχάρος, 2007). Τα 

προβλήματα αυτού του τύπου δεν παρουσιάζουν όλα τον ίδιο βαθμό δυσκολίας για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Έστω το ακόλουθο ρεαλιστικό παράδειγμα: «Ένα λεωφορείο ξεκίνησε 

με 3 επιβάτες. Στην πρώτη στάση ανέβηκαν κάποιοι επιβάτες και τώρα το λεωφορείο έχει 7 

επιβάτες. Πόσοι επιβάτες ανέβηκαν στην πρώτη στάση;». Τα προβλήματα αυτού του τύπου 

ονομάζονται προβλήματα του «αγνώστου προσθετέου» (Nunes & Bryant, 1996 παράθεση 

σε Ζαχάρος, 2007), διότι ένας από τους προσθετέους είναι άγνωστος. Μία ακόμη 

δυσκολότερη μορφή αυτών των προβλημάτων έχουμε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

άγνωστος αριθμός τυγχάνει να είναι ο πρώτος προσθετέος. Έστω το ακόλουθο ρεαλιστικό 

παράδειγμα: «Ένα λεωφορείο ξεκίνησε με κάποιους επιβάτες. Στην πρώτη στάση ανέβηκαν 4 

επιβάτες και τώρα το λεωφορείο έχει 7 επιβάτες. Πόσους επιβάτες είχε το λεωφορείο όταν 

ξεκίνησε;» (Ζαχάρος, 2007). Η περίπτωση των προβλημάτων αυτού του τύπου, δηλαδή του 

«αγνώστου προσθετέου», προϋποθέτει από τα νήπια τη δυνατότητα εκτέλεσης 

αντιστρέψιμων νοητικών μετασχηματισμών. Το νήπιο για την επίλυση του προβλήματος, θα 

πρέπει στην αρχική ποσότητα που αντιστοιχεί στον πρώτο προσθετέο, να προσθέσει μία 

δεύτερη ποσότητα, το δεύτερο προσθετέο, προκειμένου να καταλήξει στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα (άθροισμα). Στην περίπτωση δε, κατά την οποία τυγχάνει ο πρώτος προσθετέος 

να είναι άγνωστος, απαιτείται από το νήπιο η ικανότητα χρήσης και της αντιμεταθετικής 

ιδιότητας, δηλαδή το νήπιο θα πρέπει νοητικά να μπορεί να αντιληφθεί ότι η πρόσθεση «κάτι 

και Χ» είναι ισοδύναμη με την πρόσθεση «Χ και κάτι». Εφόσον το νήπιο νοητικά είναι σε 
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θέση για την πραγματοποίηση τέτοιου τύπου μετασχηματισμού, η επίλυση προβλημάτων 

αυτού του τύπου θα καταστεί ευκολότερη (Ζαχάρος, 2007).  

Μία άλλη μορφή προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης είναι η περίπτωση κατά την 

οποία δύο ποσότητες συντίθενται προκειμένου να δημιουργήσουν μία καινούρια. Η σύνθεση 

δύο ποσοτήτων έχει τη μορφή α + β = γ. Έστω το ακόλουθο παράδειγμα σύνθεσης δύο 

ποσοτήτων: «Ο Μηνάς έχει α κόκκινα μήλα κόκκινου χρώματος και β πράσινα μήλα. Πόσα 

μήλα έχει ο Μηνάς;». Τα προβλήματα της σύνθεσης δεν έχουν επίσης όλα τον ίδιο βαθμό 

δυσκολίας. Έστω το ακόλουθο (δύσκολο) παράδειγμα σύνθεσης δύο ποσοτήτων: «Ο Μηνάς 

και ο Τάκης έβαλαν μήλα στην τσάντα της μαμάς. Ο Μηνάς έβαλε δύο μήλα και η τσάντα της 

μαμάς έχει τώρα 7 μήλα. Πόσα μήλα έβαλε στην τσάντα της μαμάς ο Τάκης;». Η προτεινόμενη 

διδακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτού του τύπου είναι παρόμοια με τα 

προβλήματα του «αγνώστου προσθετέου» (Ζαχάρος, 2007). Η Τζεκάκη (2007α) σχολιάζει 

ότι ανάλογα με το ζητούμενο και το μετασχηματισμό, μπορούν να προκύψουν έξι 

διαφορετικές προσθετικές ή αφαιρετικές διαδικασίες κλιμακούμενης δυσκολίας. Οι 

περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Πρόσθεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η τελική κατάσταση. Παράδειγμα: «Ο 

Μηνάς είχε 4 μολύβια στην κασετίνα του και έβαλε ακόμη 3 μολύβια. Πόσα μολύβια 

έχει τώρα στην κασετίνα του;». 

2. Αφαίρεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η τελική κατάσταση. Παράδειγμα: «Ο 

Μηνάς είχε 4 μολύβια στην κασετίνα του και έβγαλε 1 μολύβι. Πόσα μολύβια έχει τώρα 

στην κασετίνα του;». 

3. Πρόσθεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η αρχική κατάσταση. Παράδειγμα: «Ο 

Μηνάς έβαλε 2 μολύβια και τώρα έχει 4 μολύβια στην κασετίνα του. Πόσα μολύβια είχε 

αρχικά στην κασετίνα του;». 

4. Αφαίρεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η αρχική κατάσταση. Παράδειγμα: «Ο 

Μηνάς έβγαλε 2 μολύβια από την κασετίνα του και τώρα έχει 2 μολύβια. Πόσα μολύβια 

είχε στην κασετίνα του;». 

5. Πρόσθεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι το στοιχείο που μετασχηματίζει. 

Παράδειγμα: «Ο Μηνάς είχε 4 μολύβια στην κασετίνα του. Έβαλε κάποια μολύβια και 

τώρα έχει 6 μολύβια. Πόσα μολύβια έβαλε στην κασετίνα του;».  

6. Αφαίρεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι το στοιχείο που μετασχηματίζει. 

Παράδειγμα: «Ο Μηνάς είχε 4 μολύβια στην κασετίνα. Έβγαλε κάποια μολύβια από 

την κασετίνα του και τώρα έχει 2 μολύβια. Πόσα μολύβια έβγαλε από την κασετίνα 

του;».  
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Τα προβλήματα συνδυασμού ή ένωσης ποσοτήτων, αναφέρονται σε στατικές σχέσεις 

μεταξύ δύο ποσοτήτων, οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους (Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2008). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται 

με αλλαγές, οι οποίες προκαλούνται μέσω των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 

σε δύο ποσότητες (Τζεκάκη, 2007). Έστω το ακόλουθο παράδειγμα: «Ο Μηνάς έχει 4 μήλα 

και ο Τάκης έχει 3 μήλα. Πόσα μήλα έχουν οι δύο φίλοι μαζί;». Στα προβλήματα αυτής της 

κατηγορίας, ανάλογα με το ζητούμενο αποτέλεσμα, προκύπτουν τρεις προσθετικές ή 

αφαιρετικές καταστάσεις (Τζεκάκη, 2007). Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Πρόσθεσης: «Ο Μηνάς έχει 4 μήλα και ο Τάκης έχει 3 μήλα. Πόσα μήλα έχουν οι δύο 

φίλοι μαζί;».  

2. Αφαίρεσης: «Ο Μηνάς έχει 4 μήλα και μαζί με το φίλο του τον Τάκη έχουν 7 μήλα 

μαζί. Πόσα μήλα έχει ο Τάκης;». 

3. Αφαίρεσης: «Δύο φίλοι, ο Μηνάς και ο Τάκης έχουν 7 μήλα μαζί. Ο Τάκης έχει 3 μήλα. 

Πόσα μήλα έχει ο Μηνάς;» 

Η επόμενη κατηγορία προβλημάτων περιέχει καταστάσεις σύγκρισης συνόλων στην 

οποία εντάσσονται προβλήματα τα οποία αναφέρονται σε καταστάσεις κατά τις οποίες μία 

ποσότητα συγκρίνεται με κάποια άλλη (Τζεκάκη, 2007α· Ζαχάρος, 2007· Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2008). Ο Vergaund (1982 παράθεση σε Τζεκάκη, 2007α) ονομάζει την 

κατηγορία αυτή «σχέση ποσοτήτων» και τη θεωρεί πιο σύνθετη από όλες. Και σε αυτήν την 

κατηγορία προβλημάτων, τα προβλήματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, η οποία 

μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο διατύπωσης της ερώτησης. Ένα παράδειγμα εύκολης 

ερώτησης είναι το ακόλουθο: «Ο Μηνάς έχει πέντε μήλα και ο Τάκης δύο μήλα. Ποιος από 

τους δύο φίλους έχει τα περισσότερα μήλα;». Ένα παράδειγμα δύσκολης ερώτησης στο οποίο 

αποτυγχάνει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, είναι 

το ακόλουθο: «Ο Μηνάς έχει 7 μήλα και ο Τάκης τέσσερα. Πόσα περισσότερα μήλα έχει ο 

Μηνάς από τον Τάκη;». Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αποτυχία των νηπίων στα 

προβλήματα αυτού του τύπου, οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση των ερωτήσεων αυτής της 

μορφής από τα νήπια, λόγω της λεκτικής διατύπωσης του προβλήματος από τη νηπιαγωγό. 

Μία λύση η οποία έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην επιτυχή επίλυση του προβλήματος, 

βρίσκεται στη λεκτική αναδιατύπωση του προβλήματος σε συνδυασμό με τη χωρική 

αναπαράσταση των ποσοτήτων (Ζαχάρος, 2007). Ο Hudson (1983 παράθεση σε Ζαχάρος, 

2007) προτείνει το ακόλουθο παράδειγμα διατύπωσης και επαναδιατύπωσης προβλημάτων 

αυτής της μορφής. Έστω ότι το αρχικό πρόβλημα διατυπώνεται ως εξής: «Έχουμε πέντε 

παιδιά και τρία εισιτήρια για το τσίρκο. Πόσα περισσότερα είναι τα παιδιά από τα εισιτήρια;». 
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Η λεκτική αναδιατύπωση του προβλήματος, η οποία προτείνεται από τον ερευνητή, είναι η 

ακόλουθη: «Έχουμε πέντε παιδιά και τρία εισιτήρια. Πόσα παιδιά δε θα μπουν στο τσίρκο;». 

Η δυσκολία των προβλημάτων αυτού του τύπου γίνεται μεγαλύτερη όταν δεν υπάρχει 

συνδυασμός ανάμεσα στη διαδικασία της πρόσθεσης και της αφαίρεσης από τη μία και της 

μία-προς-μία αντιστοίχισης από την άλλη. Αντίθετα, όταν από τη λεκτική διατύπωση του 

προβλήματος προκύπτει συνδυασμός ανάμεσά τους, αυξάνονται τα ποσοστά των νηπίων τα 

οποία απαντούν ορθά (Ζαχάρος, 2007). Σε αυτήν την κατηγορία προβλημάτων μπορούν να 

δημιουργηθούν έξι διαφορετικές υποκατηγορίες προβλημάτων με αντίστοιχη κλιμάκωση 

της δυσκολίας. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες (Τζεκάκη, 2007α): 

1. Πρόσθεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η δεύτερη ποσότητα. «Δύο φίλοι, ο Μηνάς 

και ο Τάκης έχουν μήλα. Ο Μηνάς έχει 4 μήλα. Ο Τάκης έχει 3 μήλα περισσότερα. 

Πόσα μήλα έχει ο Τάκης;». 

2. Πρόσθεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η πρώτη ποσότητα. «Δύο φίλοι, ο Μηνάς 

και ο Τάκης έχουν μήλα. Ο Τάκης έχει 4 μήλα και είναι 3 λιγότερα μήλα από τα μήλα 

που έχει ο Μηνάς. Πόσα μήλα έχει ο Μηνάς;». 

3. Αφαίρεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι πόσα περισσότερα. «Δύο φίλοι, ο Μηνάς 

και ο Τάκης έχουν μήλα. Ο Μηνάς έχει 4 μήλα και ο Τάκης έχει 6 μήλα. Πόσα 

περισσότερα μήλα έχει ο Τάκης από το Μηνά;». 

4. Αφαίρεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι πόσα λιγότερα. «Δύο φίλοι, ο Μηνάς και 

ο Τάκης έχουν μήλα. Ο Μηνάς έχει 7 μήλα και ο Τάκης έχει 4 μήλα. Πόσα λιγότερα 

μήλα έχει ο Τάκης από το Μηνά;». 

5. Αφαίρεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η πρώτη ποσότητα. «Δύο φίλοι, ο Μηνάς 

και ο Τάκης έχουν μήλα. Ο Τάκης έχει 5 μήλα και έχει 3 περισσότερα μήλα από το 

Μηνά. Πόσα μήλα έχει ο Μηνάς;». 

6. Πρόσθεσης, στην οποία το ζητούμενο είναι η πρώτη ποσότητα. «Δύο φίλοι, ο Μηνάς 

και ο Τάκης έχουν μήλα. Ο Τάκης έχει 6 μήλα και είναι 3 λιγότερα από τα μήλα που 

έχει ο Μηνάς. Πόσα μήλα έχει ο Μηνάς;». 

Τα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μπορούν να διακριθούν σε περαιτέρω 

υποκατηγορίες πέραν των τριών βασικών, ανάλογα με τη φύση της άγνωστης ποσότητας και 

το είδος της μεταβολής των ποσοτήτων, αν πρόκειται δηλαδή για αύξηση, μείωση, 

περισσότερο, λιγότερο (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Κατά συνέπεια καταλήγουμε σε 

14 διαφορετικούς τύπους προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης (6 προβλήματα αλλαγής, 

2 συνδυασμών και 6 σύγκρισης). Επιπρόσθετα, οι Carpenter & Moser (1982 παράθεση σε 
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Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008) υποστηρίζουν ότι μπορούμε να θεωρήσουμε και μία 

τέταρτη κατηγορία προβλημάτων, την οποία ονόμασαν προβλήματα εξισορρόπησης. Τα 

προβλήματα εξισορρόπησης αναφέρονται σε δυναμικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν 

ένα συνδυασμό προβλημάτων σύγκρισης και αλλαγής. Ένα παράδειγμα προβλημάτων αυτής 

της κατηγορίας είναι το ακόλουθο: «Σε μία τάξη Νηπιαγωγείου υπάρχουν 7 κορίτσια και 4 

αγόρια. Πόσα ακόμη αγόρια πρέπει να έρθουν στην τάξη ακόμα, για να είναι τα αγόρια ίδια 

(ίσα) με τα κορίτσια;». 

Η ευκολία ή η δυσκολία λύσης ενός προβλήματος σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη 

θέση της άγνωστης ποσότητας εντός του προβλήματος (αρχική, ενδιάμεση, τελική). Τα 

προβλήματα στα οποία είναι άγνωστη η αρχική ποσότητα, φαίνεται να δημιουργούν 

περισσότερες δυσκολίες στους μαθητές σε σχέση με τα προβλήματα στα οποία η άγνωστη 

ποσότητα αφορά στην τελική κατάσταση, ανεξάρτητα από την κατηγορία του προβλήματος 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Για παράδειγμα, από τα προβλήματα ελλείποντα 

προσθετέου, πιο δύσκολα είναι αυτά στα οποία η άγνωστη ποσότητα είναι η αρχική, καθώς 

σε αυτήν την περίπτωση για τη λύση τους απαιτείται και η αντιμετάθεση των όρων του 

αθροίσματος. Επίσης, έχει φανεί ότι στα προβλήματα αφαίρεσης με άγνωστη την ποσότητα 

της αλλαγής, τα παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα σε σχέση με την πρόσθεση. Τα 

προβλήματα εξισορρόπησης αντιμετωπίζονται το ίδιο εύκολα με τα προβλήματα αλλαγής 

με άγνωστη την τελική ποσότητα. Τέλος, το ποσοστό επιτυχίας των νηπίων στα προβλήματα 

σύγκρισης είναι πολύ μικρό (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). 

Επιπρόσθετα, εκτός από τον τύπο του προβλήματος, αρκετές έρευνες αναφέρονται και 

σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων τα οποία επηρεάζουν τους μαθητές 

στην προσπάθεια επίλυσής τους. Η σειρά παρουσίασης των γεγονότων που περιγράφονται 

σε ένα πρόβλημα (όταν αυτή δε συμφωνεί με τη χρονική εξέλιξή τους) και το μέγεθος των 

αριθμών δημιουργούν δυσκολίες στα παιδιά (Καφούση & Ντζιαχρήστος, 1996). Έστω το 

ακόλουθο, δύσκολο παράδειγμα επίλυσης προβλήματος: «Ο Μηνάς έχει τώρα 6 μήλα, αφού 

πήρε 2 μήλα από το φίλο του το Μιχάλη. Πόσα μήλα είχε ο Μηνάς αρχικά;». Στο παραπάνω 

πρόβλημα, η σειρά των πληροφοριών που δίδονται στα νήπια δε συμβαδίζει με το χρονικό 

ορίζοντα διεξαγωγής των συμβάντων, δυσχεραίνοντας υπέρμετρα νοητικά τα νήπια, 

προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Άλλες έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι δυνατότητες των μαθητών να λύνουν λεκτικά προβλήματα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης διαφέρουν ανάλογα με τη σημασιολογική δομή του προβλήματος, τη χρήση 

δύσκολων γλωσσικά όρων και το γλωσσικό σχήμα που τα περιγράφει (Τζεκάκη, 2007α; 

Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Ο Hudson (1983 παράθεση σε Τζεκάκη, 2007α) σε 
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έρευνά του μελέτησε τη λεκτική αλλαγή σε προβλήματα «εξίσωσης» τα οποία απηύθυνε σε 

νήπια. Ο ερευνητής διαπίστωσε ότι η αλλαγή στη λεκτική διατύπωση του ίδιου προβλήματος 

επέφερε σημαντική θετική βελτίωση στις επιδόσεις των νηπίων, καθώς ήταν σε θέση να 

επεξεργαστούν πιο αποτελεσματικά το νόημα του προβλήματος. 

Μαθηματικές δραστηριότητες στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Τα σύγχρονα ευρήματα της Διδακτικής των Μαθηματικών στο χώρο της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, δείχνουν ότι τα νήπια μπορούν να ασχοληθούν με ποικίλα θέματα των 

Μαθηματικών, τα οποία συνδέονται με τις άτυπες μαθηματικές τους γνώσεις, μέσα από 

δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτά. Επιπρόσθετα, οι ειδικοί στο χώρο της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, επηρεασμένοι από τις ιδέες του Vygotsky (1978), υποστηρίζουν 

ότι κάθε διδακτική παρέμβαση θα πρέπει να υπερβαίνει ελαφρά το υπάρχον αναπτυξιακό 

επίπεδο του νηπίου. Ως εκ τούτου, οι νηπιαγωγοί δεν αρκεί να δίνουν στα νήπια 

δραστηριότητες οι οποίες αντιστοιχούν στο υπάρχον νοητικό τους επίπεδο, αλλά αντίθετα, 

θα πρέπει μέσω των κατάλληλων μαθηματικών δραστηριοτήτων να τα ωθούν στην 

περαιτέρω εξέλιξη της μαθηματικής τους γνώσης (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). 

Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως στο χώρο της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν ως μαθηματική δραστηριότητα κάθε 

δραστηριότητα η οποία εμπλέκει απλά μαθηματικά αντικείμενα ή έννοιες, δίχως να ελέγχουν 

αν πράγματι οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν τον προβληματισμό των νηπίων. Ωστόσο, 

όπως επισημαίνει η Τζεκάκη (2007), εσφαλμένα θεωρούνται οι δραστηριότητες αυτές 

μαθηματικές, καθώς τις περισσότερες φορές δεν είναι καν δραστηριότητες. Όπως 

αναφέρεται και στον «Οδηγό Εκπαιδευτικού» για το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου, από τον εκπαιδευτικό εξαρτάται αν «μία εμπειρία για το παιδί ή μία 

δραστηριότητα θα είναι «μαθησιακή», με την έννοια ότι μέσα από αυτή τα παιδιά θα 

επεκτείνουν τις γνώσεις τους ή θα κατανοήσουν βαθύτερα κάποιο φαινόμενο» (ΥΔΒΜΘ, 

2011). Μία νηπιαγωγός μπορεί να θεωρήσει ότι η δράση του παιδιού σε μία δραστηριότητα 

που σχετίζεται με μαθηματικές έννοιες όπως αριθμούς, σχήματα, πράξεις, οδηγεί στην 

αριθμητική μάθηση αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αληθές, καθώς το νήπιο 

μπορεί απλά να ακολουθεί μία διαδικασία που μοιάζει αποτελεσματική δίχως όμως να 

αναζητά περαιτέρω εξηγήσεις ή ερμηνείες. Για παράδειγμα, στην ενότητα με τίτλο «Τα 

Μαθηματικά στον κόσμο των παιδιών» στον «Οδηγό Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου κ.ά., 2006), 

η Τζεκάκη (2007α) έχει εντοπίσει στοιχεία στη διαμόρφωση δραστηριοτήτων τα οποία έχουν 

αρκετές ομοιότητες με τα χαρακτηριστικά των «προβληματικών» μαθηματικών 
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δραστηριοτήτων. Ο «Οδηγός Νηπιαγωγού» προτείνει στους εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν 

τα νήπια σε μία «μαθηματική» δραστηριότητα η οποία απαιτεί από αυτά την αναγνώριση 

σχημάτων. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η Τζεκάκη, η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν είναι 

ορθή, διότι «δεν βελτιώνει την αντίληψη που έχουν τα παιδιά για τα σχήματα», ενώ «αν και 

εμπλέκει σχήματα, δεν είναι μαθηματική, διότι δεν οδηγεί στη σχετική δράση που θα ήταν η 

προσέγγιση ιδιοτήτων ή ο εντοπισμός άλλων χαρακτηριστικών των σχημάτων» (Τζεκάκη, 

2007β). Αντίθετα, μία δραστηριότητα στην οποία η νηπιαγωγός δίνει στα νήπια ένα 

γεωμετρικό σχήμα και ζητάει από τα νήπια να το αναγνωρίσουν ανάμεσα σε άλλα σχήματα, 

εντός μίας εικόνας για παράδειγμα, θεωρείται ως μαθηματική (Τζεκάκη, 2007β). Μία 

δραστηριότητα ορίζεται ως μαθηματική, όταν στοχεύει στη γενίκευση της εμπειρίας του 

νηπίου γύρω από μία κεντρική μαθηματική ιδέα, καθοδηγώντας το στην ανάπτυξη μίας 

μαθηματικής δράσης (Τζεκάκη, 2007α). Η προτεινόμενη δραστηριότητα μπορεί να είναι 

ατομική ή ομαδική, να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο δραστηριοτήτων, να είναι 

μεμονωμένη, να στοχεύει στην εξοικείωση ή την εξέλιξη ιδεών κ.ά., πρέπει όμως 

οπωσδήποτε να προκαλεί την ενεργό δράση του μαθητή (Τζεκάκη, 2007α). Επίσης, η ίδια 

ερευνήτρια επισημαίνει ότι οι μαθηματικές έννοιες δεν μπορεί να καλλιεργηθούν από μία ή 

δύο δραστηριότητες. Αντίθετα, προκρίνει τη διενέργεια μίας ακολουθίας δραστηριοτήτων 

και δράσεων, προκειμένου τα νήπια μέσω διαδικασιών ερμηνείας και συλλογιστικών 

συμπερασμάτων, να οδηγηθούν στην ανάπτυξη των μαθηματικών και ευρύτερων εννοιών.  

Αναμφίβολα, ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη μαθηματική εκπαίδευση έχει 

σημαντικές δυσκολίες και η διδακτική τους μεταφορά στο χώρο του Νηπιαγωγείου δεν είναι 

εξασφαλισμένη (Τζεκάκη, 2007a). Στην Προσχολική Εκπαίδευση χρειάζεται οι νηπιαγωγοί 

να αναπτύξουν δραστηριότητες στις οποίες αυτοσκοπός δεν θα είναι η διδασκαλία 

συγκεκριμένων μαθηματικών γνώσεων. Αντίθετα, ανάλογα με τις εμπειρίες που έχουν 

αποκτήσει τα νήπια σε μία συγκεκριμένη μαθηματική έννοια, οι δραστηριότητες θα πρέπει 

να επιτρέπουν στα νήπια να συμμετέχουν τόσο μέσω βιωματικών-εμπράγματων όσο και 

αναπαραστατικών καταστάσεων (Τζεκάκη, 1996· 2007α). Τα πλαίσια, εντός των οποίων 

μπορούμε να αναπτύξουμε αυθεντικές μαθηματικές δραστηριότητες στην Προσχολική 

Εκπαίδευση, μπορεί να είναι είτε οι συνήθεις καθημερινές καταστάσεις, είτε τα σχέδια 

εργασίας και οι θεματικές προσεγγίσεις, είτε το ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι είτε η 

αφήγηση ιστοριών και η χρήση της κλασικής Λογοτεχνίας (Παπανδρέου, 2009). 

Ανακεφαλαιώνοντας, στην Προσχολική Εκπαίδευση απαιτείται ο σχεδιασμός 

μαθησιακών καταστάσεων (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008), οι οποίες θα: 
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• Συνδέονται με τις εμπειρίες των παιδιών (παιχνίδια, σενάρια εμπνευσμένα από την 

καθημερινή ζωή, ιστορίες κ.ά.). 

• Δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να φέρουν στην επιφάνεια τις άτυπες γνώσεις τους. 

• Χρησιμοποιούν οικεία υλικά. 

• Προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών. 

• Εξασφαλίζουν με φυσικό τρόπο την εμφάνιση σημαντικών μαθηματικών θεμάτων, 

καθώς τα παιδιά συζητούν τις ερμηνείες και τις λύσεις τους. 

• Οδηγούν σταδιακά στην κατασκευή των επίσημων μαθηματικών γνώσεων. 

Η Ρεαλιστική Μαθηματική Προσέγγιση 

Εισαγωγή στη Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση 

Η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση (Realistic Mathematics Education, RME), 

είναι μία θεωρία διδασκαλίας των Μαθηματικών (Van den Heuvel-Panhuizen, & Wijers, 

2005), η οποία αναπτύχθηκε στην Ολλανδία ως ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα από το 

Ινστιτούτο Freudenthal, ως αντίδραση στην στρουκτουραλιστική και μηχανιστική 

προσέγγιση διδασκαλίας των Μαθηματικών. Η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση (ΡΜΕ) 

έχει γίνει πλέον αποδεκτή από ένα μεγάλο αριθμό χωρών σε όλο τον κόσμο, όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Νότια Αφρική, 

τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία (De Lange, 1996· 

Τζεκάκη, 2007α). 

Η παρούσα μορφή της ΡΜΕ έχει επηρεαστεί κυρίως από την άποψη του Ολλανδού 

Hans Freudenthal για τα Μαθηματικά (Freudenthal, 1991). Τα πιο σημαντικά στοιχεία στη 

θεώρησή του για τα Μαθηματικά, είναι ότι τα Μαθηματικά είναι μία «ανθρώπινη 

δραστηριότητα» και ως εκ τούτου πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητα και 

να είναι κοντά στα παιδιά (Verhage & de Lange, 1997· Van den Heuvel-Panhuizen, 1996). 

Ο Freudenthal (1973 παράθεση σε Βρυώνης & Γούπος, 2009) στηριζόμενος στον 

κονστρουκτιβισμό, έλεγε χαρακτηριστικά ότι «τα Μαθηματικά είναι μία ανθρώπινη 

δραστηριότητα, άρα πρέπει να προέρχονται από την πραγματικότητα και να είναι επίσης 

εφαρμόσιμα σε αυτήν την πραγματικότητα». Επιπρόσθετα, ο Freudenthal (1973) διατύπωσε 

μία «διδακτική φαινομενολογία» σύμφωνα με την οποία, κατά τη διδασκαλία των 

μαθηματικών εννοιών «τα φαινόμενα μέσω των οποίων αποκτούν περιεχόμενο οι 

μαθηματικές έννοιες, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση στήριξης μίας μαθησιακής/διδακτικής 

διαδικασίας η οποία στοχεύει στην κατάκτηση αυτών των εννοιών» (Κολέζα, 2000α).  
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Με άλλα λόγια η διδασκαλία των Μαθηματικών δε πρέπει να εξαντλείται στην απλή 

παρουσίαση και στείρα εξάσκηση πάνω σε κανόνες και αλγορίθμους. Οι μαθητές, αντί να 

είναι παθητικοί δέκτες έτοιμων Μαθηματικών, στην ΡΜΕ αντιμετωπίζονται ως ενεργοί 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κολέζα, 2000α), στη διάρκεια της οποίας οι 

ίδιοι διαμορφώνουν όλα τα είδη των μαθηματικών εργαλείων και απόψεων (Van den 

Heuvel-Panhuizen, 1996). Στη ρεαλιστική διδασκαλία, κεντρική θέση κατέχει το πρόβλημα 

«πλαίσιο» (Κολέζα, 2000b), η έννοια του οποίου είναι ευρύτερη του κλασικού λεκτικού 

προβλήματος (Πιπίνος, 2006). Ο όρος «πλαίσιο» χρησιμοποιείται προκειμένου να 

περιγράψει τα προβλήματα εκείνα στα οποία η προβληματική κατάσταση είναι εμπειρικά 

πραγματική για το μαθητή (Τάτσης & Σκουμπουρδή, 2009). Ωστόσο, ο όρος έχει μία 

ευρύτερη χρήση, καθώς δε χρησιμοποιείται μόνο προκειμένου να περιγράψει μία ιστορία 

συχνά φανταστική η οποία κάνει χρήση αριθμητικών δεδομένων, αλλά όλους τους πιθανούς 

συσχετισμούς οι οποίοι απορρέουν από αυτά τα δεδομένα και οι οποίοι όπως αναφέρει η 

Κολέζα (2000b), συνθέτουν το περιβάλλον του. Οι συσχετισμοί αυτοί προκύπτουν από τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών, τις διαφορετικές οπτικές προσέγγισης 

του προβλήματος, των επιδράσεων του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος κ.ά.  

Στη ΡΜΕ, το πλαίσιο ενός ρεαλιστικού προβλήματος διαδραματίζει σημαντικότατο 

ρόλο διότι παρέχει στο μαθητή όλες εκείνες τις παραμέτρους, η αξιοποίηση των οποίων θα 

τον οδηγήσει στην επίλυσή του. Ως εκ τούτου, στη ΡΜΕ, η λέξη «ρεαλιστικά» δεν 

αναφέρεται μόνο στη σύνδεση των Μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο αλλά σχετίζεται 

και με τη χρήση παραδειγμάτων, τα οποία είναι κοντά στον κόσμο του παιδιού. Αυτό 

σημαίνει ότι το πλαίσιο ενός ρεαλιστικού προβλήματος μπορεί να προέρχεται τόσο από τον 

πραγματικό κόσμο, όσο και από τον κόσμο της φαντασίας του παιδιού (De Lange, 1996· 

Streefland, 2000· Van den Heuvel-Panhuizen, 2008).  

Η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση ως μεταρρυθμιστική προσέγγιση στη διδασκαλία 
των Μαθηματικών  

Αρκετές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες 

στα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών, προκειμένου η διδασκαλία των 

Μαθηματικών να καταστεί περισσότερο αποδοτική και αφετέρου να φανεί πιο ελκυστική 

στους μαθητές. Καινοτόμα αναλυτικά προγράμματα, όπως τα «Standards 2000» στις ΗΠΑ, 

το «Numeracy» στην Αγγλία και την Ουαλία, τα «Ρεαλιστικά Μαθηματικά» της Ολλανδίας, 

το πρόγραμμα «Math 2000» της Γερμανίας, το «Everyday Mathematics» του Πανεπιστημίου 

του Chicago στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη (Τζεκάκη, 
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2007α), φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα νέο τύπο διδασκαλίας των Μαθηματικών 

(Ζαχάρος, 2007· Λεμονίδης, 2010). Κοινό σημείο όλων των προγραμμάτων είναι ότι οι 

μαθηματικές έννοιες ακολουθούν μία μακροχρόνια πορεία σταδιακής ανάπτυξης από την 

προσχολική ή την πρώτη σχολική ηλικία, και αναπτύσσονται προοδευτικά σε όλη τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης, αποδίδοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

κατασκευαστική προσέγγιση της γνώσης μέσω της ανάπτυξης μαθηματικών διαδικασιών, 

όπως της επίλυσης προβλημάτων, της ανάπτυξης συλλογισμών κ.ά. (Τζεκάκη, 2007α). 

Ιστορικά, οι βάσεις για την ΡΜΕ πηγάζουν από τις αρχές της δεκαετίας του `60 ως 

αντίδραση στην στρουκτουραλιστική άποψη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, 

σύμφωνα με την οποία δίνεται έμφαση στο αριθμητικό σύστημα θέσης (Πιπίνος, 2006) και 

στην αντίληψη των μαθηματικών δομών, ως προϋπόθεση της μάθησης των αντίστοιχων 

εννοιών. Με αρχή τη δεκαετία του 50, με στόχο να γίνει κατανοητός ο τρόπος οργάνωσης 

των Μαθηματικών, προκειμένου να δοθεί στους μαθητές η αφηρημένη επιστημονική γνώση 

που θα τους προετοίμαζε για μία νέα εποχή, ιδιαίτερα μετά το λεγόμενο «Σπούτνικ – σοκ» 

(Sputnik shock), έκαναν την εμφάνισή τους τα λεγόμενα «Μοντέρνα Μαθηματικά». Η 

διδακτική αυτή προσέγγιση έδινε έμφαση στις αφηρημένες δομές, επηρεασμένη από μία 

στρουκτουραλιστική προσέγγιση με βάση τη θεωρία των συνόλων (Τζεκάκη, 2007α). Οι 

βάσεις για τη στρουκτουραλιστική άποψη περί διδασκαλίας των Μαθηματικών είχαν τεθεί 

μερικά χρόνια νωρίτερα, στα πλαίσια ενός συνεδρίου που είχε διοργανωθεί από τον 

Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία (Organisation for European 

Economic Co-operation - OEEC), στη Γαλλία. Όπως σχολιάζει η Κολέζα (2000α), σύμφωνα 

με την κρατούσα άποψη της εποχής, τα Μαθηματικά είναι «ένα οργανωμένο, κλειστό 

επαγωγικό σύστημα, ένα ολοκληρωμένο οικοδόμημα το οποίο καθορίζει και τη 

μαθησιακή/διδακτική διαδικασία». Η άποψη αυτή κυριάρχησε στα αναλυτικά προγράμματα 

των Δυτικών χώρων και ως απόρροια προέκυψε το σπειροειδές αναλυτικό πρόγραμμα, το 

οποίο πρέσβευε τη διδασκαλία ανωτέρων μαθηματικών εννοιών ακόμη και στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι προτάσεις του Bruner σχετικά με τη μάθηση και 

η δραστηριότητα επιστημόνων που ασχολήθηκαν με τη μαθηματική εκπαίδευση, οδήγησε 

στη συγκρότηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώθηκαν μέσω 

του κινήματος των «Μοντέρνων Μαθηματικών» σε δύο άξονες (Ζαχάρος, 2007):  

• Αρχικά, σε αλλαγές στο διδακτικό περιεχόμενο, καθώς ήδη από τις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού, εισάγονται μαθηματικές έννοιες ανώτερου επιπέδου, όπως τα σύνολα, οι 

ισοδυναμίες κ.ά.  
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• Δεύτερον, μέσω της εισαγωγής του σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος.  

Την ίδια χρονική περίοδο ξεπήδησαν και οι πρώτες αντιδράσεις ενάντια στο 

στρουκτουραλιστικό ρεύμα και στη μηχανιστική διδασκαλία των Μαθηματικών. Μία ομάδα 

μαθηματικών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένου και του Freudenthal, 

αντέδρασαν στην άποψη περί των «Μοντέρνων Μαθηματικών», υποστηρίζοντας ότι η 

διδακτική αυτή προσέγγιση απέκοβε τους μαθητές από την ουσιαστική μαθηματική γνώση 

και το νόημά της (Κολέζα, 2000· Τζεκάκη, 2007α). Οι καταστάσεις που δημιουργούνται με 

το εκπαιδευτικό υλικό του σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος είναι τεχνητές και 

συνεπώς απέχουν από αυτές των πραγματικών προβλημάτων, ενώ συχνά οι στρατηγικές 

δράσης υποδεικνύονται από τους εκπαιδευτικούς (Ζαχάρος, 2007). Ωστόσο, παρά τις όποιες 

αντιδράσεις, η διδακτική αυτή προσέγγιση, η οποία πρόλαβε να εφαρμοστεί πειραματικά και 

στη χώρα μας για μία πενταετία, δεν εγκαταλείφθηκε παρά στη δεκαετία του 1970 (Τζεκάκη, 

2007α).  

Η ομάδα των μαθηματικών στην οποία συμμετείχε και ο Freudenthal, υποστήριζε σε 

αντίθεση με τη στρουκτουραλιστική θεώρηση περί διδασκαλίας των αριθμητικών εννοιών, 

ότι στα πλαίσια της μαθηματικής εκπαίδευσης η βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη 

διαδικασία επανακατασκευής των μαθηματικών εννοιών και δομών μέσω της αξιοποίησης 

των προϋπαρχόντων γνώσεων του μαθητή (Κολέζα, 2000α). Ως εκ τούτου, η στείρα 

μετάδοση και απομνημόνευση μαθηματικών γνώσεων, όπως πρεσβεύει η μηχανιστική - 

στρουκτουραλιστική άποψη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, τίθεται στο περιθώριο 

(Λεμονίδης, 2010), ενώ αντίθετα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών να επιλύουν προβλήματα σε διδακτικές καταστάσεις 

που προσομοιάζουν με πραγματικές (Ζαχάρος, 2007). Η άποψη αυτή αντανακλά μία 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος της μαθηματικής εκπαίδευσης, από τα Μαθηματικά ως ένα 

οργανωμένο σύστημα το οποίο καθορίζει ρητά την εκπαιδευτική διαδικασία, στα 

Μαθηματικά τα οποία στηρίζονται στην εμπειρία και το γνωστικό υπόβαθρο του παιδιού 

(Ζαχάρος κ.ά., 2007). Οι παραπάνω απόψεις αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον 

οποίο χτίστηκε η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση.  

Η στροφή σε πιο ρεαλιστικές εφαρμογές και η σύνδεση των Μαθηματικών με την 

εμπειρία των μαθητών και την καθημερινή ζωή, με το γενικό τίτλο «Ρεαλιστικά 

Μαθηματικά», ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 (Κολέζα, 2000α· Τζεκάκη, 2007). Η 

Ολλανδική κυβέρνηση, ήδη από τη δεκαετία του 1960, ήθελε να εγκαταλείψει την τότε 

επικρατούσα μηχανιστική προσέγγιση για τα Μαθηματικά την οποία ακολουθούσε στα 
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Αναλυτικά της Προγράμματα Σπουδών. Την ίδια περίοδο, ερευνητικά ινστιτούτα από όλο 

τον κόσμο, όπως το «The British Shell Centre» στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «Institut für 

Didaktik der Mathematik» στο Bielefeld της Γερμανίας, καθώς και διάφορα κέντρα στις 

ΗΠΑ (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996), είχαν ξεκινήσει τις ερευνητικές προσπάθειες για 

την αναθεώρηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Το 1961, μέσω του έργου με τίτλο 

CMLW (Mathematics Curriculum Modernization Committee), η Ολλανδική κυβέρνηση 

άρχισε να θέτει τις βάσεις για τον εκμοντερνισμό της διδασκαλίας των Μαθηματικών, 

αρχικά στη Δευτεροβάθμία Εκπαίδευση (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996). Η ΡΜΕ 

προέκυψε ως πρωτοβουλία της Ολλανδίας στην ανάγκη για τη μεταρρύθμιση της 

μαθηματικής διδασκαλίας ως μία απάντηση στο κίνημα των «Νέων Μαθηματικών» και της 

επικρατούσας μηχανιστικής προσέγγισης (Treffers, 1987· De Lange, 1987· Van den Heuvel-

Panhuizen, 1996· Streefland, 2000). Όπως αναφέρει η Κολέζα (2000α), παρότι οι βάσεις για 

την ΡΜΕ είχαν τεθεί αρχικά από τους Wijdeveld και Goffree και τους συνεργάτες τους, στα 

πλαίσια του οργανισμού IOWO (Ινστιτούτο για την ανάπτυξη της Μαθηματικής 

εκπαίδευσης), ήταν η καταλυτική επίδραση που άσκησε ο H. Freudenthal με την αντίστασή 

του στο κίνημα των «Μοντέρνων Μαθηματικών», που συνέβαλε τα μέγιστα στην εξάπλωση 

της ΡΜΕ αρχικά στην Ολλανδική μαθηματική εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο IOWO (το οποίο 

στη συνέχεια ονομάστηκε Ινστιτούτο Freudenthal), κατά τη σύστασή του περιλάμβανε δύο 

τμήματα. Το Wiskobas, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη μαθηματική εκπαίδευση των 

μαθητών οι οποίοι ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 2 έως 12 ετών και το Wiskivon, το 

οποίο ήταν υπεύθυνο για τη μαθηματική εκπαίδευση των μαθητών οι οποίοι ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα των 12 έως 16 ετών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία 

της πρόσθεσης και της αφαίρεσης σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας βασίστηκε σε ένα 

βιβλίο εργασίας με τον τίτλο «το Λεωφορείο», το οποίο ήταν προσανατολισμένο στη 

δημιουργική ικανότητα των παιδιών και προέκυψε από τη σύνθεση των πορισμάτων 

τεσσάρων διαφορετικών ερευνητικών προγραμμάτων (βλ. Σχήματα 3 και 4). 
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Σχήμα 3. Το πρόβλημα του λεωφορείου (Van den Brink, 1989) 

 

Σχήμα 4. Εργασία μαθητή για το πρόβλημα του λεωφορείου (Van den Brink, 1989) 

 

Στη ΡΜΕ δίνεται βαρύτητα στο πλαίσιο εντός του οποίου διαδραματίζεται η μάθηση 

(Ζαχάρος, 2007). Για τη σύνδεση συγκεκριμένου και αφηρημένου, ο Gravenmeijer (2002 

παράθεση σε Τζεκάκη, 2007α) χρησιμοποιεί τις έννοιες του «μοντέλου του» και «μοντέλου 

για». Για παράδειγμα, προκειμένου τα μικρά παιδιά να περιγράψουν το πρόβλημα με τους 
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επιβάτες ενός λεωφορείου χρησιμοποιούν κάποιο φυσικό υλικό. Μέσω του αφηρημένου 

αυτού τρόπου, τα παιδιά αντιλαμβάνονται την προβληματική κατάσταση που τους έχει τεθεί 

και ως εκ τούτου, το οποιοδήποτε υλικό παίζει το ρόλο του «μοντέλου του» για την 

περιγραφή της κατάστασης ή του προβλήματος. Αργότερα, σε επόμενο στάδιο, όταν θα 

χρειαστεί να μοντελοποιήσουν την κατάσταση ή να δώσουν τις πιθανές απαντήσεις, το 

σχήμα αυτό θα αποτελέσει το «μοντέλο για» το συλλογισμό τους (Τζεκάκη, 2007α). Ένα 

άλλο κλασικό παράδειγμα ρεαλιστικού μαθηματικού προβλήματος είναι η μεταβολή του 

αριθμού των επιβατών ενός λεωφορείου (Λεμονίδης, 2001· 2002· Ζαχάρος, 2007). Τα μικρά 

παιδιά δραματοποιούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, αναπαριστώντας 

σκηνές όπως της επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών ενός λεωφορείου. Το παιδί σε 

διάφορους ρόλους, όπως του οδηγού, του αφηγητή ή του θεατή, περιγράφει το τι ακριβώς 

συμβαίνει. Οι ενέργειες αυτές επιχειρείται να αποτυπωθούν με πράξεις πρόσθεσης και 

αφαίρεσης, με ζωγραφιές και αντικείμενα (Ζαχάρος, 2007). Στην περίπτωση του 

λεωφορείου, το άθροισμα παρουσιάζεται με μία ζωγραφιά του λεωφορείου συνδεδεμένο με 

τόξα τα οποία δείχνουν την κατεύθυνση και φέρνουν ένα σημείο το οποίο δείχνει πόσοι 

επιβάτες επιβιβάστηκαν ή αποβιβάστηκαν αντίστοιχα (βλ. Σχήμα 5) (Λεμονίδης, 2002). 

Σχήμα 5. Παράδειγμα ενός προβλήματος με τόξα (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996) 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος διαμόρφωσης της ΡΜΕ για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, ο ερευνητικός σχεδιασμός του τμήματος Wiskobas διήρκησε σχεδόν μία 

δεκαετία (1971 – 1980), και διακρίνεται σε 5 διαδοχικά στάδια υλοποίησης. Τα στάδια αυτά 

περιλάμβαναν αρχικά το σχεδιασμό των πακέτων διδασκαλίας, την πειραματική εφαρμογή 

του διδακτικού υλικού σε σχολικές τάξεις έως τη δημιουργία ενός Προγράμματος Σπουδών 

για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τη σύνταξη νέων σχολικών εγχειριδίων. 
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Θεωρητικό υπόβαθρο των Ρεαλιστικών Μαθηματικών 

Η ετυμολογία της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης (ΡΜΕ) ως προς τις γενικές 

αρχές της, υποδηλώνει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αφενός η ΡΜΕ είναι στενά 

συνδεδεμένη με την πραγματικότητα και αφετέρου οι διδακτικοί – μαθησιακοί στόχοι τους 

οποίους θέτει, χαρακτηρίζονται ως ρεαλιστικοί, καθώς μπορούν δίχως ιδιαίτερη δυσκολία 

να υλοποιηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα 

(Κολέζα, 2000α). Όπως προαναφέρθηκε, στη ΡΜΕ, το επίθετο «ρεαλιστική» αντανακλά όχι 

μόνο τη σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, αλλά και την παροχή στους μαθητές 

προβληματικών καταστάσεων τις οποίες μπορούν να συνδέσουν με τη δική τους προσωπική 

πραγματικότητα. Τα Ρεαλιστικά Μαθηματικά στηρίζονται στις θέσεις του Freudenthal για 

την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών μέσα από πραγματικές και οικείες για το παιδί 

καταστάσεις, οι οποίες μέσα από τη σύνδεση της άτυπης δράσης με τις τυπικές μαθηματικές 

έννοιες, ενθαρρύνουν τη «μαθηματικοποίηση» του αριθμού (Τζεκάκη, 2007α). Ωστόσο, 

πρέπει να τονιστεί ότι στη ΡΜΕ η πραγματικότητα δεν περιορίζεται στα όρια του 

πραγματικού κόσμου αλλά συχνά επεκτείνεται και στο φανταστικό κόσμο του παιδιού 

(Avgerinos & Skufi, 2007). 

Η έμφαση των αναλυτικών προγραμμάτων στις ρεαλιστικές πτυχές της μαθηματικής 

εκπαίδευσης, παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια, προβάλλοντας ως κεντρικό ζήτημα 

στην εκπαίδευση τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η γνώση ανάμεσα στην τυπική και 

άτυπη μάθηση. Σε πολλές σύγχρονες έρευνες επισημαίνονται αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα 

που αφορούν σε «ρεαλιστικές» καταστάσεις και σχολικά Μαθηματικά (Nunes & Bryant, 

2007· Van den Heuvel-Panhuizen, 2008). Σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες 

προσεγγίσεις διδασκαλίας των Μαθηματικών, η ΡΜΕ πρεσβεύει ότι η εκμάθηση των 

αριθμητικών εννοιών είναι πρώτιστα μία κατασκευαστική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί 

ούτε να μεταδοθεί ούτε απλώς να παρουσιαστεί (Πιπίνος, 2006). Τα συνηθισμένα 

προβλήματα που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των υπολοίπων διδακτικών 

προσεγγίσεων, τις περισσότερες φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με την άτυπη καθημερινή 

γνώση των νεαρών μαθητών. Σε πολλές περιπτώσεις, αν ένας μαθητής βασιστεί στην άτυπη 

γνώση που διαθέτει, είναι ευκολότερο να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα από ό,τι αν 

προσπαθήσει να εφαρμόσει ένα μαθηματικό αλγόριθμο που έχει αποστηθίσει. Σε αντίθεση, 

για παράδειγμα, με τη μηχανιστική προσέγγιση διδασκαλίας των Μαθηματικών, η ΡΜΕ 

«εναποθέτει» την επίλυση ενός προβλήματος επάνω στις ήδη υπάρχουσες άτυπες γνώσεις 

των παιδιών (Κολέζα, 2000β). 
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Στη ΡΜΕ τα Μαθηματικά δεν είναι μία παθητική απορρόφηση μας γνώσης που 

παρουσιάζεται από άλλους. Αντίθετα, τα προβλήματα διατυπώνονται εντός ενός 

πραγματικού πλαισίου, διότι παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών. Όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι τα προβλήματα που 

διατυπώνονται, τόσο πιο εύκολο είναι για τα παιδιά να αναζητήσουν την απάντηση στη 

γνωσιακή βάση την οποία διαθέτουν. Για παράδειγμα, στην Προσχολική Εκπαίδευση, στα 

πλαίσια διατύπωσης ρεαλιστικών προβλημάτων, τα νήπια μπορούν να λύσουν τα 

προβλήματα με φυσικό τρόπο, οικείο σε αυτά, όπως για παράδειγμα ζωγραφίζοντας και 

μετρώντας. Ουσιαστικής σημασίας για τη ΡΜΕ είναι το γεγονός ότι δίνονται στους μαθητές 

άπλετες ευκαιρίες να λύσουν τα προβλήματα στο δικό τους επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός 

προτρέπει τους μαθητές να βρουν τη δική τους λύση, αντί να περιμένουν, έως ότου ένας πιο 

έξυπνος συμμαθητής τους εμφανιστεί με τη σωστή απάντηση. Η ατμόσφαιρα στην τάξη 

είναι τέτοια, ώστε τα παιδιά τολμούν να λένε τη λύση τους φωναχτά, δίχως να φοβούνται 

ότι θα φανούν ανόητα. Ο δάσκαλος πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά δίχως να γίνεται 

πιεστικός, δίνοντας στα παιδιά κίνητρα να επιλέξουν μία πιο αποτελεσματική προσέγγιση, 

προσφέροντας λύσεις σε προσωπικό επίπεδο (Van den Heuvel-Panhuizen & Wijers, 2005). 

Το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίστηκε η ΡΜΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

μπορεί να περιγραφεί μέσω τριών παραμέτρων (Κολέζα, 2000α): 

• Της θεωρίας των επιπέδων του P.M. Van-Hiele. 

• Της διδακτικής φαινομενολογίας του H. Freudenthal.  

• Της προοδευτικής μαθηματικοποίησης της ομάδας Wiskobas. 

Ιστορικά, τα χαρακτηριστικά της ΡΜΕ έχουν σχέση με τα επίπεδα του Van-Hiele για 

τη μάθηση των μαθηματικών. Σύμφωνα με τη θεωρία των επιπέδων του Van-Hiele, 

μπορούμε να διακρίνουμε τρία επίπεδα στη μαθησιακή διαδικασία (Streefland, 2000). Στο 

πρώτο ή βασικό επίπεδο (πρώτη σχολική ηλικία), ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα 

διδακτικά αντικείμενα (αριθμούς ή σχήματα) μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων. Ως εκ 

τούτου, οι έννοιες εξαρτώνται ακόμη από συγκεκριμένα αντικείμενα. Στο δεύτερο επίπεδο, 

ο μαθητής αναζητά τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών ή των σχημάτων. Με άλλα λόγια, οι 

έννοιες δρουν ως σύνδεσμοι σε ένα δίκτυο σχέσεων. Στο τρίτο επίπεδο, ο μαθητής 

ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ των μαθησιακών αντικειμένων, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ 

των σχέσεων αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας. Συχνά τα «σύνορα» μεταξύ των 

διαφόρων επιπέδων δεν είναι ευδιάκριτα αλλά σε κάθε περίπτωση η μετάβαση από το ένα 

επίπεδο στο άλλο δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η μαθησιακή 
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διαδικασία, η οποία αντιστοιχεί στο τρέχον επίπεδο (Κολέζα, 2000α). Αντί για τον όρο 

«σύνορα», ο Treffers (2000) χρησιμοποιεί τον όρο «επίπεδα», κατηγοριοποιώντας τα σε 

«συγκεκριμένο», «περιγραφικό» και «συστηματικό». Η διδασκαλία πρέπει να αρχίσει στο 

βασικό επίπεδο προκειμένου ο μαθητής μόνος του να καταφέρει να «οικοδομήσει» το δικό 

του δίκτυο σχέσεων, αφού κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να τον «εισάγει» μέσα σε αυτή 

τη γνώση. Τις περισσότερες φορές, η προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται, δίνοντας ο 

εκπαιδευτικός την πρωτοβουλία στον μαθητή (Treffers, 2000). 

Ο Freudenthal (1983) μέσω της διδακτικής φαινομενολογίας του, πρεσβεύει ότι ο 

μαθητής με τη βοήθεια ποικίλων αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί τις 

διάφορες μαθηματικές έννοιες και φαινόμενα ως μέσο οργάνωσης των πραγματικών 

φαινομένων. Φαινομενολογία «μίας έννοιας, δομής ή ιδέας είναι η περιγραφή της, σε σχέση 

με τα φαινόμενα που προκάλεσαν τη δημιουργία της» (Κολέζα, 2000β). Αν η έννοια, η δομή 

ή η ιδέα αποτελεί ταυτόχρονα και αντικείμενο μίας μαθησιακής διαδικασίας, αναφερόμαστε 

στη διδακτική φαινομενολογία. Στη μαθησιακή διαδικασία, η διδακτική φαινομενολογία 

συνεισφέρει στον εκπαιδευτικό ως ένα άτυπο διδακτικό εργαλείο, παρέχοντάς του 

υποστήριξη στη σχεδίαση της διδασκαλίας του. Επιπρόσθετα, ο όρος «αλληλεπιδραστική 

διδασκαλία» αναφέρεται στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται ανταλλαγή 

απόψεων, συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Σύμφωνα με τη 

διδακτική φαινομενολογία (Ζαχάρος, 2007), οι διδακτικές καταστάσεις εντός των οποίων 

επιχειρείται να εισαχθεί μία δεδομένη μαθηματική γνώση οφείλουν να αποτελούν 

αντικείμενο ενδελεχούς προσοχής ως προς τα εξής δύο σημεία:  

• Αρχικά, θα πρέπει να προβλεφθεί το είδος των εφαρμογών που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. 

• Ακολούθως, να διερευνηθεί αν οι προτεινόμενες διδακτικές καταστάσεις 

διευκολύνουν την επίτευξη του στόχου της προοδευτικής μαθηματικοποίησης.  

Ως καταστάσεις ορίζονται εκείνα τα μαθηματικά πλαίσια εντός των οποίων 

αναπτύσσονται άτυπες στρατηγικές μάθησης και στα οποία το νόημα το οποίο αποδίδεται 

από τους μαθητές και τις μαθήτριες, έχει έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά (Gravemeijer, 

1997 παράθεση σε Ζαχάρος, 2007). Η διδακτική εφαρμογή της θεωρητικής προσέγγισης του 

Freudenthal στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έγκειται στο ότι οι μαθητές πρέπει μόνοι τους 

να μάθουν να χειρίζονται τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και δομές, προκειμένου να τις 

χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια ευρύτερων μαθησιακών στόχων. Η εξερεύνηση πραγματικών 

καταστάσεων και φαινομένων αποτελεί το σημείο εκκίνησης της μαθησιακής διαδικασίας 
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δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις δημιουργίες των παιδιών και στην αλληλεπιδραστική 

μάθηση (Freudenthal, 1983). 

Η προοδευτική μαθηματικοποίηση της ομάδας Wiskobas πρεσβεύει ότι τα μαθηματικά 

προβλήματα αντιμετωπίζονται διαισθητικά εντός ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος, 

προκειμένου να αναδειχθούν προοδευτικά οι προς διδασκαλία μαθηματικές έννοιες. Οι 

Treffers & Goffree (1985) ονομάζουν τη διαδικασία αυτή μαθηματικοποίηση και αναφέρουν 

ότι πρόκειται για μία διαδικασία κατασκευής της γνώσης κατά την οποία οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις και ικανότητες ενός ατόμου χρησιμοποιούνται προκειμένου το ίδιο το άτομο να 

ανακαλύψει νέες γνώσεις, δομές και σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της μαθηματικοποίησης, 

παρά τη συχνή ασάφεια, αοριστία και την επικάλυψη των συνόρων τους, μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο φάσεις (Ζαχάρος, 2007· Zacharos & Koustourakis, 2011): την οριζόντια 

και την κατακόρυφη μαθηματικοποίηση (horizontal - vertical mathematisation). Στην 

περίπτωση της οριζόντιας μαθηματικοποίησης, έχουμε μία μετάβαση από τον πραγματικό 

κόσμο στον κόσμο της συμβολικής γραφής. Στην περίπτωση της κάθετης 

μαθηματικοποίησης, οι νοητικές διεργασίες αποδεσμεύονται από τον κόσμο του 

συγκεκριμένου και κινούνται στο επίπεδο των αφηρημένων εννοιών και των συμβόλων 

(Ζαχάρος, 2007). Τη σημασία της μαθηματικοποίησης επισημαίνει ο ίδιος ο Freudenthal 

(1991) αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο στόχος της διδασκαλίας για χρήσιμα μαθηματικά 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ξεκινήσουμε από καταστάσεις που επιδέχονται 

μαθηματικοποίηση». Συνοπτικά ο Freudenthal (1991) αναφέρει ότι η «οριζόντια 

μαθηματικοποίηση περιλαμβάνει τη μετάβαση του παιδιού από τον κόσμο της ζωής στον κόσμο 

των συμβόλων, ενώ η κάθετη μαθηματικοποίηση σημαίνει ότι το παιδί κινείται μέσα στον 

κόσμο των συμβόλων», προσθέτοντας ότι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τύπων δεν είναι 

πάντα σαφής. Οι Καφούση & Σκουμπουρδή (2008) σχολιάζουν ότι η κάθετη 

μαθηματικοποίηση αναφέρεται στην αναδιοργάνωση που λαμβάνει χώρα μέσα στο 

μαθηματικό σύστημα (μαθηματικοποίηση των μαθηματικών), ενώ η οριζόντια 

μαθηματικοποίηση αναφέρεται στα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 

επίλυση ενός προβλήματος (μαθηματικοποίηση της πραγματικότητας).  

Η πορεία της μαθηματικοποίησης μπορεί να περιγραφεί ως εξής: σε ένα πρωταρχικό 

στάδιο επιχειρείται η μεταφορά του διατυπωμένου σε φυσική γλώσσα προβλήματος σε μία 

συμβολική γλώσσα, η οποία κινείται στα όρια μίας τυπικής μαθηματικής ανάλυσης. Έπεται 

η «κατασκευή» του προβλήματος ως μαθηματικού και ακολούθως η αναζήτηση της 

μαθηματικής λύσης. Σε ένα επόμενο στάδιο, η λύση ερμηνεύεται με βάση τα δεδομένα της 

αρχικά περιγραφόμενης κατάστασης με τους περιορισμούς και τις δυνατές προεκτάσεις, 

 

 



 

162 

ακολουθείται δηλαδή μία αντίστροφη πορεία. Η πορεία της μαθηματικοποίησης 

ολοκληρώνει τον κύκλο της με την απαραίτητη επιστροφή στις αρχικές συνθήκες του 

προβλήματος, προσφέροντας την προοπτική περαιτέρω επεξεργασίας, γενίκευσης ή 

τροποποίησης (Ζαχάρος, 2007). Συμπερασματικά, το πρόβλημα όπως παρουσιάζεται στη 

ρεαλιστική του μορφή, μεταφράζεται από το μαθητή σε μαθηματικό πρόβλημα, προκειμένου 

μέσω της μοντελοποίησής του να εντοπιστούν οι μαθηματικές έννοιες και δομές (Πιπίνος, 

2006). 

Στο κλασικό παράδειγμα του λεωφορείου (βλ. Σχήμα 6), το σύμβολο του «ισούται» 

αντικαθίσταται με ένα βέλος. Ο αριθμός των επιβατών αναγράφεται κάθε φορά σε ένα 

πλαίσιο του λεωφορείου. Τόξα δείχνουν την κατεύθυνση και σήματα σε κάθε στάση 

δείχνουν πόσοι άνθρωποι επιβιβάζονται και πόσοι αποβιβάζονται. Η χρήση των τόξων 

διευκολύνει πολλαπλά τη λειτουργία των αριθμητικών πράξεων (Ζαχάρος, 2007). Αρχικά, 

η χρήση των τόξων διευκολύνει τη σταδιακή εξασθένιση του νοήματος των συμβόλων 

ενισχύοντας τη διαδικασία της «κατακόρυφης μαθηματικοποίησης», της μεταφοράς δηλαδή 

από το ρεαλιστικό πλαίσιο του λεωφορείου στο πλαίσιο των αριθμητικών πράξεων. Ένα 

επόμενο πλεονέκτημα της χρήσης των τόξων είναι ότι συμβάλλουν στην κατανόηση της 

διδασκαλίας των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Τέλος, η χρήση των τόξων 

διευκολύνει την πορεία της μαθηματικοποίησης, ως ένα συνεχές πέρασμα από τη σφαίρα 

του πραγματικού στη σφαίρα των συμβόλων και αντίστροφα, συμβάλλοντας στην 

κατανόηση των στοιχειωδών πράξεων από τα παιδιά νεαρής ηλικίας. 

Σχήμα 6. Στη στάση του λεωφορείου (Streefland, 2000) 

 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από το παράδειγμα του λεωφορείου, η 

μαθηματικοποίηση εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους (Avgerinos & Skufi, 2007): 
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• Την εισαγωγή και την κατανόηση μίας νέας μαθηματικής έννοιας. 

• Τη γνωστική ενίσχυση της έννοιας μέσω της επίλυσης προβλημάτων. 

Η μαθηματικοποίηση των παιδιών αντιμετωπίζεται ως μία διαδικασία αμφίδρομου 

περάσματος ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και στον κόσμο των συμβόλων. Ωστόσο, τα 

όρια μεταξύ των δύο κόσμων δεν είναι ευδιάκριτα, ενώ συχνά ο ένας κόσμος μπορεί να 

επεκταθεί εις βάρος του άλλου προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας (Freudenthal, 1973· 

1991). Πρακτικές οριζόντιας μαθηματικοποίησης συναντώνται κυρίως στις πρώτες τάξεις 

του Δημοτικού σχολείου καθώς και στο Νηπιαγωγείο (Zacharos & Koustourakis, 2011). Η 

καθαυτό μαθηματική επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατά την κάθετη μαθηματικοποίηση, 

καθώς ο μαθητής αντιμετωπίζει το πρόβλημα μέσω μαθηματικών εργαλείων (Πιπίνος, 

2006), με τη χρήση δηλαδή αφηρημένων εννοιών και συμβόλων (Zacharos & Koustourakis, 

2011). Σχετικά με τη μαθηματικοποίηση και τη χρήση κατάλληλων παραδειγμάτων στην 

Προσχολική Εκπαίδευση, η Κολέζα (2000β) αναφέρει ότι τα νήπια κατά τη είσοδό τους στο 

Νηπιαγωγείο δεν μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του αριθμού. Ως εκ τούτου, δεν έχει 

ιδιαίτερο νόημα να απευθυνθούμε στα νήπια με ερωτήσεις της μορφής «πόσο;», διότι είναι 

πέρα από το γνωστικό τους πεδίο. Στη ΡΜΕ ένας τρόπος να απαντήσουν τα νήπια σε 

ερωτήσεις της μορφής «πόσο;» ή «πόσα;» είναι μέσω της ενασχόλησής τους με παιχνίδια με 

χρήση ζαριών, όπως το κλασικό επιτραπέζιο παιχνίδι «φιδάκι». Το νήπιο μπορεί να 

αντιληφθεί την ερώτηση τύπου «πόσο;» ή «πόσα;», εφόσον μπορέσει να αντιστοιχίσει τον 

αριθμό που έφερε στο ζάρι με τον αριθμό των τετραγώνων τα οποία πρέπει να κινήσει το 

πιόνι του. Επιπρόσθετα, λόγω της αλληλεπίδρασής του με τα υπόλοιπα μέλη τόσο της 

ομάδας του όσο και των αντιπάλων ομάδων, θα κατανοήσει τα ενδεχόμενα λάθη μέτρησης, 

αφού τα υπόλοιπα μέλη ή οι λοιπές ομάδες θα σπεύσουν να το διορθώσουν. Με τη χρήση δε 

δύο ζαριών, τα νήπια είναι δυνατόν να εξασκηθούν στην πρόσθεση μονοψήφιων αριθμών 

μέχρι το 12, ενώ με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο θα ήταν δύσκολο τα νήπια να μάθουν να 

αθροίζουν μέχρι τον αριθμό 10.  

Εναλλακτικά, ως παράδειγμα περιγραφής της πορείας «μαθηματικοποίησης» των 

εννοιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διδασκαλία του αριθμού 3 (Τζεκάκη, 2007α). Ο 

αριθμός αυτός είναι οικείος στο νήπιο ήδη από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων ετών, 

ορισμένες δε φορές ακόμη νωρίτερα ηλικιακά. Το νήπιο χρησιμοποιεί συχνά τον αριθμό ως 

ένα μέσο προκειμένου να μετρήσει ή να δηλώσει μία ποσότητα, αλλά το νόημα αυτό είναι 

ακόμα μακριά από τη μαθηματική του σημασία. Στην πορεία ανάπτυξης της μαθηματικής 

έννοιας, το παιδί θα αντιληφθεί αρχικά την έννοια του αριθμού ως ποσότητα, ενώ αργότερα 
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θα χρειαστεί να τη συσχετίσει με τους υπόλοιπους αριθμούς μέσα στο αριθμητικό σύστημα 

ή και να εντοπίσει τις μεταξύ τους σχέσεις, όπως για παράδειγμα ως 4-3, ως 3+1 κ.ά. Η 

αρχική πρακτική γνώση είναι διαφορετική από τη γενικευμένη μαθηματική έννοια του 

αριθμού, την οποία το παιδί χρειάζεται να τη δει και να την κατανοήσει (Τζεκάκη, 2007α). 

Μέσω της στοχευμένης διδασκαλίας και έχοντας ως αφετηρία άτυπες, επικεντρωμένες στο 

περιεχόμενο δραστηριότητες, σταδιακά θα δημιουργηθούν μαθηματικά νοήματα, τα οποία 

προοδευτικά θα καταλήξουν στις τυπικές επιστημονικές τους μορφές (Streenfland, 1993). 

Αντίστοιχα, η περίπτωση της διαίρεσης σε ένα αρχικό, πρώτο επίπεδο, εστιάζει στις άτυπες 

πρακτικές διανομής καραμελών μεταξύ των παιδιών. Στο επόμενο επίπεδο, η ίδια διαίρεση 

των καραμελών αναπαρίσταται με χαρτί και μολύβι. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές 

δημιουργούν ένα μοντέλο αναπαράστασης της διαίρεσης, που εξακολουθεί όμως να 

αναφέρεται στη συγκεκριμένη κατάσταση. Στη συνέχεια αναπτύσσονται στρατηγικές 

αντιμετώπισης του προβλήματος και αναζητείται η βέλτιστη λύση του. Τέλος, 

πραγματοποιείται η μετάβαση σε έναν τυπικό τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης του 

προβλήματος, στον οποίο κυριαρχούν οι αλγόριθμοι (Ζαχάρος, 2007).  

Τόσο η οριζόντια όσο και η κατακόρυφη μαθηματικοποίηση σχεδιάζονται και 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ίδιων διδακτικών αρχών. Οι αρχές αυτές, στις οποίες 

στηρίζεται η θεωρία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών, παρουσιάζονται στο σχήμα 7 (Κολέζα, 

2000α). 

Σχήμα 7. Αρχές Οριζόντιας και Κατακόρυφης Μαθηματικοποίησης (Κολέζα, 2000α) 

 

1. Η αρχή της φαινομενολογικής εξερεύνησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κατά τη 

διαδικασία διδασκαλίας μίας νέας μαθηματικής έννοιας, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

Αρχές 
Οριζόντιας και Κατακόρυφης 

Μαθηματικοποίησης
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Η αρχή της γεφύρωσης των επιπέδων με 
χρήση εργαλείων

Η αρχή της αυτοδυναμίας Η αρχή της αλληλεπίδρασης

Η αρχή της συνύφανσης
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να έχει φροντίσει ώστε οι διάφορες μαθηματικές δραστηριότητες να είναι 

διατυπωμένες εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Σκοπός της χρήσης του πλαισίου 

είναι ο μαθητής να βοηθηθεί μέσω του σχηματισμού των διαφόρων νοητικών εννοιών 

στην εμπέδωση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας. Με τη χρήση ενός 

προβλήματος πλαισίου, ο Freudenthal (1991, παράθεση σε Κολέζα, 2000α) δεν 

αναφέρεται μόνο στα κλασικά λεκτικά προβλήματα αλλά σε οποιοδήποτε ρεαλιστικό 

πρόβλημα, το οποίο μπορεί να λάβει τη μορφή ενός διαδραστικού παιχνιδιού 

ιστορίας, παραμυθιού, σχημάτων, γραφημάτων ή συνδυασμού όλων των παραπάνω.  

2. Η αρχή της γεφύρωσης των επιπέδων με χρήση εργαλείων. Στα πλαίσια της ΡΜΕ 

χρησιμοποιούνται παραδοσιακά εργαλεία αλλά και σχήματα, διαγράμματα, πίνακες 

και σύμβολα. Ο εκπαιδευτικός ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, είτε του διδακτικού 

αντικειμένου είτε του μαθητή, επιλέγει τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων 

προκειμένου να διευκολύνει την κατάκτηση της γνώσης από το μαθητή.  

3. Η αρχή της αυτοδυναμίας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και 

ο μαθητής σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει ακριβή εικόνα της 

μαθησιακής κατάστασης του μαθητή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της 

μαθησιακής διαδικασίας και οι οποίες αντικατοπτρίζονται στη διατύπωση των 

σκέψεων του μαθητή και στο χειρισμό εργαλείων, τα οποία αντανακλούν στα μάτια 

του εκπαιδευτικού την πρόοδο του μαθητή. 

4. Η αρχή της αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι μαθητές 

αλληλοεπιδρούν και με τους συμμαθητές τους παρατηρώντας τις «κατασκευές» τους. 

Μέσω της αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, οι μαθητές διευκολύνονται στη 

διαδικασία κατασκευής της γνώσης, με τρόπο ο οποίος συχνά δε συμβαδίζει με τη 

διαδικασία κατασκευής της γνώσης όπως την αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός. Ως εκ 

τούτου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη γνωστική ευελιξία 

προκειμένου αφενός να αντιλαμβάνεται τα διαφορετικά νοητικά μοντέλα 

κατασκευής γνώσης των μαθητών του και αφετέρου να προσαρμόζει τη διδασκαλία 

στα μοντέλα τους. 

5. Η αρχή της συνύφανσης. Με τον όρο συνύφανση εννοούμε τη συνύπαρξη 

μαθησιακών εννοιών με σκοπό τη διδασκαλία μίας μαθηματικής έννοιας στα πλαίσια 

ενός Ρεαλιστικού προβλήματος. 

Συμπερασματικά, στη ΡΜΕ γίνεται προσπάθεια καθοδήγησης της κατάκτησης της 

γνώσης από την πλευρά των μαθητών. Μέσω της χρήσης κατάλληλων οδηγιών ή 
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«προβλημάτων πλαισίου», πραγματοποιούνται οι επιθυμητές διεργασίες κατάκτησης της 

γνώσης, οι οποίες ενισχύονται και επιταχύνονται μέσα από την πραγματοποίηση 

αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων εντός της σχολικής τάξης. Εν κατακλείδι, η ΡΜΕ δίνει 

έμφαση στον προσεκτικό, μακροχρόνιο σχεδιασμό των μαθησιακών διαδικασιών, 

αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία που έχουν οι ιδέες και οι απόψεις των ίδιων των 

μαθητών. Ως εκ τούτου, ο μαθησιακός «χώρος» πρέπει να εξερευνηθεί, ξεκινώντας ο 

εκπαιδευτικός από καθημερινές εμπειρίες και απλά πειράματα. Οι δραστηριότητες πρέπει 

να έχουν άτυπο χαρακτήρα, έτσι ώστε να μπορούν να αναλυθούν οι διαισθητικές απόψεις 

των παιδιών ως προς τις βασικές έννοιες. Αυτό σημαίνει ότι η μαθησιακή δραστηριότητα 

εκκινεί από τον πραγματικό κόσμο του παιδιού, καθώς διάφορα καθημερινά φαινόμενα 

αποδεικνύονται πλούσια πηγή αριθμητικών και γεωμετρικών δραστηριοτήτων. Για τους 

μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας προτείνονται δραστηριότητες και 

παιχνίδια όπως το κρυφτό, πειράματα κ.ά. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες (6-10) δίνεται 

περισσότερη προσοχή σε ερμηνείες μέσω οπτικοποίησης.  

Ομοιότητες και διαφορές των διδακτικών προσεγγίσεων της διδασκαλίας των 
Μαθηματικών  

Η ΡΜΕ δεν είναι η μοναδική διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. Τα Μαθηματικά της εκπαίδευσης μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις 

τύπους σε σχέση με την οριζόντια και την κάθετη μαθηματικοποίηση (Treffers, 1987). Οι 

ταξινομήσεις, οι οποίες περιγράφονται σαφώς από τον Freudenthal (1991), είναι η 

μηχανιστική ή παραδοσιακή, η εμπειρική, η στρουκτουραλιστική και η ρεαλιστική 

προσέγγιση. 

Η μηχανιστική ή παραδοσιακή προσέγγιση βασίζεται σε δραστηριότητες τύπου 

«πρακτικής και εκγύμνασης» και χρήσης μοτίβων, τα οποία αντιμετωπίζουν το μαθητή ως 

έναν υπολογιστή ή μία μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες των μαθητών σε αυτήν 

την προσέγγιση βασίζονται στην απομνημόνευση ενός προτύπου ή ενός αλγορίθμου. Στη 

διδακτική αυτή προσέγγιση, οι μαθηματικές γνώσεις αποτελούν ένα σύνολο 

αδιαμφισβήτητων κανόνων και δεξιοτήτων, οργανώνονται σε προκαθορισμένες ενότητες 

και παρουσιάζονται στους μαθητές, οι οποίοι συσσωρεύουν τις γνώσεις που τους προσφέρει 

ο δάσκαλος (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Ωστόσο, η εκμάθηση μηχανιστικών 

διαδικασιών έχει μόνο βραχύχρονη διατήρηση, ενώ περισσότερο σταθερή και διαρκής 

μαθηματική γνώση επιτυγχάνεται, όταν οι μαθητές αντιλαμβάνονται πως οι δεξιότητες και 

οι έννοιες που μαθαίνουν στα Μαθηματικά, συνδέονται άμεσα με αυτά που ήδη ξέρουν ή 
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θέλουν να μάθουν (Nunes & Bryant, 2007). Τα λάθη στη μηχανιστική ή παραδοσιακή 

προσέγγιση θα συμβούν αν οι μαθητές αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία είναι 

διαφορετικά από εκείνα που έχουν απομνημονεύσει, όπως για παράδειγμα ποικίλα 

προβλήματα της καθημερινής ζωής. 

Στη μηχανιστική προσέγγιση, η μάθηση δε θεωρείται κατασκευή αλλά αναπαραγωγή 

(Treffers, 2000). Τα προβλήματα τα οποία προτείνονται είναι στερεοτυπικά εκφρασμένα στη 

μορφή απλών πράξεων σε λεκτική μορφή, προσανατολισμένα σε μία ατομική πορεία 

μάθησης, δίχως την πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών (Λεμονίδης & 

Κολλινιάτη, 2007· Νικολός & Μπόκος, 2009). Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία σύνδεση 

μεταξύ του προβλήματος, όπως έχει τεθεί από μαθηματική σκοπιά, και του πλαισίου 

εφαρμογής σε σχέση με την πραγματικότητα, όπως τη βιώνει ο μαθητής. Τα Μαθηματικά 

με αυτό τον τρόπο χάνουν το ενδιαφέρον τους. Καθώς δεν ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των 

μαθητών, τα Μαθηματικά γίνονται ανούσια για πολλούς μαθητές ενώ είναι δύσκολο για τους 

μαθητές να επιλύσουν τα μαθηματικά προβλήματα με τις γνώσεις που ήδη διαθέτουν 

(Νικολός, & Μπόκος, 2009). Στην προσέγγιση αυτή, τόσο η οριζόντια όσο και η 

κατακόρυφη μαθηματικοποίηση δε χρησιμοποιούνται. Μπορούμε, επομένως, να 

παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μία πλήρης αντίθεση σε σχέση με τη ΡΜΕ (Van den Brink, 

2000). Ανακεφαλαιωτικά, οι υποθέσεις της παραδοσιακής προσέγγισης (μοντέλο 

«μεταφοράς της γνώσης») για τη μάθηση και τη διδασκαλία των σχολικών μαθηματικών, 

στηρίχτηκαν στις ακόλουθες αρχές (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008): 

• Το παιδί μαθαίνει απορροφώντας τη μαθηματική γνώση, στηριζόμενο στη μίμηση, 

την εξάσκηση και την απομνημόνευση. 

• Η διδασκαλία είναι η διαδικασία μετάδοσης γνώσεων από το δάσκαλο στους μαθητές 

και στηρίζεται στην αναλυτική εξήγηση των γνώσεων που καθορίζει το βιβλίο, καθώς 

και στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές. 

Η παραδοσιακή προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας των Μαθηματικών ήταν 

η πλέον διαδεδομένη και εξακολουθεί να κυριαρχεί στις σχολικές τάξεις ακόμα και στις 

μέρες μας (Σακονίδης, 2004· Ζαχάρος, 2007· Τζεκάκη, 2007a· Καφούση & Σκουμπουρδή, 

2008· Νικολός & Μπόκος, 2009), επιδρώντας για αρκετά χρόνια στον τρόπο οργάνωσης της 

μαθηματικής εκπαίδευσης και στη χώρα μας (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Τα 

αρνητικά αποτελέσματα του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας αποδεικνύουν τόσο οι 

πρόσφατες έρευνες στον ελληνικό χώρο, όσο και οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα 
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προηγμένων Δυτικών χωρών (Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Αυστραλία κ.ά.) (Χιονίδου-

Μοσκοφόγλου, 2001).  

Στην εμπειρική προσέγγιση, ο κόσμος είναι μία πραγματικότητα, και στους μαθητές 

παρέχεται με υλικά από το δικό τους κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

τις προβληματικές καταστάσεις μέσω δραστηριοτήτων οριζόντιας μαθηματικοποίησης. Σε 

αυτήν τη προσέγγιση, οι εμπειριστές ταυτίζονται με τους θιασώτες της ΡΜΕ. Ωστόσο, στην 

εμπειρική προσέγγιση δε θα ζητηθεί από το μαθητή να καταλήξει σε έναν τύπο ή μοντέλο. 

Η εμπειρική προσέγγιση, σε γενικές γραμμές, δε διδάσκεται στις σχολικές μονάδες, καθώς 

επιλέγεται η χρήση των άτυπων μαθηματικών μεθόδων (Κολέζα, 2000α). 

Η στρουκτουραλιστική ή νέα προσέγγιση των Μαθηματικών είναι μία προσέγγιση 

διδασκαλίας των Μαθηματικών η οποία βασίζεται στη θεωρία των συνόλων. Στις νεαρές 

ηλικίες και ανάλογα με τη φύση των προβλημάτων δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο αριθμητικό 

σύστημα θέσης. Πρόκειται τις περισσότερες φορές για ένα είδος οριζόντιας 

μαθηματικοποίησης, η οποία ωστόσο δεν έχει τίποτα κοινό με το ζωντανό κόσμο του μαθητή 

(Treffers, 1991), καθώς η τυπική αριθμητική και η αριθμητική που στηρίζεται σε 

πραγματικές καταστάσεις, δε συνδέονται. 

Η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση είναι μία θεωρία διδασκαλίας των 

Μαθηματικών κατά την οποία μία κατάσταση του πραγματικού κόσμου ή ένα πρόβλημα 

πλαισίου λαμβάνεται ως ένα σημείο εκκίνησης εκμάθησης των μαθηματικών εννοιών μέσα 

από οριζόντιες δραστηριότητες μαθηματικοποίησης. Στην ΡΜΕ, ο πρώτιστος εκπαιδευτικός 

στόχος είναι οι μαθητές να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά ως μία 

δραστηριότητα. Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να αναλύουν και να οργανώνουν τις 

προβληματικές καταστάσεις και να δείχνουν ευελιξία σε προβλήματα τα οποία έχουν νόημα 

γι’ αυτούς. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η σημασία του εμπλουτισμού της διδασκαλίας, 

ιδιαίτερα στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, με κατάλληλες αναπαραστάσεις που 

συνεισφέρουν στην οικοδόμηση των μαθηματικών εννοιών (Ζαχάρος, 

2007). Από τη σκοπιά του μαθητή, τα προβλήματα πρέπει, συνεπώς, να είναι προσιτά 

και ελκυστικά, ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του μαθητή για την επίλυσή τους (Van 

den Heuvel-Panhuizen, 1996). Τα προβλήματα πρέπει επίσης να είναι προκλητικά στα μάτια 

των μαθητών ενώ θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους μαθητές γιατί απαιτείται μία δεδομένη 

απάντηση για την επίλυση του προβλήματος (Gravemeijer, 1994). Αυτό σημαίνει ότι οι 

μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας οργανώνουν το προς επίλυση πρόβλημα, προσπαθούν να 

εντοπίσουν τις μαθηματικές πτυχές του, προκειμένου να ανακαλύψουν τις κανονικότητες 
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και τις σχέσεις. Στη συνέχεια, με τη χρήση της κατακόρυφης μαθηματικοποίησης οι μαθητές 

αναπτύσσουν τις μαθηματικές έννοιες.  

Ως διδακτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της παραδοσιακής 

προσέγγισης, προτείνεται η προσέγγιση της ΡΜΕ (Νικολός, & Μπόκος, 2009). Η κύρια 

διαφορά μεταξύ της ρεαλιστικής προσέγγισης με τη μηχανιστική προσέγγιση είναι ότι η 

ΡΜΕ δεν έχει ως βάση αφηρημένα αξιώματα και κανόνες που στοχεύουν σε συγκεκριμένες 

εφαρμογές. Αντίθετα, η ΡΜΕ δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατασκευή της γνώσης από 

τους ίδιους τους μαθητές (Zacharos & Koustourakis, 2011). Στη ΡΜΕ η μαθηματικοποίηση 

είναι το αντίθετο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Δεν υπάρχει στείρα μετάδοση γνώσεων 

αλλά η γνώση δημιουργείται από τον ίδιο τον μαθητή στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μέσω της ενεργητικής του συμμετοχής, των εμπειριών του, της ατομικής 

αξιολόγησης και του αναστοχασμού του. Όταν τα παιδιά διδάσκονται Μαθηματικά με έναν 

απομονωμένο τρόπο, αποκομμένο από την πραγματικότητα, τότε η όποια γνώση των 

Μαθηματικών θα ξεχαστεί γρήγορα, ενώ τα παιδιά δε θα είναι σε θέση να την εφαρμόσουν 

(Freudenthal, 1991). Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι απαραίτητο 

να υπάρχει ένα περιβάλλον αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, δηλαδή ένα μαθησιακό 

περιβάλλον το οποίο ευνοεί τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.  

Η έρευνα έχει δείξει ότι προσδίδοντας σημασία στο παιχνίδι και τη δημιουργική 

ικανότητα των παιδιών και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η εκμάθηση των βασικών αριθμητικών πράξεων όπως της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης, μπορεί να γίνει νωρίτερα (Van den Brink, 2000). Η αριθμητική δε χρειάζεται να 

είναι μία στεγνή, αποσπασματική ενέργεια, αλλά μπορεί να γίνει αναπόσπαστο μέρος της 

ζωής των παιδιών. Είναι συχνές οι περιπτώσεις προβλημάτων που αναδύονται από την 

ενασχόληση των παιδιών με χειρωνακτικές εργασίες, που σημαίνει ότι τα ρεαλιστικά 

προβλήματα δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται πάντα από την καθημερινή ζωή των 

παιδιών (Ζαχάρος, 2007). Για το λόγο αυτό, συνίσταται στην προσχολική και στην πρώτη 

σχολική ηλικία, στα πλαίσια της ΡΜΕ, η ενασχόληση των παιδιών με χειροτεχνικές εργασίες 

ή με παιχνίδια (Ζαχάρος κ.ά., 2007). Ο πίνακας 6 περιγράφει τους τέσσερις τύπους 

μαθηματικής εκπαίδευσης (Freudenthal,1991). 

Πίνακας 6. Οι τέσσερις τύποι μαθηματικής εκπαίδευσης (Freudenthal,1991) 

Προσέγγιση Οριζόντια 

Μαθηματικοποίηση 

Κατακόρυφη 

Μαθηματικοποίηση 
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Μηχανιστική - - 

Εμπειρική + - 

Στρουκτουραλιστική - + 

Ρεαλιστική + + 

Μετά την παρουσίαση και των τεσσάρων κατευθύνσεων στη μαθηματική προσέγγιση, 

γίνεται αντιληπτό ότι στη ΡΜΕ η εκμάθηση των Μαθηματικών είναι μία κατασκευαστική 

διαδικασία, μία μαθησιακή θεώρηση διαμετρικά αντίθετη σε σχέση με την παραδοσιακή 

μέθοδο διδασκαλίας, στην οποία η μαθηματική γνώση απλά μεταδίδεται. Στην παραδοσιακή 

μαθηματική εκπαίδευση ο στόχος είναι πρώτιστα η αποφυγή λαθών και η προσφορά έτοιμων 

προβλημάτων (Freudenthal, 1973). Στη ΡΜΕ, αντίθετα, εκτιμώνται οι προσωπικές 

δημιουργίες των μαθητών, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις τους χρησιμοποιούνται ως 

αφορμή για ανατροφοδότηση. Η ΡΜΕ δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την «εργαλειακή 

κατανόηση» της γνώσης (instrumental understanding), δηλαδή για την αυτοματοποιημένη 

και μηχανιστική χρήση των δεδομένων εις βάρος της «συσχετιστικής κατανόησης» 

(relational understanding), η οποία αφορά στην κατανόηση αρχών και περιεχομένου (Skemp 

1976 παράθεση σε Nunes & Bryant, 2007). Η «συσχετιστική κατανόηση» επιτρέπει στο 

παιδί να αντιληφθεί το είδος και το σκοπό των ενεργειών του και, ως εκ τούτου, είναι γενικά 

περισσότερο αποτελεσματική και προσαρμόσιμη σε νέες καταστάσεις (Ζάχαρος, 2007). Η 

βασική ιδέα είναι ότι τα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να μάθουν αριθμητική και ένας τρόπος 

προκειμένου να το επιτύχουν αυτό, είναι και μέσα από τα ίδια τους τα λάθη. Επιπλέον, 

ενθαρρύνεται η επινόηση προβλημάτων από τα ίδια τα παιδιά και η χρήση των προβλημάτων 

από τα υπόλοιπα παιδιά. Στη ΡΜΕ η εύρεση ενός αλγορίθμου για την επίλυση ενός 

προβλήματος δεν επιδιώκεται με άμεσο τρόπο αλλά αναπτύσσεται σταδιακά μέσα από 

πραγματικά προβλήματα και αριθμητική η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένα πλαίσια. Στα 

πλαίσια αυτά, η πράξη διδάσκεται μέσα από τις εφαρμογές και αυτές είναι που δίνουν νόημα 

στη μέθοδο υπολογισμού.  

Σκοπός στη ΡΜΕ είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη μαθηματική γνώση. 

Η διαδικασία αυτή ακολουθεί μία πορεία μετάβασης από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. 

Αρχικά το πρόβλημα είναι στενά συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ένα παράδειγμα 

στην Προσχολική Εκπαίδευση, αποτελεί για παράδειγμα, ένα πρόβλημα εύρεσης ενός 

αριθμού από γλειφιτζούρια που έχει ένα παιδί στην κατοχή του. Σταδιακά το πρόβλημα 

μεταβαίνει σε μία πιο αφηρημένη κατάσταση, έως ότου οι πράξεις-νοητικές διαδικασίες που 
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απαιτούνται, υλοποιούνται στο τυπικό αριθμητικό σύστημα. Προκειμένου ο μαθητής να 

επιτύχει τη μετάβαση αυτή, έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία, 

όπως υλικά, σχήματα, εικόνες κ.ά. Στα πλαίσια αυτά, καθίσταται σημαντικός και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει συνεχώς να καθοδηγεί τους μαθητές στον 

αναστοχασμό, μέσω μία προσωπικής διαδικασίας σκέψης του κάθε μαθητή. Ο εκπαιδευτικός 

προσφέρει διαρκώς στους μαθητές τα απαραίτητα ερεθίσματα προκειμένου ενεργά να 

συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, ενθαρρύνοντας και την ανταλλαγή ιδεών και 

επιχειρημάτων εντός της σχολικής τάξης. Στο σχήμα 8 παρουσιάζονται οι τέσσερις 

προσεγγίσεις της διδασκαλίας των Μαθηματικών. 

Σχήμα 8. Οι τέσσερις προσεγγίσεις της διδασκαλίας των Μαθηματικών (Treffers, 2000) 

 

Η αριθμητική αίσθηση στη Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση 

Τα διαφορετικά επίπεδα αριθμητικής αίσθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Τα νήπια κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην Προσχολική Εκπαίδευση, σταδιακά 

εμπλουτίζουν και ενισχύουν τη στοιχειώδη αριθμητική αίσθηση την οποία σε μεταβλητό 

βαθμό έχουν αναπτύξει ήδη πριν από την είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο. Κατά τη διάρκεια 

της Προσχολικής Εκπαίδευσης τα νήπια μαθαίνουν ότι οι αριθμοί μπορούν να έχουν 

διαφορετικά νοήματα και λειτουργίες, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους 

τρόπους (van den Heuvel-Panhuizen, 2008), όπως ως:  

• «Μέγεθος», για παράδειγμα, η ποσότητα των πέντε γλυκών. 

Προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία των 
Μαθηματικών

Τυπικά Μαθηματικά

Μηχανιστική 
προσέγγιση

Στρουκτουραλιστική 
προσέγγιση

Άτυπα Μαθηματικά

Εμπειρική 
προσέγγιση

Ρεαλιστική 
προσέγγιση
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• «Αύξων αριθμός», για παράδειγμα, το πέμπτο στοιχείο στη σειρά. 

• «Μετρήσιμος αριθμός», για παράδειγμα, η ηλικία των πέντε ετών. 

• «Αριθμός ετικέτα», για παράδειγμα, το λεωφορείο νούμερο πέντε. 

• «Αριθμός ως προϊόν υπολογισμού», για παράδειγμα, δύο και τρία ισούται με πέντε. 

Αρχικά, αυτές οι διάφορες «πτυχές» της έννοιας του αριθμού είναι σχετικά αυτόνομες, 

αλλά καθώς τα νήπια σταδιακά αναπτύσσουν μία στοιχειώδη αριθμητική αίσθηση, 

αναγνωρίζουν τις διαφορετικές λειτουργίες των αριθμών στην καθημερινή τους ζωή και 

μαθαίνουν να τις διακρίνουν και να τις συνδέουν. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα 

νήπια σταδιακά διακρίνουν πιο ξεκάθαρα τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ της 

αρίθμησης, της καταμέτρησης και του καθορισμού των αριθμών. Τα νήπια μαθαίνουν επίσης 

να αναγνωρίζουν και να μετρούν ένα μικρό αριθμό ειδών και να είναι τελικά σε θέση να 

κάνουν λογικές εκτιμήσεις, να οργανώνουν αριθμούς και να τους συγκρίνουν 

χρησιμοποιώντας όρους, όπως «περισσότερο», «λιγότερο», «το ίδιο». Ποσοτικοί όροι, όπως 

«πάρα πολλά», «πολλά», «αρκετά» και «αρκετά πολλά» χρησιμοποιούνται για να 

υποδηλώσουν μεγάλες ποσότητες. Επίσης, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

Νηπιαγωγείο, τα νήπια θα είναι σε θέση να διενεργούν λειτουργίες απλής πρόσθεσης και 

αφαίρεσης δίχως να χρειάζεται να δουν πραγματικά τα σχετικά αντικείμενα (Buys, 2008).  

Σε γενικές γραμμές, μία στοιχειώδης αριθμητική αίσθηση αναπτύσσεται στην 

Προσχολική Εκπαίδευση κατά τρία γενικά επίπεδα (Treffers, 2008): 

• Στο επίπεδο του συνδεδεμένου πλαισίου μέτρησης και υπολογισμού.  

• Στο επίπεδο του συνδεδεμένου αντικειμένου μέτρησης και υπολογισμού. 

• Στο επίπεδο της καθαρής καταμέτρησης και υπολογισμού. 

Ένα νήπιο διενεργεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αν «λειτουργεί» αποτελεσματικά 

σε αυτό το επίπεδο, στις περισσότερες περιπτώσεις με τη συμμετοχή του σε σχετικά δύσκολα 

παραδείγματα (van den Heuvel-Panhuizen, 2008). Στα τρία αυτά επίπεδα, μπορούν να 

ενταχθούν και οι προϋπάρχουσες γνώσεις που τα παιδιά «φέρνουν» μαζί τους κατά την 

είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο (Buys, 2008). Συμπερασματικά, πρόκειται για τέσσερα 

διαφορετικά επίπεδα στοιχειώδους αριθμητικής αίσθησης (μηδενικό, πρώτο, δεύτερο και 

τρίτο), τα οποία χαρακτηρίζουν τις γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς τις οποίες έχουν 

ή ενδέχεται να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο. 

Μηδενικό επίπεδο  

Καθώς οι αριθμοί και τα αριθμητικά φαινόμενα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών 

από πολύ μικρή ηλικία, η καθημερινή ζωή των μικρών παιδιών αποτελεί το καλύτερο μέρος 
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για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της μάθησης 

ξεκινάει ήδη πριν την έναρξη της επίσημης οργανωμένης εκπαίδευσης, προτού δηλαδή τα 

παιδιά εισέλθουν στο Νηπιαγωγείο. Η μάθηση είναι, εν τέλει, μία διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα κυρίως «από μέσα» και καθοδηγείται από την έμφυτη περιέργεια του παιδιού, την 

επιθυμία του να ανακαλύψει πώς τα διάφορα πράγματα «ταιριάζουν» μεταξύ τους, καθώς 

και από την ανάγκη του να μιμηθεί ό,τι πράττουν οι ενήλικες. Κατ’ αναλογία με τον όρο 

«αναδυόμενο γραμματισμό» στη γλωσσική εκπαίδευση, είναι δυνατόν να μιλήσουμε και για 

μία «αναδυόμενη αριθμητική γνώση» ως μία παρόμοια διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά 

σταδιακά και για το μεγαλύτερο μέρος της αυθόρμητα, συλλαμβάνουν τις διαφορετικές 

έννοιες και χρήσεις των αριθμών, καθώς και τη γνώση του τρόπου μέσω του οποίου οι 

αριθμοί διασυνδέονται (van den Heuvel-Panhuizen, 2008).  

Ένα νήπιο ήδη από την ηλικία των 3 ετών έχει αποκτήσει μία μικρή ιδέα για το πώς 

να χρησιμοποιεί έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα τον αριθμό «τρία», προκειμένου να 

δείξει ή να περιγράψει ότι υπάρχουν τρία αντικείμενα από κάποιο σύνολο πραγμάτων (Buys, 

2008). Ωστόσο, η ευρύτερη αίσθηση ότι η λέξη «τρία» σχετίζεται με την ιδιότητα ενός 

αντικειμένου, θα παραμείνει πέρα από τον πνευματικό ορίζοντα του νηπίου για αρκετό 

καιρό. Καθώς οι αριθμητικές έννοιες και οι τρόποι χρήσης των αριθμών καθίστανται ολοένα 

πιο αλληλοσυνδεόμενοι στον κόσμο του νηπίου, οι αριθμοί αρχίζουν σταδιακά να αποκτούν 

περισσότερο νόημα. Το νήπιο αντιλαμβάνεται τους αριθμούς, ως «πράγματα» τα οποία 

μπορεί τόσο να σκεφτεί όσο και να παίξει, καθώς συνδέονται και εντάσσονται με 

καταστάσεις οι οποίες εμφανίζονται στην καθημερινή του ζωή. Σταδιακά, περισσότερη 

τυπική αριθμητική εντάσσεται στην καθημερνή ζωή του νηπίου. Συνήθως σε ένα παιδί κατά 

την είσοδό του στο Νηπιαγωγείο, η αριθμητική αίσθηση δεν είναι σε επαρκή βαθμό 

ανεπτυγμένη, καθώς η διαδικασία της ανάπτυξης και διασύνδεσης της γνώσης του είναι 

ακόμη σε πλήρη εξέλιξη (van den Heuvel-Panhuizen, 2008). Σε αυτό το στάδιο, της ένταξης 

δηλαδή στο Νηπιαγωγείο, τα παρακάτω στοιχεία μίας αναδυόμενης αριθμητικής αίσθησης 

μπορούν να διακριθούν από την πλειονότητα των νηπίων:  

• Αναγνώριση δυάδων, τριάδων και μεγαλύτερων συλλογών ως μία ιδιότητα μίας 

ομάδας αντικειμένων. 

• Ανάκληση της ακολουθίας των αριθμών. 

• Μίμηση της καταμέτρησης αριθμών.  

• Χρήση συμβολισμών με τη χρήση δακτύλων.  

Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η γνώση μπορεί να διαφέρει 

σημαντικά από παιδί σε παιδί. Ορισμένα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με την αρίθμηση, 
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ενώ άλλα παιδιά δεν είναι. Ο βαθμός επίσης στον οποίο είναι ικανά να διακρίνουν τα 

διάφορα νοήματα των αριθμών, διαφέρει εξίσου. Ως εκ τούτου, η κατανόηση της 

αποτελεσματικής καταμέτρησης (resultative counting) την οποία τα νήπια έχουν αναπτύξει 

κατά την είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο, διαφέρει σημαντικά, επίσης. Ωστόσο, σχεδόν όλα 

τα παιδιά είναι σε θέση να πουν αν υπάρχουν δύο ή τρία αντικείμενα από ένα σύνολο 

αντικειμένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν και για πολλά παιδιά αυτό θα είναι και το 

όριο της γνώσης τους. Για αυτά τα παιδιά, η αποτελεσματική καταμέτρηση είναι κάτι 

περισσότερο από ένα παιχνίδι μίμησης. Ωστόσο, άλλα παιδιά νοητικά έχουν προχωρήσει 

περαιτέρω, καθώς αντιλαμβάνονται για παράδειγμα ότι ο τελευταίος αναφερόμενος αριθμός 

σε μία προς μία καταμέτρηση προσδιορίζει και τη συνολική ποσότητα. Ορισμένα παιδιά 

έχουν φτάσει στο επίπεδο να γνωρίζουν τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την 

καταμέτρηση, όπως για παράδειγμα ότι η κατάδειξη σε αντικείμενα πρέπει να συμβαδίζει με 

τα νούμερα στα οποία αναφέρεται. Επιπλέον, ορισμένα νήπια γνωρίζουν να μετράνε μέχρι 

το έξι ή το επτά σωστά. Αυτή η κάπως μεταβλητή αρχική κατάσταση κατά την οποία τα 

παιδιά με όλες τους τις διαφοροποιήσεις εισέρχονται στο Νηπιαγωγείο θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως το μηδενικό επίπεδο (ground level) (van den Heuvel-Panhuizen, 2008).  

Πρώτο Επίπεδο 

Σε γενικές γραμμές, μία στοιχειώδης αριθμητική αίσθηση κατά τη φάση της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης αναπτύσσεται αρχικά στο επίπεδο του συνδεδεμένου πλαισίου 

μέτρησης και υπολογισμού (Treffers, 2008). Η πρόσθετη διδακτική αξία του συνδεδεμένου 

πλαισίου μέτρησης και υπολογισμού βρίσκεται στην ιδιαίτερη φύση των ερωτήσεων τύπου 

«πόσα;». Η γνωστική αξία των ερωτήσεων αυτού του τύπου δε βρίσκεται στη διατύπωση 

τέτοιων άμεσων ερωτήσεων απευθείας στο νήπιο, αλλά στη διατύπωσή τους από τη 

νηπιαγωγό με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ενσωματωμένες στον κόσμο εμπειριών του 

παιδιού, σε αυτή την περίπτωση εντός πλαισίου, το οποίο μπορεί να αναφέρεται ακόμα και 

στον φανταστικό του κόσμο. 

Στα πλαίσια του πρώτου επιπέδου, στοιχειώδεις αριθμητικές έννοιες όπως η 

καταμέτρηση ή ο υπολογισμός βασιζόμενος σε πλαίσιο, λαμβάνουν χώρα σε ουσιαστικές, 

σχετιζόμενες με το πρόβλημα καταστάσεις στις οποίες ερωτήσεις του τύπου «πόσα;» ή 

ερωτήσεις σε μορφή συγκρίσεων, μπορούν να τεθούν υπό την κατάλληλη μορφή. Οι κοινές 

εκτός πλαισίου ερωτήσεις τύπου «πόσα;» οι οποίες θα ακολουθήσουν στο δεύτερο επίπεδο, 

ενδεχόμενα δε θα γίνουν ακόμη κατανοητές από τα νήπια και πιθανότατα θα απαντηθούν 

λανθασμένα από αυτά, ιδίως αν εμπλέκονται σχετικά μεγάλες, αταξινόμητες ή ανεπαρκώς 
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οριζόμενες ποσότητες. Εκτός των προβλημάτων πλαισίου, και άλλες πιο σύνθετες 

αριθμητικές έννοιες πέρα από την καταμέτρηση ή την απαρίθμηση ποσοτήτων, σε 

οποιαδήποτε μορφή, μπορούν να τεθούν από τη νηπιαγωγό. Ενέργειες όπως η ταξινόμηση, 

η σύγκριση, ο υπολογισμός, η πρόσθεση, η αφαίρεση, καθώς και έννοιες όπως 

«περισσότερα», «λιγότερα», και «όσα», μπορούν επίσης να εισαχθούν. Επιπρόσθετα, η 

νηπιαγωγός ενεργοποιώντας την αντίστροφη διαδικασία, μπορεί να δημιουργήσει 

καταστάσεις στις οποίες τα παιδιά μετράνε συγχρονισμένα, αλλά η σύνδεση με την 

αποτελεσματική καταμέτρηση (καθορισμός μίας ποσότητας) δε χρειάζεται να είναι άμεσα 

εμφανής. Αυτό συμβαίνει με τη συνεχόμενη αρίθμηση της μορφής «ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 

πέντε, ...». Ανακεφαλαιώνοντας, στο πρώτο επίπεδο, ουσιαστικές καταστάσεις πλαισίου 

είναι εκείνες στις οποίες, τα νήπια είναι ικανά να μετρούν τουλάχιστον μέχρι το δέκα, να 

οργανώνουν τους αριθμούς με τη σωστή σειρά, να κάνουν λογικές εκτιμήσεις και να 

συγκρίνουν ποσότητες μέσω εννοιών, όπως περισσότερο, λιγότερο ή ίσο. 

Δεύτερο Επίπεδο 

Το συνδεδεμένο αντικείμενο μέτρησης και υπολογισμού του δευτέρου επιπέδου 

εμφανίζεται σε καταστάσεις προβλημάτων που εστιάζουν άμεσα στην ποσοτική πτυχή. Σε 

αντίθεση με το πρώτο επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο τίθενται και γίνονται κατανοητές 

ερωτήσεις του τύπου «πόσα - πόσες - πόσοι;». Ωστόσο, τέτοιου τύπου προβλήματα μπορούν 

να γίνουν κατανοητά από τα νήπια, μόνο εφόσον τα ερωτήματα που τίθενται, σχετίζονται με 

συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα όταν εμπλέκονται πραγματικοί αριθμοί σε 

ερωτήσεις του τύπου «πόσα γλυκά είναι μέσα στο κουτί;» ή «πόσα κεριά βρίσκονται εκεί» 

ή «πόσα κυβάκια είναι τοποθετημένα στη σειρά» ή «πιο κουτί έχει τα περισσότερα γλυκά» 

ή «πόσα από τα επτά κεριά θα παραμείνουν αναμμένα, αν ο άνεμος σβήσει τρία;» κ.ά. (van 

den Heuvel-Panhuizen, 2008). 

Στο επίπεδο αυτό, η επιδέξια οργάνωση της καταμέτρησης διαδραματίζει κεντρικό 

ρόλο, καθώς τα νήπια καλούνται να τοποθετήσουν τα αντικείμενα που χρειάζονται σε ένα 

σχηματισμό, προκειμένου να αποκτήσουν μία σαφή ιδέα για την καταμέτρηση (Treffers, 

2008). Μία βασική ερώτηση που προκύπτει, επομένως, είναι πώς με τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο θα βοηθηθεί η μετάβαση από το πρώτο επίπεδο (συνδεδεμένο με πλαίσιο) στο δεύτερο 

επίπεδο (συνδεδεμένο με το αντικείμενο); Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στη βαθμίαία 

ώθηση του πλαισίου στο παρασκήνιο. Το διδακτικό όφελος από τη σταδιακή μετατόπιση 

του πλαισίου είναι ότι η αρχική κατάσταση που σχετίζεται με το πλαίσιο, παραμένει κατ’ 

αρχήν διαθέσιμη για τα νήπια που ενδεχομένως ακόμα τη χρειάζονται. Με τον τρόπο αυτό, 
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το πλαίσιο λειτουργεί ως ένα μοντέλο εντός του οποίου τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν τις βάσεις που χρειάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να 

απαντούν στην ερώτηση «πόσο;», οδηγώντας τα σε μία σύγχρονη και αποτελεσματική 

καταμέτρηση και υπολογισμό των συγκεκριμένων αντικειμένων. Μόλις τα παιδιά φτάσουν 

στο δεύτερο επίπεδο, είναι σε θέση να εργάζονται σε ένα ποικίλο και ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων καταμέτρησης και υπολογισμού. 

Στο δεύτερο επίπεδο, μπορούν να υλοποιηθούν αριθμητικές δραστηριότητες με τη 

χρήση κρυφών αντικειμένων, αφού η νηπιαγωγός λάβει υπόψη της ότι το νήπιο είναι σε θέση 

να συγκρατήσει έως και πέντε αντικείμενα οπτικά (Treffers, 2008). Στα πλαίσια αυτά, 

ποικίλα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης μπορούν να τεθούν, ανάβοντας ή σβήνοντας 

κεριά, με την προσθήκη ή την αφαίρεση αντικειμένων, καθώς και μέσω παιχνιδιών με 

φανερά και κρυφά αντικείμενα. Ειδικότερα, η ενασχόληση των νηπίων με τη χρήση κρυφών 

αντικειμένων, δηλαδή αντικειμένων τα οποία είναι ορατά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα 

τριών έως πέντε δευτερολέπτων και στη συνέχεια κρύβονται, σηματοδοτεί τη μετάβαση από 

το δεύτερο στο τρίτο επίπεδο. Η πρόσθεση, η αφαίρεση, η ταξινόμηση, η σύνδεση, η 

σύγκριση καθώς και η λογική εκτίμηση ενός αριθμού αντικειμένων είναι όλες βασικές 

δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στην περιοχή των αριθμών από το ένα έως το δέκα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο δεύτερο επίπεδο τα νήπια είναι ικανά να ταξινομούν, να 

συγκρίνουν, να υπολογίζουν και να μετρούν έως το πολύ δέκα αντικείμενα. Είναι επίσης 

ικανά να επιλέγουν μία κατάλληλη στρατηγική για την απλή πρόσθεση και αφαίρεση, ακόμη 

και σε παιχνίδια απόκρυψης με έως δέκα το πολύ αντικείμενα. Προκειμένου να επιτευχθούν 

οι παραπάνω στόχοι, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφιερώσουν επαρκή χρόνο σε παιχνίδια 

τύπου εκτίμησης, απαρίθμησης και υπολογισμού, είτε με τη χρήση συγκεκριμένων 

αντικειμένων που είναι ορατά είτε με τη χρήση αντικειμένων εκ των οποίων ορισμένα 

καλύπτονται και ως εκ τούτου απαιτείται από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία 

τους (κρυφά αντικείμενα). Η νηπιαγωγός θα πρέπει επίσης να έχει υπόψη της ότι η 

καταμέτρηση μέχρι τεσσάρων ή πέντε αντικειμένων διαφέρει θεμελιωδώς από την 

καταμέτρηση μεγαλύτερου αριθμού αντικειμένων, τα οποία δεν μπορούν απλά να 

μετρηθούν οπτικά, διαδικασία η οποία όπως προαναφέρθηκε, λαμβάνει χώρα στο πρώτο 

επίπεδο. Επίσης, έχει σημαντική διαφορά για το νήπιο αν τα αντικείμενα τα οποία τίθενται 

στη διάθεσή του εμφανίζονται διατεταγμένα ή μη, σε κάποια σειρά ή σε ένα αναγνωρίσιμο 

μοτίβο. Τα προβλήματα υπολογισμού και τα παιχνίδια γρίφων θα πρέπει να παρουσιάζονται 

σε ένα συναρπαστικό πλαίσιο με μία ποικιλία εικόνων και αφήγησης, ενώ τα νήπια θα πρέπει 
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να έχουν την ευκαιρία να εναλλάσσουν τις διαφορετικές στρατηγικές απαρίθμησης που 

χρησιμοποιούν. 

Τρίτο επίπεδο 

Με την καθαρή απαρίθμηση και υπολογισμό του τρίτου επιπέδου, μία ερώτηση του 

τύπου «πόσο μένει αν από το επτά πάρω τρία», είναι κατανοητή και απαντάται σωστά από 

το νήπιο, χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα του. Στο δεύτερο επίπεδο, κρύβοντας η νηπιαγωγός 

τα αντικείμενα, υποχρεώνει τα νήπια να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλά τους ή άλλες 

αναπαραστάσεις για πιο σύνθετες εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, η απαρίθμηση παύει να 

είναι δεσμευμένη με τα αντικείμενα ενώ, αντίθετα, μεταφέρεται σε φυσικές ή νοητικές 

αναπαραστάσεις των αντικειμένων. Αυτές οι αναπαραστάσεις μπορούν να καταλάβουν 

ιδιαίτερα διαφορετικά αφαιρετικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης των 

«καθαρών» αριθμών. Ένα τέτοιο παράδειγμα, αποτελεί η δραστηριότητα κατά την οποία 

ζητείται από τα νήπια να βρουν την ηλικία κάποιου παιδιού σε ένα πάρτι γενεθλίων. Αυτό 

μπορεί να συμβεί με τη χρήση ενός «καπέλου γενεθλίων» αλλά υπάρχουν και άλλες 

δυνατότητες, όπως για παράδειγμα να ρωτήσει η νηπιαγωγός τα νήπια να περιγράψουν την 

ηλικία τους δίχως τη χρήση λέξεων.  

Στην περίπτωση του προβλήματος με την τούρτα γενεθλίων, πέρα από τη χρήση μίας 

σειράς κεριών, τα νήπια μπορούν να αναπαραστήσουν την ιδέα των «πέντε ετών» με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

• Δείχνοντας τα πέντε δάκτυλα ενός χεριού. 

• Δείχνοντας το νούμερο πέντε σε ένα ζάρι. 

• Τοποθετώντας στη σειρά πέντε κομμάτια. 

• Δείχνοντας τον αριθμό πέντε. 

Οι τρεις πρώτες αναπαραστάσεις περιέχουν το νούμερο «πέντε» σε μία αριθμήσιμη 

μορφή. Αντιθέτως, η κατάδειξη του αριθμού «πέντε» στο τελευταίο παράδειγμα, ενώ 

βεβαίως αναφέρεται σε πέντε μετρήσιμα πράγματα, δεν περιέχει μία ορατή ή αριθμήσιμη 

ποσότητα. Στο τρίτο επίπεδο, τα παιδιά μπορούν να αναπαραστήσουν τους φυσικούς 

αριθμούς μέχρι το δέκα τόσο με τη χρήση των δακτύλων τους όσο και με τη χρήση γραμμών 

και κουκίδων, ενώ είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες για την επίλυση 

δραστηριοτήτων πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Οι νηπιαγωγοί στη διδασκαλία τους, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα 

διάφορα επίπεδα, στα οποία στοιχειώδεις δραστηριότητες απαρίθμησης και υπολογισμού 

μπορούν να εισαχθούν και να λυθούν. Η νηπιαγωγός θα πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία 
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του συμβολισμού με μετρήσιμους χαρακτήρες ή με αριθμούς για τη μετάβαση στην 

κατάσταση καθαρής απαρίθμησης και υπολογισμού του τρίτου επιπέδου. Οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διαφορετικά 

επίπεδα, καθώς και ότι τα νήπια είναι αρκετά ικανά προκειμένου να λύσουν τις 

δραστηριότητες καταμέτρησης και υπολογισμού με ακέραιους αριθμούς σε ένα επίπεδο 

συμβατό με τη νοητική ανάπτυξή τους. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει οι νηπιαγωγοί να 

φροντίσουν ώστε τα νήπια να έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ τους όσο 

και με τον εκπαιδευτικό. Αντίστοιχα, η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τη 

νηπιαγωγό και στη χρήση της γλώσσας που χρησιμοποιεί για την περιγραφή των διαφόρων 

προβλημάτων. Η χρήση των αριθμών και η εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων, όπως 

περιγράφονται στο τρίτο επίπεδο, δε βρίσκονται εντός των στόχων του Προγράμματος 

Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Treffers (2008), πάντα 

θα υπάρχουν νήπια τα οποία ενδεχόμενα θα μπορούν να εργαστούν και σε αυτό το επίπεδο.  

Η διδασκαλία των επιπέδων στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης, η στοιχειώδης αριθμητική αίσθηση 

του μηδενικού επιπέδου, την οποία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχουν αναπτύξει τα 

νήπια κατά την είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο, επεκτείνεται περαιτέρω. Τα νήπια 

αναπτύσσουν σταδιακά μία κατανόηση των διαφόρων εννοιών και των λειτουργιών των 

μικρών αριθμών και των σχέσεων μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα 

νήπια μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς. Η διεύρυνση αυτή του κόσμου των 

αριθμών ονομάζεται «αναδυόμενη αριθμητική (emergent numeracy)» και όπως αναφέρει ο 

Treffers (2008), η ανάπτυξη αυτή μπορεί να διεγερθεί από ένα συνδυασμό αυθόρμητων, 

αυτοσχέδιων, προμελετημένων και ορθά σχεδιασμένων διδακτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ 

τούτου, απαιτείται αφενός η νηπιαγωγός να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διδασκαλία των 

διάφορων πτυχών των αριθμών, και αφετέρου θα πρέπει να έχει κατανοήσει τα διαφορετικά 

επίπεδα εντός των οποίων μία στοιχειώδης αριθμητική αίσθηση αναπτύσσεται. Σχετικά με 

τη διδασκαλία των διαφόρων επιπέδων στη διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης, ο 

Treffers (2008) αναφέρει ότι στο τέλος του σχολικού έτους του Νηπιαγωγείου, τα νήπια θα 

πρέπει να είναι σε θέση να μετρούν τουλάχιστον μέχρι το δέκα, καθώς και να είναι σε θέση 

να χρησιμοποιούν αυτήν την ικανότητα για την παραγωγή λογικών εκτιμήσεων για την 

ταξινόμηση, σύγκριση, καθώς και για το χειρισμό ποσοτήτων ακεραίων αριθμών. 

Έμμεσες, συνδεδεμένες σε πλαίσιο ερωτήσεις του τύπου «πόσα;», σχετικές με μία 

μικρή ποσότητα από ορατά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε ένα σαφή 
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μοτίβο, είναι οι πρώτες που θα πρέπει να κατανοηθούν από τα νήπια (πρώτο επίπεδο). 

Επιπρόσθετα, ερωτήσεις και προβλήματα σχετικά με υπολογισμό, διάταξη, σύγκριση, 

προσθήκη και αφαίρεση ποσοτήτων που συγκεντρώνουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 

είναι επίσης σημαντικές σε αυτό το πρώτο επίπεδο. Άμεσες ερωτήσεις του τύπου «πόσα;», 

οι οποίες αναφέρονται σε ποσότητες των έξι ή περισσοτέρων αντικειμένων τα οποία δεν 

είναι τοποθετημένα σε ένα σαφές μοτίβο, αρχικά θα δημιουργήσουν σε πολλά νήπια 

ανυπέρβλητα προβλήματα. Τα νήπια έχουν συνηθίσει να μετράνε ασύγχρονα ή να μετρούν 

βασιζόμενα στην πρότερη απάντηση, και ως εκ τούτου θα βρεθούν αρχικά σε ένα γνωστικό 

αδιέξοδο. Ένας μεγάλος αριθμός από διδακτικές δραστηριότητες είναι διαθέσιμος για τη 

διευκόλυνση της μετάβασης στη συνδεδεμένη με αντικείμενα χρήση «γυμνών» αριθμών του 

δευτέρου επιπέδου, αρχίζοντας με άμεσες αλλά εύκολες να συγκρατηθούν στη μνήμη 

ερωτήσεις τύπου «πόσα;». Ερωτήσεις σχετικές με μικρές ποσότητες (έως και τέσσερις), οι 

οποίες μπορούν να συγκρατηθούν οπτικά, παρέχουν στα νήπια τη δυνατότητα να ελέγξουν 

τις απαντήσεις και στη συνέχεια σταδιακά να εισαχθούν στη χρήση μεγαλύτερων αριθμών. 

Η νηπιαγωγός θέτει έμμεσες, συνδεδεμένες με το πλαίσιο ερωτήσεις του τύπου «πόσα;», 

κάνοντας χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων από αντικείμενα και ωθώντας σταδιακά το 

πλαίσιο στο «παρασκήνιο», θέτοντας πιο άμεσα ερωτήματα. Παρομοίως, η παραπάνω 

στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί και σε ερωτήσεις-προβλήματα σχετικά με τον 

υπολογισμό, τη διάταξη, τη σύγκριση, την πρόσθεση και την αφαίρεση. Τέλος, η μετάβαση 

στις αριθμητικές – υπολογιστικές δραστηριότητες του τρίτου επιπέδου υποκινείται από 

ερωτήσεις σχετικές με τον υπολογισμό, τη διάταξη, τη σύγκριση, την πρόσθεση και την 

αφαίρεση, δίχως τη χρήση ορατών ή λοιπών φυσικών αντικειμένων, προτρέποντας τα παιδιά 

να εργαστούν με προσωπικές αναπαραστάσεις. 

Ανακεφαλαίωση 

Όλες οι σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικρά παιδιά έχουν τη δυνατότητα και τη 

δυναμική να αναπτύξουν πολύ πιο σημαντικές μαθηματικές έννοιες από όσες τα 

προηγούμενα χρόνια πίστευαν όσοι ασχολούνταν με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση (Τζεκάκη, 2007α· Ζαχάρος, 2007· Καφούση & Σκουμπουρδή, 

2008· Παπανδρέου, 2009). Ωστόσο, ενώ τα παιδιά διαθέτουν ήδη μία συλλογή μαθηματικών 

γνώσεων προτού καν εισέρθουν στο Νηπιαγωγείο, ο τρόπος διδασκαλίας των Μαθηματικών 

κατά τη διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης, δεν τα βοηθά να κατανοήσουν την 

αναγκαιότητα της χρήσης Μαθηματικών. Ως εκ τούτου, τα παιδιά δεν «καταφέρνουν να 
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κατανοήσουν τι σημαίνει δουλεύω με μαθηματικό τρόπο και κατά συνέπεια τι είναι τα 

Μαθηματικά, τι αφορούν, τι μπορούν να κάνουν» (Τζεκάκη, 2007α). 

Η ελλειπής διδασκαλία των Μαθηματικών δημιουργεί εμπόδια στην εμπέδωση των 

βασικών μαθηματικών γνώσεων οι οποίες θα φανούν χρήσιμες στα νήπια στη μετέπειτα 

σχολική τους πορεία και η οποία για πολλούς ερευνητές οφείλεται στη διευρυμένη αποτυχία 

των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στα Μαθηματικά (Ζαχάρος, 2007· 

Βρυώνης & Γούπος, 2009). Το φαινόμενο των παιδιών που τα καταφέρνουν πολύ καλά με 

τα Μαθηματικά μέσα στην τάξη αλλά καθόλου καλά με τα ίδια μαθηματικά έξω από την 

τάξη, είναι γνωστό στην εκπαίδευση (Nunes & Bryant, 2007), ενώ ποικίλες διεθνείς και 

εγχώριες έρευνες φανερώνουν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να προσεγγίσουν βασικές 

μαθηματικές έννοιες και στοιχειώδη μαθηματικά προβλήματα (Τζεκάκη, 2007a).  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, οι περισσότερες χώρες στον κόσμο 

επαναπροσδιορίζουν τα Προγράμματα Σπουδών στα Μαθηματικά της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, καθώς το ενδιαφέρον της επιστημονικής μαθηματικής κοινότητας εστιάζεται 

πλέον στη διαδικασία της οικοδόμησης της επιδιωκόμενης γνώσης από τα ίδια τα παιδιά. Σε 

όλα τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, διακρίνεται μία μετατόπιση του τρόπου 

διδασκαλίας των Μαθηματικών, από ένα σώμα γνώσεων τις οποίες τα παιδιά οφείλουν να 

οικειοποιηθούν ως έχουν, στα Μαθηματικά ως ένα διδακτικό αντικείμενο που πρέπει να 

δημιουργηθεί με την ενεργή εμπλοκή των παιδιών (Nunes & Bryant, 2007). Ερευνητές που 

ασχολούνται με θέματα μαθηματικής εκπαίδευσης τονίζουν τη σπουδαιότητα και τη 

συνεισφορά της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

(Ζάχαρος, 2007). Η ρεαλιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση είναι μία διαμεσολάβηση 

μεταξύ του συγκεκριμένου και του αφηρημένου, που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων μοντελοποίησης των ίδιων των υποκειμένων που μαθαίνουν (Nunes & Bryant, 

2007).  

Στην ΡΜΕ η προσέγγιση για την Προσχολική Εκπαίδευση ακολουθεί κάποιες 

διαδρομές που επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν αυθόρμητες στρατηγικές στις 

καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, με στόχο πάντα τη γενίκευση (Ζάχαρος, 2007). Σκοπός 

είναι τα νήπια να καταλάβουν ότι η χρησιμότητα των Μαθηματικών έγκειται στην επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων που μοντελοποιούν (Βρυώνης & Γούπος, 2009) μέσα από μία 

διαδικασία προοδευτικής μαθηματικοποίησης (Κολέζα, 2000α). Ο όρος μαθηματικοποίηση 

περιλαμβάνει δύο αλληλένδετα συστατικά στοιχεία: την οριζόντια και την κάθετη 

μαθηματικοποίηση της γνώσης (Freudenthal, 1991). Ωστόσο, κάθε πρόβλημα που 

παρουσιάζεται σε ένα πλαίσιο αναγνωριζόμενων συμφραζομένων (contextualized) δεν 
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αποτελεί και ρεαλιστικό πρόβλημα. Κριτήριο για να θεωρηθεί τέτοιο είναι να μπορεί να 

βρίσκεται στις πιθανές εμπειρίες του παιδιού και στα προσωπικά του ενδιαφέροντα 

(Ζαχάρος, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας 

Βασικοί σκοποί της διατριβής ήταν:  

(α) να διερευνηθεί η επίδραση που ασκούν στη βελτίωση της γενικής και της ειδικής 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας οι δύο τεχνικές διδασκαλίας, 

αυτή με τη χρήση των υπολογιστών και η τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση των 

ταμπλετών, οι οποίες εφαρμόζονται με τη βοήθεια των Ρεαλιστικών Μαθηματικών στην 

προσχολική τάξη. 

β) να εξετάσει εάν η επίδραση που ασκούν οι δύο τεχνικές διδασκαλίας στην ανάπτυξη 

της γενικής και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

επηρεάζεται από άλλους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι: το φύλο, η ηλικία, η μη 

λεκτική νοητική ικανότητα των νηπίων και το αρχικό επίπεδό τους στη γενική και στην 

ειδική μαθηματική ικανότητα. 

Ως προς τον πρώτο σκοπό, οι ερευνητικές υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

1η υπόθεση: Οι δύο τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόζονται κατά την εκμάθηση των 

Μαθηματικών, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της γενικής και ειδικής μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις 

1.1 Οι αρχικές επιδόσεις των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στη 

γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα θα βελτιωθούν σημαντικά μετά την 

παρέμβαση. 

1.2 Οι επιδόσεις των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στη γενική και 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα θα διαφέρουν σημαντικά μετά την παρέμβαση 

ανάλογα με την τεχνική διδασκαλίας. 

Ως προς το δεύτερο σκοπό, οι ερευνητικές υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

2η υπόθεση: Οι επιδόσεις των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στη 

γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα θα διαφέρουν σημαντικά μετά την 
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παρέμβαση, ανάλογα με την τεχνική διδασκαλίας, ακόμη και μετά τον έλεγχο των άλλων 

παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας. 

Επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις 

2.1 Οι επιδόσεις των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στη γενική και 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα θα διαφέρουν σημαντικά μετά την παρέμβαση, 

ανάλογα με την τεχνική διδασκαλίας, ακόμη και μετά τον έλεγχο της ηλικίας των 

παιδιών. 

2.2 Οι επιδόσεις των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στη γενική και 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα θα διαφέρουν σημαντικά μετά την παρέμβαση, 

ανάλογα με την τεχνική διδασκαλίας, ακόμη και μετά τον έλεγχο της μη λεκτικής 

νοητικής ικανότητας των παιδιών. 

2.3 Οι επιδόσεις των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στη γενική και 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα θα διαφέρουν σημαντικά μετά την παρέμβαση, 

ανάλογα με την τεχνική διδασκαλίας, ακόμη και μετά τον έλεγχο του φύλου των 

παιδιών. 

2.4 Οι επιδόσεις των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου στη γενική και 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα θα διαφέρουν σημαντικά μετά την παρέμβαση, 

ανάλογα με την τεχνική διδασκαλίας, ακόμη και μετά τον έλεγχο των αρχικών τους 

επιδόσεων στη γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα. 

Λειτουργικοί ορισμοί 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αποδώσουμε το νόημα στις πιο σημαντικές έννοιες τις 

οποίες χρησιμοποιούμε στην παρούσα έρευνα.  

• Ως τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση των υπολογιστών, ορίζεται η χρήση των 

υπολογιστών και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού λογισμικού ως εποπτικού μέσου 

διδασκαλίας και ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου της γνώσης. 

• Ως τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών ορίζεται η χρήση των 

ταμπλετών και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού λογισμικού ως εποπτικού μέσου 

διδασκαλίας και ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου της γνώσης. 

• Ως γενική μαθηματική ικανότητα των νηπίων ορίζεται η ικανότητα των νηπίων στην 

αρίθμηση, στην άμεση εκτίμηση ποσοτήτων, στην αναγνώριση και τη γραφή των 

συμβόλων των αριθμών και στις τέσσερις βασικές πράξεις. Πιο αναλυτικά, 
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περιλαμβάνει την ικανότητα των νηπίων στην κατασκευή της προφορικής 

ακολουθίας των αριθμολέξεων, στην άμεση εκτίμηση ποσοτήτων, στην απαρίθμηση, 

στην αναγνώριση και γραφή των συμβόλων των αριθμών, στις συγκρίσεις συλλογών 

αντικειμένων, στη λύση λεκτικών προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης 

μονοψήφιων αριθμών, στην ανάλυση και σύνθεση αριθμών και τέλος στην λύση 

προβλημάτων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. 

• Ως ειδική μαθηματική ικανότητα των νηπίων ορίζεται η ικανότητα των νηπίων σε 

δραστηριότητες πρόσθεσης και αφαίρεσης μονοψήφιων αριθμών που αφορούν σε 

συλλογές αντικειμένων με ορατά ή μη ορατά αντικείμενα, της επίλυσης λεκτικών 

προβλημάτων συνδυασμού και μετασχηματισμού και του προσδιορισμού 

αθροισμάτων και διαφορών αριθμητικών προτάσεων με διάφορους τρόπους. 

• Ρεαλιστικά Μαθηματικά ορίζεται η διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών, η οποία δίνει έμφαση στη διαδικασία της οικοδόμησης της 

επιδιωκόμενης γνώσης από τα ίδια τα παιδιά και η οποία συνίσταται στην οργάνωση 

και τη μαθηματικοποίηση των εμπειριών τους.  

• Παραδοσιακή διδασκαλία ορίζεται η διδακτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία 

γίνεται επιδίωξη τα νήπια να εμπλακούν με τις μαθηματικές έννοιες μέσω της 

ενασχόλησής τους με μαθηματικές δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται μέσα σε 

κλίμα πραγματικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Νηπιαγωγείου. Η ανάπτυξη 

της μαθηματικής συζήτησης μέσα στην τάξη, η επιλογή των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων και η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού είναι σύμφωνη με το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΥΠΕΠΘ, 2003), 

με τον «Οδηγό Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου κ.ά., 2006) και τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού 

για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου» (ΥΔΒΜΘ, 2011). 

Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από έναν πληθυσμό παιδιών προσχολικής ηλικίας 

4 έως 6 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία των νομών 

Ηρακλείου και Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2013-2014.  

Τα Νηπιαγωγεία που επιλέχθηκαν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για 

την απρόσκοπτη διεξαγωγή της έρευνας. Τα Νηπιαγωγεία έπρεπε να διαθέτουν κατάλληλο 

και επαρκή χώρο, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατά τη διενέργεια των 

μαθηματικών δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη επαρκούς χώρου διασφάλιζε τη διαμόρφωση των 
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κατάλληλων «γωνιών», τις οποίες ο ερευνητής έκρινε ως απαραίτητες για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων. Ο «Οδηγός Νηπιαγωγού», με τον όρο «γωνιές», περιγράφει τον εσωτερικό 

χώρο κάθε τάξης, ο οποίος είναι ειδικά διαμορφωμένος σε επιμέρους χώρους διαφορετικών 

ενδιαφερόντων, εξοπλισμένους με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και συγκεκριμένο σκοπό 

λειτουργίας (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Τα Νηπιαγωγεία έπρεπε να διαθέτουν και επαρκή χώρο 

για τη διδασκαλία με τους υπολογιστές ή τις ταμπλέτες κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας. 

Επιπρόσθετα κριτήρια που είχαν τεθεί, ήταν η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού νηπίων, η 

προθυμία των νηπιαγωγών να συμμετάσχουν στην έρευνα, η ύπαρξη μίας ιδιαίτερης 

αίθουσας μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου για την εξέταση των νηπίων κατά την πρώτη 

και τρίτη φάση της έρευνας και τέλος η διάθεση συνεργασίας από τις νηπιαγωγούς προς τον 

ερευνητή. Όλα τα Νηπιαγωγεία έπρεπε να λειτουργούν σε περιοχές με παρόμοια 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Πριν την έναρξη της πρώτης φάσης της έρευνας είχε 

ληφθεί η απαραίτητη άδεια διεξαγωγής της έρευνας από το αντίστοιχο τμήμα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αριθ. Πρωτ. Φ15/976/162735/Γ1).  

Τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε η επιλογή του δείγματος. Για την επιλογή 

του δείγματος, ο ερευνητής έλαβε υπόψη του τους σκοπούς της έρευνας, το 

χρονοδιάγραμμα, τις μεθόδους συλλογής δεδομένων και τη μεθοδολογία της ερευνητικής 

μελέτης (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνης συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις 

σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης των αντίστοιχων νομών. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τις Διευθύντριες των Νηπιαγωγείων των δύο 

νομών, προκειμένου να διερευνηθούν λεπτομέρειες που σχετίζονταν με τον ακριβή αριθμό 

των φοιτούντων νηπίων, την ύπαρξη ή μη κατάλληλων χώρων για τα διάφορα στάδια 

διεξαγωγής της έρευνας κ.α. Η προκαταρκτική έρευνα είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν 

όσα Νηπιαγωγεία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί. Εν τέλει καταρτίστηκε 

μία λίστα με τα υποψήφια Νηπιαγωγεία των δύο νομών, των οποίων ο μαθητικός τους 

πληθυσμός θα αποτελούσε το δείγμα της έρευνας. Επιπρόσθετα, στη συγκρότηση του 

δείγματος λήφθηκε υπόψη η γεωγραφική θέση του Νηπιαγωγείου, καθώς σύμφωνα με τη 

σχετική βιβλιογραφία η περιφέρεια ή η περιοχή στην οποία ανήκει το σχολείο (αστική ή μη), 

επιδρά στη μαθητική επίδοση (Raudenbush & Bryk, 1988· Raudenbush & Willms, 1995). 

Έρευνες και στην Ελλάδα (Παπαναστασίου, 1999) έχουν δείξει ότι η επίδοση των μαθητών 

Δημοτικού διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, με τους μαθητές προερχόμενους 

από τις αστικές περιοχές να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά από τα 

παιδιά ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Για την επιλογή του δείγματος, 
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πραγματοποιήθηκε σταδιακή δειγματοληψία, η οποία είναι ουσιαστικά μία προέκταση της 

δειγματοληψίας κατά συστάδες. Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας περιλαμβάνει την επιλογή 

δείγματος σε κάθε ερευνητικό στάδιο, δηλαδή λαμβάνεται δείγμα από τα ήδη υπάρχοντα 

δείγματα (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001· Cohen, Manion & Morrison, 2008). Αρχικά 

χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την έδρα του Νηπιαγωγείου, τα Νηπιαγωγεία κατατάχτηκαν 

κατά στρωματογεωγραφική περιοχή (αστική, ημίαστική ή αγροτική) (Ζαράνης & 

Οικονομίδης, 2009), αντλώντας στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2012).  

Στη συνέχεια, τα Νηπιαγωγεία σε κάθε στρώμα χωρίστηκαν κατά συστάδες. Από κάθε 

στρωματογεωγραφική περιοχή επιλέχτηκε τυχαία ένας ορισμένος αριθμός συστάδων. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να επιλεγούν τυχαία 8 τάξεις Νηπιαγωγείων από τις αγροτικές περιοχές, 

9 τάξεις Νηπιαγωγείων από τις αστικές περιοχές και 4 τάξεις Ννηπιαγωγείων από τις 

ημίαστικές περιοχές. Επίσης, από το συνολικό αριθμό των 21 τάξεων Νηπιαγωγείων, 12 

τάξεις Νηπιαγωγείων ανήκαν στο νομό Ηρακλείου και 9 στο νομό Ρεθύμνης. Και οι 21 

τάξεις Νηπιαγωγείων που αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας έρευνας, γεωγραφικά 

βρίσκονταν στη βόρεια ακτή της Κρήτης, η οποία χαρακτηρίζεται από τα ίδια 

οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά. Η οικονομία της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης 

βασίζεται κυρίως στη γεωργία και στον τουρισμό, στοιχεία που συνηγορούν ως προς την 

ομοιογένεια των χαρακτηριστικών των περιοχών από τις οποίες συγκροτήθηκε το δείγμα της 

έρευνας (Περιφέρεια Κρήτης, 2013). 

Στις 21 τάξεις Νηπιαγωγείων φοιτούσαν συνολικά 390 παιδιά. Σχετικά με το 

κατάλληλο μέγεθος του δείγματος, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, διότι το κατάλληλο 

μέγεθος καθορίζεται από τους σκοπούς της ερευνητικής μελέτης και από την ιδιαίτερη φύση 

του πληθυσμού που βρίσκεται υπό εξέταση (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Ως γενικό 

κανόνα, οι Borg & Gall (1979 παράθεση σε Cohen, Manion & Morrison, 2008) αναφέρουν 

ότι απαιτείται να έχουμε μεγάλα μεγέθη δείγματος στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε 

πολλές μεταβλητές, το δείγμα πρόκειται να χωριστεί σε υποομάδες και αναμένονται ή 

προβλέπονται μόνο μικρές διαφοροποιήσεις ή συσχετίσεις. Οι Cohen, Manion & Morrison 

(2008) παρουσιάζουν μία προσέγγιση αναφορικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους του 

δείγματος, η οποία σχετίζεται με το επίπεδο εμπιστοσύνης, καθώς και με το ζήτημα του 

σφάλματος στη δειγματοληψία. Για παράδειγμα, με διάστημα εμπιστοσύνης που προσεγγίζει 

το 95% και με 5% σφάλμα δειγματοληψίας, ένα μέγεθος πληθυσμού δείγματος (S) 384 

ατόμων (S=384), αντιστοιχεί σε μέγεθος συνολικού πληθυσμού (Ν) 1.000.000 ατόμων 

(N=1.000.000). Ένα μέγεθος πληθυσμού δείγματος 357 ατόμων (S=357) αντιστοιχεί σε 
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μέγεθος συνολικού πληθυσμού 5.000 ατόμων (N=5.000). Αντίστοιχα, με επίπεδο 

εμπιστοσύνης που προσεγγίζει το 99% και 1% σφάλμα στη δειγματοληψία, τα μεγέθη είναι 

αντίστοιχα S=384, Ν=9.706 και S=357, Ν=3.311. Από την παρουσίαση των παραπάνω 

μεγεθών και με διάστημα εμπιστοσύνης που προσεγγίζει το 95%, το αρχικό μέγεθος του 

δείγματος (Ν=390) κάλυπτε το στόχο που αφορούσε το μέγεθος του δείγματος της έρευνας, 

καθώς σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012) κατά την έναρξη του σχολικού έτους 

2011-2012, φοιτούσαν στο σύνολο των Νηπιαγωγείων της χώρας 164.790 νήπια. Κατά 

συνέπεια, μετά την παρουσίαση όλων των στοιχείων της τρέχουσας έρευνας, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της 

εσωτερικής και εξωτερικής της εγκυρότητας. Η εσωτερική εγκυρότητα προσπαθεί να 

αποδείξει ότι η εξήγηση ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή μίας ομάδας δεδομένων, τα οποία 

παρέχονται στο πλαίσιο μίας έρευνας, μπορεί πράγματι να επαληθευτεί από τα ίδια τα 

δεδομένα, δηλαδή τα αποτελέσματα περιγράφουν με ακρίβεια τα δεδομένα που μελετώνται. 

Αντίστοιχα, η εξωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα 

μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό, σε γενικότερες περιπτώσεις ή 

καταστάσεις (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Τη φάση οριστικοποίησης του αριθμού των Νηπιαγωγείων τα οποία θα συμμετείχαν 

στην έρευνα, ακολούθησε η συγκρότηση των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας 

ελέγχου. Στη φάση αυτή, οι 21 συνολικά τάξεις των Νηπιαγωγείων στις οποίες φοιτούσαν 

390 νήπια, διαμορφώθηκαν τυχαία στις τρεις ομάδες της έρευνας, με στόχο να 

δημιουργηθούν τρεις ισοπληθείς ομάδες ως προς τον αριθμό των νηπίων. Ωστόσο, παρά την 

προσπάθεια η οποία κατεβλήθη, δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία ομάδων με ίσο αριθμό 

παιδιών, διότι η συγκρότηση της κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε με βάση τις διαθέσιμες 

τάξεις και όχι τα μεμονωμένα νήπια. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκειας της έρευνας 

αποχώρησαν για διάφορους λόγους 25 νήπια, ως εκ τούτου ο τελικός αριθμός των νηπίων 

του δείγματος διαμορφώθηκε στα 365 νήπια. Στη συνέχεια της έρευνας, οποιαδήποτε 

περιγραφή του δείγματος αναφέρεται στον τελικό αριθμό των 365 νηπίων (Ν=365). Εν τέλει, 

η πρώτη πειραματική ομάδα (διδασκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση των υπολογιστών) 

αποτελούνταν από 134 νήπια κατανεμημένα σε 7 τάξεις, η δεύτερη πειραματική ομάδα 

(διδασκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση των ταμπλετών) από 122 νήπια κατανεμημένα 

σε 7 τάξεις και η ομάδα ελέγχου από 109 νήπια κατανεμημένα σε 7 τάξεις. Κατά τη 

συγκρότηση των ομάδων, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε ώστε οι τάξεις του ίδιου 

Νηπιαγωγείου να μην τοποθετηθούν στην ίδια ομάδα. Το 57,8% των νηπίων του τελικού 

δείγματος κατοικούσε σε αγροτικές και ημίαστικές περιοχές, ενώ το 42,2% των νηπίων σε 

 

 



 

188 

αστικές περιοχές. 

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος προκειμένου να διερευνηθεί η 

ισοδυναμία4 των τριών ομάδων ως προς τα ενδογενή και εξωγενή χαρακτηριστικά των 

νηπίων, τα οποία ενδεχόμενα θα επηρέαζαν την ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητάς τους. 

Συγκεκριμένα, ο στατιστικός έλεγχος συμπεριέλαβε τις ανεξάρτητες μεταβλητές της 

ηλικίας, του φύλου, της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας και της αρχικής επίδοσης των 

νηπίων στο κριτήριο Αξιολόγησης της Πρώιμης Μαθηματικής Ικανότητας (TEMA-3).  

Μέσα συλλογής δεδομένων  

Τεστ μέτρησης της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας 

Για την αξιολόγηση της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας των νηπίων, 

χρησιμοποιήθηκε το μη γλωσσικό έγχρωμο τεστ Coloured Progressive Matrices (CPM) 

(Raven, 1956). Η κλίμακα Raven’s Progressive Matrices (RPM) κατασκευάστηκε από τον 

J.C. Raven το 1938, με βάση τη θεωρία του C. Spearman για το γενικό νοητικό παράγοντα 

(g) (Χατζηχρήστου, 2004). Πρόκειται για ένα μη λεκτικό τεστ αξιολόγησης της νοητικής 

ικανότητας παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών και αποτελείται από 36 ερωτήματα 

κλιμακούμενης δυσκολίας. Συχνά χρησιμοποιείται σε αντιπαράθεση με τη λεκτική 

νοημοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένας μαθητής αντιμετωπίζει γενικευμένη 

μαθησιακή δυσκολία (Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας, 2007). Το συγκεκριμένο τεστ έχει το 

βασικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικής κοινωνικής - πολιτιστικής 

προέλευσης, δίχως να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων, γεγονός που καθιστά τις κλίμακες Raven κατάλληλες για την αξιολόγηση 

ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (Χατζηχρήστου, 2004). Στο τεστ αυτό οι 

προφορικές οδηγίες περιορίζονται στο ελάχιστο, καθώς περιλαμβάνει αποκλειστικά 

οπτικοχωρικές ασκήσεις με σχήματα τα οποία ακολουθούν κάποιο πρότυπο ή σχηματίζουν 

αναλογίες (Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας, 2007). 

Πιο συγκεκριμένα, το τεστ αποτελείται από 3 ομάδες (επίπεδα) των 12 δοκιμασιών η 

καθεμία, ονομασίας Α, ΑΒ και Β. Η κάθε δοκιμασία παρουσιάζει ένα σχήμα από το οποίο 

απουσιάζει ένα τμήμα. Επιπρόσθετα, στον εξεταζόμενο παρουσιάζονται 6 μικρότερα 

σχήματα, από τα οποία καλείται να βρει ποιο σχήμα αντιστοιχεί στο ζητούμενο. Η κάθε 

4 Τα αποτελέσματα που αφορούν στο στατιστικό έλεγχο της ισοδυναμίας των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας 
ελέγχου, περιγράφονται αναλυτικά στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
παρούσας μελέτης. 
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δοκιμασία είναι λίγο δυσκολότερη από την προηγούμενη, και η καθεμία από τις πέντε 

ομάδες περιέχει δυσκολότερες δοκιμασίες από την ομάδα που προηγείται. Στο σχήμα 9 

παρουσιάζεται η πρώτη δοκιμασία από την Α ομάδα του τεστ νοημοσύνης RAVEN. 

Σχήμα 9. Δοκιμασία Α1 του τεστ Coloured Progressive Matrices 

 

Τεστ Πρώιμης Μαθηματικής Ικανότητας (ΤΕΜΑ 3) 

Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των νηπίων στη γενική και ειδική μαθηματική τους 

ικανότητα πριν και μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης, χορηγήθηκε στα 

νήπια το τεστ της Πρώιμης Μαθηματικής Ικανότητας (τρίτη έκδοση), ΤΕΜΑ-3 (Test Of 

Early Mathematics Ability, 3rd Edition).  

Το τεστ TEMA-3 σχεδιάστηκε από τους H. Ginsburg και A. Baroody το 2003 και είναι 

η πιο αναθεωρημένη έκδοση του τεστ Πρώιμης Μαθηματικής Ικανότητας (TEMA), το οποίο 

σχεδιάστηκε από τους προαναφερθέντες ερευνητές το 1983 (Ginsburg & Baroody, 2003). 

Μία δεύτερη έκδοση του τεστ με το όνομα TEMA-2 σχεδιάστηκε από τους ίδιους ερευνητές, 

το 1990. Το TEMA-3 δημιουργήθηκε για να εξετάσει τις ίδιες ικανότητες που εξέταζε το 

πρώτο και το δεύτερο τεστ TEMA αλλά η τρίτη έκδοση προσφέρει έναν αριθμό από 

προσθήκες και σημαντικές αλλαγές. Το τεστ ΤΕΜΑ-3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

πρότυπο-αναφερόμενο μέτρο ή ως διαγνωστικό εργαλείο, προκειμένου να καθορίσει ειδικές 

δυνάμεις και αδυναμίες για νήπια ηλικίας 4 χρονών και 0 μηνών (4 - 0) έως 8 χρονών και 11 
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μηνών (8 - 11) για τις δεξιότητες των Μαθηματικών. Ο σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε 

το τεστ ήταν: 

• Για να εντοπίσει τα νήπια που είναι σημαντικά μπροστά ή πίσω από τους 

συνομηλίκους τους στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. 

• Για να εντοπίσει αδύνατα και δυνατά σημεία στη μαθηματική σκέψη των παιδιών, με 

ή χωρίς προβλήματα. 

• Για να προτείνει διδακτικές πρακτικές κατάλληλες και εξειδικευμένες για 

μεμονωμένα νήπια. 

• Για να καταγράψουν οι εκπαιδευτικοί την πρόοδο των παιδιών κατά την εκμάθηση 

της αριθμητικής. 

• Τέλος, για να λειτουργήσει ως μέτρο σε ερευνητικά έργα.  

Ως όργανο μέτρησης, αρχικά το TEMA μετρούσε τρεις πτυχές των άτυπων 

Μαθηματικών (έννοιες του σχετικού μεγέθους, της αρίθμησης και του υπολογισμού) και 

τέσσερις των τυπικών Μαθηματικών (γνώση των συμβάσεων, των πράξεων των αριθμών, 

τον υπολογισμό και τις αριθμητικές έννοιες με βάση το 10). Η αναθεωρημένη έκδοση του 

TEMA, το TEMA-3, που χορηγήθηκε στα νήπια της έρευνας, μετράει και κάποιες 

επιπρόσθετες πτυχές των Μαθηματικών, όπως τη λεκτική πρόσθεση και αφαίρεση 

(δοκιμασία-ερώτηση νούμερο 8), την παρουσίαση των αριθμών (δοκιμασία-ερώτηση 

νούμερο 5) (καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τα νήπια αποκτούν αριθμητική γνώση πριν καν να 

είναι σε θέση να μετρούν αξιόπιστα τα διάφορα αντικείμενα), τη θεμελιώδη αντίληψη του 

μέρους-όλου (αντίληψη της σχέσης ανάμεσα στο όλο και τα μέρη που το αποτελούν) 

(δοκιμασία-ερώτηση νούμερο 17), την έννοια της ισότητας των μερών (το όλο μπορεί να 

χωριστεί σε ισομεγέθη τμήματα) (δοκιμασία-ερώτηση νούμερο 25), την έννοια της 

αντιμεταθετικής ιδιότητας της πρόσθεσης (τα μέρη μπορούν να συνδυαστούν με 

οποιαδήποτε σειρά προκειμένου να δημιουργήσουν το όλο) (δοκιμασία-ερώτηση νούμερο 

34), τις συγκρίσεις των αριθμών από το 1 έως το 5 (δοκιμασία-ερώτηση νούμερο 19), την 

πρόσθεση μετρώντας από το μεγαλύτερο προσθετέο (δοκιμασία-ερώτηση νούμερο 32) και 

τη νοητική πρόσθεση και αφαίρεση (δοκιμασία-ερώτηση νούμερο 52).  

Συνοπτικά, οι ενότητες που εξετάζει το TEMA-3 είναι η αναγνώριση και γραφή 

αριθμών, η αρίθμηση, η σύγκριση συνόλων και η διάταξη αριθμών καθώς και οι αριθμητικές 

πράξεις. Καθεμιά από αυτές τις ικανότητες αντιπροσωπεύεται και από μία ομάδα 

δοκιμασιών-ερωτήσεων οι οποίες βρίσκονται διασκορπισμένες μέσα στο τεστ και αφορούν 

το επίπεδο της γνώσης που θα πρέπει θεωρητικά να βρίσκεται το νήπιο στην ηλικία που 
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αναφέρεται η κάθε ερώτηση. Οι δοκιμασίες-ερωτήσεις του κριτηρίου TEMA-3 που αφορούν 

τις επιμέρους ικανότητες των νηπίων, αναφέρονται στην: 

• αρίθμηση, οι: Α3, Α6, Α7, Α9, Α12, Α21, Α23, Α24, Α31, Α33, Α38, Α40 και Α42. 

• αναγνώριση και γραφή αριθμών, οι: Α1, Α2, Α5, Α10, Α11, Α14, Α15, Α18, Α28, 

Α29, Α30, Α35, Α44, Α45 και Α60. 

• διάταξη των αριθμών, οι: Α4, Α13, Α19, Α20, Α22, Α27, Α36, Α37, Α39, Α48 και 

Α58.  

• πρόσθεση και αφαίρεση, οι: Α8, Α16, Α17, Α26, Α32, Α34, Α41, Α43, Α46, Α49, 

Α50, Α51, Α52, Α55, Α56 και Α59. 

• πολλαπλασιασμός και διαίρεση, οι: Α25, Α47, Α53, Α54 και Α57 (βλ. Παράρτημα 

Α). 

Το κριτήριο είναι δομημένο σε ηλικιακά επίπεδα, με το κάθε επίπεδο να περιέχει 

δοκιμασίες-ερωτήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις έννοιες τις οποίες θεωρείται ότι ένα 

νήπιο ανάλογης ηλικίας έχει κατακτήσει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κριτηρίου είναι ότι 

η εξέταση της κάθε δεξιότητας γίνεται πρώτα με τη χρήση βοηθητικού υλικού και στη 

συνέχεια αφαιρετικά. Με αυτόν τον τρόπο το κριτήριο εξετάζει πώς ανταποκρίνονται τα 

νήπια σε δοκιμασίες που μπορούν να έχουν διδαχθεί με συστηματικό τρόπο και μη (formal 

- informal). Ως βοηθητικά υλικά χρησιμοποιούνται τα δάχτυλα του παιδιού, εικόνες από το 

βιβλίο του κριτηρίου καθώς και χειραπτικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα, πλαστικά 

καπάκια ή κυβάκια. Ορισμένες από τις δοκιμασίες αποτελούνται από υπό-ερωτήματα και 

θέτουν ως προϋπόθεση τη σωστή απάντηση συγκεκριμένου αριθμού υπό-ερωτημάτων, 

προκειμένου να θεωρηθεί σωστή η δοκιμασία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δεν 

καταλογίζονται ως σωστές, δοκιμασίες στις οποίες το νήπιο έδωσε ενδεχόμενα τυχαίες 

απαντήσεις. 

Το TEMA-3 αποτελείται από δύο εναλλακτικές μορφές (FORM A και FORM B). Η 

πρώτη μορφή (FORM A) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεστ προ-μέτρησης και η δεύτερη 

μορφή ως ακόλουθο τεστ μετά-μέτρησης (FORM B). Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήσαμε την πρώτη μορφή του TEMA-3 (FORM A), τόσο για την πρώτη (προ-

μέτρηση) όσο και την τρίτη φάση (μετά-μέτρηση) της έρευνας. Το τεστ αποτελείται από: 

• το φύλλο του εξεταστή - ερευνητή (Profile / Examiner Record Booklet). Στο φύλλο 

αυτό είναι γραμμένες οι δοκιμασίες-ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει το νήπιο. 

Στο φύλλο αυτό σημειώνονται επίσης τα στοιχεία του παιδιού αλλά και οι απαντήσεις 

που δίνει σε κάθε μία από τις ερωτήσεις-αντικείμενα. 
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• Το φύλλο απαντήσεων (Student Worksheet). Στο φύλλο αυτό το νήπιο σημειώνει την 

απάντηση που θεωρεί ότι είναι σωστή, μόνο όταν το ζητάει η δοκιμασία-ερώτηση 

που του απευθύνει ο εξεταστής – ερευνητής. 

• Το βιβλίο εικόνων (Picture Book), το οποίο βρίσκεται μπροστά στο νήπιο και ο 

ερευνητής αλλάζει σελίδα ανάλογα με το περιεχόμενο της ερώτησης. Οι εικόνες που 

υπάρχουν στο βιβλίο εικόνων, ανταποκρίνονται σε ποικίλες δοκιμασίες-ερωτήσεις. 

Σε ορισμένες δοκιμασίες-ερωτήσεις, το νήπιο καλείται να μετρήσει τα αντικείμενα 

που απεικονίζονται και είτε να τα αριθμήσει προφορικά (δοκιμασία-ερώτηση 7), είτε 

να τα γράψει στο φύλλο των απαντήσεων (δοκιμασία-ερώτηση 18). Σε άλλες 

δοκιμασίες-ερωτήσεις, το νήπιο καλείται να δείξει σε ποια μεριά της σελίδας βλέπει 

τις περισσότερες κουκίδες (δοκιμασία-ερώτηση 4), να αναγνωρίσει τους αριθμούς 

και να πει το όνομά τους (δοκιμασία-ερώτηση 29), να βρει το αποτέλεσμα 

αριθμητικών πράξεων οι οποίες αναγράφονται στο βιβλίο (δοκιμασία-ερώτηση 43) ή 

να βρει το λάθος στους αριθμούς τους οποίους περιλαμβάνουν (δοκιμασία-ερώτηση 

59). 

Οι δοκιμασίες-ερωτήσεις στο τεστ παρουσιάζονται είτε με τη μορφή εικόνων, είτε με 

τη μορφή προφορικών ερωτήσεων, είτε με τη διαχείριση απλών καθημερινών αντικειμένων, 

όπως για παράδειγμα πλαστικά καπάκια. Επίσης, υπάρχει και ο σχεδιασμός της απάντησης 

εκ μέρους των παιδιών σε φύλλα εργασίας. Στις επόμενες παραγράφους, παρουσιάζονται 

ορισμένες από τις δοκιμασίες του κριτηρίου οι οποίες εξετάζουν την αναγνώριση αριθμών 

καθώς και την ικανότητα του νηπίου στις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης, ανά ηλικιακό 

επίπεδο: 

• Ηλικιακό επίπεδο 4 ετών 

 Δοκιμασία-ερώτηση Α8 (πρόσθεση - αφαίρεση). Σε αυτήν τη δοκιμασία το νήπιο 

εκτελεί πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με μικρούς αριθμούς. Ο εξεταστής 

δίνει στο νήπιο μία κόλλα χαρτιού και μερικά καπάκια, ενώ ο ίδιος κρατά 2 

κόλλες χαρτιού και μερικά ακόμα καπάκια. Ο εξεταστής αρχικά δείχνει στο νήπιο 

για 3 περίπου δευτερόλεπτα κάποια καπάκια, τα οποία στη συνέχεια κρύβει 

ανάμεσα στις 2 κόλλες χαρτιού. Στη συνέχεια είτε προσθέτει και άλλα καπάκια 

είτε αφαιρεί κάποια από τα αρχικά. Σε κάθε περίπτωση αφήνει το νήπιο να δει τα 

καπάκια που προσθέτει ή αφαιρεί για 3 δευτερόλεπτα. Στο τέλος κάθε υπό-

ερωτήματος, το νήπιο καλείται να τοποθετήσει πάνω στη δική του κόλλα τόσα 

καπάκια, όσα είναι στο τέλος κρυμμένα από τον εξεταστή. Για να θεωρηθεί ορθά 
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απαντημένη αυτή η δοκιμασία, αρκεί να έχουν απαντηθεί σωστά τα 4 από τα 5 

υπό-ερωτήματα. 

 Δοκιμασία-ερώτηση Α14 (αναγνώριση αριθμών). Σε αυτήν τη δοκιμασία το 

νήπιο καλείται να αναγνωρίσει ορισμένους αριθμούς. Ο εξεταστής δείχνει από 

το βιβλίο εικόνων του κριτηρίου ΤΕΜΑ-3 διαδοχικά τους αριθμούς 2, 5 και 6. 

Το νήπιο καλείται να αναγνωρίσει ορθά κάθε αριθμό, λέγοντας στον εξεταστή 

ποιος αριθμός θεωρεί ότι είναι ο εικονιζόμενος. Προκειμένου να θεωρηθεί ως 

σωστά απαντημένη η δοκιμασία-ερώτημα, το νήπιο πρέπει να απαντήσει ορθά 

και στις τρεις ερωτήσεις.  

• Ηλικιακό επίπεδο 5 ετών 

 Δοκιμασία-ερώτηση Α15 (γραφή αριθμών). Η δοκιμασία αυτή εξετάζει τις 

ικανότητες γραφής των αριθμών. Ζητείται από το νήπιο να γράψει στο φύλλο των 

απαντήσεων (στον κενό χώρο που υπάρχει συγκεκριμένα για την ερώτηση αυτή) 

διαδοχικά τους αριθμούς 7, 3 και 9. Το νήπιο έχει όσο χρόνο χρειάζεται 

προκειμένου να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ως σωστά απαντημένη η δοκιμασία-ερώτημα, το νήπιο πρέπει να 

απαντήσει ορθά και στα 3 υπό-ερωτήματα (βλ. Εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Ένα κορίτσι γράφει τους αριθμούς που του ζητούνται από τον εξεταστή. 

 

 Δοκιμασία-ερώτηση Α16 (πρόσθεση - αφαίρεση). Σε αυτήν τη δοκιμασία το 

νήπιο εκτελεί πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης, οι οποίες προκύπτουν μέσα από 

σύντομες ιστορίες που διηγείται ο ερευνητής. Μία σύντομη ιστορία είναι η 
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ακόλουθη: «Ο Μάνος είχε 1 κύβο και του έδωσαν και άλλους 2. Πόσοι είναι όλοι 

οι κύβοι μαζί;». Πρόκειται για μία δοκιμασία πρόσθεσης, στην οποία το νήπιο 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δάχτυλά του ή απλά υλικά, όπως πλαστικά 

καπάκια, προκειμένου να βρει το αποτέλεσμα. Για να θεωρηθεί σωστά 

απαντημένη η συγκεκριμένη δοκιμασία, αρκεί το νήπιο να έχει απαντήσει ορθά 

σε 2 από τα 3 υπό-ερωτήματα. 

• Ηλικιακό επίπεδο 6 ετών 

 Δοκιμασία-ερώτηση Α25 (αφαίρεση - μοίρασμα). Η δοκιμασία αυτή στην οποία 

το νήπιο εκτελεί πράξεις αφαίρεσης, αποτελείται από δύο υπό-ερωτήματα. Ο 

εξεταστής δίνει στο νήπιο μία λευκή κόλλα και δώδεκα (12) πλαστικά καπάκια. 

Στο πρώτο υπό-ερώτημα, ο εξεταστής αναφέρει στο νήπιο ότι τα καπάκια είναι 

μπισκότα που έφτιαξε η μητέρα του, η οποία επιθυμεί να τα μοιράσει στα δύο 

παιδιά της. Το νήπιο σε αυτή την φάση πρέπει να χωρίσει τα δώδεκα καπάκια σε 

δύο ομάδες, ώστε το κάθε νήπιο να έχει ίδιο αριθμό μπισκότων. Στο δεύτερο υπό-

ερώτημα, ο εξεταστής αναφέρει στο νήπιο ότι ήρθε στο σπίτι ένας φίλος των δύο 

παιδιών και ως εκ τούτου το νήπιο πρέπει τώρα να χωρίσει τα δώδεκα μπισκότα 

στα τρία νήπια. Έτσι το νήπιο πρέπει τώρα να δημιουργήσει τρεις ομάδες των 

τεσσάρων μπισκότων. Για να θεωρηθεί σωστά απαντημένη η συγκεκριμένη 

δοκιμασία, πρέπει το νήπιο να απαντήσει ορθά και στα 2 υπό-ερωτήματα (βλ. 

Εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Ένα αγόρι χωρίζει τα 12 καπάκια σε δύο ισόποσες ομάδες, σύμφωνα με την 
ερώτηση Α25 
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 Δοκιμασία-ερώτηση Α26: (πρόσθεση - αφαίρεση). Σε αυτήν τη δοκιμασία, το 

νήπιο εκτελεί πράξεις πρόσθεσης. Ο εξεταστής τοποθετεί 

εμπράγματα/χειραπτικά υλικά, όπως πλαστικά καπάκια και στις δύο παλάμες 

του, αναφέροντας στο νήπιο πόσα καπάκια έχει τοποθετήσει στην καθεμία. Στη 

συνέχεια, ο εξεταστής κλείνει τις παλάμες προκειμένου το νήπιο να μην έχει την 

ευχέρεια να μετρήσει τα καπάκια. Η ερώτηση που απευθύνει ο εξεταστής στο 

νήπιο είναι της εξής μορφής: «Στο ένα χέρι έχω 3 καπάκια και στο άλλο χέρι έχω 

2 καπάκια. Πόσα είναι 3 και 2 μαζί;». Πρόκειται για μία δοκιμασία πρόσθεσης, 

στην οποία το νήπιο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βοηθητικά υλικά προκειμένου 

να βρει το αποτέλεσμα. Για να θεωρηθεί σωστά απαντημένη η δοκιμασία, αρκεί 

να έχει απαντήσει το νήπιο ορθά τα 2 από τα 3 υπό-ερωτήματα. 

 Δοκιμασία-ερώτηση Α28 (αναγνώριση αριθμών). Σε αυτήν τη δοκιμασία, το 

νήπιο καλείται να αναγνωρίσει ορισμένους αριθμούς. Ο εξεταστής έχει απλώσει 

μπροστά στο νήπιο 25 αντικείμενα, όπως για παράδειγμα πλαστικά καπάκια. Στη 

συνέχεια ζητάει από το νήπιο να του δώσει 19 καπάκια. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ορθά απαντημένη η δοκιμασία-ερώτημα, το νήπιο πρέπει να δώσει 

στον ερευνητή ακριβώς 19 καπάκια. Στη συγκεκριμένη δοκιμασία, ο εξεταστής 

επιτρέπει το μέτρημα των αντικειμένων από το νήπιο.  

 Δοκιμασία-ερώτηση Α29 (αναγνώριση αριθμών). Σε αυτήν τη δοκιμασία, το 

νήπιο καλείται να αναγνωρίσει ορισμένους αριθμούς. Ο εξεταστής δείχνει από 

το βιβλίο εικόνων του ΤΕΜΑ-3 διαδοχικά τους αριθμούς 10, 13 και 16, ζητώντας 

από το νήπιο να αναγνωρίσει τον κάθε αριθμό. Προκειμένου να θεωρηθεί ως 

ορθά απαντημένη η δοκιμασία-ερώτηση, απαιτείται το νήπιο να απαντήσει ορθά 

και στα 3 υπό-ερωτήματα.  

• Ηλικιακό επίπεδο 7 ετών 

 Δοκιμασία-ερώτηση Α35 (αναγνώριση αριθμών). Σε αυτήν τη δοκιμασία, το 

νήπιο καλείται να αναγνωρίσει εξίσου ορισμένους αριθμούς. Ο εξεταστής δείχνει 

στο νήπιο από το βιβλίο του ΤΕΜΑ-3 διαδοχικά τους αριθμούς 28, 47 και 90. 

Στη συνέχεια, ο εξεταστής ζητά από το νήπιο να διαβάσει δυνατά τον κάθε 

αριθμό και να πει στον εξεταστή ποιος αριθμός είναι ο καθένας. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ως ορθά απαντημένη η δοκιμασία-ερώτηση, απαιτείται το νήπιο να 

απαντήσει ορθά και στα 3 υπό-ερωτήματα.  
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Αναφορικά με τη βαθμολόγηση του κριτηρίου, στο φύλλο του εξεταστή - ερευνητή 

(Profile / Examiner Record Booklet), κάθε δοκιμασία-ερώτηση αποτελείται από μία ομάδα 

από ένα έως έξι υπό-ερωτήματα. Επιπλέον, ορισμένες από τις δοκιμασίες παρέχουν τη 

δυνατότητα στα νήπια να απαντήσουν πρώτα σε μία δοκιμαστική ερώτηση- παράδειγμα (p), 

η οποία δεν βαθμολογείται. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στα νήπια η ευκαιρία να 

κατανοήσουν τι τους ζητάει η κάθε ερώτηση προκειμένου να οδηγηθούν στην επίτευξη 

υψηλότερων ποσοστών επιτυχίας στις απαντήσεις των ερωτήσεων της συγκεκριμένης 

ομάδας. Το νήπιο κερδίζει ένα (1) βαθμό για κάθε δοκιμασία-ερώτηση την οποία απαντά 

σωστά και κανένα (0) βαθμό σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης. Αξίζει να επισημανθεί 

ότι υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια στη βαθμολόγηση των ερωτήσεων του κριτηρίου, καθώς 

άλλες δοκιμασίες αφήνουν το περιθώριο λάθους στα νήπια και άλλες όχι. Για παράδειγμα, 

η δοκιμασία Α7 θεωρείται ως ορθά απαντημένη, αν το νήπιο απαντήσει σωστά μόλις στα 4 

από τις 5 υπό-ερωτήματα. Στον αντίποδα η δοκιμασία Α17 θεωρείται ως ορθά απαντημένη 

μόνο αν το νήπιο απαντήσει σωστά και στα 4 υπό-ερωτήματα της συγκεκριμένης ομάδας 

ερωτήσεων. Για τον υπολογισμό της συνολικής επίδοσης, δεν αρκεί η απλή άθροιση όλων 

των σωστών απαντήσεων αλλά και η εύρεση της «βάσης» (basal) και του «ταβανιού» 

(ceiling) της επίδοσης κάθε παιδιού. Ως «βάση» θεωρείται η τελευταία επίτευξη πέντε 

συνεχόμενων άσων σε οποιοδήποτε σημείο του κριτηρίου. Ως «ταβάνι» θεωρείται η πρώτη 

επίτευξη πέντε συνεχόμενων μηδενικών. 

Το κριτήριο τερματίζεται όταν το νήπιο σημειώσει πέντε συνεχόμενα μηδενικά στις 

τελευταίες απαντήσεις του («ταβάνι») ή καταφέρει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του 

τεστ. Αναφορικά με τη συνήθη περίπτωση κατά την οποία το νήπιο σκοράρει πέντε 

συνεχόμενα μηδενικά, τότε δημιουργούνται δύο υπό-περιπτώσεις: 

• Αν το νήπιο είχε επιτύχει πέντε συνεχόμενους άσους (1) μέχρι να τερματίσει το τεστ, 

τότε ο εξεταστής σταματούσε τη διαδικασία χορήγησης του τεστ, καθώς το νήπιο είχε 

καταφέρει να «πιάσει» τη βάση του. 

• Αν το νήπιο δεν είχε επιτύχει πέντε συνεχόμενους άσσους (1) μέχρι να τερματίσει το 

τεστ, τότε ο εξεταστής επέστρεφε στις ερωτήσεις του κριτηρίου, ζητώντας από το 

νήπιο να απαντήσει στις δοκιμασίες-ερωτήσεις της προηγούμενης ηλικιακής ομάδας. 

Ο εξεταστής για την πρώτη φάση της έρευνας, επέστρεφε στη δοκιμασία-ερώτηση 

A1, ενώ για την τρίτη φάση της έρευνας επέστρεφε στη δοκιμασία-ερώτηση Α7. Αν 

στην τρίτη φάση της έρευνας το νήπιο δεν κατάφερνε να έχει πέντε συνεχόμενους 

άσσους στις δοκιμασίες Α7 έως Α14 (οι οποίες απάρτιζαν την ηλικιακή ομάδα των 
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τεσσάρων ετών), ο εξεταστής επέστρεφε στη δοκιμασία-ερώτηση Α1, ξεκινώντας 

από την ηλικιακή ομάδα των τριών ετών. Το τεστ τερματιζόταν όταν ολοκληρωνόταν 

η παραπάνω διαδικασία, ανεξάρτητα αν τα νήπια είχαν καταφέρει να επιτύχουν να 

«πιάσουν» κάποια βάση του τεστ (πέντε συνεχόμενοι άσσοι).  

Προκειμένου να κατανοηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εφαρμογή του 

κριτηρίου, παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα. Αρχικά ο εξεταστής έχει μπροστά του το 

φύλλο του εξεταστή - ερευνητή (Profile / Examiner Record Booklet) και απευθύνει στο 

νήπιο τη δοκιμασία - ερώτηση 18 (Α18), όπως διακρίνεται στην εικόνα 3.  

Εικόνα 3. Φύλλο εξεταστή (δοκιμασία - ερώτηση Α18) 

 

Ο εξεταστής παρουσιάζει στο νήπιο το βιβλίο εικόνων (Picture Book), προκειμένου 

το νήπιο να μπορέσει να παρατηρήσει πόσα αντικείμενα υπάρχουν σε κάθε σελίδα που το 

ρωτάει ο εξεταστής. Στην εικόνα 4, παρατίθεται η πρώτη σελίδα από τις τέσσερις που βλέπει 

διαδοχικά το νήπιο. 
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Εικόνα 4. Βιβλίο εικόνων (δοκιμασία - ερώτηση A18) 

 

Επιπλέον ο εξεταστής δίνει στο νήπιο και το φύλλο απαντήσεων (Student Worksheet). 

Μόλις το νήπιο παρατηρήσει πόσα σκυλάκια βλέπει στην εικόνα, παίρνει το μολύβι και 

σημειώνει στο φύλλο απαντήσεων, το σωστό αριθμό, στην περιοχή του φύλλου που αφορά 

την ερώτηση Α18, την οποία του επιδεικνύει ο εξεταστής- ερευνητής (βλ. Εικόνα 5). 

Εικόνα 5. Φύλλο απαντήσεων μαθητή (δοκιμασία - ερώτηση A18) 

 

Κατά τη διεξαγωγή της πρώτης φάσης της έρευνας, η εξέταση ξεκίνησε από την 

ερώτηση - δοκιμασία Α7, καθώς λόγω της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκαν τα νήπια, 
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ο ερευνητής έκρινε ότι θα κατείχαν τις μαθηματικές γνώσεις που συμπεριλάμβαναν οι 

ερωτήσεις της ηλικίας των 3 ετών (Α1-Α6). Αντίστοιχα, κατά την τρίτη φάση της έρευνας ο 

ερευνητής επέλεξε να ξεκινήσει το κριτήριο από την ερώτηση-δοκιμασία 15 (Α15), διότι 

έκρινε ότι τα νήπια κατείχαν ήδη τις γνώσεις της ηλικίας των 4 ετών, τις οποίες είχε ελέγξει 

κατά τη διεξαγωγή της πρώτης φάσης της έρευνας. 

Επειδή το πρωτότυπο κριτήριο ΤΕΜΑ-3 είναι στα αγγλικά, στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε μία εκδοχή του κριτηρίου TEMA-3, μεταφρασμένη στα ελληνικά από τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ζαράνη Νικόλαο. Όπως αναφέρουν οι Σίμος & Κομίλη (2003), 

η απλή μετάφραση ή προσαρμογή μίας σταθμισμένης δοκιμασίας στα ελληνικά, δεν αρκεί 

για τη μεταφορά των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της στην ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο, 

μία τέτοια προσαρμοσμένη δοκιμασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό 

μεταβολών σε κάποιο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα, ως αποτέλεσμα π.χ. πειραματικού 

χειρισμού ή εκπαιδευτικής παρέμβασης. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι η μεταφρασμένη 

εκδοχή του τεστ ΤΕΜΑ-3 εξυπηρετεί τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Στο Παράρτημα 

Δ, παρατίθεται η ελληνική εκδοχή του τεστ ΤΕΜΑ-3, όπως δόθηκε κατά τη φάση 

διεξαγωγής της πρώτης και της τρίτης φάσης της έρευνας. 

Τεστ Ανίχνευσης Στοιχειώδους Αριθμητικής Αίσθησης (ΤΑΣΑΑ) 

Για την εκτίμηση της πρώιμης μαθηματικής επάρκειας των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το βαθμό κατάκτησης των τεσσάρων επιπέδων της 

στοιχειώδους αριθμητικής αίσθησης, σύμφωνα με τη Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση 

(van den Heuvel-Panhuizen, 2008· Buys, 2008· Treffers, 2008), ο ερευνητής δημιούργησε 

το τεστ Ανίχνευσης Στοιχειώδους Αριθμητικής Αίσθησης (ΤΑΣΑΑ). 

Το τεστ αποτελείται από 32 ερωτήσεις, ισόποσα κατανεμημένες σε τέσσερις ενότητες, 

οι οποίες αντιστοιχούν στα τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης της στοιχειώδους αριθμητικής 

αίσθησης στο Νηπιαγωγείο. Στο τεστ, τα νήπια καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

δομημένης και αποτελεσματικής καταμέτρησης, αντιστοίχισης, χρήσης λέξεων αρίθμησης 

με τη μορφή κανονικής και αντίστροφης καταμέτρησης, καθώς και να ασχοληθούν με τις 

πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης σε απλές καταστάσεις προβλημάτων.  

Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα, η οποία αντιστοιχεί στο μηδενικό επίπεδο, 

περιλαμβάνει ερωτήσεις καταμέτρησης και χρήσης λέξεων αρίθμησης. Η δεύτερη ενότητα 

αντιστοιχεί στο επίπεδο του συνδεδεμένου πλαισίου μέτρησης και υπολογισμού (πρώτο 

επίπεδο). Στην ενότητα αυτή, το νήπιο καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις αντιστοίχισης, 

αρίθμησης αλλά και σε προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Η τρίτη ενότητα αντιστοιχεί 
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στο επίπεδο του συνδεδεμένου αντικειμένου μέτρησης και υπολογισμού (δεύτερο επίπεδο). 

Το νήπιο καλείται να απαντήσει σε προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη χρήση 

αντικειμένων, τα οποία αρχικά είναι ορατά για έναν αριθμό δευτερολέπτων και στη συνέχεια 

κρύβονται. Τέλος, η τέταρτη ενότητα αντιστοιχεί στο επίπεδο της καθαρής καταμέτρησης 

και υπολογισμού (τρίτο επίπεδο). Τα νήπια καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης δίχως τη χρήση βοηθητικών υλικών, όπως στις 

προηγούμενες τρεις ενότητες.  

Οι περισσότερες ερωτήσεις-δοκιμασίες του κριτηρίου παρουσιάζονται με τη μορφή 

προφορικών ερωτήσεων, στις οποίες τα παιδιά καλούνται απλά να πουν την απάντηση (π.χ. 

«μέτρησε μέχρι το 10»). Σε αρκετές ερωτήσεις, τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν 

χειραπτικό υλικό (καπάκια) ή να σχεδιάσουν την απάντηση στο φύλλο εργασίας. Άλλες 

ερωτήσεις του κριτηρίου παρουσιάζονται σε εικόνες στις οποίες τα παιδιά καλούνται να 

δείξουν τη σωστή απάντηση ή να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα. 

Το τεστ αποτελείται από: 

• Το φύλλο εξεταστή. Στο φύλλο αυτό είναι γραμμένες οι ερωτήσεις τις οποίες καλείται 

να απαντήσει το παιδί. Εκεί, επίσης, σημειώνονται τα στοιχεία του παιδιού αλλά και 

οι απαντήσεις που δίνει σε κάθε μία από τις ερωτήσεις. 

• Το φύλλο εικόνων, το οποίο βρίσκεται μπροστά στο παιδί και ο ερευνητής το δείχνει 

στο παιδί ανάλογα με το περιεχόμενο της ερώτησης. Οι εικόνες που υπάρχουν στο 

φύλλο αυτό, ανταποκρίνονται σε ερωτήσεις του μηδενικού και του πρώτου επιπέδου. 

Το παιδί ανάλογα με τη δραστηριότητα, βλέπει τα αντικείμενα τα οποία 

απεικονίζονται στο φύλλο εικόνων και αντίστοιχα καλείται να τα μετρήσει, να τα 

αντιστοιχίσει, να τα δείξει ή και να υπολογίσει το αποτέλεσμα αριθμητικών πράξεων. 

Κάθε ερώτηση στο τεστ ΤΑΣΑΑ βαθμολογείται με 1 βαθμό. Το παιδί κερδίζει ένα 

βαθμό για κάθε ερώτηση την οποία απαντά σωστά και κανένα βαθμό αν απαντήσει λάθος. 

Το άθροισμα των σωστών απαντήσεων ενός παιδιού και στις τέσσερις ενότητες, αποτελεί το 

σύνολο της βαθμολογίας του παιδιού στο τεστ, η οποία είναι ενδεικτική για το βαθμό 

κατάκτησης των τεσσάρων επιπέδων της αριθμητικής αίσθησης. Μία σχετικά χαμηλή 

βαθμολογία δείχνει ένα χαμηλό βαθμό κατάκτησης της αριθμητικής αίσθησης. Μία σχετικά 

υψηλή βαθμολογία δείχνει αντίστοιχα έναν υψηλό βαθμό κατάκτησης της αριθμητικής 

αίσθησης. Το τεστ δεν είναι σταθμισμένο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί ο εξεταστής να 

συγκρίνει τη βαθμολογία του εξεταζόμενου παιδιού με τη βαθμολογία των παιδιών της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας. Ο εξεταστής μπορεί απλά να πληροφορηθεί για το χαμηλό ή υψηλό 
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βαθμό κατάκτησης των τεσσάρων επιπέδων της στοιχειώδους αριθμητικής αίσθησης από το 

παιδί προσχολικής ηλικίας. 

Το τεστ τερματίζεται όταν το παιδί απαντήσει λάθος και στις 8 ερωτήσεις μίας 

ενότητας. Οι λανθασμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις μίας ενότητας φανερώνουν ότι το 

νήπιο δε «λειτουργεί» αποτελεσματικά στο αντίστοιχο επίπεδο, οπότε δεν έχει νόημα ο 

εξεταστής να προχωρήσει στις ερωτήσεις του επόμενου επιπέδου. Για το λόγο αυτό είναι 

σημαντικό ο εξεταστής να τηρεί τη σειρά των ερωτήσεων, όπως είναι τοποθετημένες στο 

τεστ. Εναλλακτικά το τεστ τερματίζεται, αν το νήπιο καταφέρει να απαντήσει σε όλες τις 

ερωτήσεις του τεστ.  

Η χορήγηση του τεστ είναι πολύ εύκολη, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ η 

διάρκεια της εξέτασης είναι μόλις 10-15 λεπτά. Για τη διεξαγωγή του τεστ, απαιτείται ο 

εξεταστής να έχει μαζί του δύο φύλλα (εξεταστή και εικόνων), ένα μολύβι και δέκα τεμάχια 

από υλικά καθημερινής χρήσης (για παράδειγμα, πλαστικά καπάκια). Αν σε κάποιο θέμα 

απαιτείται χρήση υλικού ή φύλλου εργασίας, ο εξεταστής ενημερώνεται μέσω αντίστοιχης 

υπόδειξης στην κατάλληλη στήλη. Για την απάντηση των ερωτήσεων των τριών πρώτων 

ενοτήτων, τα νήπια έχουν στη διάθεσή τους χειραπτικό υλικό το οποίο επιλέγει ο εξεταστής, 

όπως για παράδειγμα, κυβάκια ή πλαστικά καπάκια. Τα νήπια μπορούν να μεταχειριστούν 

το υλικό με όποιο τρόπο αυτά θεωρούν πρόσφορο, όπως για παράδειγμα, μέσω κατάδειξης, 

μετακίνησης κ.ά., προκειμένου να βοηθηθούν στην απάντηση των ερωτήσεων του τεστ. Στο 

παράρτημα Ε παρουσιάζονται το φύλλο εξεταστή και το φύλλο εικόνων.  

Αξιοπιστία και εγκυρότητα του τεστ 

Ένα όργανο μέτρησης πρέπει να διακρίνεται από ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

αξιοπιστίας (reliability) και εγκυρότητας (validity). Η υψηλή αξιοπιστία ενός εργαλείου 

μέτρησης συνδέεται με την ελαχιστοποίηση του τυχαίου σφάλματος. Η εγκυρότητα ενός 

εργαλείου μέτρησης αναφέρεται στο κατά πόσο ένα όργανο μέτρησης μετράει αυτό που 

επικαλείται ότι μετρά (Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου, 2002∙ Νακάκης & Ουζούνη, 2011).  

Η αξιοπιστία μίας κλίμακας έχει βαρύνουσα σημασία στις ψυχομετρικές μετρήσεις, 

διότι μία αξιόπιστη κλίμακα σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κλίμακα μετρά κατά τρόπο συνεπή 

(Μπάρμπας, Βερμέουλεν, Κιοσέογλου & Μενεξές, 2008). Όσον αφορά την αξιοπιστία του 

τεστ, υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας alpha του Cronbach, δηλαδή ο δείκτης 

εσωτερικής συνέπειας ως προς τη σταθερότητα των μετρήσεων (Howitt & Cramer, 2004; 

Πόρποδας, 2008). Η αξιοπιστία alpha των στοιχείων του τεστ ήταν .87, η οποία δείχνει ότι 

το τεστ διαθέτει καλή αξιοπιστία. Επιπλέον, για τον καθορισμό της αξιοπιστίας του 
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εργαλείου μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest 

reliability), ως δείκτης της χρονικής σταθερότητας των μετρήσεων. Σύμφωνα με τη μέθοδο 

αυτή, η χορήγηση του εργαλείου μέτρησης επαναλαμβάνεται στα ίδια άτομα, κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες, σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σκοπός της χορήγησης είναι η εύρεση 

ή μη συσχέτισης ανάμεσα στα αποτελέσματα των δύο μετρήσεων (Ραφτόπουλος & 

Θεοδοσοπούλου, 2002). Το τεστ ΤΑΣΑΑ χορηγήθηκε διαδοχικά στα παιδιά δύο 

Νηπιαγωγείων τα οποία έδρευαν σε αστική και αγροτική περιοχή, σε ένα χρονικό διάστημα 

20 ημερών, πριν την έναρξη της προπειραματικής διαδικασίας. Ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson των επιδόσεων των παιδιών ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη χορήγηση του τεστ 

ήταν r = .86. Ο υψηλός συντελεστής συσχέτισης δείχνει ότι το εργαλείο μέτρησης που 

δημιουργήθηκε, είχε καλή αξιοπιστία στον επαναληπτικό έλεγχο εκτίμησης του βαθμού 

κατάκτησης των τεσσάρων επιπέδων της στοιχειώδους αριθμητικής αίσθησης. 

Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών ανάμεσα στις 

δύο χορηγήσεις του τεστ με το στατιστικό κριτήριο t για εξαρτημένα δείγματα. Τα 

αποτελέσματα του κριτηρίου t έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών ανάμεσα στις δύο 

χορηγήσεις του τεστ δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά t(42) = -1.40, p>.05, γεγονός που 

ενισχύει την αξιοπιστία του τεστ. 

Ένα κριτήριο είναι έγκυρο ως προς το περιεχόμενό του, όταν όντως μετρά το 

συγκεκριμένο είδος συμπεριφοράς το οποίο διατείνεται ότι μετρά (Μπάρμπας, κ.ά., 2008). 

Η εγκυρότητα περιεχομένου του εργαλείου μέτρησης προκύπτει από τη θεωρητική ανάλυση 

του προσδιορισμού της στοιχειώδους αριθμητικής αίσθησης, σύμφωνα με τη Ρεαλιστική 

Μαθηματική Εκπαίδευση, και στην οποία βασίζεται η κατασκευή του. Οι ερωτήσεις του 

τεστ επελέγησαν και διαμορφώθηκαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία 

σχετίζεται με την ανάπτυξη της αριθμητικής αίσθησης στο χώρο της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση. Η παραπάνω ανάλυση 

ενισχύει την άποψη ότι στο τεστ υπάρχει ικανοποιητική εγκυρότητα αντιπροσωπευτικού 

περιεχομένου (content validity) (Πόρποδας, 2008). Επιπρόσθετα, για τον έλεγχο της 

συντρέχουσας εγκυρότητας (concurrent validity) του τεστ, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 

του τεστ με τα αποτελέσματα μίας άλλης σταθμισμένης κλίμακας τεκμηριωμένης 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου, 2002∙ Νακάκης & Ουζούνη, 

2011). Το κριτήριο που επιλέχτηκε ήταν το τεστ της Πρώιμης Μαθηματικής Ικανότητας 

(τρίτη έκδοση), ΤΕΜΑ-3. Το ΤΕΜΑ-3 είναι σταθμισμένο, αντικειμενικό και με υψηλή 

αξιοπιστία (.92). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson ανάμεσα στις επιδόσεις των παιδιών 

στο κριτήριο ΤΑΣΑΑ και στις επιδόσεις τους, στο ΤΕΜΑ-3 ήταν .86. Η τιμή του δείκτη 
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κρίθηκε ικανοποιητική και ενδεικτική για την εγκυρότητα του κριτηρίου. Η εμφάνιση 

ισχυρού συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) δείχνει ότι το τεστ ΤΑΣΑΑ ως 

εργαλείο μέτρησης, είναι έγκυρο. 

Το τεστ μοιράστηκε στα παιδιά κατά τη φάση της προμέτρησης και της μεταμέτρησης. 

Ωστόσο, λόγω του υψηλού βαθμού συσχέτισης των ερωτήσεων του τεστ με το περιεχόμενο 

των ψηφιακών δραστηριοτήτων με τις οποίες απασχολήθηκαν τα παιδιά της πρώτης και της 

δεύτερης πειραματικής ομάδας, κατά τη διάρκεια της πειραματικής παρέμβασης, κρίθηκε 

σκόπιμο από τον ερευνητή να μη ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα από τη χορήγησή του, 

διότι θα ήταν μεροληπτικά υπέρ των δύο πειραματικών ομάδων και εις βάρος της ομάδας 

ελέγχου. 

Σχεδιασμός της έρευνας 

Για την επαλήθευση των ερευνητικών υποθέσεων, σχεδιάστηκε μία πειραματική 

διαδικασία, στην οποία το δείγμα χωρίστηκε σε τρεις ομάδες, την ομάδα ελέγχου και τις δύο 

πειραματικές ομάδες. Η πειραματική διαδικασία δημιουργήθηκε βάσει προκαθορισμένου 

σχεδίου προκειμένου να προκύψουν ακριβέστατα και επιστημονικά συμπεράσματα, τα 

οποία θα είναι δυνατόν να επαληθευτούν και από άλλους ερευνητές (Σίμος & Κομίλη, 2003· 

Μετοχιανάκης, 2008· Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

Όταν ένας ερευνητής διεξάγει ένα πείραμα, επιδιώκει να διαπιστώσει αν η ανεξάρτητη 

μεταβλητή επηρεάζει, και σε ποιο βαθμό, την εξαρτημένη. Μία βασική αρχή της διαδικασίας 

ελέγχου ορίζει ότι η διεξαγωγή των παρατηρήσεων γίνεται κάτω από δύο διαφορετικές 

συνθήκες: μία πειραματική συνθήκη (experimental condition) και μία συνθήκη ελέγχου 

(control condition). Στην πειραματική συνθήκη, ο ερευνητής χειρίζεται με συστηματικό 

τρόπο τη μεταβλητή που τον ενδιαφέρει να μελετήσει, δηλαδή την ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Στα πλαίσια της συνθήκης ελέγχου, η οποία κατά τα άλλα είναι ακριβώς όμοια με την 

πειραματική συνθήκη, δε γίνεται κανένας χειρισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής (Σίμος & 

Κομίλη, 2003). 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, ο ερευνητής προκειμένου να εξακριβώσει ποια 

μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα σε συντομότερο χρόνο, 

εφάρμοσε την παραδοσιακή μέθοδο στη μία ομάδα, την οποία χαρακτήρισε ως ομάδα 

ελέγχου, και τις νέες μεθόδους στις άλλες δύο ομάδες, τις οποίες ονόμασε πρώτη 

πειραματική ομάδα (Π.Ο.1) και δεύτερη πειραματική ομάδα (Π.Ο.2). Οι ομάδες διέφεραν 

σε ένα μόνο παράγοντα, στη μέθοδο διδασκαλίας. Στο τέλος της χρονικής περιόδου την 
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οποία όρισε ο ερευνητής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των αποτελεσμάτων καθεμιάς εκ 

των μεθόδων, με αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητά τους (Μετοχιανάκης, 2008; Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

Πειραματικό σχέδιο 

Το πειραματικό σχέδιο που εφαρμόστηκε, περιελάβανε τρεις φάσεις. Τη φάση της 

προπειραματικής διαδικασίας κατά την οποία έγινε η μέτρηση της εξαρτημένης μεταβλητής, 

την πειραματική φάση-παρέμβαση στη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα ο χειρισμός της 

ανεξάρτητης μεταβλητής, και τη μεταπειραματική διαδικασία στην οποία έγινε ο μετέλεγχος 

της εξαρτημένης μεταβλητής (πίνακας 7). Συγκεκριμένα, στο παρόν πειραματικό σχέδιο 

εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών δύο διαφορετικές 

τεχνικές, η τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση των υπολογιστών και η τεχνική της 

διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών. Άμεσος στόχος ήταν να διερευνηθεί ποια από τις 

δύο τεχνικές διευκολύνει τα νήπια να διδαχθούν πιο αποτελεσματικά τα Μαθηματικά και 

κατά συνέπεια να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Πίνακας 7. Το πειραματικό σχέδιο 

 Προπειραματική 
διαδικασία 

Πειραματική 
παρέμβαση 

Μεταπειραματική 
διαδικασία 

Πειραματική 
Ομάδα 1 (Π.Ο.1) 

Τεχνική της 
διδασκαλίας με 

υπολογιστές 

Προέλεγχος των 
νηπίων 

Χειρισμός της 
ανεξάρτητης 
μεταβλητής 

Μετέλεγχος των 
νηπίων 

Πειραματική 
Ομάδα 2 (Π.Ο2) 

Τεχνική της 
διδασκαλίας με 

ταμπλέτες 

Ομάδα Ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

Διαδικασία της έρευνας 

Πριν την έναρξη της πειραματικής παρέμβασης εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο η αίτηση για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας στα Νηπιαγωγεία των δύο 
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νομών της Κρήτης (Αριθ. Πρωτ. Φ15/976/162735/Γ1). Η διαδικασία της έρευνας 

περιελάβανε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση διήρκεσε από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο 

του έτους 2013, και αφορούσε τις πιλοτικές εφαρμογές των ψηφιακών εκπαιδευτικών 

εφαρμογών και του κριτηρίου ΤΕΜΑ-3. Η δεύτερη φάση της έρευνας διήρκησε από το 

Νοέμβριο του 2013 έως και το Μάιο του 2014 και περιελάβανε την προπειραματική 

διαδικασία, την πειραματική παρέμβαση και τη μεταπειραματική διαδικασία. 

Πιλοτικές εφαρμογές 

Ο ερευνητής για την κατασκευή του εκπαιδευτικού λογισμικού ακολούθησε μία 

διαδικασία πιλοτικών εφαρμογών και αντίστοιχων βελτιώσεων. Συνολικά 

πραγματοποιηθήκαν τρεις πιλοτικές εφαρμογές. Όταν πρωτοδομήθηκαν οι 32 ψηφιακές 

εφαρμογές (16 για χρήση από υπολογιστή και 16 από ταμπλέτα), χορηγήθηκαν τον 

Ιανουάριο του σχολικού έτους 2012-2013 σε ένα δείγμα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα 

νήπια φοιτούσαν σε δύο Νηπιαγωγεία του νομού Ρεθύμνης, τα οποία έδρευαν σε αγροτική 

και αστική περιοχή. Σκοπός του ερευνητή ήταν να διαπιστώσει αν οι εφαρμογές 

συμβαδίζουν αφενός με τα ενδιαφέροντα των νηπίων και αφετέρου αν τα νήπια 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αλληλεπίδρασή τους με τις εφαρμογές. Ταυτόχρονα, 

ζητήθηκε και από τις νηπιαγωγούς των δύο Νηπιαγωγείων να αξιολογήσουν τις εφαρμογές 

ως προς την παιδαγωγική τους χρησιμότητα και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες τους 

οποίους θα έκριναν ότι σχετίζονταν με το εκπαιδευτικό τους έργο. 

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή οδήγησε σε ποικίλα σχόλια και παρατηρήσεις από την 

πλευρά των νηπιαγωγών, ενώ και η καταγραφή των αντιδράσεων των νηπίων βοήθησε τον 

ερευνητή να διαπιστώσει ποικίλα προβλήματα τα οποία σχετίζονταν με την ποιότητα 

αλληλεπίδρασης, τη δομή της διεπιφάνειας, το αισθητικό αποτέλεσμα, τον έλεγχο της 

αλληλεπίδρασης, την ορθολογική χρήση των πολυμέσων, τη χρήση της γλώσσας κ.α.  

Ο ερευνητής προχώρησε στις απαραίτητες διορθώσεις και τροποποιήσεις στο 

περιεχόμενο και στη δομή των εφαρμογών, και ακολούθως το Μάιο του σχολικού έτους 

2012-2013, προχώρησε στην εκ νέου δοκιμαστική εφαρμογή των 32 εφαρμογών. Το δείγμα 

στη δεύτερη πιλοτική εφαρμογή αποτέλεσαν νήπια τα οποία φοιτούσαν σε 2 Νηπιαγωγεία 

στο νομό Ηρακλείου και η έδρα τους ήταν εξίσου σε αγροτική και αστική περιοχή. Ο 

ερευνητής, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των δύο Νηπιαγωγείων, κατέγραψε τις 

αντιδράσεις των νηπίων αλλά και τις παρατηρήσεις και υποδείξεις των νηπιαγωγών. Στη 

δεύτερη αυτή φάση, οι ενδεικτικές προτάσεις βελτιστοποίησης σχετίζονταν κυρίως με την 

 

 



 

206 

έκφραση της ανατροφοδότησης των εφαρμογών, η οποία επισημάνθηκε ότι θα έπρεπε να 

είναι περισσότερο περιγραφική και λιγότερο αξιολογική. 

Η τρίτη και τελευταία πιλοτική εφαρμογή έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2013, σε ένα 

δείγμα παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα οποία φοιτούσαν σε ένα Νηπιαγωγείο της πόλης 

του Ηρακλείου. Τα συγκεκριμένα νήπια δεν είχαν λάβει μέρος στη δεύτερη πιλοτική 

εφαρμογή, ενώ δεν είχαν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην έρευνα. Ο ερευνητής έκρινε 

σκόπιμο να πραγματοποιήσει την τελευταία πιλοτική εφαρμογή προκειμένου να καταγράψει 

τις αντιδράσεις των νηπίων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς οι δύο 

προηγούμενες εφαρμογές έγιναν στη μέση και στο τέλος, αντίστοιχα. Η τελευταία πιλοτική 

εφαρμογή δεν οδήγησε σε αξιοσημείωτες μεταβολές στη δομή και το περιεχόμενο των 32 

ψηφιακών εφαρμογών.  

Στη φάση αυτή, διεξήχθη και η πιλοτική εφαρμογή του κριτηρίου της Πρώιμης 

Μαθηματικής Ικανότητας (ΤΕΜΑ-3) και του τεστ Ανίχνευσης Στοιχειώδους Αριθμητικής 

Αίσθησης (ΤΑΣΑΑ), προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν δυσκολίες και παρανοήσεις από 

τα νήπια, οι οποίες ενδεχόμενα σχετίζονταν με τη μετάφραση του κριτηρίου στην Ελληνική 

γλώσσα, τη χρήση των χειραπτικών υλικών, και κυρίως τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. 

Η αξιολόγηση των συμπερασμάτων από την πιλοτική εφαρμογή δεν οδήγησε σε 

αξιοσημείωτες μεταβολές και τροποποιήσεις στη δομή του κριτηρίου και στον τρόπο 

διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας. 

Συλλογή δεδομένων 

Πριν την έναρξη της πρώτης φάσης της έρευνας, τον Οκτώβριο του 2013 

(προπειραματική διαδικασία - προέλεγχος των νηπίων), ο ερευνητής επισκέφθηκε τις 

νηπιαγωγούς των 14 προσχολικών τάξεων, τα νήπια των οποίων θα αποτελούσαν τις δύο 

πειραματικές ομάδες. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ενημερωθούν οι 

νηπιαγωγοί για το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. Ο ερευνητής έκανε επίδειξη στις 

νηπιαγωγούς των 16 εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες θα «έτρεχαν» στη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων είτε στους υπολογιστές είτε στις ταμπλέτες. Επίσης, οι 

νηπιαγωγοί έλαβαν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των 

παιδιών και το περιεχόμενο της διδακτικής παρέμβασης. 

Προέλεγχος των νηπίων  

Η πρώτη φάση, η οποία ήταν κοινή και για τις τρεις ομάδες, έλαβε χώρα τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο του σχολικού έτους 2013-2014. Στη φάση αυτή, τα νήπια με τη 
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βοήθεια του ερευνητή κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις-δραστηριότητες δύο 

διαφορετικών τεστ. Το πρώτο τεστ που δόθηκε στα νήπια ήταν το μη γλωσσικό έγχρωμο 

τεστ Coloured Progressive Matrices, ενώ το δεύτερο τεστ ήταν το τεστ ανίχνευσης της 

Πρώιμης Μαθηματικής Ικανότητας (TEMA-3). Για τη διεξαγωγή των τεστ, ο ερευνητής είχε 

φροντίσει να χρησιμοποιήσει έναν ιδιαίτερο χώρο εξέτασης εντός κάθε Νηπιαγωγείου, ο 

οποίος είχε ησυχία και όσο το δυνατόν λιγότερα ερεθίσματα που πιθανόν να αποσπούσαν 

την προσοχή του παιδιού. Πριν τη χορήγηση των τεστ, ο ερευνητής φρόντισε να αφήσει κάθε 

νήπιο να προσαρμοστεί πρώτα στις συνθήκες της αξιολόγησης. Ο ερευνητής είχε 

τοποθετήσει κάθε νήπιο αναπαυτικά απέναντί του, έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί με 

άνεση τα βοηθητικά υλικά (π.χ. καπάκια), τα φύλλα εργασίας και το μολύβι. Ο ερευνητής 

απευθυνόμενος στο νήπιο του έλεγε: «Θα κάνουμε μερικά παιχνίδια με εικόνες, καπάκια και 

αριθμούς. Τα παιχνίδια είναι εύκολα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλεις τα δυνατά σου». 

Όταν ο ερευνητής διαπίστωνε ότι κάποιο νήπιο δεν κατανοούσε κάποια ερώτηση, του την 

επαναλάμβανε ακόμη μία φορά. Επίσης, τακτικά επιβράβευε το νήπιο λέγοντάς του: «Καλή 

προσπάθεια» ή «Μπράβο, προσπάθησες πολύ». 

Η αξιολόγηση σε κάθε τεστ διαρκούσε 10 έως 30 λεπτά, ανάλογα με την επίδοση του 

κάθε παιδιού. Όλες οι συναντήσεις της πρώτης φάσης έληξαν προτού αρχίσει η διδασκαλία 

των Μαθηματικών, προκειμένου να ελεγχθεί η παρασιτική μεταβλητή της συστηματικής 

διδασκαλίας των Μαθηματικών, η οποία θα επιδρούσε θετικά στις γνώσεις των παιδιών για 

τα Μαθηματικά. Τα νήπια που απουσίαζαν τις ημέρες που χορηγήθηκαν τα τεστ, δεν 

συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της έρευνας. 

Διδακτική παρέμβαση 

Η διδακτική παρέμβαση έλαβε χώρα μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου και Απριλίου του 

σχολικού έτους 2013-2014. Οι δραστηριότητες της παρεμβατικής - βιωματικής προσέγγισης 

ήταν κοινές για τις δύο πειραματικές ομάδες. Περιλάμβαναν βιωματικά παιχνίδια, ιστορίες 

και μαθηματικά σενάρια, τα οποία βασίζονταν στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες 

των νηπίων, δημιουργώντας ένα οικείο και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον μάθησης το 

οποίο ενθάρρυνε τη δημιουργική φαντασία τους. Το εποπτικό υλικό περιελάβανε γνήσια 

αντικείμενα της καθημερινής ζωής και σχεδιάστηκε με προσοχή προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των νηπίων (συσκευασίες προϊόντων, κέρματα ευρώ). 

Στην πρώτη πειραματική ομάδα (Π.Ο.1), η διδακτική παρέμβαση εμπλουτίστηκε με τη 

χρήση υπολογιστή, ενώ στη δεύτερη πειραματική ομάδα (Π.Ο.2) εμπλουτίστηκε με τη 

χρήση ταμπλετών. Και στις δύο διδακτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιήθηκε αναπτυξιακά 
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κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό υπό τη μορφή 16 διαφορετικών συμβατικών ή φορητών 

ψηφιακών παιχνιδιών. Η διδασκαλία κάθε εβδομάδας σχετιζόταν με ένα διαφορετικό 

επίπεδο αριθμητικής αίσθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση (μηδενικό, πρώτο, δεύτερο 

και τρίτο), σύμφωνα με τη Ρεαλιστική Μαθηματική Θεωρία (Van den Heuvel-Panhuizen, 

2008) και πάντοτε η βιωματική μέθοδος προηγείτο της χρήσης των ΤΠΕ. Η μαθησιακή 

πορεία, η οποία ακολουθήθηκε, ήταν πανομοιότυπη για κάθε επίπεδο διδασκαλίας. Στην 

ομάδα ελέγχου, η διδασκαλία των Μαθηματικών πραγματοποιήθηκε από τη νηπιαγωγό του 

εκάστοτε Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον ερευνητή σύμφωνα με τη θεματική 

προσέγγιση, όπως ορίζεται από το ισχύον ΑΠΣ, ακολουθώντας το πλάνο διδασκαλίας που 

είχαν συντάξει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Τα νήπια τα οποία απουσίαζαν σε 

περισσότερες από δύο διδασκαλίες, αποκλείονταν από την έρευνα. Η δεύτερη φάση της 

έρευνας έληξε με το τέλος τη διδακτικής παρέμβασης - διδασκαλίας.  

Μετέλεγχος των νηπίων  

Μετά το πέρας της δεύτερης φάσης αυτών, ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία φάση της 

έρευνας, το Μάιο του σχολικού έτους 2013-2014. Στη διάρκεια της φάσης αυτής, ο 

ερευνητής πραγματοποίησε από μία συνάντηση με το κάθε νήπιο και των τριών ομάδων. 

Στη συνάντηση αυτή, το κάθε νήπιο με τη βοήθεια του ερευνητή κλήθηκε να απαντήσει εκ 

νέου μόνο στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του τεστ, ο ερευνητής 

ακολούθησε την ίδια διαδικασία εξέτασης με τη φάση του προελέγχου. Συνοπτικά, οι τρεις 

φάσεις της πειραματικής παρέμβασης περιγράφονται στον πίνακα 8: 

Πίνακας 8. Οι τρεις φάσεις της πειραματικής παρέμβασης 

Προέλεγχος Διδακτική παρέμβαση Μετέλεγχος 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Ιανουάριος - Απρίλιος 2014 Μάιος 2014 

Στο επόμενο στάδιο, πραγματοποιήθηκε η βαθμολόγηση των νηπίων στα τρία τεστ 

(δύο στη φάση του προελέγχου και ένα στη φάση του μετελέγχου). Κατά τη φάση της 

επεξεργασίας των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση και καταχώρησή τους 

στον υπολογιστή. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρησιμοποίηση του 

λογισμικού IBM SPSS Statistics for Windows (version 23.0). Ως ελάχιστο επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας για το στατιστικό έλεγχο των δεδομένων, ο ερευνητής 

υιοθέτησε το α = .05 (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006). 
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Οργάνωση των δραστηριοτήτων κατά τη φάση της διδακτικής 
παρέμβασης  

Η διδακτική παρέμβαση χωρίστηκε σε δύο μέρη, στην παρεμβατική - βιωματική 

διδασκαλία και στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ. Η παρεμβατική - βιωματική 

διδασκαλία δεν απαιτούσε ιδιαίτερη προετοιμασία ως προς την οργάνωση του χώρου κάθε 

τάξης η οποία συμμετείχε στην έρευνα. Απαιτήθηκε μόνο η χρήση ορισμένων απλών υλικών 

(όπως για παράδειγμα πλαστικά καπάκια), τα οποία λειτούργησαν ως υποβοηθητικά της 

διδασκαλίας-παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τα 

νήπια και των αντίστοιχων «γωνιών» τις οποίες ήδη διέθεταν τα Νηπιαγωγεία.  

Η διδασκαλία με τη συμβολή των ΤΠΕ διακρίνεται ανάλογα με την πειραματική 

ομάδα στη χρήση υπολογιστή (πρώτη πειραματική ομάδα) ή στη χρήση ταμπλέτας (δεύτερη 

πειραματική ομάδα). Παρόλο που σε όλα τα Νηπιαγωγεία, που απάρτιζαν την πρώτη 

πειραματική ομάδα, υπήρχε η «γωνιά της πληροφορικής», κρίθηκε από τον ερευνητή ότι η 

ύπαρξη ενός και μόνο υπολογιστή δεν ήταν αρκετή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από όλα 

τα νήπια της τάξης. Ως εκ τούτου, ο ερευνητής θεώρησε σκόπιμο κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής παρέμβασης να εμπλουτίσει τον τεχνολογικό εξοπλισμό του εκάστοτε 

Νηπιαγωγείου με επιπρόσθετο αριθμό φορητών υπολογιστών. Βασική επιδίωξη του 

ερευνητή ήταν τα νήπια να δουλεύουν ταυτόχρονα, ανά μεικτές ηλικιακές ομάδες, τις 

δραστηριότητες στον υπολογιστή αλλά και ο αριθμός των νηπίων ανά ομάδα να μην 

ξεπερνάει τα δύο έως τέσσερα μέλη. Στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι χρήσιμο 

να δημιουργούνται μικρές και ηλικιακά μεικτές ομάδες των δύο έως τεσσάρων νηπίων 

(Ματσαγγούρας, 2002). Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έλαβε ο ερευνητής και στην περίπτωση 

των τάξεων Νηπιαγωγείων τα οποία απάρτιζαν τη δεύτερη πειραματική ομάδα, 

φροντίζοντας σε κάθε παρέμβαση να υπάρχουν τουλάχιστον 4 με 5 ταμπλέτες και ο αριθμός 

των νηπίων ανά ομάδα να μην υπερβαίνει τα 4 με 5 άτομα.  

Η διδακτική παρέμβαση για τις δύο πειραματικές ομάδες προσαρμόστηκε στο 

ημερήσιο πρόγραμμα του κλασικού ή/και του ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Το ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο ή Εισαγωγικό σχολείο διευρυμένου ωραρίου, θεσπίστηκε με το ν. 2525/1997, 

άρθρο 3 (ΦΕΚ 188, τ. Α'.) και η λειτουργία του διαρκεί οχτώ ώρες ημερησίως. Η φιλοσοφία 

του αναλυτικού προγράμματος του ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι όμοια με αυτήν του 

κλασικού, προσφέροντας στα παιδιά επιπλέον χρόνο για ποικιλία παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων (Αλευριάδου, Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου & Χρυσαφίδης, 2008). 

Σύμφωνα με το εν μέρει κοινό πρόγραμμα των δύο τύπων Νηπιαγωγείων, από τις 8 π.μ. έως 
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τις 9 π.μ. λάμβανε χώρα η προσέλευση των νηπίων και η απασχόλησή τους σε αυθόρμητες 

δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων. Από τις 9:00 π.μ. έως τις 9:30 π.μ. υπήρχε 

συζήτηση και ο ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων. Από τις 9.30 π.μ. έως τις 

10.30 π.μ. πραγματοποιούνταν η πρώτη ώρα διδασκαλίας των Μαθηματικών στις δύο 

πειραματικές ομάδες με τη χρήση της βιωματικής μεθόδου. Στις 10 π.μ. έως τις 11.15 π.μ. 

τα νήπια είχαν το πρόγευμα και το διάλειμμά τους. Από τις 11.15 π.μ. έως τις 12.15 μ.μ. 

ακολουθούσε η δεύτερη ώρα διδασκαλίας των Μαθηματικών με τη βοήθεια των 

υπολογιστών ή των ταμπλετών, ανάλογα την πειραματική ομάδα. Η διδακτική παρέμβαση 

σταματούσε στις 12.15 μ.μ. και τα νήπια παρέμεναν στο χώρο του Νηπιαγωγείου 

ακολουθώντας το διαφοροποιημένο πρόγραμμα του κλασικού ή του ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου. 

Στις ενότητες που ακολουθούν, περιγράφονται οι δραστηριότητες οι οποίες έλαβαν 

χώρα με τις δύο πειραματικές ομάδες τόσο στην παρεμβατική - βιωματική διδασκαλία όσο 

και στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ.  

Περιγραφή των μαθηματικών δραστηριοτήτων κατά την διδασκαλία με θεματική 
προσέγγιση 

Η διδασκαλία κάθε ημέρας αποτελούνταν από δύο διδακτικές ώρες. Η πρώτη ώρα ήταν 

αφιερωμένη στη διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών μέσω της θεματικής 

προσέγγισης. Με τον όρο θεματική διδασκαλία-προσέγγιση ή προσέγγιση θεμάτων, 

εννοούμε τη θεματοκεντρική προσέγγιση της γνώσης και όχι τη διδασκαλία διακριτών 

αντικειμένων (Ματσαγγούρας, 2002).  

Η διδακτική παρέμβαση είχε ως στόχο την ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης 

των νηπίων. Ειδικότερα, στόχευε στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νηπίων στην 

ομαδοποίηση, στη διάταξη, στη σειροθέτηση, στην αρίθμηση και απαρίθμηση, στη μέτρηση 

και στην επίλυση προβλημάτων. Οι δραστηριότητες της παρέμβασης σχεδιάστηκαν στα 

πλαίσια της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης και κινούνταν στο πλαίσιο που έχει 

οριστεί από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΥΠΕΠΘ, 

2003), τον «Οδηγό Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου κ.ά., 2006) και τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού», 

ο οποίος συνοδεύει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΥΔΒΜΘ, 2011). Οι 

δραστηριότητες στηρίζονταν στις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών για τις μαθηματικές 

έννοιες και προσπαθούσαν να τις επεκτείνουν με βιωματικό τρόπο και παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, μέσα σε πλούσια και οικεία για τα νήπια πλαίσια. Με αυτές τις 

δραστηριότητες, τα νήπια επέκτειναν τις γνώσεις τους και ανέπτυξαν τα δικά τους νοητικά 
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μοντέλα για τη μαθηματικοποίηση των προβλημάτων. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων 

έγινε σε 4 επίπεδα (Van den Heuvel-Panhuizen, 2008). Σε κάθε επίπεδο γινόταν η εισαγωγή 

ενός καινούριου μαθησιακού στοιχείου, το οποίο αύξανε το βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε 

δραστηριότητας. Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες 

ανά επίπεδο διδασκαλίας.  

Το μηδενικό επίπεδο (ground level) είναι ένα εισαγωγικό επίπεδο, το οποίο σχετίζεται 

με τις ήδη υπάρχουσες μαθηματικές γνώσεις των νηπίων. Ως σκοπό έχει την εξοικείωση των 

νηπίων με βασικές μαθηματικές έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα, η έννοια του αριθμού, 

της απαρίθμησης και της ποσότητας. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για το 

επίπεδο αυτό, κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, ήταν οι εξής: 

Δραστηριότητες Αρίθμησης 

• Αρχικά τα νήπια συγκεντρώνονταν στη «γωνιά» της συζήτησης («παρεούλα»). Ως 

πρώτη εισαγωγική δραστηριότητα στον «κόσμο των αριθμών», τα νήπια καλούνταν 

να μετρήσουν τα δάχτυλα των χεριών τους προκειμένου να μπορέσουν να 

εξασκηθούν στην αρίθμηση. Ως δεύτερη εισαγωγική δραστηριότητα, τα νήπια είχαν 

στη διάθεσή τους καρτέλες με αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Τα νήπια έπρεπε να 

διαλέγουν κάθε φορά μία καρτέλα προκειμένου να ξεκινήσουν το μέτρημα από τον 

αριθμό που απεικόνιζε η καρτέλα. Για παράδειγμα, αν διάλεγαν την καρτέλα με τον 

αριθμό 3, η μέτρηση ξεκινούσε από το 3 μέχρι το 10 (3,4,5,6,7,8,9,10) (βλ. Εικόνα 

6). 

Εικόνα 6 (α, β). Κάρτες αρίθμησης  

(α)      (β) 
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• Στη συνέχεια, τα νήπια τραγουδούσαν όλα μαζί ένα τραγουδάκι, το οποίο 

σχετίζονταν με τους μονοψήφιους αριθμούς. Μέσω της δραστηριότητας αυτής, η 

οποία συνέβαλε στην εξοικείωσή τους με την πράξη της αφαίρεσης, τα νήπια άρχιζαν 

να μετρούν ανάποδα ανά ένα, από το δέκα ως το ένα. Τα νήπια σταματούσαν και 

έλεγαν φωναχτά πόσα αντικείμενα έμεναν κάθε φορά. Ένα στιγμιότυπο της 

δραστηριότητας ήταν το εξής: «Δέκα μικρά αραπάκια σε μία γειτονιά, χάθηκε το ένα, 

πάει και μείνανε… Πόσα έμειναν;» Τα νήπια λάμβαναν επιπρόσθετη βοήθεια, μέσω 

της κίνησης των δακτύλων, για την πράξη της αφαίρεσης («δέκα δάχτυλα, βγάζω το 

ένα πόσα δάχτυλα έμειναν;»). 

Δραστηριότητες Απαρίθμησης: 

• Μέσω της χρήσης ενός μουσικού οργάνου (ταμπουρίνο), τα νήπια άκουγαν έναν 

αριθμό κτυπημάτων και ακολούθως έδειχναν με τα δάχτυλά τους τον αντίστοιχο 

αριθμό. Στη δραστηριότητα αυτή, ο αριθμός των χτυπημάτων δεν υπερέβαινε ποτέ το 

νούμερο δέκα, όσα δηλαδή είναι τα δάχτυλα των χεριών. Η ταχύτητα των 

χτυπημάτων στο μουσικό όργανο ήταν αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των 

χτυπημάτων.  

• Σε μία παραλλαγή της δραστηριότητας, τα νήπια κρατούσαν στα χέρια τους τόσους 

μαρκαδόρους, όσα ήταν και τα χτυπήματα που άκουσαν στο ταμπουρίνο. 

Δραστηριότητες Σύνδεσης Ποσότητας και Ονομασίας: 

• Τα νήπια μετρούσαν τα δάχτυλα των δύο χεριών. 

• Τα νήπια μετρούσαν πόσες τσέπες είχαν την εκάστοτε ημέρα της δραστηριότητας τα 

ρούχα τους. Ατομικά κάθε νήπιο έλεγε στην ολομέλεια πόσες τσέπες είχαν τα ρούχα 

του. Στη συνέχεια η ολομέλεια των νηπίων έλεγε ποιο νήπιο είχε μία τσέπη 

περισσότερη ή λιγότερη. 

Δραστηριότητες Σύνδεσης Αριθμού με Ποσότητα: 

• Στα πλαίσια της δραστηριότητας, τα νήπια είχαν στη διάθεσή τους έναν αριθμό από 

ζωγραφισμένα πλαστικά ποτήρια με αριθμούς από το ένα έως το δέκα. Τα νήπια 

τοποθετούσαν στο ποτήρι τόσα καλαμάκια, όσα έλεγε ο αντίστοιχος αριθμός σε κάθε 

πλαστικό ποτήρι (βλ. Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7 (α, β). Τα νήπια τοποθετούν τόσα καλαμάκια όσα λέει ο αριθμός πάνω στο 
πλαστικό ποτήρι 

(α)      (β) 

  

• Ακολούθως τα νήπια χρησιμοποιώντας καρτελάκια με αριθμούς, μία σφραγίδα και 

λευκές κόλλες, σφράγιζαν τη λευκή κόλλα, τόσες φορές, όσες αντιστοιχούσαν στον 

αριθμό ο οποίος ήταν γραμμένος στο καρτελάκι (βλ. Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8 (α, β). Τα νήπια βάζουν σφραγίδες ανάλογα με τον αριθμό ο οποίος είναι 
γραμμένος στο κάθε καρτελάκι 

(α)      (β) 

  

Το πρώτο επίπεδο (first level) έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με το 

μηδενικό, καθώς ως σκοπό έχει τα νήπια να εξοικειωθούν με τις αριθμητικές πράξεις της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης, καθώς και με τα αντίστοιχα σύμβολα. Στο πλαίσιο της 

παρέμβασης, οι έννοιες αυτές δεν εξηγήθηκαν μεμονωμένα, αλλά ενσωματώθηκαν στις 

παιγνιώδεις δραστηριότητες, προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές από τα νήπια. 

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάναν τόσο τη χρήση λεκτικών παραδειγμάτων όσο και 

καθημερινών, κοντινών στην εμπειρία των νηπίων, υλικών. Για παράδειγμα, για την 

επεξήγηση της έννοιας της ισότητας, χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο χαρτόνι με 

ζωγραφισμένο το σύμβολο της ισότητας (δύο παράλληλες οριζόντιες γραμμές) και 

χωρισμένο με μία κάθετη γραμμή στις δύο του πλευρές. Εναλλακτικά χρησιμοποιήθηκε το 

δάπεδο του Νηπιαγωγείου με τοποθετημένο ίσο αριθμό αντικειμένων σε κάθε πλευρά (βλ. 

Εικόνα 9). Για τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης χρησιμοποιήθηκαν λέξεις 

οικείες στα νήπια, όπως «βάζω μαζί», «προσθέτω», «βγάζω», «παίρνω», «αφαιρώ», 

«ξαπλωμένη παύλα», ενώ μόνο σε δεύτερη φάση έγινε αναφορά στις λέξεις «συν» και 

«μείον». Για το σύμβολο της ισότητας χρησιμοποιήθηκε η έννοια της «ζυγαριάς», η οποία 

αποδείχτηκε περισσότερο ισχυρή στην απομνημόνευση των παιδιών, από την έννοια των 

«δύο γραμμών». Μαζί με τα συμβολικά ονόματα παρουσιάστηκαν και τα πραγματικά 
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ονόματα των συμβόλων («συν, μείον, ίσον»), τα οποία χρησιμοποιούνταν πάντα μαζί με τα 

συμβολικά ως επεξηγήσεις. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή των μαθηματικών 

συμβόλων, έγιναν παραδείγματα της χρήσης τους στην ομάδα των παιδιών. Για την 

κατανόηση του συμβόλου της ισότητας, χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια τα παιδιά με 

αναπαραστατικό τρόπο. Στο κέντρο του κύκλου τοποθετήθηκε το σύμβολο της ισότητας και 

στις δύο πλευρές του τοποθετήθηκαν δύο ομάδες παιδιών του ίδιου πλήθους. Πέραν της 

αρχικής αναπαράστασης, όλες οι υπόλοιπες έγιναν εξ ολοκλήρου από τα νήπια. Με 

παρόμοιο τρόπο έγινε και η αναπαράσταση της χρήσης του συμβόλου της πρόσθεσης, ενώ 

για την αναπαράσταση της χρήσης του συμβόλου της αφαίρεσης χρησιμοποιήθηκαν οι 

μαρκαδόροι του Νηπιαγωγείου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των μαθηματικών 

συμβόλων έγινε η αναπαράστασή τους και με τη βοήθεια των δαχτύλων των χεριών 

(δείκτες): δύο δάχτυλα παράλληλα το ένα προς το άλλο και οριζόντια ως προς το έδαφος, 

δύο δάχτυλα σταυρωμένα και ένα δάχτυλο οριζόντια προς το έδαφος. Σε όλη τη διάρκεια 

της διδακτικής παρέμβασης, αυτός ο τρόπος αναπαράστασης χρησιμοποιήθηκε πολλές 

φορές και συχνά ανακαλούταν αυθόρμητα από τα ίδια τα παιδιά.  

Εικόνα 9 (α, β). Τα νήπια εξοικειώνονται με τις έννοιες των συμβόλων 

(α)      (β) 

  

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για το δεύτερο επίπεδο, κατά τη διάρκεια 

της διδακτικής παρέμβασης, ήταν οι εξής: 
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Δραστηριότητες Παιχνιδιού – Πρόσθεσης:  

• Τα νήπια έχοντας στη διάθεσή τους, διαφορετικά αντικείμενα (για παράδειγμα, Α 

πορτοκάλια πορτοκαλί χρώματος και Β καραβάκια μπλε χρώματος) απαντούσαν σε 

ερωτήσεις σχετικά με το σύνολο των διαφορετικών κάθε φορά ποσοτήτων. 

Ακολούθως, τα νήπια έγραφαν την πράξη της πρόσθεσης στη γλώσσα των 

Μαθηματικών. Χρησιμοποιώντας 10 διαφορετικά χαρτάκια ζωγραφισμένα με τους 

αριθμούς από το 1 έως το 10, καθώς και τα σύμβολα ίσον (=), συν (+) και μείον (-), 

τα νήπια «έγραφαν» το πρόβλημα και στη γλώσσα των Μαθηματικών (βλ. Εικόνα 

10). 

Εικόνα 10 (α, β). Γραφή του προβλήματος στη γλώσσα των Μαθηματικών 

(α)      (β) 

  

Δραστηριότητες στο μαγαζάκι της τάξης.  

• Τα νήπια είχαν στη διάθεσή τους κέρματα από χαρτόνι αξίας ενός και δύο ευρώ, 

συνολικής αξίας μικρότερης ή ίσης των δέκα ευρώ. Επιπρόσθετα, στην ομήγυρη, 

ήταν τοποθετημένα οικεία στα νήπια αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως για 

παράδειγμα συσκευασίες γάλακτος, κουτιά με μπισκότα κ.α., στα οποία ήταν 

ζωγραφισμένες διάφορες ακέραιες τιμές. Τα νήπια στη διάρκεια της δραστηριότητας, 

υπολόγιζαν πόσα προϊόντα μπορούσαν να αγοράσουν από το μαγαζάκι με τα 

διαφορετικά χρήματα που είχαν κάθε φορά στη διάθεσή τους. Όπως και στην 
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προηγούμενη δραστηριότητα, τα νήπια έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα καρτελάκια 

με τους αριθμούς και τα μαθηματικά σύμβολα προκειμένου να «γράψουν» το 

πρόβλημα και στη γλώσσα των Μαθηματικών (βλ. Εικόνα 11). 

Εικόνα 11 (α, β). Δραστηριότητα στο μαγαζάκι της τάξης 

(α)      (β) 

  

Παιχνίδι bowling (σε ομάδες των 3-4 νηπίων).  

• Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκαν 4 

πλαστικά μπουκάλια ζωγραφισμένα με αριθμούς από το ένα έως το τέσσερα, 4 

μπουκάλια ζωγραφισμένα με τον αριθμό ένα, καθώς και μία μπάλα η οποία 

χρησιμοποιήθηκε από τα νήπια προκειμένου να ρίχνουν τα μπουκάλια. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν τα 4 μπουκάλια, τα οποία ήταν ζωγραφισμένα με το νούμερο ένα. 

Κάθε νήπιο στη σειρά προσπαθούσε να ρίξει τα μπουκάλια με την μπάλα, 

κερδίζοντας τόσα καπάκια όσα και ο αριθμός των μπουκαλιών που θα κατάφερνε να 

ρίξει. Μετά από δύο γύρους, νικητής ανακηρύσσονταν το νήπιο το οποίο είχε μαζέψει 

τα περισσότερα καπάκια. Στη συνέχεια του παιχνιδιού-δραστηριότητας, 

χρησιμοποιούνταν τα 4 μπουκάλια τα οποία ήταν ζωγραφισμένα με τους αριθμούς 

από το ένα έως το τέσσερα. Τα νήπια με τη σειρά τους έριχναν την μπάλα μόνο μία 

φορά. Κάθε νήπιο κέρδιζε τόσα καπάκια, όσο ήταν το άθροισμα των ζωγραφισμένων 

αριθμών, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στα μπουκάλια τα οποία έριχνε. Σε κάθε φάση 
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της δραστηριότητας, το μέγιστο άθροισμα που αντιστοιχούσε στα μπουκάλια, δεν 

υπερέβαινε ποτέ τον αριθμό δέκα (βλ. Εικόνα 12).  

Εικόνα 12 (α, β). Δραστηριότητα «bowling»  

(α)      (β) 

  

Δραστηριότητες Αφαίρεσης.  

• Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα νήπια έπαιζαν το βιωματικό παιχνίδι «Οι 

μέλισσες στα λουλούδια». Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, 

χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικά υλικά, ένα μεγάλο λουλούδι ζωγραφισμένο σε 

χαρτόνι και φωτογραφίες ή ζωγραφιές από μέλισσες μέχρι δέκα στο σύνολο. Αρχικά, 

τα νήπια ενημερώνονταν για τον τρόπο με τον οποίο οι μέλισσες δημιουργούν το 

μέλι, πετώντας από λουλούδι σε λουλούδι, προκειμένου να συλλέξουν τη γύρη. Στη 

συνέχεια, τα νήπια έβλεπαν σε ένα μεγάλο ζωγραφισμένο λουλούδι έναν τυχαίο 

αριθμό από μέλισσες, και προσπαθούσαν να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα 

αφαίρεσης της μορφής: «Επάνω στο λουλούδι υπάρχουν Χ (οκτώ) μέλισσες. Από 

αυτές πέταξαν και έφυγαν οι Ψ (τέσσερις). Πόσες μέλισσες έμειναν επάνω στο 

λουλούδι;» Τα νήπια έπρεπε κάθε φορά να εξηγήσουν τη διαδικασία με την οποία 

οδηγήθηκαν στην απάντηση την οποία έδιναν. Η ορθότητα της απάντησης των 

νηπίων επιβεβαιωνόταν κάθε φορά με αντίστοιχη καταμέτρηση του αριθμού των 

μελισσών επάνω στο λουλούδι και την αναγραφή του σωστού αποτελέσματος στον 

πίνακα. Κατά την υλοποίηση του παιχνιδιού, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι 
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συνδυασμοί αριθμών, ενώ τα νήπια έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα καρτελάκια με 

τους αριθμούς και τα αριθμητικά σύμβολα, προκειμένου να «γράψουν» το πρόβλημα 

και στη γλώσσα των Μαθηματικών (βλ. Εικόνα 13). 

Εικόνα 13 (α, β). Δραστηριότητες αφαίρεσης - βιωματικό παιχνίδι «Οι Μέλισσες στα 
λουλούδια» 

(α)      (β) 

.  

Τo δεύτερο επίπεδο αποτελείται επίσης, από δραστηριότητες, στις οποίες τα παιδιά 

μπορούν να επιλέξουν ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να επιλύσουν ένα 

απλό πρόβλημα πρόσθεσης ή αφαίρεσης, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά δεν έχουν 

τη δυνατότητα οπτικής επαφής με τα αντικείμενα ώστε να τα μετρήσουν. Τα αντικείμενα 

που αφορούν το πρόβλημα εμφανίζονται για σύντομο χρονικό διάστημα στο παιδί και 

μετέπειτα κρύβονται. Στο επίπεδο αυτό, τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν, να 

ταξινομήσουν, να υπολογίσουν και να μετρήσουν μέχρι και 10 αντικείμενα. Στα νήπια 

παρουσιάστηκαν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης, οι οποίες δεν ήταν πλαισιωμένες σε 

κάποια ιστορία ή μαθηματικό πρόβλημα. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για 

το επίπεδο αυτό, κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, ήταν οι εξής: 

Παιχνίδι «Το κουτί με τις ομάδες». 

• Για την υλοποίηση του παιχνιδιού-δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκαν ως 

βοηθητικά υλικά ένα αδιαφανές κουτί και διάφορα αντικείμενα, ο αριθμός των 

οποίων δεν υπερέβαινε ποτέ το δέκα στο σύνολο. Τα αντικείμενα ήταν είτε 
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μινιατούρες ζώων είτε αυτοκόλλητα σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα 

μέλισσες και καραβάκια. Κάθε φορά τα νήπια έβλεπαν έναν τυχαίο αριθμό 

αντικειμένων από μία ομάδα και έπρεπε να απαντήσουν για το πλήθος τους. Εφόσον 

επιβεβαιωνόταν η ορθότητα του αριθμού των αντικειμένων, τα αντικείμενα 

τοποθετούνταν μέσα σε ένα κουτί, ενώ καταγράφονταν ο αριθμός των αντικειμένων 

στον πίνακα. Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία επαναλαμβανόταν για τα 

εναπομείναντα αντικείμενα (επίδειξη - ερώτηση - επιβεβαίωση). Μετά την 

τοποθέτηση και της δεύτερης ομάδας αντικείμενων στο αδιαφανές κουτί, τα νήπια 

καλούνταν να υπολογίσουν και να πουν το συνολικό αριθμό των αντικειμένων που 

θεωρούσαν ότι υπήρχαν μέσα στο κουτί. Η απάντηση των νηπίων επιβεβαιωνόταν 

κάθε φορά με την καταμέτρηση των αντικειμένων τα οποία υπήρχαν στο κουτί και 

το σωστό αποτέλεσμα αναγραφόταν στον πίνακα (βλ. Εικόνα 14). 

Εικόνα 14 (α, β). Το κουτί με τα κρυμμένα αντικείμενα 

(α)      (β) 

  

Δραστηριότητες στο «μαγαζάκι της τάξης».  

• Στα νήπια μοιράζονταν κέρματα και χαρτονομίσματα από χαρτί αξίας ενός, δύο ή 

πέντε ευρώ, φροντίζοντας ώστε η συνολική αξία των χρημάτων τα οποία τα νήπια 

είχαν στη διάθεσή τους να μην υπερβαίνει τα δέκα ευρώ. Στην ομήγυρη 

τοποθετούνταν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, οικεία για τα νήπια, όπως κουτιά 
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γάλακτος, κουτιά με μπισκότα, κ.α. στα οποία είχαν τοποθετηθεί τιμές. Αντίστοιχα, 

υπήρχε και ένα καλαθάκι σκεπασμένο με ένα μαντήλι. Τα νήπια, κάθε φορά, είχαν 

στη διάθεσή τους έναν τυχαίο αριθμό από χρήματα (για παράδειγμα πέντε ευρώ). 

Αντιστοίχως, στο καλάθι ήταν τοποθετημένα αντικείμενα συνολικής αξίας 

μικρότερης των χρημάτων που είχαν τα νήπια στη διάθεσή τους (για παράδειγμα δύο 

κουτιά γάλακτος αξίας δύο ευρώ). Τα νήπια μπορούσαν να δουν τα αντικείμενα για 

ένα χρονικό διάστημα των τριών δευτερόλεπτων και στη συνέχεια το καλάθι 

σκεπαζόταν με ένα μαντίλι. Ακολούθως, τα νήπια έπρεπε να πουν τον αριθμό των 

χρημάτων που θα τους επιστραφόταν, αν αγόραζαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Σε 

μία εναλλακτική υλοποίηση της δραστηριότητας, τα νήπια είχαν εξίσου στη διάθεσή 

τους έναν αριθμό χρημάτων (για παράδειγμα πέντε ευρώ). Στο καλάθι, όμως, 

υπήρχαν αντικείμενα αξίας μεγαλύτερης των χρημάτων τα οποία τα νήπια είχαν στη 

διάθεσή τους (π.χ. τρία κουτιά γάλακτος αξίας δύο ευρώ, δηλαδή συνολικής αξίας έξι 

ευρώ). Τα νήπια εξίσου έβλεπαν το περιεχόμενο του καλαθιού για ένα χρονικό 

διάστημα των τριών δευτερολέπτων, καθώς στη συνέχεια τα αντικείμενα σκεπαζόταν 

με ένα μαντήλι. Τα νήπια έπρεπε να υπολογίσουν τα επιπλέον χρήματα, τα οποία 

χρειάζονταν, προκειμένου να αγοράσουν τα προϊόντα που υπήρχαν στο καλάθι. Και 

στις δύο περιπτώσεις ο ερευνητής ζητούσε από τα νήπια να γράψουν το πρόβλημα 

και στη γλώσσα των Μαθηματικών (βλ. Εικόνα 15).  
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Εικόνα 15 (α, β). Δραστηριότητα στο μαγαζάκι της τάξης 

(α)      (β) 

  

Παιχνίδι «Παίζουμε με τα δάχτυλα».  

• Στα πλαίσια υλοποίησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, τα νήπια βλέποντας 

έναν τυχαίο αριθμό από δάχτυλα του ενός χεριού, έπρεπε να απαντήσουν για τον 

ακριβή αριθμό των δαχτύλων που έβλεπαν. Στη συνέχεια, τα νήπια βλέποντας έναν 

τυχαίο αριθμό από δάχτυλα και του άλλου χεριού, έπρεπε να πουν το συνολικό 

ακριβή αριθμό των δαχτύλων. Σε κάθε φάση υλοποίησης της δραστηριότητας, το 

άθροισμα των δαχτύλων των δύο χεριών, δεν υπερέβαινε τον αριθμό 5. Στη συνέχεια 

τα νήπια έδειχναν με τα δάχτυλα του ενός χεριού τους το άθροισμα. Η δραστηριότητα 

ολοκληρωνόταν με τα νήπια να επαναλάβουν εν χορώ την πράξη της πρόσθεσης (για 

παράδειγμα δύο και δύο μας κάνουν τέσσερα).  

Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από ερωτήσεις καταμέτρησης και υπολογισμού με τη 

χρήση πραγματικών αριθμών, και όχι αντικειμένων, με έμφαση στην άγνωστη 

μεταβλητή/ποσότητα. Με τον τρόπο, αυτό η απαρίθμηση παύει να δεσμεύεται από τα 

αντικείμενα, ενώ μεταφέρεται σε νοητικές ή φυσικές αναπαραστάσεις των αντικειμένων. 

Έτσι, στο επίπεδο αυτό οι δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν στα νήπια από τον ερευνητή 

ήταν κατά κύριο λόγο βιωματικά παιχνίδια με αντικείμενο προβλήματα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης με άγνωστη, όμως, ποσότητα. Τα προβλήματα αυτά ανήκαν στην κατηγορία 

αλλαγής με άγνωστη την αρχική ή ενδιάμεση ποσότητα και απαιτούσαν από τα νήπια τη 

 

 



 

223 

χρήση της αντιμεταθετικής ιδιότητας για την επίλυσή τους. Η κατηγορία αυτή των 

προβλημάτων δυσκόλεψε αρκετά τα παιδιά, καθώς προβλήματα που παρουσιάζονταν 

φαινομενικά ως προβλήματα πρόσθεσης ή αφαίρεσης, για να επιλυθούν ήταν απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί η αντίστροφη πράξη της αφαίρεσης ή της πρόσθεσης. Οι δραστηριότητες 

που πραγματοποιήθηκαν για το επίπεδο αυτό, κατά τη διάρκεια της διδακτικής μας 

παρέμβασης, ήταν οι εξής: 

Δραστηριότητες στις οποίες ετίθετο ένα πρόβλημα στα νήπια και εκείνα έδιναν τη λύση.  

• Τα νήπια έπρεπε να απαντήσουν σε προβλήματα της μορφής: «Δύο νήπια, ο Κώστας 

και η Άννα, έβαλαν μολύβια στο κουτί. Ο Κώστας έβαλε 3 μολύβια και το κουτί έχει 

συνολικά 8 μολύβια. Πόσα μολύβια έβαλε η Άννα;» ή «Ένα λεωφορείο ξεκίνησε με 5 

επιβάτες. Στην πρώτη στάση ανέβηκαν ορισμένοι επιβάτες και τώρα το λεωφορείο έχει 

7 επιβάτες. Πόσοι επιβάτες ανέβηκαν στην πρώτη στάση;». Σε κάθε περίπτωση, τα 

νήπια περιέγραφαν τη λύση του προβλήματος και στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

Δραστηριότητες δραματοποίησης ιστοριών. 

• Στα νήπια διαβάζεται μία σκόπιμα τροποποιημένη εκδοχή του κλασικού παραμυθιού 

«Η κατσίκα με τα επτά κατσικάκια», η οποία δίνει έμφαση στο σημείο του 

παραμυθιού πριν την έλευση του λύκου. Για παράδειγμα, η τροποποιημένη ιστορία 

έχει ως εξής: «Τα επτά κατσικάκια παίζουν χαρούμενα στο δάσος και η μαμά τους η 

κατσίκα τα προσέχει και τα μετρά συνεχώς, για να βλέπει πόσα είναι. Από τα επτά 

κατσικάκια, κάποια έφυγαν από κοντά της και πήγαν να παίξουν στο δάσος. Κοντά της, 

έμειναν 3 κατσικάκια. Πόσα πήγαν στο δάσος;» ή εναλλακτικά «Αρχικά ήταν τρία 

κατσικάκια κοντά στη μαμά κατσίκα. Στη συνέχεια ήρθαν κοντά της μερικά ακόμα και 

τώρα όλα τα κατσικάκια είναι πέντε. Πόσα ήρθαν κοντά της;».  

Περιγραφή των μαθηματικών δραστηριοτήτων μέσω της χρήσης του υπολογιστή 

Η δεύτερη ώρα της διδασκαλίας ήταν αφιερωμένη στη διδασκαλία των Ρεαλιστικών 

Μαθηματικών μέσω της χρήσης υπολογιστή. Οι εφαρμογές υπό τη μορφή ψηφιακών 

παιχνιδιών οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον ερευνητή, σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές 

της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Ζαράνης κ.ά., 2013). Στηρίζονταν στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς και προσπαθούσαν να τις 

επεκτείνουν με διασκεδαστικό τρόπο μέσα σε πλούσια και οικεία για τα νήπια πλαίσια. Τα 

προβλήματα τα οποία τα νήπια καλούνταν να επιλύσουν, παρουσιάζονταν μέσω γνωστών 

σε αυτά ιστοριών και καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η επίσκεψη σε ένα μπακάλικο ή 

ένα μουσείο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους αριθμούς που χρησιμοποιούνταν προκειμένου 
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να αντανακλούν την πραγματικότητα (εισιτήρια, τιμές προϊόντων, χρήματα). Μέσω των 

ψηφιακών εφαρμογών, τα νήπια επέκτειναν τις γνώσεις τους και ανέπτυξαν τα δικά τους 

μοντέλα για τη μαθηματικοποίηση των προβλημάτων. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων 

έγινε σε τέσσερα διακριτά επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας. Για κάθε επίπεδο διδασκαλίας, 

οι ψηφιακές δραστηριότητες έπονταν των αντίστοιχων βιωματικών δραστηριοτήτων του 

ιδίου επιπέδου. 

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών για χρήση από τον υπολογιστή έγινε από 

τον ερευνητή με τη χρήση του προγράμματος Adobe Flash Professional CS-6 και τη γλώσσα 

προγραμματισμού ActionScript 3, μίας δυναμικής, αντικειμενοστραφούς γλώσσας 

προγραμματισμού, η οποία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ικανοτήτων 

του χρόνου εκτέλεσης (runtime) του Flash Animation. Η γλώσσα είναι ανοιχτού κώδικα και 

η χρήση της κάνει εφικτό τον αποδοτικό προγραμματισμό των εφαρμογών τύπου Flash, από 

απλό animation μέχρι πολύπλοκες διαδραστικές εφαρμογές. Ο ερευνητής επέλεξε το 

συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον για την υλοποίηση των εφαρμογών, διότι 

προσφέρει τη δυνατότητα στο σχεδιαστή-προγραμματιστή να εισάγει ελκυστικά γραφικά 

που εντυπωσιάζουν τα νήπια, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Στο 

παράρτημα ΣΤ, παρουσιάζεται ο ολοκληρωμένος κώδικας σε μορφή ActionScript 3 μίας 

εφαρμογής, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση ψηφιακών δραστηριοτήτων στα 

πλαίσια του τρίτου επιπέδου, σύμφωνα με τη ΡΜΕ. Ως προς την παιδαγωγική τους διάσταση, 

τα παιχνίδια που σχεδιάστηκαν ανήκαν στην κατηγορία των παιχνιδιών εξάσκησης με 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα ψηφιακά παιχνίδια ήταν εύκολα ως προς το χειρισμό τους 

και δεν απαιτούσαν την παρουσία ενήλικα. Οι οδηγίες και οι εντολές που δίνονταν ήταν 

ηχητικές, ενώ παρέχονταν και οπτικές βοηθητικές ενδείξεις. Σε περίπτωση λάθους, τα νήπια 

μπορούσαν να επιστρέψουν και να διορθώσουν την απάντησή τους.  

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές δημιουργήθηκαν με γνώμονα την αξιοποίηση των 

πολυμεσικών χαρακτηριστικών, δίχως ωστόσο να αποπροσανατολίζουν το χρήστη και να 

τον αποσπούν από το διδακτικό περιεχόμενο (Stemler, 1997). Ο ερευνητής για το σχεδιασμό 

των εκπαιδευτικών παιχνιδιών έλαβε υπόψη τις προδιαγραφές δημιουργίας εκπαιδευτικού 

λογισμικού, σύμφωνα με τις οποίες, μία εφαρμογή η οποία απευθύνεται στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, θα πρέπει (Peirce, 2013):  

• Να παρέχει μία απλοποιημένη διεπαφή περιβάλλοντος εργασίας με μικρή ή καθόλου 

χρήση των κειμένων σε στοιχεία του περιβάλλοντος. 
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• Τα οπτικά σύμβολα να χρησιμοποιούνται με φειδώ δεδομένου ότι δεν είναι 

πολιτισμικά ή διαφυλικά ουδέτερα. 

• Η γλώσσα να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να βοηθάει στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Ο ερευνητής κατά τη φάση σχεδιασμού των εκπαιδευτικών εφαρμογών, έλαβε υπόψη 

του ότι τόσο οι κινητικές δεξιότητες όσο και ο συντονισμός των χεριών-ματιών των νηπίων 

είναι ακόμα υπό ανάπτυξη ενώ τα νήπια γενικότερα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

εκτεταμένες περιόδους απαιτητικής εργασίας (Καλογιαννάκης κ.ά., 2014). Ως εκ τούτου, 

κάθε εφαρμογή απαιτούσε από τα νήπια την ελάχιστη κινητική δεξιότητα και συντονισμό. 

Τα νήπια προκειμένου να επικοινωνούν με την εφαρμογή και ανάλογα με το μέσο στο οποίο 

απευθυνόταν η εφαρμογή, υπολογιστής ή ταμπλέτα, έπρεπε απλά να επιλέγουν με το ποντίκι 

ή το δάχτυλό τους το κουμπί που έκριναν ότι περιείχε την ορθή απάντηση ή απεικόνιζε την 

ενέργεια που επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν. Επιπλέον, σε αρκετές εφαρμογές το νήπιο 

έπρεπε τις περισσότερες φορές απλά να σύρει με τη βοήθεια του ποντικιού ή του δαχτύλου 

του ένα αντικείμενο και να το τοποθετήσει σε κάποιο άλλο, είτε ως εργασία αντιστοίχισης 

είτε για τη μαθηματικοποίηση μίας ιστορίας. Η ενέργεια του συρσίματος (dragging) 

επιλέχτηκε από τον ερευνητή, καθώς από έρευνες έχει βρεθεί ότι είναι ένας τρόπος 

επικοινωνίας ο οποίος προτιμάται από τα νήπια κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τόσο με το 

συμβατικό υπολογιστή όσο και με τις συσκευές με οθόνες αφής (Romeo, Edwards, 

McNamara, Walker & Ziguras, 2003). Επιπρόσθετα, το δυναμικό σχήμα που παράγεται 

μέσω του συρσίματος (dragging), λειτουργεί ως εργαλείο «σημειωτικής διαμεσολάβησης», 

αλλάζοντας τον τρόπο επικοινωνίας του εκπαιδευομένου με το περιβάλλον του (Παρασκευά 

& Δημάκος, 2007). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο ερευνητής στην ποιότητα της ψηφιακής ανταμοιβής των 

νηπίων. Η ανταμοιβή θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική για τα νήπια, δεδομένου ότι δύναται 

να τους διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον ή/και να τα κινητοποιήσει περισσότερο. Η 

ανατροφοδότηση σε όλες τις εφαρμογές παρέχεται μέσω οπτικών και ακουστικών καναλιών, 

προκειμένου η εφαρμογή να είναι προσαρμοσμένη σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων των 

νηπίων. Επιπρόσθετα, προκειμένου να είναι σαφέστατη η διάκριση ανάμεσα στο αίτιο και 

το αποτέλεσμα αλλά και να διατηρήσουν τα νήπια το ενδιαφέρον τους στους μαθησιακούς 

στόχους, ο ερευνητής φρόντισε η ανατροφοδότηση που παρέχεται μέσω των εφαρμογών, να 

είναι σαφέστατα θετική για τις ορθές απαντήσεις. Αντίστοιχα, τις λανθασμένες απαντήσεις 

ο ερευνητής τις θεώρησε ως μία ευκαιρία για μία «μαθησιακή στιγμή» (Sesame Workshop, 
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2012). Ως εκ τούτου, η ανάδραση για τις λανθασμένες απαντήσεις ανέφερε σαφέστατα ότι 

η απάντηση δεν ήταν ορθή και επιπλέον δεν συμπεριλάμβανε ελκυστικό εποπτικό υλικό, 

όπως αστείους χαρακτήρες ή ήχους, που θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν λανθασμένα 

από τα μικρά νήπια ως ανταμοιβή ή ως διασκεδαστικό θέαμα (Presser, Vahey & Zanchi, 

2013). Στις εφαρμογές που δημιούργησε ο ερευνητής, όταν ένα νήπιο ολοκλήρωνε με 

επιτυχία μία δραστηριότητα, επιβραβευόταν με ένα οπτικό-ακουστικό μήνυμα, ενώ στην 

περίπτωση λανθασμένης απάντησης, ένα διαφορετικό οπτικό-ακουστικό μήνυμα παρότρυνε 

το νήπιο να προσπαθήσει εκ νέου. Στην εικόνα 16 παρουσιάζονται δύο οπτικά δείγματα 

θετικής και αρνητικής ανατροφοδότησης από μία εφαρμογή μηδενικού επιπέδου. 

Εικόνα 16 (α, β). Οπτικά παραδείγματα θετικής και αρνητικής ενίσχυσης  

(α)      (β) 

  

Κατά τη δημιουργία των ψηφιακών εφαρμογών, καταβλήθηκε προσπάθεια από τον 

ερευνητή ώστε όλα τα ψηφιακά παιχνίδια να ακολουθήσουν το ίδιο σχεδιαστικό μοτίβο, 

προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο το επιπλέον νοητικό φορτίο, το οποίο θα απαιτούνταν 

από τα νήπια για το χειρισμό τους. Για την έναρξη κάθε εφαρμογής το νήπιο έπρεπε απλά 

να πατήσει ένα κουμπί υπό τη μορφή μοχλού, ο οποίος βρισκόταν στην κάτω δεξιά πλευρά 

της οθόνης. Αντίστοιχα, για την επιβεβαίωση μίας απάντησης το νήπιο έπρεπε σε κάθε 

εφαρμογή να πατήσει ένα κουμπί με το οπτικό σύμβολο «√», προκειμένου να προχωρήσει η 

διαδικασία και να εμφανιστεί το μήνυμα με την ανάλογη απάντηση σωστού ή λάθους. Σε 
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περίπτωση που το νήπιο κατά λάθος πατούσε κάποιο κουμπί το οποίο αντιστοιχούσε σε 

κάποιον αριθμό, το νήπιο μπορούσε να πατήσει το κουμπί της γομολάστιχας και να 

ακυρώσει την επιλογή του επιλέγοντας ένα νέο αριθμό. Όταν το νήπιο σε κάποια 

δραστηριότητα απαντούσε ορθά, στο σημείο του εικονιδίου του μοχλού εμφανιζόταν το 

οπτικό σύμβολο «Χ», προκειμένου το νήπιο να τερματίσει την τρέχουσα δραστηριότητα. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι όσες φορές το νήπιο επέλεγε να «τρέξει» εκ νέου 

την ίδια εφαρμογή, οι αριθμοί που εμφάνιζε η εφαρμογή «παράγονταν» με τυχαίο τρόπο και 

ως εκ τούτου τις περισσότερες φορές ο συνδυασμός τους ήταν διαφορετικός. Στις εικόνες 

17 και 18 παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την έναρξη και τον τερματισμό μίας εφαρμογής, 

καθώς και παραδείγματα διόρθωσης της επιλογής ενός νηπίου και επιβεβαίωσης της 

απάντησής του. 

Εικόνα 17 (α, β). Παράδειγμα έναρξης και τερματισμού μίας εφαρμογής 

(α)     (β) 
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Εικόνα 18 (α, β). Παράδειγμα διόρθωσης της επιλογής ενός νηπίου και επιβεβαίωσης της 
απάντησης 

(α)     (β) 

  

Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφονται αναλυτικά οι ψηφιακές δραστηριότητες 

που διεξήγαγε ο ερευνητής ανά επίπεδο διδασκαλίας.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μηδενικό επίπεδο είναι ένα εισαγωγικό επίπεδο, το οποίο 

εν πολλοίς αναφέρεται στη στοιχειώδη αριθμητική αίσθηση την οποία έχουν αποκτήσει τα 

νήπια προτού καν εισέλθουν στο Νηπιαγωγείο (Παπαδάκης, κ.ά., 2013). Η αριθμητική αυτή 

αίσθηση δεν είναι ίδια για όλα τα νήπια και ως εκ τούτου σκοπός του ερευνητή ήταν η 

εξοικείωση των νηπίων με τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μονοψήφιων 

αριθμών, αλλά και με τα σύμβολα της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και της ισότητας. Οι 

ψηφιακές δραστηριότητες του μηδενικού επιπέδου ήταν οκτώ και παρουσίαζαν στα νήπια 

προβλήματα αρίθμησης, πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη μορφή σύντομων ιστοριών. Οι 

εφαρμογές στον υπολογιστή ήταν οι ακόλουθες: 

• Εφαρμογή 1 (Απαρίθμηση). Στη δραστηριότητα αυτή, το νήπιο πρέπει να βάλει στη 

φωλιά έναν αριθμό από κοτοπουλάκια, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα κατάλληλα 

διαμορφωμένο ηχητικό μήνυμα της εφαρμογής (βλ. Εικόνα 19). Σε περίπτωση 

λανθασμένης απάντησης, εμφανίζεται ένα μη ελκυστικό γραφικό (λυπημένο 

πρόσωπο), ενώ η εφαρμογή ενημερώνει το νήπιο ότι: «Τα πουλάκια που έβαλες στη 

φωλιά δεν είναι Χ (αριθμός). Προσπάθησε ξανά». Όταν το νήπιο απαντήσει σωστά, 
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παρουσιάζεται ένα ελκυστικό γραφικό (μία χαρούμενη φατσούλα) και ακούγεται το 

ηχητικό μήνυμα «Μπράβο! Τα κατάφερες!»  

Εικόνα 19. Το νήπιο καλείται να τοποθετήσει το σωστό αριθμό από κοτοπουλάκια στη 
φωλιά, ανάλογα με την εκφώνηση της δραστηριότητας 

 

• Εφαρμογή 2 (Απαρίθμηση). Το νήπιο καλείται να μετρήσει ορθά έναν τυχαίο αριθμό 

από ζωάκια που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής και ακολούθως να επιλέξει 

το αντίστοιχο αριθμητικό κουμπί από την εργαλειοθήκη της εφαρμογής, η οποία 

βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης (βλ. Εικόνα 20). Όταν το νήπιο απαντήσει 

ορθά, η εφαρμογή εμφανίζει ένα ελκυστικό γραφικό αναπαράγοντας το ακουστικό 

μήνυμα «Μπράβο! Τα κατάφερες!» Σε αντίθετη περίπτωση, η εφαρμογή εμφανίζει 

ένα μη ελκυστικό γραφικό, αναπαράγοντας ένα κατάλληλα διαμορφωμένο 

ακουστικό μήνυμα της μορφής: «Τα ζωάκια που βλέπεις δεν είναι Χ (αριθμός). 

Προσπάθησε ξανά». 
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Εικόνα 20. Το νήπιο πρέπει να επιλέξει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα ζωάκια που βλέπει 
στην οθόνη της εφαρμογής 

 

• Εφαρμογή 3 (Αρίθμηση κατά ένα). Στη συγκεκριμένη ψηφιακή δραστηριότητα, το 

νήπιο καλείται να βοηθήσει έναν ορειβάτη να διασχίσει διαδοχικά όλα τα βουνά 

προκειμένου να φτάσει στο φίλο του. Για το σκοπό αυτό, το νήπιο πρέπει να μετρήσει 

διαδοχικά ανά ένα, ξεκινώντας από τον αριθμό ένα και σταματώντας στον αριθμό 

δέκα, πατώντας με την ορθή σειρά τα κουμπιά από την αντίστοιχη εργαλειοθήκη, 

προκειμένου να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα (βλ. Εικόνα 21). Για την 

πραγματοποίηση της δραστηριότητας, υπάρχουν στο κάτω μέρος της εφαρμογής 

αριθμοκουμπιά. Όταν το παιδί πατήσει το σωστό κουμπί, ακούγεται και ο αντίστοιχος 

αριθμός. Ταυτόχρονα ο ορειβάτης μετακινείται στο βουνό ενώ ο αντίστοιχος ορθός 

αριθμός εμφανίζεται στην κορυφή του βουνού. Αν το νήπιο απαντήσει λάθος, δε 

λαμβάνει καμία απόκριση από την εφαρμογή. Αν το νήπιο καταφέρει να 

ολοκληρώσει επιτυχώς τη δραστηριότητα, επιβραβεύεται με την εμφάνιση ενός 

ελκυστικού γραφικού (χαρούμενη φατσούλα) και την αναπαραγωγή του ηχητικού 

μηνύματος «Μπράβο! Τα κατάφερες!».  
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Εικόνα 21. Το νήπιο πρέπει να μετρήσει διαδοχικά ανά ένα μέχρι το δέκα, πατώντας τα 
αντίστοιχα κουμπιά. 

 

• Εφαρμογή 4 (Αρίθμηση κατά δύο). Στη συγκεκριμένη ψηφιακή δραστηριότητα, το 

νήπιο καλείται να βοηθήσει έναν αετό να πάει στην φωλιά του. Στη δραστηριότητα 

αυτή το νήπιο πρέπει να μετρήσει ανά δύο τους αριθμούς, ξεκινώντας από το νούμερο 

δύο και σταματώντας στο νούμερο δέκα, πατώντας με την ορθή σειρά τα αντίστοιχα 

κουμπιά (βλ. Εικόνα 22). Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, υπάρχουν 

στο κάτω μέρος της εφαρμογής αριθμοκουμπιά. Αν το παιδί πατήσει το σωστό 

κουμπί, ακούγεται και ο αντίστοιχος αριθμός. Ταυτόχρονα, ο αετός μετακινείται στην 

κορυφή του αντίστοιχου βουνού ενώ και ο αριθμός εμφανίζεται στους πρόποδες του 

βουνού. Αν το νήπιο απαντήσει λάθος, δε λαμβάνει καμία απόκριση από την 

εφαρμογή. Αν το νήπιο καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δραστηριότητα, 

επιβραβεύεται με την εμφάνιση ενός ελκυστικού γραφικού (χαρούμενη φατσούλα) 

και την αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος «Μπράβο! Τα κατάφερες!».  
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Εικόνα 22. Το νήπιο πρέπει να μετρήσει ανά δύο μέχρι το δέκα, πατώντας τα αντίστοιχα 
κουμπιά 

 

• Εφαρμογή 5 (Αντίστροφη αρίθμηση κατά ένα). Στη συγκεκριμένη ψηφιακή 

δραστηριότητα, το νήπιο καλείται να βοηθήσει μία γάτα να χρησιμοποιήσει μία 

σκάλα προκειμένου να κατέβει από το δέντρο. Για το σκοπό αυτό, το νήπιο 

πρέπει να μετρήσει ανάποδα ανά ένα τα σκαλιά, ξεκινώντας από τον αριθμό δέκα 

και καταλήγοντας στον αριθμό ένα, πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά (βλ. Εικόνα 

23). Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, υπάρχουν στο κάτω μέρος της 

εφαρμογής αριθμοκουμπιά. Αν το παιδί πατήσει το ορθό κουμπί, αναπαράγεται 

με ηχητικό μήνυμα ο αντίστοιχος αριθμός, η γατούλα κατεβαίνει ένα σκαλί, ενώ 

ο επιλεγμένος αριθμός εμφανίζεται και στο αντίστοιχο σκαλί. Αν το νήπιο 

απαντήσει λάθος, δε λαμβάνει καμία απόκριση από την εφαρμογή. Αν το νήπιο 

καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δραστηριότητα, επιβραβεύεται με την 

εμφάνιση ενός ελκυστικού γραφικού (χαρούμενη φατσούλα) και την 

αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος «Μπράβο! Τα κατάφερες!».  
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Εικόνα 23. Το νήπιο πρέπει να μετρήσει ανάποδα (ανά ένα) από το δέκα μέχρι το ένα, 
πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά 

 

• Εφαρμογή 6 (Αντίστροφη αρίθμηση κατά δύο). Στη συγκεκριμένη ψηφιακή 

δραστηριότητα, το νήπιο καλείται να βοηθήσει ένα πιθηκάκι να χρησιμοποιήσει 

μία σκάλα προκειμένου να κατεβεί από το δέντρο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 

μετρήσει ανάποδα ανά δύο τα σκαλιά, ξεκινώντας από τον αριθμό δέκα και 

καταλήγοντας στον αριθμό ένα, πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά (βλ. Εικόνα 

24). Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, υπάρχουν στο κάτω μέρος της 

εφαρμογής αριθμοκουμπιά. Αν το παιδί πατήσει το σωστό κουμπί, αναπαράγεται 

με ακουστικό μήνυμα ο αντίστοιχος αριθμός, το πιθηκάκι κατεβαίνει ανά δύο τα 

σκαλιά, ενώ και ο αριθμός εμφανίζεται στο αντίστοιχο σκαλί. Αν το νήπιο 

απαντήσει λάθος, δε λαμβάνει καμία απόκριση από την εφαρμογή. Αν το νήπιο 

καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δραστηριότητα, επιβραβεύεται με την 

εμφάνιση ενός ελκυστικού γραφικού (χαρούμενη φατσούλα) και την 

αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος «Μπράβο! Τα κατάφερες!».  
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Εικόνα 24. Το νήπιο πρέπει να μετρήσει ανάποδα (ανά δύο) από το δέκα μέχρι το ένα, 
πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά 

 

• Εφαρμογή 7 (Δομημένη καταμέτρηση). Στη συγκεκριμένη ψηφιακή 

δραστηριότητα, το νήπιο καλείται να μετρήσει τους ορόφους οι οποίοι 

εμφανίζονται με τυχαίο τρόπο κάθε φορά που το νήπιο εκκινεί την εφαρμογή και 

στη συνέχεια να «τοποθετήσει» με την ορθή σειρά τους αριθμούς που 

αντιστοιχούν σε κάθε όροφο, προκειμένου να «βοηθήσει τους φίλους του να 

μεταβούν στο πάρτι που γίνεται κάθε φορά στον (εκάστοτε) τελευταίο όροφο της 

πολυκατοικίας» (βλ. Εικόνα 25). Αν το παιδί τοποθετήσει με τη σωστή σειρά 

τους αριθμούς επάνω στους ορόφους, ολοκληρώνεται επιτυχώς η δραστηριότητα 

και επιβραβεύεται με την εμφάνιση ενός ελκυστικού γραφικού (χαρούμενη 

φατσούλα) και την αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος «Μπράβο! Τα 

κατάφερες!». Αν το παιδί δεν έχει τοποθετήσει με την ορθή σειρά τους αριθμούς, 

εμφανίζεται ένα μη ελκυστικό γραφικό (λυπημένη φατσούλα). Ταυτόχρονα, η 

αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος «Ωχ λάθος. Προσπάθησε ξανά», 

προτρέπει το νήπιο να προσπαθήσει εκ νέου να ολοκληρώσει επιτυχώς τη 

δραστηριότητα.  
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Εικόνα 25. Το νήπιο πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό των ορόφων και να τοποθετήσει τους 
αριθμούς που αντιστοιχούν σε αυτούς με την ορθή σειρά 

 

• Εφαρμογή 8 (Αντιστοίχιση - Δομημένη καταμέτρηση). Η συγκεκριμένη ψηφιακή 

δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Αρχικά το νήπιο κατά την πρώτη 

φάση της ψηφιακής δραστηριότητας, με την εκκίνηση της εφαρμογής, βλέπει ομάδες 

οικείων αντικειμένων τοποθετημένες σε διάσπαρτα σημεία στην οθόνη. Το νήπιο 

καλείται να μετρήσει κάθε ομάδα αντικειμένων και στη συνέχεια να αντιστοιχίσει 

στην κάθε ομάδα το σωστό αριθμό. Για παράδειγμα, στην εικόνα η οποία απεικονίζει 

έξι αχλάδια, το νήπιο πρέπει να σύρει και να τοποθετήσει τον αριθμό έξι (βλ. Εικόνα 

26). Οσάκις το νήπιο πραγματοποιεί μία σωστή αντιστοίχιση, αναπαράγεται ένας 

ευχάριστος ήχος σύντομης διάρκειας, ο οποίος επιβεβαιώνει στο νήπιο ότι έχει κάνει 

τη σωστή κίνηση. Ταυτόχρονα, η αρχική εικόνα των αντικειμένων αντικαθίσταται 

από μία ευχάριστη φιγούρα του αντίστοιχου αριθμού. Σε περίπτωση λανθασμένης 

αντιστοίχισης, καμία μεταβολή δε λαμβάνει χώρα, προκειμένου το νήπιο να 

αντιληφθεί ότι η επιλογή του αριθμού δεν είναι η ορθή. Σε κάθε νέα εκκίνηση της 

εφαρμογής, οι ομάδες των αντικειμένων εμφανίζονται σε τυχαίες θέσεις στην οθόνη. 

Στη δεύτερη φάση της ψηφιακής δραστηριότητας, το νήπιο πρέπει να τοποθετήσει 

τους αριθμούς από το ένα έως το δέκα με την ορθή σειρά στα αντίστοιχα άδεια 

κουτάκια (βλ. Εικόνα 26). 
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Εικόνα 26. Εφαρμογή 8 (πρώτη φάση). Το νήπιο πρέπει να τοποθετήσει στην κάθε εικόνα 
τον αντίστοιχο αριθμό 

 

Εικόνα 27. Εφαρμογή 8 (δεύτερη φάση). Το νήπιο πρέπει να τοποθετήσει τους αριθμούς με 
την ορθή σειρά 

 

Στο πρώτο επίπεδο, οι ψηφιακές δραστηριότητες περιλαμβάνουν πιο σύνθετα 

προβλήματα τα οποία για την επίλυσή τους απαιτούσαν συνδυασμό πράξεων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης από τα νήπια. Στο επίπεδο αυτό, ο ερευνητής χρησιμοποίησε 6 διαφορετικές 
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εφαρμογές, οι οποίες παρουσίαζαν διάφορες ιστορίες μέσα σε πλούσια και οικεία για τα 

νήπια πλαίσια. Κάθε εφαρμογή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της εφαρμογής 

«μεταφέρει» τα νήπια, για παράδειγμα, σε ένα μπακάλικο για την αγορά προϊόντων ή στο 

προαύλιο ενός μουσείου. Τα νήπια καλούνται να εκτελέσουν τις πράξεις πρόσθεσης και 

αφαίρεσης οι οποίες απαιτούνται στα πλαίσια της ιστορίας. Στο δεύτερο μέρος, λαμβάνει 

χώρα η μαθηματικοποίηση της ιστορίας, καθώς τα νήπια καλούνται να «γράψουν» το 

πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

• Εφαρμογή 1 (Πρόσθεση με φανερά αντικείμενα). Στο πρώτο μέρος της 

συγκεκριμένης ψηφιακής δραστηριότητας, το νήπιο παρακολουθεί να εκτυλίσσεται 

μία ιστορία για δύο φίλους, οι οποίοι έκοψαν από ένα αριθμό μήλων από το δέντρο 

(βλ. Εικόνα 28). Στη συνέχεια, το νήπιο καλείται να βρει το άθροισμα των μήλων που 

έχουν οι δύο φίλοι μαζί. Για παράδειγμα, η εφαρμογή αναπαρήγαγε το ακόλουθο 

ακουστικό μήνυμα: «Ο Γιάννης και ο Νίκος πήγαν να κόψουν μήλα. Ο Γιάννης έκοψε 

6 μήλα και ο Νίκος ένα. Πόσα μήλα έκοψαν και οι δύο φίλοι μαζί;». Για την 

πραγματοποίηση της δραστηριότητας, υπάρχουν στο κάτω μέρος της εφαρμογής 

αριθμοκουμπιά. Αν το παιδί απαντήσει λάθος, τότε εμφανίζεται ένα μη ελκυστικό 

γραφικό (λυπημένη φατσούλα). Ταυτόχρονα, η αναπαραγωγή ενός προσαρμοσμένου 

ηχητικού μηνύματος της μορφής «Τα μήλα που έκοψαν οι δύο φίλοι δεν είναι 

(αριθμός). Προσπάθησε ξανά.», προτρέπει το νήπιο να προσπαθήσει εκ νέου να 

ολοκληρώσει επιτυχώς τη δραστηριότητα. Το νήπιο έχει τη δυνατότητα να 

προσπαθήσει εκ νέου και για απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, ωσότου καταφέρει 

να υπολογίσει σωστά το άθροισμα. Αν το παιδί απαντήσει σωστά, εμφανίζεται ένα 

ελκυστικό γραφικό, ενώ επιβραβεύεται και με την αναπαραγωγή του ηχητικού 

μηνύματος «Μπράβο! Τα κατάφερες!». Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται το δεύτερο 

μέρος της εφαρμογής, στο οποίο το νήπιο μέσω της αναπαραγωγής του ηχητικού 

μηνύματος «βάλε στο κουτάκι τον αριθμό που λείπει», καλείται να «γράψει» το 

αντίστοιχο πρόβλημα στη «γλώσσα» των Μαθηματικών. Αν παιδί δώσει λανθασμένη 

απάντηση, τότε εμφανίζεται ένα μη ελκυστικό γραφικό, ενώ αναπαράγεται ένα 

ηχητικό μήνυμα της μορφής: «Ο αριθμός που λείπει, δεν είναι ο Χ (αριθμός). 

Προσπάθησε ξανά!». Το νήπιο μπορεί να επαναλάβει το δεύτερο τμήμα της 

δραστηριότητας εκ νέου και για απεριόριστο αριθμού επαναλήψεων, ωσότου 

καταφέρει να γράψει σωστά το πρόβλημα στη «γλώσσα» των Μαθηματικών. Αν το 

παιδί απαντήσει σωστά, επιβραβεύεται με την εμφάνιση ενός ελκυστικού γραφικού 
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(χαρούμενη φατσούλα) και την αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος «Μπράβο! 

Τα κατάφερες!».  

Εικόνα 28 (α, β). Εφαρμογή 1. Το νήπιο καλείται να υπολογίσει το άθροισμα και να 
συμπληρώσει το πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών 

(α)     (β) 

  

• Εφαρμογή 2. (Αφαίρεση με φανερά αντικείμενα). Στο πρώτο μέρος της 

συγκεκριμένης ψηφιακής δραστηριότητας, το νήπιο παρακολουθεί να εκτυλίσσεται 

μία ιστορία για δύο παιδάκια, ένα εκ των οποίων είναι βουρκωμένο, διότι το άλλο 

παιδάκι του πήρε ορισμένα από τα μήλα που κρατούσε (βλ. Εικόνα 29). Το νήπιο στη 

συνέχεια της ιστορίας, καλείται να βρει τον αριθμό των μήλων που είχε αρχικά το 

πρώτο παιδάκι. Για παράδειγμα, το νήπιο ακούει το ακόλουθο ηχητικό μήνυμα «Ο 

Μηνάς έκοψε 3 μήλα από το δέντρο. Κλαίει, όμως, γιατί ο Νίκος του πήρε 2 μήλα για 

να τα φάει. Πόσα μήλα έχει τώρα ο Μηνάς;». Για την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας, υπάρχουν στο κάτω μέρος της εφαρμογής αριθμοκουμπιά. Αν το 

παιδί απαντήσει λάθος, τότε εμφανίζεται ένα μη ελκυστικό γραφικό (λυπημένη 

φατσούλα). Ταυτόχρονα, η αναπαραγωγή ενός προσαρμοσμένου ηχητικού 

μηνύματος της μορφής «Τα μήλα που είχε ο Μηνάς δεν είναι (αριθμός). Προσπάθησε 

ξανά!» ενημερώνει το νήπιο για τη μη ορθότητα της επιλογής του. Ταυτόχρονα 

προτρέπει το νήπιο να προσπαθήσει εκ νέου, προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς 

τη δραστηριότητα. Το νήπιο μέσω απεριόριστου αριθμού επαναλήψεων έχει τη 
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δυνατότητα να προσπαθήσει προκειμένου να υπολογίσει σωστά το άθροισμα. Αν το 

παιδί απαντήσει σωστά, εμφανίζεται ένα ελκυστικό γραφικό, ενώ επιβραβεύεται και 

με την αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος «Μπράβο! Τα κατάφερες!». 

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται το δεύτερο μέρος της εφαρμογής, στο οποίο το νήπιο 

μέσω της αναπαραγωγής του ηχητικού μηνύματος «βάλε στο κουτάκι τον αριθμό που 

λείπει» καλείται να «γράψει» το αντίστοιχο πρόβλημα στη «γλώσσα» των 

Μαθηματικών. Αν παιδί δώσει λανθασμένη απάντηση, τότε εμφανίζεται ένα μη 

ελκυστικό γραφικό, ενώ αναπαράγεται ένα ηχητικό μήνυμα της μορφής: «Ο αριθμός 

που λείπει, δεν είναι ο Χ (αριθμός). Προσπάθησε ξανά!». Το νήπιο μπορεί να 

επαναλάβει το δεύτερο τμήμα της δραστηριότητας εκ νέου και για απεριόριστο 

αριθμό επαναλήψεων, ωσότου καταφέρει να γράψει σωστά το πρόβλημα στη 

«γλώσσα» των Μαθηματικών. Αν το παιδί απαντήσει σωστά, επιβραβεύεται με την 

εμφάνιση ενός ελκυστικού γραφικού (χαρούμενη φατσούλα) και την αναπαραγωγή 

του ηχητικού μηνύματος «Μπράβο! Τα κατάφερες!».  

Εικόνα 29 (α, β). Εφαρμογή 2. Το νήπιο καλείται να υπολογίσει τη διαφορά και να γράψει 
το πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

(α)     (β) 

  

• Εφαρμογή 3. (Αφαίρεση ή πρόσθεση με φανερά αντικείμενα). Στο πρώτο μέρος της 

συγκεκριμένης ψηφιακής δραστηριότητας παρουσιάζεται στο νήπιο η είσοδος ενός 

τσίρκου, ενώ με τυχαίο τρόπο (random) ενεργοποιείται μία διαφορετική ιστορία, η 
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οποία αντιστοιχεί είτε στην πράξη της πρόσθεσης είτε στην πράξη της αφαίρεσης (βλ. 

Εικόνες 30, 31). Σε περίπτωση ενεργοποίησης της πράξης της πρόσθεσης, η 

εφαρμογή μέσω κατάλληλου ηχητικού μηνύματος, καλεί το νήπιο να υπολογίσει 

πόσα νήπια με βάση τον αριθμό των διαθέσιμων εισιτηρίων θα μπουν στο τσίρκο. Το 

ηχητικό μήνυμα είναι της μορφής «μοίρασε τα εισιτήρια στα παιδιά, για να δεις πόσα 

παιδιά θα μπουν στο τσίρκο». Σε περίπτωση ενεργοποίησης της πράξης της 

αφαίρεσης, η εφαρμογή μέσω κατάλληλου ηχητικού μηνύματος καλεί το νήπιο να 

υπολογίσει πόσα νήπια με βάση τον αριθμό των διαθέσιμων εισιτηρίων δε θα μπουν 

στο τσίρκο. Το ηχητικό μήνυμα είναι της μορφής «μοίρασε τα εισιτήρια στα παιδιά, 

για να δεις πόσα παιδιά δε θα μπουν στο τσίρκο». Σε περίπτωση λανθασμένης 

απάντησης, εμφανίζεται ένα μη ελκυστικό γραφικό, ενώ η εφαρμογή προτρέπει το 

νήπιο να προσπαθήσει εκ νέου. Το νήπιο έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει εκ νέου 

και για απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, ωσότου καταφέρει να υπολογίσει σωστά 

τον αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στην εκάστοτε πράξη. Αν το νήπιο απαντήσει θετικά, 

εκτός των οπτικών και ηχητικών επιβραβεύσεων, συμπεριφοριστικού τύπου, 

ενεργοποιείται το δεύτερο μέρος της εφαρμογής στο οποίο η εφαρμογή μέσω 

κατάλληλα διαμορφωμένου ηχητικού μηνύματος καλεί το νήπιο να γράψει το 

αντίστοιχο πρόβλημα και στη «γλώσσα» των Μαθηματικών. Σε περίπτωση ορθής 

απάντησης, το νήπιο επιβραβεύεται εκ νέου, ενώ σε περίπτωση λανθασμένης 

απάντησης, το νήπιο έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει εκ νέου και για απεριόριστο 

αριθμό επαναλήψεων, ωσότου καταφέρει να μαθηματικοποιήσει το αντίστοιχο 

πρόβλημα. 

  

 

 



 

241 

Εικόνα 30 (α, β). Εφαρμογή 3. Πρόσθεση. Το νήπιο πρέπει να υπολογίσει τον ορθό αριθμό 
και να γράψει το πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

(α)     (β) 

  

Εικόνα 31 (α, β). Εφαρμογή 3. Αφαίρεση. Το νήπιο πρέπει να υπολογίσει τον ορθό αριθμό 
και να γράψει το πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

(α)     (β) 
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• Εφαρμογή 4. (Αφαίρεση ή πρόσθεση με φανερά αντικείμενα). Η εφαρμογή αυτή είναι 

παρόμοια στους σκοπούς και στους στόχους με την προηγούμενη εφαρμογή. Η μόνη 

διαφοροποίηση έγκειται στην πλοκή της ιστορίας η οποία τώρα αφορά την είσοδο ή 

μη ενός τυχαίου αριθμού παιδιών κάθε φορά σε ένα κάστρο (βλ. Εικόνες 32, 33). 

Εικόνα 32 (α, β). Εφαρμογή 4. Πρόσθεση. Το νήπιο πρέπει να υπολογίσει τον ορθό αριθμό 
και να γράψει το πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

(α)     (β) 
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Εικόνα 33 (α, β). Εφαρμογή 4. Αφαίρεση. Το νήπιο πρέπει να υπολογίσει τον ορθό αριθμό 
και να γράψει το πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

(α)     (β) 

  

• Εφαρμογή 5. (Πρόσθεση με φανερά αντικείμενα). Πρόκειται για μία πολυμεσική 

δραστηριότητα η οποία αναφέρεται σε πιο σύνθετα προβλήματα πρόσθεσης, σε 

μορφή σύντομης ιστορίας. Η οθόνη της εφαρμογής κατά την έναρξή της παρουσιάζει 

στο νήπιο δύο τελάρα με πέντε φρούτα το καθένα και ένα άδειο καλάθι (βλ. Εικόνα 

34). Το νήπιο ακούει ταυτόχρονα το ακόλουθο ηχητικό μήνυμα: «Κάθε φρούτο 

κοστίζει 1€. Βάλε στο καλάθι όσα φρούτα θέλεις. Πόσο κοστίζουν τα φρούτα που 

έβαλες στο καλάθι;». Το νήπιο μπορεί να επιλέξει να τοποθετήσει στο άδειο καλάθι 

όσα φρούτα επιθυμεί απλά σύροντάς τα με τη βοήθεια του ποντικιού από τα γεμάτα 

τελάρα. Εφόσον έχει ολοκληρώσει τη μετακίνηση, πρέπει να επιλέξει το κουμπί με 

τον αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των φρούτων τα οποία θεωρεί ότι 

υπάρχουν στο καλάθι. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, η εφαρμογή 

ενημερώνει με κατάλληλα προσαρμοσμένο ηχητικό μήνυμα το νήπιο ότι «Τα φρούτα 

που έβαλες στο καλάθι δεν κοστίζουν Χ ευρώ. Προσπάθησε ξανά!». Το νήπιο έχει τη 

δυνατότητα να προσπαθήσει εκ νέου και για απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, 

ωσότου καταφέρει να υπολογίσει σωστά το σωστό αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στα 

φρούτα που υπάρχουν μέσα στο καλάθι. Σε περίπτωση ορθής απάντησης, το νήπιο 

επιβραβεύεται με κατάλληλο ακουστικό και ηχητικό μήνυμα. Η εφαρμογή λόγω της 
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φύσης της ιστορίας, δεν απαιτεί από το νήπιο να «γράψει» το πρόβλημα και στη 

γλώσσα των Μαθηματικών. 

Εικόνα 34 (α, β). Εφαρμογή 5. Το νήπιο πρέπει να τοποθετήσει στο καλάθι όσα φρούτα 
θέλει και στη συνέχεια να επιλέξει το σωστό αριθμό της αξίας των φρούτων 

(α)     (β) 

  

• Εφαρμογή 6. (Αφαίρεση με φανερά αντικείμενα). Πρόκειται για μία πολυμεσική 

δραστηριότητα, η οποία αναφέρεται σε πιο σύνθετα προβλήματα αφαίρεσης, σε 

μορφή σύντομης ιστορίας. Η εφαρμογή στην εκκίνησή της παρουσιάζει στο νήπιο 

ένα κοριτσάκι, την Ελενίτσα, η οποία στο καλάθι της έχει έναν τυχαίο αριθμό από 

φρούτα (βλ. Εικόνα 35). Η εφαρμογή αναπαραγάγει το ακόλουθο προσαρμοσμένο 

στα δεδομένα της εφαρμογής ηχητικό μήνυμα: «Η Ελενίτσα ήθελε να αγοράσει Χ (π.χ. 

10) φρούτα. Κάθε φρούτο κάνει ένα ευρώ. Όμως έχει μαζί της μόνο Υ ευρώ (π.χ. 5). 

Πόσα φρούτα πρέπει να βγάλει από το καλάθι;». Το νήπιο προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην πράξη της αφαίρεσης, έχει τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνει 

απαραίτητο, να μετακινήσει όσα φρούτα επιθυμεί από το καλάθι της Ελενίτσας και 

να τα τοποθετήσει σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης σύροντάς τα με τη βοήθεια του 

ποντικιού. Ακολούθως το νήπιο πρέπει να επιλέξει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα 

φρούτα τα οποία μπορεί να αγοράσει, επιλέγοντας το κατάλληλο κουμπί από την 

αντίστοιχη εργαλειοθήκη. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, η εφαρμογή 

ενημερώνει με ηχητικό μήνυμα το νήπιο ότι: «Τα φρούτα που πρέπει να βγάλει η 
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Ελενίτσα από το καλάθι δεν είναι Χ (π.χ. 10). Προσπάθησε ξανά!». Η αξία των 

χρημάτων τα οποία με τυχαίο τρόπο εμφανίζει στο νήπιο η εφαρμογή είναι ένα, δύο 

ή πέντε ευρώ. Εφόσον το νήπιο απαντήσει θετικά, ενεργοποιείται το δεύτερο μέρος 

της εφαρμογής, στο οποίο η εφαρμογή μέσω του ηχητικού μηνύματος «βάλε στο 

κουτάκι τον αριθμό που λείπει» καλεί το νήπιο να γράψει το πρόβλημα στη «γλώσσα» 

των Μαθηματικών (βλ. Εικόνα 36). Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, το νήπιο 

έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει εκ νέου και για απεριόριστο αριθμό 

επαναλήψεων, ωσότου καταφέρει να μαθηματικοποιήσει ορθά το πρόβλημα. Σε 

περίπτωση ορθής απάντησης, το νήπιο επιβραβεύεται με κατάλληλο ακουστικό και 

οπτικό μήνυμα συμπεριφοριστικού τύπου. 

Εικόνα 35 (α, β). Εφαρμογή 6. Πολυμεσική δραστηριότητα για την υλοποίηση της πράξης 
της αφαίρεσης με φανερά αντικείμενα (πρώτο μέρος) 

(α)      (β) 
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Εικόνα 36 (α, β). Εφαρμογή 6. Πολυμεσική δραστηριότητα για την υλοποίηση της πράξης 
της αφαίρεσης με φανερά αντικείμενα (πρώτο μέρος) 

(α)      (β) 

  

Στο δεύτερο επίπεδο, με τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών τα νήπια καλούνται να 

απαντήσουν σε προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, στα οποία οι ποσότητες είναι 

κρυμμένες (κρυμμένα αντικείμενα). Το δεύτερο επίπεδο περιέχει μόνο δύο ψηφιακές 

δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυσκολότερες συγκριτικά με τα προηγούμενα επίπεδα. Οι 

ψηφιακές εφαρμογές με τυχαίο τρόπο κατά την εκκίνησή τους παρουσιάζουν ιστορίες είτε 

πρόσθεσης είτε αφαίρεσης.  

• Εφαρμογή 1. (Πρόσθεση και αφαίρεση με κρυμμένα αντικείμενα). Πρόκειται για μία 

πολυμεσική δραστηριότητα η οποία αναφέρεται σε ακόμη πιο σύνθετα προβλήματα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης, σε μορφή σύντομης ιστορίας. Το νήπιο καλείται να 

χειριστεί αντικείμενα τα οποία είναι ορατά μόνο για ένα χρονικό διάστημα τριών 

δευτερολέπτων και στη συνέχεια «κρύβονται». Η εφαρμογή κατά την έναρξή της, 

παρουσιάζει στο νήπιο την εικόνα ενός άδειου ανοικτού ψυγείου και μίας ομάδας από 

10 αυγά διατεταγμένα σε έναν πάγκο της κουζίνας. Το νήπιο ακούει, επίσης, το 

ακόλουθο ηχητικό μήνυμα: «Βάλε μέσα στο ψυγείο όσα αυγά θέλεις». Κάθε φορά που 

το νήπιο τοποθετεί ένα αβγό στο ψυγείο, ακούγεται ένας διακριτικός ευχάριστος 

ήχος. Στην περίπτωση της πράξης της αφαίρεσης, το νήπιο αφότου τοποθετήσει όσα 

αυγά επιθυμεί εντός του ψυγείου, πρέπει να πατήσει το μοναδικό ορατό κουμπί της 
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εφαρμογής, προκειμένου να συνεχιστεί η πλοκή της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, τα 

αυγά μετακινούνται εντός μίας αυγοθήκης, προκειμένου να μην είναι ορατά και 

ακολούθως το νήπιο ακούει το εξής ηχητικό μήνυμα: «Ωραία. Τα αυγά μπήκαν στην 

αυγοθήκη. Ήρθε όμως η Ελενίτσα, πήρε Χ αβγά και τα έβαλε στο καλάθι της. Πόσα 

αυγά είναι τώρα μέσα στο ψυγείο;». Το νήπιο παρακολουθεί στην οθόνη της 

εφαρμογής να εμφανίζεται μία κοπέλα (η Ελενίτσα), να πλησιάζει το ψυγείο, να 

παίρνει έναν τυχαίο αριθμό από αυγά και να τα τοποθετεί στο καλάθι της. Ο αριθμός 

των αυγών, ο οποίος αφαιρείται από το ψυγείο, είναι διαφορετικός σε κάθε εκτέλεση 

της εφαρμογής και σχετίζεται με τον αριθμό των αυγών τα οποία το νήπιο είχε 

τοποθετήσει πρωτύτερα στο ψυγείο. Τα αυγά τα οποία η Ελενίτσα τοποθετεί στο 

καλάθι της, καθίστανται στο νήπιο ορατά για τρία μόλις δευτερόλεπτα και στη 

συνέχεια κρύβονται και αυτά. Τα νήπια πρέπει να εκτελέσουν νοητά την πράξη της 

αφαίρεσης και να επιλέξουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στη διαφορά που 

υπολόγισαν, πατώντας το ανάλογο κουμπί. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, 

το νήπιο μπορεί να προσπαθήσει ξανά παρακολουθώντας την ιστορία από την αρχή 

της. Εφόσον το νήπιο απαντήσει ορθά, ενεργοποιείται το δεύτερο μέρος της 

εφαρμογής, στο οποίο το νήπιο καλείται να γράψει το πρόβλημα στη γλώσσα των 

Μαθηματικών (βλ. Εικόνα 37).  
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Εικόνα 37 (α, β, γ, δ). Εφαρμογή 1. Πολυμεσική δραστηριότητα για την υλοποίηση της 
πράξης της αφαίρεσης με κρυμμένα αντικείμενα  

(α)      (β) 

  

(γ)      (δ) 

  

• Αντίστοιχα για την πράξη της πρόσθεσης, αφότου το νήπιο ακούσει το ηχητικό 

μήνυμα: «Βάλε μέσα στο ψυγείο όσα αυγά θέλεις», μπορεί να τοποθετήσει όσα αυγά 

επιθυμεί (μέχρι εννέα) εντός του ψυγείου. Στη συνέχεια, μόλις το νήπιο πατήσει το 
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μοναδικό κουμπί της εφαρμογής, το ψυγείο κλείνει. Όταν ανοίξει, μετά από ένα 

σύντομο χρονικό διάστημα, τα αυγά έχουν τοποθετηθεί εντός μίας αυγοθήκης και ως 

εκ τούτου, δεν είναι πλέον ορατά στο νήπιο. Η εφαρμογή, με ένα προσαρμοσμένο 

κάθε φορά ηχητικό μήνυμα, καλεί το νήπιο να τοποθετήσει εκ νέου έναν αριθμό Χ 

αυγών στο ψυγείο. Ο αριθμός των Χ αυγών τα οποία το νήπιο καλείται να 

τοποθετήσει στο ψυγείο, είναι διαφορετικός σε κάθε εκτέλεση της εφαρμογής, αλλά 

σχετίζεται με τον αριθμό των αυγών τα οποία το νήπιο έχει τοποθετήσει πρωτύτερα 

στο ψυγείο. Μόλις το νήπιο τοποθετήσει τον αριθμό αυγών, τον οποίο θεωρεί ότι 

ανταποκρίνεται στο ηχητικό μήνυμα της εφαρμογής, πατάει εκ νέου το μοναδικό 

κουμπί της εφαρμογής προκειμένου να συνεχιστεί η πλοκή της ιστορίας. 

Συγκεκριμένα, το ψυγείο κλείνει τοποθετώντας και τα νέα αυγά εντός της αυγοθήκης, 

προκειμένου να μην είναι ορατά. Ακολούθως, το νήπιο πρέπει να εκτελέσει νοητά 

την πράξη της πρόσθεσης και να επιλέξει τον αριθμό που θεωρεί ότι αντιστοιχεί στο 

άθροισμα το οποίο υπολόγισε, πατώντας το ανάλογο κουμπί. Σε περίπτωση 

λανθασμένης απάντησης, το νήπιο μπορεί να προσπαθήσει ξανά παρακολουθώντας 

την ιστορία από την αρχή της. Εφόσον το νήπιο απαντήσει ορθά, ενεργοποιείται το 

δεύτερο μέρος της εφαρμογής, στο οποίο το νήπιο καλείται να γράψει το πρόβλημα 

και στη γλώσσα των Μαθηματικών (βλ. Εικόνα 38). Και στις δύο πράξεις, σε 

περίπτωση ορθής απάντησης, το νήπιο επιβραβεύεται με κατάλληλο οπτικό και 

ακουστικό μήνυμα. 
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Εικόνα 38 (α, β, γ, δ). Εφαρμογή 1. Διάφορα στάδια εκτέλεσης της ψηφιακής 
δραστηριότητας για την υλοποίηση της πράξης της αφαίρεσης με κρυμμένα αντικείμενα.  

(α)      (β) 

  

(γ)      (δ) 

  

Όπως προαναφέρθηκε, εφόσον το νήπιο απαντήσει ορθά στο πρώτο μέρος, η 

εφαρμογή «μεταφέρει» την ιστορία στην γλώσσα των Μαθηματικών (μέρος δεύτερο), 
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καλώντας το νήπιο να σύρει και να τοποθετήσει το σωστό αριθμό στο άδειο κουτί, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η μαθηματικοποίηση της ιστορίας (βλ. Εικόνα 39).  

Εικόνα 39 (α, β). Εφαρμογή 1. Γραφή της πράξης της αφαίρεσης ή της πρόσθεσης στη 
γλώσσα των Μαθηματικών  

(α)      (β) 

  

• Εφαρμογή 2 (Πρόσθεση και αφαίρεση με κρυφά αντικείμενα). Η δεύτερη 

δραστηριότητα του δεύτερου επιπέδου, είναι εξίσου μία πολυμεσική δραστηριότητα 

η οποία αναφέρεται σε σύνθετα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, σε μορφή 

σύντομης ιστορίας. Το νήπιο, όπως και στην πρώτη εφαρμογή, έχει να χειριστεί 

αντικείμενα τα οποία είναι ορατά σε αυτό για ένα χρονικό διάστημα τριών 

δευτερολέπτων και στη συνέχεια καθίστανται μη ορατά. Και αυτή η εφαρμογή 

αναπαραγάγει δύο διαφορετικές ιστορίες, οι οποίες σχετίζονται με την πράξη της 

πρόσθεσης ή της αφαίρεσης. Στην περίπτωση της πρόσθεσης, η εφαρμογή 

παρουσιάζει αρχικά στο νήπιο ένα σκηνικό, στο οποίο ένα μικρό αγόρι, ο Γιαννάκης, 

ετοιμάζεται να ξεκινήσει από το σπίτι του προκειμένου να πάει στο σχολείο του (βλ. 

Εικόνα 40). Η εφαρμογή με ηχητικό μήνυμα πληροφορεί το νήπιο ότι: «Ο Γιαννάκης, 

φεύγοντας για το σχολείο πήρε από το σπίτι του Χ (1, 2, έως 9) καραμέλες, για να τις 

φάει το διάλειμμα. Στο δρόμο για το σχολείο συνάντησε τη γιαγιά του, η οποία που του 

έδωσε Υ (1, 2, έως 9) καραμέλες ακόμα. Πόσες καραμέλες έχει τώρα ο Γιαννάκης;». 

Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις καραμέλες του Γιαννάκη και της γιαγιάς, δεν είναι 
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οι ίδιοι συνεχώς αλλά σε κάθε εκτέλεση της εφαρμογής δημιουργούνται με τυχαίο 

τρόπο, φροντίζοντας ωστόσο το άθροισμά τους να μην ξεπερνάει ποτέ τον αριθμό 

δέκα. Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις καραμέλες των δύο πρωταγωνιστών της 

ιστορίας, εμφανίζονται για το χρονικό διάστημα των τριών δευτερολέπτων και στη 

συνέχεια κρύβονται από το νήπιο. Το νήπιο πρέπει νοητά να εκτελέσει την πράξη της 

πρόσθεσης και στη συνέχεια να επιλέξει τον κατάλληλο αριθμό από την αντίστοιχη 

εργαλειοθήκη. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, το νήπιο μπορεί να 

προσπαθήσει ξανά, παρακολουθώντας την ιστορία από την αρχή της. Εφόσον το 

νήπιο απαντήσει ορθά, ενεργοποιείται το δεύτερο μέρος της εφαρμογής.  

Εικόνα 40 (α, β, γ, δ). Εφαρμογή 2. Πολυμεσική δραστηριότητα για την υλοποίηση της 
πράξης της πρόσθεσης με κρυμμένα αντικείμενα  

(α)      (β) 
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(γ)      (δ) 

  

• Στην περίπτωση της πράξης της αφαίρεσης, η εφαρμογή παρουσίαζε στο νήπιο το 

ίδιο σκηνικό (βλ. Εικόνα 41). Το νήπιο πληροφορείτο, με ένα διαφοροποιημένο 

ηχητικό μήνυμα, τον αριθμό των καραμελών που ο Γιαννάκης είχε στη διάθεσή του: 

«Ο Γιαννάκης, φεύγοντας για το σχολείο πήρε από το σπίτι του Χ (2, 3, έως 10) 

καραμέλες, για να τις φάει στο διάλειμμα. Στο δρόμο για το σχολείο συνάντησε μία 

συμμαθήτρία του και της έδωσε (1, 2, έως 9) καραμέλες. Πόσες καραμέλες έχει τώρα 

ο Γιαννάκης;». Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις καραμέλες του Γιαννάκη και της 

συμμαθήτρίας του, δεν είναι οι ίδιοι συνεχώς αλλά σε κάθε εκτέλεση της εφαρμογής 

δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο, φροντίζοντας ωστόσο η διαφορά τους να μην είναι 

μικρότερη του αριθμού ένα. Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις καραμέλες των δύο 

πρωταγωνιστών της ιστορίας, εμφανίζονται για ένα χρονικό διάστημα τριών 

δευτερολέπτων και στη συνέχεια κρύβονται από το νήπιο. Το νήπιο πρέπει νοητά να 

εκτελέσει την πράξη της αφαίρεσης και στη συνέχεια να επιλέξει τον κατάλληλο 

αριθμό από την αντίστοιχη εργαλειοθήκη. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, το 

νήπιο μπορεί να προσπαθήσει ξανά παρακολουθώντας την ιστορία από την αρχή της. 

Εφόσον το νήπιο απαντήσει ορθά, ενεργοποιείται το δεύτερο μέρος της εφαρμογής.  
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Εικόνα 41 (α, β, γ, δ). Εφαρμογή 2. Πολυμεσική δραστηριότητα για την υλοποίηση της 
πράξης της αφαίρεσης με κρυμμένα αντικείμενα 

(α)      (β) 

  

(γ)      (δ) 

  

Τόσο για την πράξη της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης, εφόσον το νήπιο στο πρώτο μέρος της 

δραστηριότητας απαντήσει σωστά, η εφαρμογή «ζητάει» από το νήπιο να αναπαραστήσει 

την ιστορία που μόλις παρακολούθησε και στη γλώσσα των Μαθηματικών (μέρος δεύτερο). 
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Η εφαρμογή εμφανίζει στο νήπιο την αντίστοιχη πράξη της αφαίρεσης ή της πρόσθεσης, 

ζητώντας από αυτό να σύρει και να τοποθετήσει το σωστό αριθμό στο άδειο κουτί, 

προκειμένου να ολοκληρώσει ορθά την αντίστοιχη μαθηματική πράξη (βλ. Εικόνα 42).  

Εικόνα 42 (α, β). Εφαρμογή 2. Γραφή της πράξης της αφαίρεσης ή της πρόσθεσης στην 
γλώσσα των Μαθηματικών  

(α)      (β) 

  

Στο τρίτο επίπεδο, τα νήπια καλούνται να λύσουν προβλήματα πρόσθεσης ή 

αφαίρεσης με άγνωστη την ενδιάμεση ποσότητα. Συνεπώς, τα νήπια για να καταλήξουν στη 

λύση του προβλήματος, πρέπει να κάνουν την αντίθετη πράξη από αυτή που θεωρητικά 

παρουσιάζεται κατά την περιγραφή του προβλήματος. Το τρίτο επίπεδο περιέχει δύο 

ψηφιακές δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζουν δύο διαφορετικές ιστορίες, ανάλογα με 

την υλοποίηση της πράξης της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.  

• Εφαρμογή 1 (Αφαίρεση με έναν άγνωστο). Στην πρώτη, από τις δύο δραστηριότητες 

του τρίτου επιπέδου, για την υλοποίηση της πράξης της αφαίρεσης, η εφαρμογή 

εμφανίζει στο νήπιο το σκηνικό μίας ζούγκλας με ένα πιθηκάκι να κάθεται κάτω από 

μία μπανανιά (βλ. Εικόνα 43). Ταυτόχρονα το νήπιο μέσω ηχητικού μηνύματος 

πληροφορείται ότι: «Το πιθηκάκι έκοψε Χ (2,3, έως 10) μπανάνες από το δέντρο. Όταν 

ήρθαν οι φίλοι του, τους έδωσε μερικές μπανάνες για να τις φάνε. Αν το πιθηκάκι έχει 

τώρα Υ (1, 2, έως 9) μπανάνες, πόσες μπανάνες έδωσε στους φίλους του;». Οι αριθμοί 

που εμφανίζονται στην εφαρμογή, δεν είναι οι ίδιοι συνεχώς αλλά σε κάθε εκτέλεση 
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της εφαρμογής δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο, φροντίζοντας ωστόσο η διαφορά 

τους να μην είναι μικρότερη του αριθμού ένα. Το νήπιο καλείται να εκτελέσει νοητά 

την πράξη της αφαίρεσης και να επιλέξει το σωστό αριθμό, ο οποίος εκφράζει τη 

διαφορά.. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, η ανάδραση επιτυγχάνεται μέσω 

ακουστικού μηνύματος της μορφής «Οι μπανάνες που έδωσε στους φίλους του, δεν 

είναι Ζ (1, 2 έως 9). Προσπάθησε ξανά!» Εφόσον το νήπιο επιθυμεί, μπορεί να 

προσπαθήσει εκ νέου, παρακολουθώντας την ιστορία από την αρχή της.  

Εικόνα43 (α, β, γ, δ). Εφαρμογή 1. Πολυμεσική δραστηριότητα για την υλοποίηση της 
πράξης της αφαίρεσης με έναν άγνωστο.  

(α)      (β) 
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(γ)      (δ) 

  

Εφόσον το νήπιο απαντήσει ορθά, ενεργοποιείται το δεύτερο μέρος της εφαρμογής, 

στο οποίο τα νήπια καλούνται να γράψουν το πρόβλημα στη γλώσσα των Μαθηματικών. Η 

εφαρμογή εμφανίζει στο νήπιο την πράξη της αφαίρεσης, ζητώντας του να σύρει και να 

τοποθετήσει το σωστό αριθμό στο άδειο κουτί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μαθηματική 

πράξη. Σε περίπτωση λάθους, το νήπιο μπορεί να προσπαθήσει εκ νέου μέχρις ότου 

καταφέρει να μαθηματικοποιήσει ορθά το πρόβλημα (βλ. Εικόνα 44). Σε περίπτωση ορθής 

απάντησης, το νήπιο λαμβάνει θετική ανατροφοδότηση, ηχητικής και οπτικής μορφής.  
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Εικόνα 44. Γραφή της πράξης της αφαίρεσης στη γλώσσα των Μαθηματικών 

 

• Εφαρμογή 2 (Πρόσθεση με έναν άγνωστο). Στη δεύτερη από τις 2 δραστηριότητες 

του τρίτου επιπέδου για την υλοποίηση της πράξης της πρόσθεσης, η εφαρμογή κατά 

την έναρξή της εμφανίζει στο νήπιο την εικόνα ενός παιδιού καθοδόν προς το σχολείο 

του (βλ. Εικόνα 45). Ταυτόχρονα, η εφαρμογή μέσω ηχητικού μηνύματος 

πληροφορεί το νήπιο ότι «Ο Γιαννάκης πήρε από το σπίτι του Χ (1, 2, έως 9) 

καραμέλες. Στο δρόμο για το σχολείο συνάντησε το θείο του, που του έδωσε μερικές 

καραμέλες ακόμα. Αν ο Γιαννάκης έχει τώρα Υ (2, 3, έως 10) καραμέλες, πόσες 

καραμέλες του έδωσε ο θείος του;». Οι αριθμοί που εμφανίζονται στην εφαρμογή, δεν 

είναι οι ίδιοι συνεχώς αλλά σε κάθε εκτέλεση της εφαρμογής δημιουργούνται με 

τυχαίο τρόπο, φροντίζοντας ωστόσο το άθροισμά τους να είναι πάντοτε μικρότερο 

του αριθμού δέκα. Το νήπιο καλείται να εκτελέσει νοητά την πράξη της πρόσθεσης 

και να επιλέξει το σωστό αριθμό, ο οποίος εκφράζει το άθροισμά τους. Σε περίπτωση 

επιτυχούς απάντησης, η εφαρμογή εκτός από την οπτική επιβράβευση, λαμβάνει και 

ηχητική επιβράβευση της μορφής «Μπράβο! Τα κατάφερες!». Σε περίπτωση 

λανθασμένης απάντησης, η ανάδραση επιτυγχάνεται μέσω ακουστικού μηνύματος 

της μορφής «Οι καραμέλες που έδωσε ο θείος, δεν ήταν Ζ (1, 2, έως 10). Προσπάθησε 

ξανά!». Το νήπιο μπορεί εφόσον το επιθυμεί, να προσπαθήσει εκ νέου, 

παρακολουθώντας την ιστορία από την αρχή της.  
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Εικόνα 45 (α, β). Εφαρμογή 2. Πολυμεσική δραστηριότητα για την υλοποίηση της πράξης 
της πρόσθεσης με έναν άγνωστο 

(α)      (β) 

  

Σε περίπτωση ορθής απάντησης, η εφαρμογή παρουσιάζει στο νήπιο την ιστορία και 

στη γλώσσα των Μαθηματικών. Η εφαρμογή εμφανίζει στο νήπιο την πράξη της πρόσθεσης, 

ζητώντας του να σύρει και να τοποθετήσει το σωστό αριθμό στο αντίστοιχο κουτί, 

προκειμένου να ολοκληρώσει τη μαθηματική πράξη. Σε περίπτωση λάθους, με ηχητικό 

μήνυμα της μορφής «Ο αριθμός που λείπει δεν είναι ο 1, 2 έως 10», η εφαρμογή ενημερώνει 

το νήπιο για τη λανθασμένη του επιλογή. Εφόσον το νήπιο επιθυμεί, μπορεί να προσπαθήσει 

εκ νέου μέχρις ότου καταφέρει να μαθηματικοποιήσει το προηγούμενο πρόβλημα (βλ. 

Εικόνα 46). 
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Εικόνα 46. Γραφή της πράξης της πρόσθεσης στη γλώσσα των Μαθηματικών 

 

Περιγραφή των μαθηματικών δραστηριοτήτων μέσω της χρήσης των ταμπλετών. 

Οι μαθηματικές δραστηριότητες με τη χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών 

(ταμπλετών) διεξήχθησαν κατά τη δεύτερη ώρα της παρεμβατικής δραστηριότητας, καθώς 

η πρώτη ώρα ήταν αφιερωμένη στη διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών μέσω της 

θεματικής προσέγγισης. Οι παρεμβατικές δραστηριότητες με τη βοήθεια των ταμπλετών 

(tablets) σχεδιάστηκαν εξίσου στο πνεύμα της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης και 

ήταν απόλυτα εναρμονισμένες με το ισχύον ΑΠΣ. Δημιουργήθηκαν 16 διαφορετικές 

εφαρμογές, οι οποίες ήταν ανισομερώς κατανεμημένες στα τέσσερα επίπεδα των 

Ρεαλιστικών Μαθηματικών.  

Η υλοποίηση των φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών (mobile applications - apps) 

έγινε με το προγραμματιστικό περιβάλλον App Inventor for Android (AIA). Το App Inventor 

for Android (AIA) είναι ένα δωρεάν οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού για τη δημιουργία 

εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές, οι οποίες έχουν εγκατεστημένο το λειτουργικό 

σύστημα Android. Το AIA ανακοινώθηκε ως πειραματικό έργο των εργαστηρίων της 

Google (Google Labs) στα τέλη του 2009, ενώ συνέχισε την ανάπτυξή του υπό την εποπτεία 

της Google μέχρι τα τέλη του 2011. Επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης υπήρξε ο καθηγητής 

του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT - Massachusetts Institute of 

Technology), Harold Abelson (Hsu, Rice & Dawley, 2012). Στις αρχές του 2012, ο ίδιος 

καθηγητής μετέφερε το έργο στο κέντρο μάθησης μέσω φορητών συσκευών του MIT (MIT 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&ei=OlFnVPXRD6LmywP5woCIBg&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g&sig2=X0AdgP7ZFUpQnF-gdYPmnA&bvm=bv.79142246,d.bGQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&ei=OlFnVPXRD6LmywP5woCIBg&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g&sig2=X0AdgP7ZFUpQnF-gdYPmnA&bvm=bv.79142246,d.bGQ
http://mitmobilelearning.org/
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Center for Mobile Learning), για δημόσια χρήση, ως λογισμικό ανοικτού κώδικα 

(Παπαδάκης κ.ά., 2013). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη δημιουργία των εκπαιδευτικών εφαρμογών και για 

τους δύο τύπους συσκευών (συμβατικές και φορητές), ο ερευνητής έλαβε υπόψη του τις 

πλέον πρόσφατες τεχνικές και παιδαγωγικές αρχές. Ο ερευνητής για τη δημιουργία των 

φορητών εφαρμογών, λόγω της ανυπαρξίας προτύπων (Καλογιαννάκης κ.ά., 2014α· 2014β), 

προχώρησε στην κατασκευή μίας κλίμακας αξιολόγησης (ρουμπρίκας), τους άξονες της 

οποίας ακολούθησε κατά τη φάση σχεδίασής τους (Ζαράνης κ.ά., 2014). Επιπρόσθετα, κατά 

το σχεδιασμό των φορητών εφαρμογών ελήφθησαν υπόψη από τον ερευνητή και τα 

ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του μέσου στο οποίο απευθύνονται. Οι επιπρόσθετες 

σχεδιαστικές αρχές, τις οποίες ακολούθησε ο ερευνητής σε σχέση με τη δημιουργία των 

εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται στους συμβατικούς υπολογιστές, είναι οι ακόλουθες 

(Sesame Workshop, 2012· Παπαδάκης κ.ά., 2014): 

• Τα θερμά σημεία διεπαφής της εφαρμογής (hotspots touch) θα πρέπει να είναι μεγάλα 

και καλά απομονωμένα για αποφυγή παρανοήσεων. 

• Αποφεύγεται η τοποθέτηση ενεργών εικονιδίων ή/και κουμπιών στο κάτω μέρος της 

οθόνης της φορητής συσκευής. Τα νήπια λόγω του βάρους της φορητής συσκευής 

(ταμπλέτας), έπειτα από ένα σύντομο διάστημα χρήσης, λόγω κόπωσης, συχνά 

πιάνουν την ταμπλέτα από το κάτω τμήμα της. Η κίνηση αυτή έχει ως συνέπεια τα 

νήπια ασυναίσθητα να αλληλοεπιδρούν με τα θερμά σημεία διεπαφής της εφαρμογής, 

με αποτέλεσμα να «φεύγουν» από την τρέχουσα δραστηριότητα και να μεταβαίνουν 

σε κάποια άλλη «σκηνή» της εφαρμογής ή σε διαφορετική εφαρμογή. 

• Τα νήπια κατά λάθος αγγίζουν πολλά σημεία ταυτόχρονα και αυτό θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της διεπαφής μίας εφαρμογής.  

• Τα νήπια, ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο, χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη 

χειρονομιών (gestures). 

• Τα νήπια ασυναίσθητα τείνουν να μεταβάλλουν έστω και ελάχιστα την κλίση της 

φορητής συσκευής. Ο σχεδιασμός απόκρισης της συσκευής στις εναλλαγές κλίσης 

θα πρέπει να είναι βελτιστοποιημένος, ώστε μικρές εναλλαγές στην κλίση να μην 

έχουν αντίκτυπο στις λειτουργίες της εφαρμογής.  

• Τα νήπια προτιμούν την οριζόντια από την κατακόρυφη προβολή. 

Η δομή των δραστηριοτήτων των φορητών συσκευών ήταν παρεμφερής με τη δομή 

των δραστηριοτήτων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν με τους συμβατικούς υπολογιστές. Ο 

ερευνητής ακολούθησε την ίδια δομή, πλοκή και σενάριο με τις αντίστοιχες εφαρμογές για 

 

 

http://mitmobilelearning.org/
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τους συμβατικούς υπολογιστές. Τα εικονίδια, χρώματα, σκηνικά, ήχοι και τα υπόλοιπα 

πολυμεσικά στοιχεία τα οποία ο ερευνητής χρησιμοποίησε για τη δημιουργία των φορητών 

εφαρμογών, ήταν πανομοιότυπα με τα αντίστοιχα των εφαρμογών για τους συμβατικούς 

υπολογιστές. Η μόνη διαφοροποίηση μεταξύ των εφαρμογών για τα δύο τεχνολογικά μέσα 

ήταν το διαφορετικό προγραμματιστικό περιβάλλον, το οποίο επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο 

ερευνητής για την υλοποίησή τους.  

Ο ερευνητής, προτού μοιράσει τις ταμπλέτες στην κάθε τάξη της δεύτερης 

πειραματικής ομάδας, πραγματοποίησε μία σύντομη επίδειξη στα νήπια για την εξοικείωσή 

τους στο χειρισμό της ταμπλέτας. Στην πλειοψηφία τους τα νήπια ήταν ήδη εξοικειωμένα με 

τις συσκευές αυτές και ο ερευνητής δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 

προσαρμογής. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης των ψηφιακών δραστηριοτήτων, τα νήπια 

είχαν τοποθετηθεί σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και κάθε ομάδα διέθετε από 

δύο έως τρεις ταμπλέτες.  

Οι φορητές εφαρμογές ήταν εύκολες στο χειρισμό και τη χρήση τους και δεν 

απαιτούσαν την παρουσία ενήλικα. Οι εφαρμογές για τη διευκόλυνση των νηπίων ήταν 

διαχωρισμένες ανάλογα με το επίπεδο των Ρεαλιστικών Μαθηματικών στο οποίο 

απευθύνονταν, σε διαφορετικές επιφάνειες εργασίας (οθόνες) της ταμπλέτας, προκειμένου 

να μη δημιουργείται σύγχυση στα νήπια κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, όπως 

διακρίνεται στην εικόνα 47.  
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Εικόνα 47 (α, β, γ, δ). Διαφορετικές επιφάνειες εργασίας με τις εφαρμογές τοποθετημένες 
ανά επίπεδο των Ρεαλιστικών Μαθηματικών 

(α) Μηδενικό Επίπεδο   (β) Πρώτο Επίπεδο 

  

(γ) Δεύτερο Επίπεδο   (δ) Τρίτο Επίπεδο 

  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι φορητές εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τις 

δραστηριότητες με τις ταμπλέτες, ήταν πανομοιότυπες με τις εφαρμογές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις αντίστοιχες δραστηριότητες με τους υπολογιστές. Ως εκ τούτου, 
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δεν κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη της περιγραφής τους, η οποία καλύφτηκε εκτενέστατα 

στην προηγούμενη ενότητα. Στο παράρτημα ΧΧΧ παρουσιάζονται εικόνες από την 

ενασχόληση των νηπίων με τις φορητές εφαρμογές.  

Περιγραφή των μαθηματικών δραστηριοτήτων μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας 

Οι μαθηματικές δραστηριότητες, μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας, οι οποίες 

υλοποιηθήκαν από τις νηπιαγωγούς των νηπιαγωγείων της ομάδας ελέγχου σε συνεργασία 

με τον ερευνητή, ήταν απόλυτα εναρμονισμένες με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αναθεωρεί και βελτιώνει το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΥΠΕΠΘ, 2003), 

καθορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

(Κασιμάτη, 2006). Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση, 

προτείνει στους εκπαιδευτικούς παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν έμφαση τόσο 

στο περιεχόμενο όσο και στη διαδικασία της μάθησης (ΥΔΒΜΘ, 2011).  

Για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τις διάφορες μαθησιακές περιοχές, όπως 

Φυσική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Μαθηματικά κ.α., το Πρόγραμμα Σπουδών 

για το Νηπιαγωγείο υποστηρίζει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (ΥΔΒΜΘ, 2011), 

δηλαδή την αναζήτηση διαθεματικών (διεπιστημονικών) συνδέσεων ή προεκτάσεων μεταξύ 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Ματσαγγούρας, 2002). Στην Προσχολική 

Εκπαίδευση, προκειμένου να επιτευχθεί η ολιστική αντίληψη της γνώσης (Γκλιάου, 2005), 

απαιτείται η υλοποίηση θεματικών προσεγγίσεων ή/και σχεδίων εργασίας, τα οποία 

συνδέονται κυρίως με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, τους οποίους επιλέγει 

και αναδεικνύει η νηπιαγωγός. Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, τα 

διδακτικά αντικείμενα δεν αντιμετωπίζονται ως διακριτά αντικείμενα και κατά συνέπεια δεν 

προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία από τη νηπιαγωγό, αλλά τουναντίον προτείνονται ως 

πλαίσιο, για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και 

σκοπό για τα ίδια τα παιδιά (Δαφέρμου κ.ά., 2006). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κάθε 

γνωστικό αντικείμενο θεωρείται ως μέσο για τη στήριξη της ευρύτερης και ισορροπημένης 

ανάπτυξης των παιδιών στους επιμέρους τομείς.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης στο Πρόγραμμα Σπουδών 

του Νηπιαγωγείου είναι η οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από θέματα ευρύτερου 

ενδιαφέροντος και η εμπλοκή των μαθημάτων στις διαδικασίες διερεύνησης των υπό μελέτη 

θεμάτων (Κασιμάτη, 2006). Σημαντικό είναι οι σχεδιασμοί στις θεματικές προσεγγίσεις, είτε 

ξεκινούν από τη νηπιαγωγό είτε από τα νήπια, να έχουν νόημα και σκοπό για αυτά, 
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προκειμένου να μην καταστούν αποσπασματικές και δίχως συνοχή δραστηριότητες. Ο 

«Οδηγός Εκπαιδευτικού» αποκαλεί τις δραστηριότητες αυτές ως «μαθησιακές εμπειρίες», 

αναφερόμενος όχι μόνο στις γνωστές «οργανωμένες δραστηριότητες», αλλά και σε όποιες 

ενέργειες της νηπιαγωγού γίνονται συνειδητά και με στόχο να οργανώσουν και να 

επεκτείνουν τη μάθηση των παιδιών (ΥΔΒΜΘ, 2011). 

Στόχος της μαθηματικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο Ελληνικό Νηπιαγωγείο, δεν είναι 

πια η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης, που 

αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης (ΥΔΒΜΘ, 2011). Σκοπός είναι τα 

νήπια να αρχίσουν να σκέφτονται με μαθηματικούς τρόπους, συνειδητοποιώντας την αξία 

που έχει η χρησιμοποίηση των Μαθηματικών στην πραγματική ζωή. Τα νήπια μέσα από 

καθημερινές πράξεις και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, προοδευτικά 

διερευνούν και τους πέντε άξονες με τις τροχιές που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα των 

Μαθηματικών, όπως είναι οι αριθμοί και οι πράξεις, ο χώρος και η Γεωμετρία, οι μετρήσεις, 

τα στοχαστικά Μαθηματικά και η εισαγωγή στην αλγεβρική σκέψη. Ωστόσο, όπως 

επισημαίνεται στον «Οδηγό Εκπαιδευτικού», τα «περισσότερα από τα στοιχεία αυτά τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν τα «διδάσκονται», ούτε τα «μαθαίνουν» με την 

παραδοσιακή έννοια των όρων. Απλά μέσα από ατομική αναζήτηση ή παιγνιώδεις διαδικασίες 

σε ένα σύνολο δράσεων και περιβαλλόντων, κάνουν μία αρχική γνωριμία και έχουν μία πρώτη 

εμπειρία μαζί τους» (ΥΔΒΜΘ, 2011).  

Η διαχείριση αυτή των μαθηματικών εννοιών στην προσχολική Αγωγή δεν μπορεί 

παρά να προσεγγίζεται μόνο μέσα από τη διαθεματική ενιαιοποίηση (Κασιμάτη, 2006), η 

οποία θα συνδέσει άμεσα το σχολείο με την πραγματική ζωή του νηπίου, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν στο έπακρο τα ενδιαφέροντα, οι ιδέες και τα βιώματά του στη μαθησιακή 

διαδικασία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η νηπιαγωγός φροντίζει να παρέχει στα 

παιδιά ένα καλά οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, πλούσιο σε διακριτά και συνεχή υλικά, 

προκειμένου τα νήπια να προσεγγίσουν τις μαθηματικές ιδέες με ποικίλους τρόπους, όπως 

παίζοντας, παρατηρώντας, ανακαλύπτοντας ιδιότητες κ.α. Στα πλαίσια αυτά, τόσο το 

παιχνίδι σε όλες του τις μορφές (συμβολικό, οικοδομικό, δραματικό, φανταστικό, κινητικό, 

δημιουργικό) (Λοΐζου & Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, 2011), όσο και η συμμετοχή των 

νηπίων σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η μαγειρική ή τα ψώνια, αποτελούν το βασικό 

πλαίσιο μάθησης. Ο «Οδηγός Νηπιαγωγού» (Δαφέρμου κ.ά., 2006) αναδεικνύει τον 

ιδιαίτερο ρόλο του παιχνιδιού με τις ποικίλες του μορφές ως μέσο με το οποίο το νήπιο 

ανακαλύπτει, πειραματίζεται και αξιολογεί ιδέες και υποθέσεις, συμβάλλοντας στην 

αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμάτων των παιδιών στη διαδικασία 
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της μάθησης. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, παρέχονται στα νήπια ευκαιρίες να 

χειριστούν συγκεκριμένα υλικά προτού τους ζητηθεί να χρησιμοποιήσουν αφηρημένα 

σύμβολα, δίνοντάς τους με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη γλώσσα 

των Μαθηματικών. Η παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων και η εμπλουτισμένη τάξη με 

«μαθηματικό περιεχόμενο», θα παροτρύνει τα νήπια να οδηγηθούν στη Ρεαλιστική 

Μαθηματική Εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ, 2003). 

Όπως προέκυψε από ατομικές συνεντεύξεις τις οποίες διεξήγαγε ο ερευνητής, κατά τη 

φάση του μετελέγχου με τις νηπιαγωγούς οι οποίες ανήκαν στην ομάδα ελέγχου, οι 

νηπιαγωγοί για την επίτευξη των στόχων του νέου Προγράμματος Σπουδών ακολούθησαν 

τόσο το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΥΠΕΠΘ, 2003), 

τον «Οδηγό Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης» 

(Δαφέρμου κ.ά., 2006), όσο και τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου» (ΥΔΒΜΘ, 2011). Ως εκ τούτου, οι νηπιαγωγοί είχαν στη διάθεσή τους ένα 

«πλαίσιο» για τη σχεδίαση διδακτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες να έχουν νόημα για τα 

νήπια. Σκοπός των νηπιαγωγών, όπως δήλωσαν στον ερευνητή, ήταν η ενεργητική 

δραστηριοποίηση των παιδιών, με στόχο όχι απλά τη δράση αλλά την ανάπτυξη αυτού που 

ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού» ονομάζει μαθηματική δράση. Μία μαθηματική δράση 

περιλαμβάνει «αναζήτηση ιδιοτήτων, σχέσεων, κανονικοτήτων, ομοιοτήτων και διαφορών, 

συνδέσεων, τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων και εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων» 

(ΥΔΒΜΘ, 2011). 

Οι νηπιαγωγοί δήλωσαν στον ερευνητή ότι επέλεγαν κάθε φορά τη δραστηριότητα η 

οποία ταίριαζε στον προγραμματισμό, τους στόχους, το θέμα, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητές των παιδιών. Αναφορικά με τη διδασκαλία των διαφόρων μαθηματικών εννοιών, 

οι νηπιαγωγοί ενδιαφέρονταν να οργανώσουν δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα νήπια 

θα γνώριζαν τους μονοψήφιους αριθμούς, πραγματοποιώντας τις αντίστοιχες πράξεις με 

τους αριθμούς αυτούς. Οι δραστηριότητες των μετρήσεων παρέχουν τις ευκαιρίες στα νήπια 

να μάθουν να μετρούν ποσότητες και μαθηματικά μεγέθη. Σχετικά με την Άλγεβρα, οι 

νηπιαγωγοί μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων, προσπάθησαν να βοηθήσουν τα νήπια 

ώστε να είναι ικανά να βρίσκουν σχέσεις και να πραγματοποιούν αντιστοιχίσεις, 

ταξινομήσεις και συμβολισμούς.  

Οι νηπιαγωγοί για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, έδειξαν προτίμηση 

στην υιοθέτηση θεματικών προσεγγίσεων, οργανωμένων δηλαδή εμπειριών μάθησης, καθώς 

ήταν πρακτικές οι οποίες ήταν περισσότερο οικείες σε αυτές. Η υιοθέτηση σχεδίων εργασίας 

δεν κέντρισε το ενδιαφέρον των νηπιαγωγών, καθώς, όπως δήλωσαν, απαιτούσαν 
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διαφορετική εμπειρία στην οργάνωση και τον προγραμματισμό τους, όπως αξιοποίηση 

καταστάσεων και περιστάσεων μάθησης, οργάνωση χώρου, υλικών, έρευνας πεδίου κ.α. 

Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι άκουγαν με προσοχή τις ιδέες και τις προτάσεις 

των νηπίων, υιοθετώντας επεκτάσεις οι οποίες προέκυπταν από τα ίδια τα νήπια. Ως εκ 

τούτου, συχνά κατέληγαν στην ανάπτυξη περισσότερων δραστηριοτήτων από αυτές που 

είχαν αρχικά προβλέψει ή εναλλακτικά αναπροσάρμοζαν το περιεχόμενο ή τη χρονική 

διάρκεια των αρχικών δραστηριοτήτων, όταν διαπίστωναν ότι ατονούσε το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Στη διδασκαλία με τη θεματική μέθοδο, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη οργάνωση 

του χώρου πέραν της χρήσης των «γωνιών». Οι νηπιαγωγοί απλά προσάρμοζαν το χώρο στη 

δραστηριότητα την οποία ήθελαν να υλοποιήσουν. 

Όπως κατέγραψε ο ερευνητής, σκοπός των νηπιαγωγών, μέσω της υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων, ήταν να προκαλέσουν τα νήπια να σκεφτούν πάνω σε προβλήματα και 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής, προκειμένου να αντιληφθούν τα Μαθηματικά ως 

εργαλείο επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου και να θελήσουν ενεργά να 

εμπλακούν στην επίλυσή τους. Οι νηπιαγωγοί, σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας τους, 

προσπαθούσαν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο θα ενεργοποιούσε το 

ενδιαφέρον των νηπίων, επιτρέποντας σε αυτά να μεταφέρουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου 

τις πλούσιες βιωματικές μαθηματικές τους εμπειρίες. Καθώς η σχολική χρονιά προχωρούσε, 

οι νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι διαμόρφωναν κατάλληλα το πλαίσιο δραστηριοτήτων, 

προκειμένου τα νήπια να εμπλακούν σε δραστηριότητες με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, 

εστιάζοντας περισσότερο την προσοχή τους σε συγκεκριμένες κάθε φορά γνώσεις και 

διαδικασίες, δίχως ωστόσο να παραβλέπουν ότι κάθε νήπιο εξελίσσεται σύμφωνα με τον 

ατομικό του ρυθμό μάθησης. 

Συχνά αφόρμηση για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, αποτελούσε η αντίστοιχη 

θεματική ενότητα την οποία δίδασκαν οι νηπιαγωγοί και μέσω της οποίας προέκυπταν 

ποικίλες μαθηματικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνταν με 

παιγνιώδη τρόπο, μέσα από παραμύθια, τραγούδια, κατασκευές, συνταγές, καθώς και μέσω 

συζητήσεων με τη βοήθεια εποπτικού υλικού, των «γωνιών» της τάξης και υλικών της 

καθημερινότητας, προκειμένου να βοηθήσουν τα νήπια να οπτικοποιήσουν τις διάφορες 

μαθηματικές έννοιες. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι νηπιαγωγοί ήταν 

εμπράγματα/χειραπτικά (καπάκια, γεωμετρικά σχήματα, κύβοι) και αναπαραστατικά ή 

συμβολικά (σχέδια, ζωγραφιές, φωτογραφίες, αποκόμματα από περιοδικά). Συχνά οι 

νηπιαγωγοί με αφορμή ένα παραμύθι το οποίο διάβαζαν στα νήπια, καλούσαν στη συνέχεια 

τα νήπια να μετρήσουν τους ήρωες. Μέσω του παραμυθιού, τα νήπια μάθαιναν να μετράνε 
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να αναφέρονται σε στοιχεία της καθημερινής ζωής στα οποία «συναντούν» τον αριθμό που 

μελετούν, όπως για παράδειγμα τις επτά μέρες τις εβδομάδας για τον αριθμό επτά κ.α. 

Εναλλακτικά, στην προσπάθειά τους οι νηπιαγωγοί να δραματοποιήσουν το παραμύθι, 

ενθάρρυναν τα νήπια να χωρίσουν ρόλους και να μοιράσουν διάφορα υλικά, ενώ τις 

περισσότερες φορές ολοκλήρωναν τη δραστηριότητα με τη συμπλήρωση ενός φύλλου 

εργασίας. Άλλες παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως η ανάγνωση των υλικών και η εκτέλεση 

μίας συνταγής, βοηθούσαν τα νήπια να μάθουν τα διάφορα μεγέθη και να εκτελούν 

πολλαπλές μετρήσεις. Εναλλακτικά, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, οι νηπιαγωγοί 

έδιναν οδηγίες στα νήπια να κολλήσουν σε ένα ζωγραφισμένο πρόσωπο έναν αριθμό ματιών 

ή δακτύλων ή ζητούσαν από τα νήπια να βρουν και να αναγνωρίσουν διάφορα σχήματα ή 

να μετρήσουν το πλήθος των ομοειδών αντικείμενων εντός της τάξης. Με παρόμοιο τρόπο, 

τα νήπια διδάσκονταν τις βασικές χωρικές έννοιες, όπως τις έννοιες του πάνω - κάτω, 

μπροστά - πίσω, αριστερά - δεξιά αλλά και την έννοια του προσανατολισμού με βάση κάποια 

σταθερά σημεία αναφοράς. 

Οι νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι αξιοποιούσαν και τις «ρουτίνες» ως αναπόσπαστο μέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ρουτίνες είναι οι επαναλαμβανόμενες δράσεις που 

συνήθως συμβαίνουν με τον ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο κάθε μέρα και σε σχετικά σταθερές 

χρονικές στιγμές, αποτελούν δε προϋπόθεση της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου (ΥΔΒΜΘ, 

2011). Συνήθεις ρουτίνες στο Νηπιαγωγείο είναι το ημερολόγιο, το παρουσιολόγιο, το 

κολατσιό, η τακτοποίηση μετά το παιχνίδι ή και άλλες ώρες της μέρας και το διάλειμμα. Για 

παράδειγμα, τα νήπια κάθε μέρα το πρωί μετριούνταν στην «παρεούλα» προκειμένου η 

νηπιαγωγός να διαπιστώσει ποιο νήπιο απουσίαζε ή/και για τον προσδιορισμό του αριθμού 

των αγοριών και των κοριτσιών. Άλλες άτυπες δραστηριότητες αρίθμησης υπήρξαν η 

συμπλήρωση του καθημερινού ημερολογίου, η αλλαγή της ημερομηνίας της προηγούμενης 

ημέρας με την τρέχουσα κ.α.  

Συχνά οι νηπιαγωγοί για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών 

γνώσεων των παιδιών, ενσωμάτωναν διάφορα φύλλα εργασίας στη διδασκαλία τους. Οι 

νηπιαγωγοί δήλωσαν στον ερευνητή ότι με τον τρόπο αυτό έκριναν ότι βοηθούσαν τα νήπια 

στην ευκολότερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και αφετέρου ήταν ένας άμεσος 

τρόπος αξιολόγησης της διδασκαλίας τους. Τα φύλλα εργασίας περιείχαν ποικίλες 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τη μέτρηση και την επιλογή του σωστού αριθμού 

αντικειμένων, το χρωματισμό αντικειμένων ή την αντιστοίχισή τους με βάση κάποιο 

χαρακτηριστικό κ.α.  
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Αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ, όπως διαπίστωσε ο ερευνητής από τις συνεντεύξεις 

των νηπιαγωγών, σχεδόν ποτέ δε χρησιμοποιείται ο υπολογιστής και τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Οι νηπιαγωγοί αντιμετώπιζαν τις ΤΠΕ και 

ειδικότερα τον υπολογιστή, περισσότερο ως ένα τεχνολογικό εργαλείο για τη διεκπεραίωση 

των γραφειοκρατικών εργασιών του Νηπιαγωγείου παρά ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το 

οποίο προσδίδει προστιθεμένη αξία στη διδασκαλία τους.  

Οι νηπιαγωγοί επικαλέστηκαν διάφορους λόγους για τη μη παιδαγωγική αξιοποίηση 

των διαφόρων μορφών των ΤΠΕ. Αναφέρθηκαν στην αδυναμία χειρισμού του υπολογιστή, 

στην έλλειψη ή στις περιορισμένες γνώσεις τους στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

καθώς και στην ανυπαρξία σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών. Επιπρόσθετα, σε 

ορισμένα Νηπιαγωγεία, οι νηπιαγωγοί επικαλέστηκαν την αδυναμία λειτουργίας του 

υπολογιστή λόγω παλαιότητας ή βλάβης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Έλεγχος δεδομένων για την εφαρμογή παραμετρικών στατιστικών 
κριτηρίων 

Πριν την στατιστική επεξεργασία ενός δείγματος, βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση 

οποιουδήποτε παραμετρικού στατιστικού κριτηρίου, πρέπει να είναι οι ακόλουθες 

(Καραματσούκης, 2012): 

1. Το δείγμα να είναι τυχαίο.  

2. Να μην υπάρχουν απούσες τιμές. 

3. Να μην υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις.  

4. Η κατανομή του πληθυσμού, από τον οποίο προήλθε το τυχαίο δείγμα, είναι η 

κανονική κατανομή. 

Έλεγχος τυχαιότητας του δείγματος 

Το δείγμα της έρευνας είναι τυχαίο. Αυτό προκύπτει από τον τρόπο τυχαίας 

δειγματοληψίας που επιλέχτηκε κατά τη φάση σχεδιασμού της έρευνας. Παρόμοια 

αποτελέσματα έδωσε και ο στατιστικός έλεγχος τυχαιότητας του δείγματος (Runs test), ο 

οποίος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεχθεί αν η σειρά εμφάνισης των τιμών μίας 

μεταβλητής είναι τυχαία (Συμεωνάκη, 2008). Από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου 

τυχαιότητας στις ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, διαπιστώθηκε η 

τυχαιότητα του δείγματος.  

Έλεγχος για απούσες τιμές 

Αρχικά, διεξήχθη έλεγχος των δεδομένων για απούσες τιμές (missing values). Ο 

έλεγχος με τη χρησιμοποίηση του λογισμικού IBM SPSS Statistics for Windows, έδειξε ότι 

δεν υπήρχαν απούσες τιμές. 

Έλεγχος ακραίων τιμών 

Το δείγμα ελέγχθηκε για την παρουσία ακραίων τιμών (outliers). Με τον όρο ακραίες 

τιμές περιγράφονται οι περιπτώσεις των τιμών του δείγματος, οι οποίες έχουν τιμές οι 

οποίες είναι πολύ διαφορετικές από τις τιμές δεδομένων για την πλειονότητα των 

περιπτώσεων στο σύνολο δεδομένων. Η εύρεση των ακραίων τιμών είναι πολύ σημαντική, 
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διότι μπορεί να μεταβάλλει τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της 

έρευνας (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006). Μία μέθοδος, προκειμένου να προσδιοριστεί η 

ύπαρξη μονομεταβλητών ακραίων περιπτώσεων (univariate outliers) για τις διάφορες 

εξαρτημένες μεταβλητές, είναι η εξέταση των z-scores (standardised scores). Επειδή οι προς 

εξέταση μεταβλητές για την ύπαρξη ακραίων τιμών είναι ποσοτικές, δηλαδή αντιστοιχούν 

σε μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν και ταυτόχρονα το δείγμα είναι μεγαλύτερο των 80 

τιμών, υιοθετήθηκε η υπόθεση ότι μία τιμή είναι ακραία, αν η τυπική της τιμή (z-score) είναι 

ίση ή μεγαλύτερη του +/- 3.0. Ειδικότερα, περιπτώσεις με z-scores > +/- 3.29 θα πρέπει να 

είναι πολύ σπάνιες (ποσοστό 0.1% των περιπτώσεων για μία κανονική κατανομή) (Μανώλα, 

2008).  

Ο έλεγχος για την ύπαρξη ακραίων τιμών στις αρχικές επιδόσεις των νηπίων στη 

γενική μαθηματική ικανότητα, έδειξε ότι δεν υπάρχουν ασυνήθιστα υψηλές ή χαμηλές τιμές. 

Ο αντίστοιχος οπτικός έλεγχος του θηκογράμματος της εξαρτημένης μεταβλητής, όσο και 

της μεταβλητής ανά ομάδα διδασκαλίας (βλ. Γράφημα 1), επιβεβαιώνει τον παραπάνω 

ισχυρισμό. 

Γράφημα 1. Θηκογράμματα για την ύπαρξη ακραίων τιμών στις αρχικές επιδόσεις των 
νηπίων συνολικά και ανά ομάδα διδασκαλίας 

 

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των τελικών επιδόσεων των νηπίων στη 

γενική μαθηματική ικανότητα. Από τη μελέτη των z-scores, δεν παρατηρήθηκαν ασυνήθιστα 

υψηλές ή χαμηλές τιμές (outliers). Αντίστοιχα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν από τη 
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μελέτη του συνολικού θηκογράμματος της μεταβλητής αλλά και του θηκογράμματος της 

μεταβλητής ανά ομάδα διδασκαλίας (βλ. Γράφημα 2).  

Γράφημα 2. Θηκογράμματα των τελικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική 
ικανότητα συνολικά και ανά ομάδα διδασκαλίας 

  

Αντιστοίχως, πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος για την ύπαρξη ακραίων τιμών 

στις αρχικές και τελικές επιδόσεις των νηπίων ως προς την ειδική μαθηματική ικανότητα. Ο 

έλεγχος των z-scores, στις οποίες έχουν υπολογισθεί οι αρχικές και οι τελικές επιδόσεις των 

νηπίων, δεν έδειξε για καμία από τις δύο μεταβλητές την ύπαρξη ακραίων τιμών. Στα 

Γραφήματα 3 και 4, παρουσιάζονται τα θηκογράμματα των αρχικών και τελικών επιδόσεων 

συνολικά, καθώς και ανά ομάδα διδασκαλίας.  
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Γράφημα 3. Θηκoγράμματα των αρχικών επιδόσεων των νηπίων στην ειδική μαθηματική 
ικανότητα συνολικά και ανά ομάδα διδασκαλίας 

  

Γράφημα 4. Θηκoγράμματα των τελικών επιδόσεων των νηπίων στην ειδική μαθηματική 
ικανότητα συνολικά και ανά ομάδα διδασκαλίας  

  

Έλεγχος κανονικότητας 

Ο έλεγχος, αν η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προήλθε το τυχαίο δείγμα, 

ακολουθεί την κανονική κατανομή, μπορεί να γίνει γραφικά αλλά και με στατιστικά 

κριτήρια. Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο (Ν > 300), μπορούμε να βασιστούμε 

στο ιστόγραμμα και την καμπύλη, καθώς και στις απόλυτες τιμές της συμμετρίας και της 

κύρτωσης (|skewness|, |kurtosis|). Εάν οι απόλυτες τιμές είναι μικρότερες του 2, δεχόμαστε 
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ότι τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή (Μανώλα, 2008). Σε περιπτώσεις 

μεγάλων δειγμάτων (Ν > 300), μπορούμε να υιοθετήσουμε πιο «αυστηρούς» κανόνες 

συνιστώντας το εύρος από το +1 έως το -1 (Ρούσσος & Ευσταθίου, 2008). Εναλλακτικά, 

μπορεί να εφαρμοστεί και το τεστ Shaphiro-Wilk, αλλά το τεστ αυτό δεν είναι πολύ 

αξιόπιστο όταν έχουμε μεγάλο δείγμα (Μανώλα, 2008), ενώ το γνωστότερο τυπικό τεστ 

κανονικότητας για μεγάλα δείγματα, το τεστ των Kolmogorov-Smirnov, πάσχει λόγω του 

γεγονότος ότι όσο μεγαλώνει το δείγμα (Ν > 300), τόσο αυξάνει η πιθανότητα να απορριφθεί 

μία μεταβλητή η οποία αποκλίνει ελάχιστα από την κανονικότητα. Τα τεστ αυτά είναι πολύ 

«συντηρητικά» και μπορεί να απορρίψουν ως μη κανονική μία μεταβλητή που απέχει 

ελάχιστα από την κανονικότητα (Ρούσσος & Ευσταθίου, 2008). 

Αρχικά εξετάστηκε αν η εξαρτημένη μεταβλητή η οποία μετράει τις αρχικές επιδόσεις 

των νηπίων στη γενική μαθηματική ικανότητα, πληρεί το κριτήριο της κανονικότητας. Από 

την μελέτη του πίνακα των στατιστικών τιμών και συχνοτήτων, βρέθηκε ότι οι απόλυτες 

τιμές της συμμετρίας και της κύρτωσης είναι μικρότερες του 2 όσο και του «αυστηρότερου» 

κριτηρίου (της τιμής 1) (|skew| = .14 < 1 και |kurtosis| = .47 < 1). Ως εκ τούτου, 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι η μεταβλητή στην οποία έχουν καταχωρηθεί οι αρχικές 

επιδόσεις των νηπίων στη γενική μαθηματική ικανότητα, πληρεί το κριτήριο της 

κανονικότητας. Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης της κανονικότητας μίας 

μεταβλητής είναι με τη χρήση του λόγου λ της κύρτωσης/στρέβλωσης προς το στατιστικό 

τους σφάλμα. Αν η τιμή είναι μικρότερη του +/-2, τότε κατανέμεται κανονικά η μεταβλητή 

που μελετάμε (Εμβαλωτής, Κατσής & Σιδερίδης, 2006). Ο λόγος λ για τη στρέβλωση είναι 

-1.13 και ο λόγος λ για την κύρτωση είναι -1.86, οπότε δεχόμαστε την υπόθεση ότι η 

συγκεκριμένη μεταβλητή κατανέμεται κανονικά. Αντίστοιχα αποτελέσματα έδειξε και ο 

οπτικός έλεγχος από την κατασκευή του διαγράμματος P-P plots (Proportion-Proportion) και 

του ιστογράμματος της μεταβλητής στο SPSS (βλ. Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5. Γραφική αναπαράσταση του ιστογράμματος και του διαγράμματος P-P plots 
των αρχικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα 

 

Στο διάγραμμα P-P plots (Proportion-Proportion) (γράφημα 5), στον άξονα Χ 

βρίσκονται οι παρατηρούμενες τιμές των αρχικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική 

μαθηματική ικανότητα και στον άξονα Υ βρίσκονται οι αναμενόμενες τιμές αυτού. Σε μία 

ιδανική κατάσταση για την κανονικότητα, όλες οι τιμές θα βρίσκονται πάνω στην διχοτόμο 

των αξόνων. Ωστόσο, επειδή αυτό είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί, μας ενδιαφέρει οι τιμές 

να βρίσκονται πολύ κοντά στη διχοτόμο των αξόνων (Καραματσούκης, 2012). Σε μία τέτοια 

περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι το δείγμα ακολουθεί προσεγγιστικά την κανονική 

κατανομή. Η οπτική μελέτη του Γραφήματος 5 δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, 

οπότε μπορούμε να πούμε ότι το δείγμα προέρχεται από πληθυσμό που ακολουθεί την 

κανονική κατανομή.  

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν για τις υπόλοιπες τρεις εξαρτημένες 

μεταβλητές, οι οποίες μετρούν τις αρχικές επιδόσεις των νηπίων στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα, καθώς και τις τελικές επιδόσεις στη γενική και στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα. Συνοπτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων στις απόλυτες τιμές της συμμετρίας 

και της κύρτωσης και του λόγου λ της κύρτωσης/στρέβλωσης προς το στατιστικό τους 

σφάλμα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9. Περιγραφικά αποτελέσματα των ελέγχων κανονικότητας στις αρχικές επιδόσεις 
των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα και στις τελικές επιδόσεις στην ειδική και 
στην γενική μαθηματική ικανότητα 

Παράμετροι 

Τελικές επιδόσεις 
στη γενική 

μαθηματική 
ικανότητα 

Αρχικές επιδόσεις 
στην ειδική 
μαθηματική 
ικανότητα 

Τελικές επιδόσεις 
στην ειδική 
μαθηματική 
ικανότητα 

|Skewness| .20 .17 .08 

|kurtosis| .24 .84 .17 

λ Skewness -1.52 1.31 .63 

λ kurtosis -.93 1.90 .67 

Από τη μελέτη των 4 προϋποθέσεων, γίνεται αντιληπτό ότι και οι τέσσερις 

εξαρτημένες μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή και επομένως ικανοποιούνται 

οι συνθήκες για την εφαρμογή παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων.  

Έλεγχος ισοδυναμίας των πειραματικών ομάδων 

Σύγκριση της ισοδυναμίας των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ως προς 
το φύλο 

Αρχικά ελέγχθηκε η ισοδυναμία των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας 

ελέγχου ως προς το φύλο των νηπίων. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι απόλυτες και οι 

σχετικές συχνότητες της κατανομής των αγοριών και των κοριτσιών στις δύο πειραματικές 

ομάδες και στην ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα, έπειτα από την εφαρμογή του 

στατιστικού κριτηρίου χ2 (chi square), έδειξαν ότι οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα 

ελέγχου δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς τον αριθμό των αγοριών και των 

κοριτσιών που περιλαμβάνουν, χ2(2) = .75, p > .05. 
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Πίνακας 10. Απόλυτες (f) και σχετικές συχνότητες (%) της κατανομής των αγοριών και των 
κοριτσιών σε κάθε πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου 

Ομάδες Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

 f % f % f % 

Διδασκαλία με υπολογιστές 
(Π.Ο.1) 61 45.5 73 54.5 134 100 

Διδασκαλία με ταμπλέτες 
(Π.Ο.2) 61 50.0 61 50.0 122 100 

Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.) 55 50.5 54 49.5 109 100 

Σύγκριση της ισοδυναμίας των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ως προς 
την ηλικία των νηπίων 

Ακολούθως ελέγχθηκε η ισοδυναμία των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας 

ελέγχου ως προς την ηλικία των παιδιών. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν δύο ή 

περισσότερες ομάδες τιμών οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά άτομα, έχουν 

διαφορετικούς μέσους όρους, χρησιμοποιείται η απλή μη συσχετισμένη ανάλυση 

διακύμανσης ή ανάλυση διακύμανσης μίας (ή μονής) κατεύθυνσης (one-way analysis of 

variance, one-way ANOVA). Η ανάλυση διακύμανσης αποτελεί τη φυσική επέκταση της 

διαδικασίας ελέγχου του μέσου όρου ενός ή δύο πληθυσμών. Η διαφορά έγκειται στις 

επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει, σε σχέση με τον έλεγχο t, καθώς στην ανάλυση 

διακύμανσης δεν υφίσταται περιορισμός στη σύγκριση των μέσων όρων (Howitt & Cramer, 

2004). Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανάλυσης μονής διακύμανσης είναι οι 

διακυμάνσεις να είναι ίσες, το οποίο ισχύει όταν το κριτήριο Levene είναι στατιστικώς μη 

σημαντικό. Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, η προϋπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων δεν ικανοποιήθηκε. Ωστόσο, αγνοήθηκε το κριτήριο Levene, καθώς 

βασιζόμενοι στο θεώρημα του κεντρικού ορίου, προχωρήσαμε σε εφαρμογή της ανάλυσης 

διακύμανσης μονής κατεύθυνσης, αφού το δείγμα (Ν) ήταν μεγαλύτερο από 30 σε καθεμιά 

από τις υπό σύγκριση ομάδες (Ρούσσος & Ευσταθίου, 2008). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου ήταν ισοδύναμες ως προς την ηλικία των 

παιδιών. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται ως εξής: F(2, 362) = 2.85, p > .05. Επομένως, δεν 

υπήρχε στατιστικώς σημαντική επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη 

(βλ. Πίνακα 11). 
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Πίνακας 11. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (sd) της ηλικίας των παιδιών ανά ομάδα 
και αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA 

 Διδασκαλία 
με 

υπολογιστές 
(Π.Ο.1) 

Διδασκαλία 
με ταμπλέτες 

(Π.Ο.2) 

Ομάδα 
ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 

M sd M sd M sd ANOVA 

Ηλικία 62.24 5.52 63.20 4.19 62.65 4.99 F(2, 362) = 1.22, p > .05 

Σύγκριση της ισοδυναμίας των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ως προς 
την επίδοση στο τεστ μη λεκτικής νοητικής ικανότητας (RAVEN) 

Η απλή μη συσχετισμένη ανάλυση διακύμανσης (one-way ANOVA) 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η ισοδυναμία των δύο πειραματικών ομάδων και 

της ομάδας ελέγχου ως προς τις επιδόσεις τους στο κριτήριο για την αξιολόγηση της μη 

λεκτικής νοητικής ικανότητας (Coloured Progressive Matrices), (Raven, 1956; 

Χατζηχρήστου, 2004). Από την εφαρμογή της απλής ANOVA (βλ. Πίνακα 12), 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των νηπίων στο 

τεστ μη λεκτικής νοητικής ικανότητας (RAVEN) ανά ομάδα διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα 

στατιστικά παρουσιάζεται ως εξής: F(2, 362) = .36, p > .05. 

Πίνακας 12. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (sd) της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας 
των παιδιών ανά ομάδα και αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA 

 Διδασκαλία 
με 

υπολογιστές 
(Π.Ο.1) 

Διδασκαλία 
με 

ταμπλέτες 
(Π.Ο.2) 

Ομάδα 
ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 

M sd M sd M sd ANOVA 

Μη 
λεκτική 
νοητική 
ικανότητα 

15.41 5.76 15.30 3.37 15.81 4.88 F(2, 362) = .36, p >. 05 

Σύγκριση της ισοδυναμίας των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου πριν τη 
διδακτική παρέμβαση ως προς τη γενική μαθηματική ικανότητα  

Η απλή, μη συσχετισμένη ανάλυση διακύμανσης χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση 

της ισοδυναμίας των τριών ομάδων ως προς το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στις 
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ερωτήσεις οι οποίες περιγράφουν τη γενική μαθηματική ικανότητα των παιδιών του 

δείγματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA, τα οποία παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 13, οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά ως προς τις επιδόσεις των παιδιών στο τεστ της Πρώιμης Μαθηματικής 

Ικανότητας (Test Of  Early Mathematics Ability, ΤΕΜΑ-3) (Ginsburg & Baroody, 2003), 

πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται ως εξής: F(2, 

362) = 9.75, p < .01. Επομένως, υπάρχει στατιστικώς σημαντική επίδραση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής στην εξαρτημένη. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα 

ελέγχου διαφέρουν κατά στατιστικώς σημαντικό τρόπο ως προς τις αρχικές τους επιδόσεις 

στη γενική μαθηματική ικανότητα.  

Επειδή η παραπάνω διαπίστωση δε σήμαινε απαραίτητα ότι όλοι οι μέσοι όροι ήταν 

σημαντικά διαφορετικοί μεταξύ τους, θελήσαμε να ελέγξουμε και την ισότητα ζευγών 

μέσων ανά επίπεδο της κατηγορικής μεταβλητής, δηλαδή αν διαφέρουν όλες οι ομάδες 

μεταξύ τους ή μόνο κάποιες από αυτές. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό γίνεται με εκ των 

υστέρων κατά ζεύγη συγκρίσεις (post hoc), δηλαδή με μία διαδικασία που διερευνάται η 

ύπαρξη πιθανών διαφορών σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ζευγών ομάδων (Ρούσσος 

& Ευσταθίου, 2008). Η μεταβλητή «Ομάδα διδασκαλίας» έχει τρεις κατηγορίες: Διδασκαλία 

με υπολογιστές, Διδασκαλία με ταμπλέτες και Ομάδα Ελέγχου. Επομένως, οι δυνατοί 

συνδυασμοί είναι: 

• Διδασκαλία με υπολογιστές x Διδασκαλία με ταμπλέτες. 

• Διδασκαλία με υπολογιστές x Ομάδα Ελέγχου. 

• Διδασκαλία με ταμπλέτες x Ομάδα Ελέγχου. 

Όταν οι ίδιες ομάδες ή κατηγορίες συμμετέχουν σε περισσότερες από μία αναλύσεις, 

είναι πιθανό ορισμένες μη σημαντικές διαφορές να εκληφθούν ως στατιστικώς σημαντικές, 

για τυχαίους λόγους. Ως εκ τούτου, κατά τις εκ των υστέρων κατά ζεύγη συγκρίσεις, 

εφαρμόζεται κάποια «διόρθωση», η οποία λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των συγκρίσεων 

κατά τον υπολογισμό της στατιστικής σημαντικότητας. Για το λόγο, αυτό 

πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια (εκ των υστέρων) πολλαπλές συγκρίσεις με το στατιστικό 

κριτήριο Hochberg’s GT2, ώστε να περιγραφούν οι κατά ζεύγη διαφορές των δύο 

πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ως προς τους παραπάνω παράγοντες. Η 

χρήση του συγκεκριμένου κριτηρίου κρίθηκε κατάλληλη, επειδή διέφερε ο αριθμός των 

παιδιών του δείγματος ανάμεσα στις δύο πειραματικές ομάδες και στην ομάδα ελέγχου.  
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Πίνακας 13. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (sd) της ειδικής μαθηματικής ικανότητας 
των παιδιών ανά ομάδα και αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA 

 Διδασκαλία με 
υπολογιστές 

(Π.Ο.1) 

Διδασκαλία 
με ταμπλέτες 

(Π.Ο.2) 

Ομάδα 
ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 

M sd M sd M sd ANOVA 

Γενική 
μαθηματική 
ικανότητα 

17.66 7.94 20.74 7.20 21.45 6.22 F(2, 362) = 9.75,  
p < .01 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ομάδα ελέγχου διέφερε σημαντικά από την 

πειραματική ομάδα της διδασκαλίας με υπολογιστές, ενώ και η πειραματική ομάδα της 

διδασκαλίας με ταμπλέτες διέφερε σημαντικά από την πειραματική ομάδα της διδασκαλίας 

με υπολογιστές (p < .05). Αντίθετα, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

της πειραματικής ομάδας της διδασκαλίας με ταμπλέτες και της ομάδας ελέγχου (p > .05). 

Τις καλύτερες επιδόσεις στο κριτήριο προ-μέτρησης ΤΕΜΑ-3, σημείωσε η ομάδα ελέγχου, 

ακολουθούμενη από τη δεύτερη πειραματική ομάδα (διδασκαλία με ταμπλέτες), ενώ τις 

χειρότερες επιδόσεις σημείωσε η πρώτη πειραματική ομάδα (διδασκαλία με υπολογιστές) 

(βλ. Γράφημα 6). Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαίωσε συμπληρωματικά η σύγκριση 

των ομάδων με τα στατιστικά κριτήρια Bonferroni και Scheffe. Στο γράφημα 6 

παρουσιάζονται οι διαφορές στους μέσους όρους των αρχικών επιδόσεων ανά ομάδα 

διδασκαλίας. 
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Γράφημα 6. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών των μέσων όρων των τριών ομάδων 
στη γενική μαθηματική ικανότητα 

 

Σύγκριση της ισοδυναμίας των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου πριν τη 
διδακτική παρέμβαση, ως προς την ειδική μαθηματική ικανότητα  

Ο στατιστικός έλεγχος της ισοδυναμίας των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας 

ελέγχου με τη μέθοδο της μη συσχετισμένης ανάλυσης διακύμανσης, στην επίδοση των 

νηπίων στην ειδική μαθηματική ικανότητα, έδειξε ότι οι δύο πειραματικές ομάδες και η 

ομάδα ελέγχου διέφεραν στατιστικά σημαντικά κατά τη φάση της προ-μέτρησης, F(2, 362) 

= 16.06, p < .01 (βλ. Πίνακα 14). 

Πίνακας 14. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (sd) της ειδικής μαθηματικής ικανότητας 
των παιδιών ανά ομάδα και αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA 

 Διδασκαλία 
με 

υπολογιστές 
(Π.Ο.1) 

Διδασκαλία 
με 

ταμπλέτες 
(Π.Ο.2) 

Ομάδα 
ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 

M sd M sd M sd ANOVA 

Ειδική 
μαθηματική 
ικανότητα 

1.86 1.30 2.45 .99 2.61 .98 F(2, 362) = 16.06, p < .01 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατά ζεύγη διαφορές των δύο πειραματικών 

ομάδων και της ομάδας ελέγχου, πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων πολλαπλές 

συγκρίσεις με το στατιστικό κριτήριο Hochberg’s GT2. Μετά από μία προσαρμογή κατά 
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Hochberg’s GT2 για τον αριθμό των συγκρίσεων, βρέθηκαν σημαντικά στατιστικές 

διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των τριών ομάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η 

ομάδα ελέγχου διέφερε σημαντικά από την πειραματική ομάδα της διδασκαλίας με 

υπολογιστές, ενώ και η πειραματική ομάδα της διδασκαλίας με ταμπλέτες διέφερε 

σημαντικά από την πειραματική ομάδα της διδασκαλίας με υπολογιστές (p < .05). Αντίθετα, 

δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της πειραματικής ομάδας της 

διδασκαλίας με ταμπλέτες και της ομάδας ελέγχου (p > .05). Τις καλύτερες επιδόσεις 

σημείωσε η ομάδα ελέγχου, ακολουθούμενη από τη δεύτερη πειραματική ομάδα 

(διδασκαλία με ταμπλέτες), ενώ τις χειρότερες επιδόσεις σημείωσε η πρώτη πειραματική 

ομάδα (διδασκαλία με υπολογιστές) (βλ. Γράφημα 7). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

επιβεβαίωσε συμπληρωματικά η σύγκριση των ομάδων με τα στατιστικά κριτήρια 

Bonferroni και Scheffe.  

Γράφημα 7. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών των μέσων όρων των τριών ομάδων 
στην ειδική μαθηματική ικανότητα 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που αφορούν στη συγκρότηση 

των ομάδων της έρευνας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι δύο πειραματικές ομάδες και η 

ομάδα ελέγχου είναι ισοδύναμες ως προς: α) την ηλικία, β) το φύλο και γ) τη μη λεκτική 

νοητική ικανότητα των παιδιών Αντίθετα, δεν είναι ισοδύναμες ως προς τη γενική και ειδική 

μαθηματική ικανότητα των νηπίων, όπως αυτή εκφράζεται από τις επιδόσεις τους στο 

κριτήριο ΤΕΜΑ-3. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που συμμετείχαν στη συνθήκη της διδασκαλίας 
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με τη χρήση των υπολογιστών, υστερούσαν σημαντικά έναντι των παιδιών που συμμετείχαν 

στη συνθήκη της διδασκαλίας με τη χρήση ταμπλετών και στην ομάδα ελέγχου, ως προς τη 

γενική και την ειδική μαθηματική τους ικανότητα.  

Επίδραση της πειραματικής παρέμβασης στην ανάπτυξη της μαθηματικής 
ικανότητας των νηπίων 

Άμεσες επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης στη γενική και στην ειδική 
μαθηματική ικανότητα των νηπίων  

Πρώτος σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν αυξήθηκαν σημαντικά οι 

επιδόσεις των παιδιών στη γενική και στην ειδική μαθηματική τους ικανότητα, όπως 

καταγράφεται από την επίδοσή τους στο κριτήριο αξιολόγησης της Πρώιμης Μαθηματικής 

Ικανότητας (ΤΕΜΑ-3) (Ginsburg & Baroody, 2003), έπειτα από την εφαρμογή των τεχνικών 

της διδασκαλίας με τη χρήση υπολογιστών και της διδασκαλίας με τη χρήση ταμπλετών. Για 

το σκοπό αυτό, σε κάθε πειραματική ομάδα, και στην ομάδα ελέγχου, πραγματοποιήθηκε η 

σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα 

πριν και μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής παρέμβασης στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3, μέσω 

του στατιστικού κριτήριου t σε εξαρτημένα δείγματα με την προσαρμογή του Bonferroni.  

Η χρήση της προσαρμογής του Bonferroni (Bonferroni’s correction) κρίθηκε 

απαραίτητη, διότι εάν σε μία μελέτη διεξαχθούν πολλαπλοί έλεγχοι των υποθέσεων και η 

τιμή α διατηρηθεί ίση με .05 σε κάθε έλεγχο της υπόθεσης ξεχωριστά, τότε αυξάνεται 

σημαντικά το ποσοστό των ψευδών θετικών αποτελεσμάτων των ελέγχων. Σύμφωνα με τη 

διόρθωση κατά Bonferroni, εάν κατά την ανάλυση των δεδομένων μίας μελέτης πρόκειται 

να διεξαχθούν n έλεγχοι, τότε η συνολική τιμή α (για όλους τους ελέγχους της ανάλυσης) 

διαιρείται με το συνολικό αριθμό των ελέγχων, που είναι ίσος με n (Γαλάνης, 2009). Η 

συνολική τιμή α για όλους τους ελέγχους είναι .05 και επειδή πρόκειται να διεξαχθούν 3 

επιμέρους έλεγχοι, τότε η τιμή α για κάθε έναν από τους ελέγχους ξεχωριστά θα είναι ίση με 

α / n = .05 / 3 = .0016. Επομένως, στην παρούσα ανάλυση η συνολική πιθανότητα 

εσφαλμένης απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης στο επίπεδο σημαντικότητας .05, σε κάθε 

επιμέρους έλεγχο ορίστηκε το p = .016. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται η τιμή α για κάθε 

έλεγχο ξεχωριστά, έτσι ώστε η συνολική τιμή α της μελέτης να διατηρηθεί ίση με .05 

(Γαλάνης, 2009) 

Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M), οι τυπικές αποκλίσεις (sd) των 

επιδόσεων των νηπίων στη γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα των νηπίων στις 

 

 



 

284 

δύο χορηγήσεις του ΤΕΜΑ-3, και τα αποτελέσματα του κριτηρίου t για κάθε πειραματική 

ομάδα και για την ομάδα ελέγχου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 15, τόσο στις 

δύο πειραματικές ομάδες όσο και στην ομάδα ελέγχου αυξήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών 

στη γενική μαθηματική τους ικανότητα έπειτα από την ολοκλήρωση της πειραματικής 

παρέμβασης. Η διαφορά των επιδόσεων των παιδιών σε κάθε ομάδα ανάμεσα στις δύο 

μετρήσεις είναι στατιστικά σημαντική. Η εικόνα των αποτελεσμάτων για την ειδική 

μαθηματική ικανότητα διαφέρει. Οι επιδόσεις των παιδιών στις δύο πειραματικές ομάδες και 

στην ομάδα ελέγχου αυξήθηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση της πειραματικής παρέμβασης. 

Ωστόσο, μόνο η διαφορά των επιδόσεων των παιδιών των δύο πειραματικών ομάδων στην 

ειδική μαθηματική ικανότητα ανάμεσα στις δύο μετρήσεις είναι στατιστικά σημαντική. 

Αντίθετα, η διαφορά των επιδόσεων των παιδιών της ομάδας ελέγχου στην ειδική 

μαθηματική ικανότητα ανάμεσα στις δύο μετρήσεις δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Πίνακας 15. Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών στη 
γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα στο κριτήριο αξιολόγησης της πρώιμης 
μαθηματικής ικανότητας ΤΕΜΑ-3 και τα αποτελέσματα της ανάλυσης του κριτηρίου t ανά 
ομάδα 

Διδασκαλία 
με 

υπολογιστές 
(Π.Ο.1) 

 
Μ sd 

t test 

(df = 133) 

Γενική 
Μαθηματική 
Ικανότητα 

Προέλεγχος 17.66 7.94 -10.94  
p < .05* Μετέλεγχος 22.13 8.30 

Ειδική 
Μαθηματική 
Ικανότητα 

Προέλεγχος 1.86 1.30 -8.95 
 p < .05* Μετέλεγχος 2.75 1.25 

Διδασκαλία 
με 

ταμπλέτες 
(Π.Ο.2) 

 
Μ sd 

t test 

(df = 121) 

Γενική 
Μαθηματική 
Ικανότητα 

Προέλεγχος 20.74 7.20 -14.82 
 p < .05* Μετέλεγχος 26.68 7.97 

Ειδική 
Μαθηματική 
Ικανότητα 

Προέλεγχος 2.45 0.99 -13.07 
 p < .05* Μετέλεγχος 3.71 0.87 

Ομάδα 
ελέγχου 
(Ο.Ε.) 

 Μ sd 
t test 

(df = 109) 

Γενική 
Μαθηματική 
Ικανότητα 

Προέλεγχος 21.45 6.22 -8.23  
p < .05* Μετέλεγχος 23.48 6.27 
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Ειδική 
Μαθηματική 
Ικανότητα 

Προέλεγχος 2.61 .98 -2.39 
 p >.05 Μετέλεγχος 2.77 1.12 

* Με βάση τη διόρθωση Bonferroni όταν p < .016, τότε p < .05 

Για την περαιτέρω διερεύνηση του πρώτου σκοπού της έρευνας, κρίθηκε χρήσιμο να 

μελετηθεί εάν οι τρεις ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την επίδραση που 

ασκούν οι πειραματικές παρεμβάσεις στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα των 

παιδιών. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας 

των διαφορών ανάμεσα στις τρεις ομάδες ως προς τις τελικές επιδόσεις των παιδιών, στη 

γενική και ειδική μαθηματική ικανότητά τους στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3, με την πολυμεταβλητή 

ανάλυση της διακύμανσης (MANOVA). H ανάλυση MANOVA χρησιμοποιείται 

προκειμένου να ελέγξουμε αν οι μέσες διαφορές μεταξύ των ομάδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής πάνω σε μία συνθετική μεταβλητή που προκύπτει από τις εξαρτημένες 

μεταβλητές, είναι πιθανό να είναι τυχαίες.  

H ανάλυση MANOVA δημιουργεί ουσιαστικά μία σύνθετη μεταβλητή, η οποία 

βασίζεται στις δύο εξαρτημένες μεταβλητές της παρούσας ανάλυσης (βαθμός στη γενική 

μαθηματική ικανότητα, βαθμός στην ειδική μαθηματική ικανότητα) και στη συνέχεια 

ελέγχει εάν οι μέσες τιμές των ομάδων για αυτήν τη συνδυασμένη εξαρτημένη μεταβλητή, 

διαφέρουν σημαντικά (Howitt & Cramer, 2004). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης MANOVA 

έδειξαν ότι είναι στατιστικά σημαντική η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης στις 

τελικές επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3,  

F(4, 722) = 15.89, p < .01, Wilk's Λ = .85, partial η2 = .08.  

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια ξεχωριστές ANOVA, για να 

διερευνηθεί εάν οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά ως προς την καθεμία από τις δύο εξαρτημένες μεταβλητές. Συγκεκριμένα, για τις 

τελικές επιδόσεις των παιδιών στο σύνολο των ερωτήσεων του κριτηρίου ΤΕΜΑ-3 (γενική 

μαθηματική ικανότητα), τα αποτελέσματα της ANOVA έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, F(2, 362) = 11.81, p < .01, partial η2 = .065. 

Διαπιστώνουμε ότι το 6%  (η2  = .06) της διασποράς των επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο 

ΤΕΜΑ-3 μπορεί να αποδοθεί στη στατιστική επίδραση της μεθόδου διδασκαλίας. 

5 Συνήθως, τιμές η2 < .050 (δηλαδή < 5%) αντιστοιχούν σε μέγεθος επίδρασης τόσο χαμηλό, ώστε τίθεται σε 
αμφισβήτηση η πρακτική σπουδαιότητα των διαφορών των μέσων όρων, παρά τη στατιστική σημαντικότητά 
τους. Στην παρούσα έρευνα, το μέγεθος της επίδρασης είναι εξαιρετικά μικρό παρά το γεγονός ότι το επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας είναι 1‰. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το μέγεθος της επίδρασης είναι μικρό, 
προφανώς εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του δείγματος (Ν = 365) (Παυλόπουλος, 2008). 
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Αντίστοιχα, και για τις τελικές επιδόσεις των παιδιών στο σύνολο των ερωτήσεων που 

αφορούσαν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης του κριτηρίου ΤΕΜΑ-3 (ειδική 

μαθηματική ικανότητα), τα αποτελέσματα της ANOVA έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων F(2, 362) = 31.58, p < .01, partial η2 = .15. Κατά 

συνέπεια, η μέθοδος διδασκαλίας έχει επίδραση στην επίδοση των παιδιών στη γενική και 

ειδική μαθηματική ικανότητα, όπως εκφράζεται από τις επιδόσεις τους στο κριτήριο ΤΕΜΑ-

3. 

Για να περιγραφούν οι επιμέρους διαφορές μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων και 

της ομάδας ελέγχου ως προς τις επιδόσεις των παιδιών στις ερωτήσεις του κριτηρίου ΤΕΜΑ-

3, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συγκρίσεις με το στατιστικό κριτήριο Bonferroni. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών στην πειραματική ομάδα 

της διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών (Π.Ο.2) για το σύνολο των ερωτήσεων του 

κριτηρίου ΤΕΜΑ-3 (γενική μαθηματική ικανότητα), ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις 

επιδόσεις των παιδιών στην πειραματική ομάδα της διδασκαλίας με τη χρήση των 

υπολογιστών (Π.Ο.1), και από τις επιδόσεις των παιδιών στην ομάδα ελέγχου (p < .01). 

Επιπλέον, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της πειραματικής ομάδας 

της διδασκαλίας με υπολογιστές (Π.Ο.1) και της ομάδας ελέγχου (p > .05). Αντίστοιχα, τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών στην πειραματική ομάδα 

της διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών (Π.Ο.2) για τις ερωτήσεις του κριτηρίου 

ΤΕΜΑ-3 που αφορούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης (ειδική μαθηματική 

ικανότητα), ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις επιδόσεις των παιδιών στην πειραματική 

ομάδα της διδασκαλίας με τη χρήση των υπολογιστών (Π.Ο.1) αλλά και από τις επιδόσεις 

των παιδιών στην ομάδα ελέγχου (p < .01). Αντίστοιχα, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ της πειραματικής ομάδας της διδασκαλίας με υπολογιστές (Π.Ο.1) και της 

ομάδας ελέγχου (p > .05) στις επιδόσεις τους στις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα ελέγχου μετά 

την παρέμβαση, ως προς τις αρχικές επιδόσεις των παιδιών στη γενική μαθηματική 

ικανότητα, παρουσιάζονται στο Γράφημα 8. Το κυτιόγραμμα ή θηκόγραμμα (box plot) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω μίας κατηγορικής μεταβλητής προκειμένου να 

παρουσιαστεί μία σύγκριση. Το θηκόγραμμα επιτρέπει να βγουν κάποια συμπεράσματα 

χρησιμοποιώντας πέντε στατιστικά: τη διάμεσο, το 25ο και 75ο ποσοστιαίο σημείο και την 

ελάχιστη και μέγιστη εμφανιζόμενη τιμή. Η έντονη γραμμή μέσα στο ορθογώνιο αντιστοιχεί 

στο 50ο ποσοστιαίο σημείο, δηλαδή στη διάμεσο. Το πάνω και κάτω όριο του ορθογωνίου 

αντιστοιχούν στο 25ο και 75ο ποσοστιαίο σημείο αντίστοιχα. Οι μικρές οριζόντιες γραμμές 
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αντιστοιχούν στην ελάχιστη και μέγιστη τιμή των παρατηρήσεων, που όμως δεν είναι 

ακραίες (Συμεωνάκη, 2008). Ως προς την αξιολόγηση της γενικής μαθηματικής ικανότητας 

μετά την παρέμβαση, σύμφωνα με το Γράφημα 8, είναι εμφανείς οι υψηλότερες επιδόσεις 

των παιδιών και των τριών ομάδων μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. 

Γράφημα 8. Κυτιόγραμμα (box plot) για τις αρχικές και τελικές επιδόσεις των παιδιών στη 
γενική μαθηματική ικανότητα ανά ομάδα 

 

Αντίστοιχα, οι διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα 

ελέγχου μετά την παρέμβαση, ως προς τις συνολικές επιδόσεις των παιδιών στην ειδική 

μαθηματική ικανότητα, παρουσιάζονται και στο Γράφημα 9. 
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Γράφημα 9. Κυτιόγραμμα (box plot) για τις αρχικές και τελικές επιδόσεις των παιδιών στην 
ειδική μαθηματική ικανότητα ανά ομάδα 

 

Εφαρμογή της ανάλυσης συνδιακύμανσης (ANCOVA) στις επιδόσεις των νηπίων μετά 
την πειραματική παρέμβαση 

Στις προηγούμενες αναλύσεις διαπιστώθηκε η επίδραση της πειραματικής 

παρέμβασης στη βελτίωση της γενικής και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας των νηπίων. 

Ωστόσο, επειδή κατά τη φάση της προμέτρησης οι δύο πειραματικές ομάδες και η ομάδα 

ελέγχου βρέθηκε ότι δεν είναι ισοδύναμες ως προς τις επιδόσεις των νηπίων στη γενική και 

την ειδική μαθηματική τους ικανότητα, σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στο κριτήριο ΤΕΜΑ-

3, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι παρατηρούμενες διαφορές των μέσων όρων μετά την 

παρέμβαση οφείλονται στην αποτελεσματικότητα της ίδιας της παρέμβασης ή εάν 

αντανακλούν απλώς τις διαφορές των ομάδων πριν από την παρέμβαση (Παυλόπουλος, 

2008). 

Η ανάλυση συνδιακύμανσης ή συμμεταβλητή ανάλυση (ANCOVA, Analysis of 

Covariance) αποτελεί συνδυασμό της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) και της 

παλινδρομικής ανάλυσης (regression analysis) και τη χρησιμοποιούμε όταν προσπαθούμε 

να μειώσουμε τη διασπορά εντός των ομάδων (error term), η οποία οφείλεται στην τυχαία 

δειγματοληψία, αφαιρώντας την επίδραση της συμμεταβλητής. Με τη χρήση της ανάλυσης 

συνδιακύμανσης ANCOVA (analysis of covariance), μπορούμε να υπολογίσουμε τους 

προσαρμοσμένους μέσους όρους (adjusted means), δηλαδή τις διορθωμένες τιμές των μέσων 
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όρων της εξαρτημένης μεταβλητής, οι οποίες θα προέκυπταν για κάθε συνδυαστική ομάδα, 

εάν όλα τα άτομα είχαν την ίδια επίδοση όσον αφορά τη συμμεταβλητή (Παυλόπουλος, 

2008). Η ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

δοθεί απάντηση στο ερώτημα: εάν κρατηθεί σταθερή η επίδοση προ της παρέμβασης, 

εξακολουθούν να υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές των μέσων όρων μετά την 

παρέμβαση μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου; Η ανάλυση 

συνδιακύμανσης θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι μέσοι όροι της 

επίδοσης των νηπίων μετά την παρέμβαση (εξαρτημένη μεταβλητή) διαφέρουν μεταξύ των 

τριών ομάδων διδασκαλίας (ανεξάρτητη μεταβλητή), μετά τη διόρθωση για την επίδραση 

της επίδοσης των νηπίων πριν την παρέμβαση (συμμεταβλητή). 

Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε η ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA στις 

επιδόσεις των νηπίων στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3, σε σχέση με την ομάδα διδασκαλίας 

(ανεξάρτητη μεταβλητή). Σκοπός της ανάλυσης υπήρξε η προσαρμογή των τιμών της 

εξαρτημένης μεταβλητής (επίδοση των νηπίων στο τεστ ΤΕΜΑ-3 κατά τη φάση της μετά-

μέτρησης), προκειμένου η νέα τιμή να είναι «απαλλαγμένη» από τις προϋπάρχουσες 

διαφορές της μεταβλητής συνδιακύμανσης (επίδοση των νηπίων στο τεστ ΤΕΜΑ-3 κατά τη 

φάση της προ-μέτρησης), οι οποίες ενδεχόμενα επηρέαζαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνδιακύμανσης ANCOVA στις επιδόσεις των 

νηπίων στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3 (γενική μαθηματική ικανότητα) έδειξαν ότι η κύρια επίδραση 

της ανεξάρτητης μεταβλητής μετά τον έλεγχο για την επίδραση της συμμεταβλητής είναι 

στατιστικώς σημαντική, F(2, 361) = 26.13, p < .01 partial η2 = .13. Δηλαδή, εάν ελεγχθούν 

(κρατηθούν σταθερές) οι αρχικές διαφορές στην επίδοση στη γενική μαθηματική ικανότητα 

μεταξύ των ομάδων πριν την παρέμβαση, εντοπίζονται διαφορές στους μέσους όρους στην 

επίδοση μετά την παρέμβαση (Παυλόπουλος, 2008). Η σταθερή τιμή της συμμεταβλητής, η 

οποία αποτελεί το γενικό μέσο όρο του συνολικού δείγματος, ισούται με 19.82. Στον Πίνακα 

16 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M) και οι τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των 

παιδιών των τριών ομάδων στη γενική μαθηματική τους ικανότητα στον προέλεγχο, στον 

μετέλεγχο και με σταθερή την τιμή της συμμεταβλητής. 
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Πίνακας 16. Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών στο 
κριτήριο αξιολόγησης ΤΕΜΑ-3 (γενική μαθηματική ικανότητα) σε κάθε πειραματική ομάδα 
και στην ομάδα ελέγχου 

Πειραματική Ομάδα 1 
 (διδασκαλία με χρήση 

ΗΥ) 

 Μ sd 

Ανάλυση 
 συνδιακύμανσης 24.07 .35 

Μετέλεγχος 22.13 8.30 

Προέλεγχος 17.66 7.94 

Πειραματική Ομάδα 2 
 (διδασκαλία με χρήση 

ταμπλετών) 

 Μ sd 

Ανάλυση 
 συνδιακύμανσης 25.86 .37 

Μετέλεγχος 26.68 7.97 

Προέλεγχος 20.74 7.20 

Ομάδα ελέγχου 
 (Ο.Ε.) 

 Μ sd 

Ανάλυση 
 συνδιακύμανσης 22.01 .39 

Μετέλεγχος 23.48 6.27 

Προέλεγχος 21.45 6.22 

Μετά την αφαίρεση της μεταβλητής συνδιακύμανσης, οι τρεις ομάδες σημείωσαν 

καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την επίδοσή τους πριν την υλοποίηση της διδακτικής 

παρέμβασης. Τον υψηλότερο προσαρμοσμένο μέσο όρο σημείωσε η δεύτερη πειραματική 

ομάδα (διδασκαλία με τη χρήση ταμπλετών) ακολουθούμενη από την πρώτη πειραματική 

ομάδα (διδασκαλία με τη χρήση υπολογιστών), ενώ τη χειρότερη επίδοση σημείωσε η ομάδα 

ελέγχου (παραδοσιακή διδασκαλία). Η δεύτερη πειραματική ομάδα εξακολουθεί και 

διατηρεί τον υψηλότερο προσαρμοσμένο μέσο όρο βαθμολογίας στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3, σε 

σχέση με τις δύο άλλες ομάδες. Ωστόσο, η πρώτη πειραματική ομάδα εμφανίζει μετά την 

αφαίρεση της μεταβλητής συνδιακύμανσης, υψηλότερο προσαρμοσμένο μέσο όρο 

βαθμολογίας στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι κατά ζεύγη διαφορές των ομάδων, μετά την 

αφαίρεση της μεταβλητής συνδιακύμανσης, πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια πολλαπλές 

συγκρίσεις μέσω του στατιστικού κριτηρίου Bonferroni. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

μέσος όρος του μεγέθους βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στα οποία εφαρμόστηκε η 

διδασκαλία με τις ταμπλέτες (Π.Ο.2), είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από το μέσο 

 

 



 

291 

όρο των επιδόσεων των νηπίων στα οποία εφαρμόστηκε η διδασκαλία με χρήση 

υπολογιστών (Π.Ο.1) αλλά και από την ομάδα ελέγχου (p < .05). Επιπλέον, ο μέσος όρος 

του μεγέθους βελτίωσης των επιδόσεων των νηπίων, στα οποία εφαρμόστηκε η διδασκαλία 

με τους υπολογιστές (Π.Ο.1), είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο των 

επιδόσεων των νηπίων της ομάδας ελέγχου (p < .05) (βλ. Γράφημα 10). 

Γράφημα 10. Διάγραμμα προφίλ για το μέγεθος της βελτίωσης στο τεστ ΤΕΜΑ-3 ανά 
ομάδα 

 

Η ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) εφαρμόστηκε προκειμένου να ελεγχθεί αν 

οι παρατηρούμενες διαφορές των μέσων όρων στην επίδοση των νηπίων στην ειδική 

μαθηματική ικανότητα μετά την παρέμβαση, οφείλονται στην αποτελεσματικότητα της ίδιας 

της παρέμβασης ή εάν αντανακλούν απλώς τις διαφορές των ομάδων πριν από την 

παρέμβαση. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνδιακύμανσης ANCOVA έδειξαν ότι η κύρια 

επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής μετά τον έλεγχο για την επίδραση της 

συμμεταβλητής, είναι στατιστικώς σημαντική, F(2, 361) = 40.79, p < .01, partial η2 = .18. Η 

σταθερή τιμή της συμμεταβλητής, η οποία αποτελεί το γενικό μέσο όρο του συνολικού 

δείγματος, ισούται με 2.28. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών των τριών ομάδων στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα στον προέλεγχο, στον μετέλεγχο και με σταθερή την τιμή της συμμεταβλητής. 
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Πίνακας 16. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των επιδόσεων των παιδιών στο 
κριτήριο αξιολόγησης ΤΕΜΑ-3 (ειδική μαθηματική ικανότητα), σε κάθε πειραματική ομάδα 
και στην ομάδα ελέγχου 

Πειραματική Ομάδα 1 
 (διδασκαλία με χρήση 

ΗΥ) 

 Μ sd 

Ανάλυση 
 συνδιακύμανσης 2.98 .78 

Μετέλεγχος 2.74 1.25 

Προέλεγχος 1.86 1.30 

Πειραματική Ομάδα 2 
 (διδασκαλία με χρήση 

ταμπλετών) 

 Μ sd 

Ανάλυση 
 συνδιακύμανσης 3.62 .08 

Μετέλεγχος 3.71 .87 

Προέλεγχος 2.45 .99 

Ομάδα ελέγχου 
 (Ο.Ε.) 

 Μ sd 

Ανάλυση 
 συνδιακύμανσης 2.58 .09 

Μετέλεγχος 2.77 1.09 

Προέλεγχος 2.61 .98 

Μετά την αφαίρεση της μεταβλητής συνδιακύμανσης, οι δύο πειραματικές ομάδες 

σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την επίδοσή τους πριν την υλοποίηση της 

διδακτικής παρέμβασης. Τον υψηλότερο προσαρμοσμένο μέσο όρο σημείωσε η δεύτερη 

πειραματική ομάδα (διδασκαλία με τη χρήση ταμπλετών), ακολουθούμενη από την πρώτη 

πειραματική ομάδα (διδασκαλία με τη χρήση υπολογιστών), ενώ τη χειρότερη επίδοση 

σημείωσε η ομάδα ελέγχου (παραδοσιακή διδασκαλία).  

Για την αξιολόγηση των κατά ζευγών διαφορών των ομάδων, μετά την αφαίρεση της 

μεταβλητής συνδιακύμανσης, πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια πολλαπλές συγκρίσεις 

μέσω του στατιστικού κριτηρίου Bonferroni. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος του 

μεγέθους βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στα οποία εφαρμόστηκε η διδασκαλία με 

τις ταμπλέτες (Π.Ο.2), είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο των 

επιδόσεων των νηπίων στα οποία εφαρμόστηκε η διδασκαλία με χρήση υπολογιστών 

(Π.Ο.1) αλλά και από την ομάδα ελέγχου (p < .05). Επιπλέον, ο μέσος όρος του μεγέθους 

βελτίωσης των επιδόσεων των νηπίων στα οποία εφαρμόστηκε η διδασκαλία με τους 
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υπολογιστές (Π.Ο.1), είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο των 

επιδόσεων των νηπίων της ομάδας ελέγχου (p < .05) (βλ. Γράφημα 10). 

Γράφημα 10. Διάγραμμα προφίλ για το μέγεθος της βελτίωσης στο τεστ ΤΕΜΑ-3 ανά 
ομάδα 

 

Διερεύνηση της επίδρασης της πειραματικής παρέμβασης στο μέγεθος της βελτίωσης 
των επιδόσεων των νηπίων στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3 

Εκτός από τις τελικές επιδόσεις, κρίθηκε χρήσιμο να διερευνηθεί η επίδραση της 

πειραματικής παρέμβασης στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των νηπίων στη 

γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα. Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκε η διαφορά της 

επίδοσης των νηπίων στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα από την πρώτη - πριν την 

έναρξη της παρέμβασης - έως τη δεύτερη - αμέσως μετά την παρέμβαση - μέτρηση. Για την 

εκτίμηση του μεγέθους βελτίωσης υπολογίστηκε για κάθε νήπιο το υπόλοιπο το οποίο 

προκύπτει με την αφαίρεση της επίδοσής του κατά τη δεύτερη μέτρηση από την επίδοσή του 

κατά την πρώτη μέτρηση. Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (sd) του μεγέθους της βελτίωσης των επιδόσεων των νηπίων στη γενική και 

ειδική μαθηματική ικανότητα στις δύο πειραματικές ομάδες και στην ομάδα ελέγχου, 

ανάμεσα στις δύο μετρήσεις του κριτηρίου ΤΕΜΑ-3. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τη 

μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα 

παρουσίασαν τα νήπια που ανήκουν στη δεύτερη πειραματική ομάδα (διδασκαλία με 

ταμπλέτες), ακολουθούμενα από τα νήπια που ανήκουν στην πρώτη πειραματική ομάδα 
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(διδασκαλία με υπολογιστές), ενώ τη χειρότερη βελτίωση παρουσίασαν τα νήπια τα οποία 

ανήκουν στην ομάδα ελέγχου. 

Πίνακας 17. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) του μεγέθους της βελτίωσης των 
επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο ΤΕΜΑ-3 ανά ομάδα  

 Μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων 
των παιδιών ανάμεσα στις δύο 

μετρήσεις του TEMA-3 
Μ sd 

Γενική 
μαθηματική 
ικανότητα 

Διδασκαλία με υπολογιστές (Π.Ο.1) 4.46 4.72 

Διδασκαλία με ταμπλέτες  
(Π.Ο.2) 5.94 4.43 

Ομάδα ελέγχου 
 (Ο.Ε.) 2.20 2.42 

  Μ Sd 

Ειδική 
μαθηματική 
ικανότητα 

Διδασκαλία με υπολογιστές (Π.Ο.1) .88 1.15 

Διδασκαλία με ταμπλέτες 
 (Π.Ο.2) 1.26 1.07 

Ομάδα ελέγχου 
 (Ο.Ε.) .15 .68 

Ο στατιστικός έλεγχος της διαφοράς ως προς την επίδραση της πειραματικής 

παρέμβασης στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στο κριτήριο 

αξιολόγησης της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας του κριτηρίου ΤΕΜΑ-3, 

πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό κριτήριο της πολυμεταβλητής ανάλυσης της 

διακύμανσης (MANOVA). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η παρέμβαση 

άσκησε σημαντική επίδραση στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των νηπίων των δύο 

πειραματικών ομάδων, στη γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα, F(4, 722) = 16.80, 

p < .01, Wilk's Λ = .84, partial η2 = .09 και F(4, 722) = 28.42, p < .01, Wilk's Λ = .75, partial 

η2 = .14. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές ANOVA, για να διερευνηθεί 

εάν η τάση αυτή είναι η ίδια για καθεμία από τις δύο εξαρτημένες μεταβλητές. Τα 

αποτελέσματα της ANOVA έδειξαν ότι η επίδραση της παρέμβασης στο μέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα είναι στατιστικά 

σημαντική, F(2, 362) = 24.61, p < .01, partial η2 = .12. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τρεις ομάδες ως προς το μέγεθος 
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της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα, F(2, 362) = 

36.57, p < .01, partial η2 = .17. 

Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των τριών ομάδων ως προς το 

μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και ειδική μαθηματική 

ικανότητα του κριτηρίου ΤΕΜΑ-3, έκρινε απαραίτητη τη διερεύνηση των κατά ζεύγη 

διαφορών των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου, με το στατιστικό κριτήριο 

των πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι το 

μέγεθος της βελτίωσης στη γενική μαθηματική ικανότητα των επιδόσεων των παιδιών της 

δεύτερης πειραματικής ομάδας (διδασκαλία με ταμπλέτες), είναι σημαντικά υψηλότερο από 

το μέγεθος της βελτίωσης των αντίστοιχων επιδόσεων των παιδιών της πρώτης πειραματικής 

ομάδας (διδασκαλία με υπολογιστές) (p < .05), καθώς και της ομάδας ελέγχου (p < .01). 

Επίσης, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το μέγεθος βελτίωσης της 

γενικής μαθηματικής ικανότητας μεταξύ της πρώτης πειραματικής ομάδας (διδασκαλία με 

υπολογιστές) και της ομάδας ελέγχου (p < .01). 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι το μέγεθος της βελτίωσης 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα των επιδόσεων των παιδιών της δεύτερης πειραματικής 

ομάδας (διδασκαλία με ταμπλέτες) είναι σημαντικά υψηλότερο από το μέγεθος της 

βελτίωσης των αντίστοιχων επιδόσεων των παιδιών της πρώτης πειραματικής ομάδας 

(διδασκαλία με υπολογιστές) (p < .01), καθώς και της ομάδας ελέγχου (p < .01). Επίσης, 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το μέγεθος βελτίωσης της ειδικής 

μαθηματικής ικανότητας, μεταξύ της πρώτης πειραματικής ομάδας (διδασκαλία με 

υπολογιστές) και της ομάδας ελέγχου (p < .01). 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ως προς 

το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και στην ειδική 

μαθηματική ικανότητα, περιγράφονται συμπληρωματικά στο Γράφημα 11. Η ύπαρξη 

σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ως 

προς το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και στην ειδική 

μαθηματική ικανότητα, είναι εμφανής από τη σύγκριση των έξι κυτιογραμμάτων.  
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Γράφημα 11. Κυτιόγραμμα (box plot) για το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 
παιδιών στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα ανά ομάδα 

 

Σύνοψη αποτελεσμάτων 

Τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τεχνικές της διδασκαλίας με χρήση 

υπολογιστών και ταμπλετών συνέβαλαν ώστε τα νήπια να βελτιώσουν σημαντικά τις 

επιδόσεις τους στο κριτήριο αξιολόγησης της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας. 

Σε όλες τις ομάδες, τα νήπια βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους στη γενική και στην 

ειδική μαθηματική τους ικανότητα. Επαληθεύεται η υπόθεση της παρούσας μελέτης, η οποία 

αναφέρεται στη θετική επίδραση των δύο διδακτικών τεχνικών στη βελτίωση της γενικής 

και ειδικής μαθηματικής ικανότητας από τα νήπια. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

επαληθεύουν επίσης την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι επιδόσεις των νηπίων στο 

κριτήριο αξιολόγησης της γενικής και ειδικής μαθηματικής τους ικανότητας θα διαφέρουν 

σημαντικά μετά την παρέμβαση, ανάλογα με την τεχνική της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, 

στη συνθήκη όπου εφαρμόστηκε η διδασκαλία με τη χρήση των ταμπλετών, τα νήπια 

σημείωσαν υψηλότερες τελικές επιδόσεις και βελτίωσαν σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό 

τις επιδόσεις τους στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα μετά την παρέμβαση, σε 

σύγκριση με τα νήπια στη συνθήκη της διδασκαλίας με τη χρήση υπολογιστών και στην 

ομάδα ελέγχου. Αντίστοιχα, στη συνθήκη όπου εφαρμόστηκε η διδασκαλία με τη χρήση των 

υπολογιστών, τα νήπια σημείωσαν υψηλότερες τελικές επιδόσεις και βελτίωσαν σε 
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σημαντικά υψηλότερο βαθμό τις επιδόσεις τους στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα 

μετά την παρέμβαση, σε σύγκριση με τα νήπια στην ομάδα ελέγχου. 

Επίδραση γνωστικών και λοιπών παραγόντων στην ανάπτυξη της γενικής 
και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών  

Βασικό ερώτημα στην παρούσα μελέτη ήταν εάν η επίδραση της πειραματικής παρέμβασης 

στην επίδοση των νηπίων στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητά τους επηρεάζεται, 

και κατά συνέπεια διαφοροποιείται, από σημαντικούς γνωστικούς και άλλους παράγοντες. 

Μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και ειδική μαθηματική 
ικανότητα 

Για τη διερεύνηση αυτού του σκοπού της έρευνας, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του 

βαθμού αλληλεξάρτησης των σημαντικών ανεξάρτητων μεταβλητών με τη χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης γινομένου των ροπών (Pearson product-moment ή Pearson r), ώστε 

αν υπάρχει συσχέτιση, να μελετήσουμε πιθανές αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 

μεταβλητών (Γεωργούσης, 1995). Ο δείκτης συσχέτισης (correlation coefficient) μας 

πληροφορεί καταρχάς αν δύο μεταβλητές συσχετίζονται η μία με την άλλη. Επιπλέον, μας 

δίνει πληροφορίες για το είδος της συσχέτισης, δηλαδή για το κατά πόσο είναι θετική ή 

αρνητική. Τέλος, μας παρέχει πληροφορίες και για το βαθμό συσχέτισης, δηλαδή αν είναι 

υψηλή, μέτρια ή χαμηλή (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006). Η αριθμητική τιμή που μπορεί να 

πάρει ένας δείκτης συσχέτισης κυμαίνεται μεταξύ του -1 (αρνητική συσχέτιση) και του +1 

(θετική συσχέτιση). Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του δείκτη συσχέτισης 

περιγράφονται στον πίνακα 18.  

Πίνακας 18. Εκτίμηση είδους και βαθμού συσχέτισης για το μέγεθος της βελτίωσης των 
τελικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα 

 

Ηλικία νηπίου  
Μη λεκτική 

νοητική 
ικανότητα 

Αρχικές επιδόσεις 
στη γενική 

μαθηματική 
ικανότητα 

Διαφορά επιδόσεων στη 
γενική μαθηματική 
ικανότητα 

r(363) = .06,  

p > .05 

r(363) = .18, 

 p < .05 

r(363) = -.18, 

 p < .05 

Από τη μελέτη του Πίνακα 18, φαίνεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 

των νηπίων και της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική τους 
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ικανότητα (p > .05). Αντίθετα, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση τόσο της μη λεκτικής 

νοητικής ικανότητας, όσο και των αρχικών επιδόσεων στη γενική μαθηματική ικανότητα, 

με το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα 

(p < .05). Ωστόσο, επειδή ο δείκτης συσχέτισης των δύο μεταβλητών (μη λεκτική νοητική 

ικανότητα, αρχικές επιδόσεις στη γενική μαθηματική ικανότητα) ισούται με +/-0,18, ο 

οποίος είναι μικρότερος από την κρίσιμη τιμή +/- 0,296, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική τους 

ικανότητα με καθεμιά από τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές. Επομένως, δε χρειάζεται να 

μελετήσουμε πιθανές αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών και της 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική τους ικανότητα. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό της διακύμανσης που είναι κοινό 

μεταξύ των ανεξαρτήτων μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης προσδιορισμού 

(coefficient of determination) r2 . Ο δείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό της συνολικής 

διακύμανσης της μεταβλητής Χ οφείλεται στη διακύμανση της μεταβλητής Υ. Ο δείκτης 

προσδιορισμού υπολογίζεται με την ύψωση στο τετράγωνο του δείκτη συσχέτισης δύο 

μεταβλητών και στη συνέχεια με τον πολλαπλασιασμό του με το 100 (Ρούσσος & Τσαούσης, 

2006). Από τον υπολογισμό του κοινού δείκτη προσδιορισμού (r2 = .03) των δύο 

ανεξάρτητων μεταβλητών, επιβεβαιώθηκε η μη ύπαρξη συσχέτισης καθεμιάς εκ των δύο 

ανεξάρτητων μεταβλητών με το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη 

γενική μαθηματική ικανότητα, καθώς βρέθηκε ότι το 3% της διακύμανσης στη βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα, οφείλεται στη διακύμανση 

καθεμίας από τις δύο παραπάνω μεταβλητές. Η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας, της μη 

λεκτικής νοητικής ικανότητας, των αρχικών επιδόσεων στη γενική μαθηματική ικανότητα, 

με τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα, περιγράφεται 

σαφέστερα στο Γράφημα 12. 

  

6 Αν ο βαθμός του δείκτη συσχέτισης είναι μικρότερος ή ίσος του +/- 0,29, δεν υπάρχει συσχέτιση. Αν ο 
δείκτης κυμαίνεται μεταξύ του +/- 0,30 και +/- 0,49, υπάρχει χαμηλή συσχέτιση. 
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Γράφημα 12. Διάγραμμα προφίλ του είδους και βαθμού συσχέτισης για το μέγεθος της 
βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα 

 

Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του βαθμού αλληλεξάρτησης των 

σημαντικών ανεξάρτητων μεταβλητών με τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην 

ειδική μαθηματική ικανότητα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του δείκτη συσχέτισης 

περιγράφονται στον Πίνακα 19.  

Πίνακας 19. Εκτίμηση είδους και βαθμού συσχέτισης για το μέγεθος της βελτίωσης των 
τελικών επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα 

 

Ηλικία νηπίου  Μη λεκτική 
νοητική ικανότητα  

Αρχικές 
επιδόσεις στην 

ειδική 
μαθηματική 
ικανότητα 

Διαφορά επιδόσεων στην 
ειδική Μαθηματική 
Ικανότητα 

r(363) = .01,  

p> .05 

r(363) = .16, 

  p < .05 

r(363) = -.46,  

p < .01 
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Από τη μελέτη του Πίνακα 19, φαίνεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 

των νηπίων και της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα (p > .05). Αντίθετα, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση τόσο της μη λεκτικής 

νοητικής ικανότητας όσο και των αρχικών επιδόσεων στη γενική μαθηματική ικανότητα, με 

το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα 

(p < .05). Ωστόσο, επειδή ο δείκτης συσχέτισης της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας, 

ισούται με 0.17, ο οποίος είναι μικρότερος από την κρίσιμη τιμή +/- 0.297, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην 

ειδική μαθηματική τους ικανότητα με τη μη λεκτική νοητική τους ικανότητα. Επιπρόσθετα, 

προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό της διακύμανσης που είναι κοινό μεταξύ των 

ανεξαρτήτων μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης προσδιορισμού (coefficient of 

determination) r2. Από τον υπολογισμό του δείκτη προσδιορισμού (r2 = .03) της μη λεκτικής 

νοητικής ικανότητας, επιβεβαιώθηκε η μη ύπαρξη συσχέτισης της ανεξάρτητης μεταβλητής 

με το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική τους 

ικανότητα, καθώς βρέθηκε ότι μόλις το 3% της διακύμανσης στη βελτίωση των επιδόσεων 

των παιδιών στην ειδική μαθηματική τους ικανότητα, οφείλεται στη διακύμανση της 

μεταβλητής αυτής. 

Αντίθετα επειδή η τιμή του δείκτη συσχέτισης της αρχικής επίδοσης των παιδιών στην 

ειδική μαθηματική ικανότητα ισούται με –.46 μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει 

χαμηλή αρνητική συσχέτιση της αρχικής επίδοσης των παιδιών στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα με το μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα. Παιδιά με μικρότερες αρχικές επιδόσεις στην ειδική μαθηματική ικανότητα 

εμφανίζουν υψηλότερη βελτίωση των επιδόσεων τους στην ειδική μαθηματική τους 

ικανότητα. Από τον υπολογισμό του δείκτη προσδιορισμού (r2 = .21) των αρχικών 

επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα επιβεβαιώθηκε η χαμηλή ύπαρξη 

συσχέτισης της συγκεκριμένης ανεξάρτητης μεταβλητής με το μέγεθος της βελτίωσης των 

επιδόσεων των παιδιών στη ειδική μαθηματική τους ικανότητα καθώς βρέθηκε ότι ποσοστό 

του 21% της διακύμανσης στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική 

μαθηματική τους ικανότητα οφείλεται στη διακύμανση της μεταβλητής αυτής. 

Συµπληρωµατικά, πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις για τον έλεγχο 

του βαθμού αλληλεξάρτησης των δυο μεταβλητών με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης 

7 Αν ο βαθμός του δείκτη συσχέτισης είναι μικρότερος ή ίσος του +/- 0.29, δεν υπάρχει συσχέτιση. Αν ο 
δείκτης κυμαίνεται μεταξύ του +/- 0.30 και +/- 0.49, υπάρχει χαμηλή συσχέτιση. 
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γινομένου των ροπών ανά ομάδα διδασκαλίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τόσο στην 

πρώτη πειραµατική οµάδα, όπου r(132) = -.49, p < .01, όσο και στη δεύτερη πειραµατική 

οµάδα, όπου r(120) = -.65, p < .01, το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών 

διέφερε στατιστικά σηµαντικά. Αντίθετα στην ομάδα ελέγχου, όπου r(107) = -.18, p > .05, 

το µέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών δεν διέφερε στατιστικά σηµαντικά. 

Επιπλέον φάνηκε ότι η βελτίωση ήταν σηµαντικά υψηλότερη στην δεύτερη πειραματική 

ομάδα συγκρινόμενη με την πρώτη πειραματική ομάδα. Η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας, 

της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας, των αρχικών επιδόσεων στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα, με τη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική τους 

ικανότητα, περιγράφεται σαφέστερα στο Γράφημα 13. 

Γράφημα 13. Διάγραμμα προφίλ του είδους και βαθμού συσχέτισης για το μέγεθος της 
βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα 

 

Αντίστοιχα, για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου των παιδιών ως 

διαφοροποιητικού παράγοντα του μεγέθους της βελτίωσης των επιδόσεών τους στη γενική 

μαθηματική ικανότητα, εφαρμόστηκε το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα. Η εφαρμογή 

του κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα, έδειξε ότι η επίδραση του φύλου στη βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητά τους υπήρξε μη στατιστικά 
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σημαντική t(363) = -1.22, p > .05, δηλαδή το φύλο δε φαίνεται να παίζει ρόλο στη βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα Αντίστοιχα αποτελέσματα 

έδειξε και η εφαρμογή του κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα ως προς την επίδραση του 

φύλου στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα t(363) 

= .95, p > .05. Η σχέση μεταξύ του φύλου, της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας και του 

μεγέθους βελτίωσης της γενικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών, παρουσιάζεται στο 

Γράφημα 14. 

Γράφημα 14. Διάγραμμα σκεδασμού της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας και του μεγέθους 
βελτίωσης της γενικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών ανά φύλο. 

 

Στο διάγραμμα αυτό παρατηρούμε πως τα σημεία τα οποία αντιστοιχούν στο φύλο των 

παιδιών, παρότι δεν κατανέμονται ελεύθερα στο χώρο, ακολουθούν μία συγκεκριμένη 

θετική κατεύθυνση κοινή και για τα δύο φύλα. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η μελέτη των επιδράσεων περισσότερων από μία 

ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη μεταβλητή (βελτίωση των επιδόσεων των 

παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα), καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. 

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο της παραγοντικής ανάλυσης 

διακύμανσης (factorial analysis of variance), η οποία έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι 

συμβάλλει στη μελέτη της επίδρασης που έχει η αλληλεπίδραση (interaction) των 

ανεξάρτητων μεταβλητών στις μετρήσεις (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006).  
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Αρχικά, μέσω του κριτηρίου της παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης, εξετάστηκαν 

οι κύριες επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης και του φύλου των παιδιών, στη 

βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική τους ικανότητα. Τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή του κριτηρίου έδειξαν ότι σημαντική κύρια επίδραση στο 

μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα είχε 

μόνο η πειραματική παρέμβαση, F(2, 359) = 24.60, p < .01. Αντίθετα, το φύλο των παιδιών 

δεν είχε καμία επίδραση F(1, 359) = 1.46, p > .05, όσο και η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

φύλου με την πειραματική παρέμβαση F(2, 359) = .80, p > .05. Στο Γράφημα 15, 

περιγράφεται το μέγεθος της βελτίωσης των αγοριών και των κοριτσιών στη γενική 

μαθηματική ικανότητα. 

Γράφημα 15. Διάγραμμα προφίλ για το μέγεθος της βελτίωσης των αγοριών και των 
κοριτσιών στη γενική μαθηματική ικανότητα 

 

Από τη μελέτη του γραφήματος, παρατηρούμε ότι τα δύο φύλα, στις δύο πειραματικές 

ομάδες, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια και τα κορίτσια που ανήκαν στην 

ομάδα ελέγχου. Επίσης, στις δύο πειραματικές ομάδες τα κορίτσια σημείωσαν καλύτερες 

επιδόσεις από τα αγόρια, ως προς το μέγεθος της βελτίωσης της γενικής μαθηματικής τους 

ικανότητας. Στην ομάδα ελέγχου, οι επιδόσεις των δύο φύλων ήταν ισοδύναμες.  

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι κύριες επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης και της 

ηλικίας των παιδιών, στη βελτίωση των επιδόσεών τους στη γενική μαθηματική ικανότητα. 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του κριτηρίου έδειξαν ότι σημαντική κύρια επίδραση 
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στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα 

είχε μόνο η πειραματική παρέμβαση, F(2, 307) = 8.86, p < .01. Αντίθετα, η ηλικία των 

παιδιών δεν είχε καμία επίδραση F(20, 307) = .93,  p > .05, όσο και η αλληλεπίδραση μεταξύ 

της ηλικίας με την πειραματική παρέμβαση F(35, 307) = .84, p > .05.  

Αντίστοιχα, η επίδοση των νηπίων στη μη λεκτική νοητική ικανότητα F(26, 302) = 

1.02, p > .05, όσο και η αλληλεπίδραση μεταξύ της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας με την 

πειραματική παρέμβαση F(34, 302) = 0.87, p > .05, δεν είχαν καμία επίδραση στη βελτίωση 

των επιδόσεών τους στη γενική μαθηματική ικανότητα. Μόνο η πειραματική παρέμβαση, 

F(2, 302) = 15.85, p < .01, είχε σημαντική κύρια επίδραση. Τέλος, εξετάστηκαν οι κύριες 

επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης και της επίδοσής τους στη γενική μαθηματική 

ικανότητα στην προμέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση των νηπίων στη γενική 

μαθηματική ικανότητα κατά τη φάση της προμέτρησης F(34, 276) = 1.20, p > .05, όσο και 

η αλληλεπίδραση μεταξύ της επίδοσης των νηπίων στη γενική μαθηματική ικανότητα κατά 

τη φάση της προμέτρησης με την πειραματική παρέμβαση F(52, 276) = .98, p > .05, δεν 

είχαν καμία επίδραση στη βελτίωση των επιδόσεών τους στη γενική μαθηματική ικανότητα. 

Μόνο η πειραματική παρέμβαση, F(2, 276) = 14.08, p < .01, είχε σημαντική κύρια επίδραση. 

Στον Πίνακα 20, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα από τη μελέτη των 

επιδράσεων για το μέγεθος της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική 

μαθηματική ικανότητα, των κυριότερων ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς και των 

αλληλεπιδράσεων με την ανεξάρτητη μεταβλητή της πειραματικής παρέμβασης. 

Πίνακας 20. Αποτελέσματα από τη μελέτη των επιδράσεων για το μέγεθος της βελτίωσης 
των τελικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική μαθηματική ικανότητα, των κυριότερων 
ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους 

Κύριες επιδράσεις - Αλληλεπίδραση Βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη 
γενική μαθηματική ικανότητα 

Φύλο F(1, 359) = 1.46, p > .05 

Φύλο *8 Πειραματική παρέμβαση F(2, 359) = .80, p > .05 

Ηλικία F(20, 307) = .93,  p > .05 

Ηλικία * Πειραματική παρέμβαση F(35, 307) = .84, p > .05 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα F(26, 302) = 1.02, p > .05 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα * 
Πειραματική παρέμβαση F(34, 302) = 0.87, p > .05 

8 Ο αστερίσκος δηλώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών 
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Αρχικό επίπεδο στη γενική μαθηματική 
ικανότητα  F(34, 276) = 1.20, p > .05 

Αρχικό επίπεδο στη γενική μαθηματική 
ικανότητα * πειραματική παρέμβαση F(52, 276) = .98, p > .05 

Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε η μελέτη των επιδράσεων περισσότερων από μία 

ανεξάρτητων μεταβλητών στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική 

μαθηματική τους ικανότητα, καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Αρχικά, 

εξετάστηκαν οι κύριες επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης και του φύλου των παιδιών, 

στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική τους ικανότητα. Τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή του κριτηρίου έδειξαν ότι σημαντική κύρια επίδραση στο 

μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα είχε 

μόνο η πειραματική παρέμβαση, F(2, 359) = 34.46, p < .01. Αντίθετα, το φύλο των παιδιών 

δεν είχε καμία επίδραση F(1, 359) = 1.23, p > .05, όσο και η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

φύλου με την πειραματική παρέμβαση F(2, 359) = .01, p > .05. Στο Γράφημα 16, 

περιγράφεται το μέγεθος της βελτίωσης των αγοριών και των κοριτσιών στην ειδική 

μαθηματική ικανότητα. 

Γράφημα 16. Διάγραμμα προφίλ για το μέγεθος της βελτίωσης των αγοριών και των 
κοριτσιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα 

 

Από τη μελέτη του γραφήματος παρατηρούμε ότι τα δύο φύλα, στις δύο πειραματικές 

ομάδες, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια και τα κορίτσια που ανήκαν στην 
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ομάδα ελέγχου. Επίσης, στις τρεις πειραματικές ομάδες, τα αγόρια σημείωσαν ελαφρά 

καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια ως προς το μέγεθος της βελτίωσης της γενικής 

μαθηματικής τους ικανότητας.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι κύριες επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης και της 

ηλικίας των παιδιών, στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεών τους στην ειδική 

μαθηματική ικανότητα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του κριτηρίου έδειξαν ότι 

σημαντική κύρια επίδραση στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην 

ειδική μαθηματική ικανότητα είχε μόνο η πειραματική παρέμβαση, F(2, 307) = 21.45, p < 

.01. Αντίθετα, η ηλικία των παιδιών δεν είχε καμία επίδραση F(20, 307) = 1.14, p > .05, όσο 

και η αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλικίας με την πειραματική παρέμβαση F(35, 307) = 1.90, 

p > .05. Αντίστοιχα, η επίδοση των νηπίων στη μη λεκτική νοητική ικανότητα F(26, 302) = 

1.48, p > .05, όσο και η αλληλεπίδραση μεταξύ της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας με την 

πειραματική παρέμβαση F(34, 302) = .96, p > .05, δεν είχε καμία επίδραση στη βελτίωση 

των επιδόσεών τους στη γενική μαθηματική ικανότητα. Μόνο η πειραματική παρέμβαση, 

F(2, 302) = 15.02, p < .01, είχε σημαντική κύρια επίδραση. Τέλος, εξετάστηκαν οι κύριες 

επιδράσεις της πειραματικής παρέμβασης και του αρχικού επιπέδου στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το αρχικό επίπεδο στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα F(4, 352) = 1.07, p > .05, όσο και η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρχικού επιπέδου 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα με την πειραματική παρέμβαση F(6, 352) = .91, p > .05, 

δεν είχαν καμία επίδραση στη βελτίωση των επιδόσεων τους στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα. Μόνο η πειραματική παρέμβαση, F(2, 352) = 15.43, p < .01, είχε σημαντική 

κύρια επίδραση. Στον Πίνακα 21, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα από τη 

μελέτη των επιδράσεων για το μέγεθος της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών 

στην ειδική μαθηματική ικανότητα, των κυριότερων ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς και 

των αλληλεπιδράσεων με την ανεξάρτητη μεταβλητή της πειραματικής παρέμβασης. 
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Πίνακας 21. Αποτελέσματα από τη μελέτη των επιδράσεων για το μέγεθος της βελτίωσης 
των τελικών επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα, των κυριότερων 
ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους 

Κύριες επιδράσεις - Αλληλεπίδραση Βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών 
στην ειδική μαθηματική ικανότητα 

Φύλο F(1, 359) = 1.23, p > .05 

Φύλο *9 Πειραματική παρέμβαση F(2, 359) = .01, p > .05 

Ηλικία F(20, 307) = 1.14, p > .05 

Ηλικία * Πειραματική παρέμβαση F(35, 307) = 1.90, p > .05 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα F(26, 302) = 1.48, p > .05 

Μη λεκτική νοητική ικανότητα * 
Πειραματική παρέμβαση F(34, 302) = .96, p > .05 

Αρχικό επίπεδο στην ειδική μαθηματική 
ικανότητα  F(4, 352) = 1.07, p > .05 

Αρχικό επίπεδο στην ειδική μαθηματική 
ικανότητα * πειραματική παρέμβαση F(6, 352) = .91, p > .05 

Σύνοψη αποτελεσμάτων 

Βασικό ερώτημα στην παρούσα μελέτη ήταν εάν η επίδραση της πειραματικής 

παρέμβασης στην επίδοση των νηπίων στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα τους 

επηρεάζεται, και κατά συνέπεια διαφοροποιείται, από σημαντικούς γνωστικούς και λοιπούς 

παράγοντες. Ο έλεγχος του βαθμού αλληλεξάρτησης των σημαντικών ανεξάρτητων 

μεταβλητών για το μέγεθος της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των παιδιών στη γενική 

μαθηματική ικανότητα, έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας, της μη 

λεκτικής νοητικής ικανότητας και των αρχικών επιδόσεων των παιδιών, με το μέγεθος της 

βελτίωσης των τελικών επιδόσεών τους στη γενική μαθηματική ικανότητα. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα έδωσε και ο έλεγχος του βαθμού αλληλεξάρτησης των σημαντικών 

ανεξάρτητων μεταβλητών, για το μέγεθος της βελτίωσης των τελικών επιδόσεων των 

παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα με τη διαφοροποίηση της επίδρασης των 

αρχικών επιδόσεων των παιδιών. Ειδικότερα βρέθηκε ότι υπάρχει μέτρια αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της αρχικης επίδοσης και του μέγεθος της βελτίωσης των τελικών 

επιδόσεων των παιδιών στην ειδική μαθηματική ικανότητα. Ωστόσο η συσχέτιση αυτή  είναι 

στατιστικά σημαντική μόνο για τις δυο πειραματικές ομάδες. Επίσης, βρέθηκε ότι η 

9 Ο αστερίσκος δηλώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών 
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επίδραση της πειραματικής παρέμβασης στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των 

παιδιών στη γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα, δεν διαφοροποιήθηκε ανάλογα 

µε το φύλο των παιδιών. 

Ο έλεγχος των κυρίων επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων περισσότερων από μία 

ανεξάρτητων μεταβλητών στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη 

γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα, έδειξε ότι η επίδραση της πειραματικής 

παρέμβασης στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και ειδική μαθηματική 

ικανότητα, δε διαφοροποιήθηκε από την ηλικία των παιδιών, το φύλο τους, τη µη λεκτική 

νοητική τους ικανότητα και τις αρχικές τους επιδόσεις στη γενική και ειδική μαθηματική 

ικανότητα αντίστοιχα.  

Σύμφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσματα, επαληθεύεται η υπόθεση της παρούσας μελέτης, 

σύμφωνα µε την οποία οι επιδόσεις των παιδιών στο κριτήριο αξιολόγησης της γενικής και 

ειδικής μαθηματικής ικανότητας, θα διαφέρουν σημαντικά μετά την παρέμβαση, ανάλογα 

µε την τεχνική διδασκαλίας των Μαθηματικών, ακόμη και μετά τον έλεγχο της ηλικίας, του 

φύλου, της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας, και του αρχικού επιπέδου των παιδιών στη 

γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η επίδραση της διδασκαλίας με χρήση υπολογιστών και ταμπλετών στην 
ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν αρχικά να διερευνήσει και να συγκρίνει την 

επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι τεχνικές της διδασκαλίας με τη χρήση των υπολογιστών 

και των ταμπλετών, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία των Ρεαλιστικών 

Μαθηματικών στην προσχολική τάξη.  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επαληθεύτηκε η βασική γενική υπόθεση, 

σύμφωνα με την οποία οι δύο διδακτικές τεχνικές διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την 

επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη της γενικής και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στις δύο πειραματικές 

συνθήκες τα παιδιά βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στο κριτήριο αξιολόγησης της Πρώιμης 

Μαθηματικής Ικανότητας (ΤΕΜΑ-3). Η διδασκαλία με τη χρήση των ταμπλετών, όμως, σε 

σύγκριση με τη διδασκαλία με τη χρήση των υπολογιστών, βοήθησε σε σημαντικότερο 

βαθμό τα παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη γενική και ειδική μαθηματική 

ικανότητα. 

Δεύτερος βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνηθεί εάν η 

επίδραση που ασκούν οι τεχνικές της διδασκαλίας με τη χρήση των υπολογιστών και των 

ταμπλετών, στην ανάπτυξη της γενικής και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας, 

διαφοροποιείται από σημαντικούς γνωστικούς και λοιπούς παράγοντες, οι οποίοι 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών. Από τα 

αποτελέσματα της μελέτης επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η ανάπτυξη 

της γενικής και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας διαφοροποιείται ανάλογα με την 

τεχνική διδασκαλίας των Μαθηματικών, ακόμη και μετά τον έλεγχο των γνωστικών και 

λοιπών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με την ευρύτερη ανάπτυξη της μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών. 
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Η επίδραση της διδασκαλίας με τη χρήση υπολογιστών και τη χρήση ταμπλετών ως προς 
τη βελτίωση της γενικής και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι σε κάθε πειραματική συνθήκη τα παιδιά 

βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη γενική και την ειδική μαθηματική 

ικανότητα, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της διδασκαλίας κατά την πειραματική 

παρέμβαση. Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή των πειραματικών παρεμβάσεων, ο 

συνδυασμός της διδασκαλίας των Μαθηματικών σύμφωνα με τις αρχές της Ρεαλιστικής 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ, είτε με τη μορφή των υπολογιστών είτε 

με τη μορφή των ταμπλετών, βοήθησε τα παιδιά να βελτιώσουν σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό τις γνώσεις τους στις βασικές μαθηματικές έννοιες. 

Η διδακτική παρέμβαση στις δύο πειραματικές ομάδες βασίστηκε στη χρήση 

ρεαλιστικών εφαρμογών και στη σύνδεση των Μαθηματικών με την εμπειρία των μαθητών 

και την καθημερινή ζωή. Αποδόθηκε μεγάλη σημασία στην κατασκευαστική προσέγγιση 

της γνώσης και στην ανάπτυξη των μαθηματικών διαδικασιών, οι οποίες μέσα από τη 

σύνδεση της άτυπης δράσης με τις τυπικές μαθηματικές έννοιες, ενθάρρυναν τη 

«μαθηματικοποίηση» των βασικών αριθμητικών εννοιών. Οι πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες 

τις οποίες απέκτησαν τα νήπια από το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασίστηκαν σε 

δραστηριότητες, το πλαίσιο των οποίων συνδεόταν με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών και προοδευτικά επεκτείνονταν σε άλλες βιωματικές καταστάσεις προβληματισμού 

και επικοινωνίας. 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η τεχνική της διδασκαλίας 

των μαθηματικών εννοιών σύμφωνα με τις αρχές της Ρεαλιστικής Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης, βοήθησε τα παιδιά των δύο πειραματικών ομάδων να κατανοήσουν τις 

βασικές μαθηματικές έννοιες και να αναπτύξουν τη μαθηματική τους γνώση. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα συγκλίνουν με τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών, τα οποία 

σχετίζονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο διδασκαλίας, προκειμένου τα παιδιά Προσχολικής 

Εκπαίδευσης να αναπτύξουν μαθηματική γνώση (Λεμονίδης, 1998· Ginsburg, 2002· 

Κόσυβας & Λεμονίδης, 2002· Καλδρυμίδου & Καπέλου, 2003· Σακονίδης, 2004· Τζεκάκη 

& Χριστοδούλου, 2004· Κασιμάτη, 2006· Nunes & Bryant, 2007· Ζαχάρος, 2007· Τζεκάκη, 

2007α· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008· Van den Heuvel-Panhuizen, 2008).  

Αρκετές από τις μαθηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης δεν έχουν νόημα για τα παιδιά, διότι εν τέλει, τα παιδιά δεν 

καταλαβαίνουν για ποιό λόγο τις κάνουν, ποιός είναι ο σκοπός και ποιά η χρησιμότητά τους. 

Αντίθετα, τα παιδιά γοητεύονται και μαθαίνουν Μαθηματικά όταν μπορούν να συνδέσουν 
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τις μαθηματικές γνώσεις, διαδικασίες, ικανότητες και έννοιες με ρεαλιστικές, πραγματικές 

καταστάσεις και μαθηματικές δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτά (Σακονίδης, 2004· 

Nunes & Bryant, 2007· Ζαχάρος, 2007· Τζεκάκη, 2007α· Buys, 2008· Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2008). Όπως αποδείχτηκε στην παρούσα μελέτη, ο καλύτερος τρόπος να 

αναπτύξουν τα παιδιά μαθηματική γνώση είναι μέσα από εξάσκηση και εφαρμογή σε 

αληθινά προβλήματα, τα οποία συνδέονται με μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες, 

αναδεικνύουν μαθηματικές διαδικασίες και προωθούν τη σημασία των μαθηματικών 

εννοιών (Nunes & Bryant, 2007). 

Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προεκτείνουν τα αποτελέσματα 

προγενέστερων μελετών, τα οποία αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση (Jordan et al., 2009· Siegler & Ramani, 2009· Jordan, Glutting, 

Ramineni, & Watkins, 2010· Levine, Suriyakham, Rowe, Huttenlocher & Gunderson, 2010· 

Jordan, Glutting, Dyson, Hassinger-Das & Irwin, 2012· Baroody, Purpura & Reid, 2012· 

Dyson, Jordan & Glutting, 2013), καθώς δείχνουν ότι η διδακτική παρέμβαση μπορεί να 

εφαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούν τα Νηπιαγωγεία στην 

Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τις 

μαθηματικές τους γνώσεις. Στην παρούσα εργασία, κατά την εφαρμογή της διδακτικής 

παρέμβασης δόθηκε νόημα σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας τα 

νήπια να χρησιμοποιήσουν τα Μαθηματικά ως εργαλείο σε διδακτικές δραστηριότητες με 

μαθηματικό περιεχόμενο, οι οποίες αναφέρονταν σε μαθηματικές καταστάσεις. 

Ενσωματώνοντας τις μαθηματικές δραστηριότητες σε ένα αυθεντικό πλαίσιο και 

προσομοιώνοντας την καθημερινή ζωή των νηπίων, τα παιδιά ενεπλάκησαν σε 

διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες γι’ αυτά μαθηματικές δραστηριότητες, μέσα από τις 

οποίες προσέγγισαν τη μαθηματική γνώση και ανακάλυψαν τις μαθηματικές έννοιες. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τις απόψεις άλλων ερευνητών στον Ελλαδικό χώρο 

(Λεμονίδης & Χατζηλιαμή, 2002· Κόσυβας & Λεμονίδης 2002· Καλδρυμίδου & Καπέλου, 

2003· Κασιμάτη, 2006· Τζεκάκη, 2007· 2006), οι οποίοι υποστηρίζουν πως τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο συγκροτούν τις 

γνώσεις για τις βασικές μαθηματικές αρχές.  

Η χρήση των ΤΠΕ φαίνεται να αποτελεί παράγοντα, ο οποίος ερμηνεύει την υπεροχή 

των πειραματικών παρεμβάσεων έναντι της τεχνικής της διδασκαλίας η οποία 

χρησιμοποιήθηκε στην ομάδα ελέγχου, καθώς οι μαθηματικές δραστηριότητες με τη χρήση 

εποπτικών μέσων, μπορούν να λειτουργήσουν ως «γνωστικές γέφυρες» (Κόσυβας & 

Λεμονίδης, 2002), διαδραματίζοντας έναν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του 
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Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Η παράμετρος της χρήσης των ΤΠΕ μέσω 

των κατάλληλων διδακτικών τεχνικών, έχει αποδειχτεί από ποικίλες έρευνες ότι προφέρει 

μοναδικές νοητικές εμπειρίες και ευκαιρίες στα μικρά παιδιά, διευκολύνοντας τη δημιουργία 

περιβαλλόντων ενεργητικής μάθησης (Haugland 2000· Ράπτης & Ράπτη, 2002· Clements, 

2002· Κυρίδης κ.ά., 2003· Plowman, & Stephen, 2003· Κόμης, 2004· Ντολιοπούλου, 2004· 

Μικρόπουλος, 2006· Ζαράνης, 2007· Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009· Clements & Sarama, 

2009· Yelland, 2010· Kalogiannakis & Zaranis, 2011).  

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τη θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ και 

της επίτευξης μαθηματικών στόχων, συμβαδίζοντας με τα πορίσματα πλείστων διεθνών 

ερευνών, σύμφωνα με τα οποία, ο συνδυασμός της υπολογιστικής Τεχνολογίας και των 

στοχευμένων μαθηματικών δραστηριοτήτων είναι πιο αποδοτικός στην εκμάθηση 

λογικομαθηματικών εννοιών και στην προώθηση της μαθηματικής σκέψης, σε σχέση με τη 

χρήση καθεμιάς μεθόδου ξεχωριστά (Yelland, 2002· 2010· Clements & Sarama, 2007a· 

Attard & Curry, 2012· Egan & Hengst, 2012· McManis & Gunnewig, 2012· Pasnik & 

Llorente, 2013· Raftree et al., 2013· Peirce, 2013). Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας συμβαδίζουν με τα πορίσματα αρκετών ερευνών από τον Ελλαδικό χώρο, 

επιβεβαιώνοντας ότι η διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών με τη χρήση αναπτυξιακά 

κατάλληλου λογισμικού, επιφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα συγκρινόμενη με τη 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (Βοσνιάδου, 2006· Ζαράνης κ.ά., 2008· 2009· Zaranis, & 

Kalogiannakis, 2011; Kalogiannakis, & Zaranis, 2011· Ζαράνης & Μπαραλής, 2012· 

Zaranis, 2013). 

Η διατριβή αναδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε η διδασκαλία με 

τη χρήση των ταμπλετών, σε σύγκριση με τη διδασκαλία με τη χρήση των υπολογιστών, στη 

βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα. Η χρήση 

των ταμπλετών συνέβαλε στο να μεταβληθεί η δυναμική των προσχολικών τάξεων, 

επιτρέποντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μάθησης, προωθώντας τη μεγαλύτερη 

συνεργασία και την επακόλουθη μάθηση μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Από την 

παρούσα μελέτη προέκυψε ότι τα αυξημένα κίνητρα, ο ενθουσιασμός, το ενδιαφέρον, η 

συμμετοχή, η ανεξαρτησία και η δημιουργικότητα είναι ορισμένα μόνο από τα θετικά 

στοιχεία που σχετίζονται με την εκπαιδευτική χρήση των ταμπλετών στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου. Τα αποτελέσματα της διατριβής συμφωνούν με τα αποτελέσματα διεθνών 

ερευνών, τα οποία αναγνωρίζουν τη συμβολή των ταμπλετών στη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας, διευκολύνοντας τη δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

πέρα από αυτές που μπορούν να προσφέρουν οι συμβατικές μορφές των ΤΠΕ (Gasparini & 
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Culén, 2011· Heinrich, 2011· Henderson & Yeow, 2012· Yelland & Gilbert, 2012· Carr, 2012· 

Burden & Male, 2013· Highfield & Goodwin, 2013). Επίσης, η παρούσα μελέτη προεκτείνει 

τα αποτελέσματα των προγενέστερων αυτών μελετών, καθώς δείχνει ότι ο προσεκτικός 

σχεδιασμός μίας διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση των φορητών συσκευών καθιστά 

εφικτή την εφαρμογή αυτής της διδακτικής προσέγγισης όχι μόνο σε ολιγομελείς ομάδες 

παιδιών αλλά και στο σύνολο των παιδιών της τάξης, επιτρέποντας την εφαρμογή ενός 

ευρύτερου φάσματος στρατηγικών διδασκαλίας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Banister, 

2010· Hill, 2011· Walters, 2011· Terras & Ramsay, 2012· Bannon et al., 2012· Highfield, & 

Goodwin, 2013· Fleer, 2013· Clarke et al., 2013). 

Σημαντικό είναι, παράλληλα, το γεγονός ότι και στην ομάδα ελέγχου, στην οποία 

εφαρμόστηκε η διδασκαλία σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών αλλά δεν έγινε 

καθόλου χρήση των δύο μορφών των ΤΠΕ, τα παιδιά αύξησαν τις επιδόσεις τους στη γενική 

και στην ειδική μαθηματική ικανότητα. Ωστόσο, η αύξηση των επιδόσεων στην ομάδα 

ελέγχου ήταν σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση των επιδόσεων στις δύο 

πειραματικές ομάδες. Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο εναρμονισμένο με τα 

σύγχρονα ευρήματα της διδακτικής των Μαθηματικών, κατευθύνει τις νηπιαγωγούς να 

ασχοληθούν με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας με διάφορα θέματα των μαθηματικών, 

μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτά και οι οποίες συνδέονται με τις άτυπες 

μαθηματικές τους γνώσεις. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι νηπιαγωγοί μπορούν 

να ακολουθούν τις πρακτικές εφαρμογές οι οποίες προτείνονται στον «Οδηγό Νηπιαγωγού» 

και στον «Οδηγό Εκπαιδευτικού». Αυτή η ενασχόληση αποτέλεσε ένα κατάλληλο πλαίσιο, 

ώστε τα παιδιά της ομάδας ελέγχου να έρθουν σε επαφή με τις βασικές μαθηματικές έννοιες 

και να βελτιώσουν τη γενική και την ειδική μαθηματική τους ικανότητα. Ωστόσο, φαίνεται 

ότι οι χαμηλότερες επιδόσεις των παιδιών στην ομάδα ελέγχου οφείλονται σε δύο 

παράγοντες. Ο ένας είναι η ελάχιστη έως μηδενική χρήση των ΤΠΕ στην ομάδα ελέγχου, 

συμβαδίζοντας με τα ευρήματα ερευνών σχετικά με την αναντιστοιχία μεταξύ της θετικής 

στάσης των Ελληνίδων νηπιαγωγών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, και της 

πραγματικής χρήσης τους (Tsitouridou & Virzas, 2001· Κυρίδης κ.ά., 2003· Βοσνιάδου, 

2006· Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). Ενώ κατά την επαφή των παιδιών με τις ΤΠΕ είναι 

πράγματι δυνατό να παρατηρηθούν συναρπαστικές και χρήσιμες παιδαγωγικές καταστάσεις, 

στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο δε γίνεται η χρήση και η βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των 

πολυδύναμων εργαλείων (Κυρίδης κ.ά., 2003· Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). 

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με το γεγονός ότι ενώ τόσο το πρόσφατο αναλυτικό 

πρόγραμμα (ΥΔΒΜΘ, 2011), όσο και το παλαιότερο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), 
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συμβαδίζοντας με τις κυρίαρχες διεθνείς πρακτικές, αναγνωρίζουν την ανάγκη διδασκαλίας 

των μαθηματικών εννοιών, περιγράφοντας άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη 

σαφήνεια τους σκοπούς της διδασκαλίας των Μαθηματικών, εντούτοις η πρακτική 

υλοποίησης από τις νηπιαγωγούς συχνά δε συμβαδίζει με τους διακηρυγμένους στόχους. 

Συχνά οι νηπιαγωγοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθούν την παλιά διδακτική 

αντίληψη, καθώς εξακολουθούν να ρωτούν, να καθοδηγούν με ερωταποκρίσεις, να θέτουν 

οι ίδιες τα στοιχεία που χρειάζεται να αποτελούν τον πυρήνα των ερωτήσεων και της 

αναζήτησης των παιδιών (Τζεκάκη, 2007α). Η πρακτική αυτή είναι αντίθετη με το βασικό 

προσανατολισμό της σύγχρονης μαθηματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά 

προκειμένου να μπορέσουν να αντιληφθούν το νόημα των Μαθηματικών, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τα Μαθηματικά ως εργαλείο συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων 

(Σακονίδης, 2004· Nunes & Bryant, 2007). Η πλειονότητα των νηπιαγωγών εξακολουθεί να 

δίνει στα παιδιά δραστηριότητες οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο που βρίσκονται κάθε 

φορά οι μαθητές, σε αντίθεση με την αποδεκτή διεθνώς άποψη ότι οι δραστηριότητες πρέπει 

να τα ωθούν στην περαιτέρω εξέλιξη της μαθηματικής τους γνώσης (Τζεκάκη, 2007α; 

Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Επιπλέον, αρκετές φορές οι νηπιαγωγοί εμμένουν στις 

ποιοτικές σχέσεις ως προϋπόθεση της ενασχόλησης των παιδιών με ένα μαθηματικό θέμα, 

αντί να δίνουν έμφαση στην ποσοτική λύση ενός μαθηματικού προβλήματος, όπως 

πρεσβεύουν οι σύγχρονες έρευνες (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Με τις διδακτικές 

αυτές μεθόδους και πρακτικές, αφενός περιορίζεται θεαματικά η διδασκαλία των 

Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο και από την άλλη χάνεται ο ποιοτικός προσανατολισμός, ο 

οποίος αποτελεί τον επιθυμητό στόχο της διδασκαλίας σε αυτήν τη βαθμίδα (Ζαχάρος, 

2007). 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες 

βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ στη διευρυμένη τους μορφή, σε συνδυασμό με την έμφαση 

στις ρεαλιστικές πτυχές της Μαθηματικής εκπαίδευσης, μπορούν να παίξουν ουσιαστικό 

ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου στο 

γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, εφόσον υποστηρίζονται από αναπτυξιακά 

κατάλληλες εφαρμογές και λογισμικά ενσωματωμένα σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια 

και δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, κρίνονται πιο αποτελεσματικές για την ανάπτυξη της 

γενικής και ειδικής μαθηματικής ικανότητας των παιδιών, σε σύγκριση με τις διδακτικές 

πρακτικές οι οποίες βασίζονται σε πιο παραδοσιακά μοντέλα μάθησης.  
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Η επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην ανάπτυξη της γενικής και της 
ειδικής μαθηματικής ικανότητας 

Δεύτερος βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η επίδραση 

που ασκούν οι τεχνικές της διδασκαλίας των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση 

υπολογιστών και ταμπλετών, στην ανάπτυξη της γενικής και της ειδικής μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών, διαφοροποιείται από σημαντικούς γνωστικούς και λοιπούς 

παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας. Η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η διδασκαλία με τη χρήση των ταμπλετών διατήρησε την 

υπεροχή έναντι της τεχνικής της διδασκαλίας με τη χρήση των υπολογιστών και της 

παραδοσιακής διδασκαλίας στην ομάδα ελέγχου, ακόμη και όταν ελέγχθηκαν σημαντικοί 

παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ηλικία, το φύλο των παιδιών, τη μη λεκτική νοητική 

τους ικανότητα και τις αρχικές τους επιδόσεις στη γενική και στην ειδική μαθηματική 

ικανότητα.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι επιδράσεις των δύο τεχνικών της 

διδασκαλίας δε διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με τις αρχικές επιδόσεις των παιδιών στο 

κριτήριο της πρώιμης μαθηματικής ικανότητας (ΤΕΜΑ-3). Τα παιδιά, τα οποία πριν την 

έναρξη της πειραματικής παρέμβασης διέθεταν περισσότερες γνώσεις στη γενική και στην 

ειδική μαθηματική ικανότητα, δε βελτίωσαν περισσότερο τις γνώσεις τους από ό,τι τα παιδιά 

που διέθεταν λιγότερες μαθηματικές γνώσεις. Συνεπώς, στην παρούσα μελέτη, τα παιδιά που 

διέθεταν ισχυρή μαθηματική βάση, ανεξάρτητα από την πειραματική συνθήκη στην οποία 

ανήκαν, δεν επωφελήθηκαν περισσότερο προκειμένου να βελτιώσουν τη μαθηματική τους 

ικανότητα. Προκύπτει, δηλαδή, ότι η διδασκαλία των Μαθηματικών βασισμένη στη 

Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση σε συνδυασμό με την χρήση αναπτυξιακά κατάλληλου 

λογισμικού, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε και τα χαμηλής και μέτριας 

επίδοσης παιδιά να κατακτήσουν σε σημαντικό βαθμό τις βασικές μαθηματικές έννοιες. 

Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα που αφορούν στην επίδραση που άσκησαν οι 

προγενέστερες γνώσεις των παιδιών στα Μαθηματικά, όσον αφορά στο μέγεθος της 

βελτίωσης των επιδόσεών τους. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το 

μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεών τους δεν επηρεάζεται από τις προγενέστερες γνώσεις 

τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, και δείχνουν ότι η διδασκαλία 

των Μαθηματικών με τη χρήση αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, 

μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να βελτιώσουν τη 

μαθηματική τους ικανότητα. Τα παιδιά στις δύο πειραματικές ομάδες του δείγματος, αν και 

σημείωσαν χαμηλότερες αρχικές επιδόσεις στη γενική και στην ειδική μαθηματική τους 
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ικανότητα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, μπόρεσαν να καλύψουν σε σημαντικό βαθμό 

τις διαφορές τους και εν τέλει να ξεπεράσουν την αρχική υψηλή επίδοση των παιδιών της 

ομάδας ελέγχου, ως αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας την οποία 

ακολούθησαν. 

Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τις απόψεις αρκετών ερευνητών σύμφωνα με 

τις οποίες οι διδακτικές προτάσεις στο χώρο της μαθηματικής Προσχολικής Εκπαίδευσης 

πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάγκη ατομικής ή ομαδικής δραστηριότητας των μαθητών 

και στην εμπλοκή τους σε καταστάσεις με νόημα και ενδιαφέρον για αυτά. Επιβάλλεται κατά 

τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών η χρήση ποικιλίας μεθόδων σε συνδυασμό με τη 

χρήση της υπολογιστικής Τεχνολογίας, ώστε τα παιδιά να προσεγγίζουν τη μαθηματική 

γνώση και να ανακαλύπτουν τις μαθηματικές έννοιες μέσα από διάφορα είδη ερεθισμάτων 

(Καλδρυμίδου & Καπέλου, 2003· Σακονίδης, 2004· Nunes & Bryant, 2007· Ζαχάρος, 2007· 

Τζεκάκη, 2007α· Van den Heuvel-Panhuizen, 2008· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων στην παρούσα εργασία έδειξε ότι το φύλο 

δεν αποτέλεσε παράγοντα, ο οποίος επηρέασε τις επιδόσεις των παιδιών στη γενική και στην 

ειδική μαθηματική ικανότητα, όταν ελέγχθηκε τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό με 

την αλληλεπίδραση της πειραματικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, τόσο στις δύο 

πειραματικές ομάδες όσο και στην ομάδα ελέγχου, δεν υπήρχε διαφοροποίηση των 

επιδόσεων των παιδιών ανάλογα με το φύλο τους, τόσο στις τελικές επιδόσεις τους όσο και 

στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεών τους. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα 

ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στις διαφορές των δύο φύλων και τα οποία δείχνουν ότι 

δεν υπάρχει επίδραση του φύλου στις μαθηματικές ικανότητες των παιδιών της προσχολικής 

ηλικίας (Carr, Jessup & Fuller, 1999· Halpern, 2000· Matthews, Ponitz & Morrison, 2009· 

Best, Miller & Naglieri, 2011).  

Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι η μη λεκτική νοητική ικανότητα δεν επηρέασε τις 

τελικές επιδόσεις και το μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των δύο πειραματικών ομάδων 

και της ομάδας ελέγχου στη γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα. Με βάση και τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι η επίδραση της 

διδακτικής παρέμβασης η οποία προκαλεί τις διαφορές στις επιδόσεις και στο μέγεθος 

βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών και όχι οι γνωστικοί μηχανισμοί τους οποίους έχουν 

αναπτύξει και οι οποίοι ενδεχόμενα τα διευκολύνουν στην ευκολότερη κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών. Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και ο έλεγχος της 

αλληλεπίδρασης της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας με την πειραματική παρέμβαση στο 
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μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών στη γενική και ειδική μαθηματική 

ικανότητα.  

Τέλος, κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η ηλικία των παιδιών δεν άσκησε 

σημαντική επίδραση στο μέγεθος βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα έδωσε ο έλεγχος της επίδρασης της ηλικίας με τη μέθοδο της διδακτικής 

παρέμβασης στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων των παιδιών. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με τις απόψεις των ερευνητών σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά μπορούν να 

αντιληφθούν το νόημα των Μαθηματικών και να αποδειχθούν ικανοί λύτες των 

προβλημάτων που τους αφορούν, αρκεί να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα Μαθηματικά 

ως εργαλείο συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων (Σακονίδης, 2004· Τζεκάκη, 2007α· 

Nunes & Bryant, 2007· Ζαχάρος, 2007· NCTM, 2008· Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα διατριβή είχε ως σκοπό να συγκρίνει την επίδραση δύο διαφορετικών 

διδακτικών τεχνικών, της διδασκαλίας των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση των 

υπολογιστών και των ταμπλετών, στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

επαλήθευσαν τη βασική υπόθεση της έρευνας, σύμφωνα με την οποία οι δύο διδακτικές 

τεχνικές συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών. Ωστόσο, η τεχνική της διδασκαλίας των Ρεαλιστικών 

Μαθηματικών με τη χρήση των ταμπλετών, σε σύγκριση με τη χρήση των υπολογιστών, 

συνέβαλε σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό στην ανάπτυξη της γενικής και της ειδικής 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Δεύτερος βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να εξετάσει εάν η επίδραση 

που ασκούν η τεχνική διδασκαλίας των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση 

υπολογιστών και με τη χρήση ταμπλετών στην ανάπτυξη της γενικής και ειδικής 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, επηρεάζεται από γνωστικούς 

και λοιπούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη της μαθηματικής τους 

ικανότητας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επαλήθευσαν τις βασικές υποθέσεις, 

σύμφωνα με τις οποίες η επίδραση των δύο διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη της γενικής 

και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας δε διαφοροποιήθηκε ακόμη και μετά τον έλεγχο 

του φύλου, της ηλικίας, της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας και του αρχικού επιπέδου των 

παιδιών στη γενική και στην ειδική μαθηματική ικανότητα. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης συνοψίζονται 

στα παρακάτω: 

1. Η τεχνική της διδασκαλίας των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση υπολογιστών 

και με τη χρήση ταμπλετών αποτελούν δύο διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες 

επιδρούν θετικά και σε διαφορετικό βαθμό στην ανάπτυξη της μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η εφαρμογή των διδακτικών τεχνικών 

στο σύνολο των παιδιών της τάξης, ενισχύει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας μελέτης και την επίδραση των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα νήπια μαθαίνουν 

γρηγορότερα και ευκολότερα σε ένα διαδραστικά λειτουργικό μαθησιακό 

περιβάλλον, καθιστώντας το παραπάνω χαρακτηριστικό, πιθανότατα, το πιο 

σημαντικό πλεονέκτημα χρήσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία σε σχέση με 

την παραδοσιακή διδακτική μέθοδο.  

2. Η διδασκαλία των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση των ταμπλετών βελτίωσε 

σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό τις επιδόσεις των παιδιών ως προς τη μαθηματική 

τους ικανότητα, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της διδασκαλίας κατά την 

πειραματική παρέμβαση, σε σύγκριση με την τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση 

των υπολογιστών. Η χρήση των ταμπλετών είναι επωφελής στις μικρές τάξεις καθώς 

απαιτείται ελάχιστη εκπαίδευση, εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα χειρισμού 

επιπρόσθετου υλικού και αυξάνοντας το κίνητρο των παιδιών. Επιπλέον, οι 

πολυαισθητηριακές δυνατότητες των ταμπλετών σε συνδυασμό με τις ψηφιακές 

εκπαιδευτικές εφαρμογές βασισμένες στο παιχνίδι, ενισχύουν τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

3. Ο σχεδιασμός μαθηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες επιτρέπουν στο παιδί να 

αντιληφθεί το είδος και το σκοπό των ενεργειών του, είναι γενικά περισσότερο 

αποτελεσματικές για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Τα παιδιά κατά την 

εφαρμογή των δραστηριοτήτων στις δύο πειραματικές προσεγγίσεις, είχαν τη 

δυνατότητα να συνδέσουν τις μαθηματικές γνώσεις, ικανότητες και έννοιες με 

ρεαλιστικές, πραγματικές καταστάσεις, στις οποίες μπορούσαν να κατανοήσουν πώς 

και γιατί συγκεκριμένοι μαθηματικοί υπολογισμοί εκτελούνται. 

4. Η ενεργητική εμπλοκή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί τον πιο 

σημαντικό παράγοντα στο σχεδιασμό αποτελεσματικών διδακτικών παρεμβάσεων 

που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών. Τα 

παιδιά κατακτούν τις μαθηματικές γνώσεις μέσω διδακτικών τεχνικών οι οποίες 
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δίνουν έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες και ρεαλιστικά προβλήματα 

απαιτώντας την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην επίλυση τους, ως σημαντικά 

στοιχεία ενός διδακτικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι κατάλληλο για την 

κατάκτηση των βασικών μαθηματικών εννοιών. 

5. Η χρήση των φορητών τεχνολογιών αποτέλεσε το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών, η οποία ερμήνευσε σε σημαντικό 

βαθμό την υπεροχή της τεχνικής αυτής σε σύγκριση με την τεχνική της διδασκαλίας 

με τη χρήση των υπολογιστών και της παραδοσιακής διδασκαλίας στην ομάδα 

ελέγχου. Ο σχεδιασμός της διδακτικής προσέγγισης με τη χρήση των ταμπλετών 

συνηγορεί υπέρ της ενσωμάτωσης των φορητών τεχνολογιών στα πλαίσια της 

ρεαλιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Η υπεροχή της 

τεχνικής της διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών έναντι της χρήσης των 

υπολογιστών αλλά και της παραδοσιακής διδασκαλίας στην ομάδα ελέγχου, όσον 

αφορά στις τελικές επιδόσεις αλλά και στο μέγεθος της βελτίωσης των επιδόσεων 

των παιδιών στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα, ερμηνεύεται με βάση τα 

χαρακτηριστικά των ταμπλετών, τα οποία τις καθιστούν ελκυστικές από 

εκπαιδευτική σκοπιά, όπως για παράδειγμα αυξημένη φορητότητα, λειτουργικότητα, 

ποικίλες πολυμεσικές δυνατότητες, κοινωνική διαδραστικότητα, εξατομίκευση κ.α., 

τα οποία επιτρέπουν την εφαρμογή ενός ευρύτερου φάσματος στρατηγικών 

διδασκαλίας.  

6. Το διαδραστικό περιβάλλον που παρείχε η τεχνική της διδασκαλίας με τη χρήση των 

υπολογιστών, έδρασε θετικά και βοήθησε τα παιδιά να βελτιώσουν τις μαθηματικές 

τους γνώσεις. Τα δυναμικά, διαδραστικά και οπτικά χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού λογισμικού ενίσχυσαν τη μάθηση των παιδιών. Ωστόσο, η επίδραση 

της τεχνικής αυτής ήταν μικρότερη από την επίδραση που άσκησε η τεχνική της 

διδασκαλίας με τη χρήση των ταμπλετών. Ενδεχόμενα, ο πιο παθητικός ρόλος των 

παιδιών κατά την ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές σε σχέση με την ενασχόλησή 

τους με τις ταμπλέτες, να έδρασε ανασταλτικά και να εμπόδισε τα παιδιά να 

επεξεργαστούν ενεργητικά τις πληροφορίες που παρείχαν οι δραστηριότητες που 

κλήθηκαν να υλοποιήσουν μέσω των ψηφιακών εφαρμογών. Αντίθετα, το 

αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που δημιούργησε στην προσχολική τάξη η χρήση των 

ταμπλετών ενδεχόμενα διατήρησε εντονότερο το ενδιαφέρον των παιδιών απέναντι 

στις ψηφιακές δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ασχοληθούν 

περισσότερο και πιο αποτελεσματικά με τις ψηφιακές μαθηματικές δραστηριότητες.  
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7. Η παραδοσιακή διδασκαλία στην ομάδα ελέγχου συνέβαλε, αν και σε μικρότερο 

βαθμό, ώστε τα παιδιά να βελτιώσουν τη μαθηματική τους ικανότητα. Η έμφαση του 

αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στις ρεαλιστικές πτυχές της μαθηματικής 

εκπαίδευσης, προβάλλοντας ως κεντρικό ζήτημα στη μαθηματική εκπαίδευση των 

παιδιών τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η γνώση ανάμεσα στο σχολείο και τον 

έξω κόσμο, φαίνεται να αποτελεί μία σημαντική διδακτική πρακτική, η οποία βοηθάει 

τα παιδιά να μάθουν Μαθηματικά και να χρησιμοποιήσουν τη σκέψη τους με 

κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, φαίνεται να συμβάλλει ώστε τα παιδιά να 

βελτιώνουν σε κάποιο βαθμό τη μαθηματική τους ικανότητα. 

8. Τα παιδιά τα οποία πριν την έναρξη της πειραματικής παρέμβασης σημείωσαν τις 

χαμηλότερες επιδόσεις στη γενική και ειδική μαθηματική ικανότητα, όπως 

εκφράστηκε από τη βαθμολογία τους στο κριτήριο της Πρώιμης Μαθηματικής 

Ικανότητας (ΤΕΜΑ-3), παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις στην 

μαθηματική ικανότητα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, και δείχνουν ότι 

όταν οι μαθηματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, έχουν νόημα 

και βοηθούν τα παιδιά να προσεγγίζουν τη μαθηματική γνώση και να ανακαλύπτουν 

τις μαθηματικές έννοιες μέσα από διάφορα είδη ερεθισμάτων, μπορούν να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά να αναπτύξουν τη μαθηματική τους ικανότητα. 

9. Το φύλο, η ηλικία και η μη λεκτική νοητική ικανότητα δεν αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών στο κριτήριο για την 

αξιολόγηση της μαθηματικής τους ικανότητας. 

10. Οι συσκευές με οθόνες αφής απευθύνονται στο αισθητικοκινητικό στάδιο των 

παιδιών, καθώς είναι εύκολος ο χειρισμός τους με ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια από 

τους ενήλικες. Η ευκολία χρήσης προσφέρει ένα μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας και 

ανεξαρτητοποίησης των παιδιών, τα οποία μπορούν να παίξουν με τις οθόνες αφής 

δίχως υποβοήθηση, ιδιαίτερα συγκρινόμενες με τη χρήση των υπολογιστών, η οποία 

συνήθως απαιτεί τη βοήθεια ή και την παρουσία κάποιου ενήλικα για το χειρισμό του 

ποντικιού και του πληκτρολογίου. Η χρήση των ταμπλετών προσφέρει μία 

κιναισθητική προσέγγιση παιχνιδιού προσανατολισμένη στη μάθηση, 

δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο φιλικό, δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον για τα 

νήπια. 

11. Οι διάφορες μορφές των ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν τα νήπια να αναπτύξουν 

υψηλού επιπέδου δεξιότητες σκέψης, προσφέρουν καλύτερη υποστήριξη για 
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συνεργατική χρήση, είναι ευκολότερο να ενσωματωθούν σε δραστηριότητες 

παιχνιδιού, είναι πιο διασκεδαστικές και μπορούν να υποστηρίξουν ένα εύρος 

μαθησιακών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, επειδή ορισμένες από τις τεχνολογίες αυτές 

είναι οικείες ακόμη και στα νήπια, τους παρέχουν εμπιστοσύνη, είναι πιο προσιτές σε 

αυτά, με αποτέλεσμα να προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν τις 

ικανότητες και τις γνώσεις που ήδη έχουν αναπτύξει εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  

12. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στη χώρα μας διαθέτουν πια «χώρο» για την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία, με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο (όπως και το προηγούμενο ΔΕΠΠΣ) να ανοίγει νέες δημιουργικές 

προσεγγίσεις στην περιοχή των Μαθηματικών για μία ολιστική προσέγγιση της 

γνώσης, μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την υποστήριξη 

της μάθησης των παιδιών. Καθώς τα νήπια στην πλειοψηφία τους είναι ήδη 

εξοικειωμένα τόσο με τους υπολογιστές όσο και τις έξυπνες φορητές συσκευές από 

τον κοινωνικό τους περίγυρο, θεωρείται ότι χρήση των ΤΠΕ εντός του χώρου του 

Νηπιαγωγείου θα συμβάλει θετικά στη σύνδεση του σχολικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος, γεφυρώνοντας τις πρώιμες μαθηματικές εμπειρίες των νηπίων. 

Περιορισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε μία διδακτική παρέμβαση 

διάρκειας 14 εβδομάδων, στην οποία εφαρμόστηκαν κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, 

τρεις διαφορετικές διδακτικές τεχνικές, με στόχο τη διδασκαλία των βασικών μαθηματικών 

εννοιών. Με ένα σχετικό κριτήριο αξιολογήθηκαν οι άμεσες επιδράσεις της διδακτικής 

παρέμβασης στην ανάπτυξη της γενικής και της ειδικής μαθηματικής ικανότητας των 

παιδιών. Παρόλο που το εύρος της χρονικής διάρκειας της διδακτικής παρέμβασης κρίνεται 

ικανοποιητικό, προκειμένου να ελεγχθεί πειραματικά η επίδραση των διαφόρων τεχνικών 

διδασκαλίας, ωστόσο δεν κρίνεται πάντα επαρκές, ώστε να καλύψει το εύρος των 

μαθησιακών στόχων στη διδακτική ενότητα των Μαθηματικών από τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, όπως έχει τεθεί από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.  

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διδακτικών 

παρεμβάσεων στην Προσχολική Εκπαίδευση, οι οποίες θα είναι μεγαλύτερες σε χρονική 

διάρκεια, ώστε να διερευνηθεί εκτενέστερα η επίδραση των διάφορων διδακτικών τεχνικών 

στην ανάπτυξη της ευρύτερης μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Σημαντική προέκταση της παρούσας μελέτης θα αποτελούσε η εφαρμογή μίας διαχρονικής 
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μελέτης, ώστε να μελετηθούν οι επιδράσεις των τεχνικών της διδασκαλίας των Ρεαλιστικών 

Μαθηματικών με τη χρήση υπολογιστών και ταμπλετών, στην ανάπτυξη της ευρύτερης 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών, κατά τη φοίτησή τους στην πρώτη τάξη του 

Δημοτικού. Επίσης, σημαντική κρίνεται η επέκταση της έρευνας με ένα μεταγενέστερο 

μετέλεγχο της επίδοσης των παιδιών στα κριτήρια του τεστ της Πρώιμης Μαθηματικής 

Ικανότητας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι επιδράσεις των δύο διδακτικών τεχνικών 

διατηρούνται µε την πάροδο του χρόνου, και εάν οι δύο τεχνικές συμβάλλουν 

μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών. 

Οι δύο πειραματικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με το σχεδιασμό της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκαν από τον ερευνητή, ενώ η διδασκαλία της ομάδας ελέγχου από τις 

νηπιαγωγούς της εκάστοτε τάξης του Νηπιαγωγείου. Το γεγονός αυτό αποτελεί περιορισμό 

όσον αφορά στη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που ενισχύουν την 

εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Κρίνεται, λοιπόν, χρήσιμο κατά την εφαρμογή των 

μελλοντικών εφαρμοσμένων μελετών να εκπαιδευτούν και να εφαρμόσουν οι ίδιες οι 

νηπιαγωγοί τις διαφορετικές τεχνικές της διδασκαλίας των Μαθηματικών, ώστε να 

μελετηθεί η συνέπεια, η σταθερότητα, και η δυνατότητα της εφαρμογής τους στο πραγματικό 

περιβάλλον της προσχολικής τάξης. 

Περιορισμός, ακόμα, της παρούσας μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι οι επιδράσεις της 

διδασκαλίας των Ρεαλιστικών Μαθηματικών με τη χρήση υπολογιστών και ταμπλετών 

αξιολογήθηκαν μόνο ως προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών των 

παιδιών. Ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο βαθμός της επίδρασης των συγκεκριμένων 

διδακτικών προσεγγίσεων ως προς την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών και στους πέντε 

άξονες που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα των Μαθηματικών του Νηπιαγωγείου και 

αφορούν την προσχολική ηλικία, όπως οι αριθμοί και οι πράξεις, ο χώρος και η γεωμετρία 

κ.α. Για το λόγο αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον σε μελλοντική έρευνα να διερευνηθεί εξίσου με 

σταθμισμένα κριτήρια και με κριτήρια τα οποία θα σχεδιαστούν για τις ανάγκες της έρευνας, 

εάν οι συγκεκριμένες τεχνικές μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης 

μαθηματικής ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης θα ήταν χρήσιμο η 

διεξαγωγή της έρευνας να επεκταθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, με σκοπό την επαλήθευση 

των αποτελεσμάτων, καθώς και την ανίχνευση διαφοροποιήσεων σε ομάδες και περιοχές με 

ιδιαίτερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία αυτή θα δώσει τη 

δυνατότητα ώστε να διατυπωθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση 

των διδακτικών τεχνικών στην ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών 
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προσχολικής ηλικίας. 

Προοπτικές - Παιδαγωγικές προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προσδιορίζουν ένα πλαίσιο για τη διατύπωση 

παιδαγωγικών προτάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη της μαθηματικής 

ικανότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Οι χαμηλές μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών στη χώρα μας αντανακλούν την 

ανάγκη υιοθέτησης μίας διαφορετικής προσέγγισης διδασκαλίας των Μαθηματικών, η οποία 

θα είναι αποκομμένη από την παραδοσιακή προσέγγιση της μάθησης και διδασκαλίας των 

Μαθηματικών. Ακόμη και σήμερα, τα Μαθηματικά προσεγγίζονται με τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων στη σχολική τάξη, ενώ τα παιδιά μαθαίνουν, απορροφώντας τη 

μαθηματική γνώση συχνά μέσω κανόνων, στηριζόμενα στη μίμηση, την απομνημόνευση, 

και την εφαρμογή αυτών σε παραδείγματα μέσω εξάσκησης και επανάληψης.  

Η διδακτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στις αρχές της Ρεαλιστικής Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης, καθώς δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εργαλειακή πλευρά της γνώσης, 

αλλά αντίθετα βασίζεται στην οικοδόμηση της επιδιωκόμενης γνώσης από τα ίδια τα παιδιά, 

θεωρείται από ολοένα αυξανόμενο αριθμό ερευνητών ως ιδιαίτερα εποικοδομητική για τη 

διδασκαλία των Μαθηματικών. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής, οι νηπιαγωγοί θα πρέπει 

να αξιοποιήσουν τις άτυπες μαθηματικές γνώσεις τις οποίες τα παιδιά φέρνουν κατά την 

είσοδο τους στο Νηπιαγωγείο, και πάνω σε αυτές να οικοδομήσουν τη μαθηματική τους 

ανάπτυξη. Ο παραδοσιακός ρόλος των νηπιαγωγών πρέπει να μεταβληθεί και από 

μεταφορέας της γνώσης, να μετατραπεί σε διευκολυντή της μάθησης, ενθαρρύνοντας τα 

παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα Μαθηματικά ως εργαλείο σε διδακτικές δραστηριότητες με 

μαθηματικό περιεχόμενο. Ο νέος ρόλος των νηπιαγωγών πρέπει να εκμεταλλευτεί τα 

Μαθηματικά που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες, τα παιχνίδια και τις 

συζητήσεις των παιδιών και να τα επεκτείνει μέσα από κατάλληλα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, διευκολύνοντας τη μετατροπή τους σε μαθηματικές έννοιες και μεθόδους. 

Προκειμένου ο στόχος αυτός να επιτευχθεί, θα πρέπει να αλλάξει ο βασικός 

προσανατολισμός της μαθηματικής εκπαίδευσης, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να 

χρησιμοποιήσουν τα Μαθηματικά ως εργαλείο συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων. 

Ως εκ τούτου, ως προς την διδακτική προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσουν οι 

νηπιαγωγοί, κρίνεται σημαντικός ο σχεδιασμός μεικτών διδακτικών τεχνικών, οι οποίες θα 
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προωθούν τη ρεαλιστική διδασκαλία των Μαθηματικών, εμπλουτισμένη αρμονικά με τη 

χρήση των ΤΠΕ, υπό την μορφή των υπολογιστών ή των ταμπλετών. 

Καθώς οι ζωές των μικρών παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών διαχέονται 

από την Τεχνολογία, τα Νηπιαγωγεία θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες 

επέκτασης της μάθησης των παιδιών μέσα από τη συνετή χρήση των ΤΠΕ. Η βέλτιστη 

αξιοποίηση των ΤΠΕ υλοποιείται σε ένα καλά εξοπλισμένο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο 

προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι ΤΠΕ ως οργανικό στοιχείο της προσχολικής 

τάξης. Ωστόσο, παρότι η αξιοποίηση των ευκαιριών για χρήση των ΤΠΕ είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητά τους, η πλειονότητα των ελληνικών Νηπιαγωγείων 

στερείται επαρκούς και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται ο 

εμπλουτισμός και ο εκσυγχρονισμός των Νηπιαγωγείων με σύγχρονο και επαρκή εξοπλισμό 

για την απρόσκοπτη ενασχόληση των παιδιών και των νηπιαγωγών με μαθησιακές 

δραστηριότητες στις ΤΠΕ, οι οποίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα του Προγράμματος 

Σπουδών.  

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο χώρο του εκπαιδευτικού λογισμικού. Η πλειονότητα 

των λογισμικών Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι μονοδιάστατα, μη συμβατά με τις νέες 

τεχνολογίες, ενώ ως προς την παιδαγωγική τους χρήση δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στις μαθησιακές και γνωστικές ανάγκες των νηπίων. Η Τεχνολογία είναι 

απλά η πλατφόρμα για τη μετάδοση της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, η βαρύτητα πρέπει 

να δοθεί στην έκθεση των παιδιών στο σωστό περιεχόμενο. Η αναπτυξιακά κατάλληλη 

χρήση της Τεχνολογίας αποτελεί το βασικότερο κριτήριο για την ένταξή της στο 

Νηπιαγωγείο. Ως εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία προσεκτικά σχεδιασμένων ψηφιακών 

εφαρμογών, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τις υψηλές προσδοκίες που διαμορφώνουν οι 

δυνατότητες των ΤΠΕ και ιδίως των φορητών συσκευών. Κατά τη δημιουργία εκπαιδευτικού 

λογισμικού, η έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο μαθητή και στις δραστηριότητες που 

αναπτύσσει ή μπορεί να αναπτύξει στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η χρήση 

του εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει αντιστοίχως να στοχεύει στη δημιουργία ενός 

ελκυστικού και ενδιαφέροντος περιβάλλοντος μάθησης, με σκοπό την κινητοποίηση των 

μαθητών. Στο πνεύμα αυτό υπάρχει ήδη ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού 

τύπου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο ονομάζεται ScratchJr, το οποίο θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί και στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο. 

Στα πλαίσια αυτά, ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η δημιουργία μίας κλίμακας 

αξιολόγησης διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα) για την προσπάθεια αξιολόγησης των 

φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής και 
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πρώτης σχολικής ηλικίας. Στο εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια, με τη διάδοση των έξυπνων 

φορητών συσκευών, έχουν αναπτυχθεί διάφορες ρουμπρίκες αξιολόγησης φορητών 

εφαρμογών, οι οποίες απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Στον Ελλαδικό χώρο 

απουσιάζει μία αντίστοιχη συστηματική προσπάθεια αξιολόγησης της καταλληλόλητας των 

διαφόρων εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Αναμφίβολα, οι ΤΠΕ έχουν θέση στην Προσχολική Εκπαίδευση αλλά απαιτείται και 

η ορθή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, προκειμένου τα διάφορα εργαλεία της Τεχνολογίας 

να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για τη μάθηση και την ανάπτυξη. Πολλοί 

υποστηρικτές της μεταρρύθμισης του σχολείου μέσω των ΤΠΕ μοιράζονται την πεποίθηση 

ότι από τη στιγμή που οι τεχνολογίες αυτές είναι ενεργά παρούσες στην τάξη, η ύπαρξή τους 

είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετατροπή των εκπαιδευτικών πρακτικών. Ωστόσο, η 

Τεχνολογία από μόνη της, δε θα καταφέρει να προωθήσει την ανάπτυξη των ΤΠΕ στο χώρο 

της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Η ισχύς κάθε εργαλείου καθορίζεται από τους χρήστες του 

και, στον τομέα της εκπαίδευσης, από τους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος των νηπιαγωγών στην 

οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ, γίνεται ακόμη πιο 

σημαντικός. Οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις νηπιαγωγούς για να εμπλουτίσουν 

τις μαθησιακές εμπειρίες, να ενισχύσουν βασικές ικανότητες και να παράγουν προστιθέμενη 

αξία στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Δεδομένου ότι η χρήση των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο δεν 

πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να επιλέγουν την ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στις διάφορες μαθησιακές περιοχές με κριτήριο την προστιθέμενη αξία της 

Τεχνολογίας, προκειμένου να κινητοποιήσουν τα παιδιά να μάθουν μέσα από ευχάριστες 

εμπειρίες. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να μετατρέψουν τις 

παιδαγωγικές πρακτικές τους ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς του κάθε μέσου, για να επιλέγουν κάθε φορά τα πιο κατάλληλα εργαλεία σε 

σχέση με το θέμα και τη συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα. Για να συμβεί αυτό, 

απαιτείται μία συνεχής επιμόρφωση των νηπιαγωγών για την υιοθέτηση καινοτόμων 

αντιλήψεων κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης με τη βοήθεια των ΤΠΕ.  

Μία μαζική εισαγωγή των ταμπλετών στα σχολεία θα μπορούσε να είναι μία λογική 

εξέλιξη, αν αναλογιστεί κανείς τη δημοφιλία των συσκευών αυτών. Η έλλειψη 

περιφερειακών συσκευών, όπως το πληκτρολόγιο και το ποντίκι αλλά και ο φυσικός τρόπος 

αλληλεπίδρασης με τις συσκευές, σε συνδυασμό με το πλήθος των εφαρμογών που 

απευθύνονται σε αυτές, τις κάνει κατάλληλες για χρήση ακόμη και για παιδιά ηλικίας 

μικρότερης των πέντε ετών. Οι φορητές τεχνολογίες, ειδικά στην Προσχολική Εκπαίδευση, 
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σε συνδυασμό με μία διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και οργάνωσης μαθησιακών 

εμπειριών που έχουν νόημα για τα παιδιά, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα 

δημιουργικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο είναι διαφορετικό από το 

αντίστοιχο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών, θα 

μπορούσε και η Ελληνική Πολιτεία, αξιοποιώντας τον πακτωλό των κοινοτικών 

χρηματοδοτήσεων, να δρομολογήσει έστω και σε μικρή κλίμακα την εισαγωγή των 

ταμπλετών στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για 

μία εποικοδομητική - παραγωγική γνωστική και μαθησιακή διαδικασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Εικόνα 48 (α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ). Τα νήπια εξασκούνται σε δραστηριότητες των 
τεσσάρων επιπέδου με τη χρήση υπολογιστή 

(α)      (β) 
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(γ)      (δ) 

  

(ε)      (ζ) 
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(η)      (θ) 

  

(ι)      (κ) 
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(λ)      (μ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 

Εικόνα 49 (α, β, γ, δ, ε, ζ). Τα νήπια τρέχουν δραστηριότητες των Ρεαλιστικών 
Μαθηματικών στις φορητές συσκευές 

(α)      (β) 
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(γ)      (δ) 

  

(ε)      (ζ) 
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ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Εικόνα 50 (α, β). Δραστηριότητες μηδενικού επιπέδου με θέμα τη σύνδεση ποσότητας και ονομασίας. 

(α)      (β) 

  

Εικόνα 51 (α, β). Δραστηριότητες μηδενικού επιπέδου με θέμα την αρίθμηση ανά ένα και 
ανά δύο. 

(α)      (β) 
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Εικόνα 52 (α, β). Δραστηριότητες μηδενικού επιπέδου με θέμα την αντίστροφη αρίθμηση 
ανά ένα και ανά δύο 

(α)      (β) 

  

Εικόνα 53 (α, β). Δραστηριότητες μηδενικού επιπέδου με θέμα την αρίθμηση. 

(α)      (β) 
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Εικόνα 54 (α, β). Δραστηριότητες μηδενικού επιπέδου με θέμα τη σύνδεση αριθμού και 
ποσότητας που καταλήγει σε αρίθμηση. 

(α)      (β) 

  

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Εικόνα 55 (α, β). Δραστηριότητες πρώτου επιπέδου με θέμα την αφαίρεση αριθμών με 
φανερά αντικείμενα 

(α)      (β) 
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Εικόνα 56 (α, β). Δραστηριότητες πρώτου επιπέδου με θέμα την πρόσθεση με φανερά 
αντικείμενα 

(α)      (β) 

  

Εικόνα 57 (α, β). Δραστηριότητες πρώτου επιπέδου με θέμα την πρόσθεση και τη σύνδεση 
ποσότητας και αριθμού. 

(α)      (β) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Εικόνα 58 (α, β, γ, δ). Δραστηριότητες δευτέρου επιπέδου με θέμα την πρόσθεση και την 
αφαίρεση με κρυφά αντικείμενα. 

(α)      (β) 

  

(γ)      (δ) 
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ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Εικόνα 59 (α, β). Δραστηριότητες τρίτου επιπέδου με θέμα την πρόσθεση και την αφαίρεση 
με έναν άγνωστο. 

(α)      (β) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Εικόνα 60 (α, β, γ, δ, ε, ζ). Δραστηριότητες διαθεματικής διδασκαλίας των μαθηματικών. 

(α)      (β) 

  

(γ)      (δ) 
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(ε)      (ζ) 

  

Εικόνα 61 (α, β, γ, δ). Βιωματική διδασκαλία των μαθηματικών 

(α)      (β) 
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(γ)      (δ) 

  

Εικόνα 62 (α, β, γ, δ). Παραδείγματα φύλλων εργασίας. 

(α)      (β) 
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(γ)      (δ) 

  

Εικόνα 63 (α, β, γ, δ, ε, ζ). Παραδείγματα καθημερινών δραστηριοτήτων. 

(α)      (β) 
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(γ)      (δ) 

  

(ε)      (ζ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΜΑ-3) 

 

Φύλλο εξεταστή - ερευνητή (Profile / Examiner Record Booklet) 

 

 



 

370 

TEMA 3 FORM A 
Στοιχεία  
Όνομα .............................................…………………. Αγόρι __ Κορίτσι __ 
Νηπιαγωγείο/Τμήμα..................................................................  
 

 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ 
Ημερομηνία τεστ    

Ημερομηνία γέννησης    
Ηλικία     

 

Έ
τος Α

ρ 
ερ

. 

Τ
ύπ

ος
 

ερ
ώ

τη
ση

ς 

ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ 
Με πλάγια και υπογράμμιση είναι οι κινήσεις που κάνω 

Σωστές 
απαντήσεις 
Σωστό = ν,  
Λάθος = X ή 
τίποτα 

Σω
στ

ή 
Α

πά
ντ

ησ
η Β

. 
0 
ή 
1 

3 

Α
1 Μικροί 

αριθμοί ΒΙΒΛΙΟ Πόσες γάτες βλέπεις; 
a=2 __  
b=1 __  
c=3 ή μεγ. __  

3/3 

 

A
2 

Δείχνω με 
δάκτυλα 1,2, 

> 
Χέρι Δείξε μου το ένα σου χέρι.  

Τώρα δείξε μου ___ (a:2, b:1, c:5) δάκτυλα. 

a=2 __  
b=1 __  
c=3 ή μεγ. __  

3/3 

 

Α
3 Μέτρημα 

1..5 Δάκτυλα Μέτρα τα δάκτυλα του ενός χεριού. 1, 2, 3, 4, 5 __ 
1..5 με 
σωστή 
σειρά 

 

Α
4 Αντίληψη 

έως το 10 ΒΙΒΛΙΟ 

Τώρα, ας παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι.  
Δείξε μου σε πια πλευρά βλέπεις τις περισσότερες 

κουκίδες; 
 

p:10 ή 2, a: 7 ή 3, b: 2 ή 8, c: 1 ή 6, d: 9 ή 4  
(βλέπει για 5 δευτερόλεπτα) 

p=10 
a=7, __  
b=8, __  
c=6, __  
d=9, __  

4/4 

 

A
5 Μη λεκτική 

1..4 
12 κύβοι 
3 κάρτες 

Βάζω (2, 4, 3) κύβους, τους κρύβω. 
Βάλε στην κάρτα σου όσους κύβους έχω και εγώ. 

a=2, __  
b=4, __  
c=3, __  

3/3 

 

Α
6 Μέτρηση 

1..5 ΒΙΒΛΙΟ 
Μέτρα τα αστέρια. Τα κρύβω με χαρτί.  

Πόσα αστέρια μέτρησες; 
(p: 2, a: 4, b: 5); 

p=2, 
a=4, __  
b=5, __  

2/2 

 

 

 

     
 

4 

Α
7 Πλήθος ΒΙΒΛΙΟ Δες αυτά τα αστέρια. Πες μου πόσα είναι; 

(p: 2, a: 4, b:5). 

p=2, 
a=4, __  
b=5 , __  

2/2 

 

A
8 Μη λεκτική 

+ και - 
12 κύβοι 
3 κάρτες 

Βάζω _(p:1, a: 2, b: 2, c:1, d:4, e:2) κύβους τους κρύβω 
μετά από 3 δευτερόλεπτα. 

 Μετά βάζω/βγάζω επιπλέον (p:+1, a:+1, b:-1, c:+3, d:-3, 
e:+2) κύβους.  

Τους κρύβω μετά από 3 δευτ. 
Βάλε στην κάρτα σου όσους κύβους έχω και εγώ 

p= 1+1=2, 
a=2+1=3 ή 4, __  
b=2-1=1, __  
c=1+3=4, __  
d=4-3=1 ή 2, __ 
e=2+2=4 ή 5, __  

4/5 
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Α
9 Πλήθος 5 κύβοι 

Μετράω 1, 2, 3. (a=3, b=5, c=4). 
Kάνω a=3 (τρίγωνο), b=5 (πεντάγωνο), c=4 (μαζί). 

Πόσοι κύβοι είναι αυτοί; Δεν μετρά (κρύβω) 

a=3, __  
b=5, __  
c=4 , __  

3/3 

 

A
10

 

Σύνολα έως 5 10 κύβοι Βάζω 10 κύβους μπροστά του. 
Δώσε μου ____ (a=3, b=5) κύβους. 

a=3, __  
b=5, __  2/2 

 

A
11

 

Δάκτυλα Δάκτυλα Δείξε μου ___ ______ 
(p=2, a=3, b=5, c=4) δάκτυλα. 

p=2 ,  
a=3, __ 
b=5 , __ 
c=4, __  

3/3 

 

A
12

 Αρίθμηση 1-
10 10 κύβοι 

(μετρώ και δείχνω) 1, 2, 3, 
τώρα μέτρα μόνος σου μέχρι το 10. 

 

Μέτρα 
4, 5, 6..10 

__ 

Σωστή 
σειρά 

 

Α
13

 Αριθμός που 
έπεται κανένα 

 
1, 2, 3 Ποιος αριθμός είναι μετά το __ ;;;; 

(p:3, 
a: 9,b: 5, c:7) 

 
p=4, a=10,__ 
b=6 , __ 
 c=8, __  

 
3/3 

 

Α
14

 Ανάγνωση 
αριθμών ΒΙΒΛΙΟ Ποιος αριθμός είναι αυτός 

(a=2, b=5, c=6); 

a=2, __  
b=5, __  
 c=6, __  

3/3 

 

 

 

     
 

5 

Α
15

 Γραφή 
αριθμών 

Τετράδιο 
εργασιών 

Γράψε τον αριθμό 
(a: 7, b: 3, c: 9); 

a=7, __  
b=3, __ c=9, __  3/3 

 

Α
16

 Άθροισμα 
έως 9 10 κύβοι 

Ο Μάνος έχει ___ κύβους και του δίνουν ____ κύβους 
ακόμη. Πόσοι είναι όλοι οι κύβοι μαζί;  

(a: 1+2, b: 4+3, c: 3+2) 
Επιτρέπονται κύβοι ή δάκτυλα. 

a=3, __  
b=7, __  
c=5 , __  

2/3 
Σ=_ 

 

Α
17

 

Α
ίσ

θη
ση

 
μέ

ρο
υς

 / 
όλ

ου
 

10 κύβοι 

Η Ελένη αγόρασε μερικές σοκολάτες. Η μαμά της 
έδωσε___. Τώρα έχει__. Πόσες είχε; _ 

(a: _+2=5, b: _-2=7, c: _+4=7, d: _-3=4) 
Επιτρέπονται κύβοι ή δάκτυλα. 

a=1 έως 4 , __  
b= μεγ > 7, __ 
c= μικρ < 7, __  
d= μεγ > 4, __ 

4/4 
 

Σ=_ 

 

Α
18

 

Γράφω <5 ΒΙΒΛΙΟ-
ΤΕΤΡΑΔΙΟ 

Γράψε στο χαρτί πόσα είναι αυτά;  
(a: 2, b: 4, c: 3, d: 5) 

Σωστά (στο a) και αν κάνει 2 κουκίδες, ή 2 κύκλους ή 2 
άλλο 

a=2, __  
b=4, __  
c=3, __  
d=5, __  

3/4 

 

A
19

 

 ΤΙΠΟΤΑ 

Ποιο είναι μεγαλύτερο...; 
(p: 10 ή 1, a: 4 ή 5, 
b: 2 ή 1, c: 4 ή 3, 
d: 2 ή 3, e: 5 ή 4) 

p= 10 
a=5, __  
b=2, __ 
c=4, __  
d=3 __  
e= 5 __  

5/5 

 

A
20

 

 ΤΙΠΟΤΑ 

Ποιο είναι μεγαλύτερο...; 
(p: 10 ή 1, a: 7 ή 6, 

b: 8 ή 9, 
c: 6 ή 5, 

d: 8 ή 7, e: 9 ή 10) 

p= 10 
a=7, __  
b=9, __ 
c=6, __  
d=8 __ e= 10 __ 

5/5 
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A
21

 Αρίθμηση 1-
21 ΤΙΠΟΤΑ Άρχισε να μετράς μέχρι εκεί που μπορείς.. 

Μετράει με σωστή 
σειρά μέχρι το 21 
__  

Σωστή 
σειρά 

 

        

6 

Α
22

 Επόμενος 
αριθμός κανένα Ποιος αριθμός είναι μετά το __  

(a=24, b=33) 
a =25, __  
b= 34, __  2/2 

 

Α
23

 Μέτρηση 6 -
10 ΒΙΒΛΙΟ Μέτρα αυτές τις κουκίδες με το δάκτυλό σου.  

(a: 9, b: 10) 
a=9, __  
b=10 , __  2/2 

 

A
24

 

Αρίθμηση ΤΙΠΟΤΑ Άρχισε να μετράς προς τα πίσω αρχίζοντας από το 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 __  

Σωστή 
σειρά 

 

Α
25

 

Μοίρασμα 12 κύβοι 
(Μαμά 12 μπισκότα. ) 
a: μοίρασε το 12 σε 2, 
b: μοίρασε το 12 σε 3 

a= 6 / 6 __ 
b= 4 / 4 / 4 __ 2/2 

 

Α
26

 Νοερό 
Άθροισμα (5 

έως 9) 
10 κύβοι 

Στο ένα χέρι έχεις __ και στο άλλο έχεις __ .Πόσα είναι 
__ και __ μαζί;  

(p: 2 και 1, a: 3 και 2, b: 4 και 3, c: 5 και 2) 

p= 3, 
a=5, __  
b=7, __  
c=7, __  

2/3 
Σ=_ 

 

A
27

 

Ν
οε

ρή
 σ

ει
ρά

 
μο

νο
ψή

φι
ων

 
αρ

ιθ
μώ

ν 

ΒΙΒΛΙΟ 

Ποιος είναι πιο κοντά στον ___, ο __ ή ο __;  
(p: 6, 5 ή 9, 

a: 7, 1 ή 9, b: 6, 4 ή 10, 
c: 3, 5 ή 9, 
d: 5, 1 ή 7, 

e: 8, 1 ή 6, f: 3, 1 ή 6, ) 

p= 5,  
a=9, __  
b=4, __ 
c=5, __  
d=7, __  
e= 6, __  
f= 1, __  

4/6 

 

A
28

 

σύνολο 25 κύβοι Δώσε μου ακριβώς 19 κύβους. 19 __  1/1 

 

Α
29

 Ανάγνωση 
αριθμών ΒΙΒΛΙΟ Ποιος αριθμός είναι αυτός;  

a: 10, b: 13, c: 16) 

a=10, __  
b=13, __  
c=16, __  

3/3 

 

 

Α
30

 Γράφω 
αριθμούς ΤΕΤΡΑΔΙΟ Γράψε τον αριθμό. 

a: 23, b: 97 
a=23, __  
b=97, __  2/2 

 

A
31

 Αρίθμηση 
κατά ένα έως 

το 42 
ΤΙΠΟΤΑ Άρχισε να μετράς μέχρι εκεί που μπορείς.. 

Μετράει με σωστή 
σειρά μέχρι το 42 
__  

Σωστή 
σειρά 

. 
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Α
32

 
Άθροισμα ΤΙΠΟΤΑ 

(Ο Γιώργος είχε __ μπισκότα. Αγόρασε άλλα __ . Πόσα 
έχει όλα μαζί;)  

Αν στα __ βάλω άλλα __, πόσα είναι όλα μαζί; 
 (p: 4 και 1, a: 2 και 7, b: 4 και 8, c: 3 και 9) 

p= 4+1= 5, 
a=7+2=9, __  
b=4+8=12, __  
c=3+9=12, __  

2/3 
 

Σ=_ 

 

A
33

 Αρίθμηση 
ανά 10  ΤΙΠΟΤΑ Μέτρα ανά 10 όπως εγώ 10, 20, 30, τώρα συνέχισε μόνος 

σου. 
40, 50, 60, 70, 80, 

90 __ 
Σωστή 
σειρά 

 

Α
34

 

Συ
μβ

ολ
ικ

ή 
αν

απ
αρ

άσ
τα

ση
 

πρ
όσ

θε
ση

ς 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 

a) Ο Γιώργος είχε 9 κύβους στο ένα χέρι και 7 στο άλλο. 
Πόσους κύβους έχει και στα δύο χέρια; 
b) Η Ελένη είχε 8 σοκολάτες και έφαγε τις 5. Πόσες 
σοκολάτες της έμειναν; 
c) Ο Κώστας είχε 7 ευρώ και κέρδισε 6 ευρώ βοηθώντας 
τον παππού του. Πόσα ευρώ έχει ο Κώστας τώρα; 
Κύκλωσε τους αριθμούς που έχει το πρόβλημα που σου 
διάβασα και την πράξη που τους ενώνει. 

 
a=9+7, 7+9__ 
 
 
b=8-5 __  
 
 
c=7+6, 6+7 __  

3/3 
 
 

Σ=_ 

 

Α
35

 Διαβάζω 
αριθμούς ΒΙΒΛΙΟ Ποιος αριθμός είναι αυτός; 

(a: 28, b: 47, c: 90) 

a=28, __  
b=47, __  
c=90, __  

3/3 

 

Α
36

 Επόμενος 
αριθμός κανένα Ποιος αριθμός είναι μετά το __ ; 

(p: 3, a: 29, b: 49) 

p= 4, 
a =30, __  
b= 50, __  

2/2 

 

A
37

 Νοερή σειρά 
διψήφιων 
αριθμών 

ΒΙΒΛΙΟ 

Ποιος είναι πιο κοντά στον __, ο __ ή ο __;  
(p: 6, 5 ή 9, 

a: 32, 24 ή 61, b: 84, 51 ή 96, 
c: 48, 24 ή 53, 
d: 65, 49 ή 99, 

e: 71, 49 ή 84, f: 53, 22 ή 67) 

p= 5, 
a=24, __  
b=96, __  
c=53, __  
d=49, __  
e= 84 __  
f=67 __ 

5/6 

 

Α
38

 

Μέτρηση ΒΙΒΛΙΟ Μέτρα αυτές τις κουκίδες με το δάκτυλό σου. a=14, __  
b=16, __  2/2 

 

Α
39

 Επόμενος 
αριθμός (έως 

90) 
κανένα Ποιος αριθμός είναι μετά το __ (p: 3, a: 69, b: 89) 

p= 4, 
a =70, __  
b= 90, __  

2/2 

 

A
40

 

Αρίθμηση ΤΙΠΟΤΑ Άρχισε να μετράς προς τα πίσω αρχίζοντας από το 20. 20, 19, 18, 17, . . ., 
3, 2, 1 __ 

Σωστή 
σειρά 

 

Α
41

 Αφαίρεση 
(Ν-Ν &  

Ν-1) 
ΒΙΒΛΙΟ 

Αν από τα __ βγάλω τα __, πόσα μένουν; 
(p: 2 - 1, a: 2 - 2, b: 4 - 1, 

c: 7 - 7, 
d: 9 - 1 ) 

p= 1, 
a=0, __  
b=3, __  
c=0, __  
d=8, __  

4/4 
Όχι 

μέτρηση 
3 δευτ. 

Σ=_ 

 

A
42

 Αρίθμηση 
ανά 10 ΤΙΠΟΤΑ Μέτρα ανά 10 όπως εγώ 100, 110, 120, τώρα συνέχισε 

μόνος 

130, 140, 150, 
160, 170, 180, 190 
__  

Σωστή 
σειρά 
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Α
43

 Άθροισμα 
(έως το 9) ΒΙΒΛΙΟ 

Πόσα είναι _ και _ μαζί;  
(p: 2+2, a: 3+4, b: 6+3) 

(καλύπτω την κάρτα μετά από 3 sec) 

p= 4,  
a=7, __  
b=9 , __  

2/2 
Όχι μετρ 
<3 sec 
Σ=_ 

 

Α
44

 Διαβάζω 
αριθμούς ΒΙΒΛΙΟ Ποιος αριθμός είναι αυτός; 

a: 105, b: 162, c: 280) 

a=105, __  
b=162, __  
c=280, __  

3/3 

 

Α
45

 Γράφω 
αριθμούς ΤΕΤΡΑΔΙΟ Γράψε τον αριθμό. 

 a: 102, b: 290 
a=102, __  
b=290, __  2/2 

 

Α
46

 

Άθροισμα ΒΙΒΛΙΟ 
Πόσα είναι _ και _ μαζί; 

(p: 2+2, a: 6+4, b: 3+3, c:7+3, d= 4+4 
(καλύπτω την κάρτα μετά από 3 sec) 

p= 4,  
a=10, __  
b=6, __  
c=10, __  
d=8, __  

4/4 
δεν 

μετρά 
<3 sec 

 
Σ=_ 

 

Α
47

 Το 10 στο 
100 ΒΙΒΛΙΟ Πόσα χαρτονομίσματα των 10 ευρώ αξίζουν όσο ένα των 

100 ευρώ. 10 __ 1/1 

 

Α
48

 Επόμενος 
αριθμός κανένα Ποιος αριθμός είναι μετά τον __ και μετά είναι ο...; (p: 3, 

a: 148, 149; b: 178, 179) 

p= 4, 
a =150, __  
b= 180, __  

2/2 

 

Α
49

 Άθροισμα 
(διψήφιοι) ΤΕΤΡΑΔΙΟ Κάνε αυτά τα προβλήματα πρόσθεσης τώρα.  a=38, __  

b=96, __  
2/2 
Σ=_ 

 

Α
50

 Αφαίρεση 
Μ-Ν=Ν ΒΙΒΛΙΟ 

Αν από τα __ βγάλω τα __, πόσα μένουν;  
(p: 2-1, a: 8 - 4, b: 12-6) 

(δείχνω 3 δευτερόλεπτα, όχι μέτρημα) 

p= 1,  
a=4 , __  
b=6 , __  

2/2 
Όχι 

μέτρ. 
Σ=_ 

 

Α
51

 

Άθροισμα ΒΙΒΛΙΟ 
Πόσα είναι _ και _ μαζί;  
(p: 2+2, a: 8+8, b: 7+7)  

(καλύπτω την κάρτα μετά από 3 sec) 

p= 4,  
a=16, __  
b=14, __  

2/2 
όχι μέτ 
<3 sec 
Σ=_ 

 

Α
52

 Άθροισμα/ 
Αφαίρεση κανένα 

Σε ένα παιχνίδι ο Νίκος έχει __ βαθμούς και 
κέρδισε/έχασε __ βαθμούς. Πόσους έχει τώρα;  

(a: 60+10, b: 40+10, c: 30-10, 
d: 80+10, e: 70-10, f: 90-10) 

a =70, __  
b= 50, __  
c=20, __  
d=90, __ 
e=60, __ 
f= 80, __ 

5/6 
<3 sec 

 
Σ=_ 

 

Α
53

 Το 100 στο 
1000 ΒΙΒΛΙΟ Πόσα χαρτονομίσματα των 100 ευρώ αξίζουν όσο ένα 

των 1000 ευρώ 10 __ 1/1 

 

Α
54

 Πολλαπλασι
ασμός 

(Ν x 0 &  
N x 1) 

ΒΙΒΛΙΟ 

Πόσο κάνει __ φορές το __;  
(p: 2 x 1, a:5 x 0, b: 3 x 1, 

c: 8 x 0, 
d: 6 x 1 ) 

p= 2,  
a=0, __  
b=3, __  
c=0, __  
d=6, __  

4/4 
Όχι 

μέτρ. 
3 δευτ. 
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Α
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Δι
αδ

ικ
ασ

ία
 

Α
φα

ίρ
εσ

ης
 

ΒΙΒΛΙΟ 

Είπαμε στην Μαρία να γράψει την αφαίρεση __ βγάζω 
__. Το έγραψε σωστά ή λάθος; 

(p: 86-4, a: 98-7, b: 70-5, c: 356-24, 
d: 468-32 ) 

p= σωστά,  
a= λάθος, __  
b= σωστά, __ 
c= σωστά, __ 
d= λάθος, __  

4/4 
 

Σ=_ 

 

Α
56

 Αφαίρεση 
(10-Ν) ΒΙΒΛΙΟ 

Αν από τα __ βγάλω τα __, πόσα μένουν;  
(p: 2-1, a: 10 - 3, b: 10-6) 

(δείχνω 3 δευτερόλεπτα, όχι μέτρημα) 

p= 1,  
a=7, __  
b=4, __  

2/2 
όχι μέτρ 
<3 δευτ 

Σ=_ 

 

Α
57

 Προσθέτω 
πολλαπλάσια 

του 10 
κανένα 

Έχεις __ ευρώ και σου δίνω __ χαρτονομίσματα των 10 
ευρώ. Πόσα ευρώ έχεις τώρα;  

(a: 9€+1Χ10€, b: 6€+2Χ10€, c: 4€+3Χ10€,  
d: 2€+10Χ10€, e: 37€+1Χ10€) 

a =19 __  
b= 26 __  
c= 34 __  
d=102 __  
e= 47 __  

4/5 
 

 

A
58

 Νοερή σειρά 
αριθμών (3 & 

4 ψηφία) 
ΒΙΒΛΙΟ 

Ποιος είναι πιο κοντά στον ___, ο __ ή ο __; 
(p: 6, 5 ή 9, a: 200, 99 ή 400, b: 5.000, 1.000 ή 8.000, c: 
700, 300 ή 900, d: 5.000, 2.000 ή 9.000, e: 3.500, 2.000 ή 

7.000) 

p= 5 
a=99 __  
b=8.000 __ 
c=900 __  
d=2.000 __ 
e= 2.000 __  

4/5 

 

Α
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Δι
αδ

ικ
ασ

ία
 

Α
φα

ίρ
εσ

ης
 

ΒΙΒΛΙΟ 
Είπαμε στην Μαρία να γράψει την πρόσθεση __ και __. 

Το έγραψε σωστά ή λάθος; 
(p:34+5, a: 53+4, b: 156+43, c: 234+61, d:342+51 ) 

p= λάθος,  
a= σωστά __  
b= σωστά __  
c= λάθος __  
d= λάθος __  

4/4 
 

Σ=_ 

 

 

 

     
 

8 
 

Α
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 Διαβάζω 
αριθμούς ΒΙΒΛΙΟ Ποιος αριθμός είναι αυτός;  

(a: 1.002, b: 4.073, c:2.301) 

a=1.002 __  
b=4.073 __ 
c=2.301 __  

3/3 

 

Α
61

 Πρόσθεση 
ζευγαριών ΒΙΒΛΙΟ Πόσο είναι _______ και ________ μαζί; 

(p: 2+2, α: 8+5, β: 9+7) 

Ρ:4; 
α:13 __  
Β: 16 __  

2/2 
Όχι 

μετρ. <3 
δευτ. 

 

Α
62

 

Άθροισμα Τετράδιο Α Κάνε αυτά τα προβλήματα πρόσθεσης τώρα. A: 63 __  
Β: 103 __  

2/2 
Σ=_ 

 

Α
63

 

Άθροισμα Τετράδιο Α Κάνε αυτά τα προβλήματα πρόσθεσης τώρα. A: 472 __  
Β: 324 __  

1/2 
Σ=_ 

 

Α
64

 Αφαίρεση με 
πολ/σια του 

10 
κανένα 

Πόσο θα έχεις στο τέλος αν; 
Α: 18€ -1Χ10€ 
Β: 35€ - 2Χ10€ 
C: 42€ - 1Χ10€ 
D: 67€ - 6Χ10€ 
E: 113€ - 1Χ10€ 

Α: 8 __  
Β: 15 __  
C: 32 __  
D: 7 __  
E: 103 __  

4/5 

 

Α
65

 

Αφαίρεση κανένα Πόσο μένει αν από ____ πάρω _____; 
(p: 8-4; Α: 17-8; B:18-6; C:16-5) 

p: 4; __  
Α: 9; __  
B:12; __  
C:11 __  

3/3 
Σ=_ 
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Α
66

 
Σύγκριση ΒΙΒΛΙΟ 

Τετράδιο Α 

Ποιος είναι ο _____αριθμός; 
Α: μικρότερος μονοψήφιος 

Β: μεγαλύτερος μονοψήφιος 
Γ: μικρότερος διψήφιος 

Δ: μεγαλύτερος διψήφιος 
Ε: μικρότερος τριψήφιος 

ΣΤ: μεγαλύτερος τριψήφιος 

Α:1 ή 0 __  
Β:9 __  
Γ:10 __  
Δ:99 __  
Ε:100 __  
Στ: 999 __  
 

6/6 

 

Α
67

 

Πρόσθεση κανένα Πόσα είναι ____ μήλα και ____ μήλα μαζί; 
(p: 5+5; a: 20+15; b: 14+13; c: 16+12) 

p: 10; __  
a: 35; __  
b: 27; __  
c: 28 __  

3/3 
Σ=_ 

 

A
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 Λεκτική 
αρίθμηση 

κατά 4: έως 
το 24 

κανένα Μέτρα κατά τετράδες για μένα. 4,8,12,16, 20,24 
__ 

Έως το 
24. όχι 

μέτρημα 
κατά 1 

 

Α
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 Αφαίρεση 
διψήφια Τετράδιο Α Κάνε αυτά τα προβλήματα: Α:28; __  

Β:36 __  2/2 

 

Α
70

 Πολ/σμός (Ν 
x 2) Βιβλίο Πόσο κάνει ___φορές το ___; 

P: 2 Χ 1; Α: 3 Χ 2 ; Β: 8 Χ 2; 

p: 2; __  
a: 6; __  
b: 16; __  

2/2 
Όχι 

μέτρημα 
< 3 δ. 

 

Α
71

 Αφαίρεση 
τριψήφια Τετράδιο Α Κάνε αυτά τα προβλήματα εδώ: a: 158; __  

b: 327; __  2/2 

 

Α
72

 Μη λεκτική 
αφαίρεση Κανένα Πόσο κάνει αν από το ____ πάρω _____ ; 

P: 8-4; Α:19-14 ; Β: 17-11; C: 21 - 14 

P: 4; __  
Α:5 ; __  
Β: 6; __  
C: 7 __  

3/3 
Σ=_ 

 

 ΣΚΟΡ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 
ΑΙΣΘΗΣΗΣ (ΤΑΣΑΑ)  

 
Φύλλο εξεταστή  
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ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ (ΤΑΣΑΑ)  

Φύλλο εξεταστή 
 
Στοιχεία                                                                                    
Όνομα .............................................………………….      Αγόρι      __       Κορίτσι __        
Νηπιαγωγείο/Τμήμα..................................................................  
 

 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ 
Ημερομηνία τεστ    

Ημερομηνία γέννησης    
Ηλικία     

 

Α/Α  Τύπος 
ερώτησης Υλικό Ερέθισμα Σωστή 

απάντηση 

Βαθ. 
0 ή 
1 

Μηδενικό επίπεδο 

1 
 

Απαρίθμηση  Δάκτυλα Μέτρα τα δάκτυλα του ενός χεριού. 
Πρέπει να 
μετρήσει 
1, 2, ….. 5 

 

2  Αντιστοίχιση  Φύλλο 
εικόνων 

Το παιδί πρέπει να αντιστοιχήσει τα μπαλόνια που κρατάει το παιδί 
με τον αντίστοιχο αριθμό.  4  

3 

 
Αποτελεσματική 

καταμέτρηση  Καπάκια 

Ο Εξεταστής βάζει 7 καπάκια σε μία σειρά πάνω στο τραπέζι, 
αφήνοντας κάποια απόσταση μεταξύ τους.  Πόσα καπάκια έχει εδώ;  
(Επιτρέπουμε στο παιδί να δείχνει τα καπάκια ενώ μετράει ή να τα 
βγάζει στην άκρη.)  

7 

 

4  Απαρίθμηση  10 
καπάκια Βάζω 10 καπάκια  μπροστά του.   Δώσε μου __  (3) καπάκια. 3  

5 

 
∆ομημένη 

καταμέτρηση  
10  

καπάκια 

Ο Εξεταστής βάζει 10 καπάκια πάνω στο τραπέζι, αφήνοντας 
κάποια απόσταση μεταξύ τους. Εδώ υπάρχουν 10 καπάκια. Ξεκίνα 
από το 10 και άρχισε να κατεβαίνεις. (Επιτρέπουμε στο παιδί να 
δείχνει τα καπάκια ενώ μετράει ή να τα βγάζει στην άκρη.) 

Πρέπει να 
μετρήσει 
10,9, 8,..,1 

 

6 

 

Αρίθμηση 1-10  10 
καπάκια 

(μετρώ και δείχνω) 1, 2, 3, τώρα μέτρα μόνος σου μέχρι το 10. 
(Επιτρέπουμε στο παιδί να δείχνει τα καπάκια ενώ μετράει ή να τα 
βγάζει στην άκρη.) 

Πρέπει να 
μετρήσει 
1,2,3…, 
10 

 

7 
 Αρίθμηση  ανά 

2 
10 

καπάκια 

Άρχισε να μετράς από το 2, ανεβαίνοντας δύο δύο (2-2) μέχρι το 
10. (Επιτρέπουμε στο παιδί να δείχνει τα καπάκια ενώ μετράει ή να 
τα βγάζει στην άκρη.) 

Πρέπει να 
μετρήσει 
2,4,…, 10 

 

8 

 
Αντίστροφη 

αρίθμηση ανά 2 
10 

καπάκια 

Άρχισε να μετράς από το 10, κατεβαίνοντας δύο δύο (2-2) έως το 
2. (Επιτρέπουμε στο παιδί να δείχνει τα καπάκια ενώ μετράει ή να 
τα βγάζει στην άκρη.) 

Πρέπει να 
μετρήσει 
10, 8, …, 
2 

 

 
Σκορ 

 

Πρώτο επίπεδο 
9  Αρίθμηση  Φύλλο 

εικόνων 
Έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές μπάλα; Πόσες μπάλες περισσεύουν;   1  

10 
 

Αρίθμηση  Φύλλο 
εικόνων 

Φτάνουν οι τσάντες για όλα τα παιδιά; Πόσα παιδιά δεν έχουν 

τσάντα; 

1  

11 

 

Αφαίρεση  Φύλλο 
εικόνων 

Ο Εξεταστής δείχνει την εικόνα με τα 8 μπαλάκια. Σε αυτήν την 
εικόνα βλέπεις 8 μπαλάκια. Αν χάσεις τα 4, πόσα θα σου μείνουν;  
∆είξε μου ή ζωγράφισε σε ποια από αυτές τις εικόνες υπάρχουν 
τόσα μπαλάκια όσα σου έμειναν. (Ο Εξεταστής δείχνει τις εικόνες στην κάτω 
σειρά.) 

Πρέπει να 
δείξει ή να 
ζωγραφίσει 
την σωστή 

εικόνα 
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12 
 

Πρόσθεση  10 
καπάκια 

Ο Απόστολος έχει 2 μπίλιες. Ο Έρνεστ του χάρισε 3 μπίλιες ακόμα. 
Πόσες μπίλιες έχει τώρα ο Απόστολος; (Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα καπάκια με όποιον τρόπο θέλει).  

5  

13 
 

Αφαίρεση   10 
καπάκια 

Επάνω στη μηλιά υπάρχουν 8 μήλα. Από αυτά κόβουμε τα 2. Πόσα 
μήλα θα μείνουν επάνω στη μηλιά; (Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
καπάκια με όποιον τρόπο θέλει). 

6  

14 
 

Αφαίρεση  10 
καπάκια 

Ο Γιώργος έχει 4  καραμέλες. Από αυτές τρώει τις 3. Πόσες 
καραμέλες θα του μείνουν; (Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα καπάκια 
με όποιον τρόπο θέλει). 

1  

15 
 Άθροισμα έως 

10  
10 

καπάκια 

Ο Μάνος έχει 4  καπάκια και του δίνουν άλλους 3 . Πόσοι είναι 
όλοι οι κύβοι μαζί;  (Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα καπάκια με 
όποιον τρόπο θέλει). 

7  

16  Πρόσθεση  10 
καπάκια 

Πόσα είναι 3 μήλα και  5 μήλα μαζί; (Μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα καπάκια με όποιον τρόπο θέλει). 

8  

 Σκορ  

Δεύτερο επίπεδο 

17 

 
Μη λεκτική 

+ και -   

10 

καπάκια 

3 κάρτες 

Βάζω 2 καπάκια και τα κρύβω. Μετά βάζω επιπλέον  +1  καπάκια.  

Πόσα καπάκια έχω; 3 
 

18 

 
Μη λεκτική 

+ και -   

10 

καπάκια 

3 κάρτες 

Βάζω _3 καπάκια και τα κρύβω. Μετά βάζω επιπλέον  +3 καπάκια 

.  

Πόσα καπάκια έχω; 

6 

 

19 

 
Μη λεκτική 

+ και -   

10 

καπάκια 

3 κάρτες 

Βάζω _4   καπάκια και τα κρύβω . Μετά βγάζω επιπλέον  -1 
καπάκια. 

Πόσα καπάκια έχω; 

3 

 

20 

 
Μη λεκτική 

+ και -   

10 

καπάκια 

3 κάρτες 

Βάζω 9  καπάκια και τα κρύβω . Μετά βγάζω επιπλέον  -3 καπάκια.  

Πόσα καπάκια έχω; 6 

 

21 
 

Άθροισμα  
Τετράδιο 

1 κάρτα 

Πόσα είναι _ και  _ μαζί;  

2+2  (καλύπτω την κάρτα μετά από 3  δευτερόλεπτα) 
4 

 

22 
 

Άθροισμα  
Τετράδιο 

1 κάρτα 

Πόσα είναι _ και  _ μαζί;  

3+4  (καλύπτω την κάρτα μετά από 3  δευτερόλεπτα) 
7 

 

23 
 

Αφαίρεση  
Τετράδιο 

1 κάρτα 
Αν από τα __ βγάλω τα  __,  πόσα μένουν;  (2-1 ) (δείχνω 3 

δευτερόλεπτα όχι μέτρημα) 
1 

 

24 
 

Αφαίρεση  
Τετράδιο 

1 κάρτα 
Αν από τα __ βγάλω τα  __,  πόσα μένουν;  (8 - 4 ) (δείχνω 3 

δευτερόλεπτα όχι μέτρημα) 
4 

 

 Σκορ  

Τρίτο επίπεδο 

25 

 
Αίσθηση μέρους 

/ όλου  Κανένα 

Η Ελένη αγόρασε μερικές σοκολάτες. Η μαμά της έδωσε 2 . Τώρα 

έχει 5 . Πόσες είχε; 

(Χ+2=5 ) 

3  

26 

 
Αίσθηση μέρους 

/ όλου  Κανένα 

Η Ελένη αγόρασε μερικές σοκολάτες. Η μαμά της έδωσε 4 .Τώρα 

έχει 7 . Πόσες είχε;  

(Χ+4=7) 

3  

27 
 Αίσθηση μέρους 

/ όλου  Κανένα 
Η Ελένη αγόρασε μερικές σοκολάτες. Έδωσε στην αδελφή της 2 

σοκολάτες. Τώρα έχει 2. Πόσες είχε;  (Χ-2=2)  

4  

28 
 Αίσθηση μέρους 

/ όλου  Κανένα 
Η Ελένη αγόρασε μερικές σοκολάτες. Έδωσε στην αδελφή της 6 

σοκολάτες. Τώρα έχει 3. Πόσες είχε;  (Χ-6=3) 

9  
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29 
 Αίσθηση μέρους 

/ όλου 
 

Κανένα 
Ο Πέτρος είχε στο κουτί 2 βόλους. Του έδωσαν μερικούς ακόμη και 

τώρα έχει 4. Πόσους βόλους του έδωσαν; (2+Χ=4) 

2  

30 

 
Αίσθηση μέρους 

/ όλου 
 

Κανένα 

Ο Γιώργος είχε 5 αυτοκινητάκια. Χάρισε μερικά αυτοκινητάκια 

στους φίλους του και τώρα έχει 1. Πόσα αυτοκινητάκια χάρισε τους 

φίλους του; (5-Χ=1) 

4  

31 

 
Αίσθηση μέρους 

/ όλου 
 

Κανένα 

Η Μαρία στην κασετίνα της είχε 7 μαρκαδόρους. Έβγαλε μερικούς 

και τώρα έχει στη κασετίνα 4 μαρκαδόρους. Πόσους μαρκαδόρους 

έβγαλε; (7-Χ=4) 

3  

32 

 
Αίσθηση μέρους 

/ όλου 
 

Κανένα 

Σε ένα παρκινγκ το πρωί υπήρχαν μόνο 3 αυτοκίνητα. Στη συνέχεια 

ήρθαν ορισμένα αυτοκίνητα και τώρα στο παρκινγκ υπάρχουν 8 

αυτοκίνητα. Πόσα αυτοκίνητα ήρθαν; (3+Χ=8) 

5  

 Σκορ  

 ΟΛΙΚΟ 
ΣΚΟΡ 

 

Παρατηρήσεις -Σχόλια   
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ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ (ΤΑΣΑΑ)  

Φύλλο εικόνων 
Στοιχεία                                                                                    

Όνομα .............................................………………….      Αγόρι      __       Κορίτσι __        
Νηπιαγωγείο/Τμήμα..................................................................  

Ερώτηση 2. Μετρώ τα μπαλόνια που κρατά κάθε παιδί και συνδέω την εικόνα με τον 
αντίστοιχο αριθμό. 

 

Ερώτηση 9. Έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές μπάλα; Πόσες μπάλες περισσεύουν;   
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Ερώτηση 10. Φτάνουν οι τσάντες για όλα τα παιδιά; Πόσα παιδιά δεν έχουν τσάντα;  

 

Ερώτηση 11. Έχεις 8 μπαλάκια. Χάνεις τα 4. Δείξε μου πόσα σου μένουν. 
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Ερώτηση 21 & 22. Πόσα είναι _ και  _ μαζί; (καλύπτω την κάρτα μετά από 3 sec) 

 

Ερώτηση 23 & 24. Αν από τα __ βγάλω τα  __,  πόσα μένουν;  (δείχνω 3 δευτ. όχι μετρ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

Πηγαίος κώδικας στη γλώσσα προγραμματισμού Actioscript 3 
για την υλοποίηση μίας ψηφιακής εφαρμογής   

stop(); 
import flash.desktop.NativeApplication; 
import flash.events.Event; 
stage.scaleMode = StageScaleMode.EXACT_FIT; 
function renderF(e:Event):void{ 
 var ratioW:Number = Capabilities.screenResolutionX/1024; 
 var ratioH:Number = Capabilities.screenResolutionY/768; 
 scaleAllF(this,ratioW,ratioH); 
} 
function scaleAllF(dobj:DisplayObjectContainer,sX:Number,sY:Number){ 
 for(var i:int=0;i<dobj.numChildren;i++){ 
  dobj.getChildAt(i).scaleX = sX; 
  dobj.getChildAt(i).scaleY = sY; 
 } 
} 
 
var attempt:Number=1; 
var stotal_1:stotal1 = new stotal1(); 
var stotal_2:stotal2 = new stotal2(); 
var stotal_3:stotal3 = new stotal3(); 
var stotal_4:stotal4 = new stotal4(); 
var stotal_5:stotal5 = new stotal5(); 
var stotal_6:stotal6 = new stotal6(); 
var stotal_7:stotal7 = new stotal7(); 
var stotal_8:stotal8 = new stotal8(); 
var stotal_9:stotal9 = new stotal9(); 
var stotal_10:stotal10 = new stotal10(); 
var stotal_sound: Array = 
[stotal_1,stotal_2,stotal_3,stotal_4,stotal_5,stotal_6,stotal_7,stotal_8,stotal_9,stotal_10]; 
var guess1:n1 = new n1(); 
var guess2:n2 = new n2(); 
var guess3:n3 = new n3(); 
var guess4:n4 = new n4(); 
var guess5:n5 = new n5(); 
var guess6:n6 = new n6(); 
var guess7:n7 = new n7(); 
var guess8:n8 = new n8(); 
var guess9:n9 = new n9(); 
var guess10:n10 = new n10(); 
var guess_numbers:Array = 
[guess1,guess2,guess3,guess4,guess5,guess6,guess7,guess8,guess9,guess10]; 
 
var choice1:n1 = new n1(); 
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var choice2:n2 = new n2(); 
var choice3:n3 = new n3(); 
var choice4:n4 = new n4(); 
var choice5:n5 = new n5(); 
var choice6:n6 = new n6(); 
var choice7:n7 = new n7(); 
var choice8:n8 = new n8(); 
var choice9:n9 = new n9(); 
var choice10:n10 = new n10(); 
var choice_numbers:Array = 
[choice1,choice2,choice3,choice4,choice5,choice6,choice7,choice8,choice9,choice10]; 
equal_symbol.visible=false; 
plus_symbol.visible=false; 
agnostos1.visible=false; 
 
syllogi.visible=false; 
syggenis.visible=false; 
var myTimer:Timer = new Timer(500,14); 
var myTimer_relative:Timer = new Timer(500,8); 
var myTimer_syllogi:Timer = new Timer(500,8); 
var john_x:Number=0; 
var relative_x:Number=811; 
var relative_y:Number=262; 
var syllogi_x:Number=645; 
var syllogi_y:Number=528; 
 
 
 
myTimer_relative.addEventListener(TimerEvent.TIMER, timerListener_relative); 
function timerListener_relative (e:TimerEvent):void{ 
 trace("Timer relative is Triggered"); 
 relative_x=relative_x-20; 
 relative_y=relative_y+10; 
 syggenis.x=relative_x; 
 syggenis.y=relative_y; 
} 
 
myTimer_syllogi.addEventListener(TimerEvent.TIMER, timerListener_syllogi); 
function timerListener_syllogi (e:TimerEvent):void{ 
trace("Timer relative is Triggered"); 
syllogi_x=syllogi_x-30; 
syllogi_y=syllogi_y-8; 
syllogi.x=syllogi_x; 
syllogi.y=syllogi_y; 
} 
 
funny.visible=false; 
sad.visible=false; 
minima.background = true; 
minima.backgroundColor = 0xFFFF00; 
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var karameles_uncle:Number; 
var karameles_boy:Number; 
var button_name:String; 
var decision:Number=0; 
 
var boy_1:boy1 = new boy1(); 
var boy_2:boy2 = new boy2(); 
var boy_3:boy3 = new boy3(); 
var boy_4:boy4 = new boy4(); 
var boy_5:boy5 = new boy5(); 
var boy_6:boy6 = new boy6(); 
var boy_7:boy7 = new boy7(); 
var boy_8:boy8 = new boy8(); 
var boy_9:boy9 = new boy9(); 
var boy_10:boy10 = new boy10(); 
 
var total_1:total1 = new total1(); 
var total_2:total2 = new total2(); 
var total_3:total3 = new total3(); 
var total_4:total4 = new total4(); 
var total_5:total5 = new total5(); 
var total_6:total6 = new total6(); 
var total_7:total7 = new total7(); 
var total_8:total8 = new total8(); 
var total_9:total9 = new total9(); 
var total_10:total10 = new total10(); 
 
var total_sound: Array = 
[total_1,total_2,total_3,total_4,total_5,total_6,total_7,total_8,total_9,total_10]; 
var sound_boy:Array = 
[boy_1,boy_2,boy_3,boy_4,boy_5,boy_6,boy_7,boy_8,boy_9,boy_10]; 
 
var karameles_array:Array = 
[karamela1,karamela2,karamela3,karamela4,karamela5,karamela6,karamela7,karamela8,ka
ramela9,karamela10]; 
var uncle_array:Array = 
[uncle1,uncle2,uncle3,uncle4,uncle5,uncle6,uncle7,uncle8,uncle9,uncle10]; 
var buttons_array:Array = 
[btn_1,btn_2,btn_3,btn_4,btn_5,btn_6,btn_7,btn_8,btn_9,btn_10]; 
for (var s:int = 0; s < 10; s++) { 
    karameles_array[s].visible=false; 
 uncle_array[s].visible=false; 
 buttons_array[s].visible=false; 
 buttons_array[s].addEventListener(MouseEvent.CLICK, put_number); 
 karameles_array[s].buttonMode = true; 
 karameles_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, onStartDrag); 
 karameles_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, onStopDrag); 
 uncle_array[s].buttonMode = true; 
 uncle_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, onStartDrag); 
 uncle_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, onStopDrag); 
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 } 
 minima.alpha=0; 
 btn_check_answer.visible=false; 
 btn_eraser.visible=false; 
  
function onStartDrag(evt:MouseEvent):void { 
 evt.target.startDrag(); 
 } 
 
 function onStopDrag(evt:MouseEvent):void { 
 evt.target.stopDrag(); 
    } 
     
function randRange(min:Number, max:Number):Number { 
    var randomNum:Number = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; 
 return randomNum; 
} 
  
btn_new_try.addEventListener(MouseEvent.CLICK, new_game); 
btn_check_answer.addEventListener(MouseEvent.CLICK, check_answer); 
btn_eraser.addEventListener(MouseEvent.CLICK, erase_answer); 
function erase_answer(evt:MouseEvent):void { 
 removeChild(choice_numbers[decision-1]); 
 minima.text=" ? "; 
} 
 
myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, timerListener); 
function timerListener (e:TimerEvent):void{ 
 trace("Timer  boy is Triggered"); 
 john_x=john_x+30; 
 john.x=john_x; 
 trace('john.x:  ', john.x,'  john_x:', john_x ); 
} 
 
function new_game(evt:MouseEvent):void { 
 for (s = 0; s < 10; s++) { 
     buttons_array[s].mouseEnabled = true; 
 } 
 if (attempt==1){ 
  btn_new_try.visible=false; 
  karameles_boy=randRange(1,7); 
  trace("karameles boy:  ", karameles_boy); 
  myTimer.start(); 
  var mySoundChannel:SoundChannel = new SoundChannel(); 
  mySoundChannel = sound_boy[karameles_boy-1].play(); 
  mySoundChannel.addEventListener(Event.SOUND_COMPLETE, 
sound_boy_Complete); 
 } 
 else if (attempt!=1){ 
  btn_new_try.visible=false; 
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  trace("karameles boy:  ", karameles_boy); 
  myTimer.start(); 
  //var mySoundChannel:SoundChannel = new SoundChannel(); 
  mySoundChannel = sound_boy[karameles_boy-1].play(); 
  mySoundChannel.addEventListener(Event.SOUND_COMPLETE, 
sound_boy_Complete); 
  } 
 } 
         
function sound_boy_Complete(event:Event):void { 
 addChild(guess_numbers[karameles_boy-1]); 
   guess_numbers[karameles_boy-1].x=191; 
   guess_numbers[karameles_boy-1].y=108; 
   guess_numbers[karameles_boy-1].width=160; 
   guess_numbers[karameles_boy-1].height=128; 
  var karameles_uncle_sound: uncle = new uncle(); 
  var mySoundChannel_1:SoundChannel = new SoundChannel(); 
  mySoundChannel_1 = karameles_uncle_sound.play(); 
  mySoundChannel_1.addEventListener(Event.SOUND_COMPLETE, 
sound_uncle_Complete); 
} 
 
myTimer_relative.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, 
timer_relative_Complete); 
function timer_relative_Complete(e:TimerEvent){ 
    trace("Timer complete!"); 
 syllogi.visible=true; 
 myTimer_syllogi.start(); 
} 
 
myTimer_syllogi.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, 
timer_syllogi_Complete); 
function timer_syllogi_Complete(e:TimerEvent){ 
      trace("Timer complete!"); 
  syllogi.visible=false; 
  myTimer.removeEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, 
timerListener); 
  myTimer_relative.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, 
timerListener_relative); 
  myTimer_syllogi.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, 
timerListener_syllogi); 
 } 
 
 
function sound_uncle_Complete(event:Event):void { 
 for (s = 0; s < karameles_boy; s++) { 
      karameles_array[s].visible=false; 
  } 
  if (attempt==1){ 
   karameles_uncle=randRange(1,10-karameles_boy); 
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   trace("karameles_uncle ", karameles_uncle); 
   syggenis.visible=true; 
      myTimer_relative.start(); 
   var mySoundChannel_2:SoundChannel = new SoundChannel(); 
   mySoundChannel_2 = 
total_sound[karameles_boy+karameles_uncle-1].play(); 
  
 mySoundChannel_2.addEventListener(Event.SOUND_COMPLETE, 
all_Complete); 
  } 
  else if (attempt!=1){ 
   trace("karameles_uncle ", karameles_uncle); 
   syggenis.visible=true; 
      myTimer_relative.start(); 
   //mySoundChannel_2:SoundChannel = new SoundChannel(); 
   mySoundChannel_2 = 
total_sound[karameles_boy+karameles_uncle-1].play(); 
  
 mySoundChannel_2.addEventListener(Event.SOUND_COMPLETE, 
all_Complete); 
  } 
} 
 
function all_Complete(event:Event):void { 
 addChild(guess_numbers[karameles_boy+karameles_uncle-1]); 
   guess_numbers[karameles_boy+karameles_uncle-1].x=822; 
   guess_numbers[karameles_boy+karameles_uncle-1].y=117; 
   guess_numbers[karameles_boy+karameles_uncle-1].width=160; 
   guess_numbers[karameles_boy+karameles_uncle-1].height=128; 
   equal_symbol.visible=true; 
   plus_symbol.visible=true; 
   agnostos1.visible=true; 
 trace("syggenis"); 
 trace(syggenis.x) 
 trace(syggenis.y); 
 trace("boy"); 
 trace(john.x) 
 trace(john.y); 
 minima.alpha=1; 
 minima.text=" ? "; 
 for (s = 0; s < 10; s++) { 
    buttons_array[s].visible=true; 
 } 
 btn_check_answer.visible=true; 
 btn_eraser.visible=true; 
 minima.visible=true; 
 } 
  
function put_number(evt:MouseEvent):void { 
 SoundMixer.stopAll(); 
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 //trace(evt.target.name); 
 button_name=evt.target.name; 
 trace(button_name); 
 switch (button_name) { 
    case "btn_1" : 
        decision=1; 
  //minima.text=String(decision)+ "€"; 
  minima.text=String(decision); 
  break; 
    case "btn_2" : 
  decision=2; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
    case "btn_3" : 
   decision=3; 
  minima.text=String(decision); 
         break; 
    case "btn_4" : 
        decision=4; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
    case "btn_5" : 
   decision=5; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
    case "btn_6" : 
        decision=6; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
 case "btn_7" : 
        decision=7; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
 case "btn_8": 
        decision=8; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
 case "btn_9" : 
        decision=9; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
 case "btn_10" : 
        decision=10; 
     //minima.fontSize = 12; 
  minima.text=String(decision); 
        break; 
    default : 
              trace("you pressed some other key"); 
    } 
 addChild(choice_numbers[decision-1]); 
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   choice_numbers[decision-1].x=504; 
   choice_numbers[decision-1].y=120; 
   choice_numbers[decision-1].width=156; 
   choice_numbers[decision-1].height=124; 
} 
 
function check_answer(evt:MouseEvent):void { 
 if (minima.text==" ? "){ 
  var no_button_message:nb_message = new nb_message(); 
  var mySoundChannel_777:SoundChannel = new SoundChannel(); 
  mySoundChannel_777 = no_button_message.play(); 
 } 
 if (minima.text!=" ? "){ 
  for (s = 0; s < 10; s++) { 
       buttons_array[s].mouseEnabled = false; 
  } 
  btn_check_answer.visible=false; 
  btn_eraser.visible=false; 
  btn_new_try.visible=false; 
  if (decision == (karameles_uncle)){ 
   funny.visible=true; 
   var mpravo_message:mpravo = new mpravo(); 
    var mySoundChannel2:SoundChannel = new 
SoundChannel(); 
     mySoundChannel2 = mpravo_message.play(); 
     trace (decision, karameles_uncle+karameles_boy, 
"mpravo"); 
    
 mySoundChannel2.addEventListener(Event.SOUND_COMPLETE, 
mpravo_lathos_complete); 
    
  } 
  if (decision != (karameles_uncle)){ 
   sad.height=400; 
   sad.width=400; 
   sad.visible=true; 
     var mySoundChannel3:SoundChannel = new 
SoundChannel(); 
     mySoundChannel3 = stotal_sound[decision-1].play(); 
     trace (decision, karameles_uncle+karameles_boy, 
"lathos"); 
    
 mySoundChannel3.addEventListener(Event.SOUND_COMPLETE, 
mpravo_lathos_complete); 
  } 
 } 
} 
  
function mpravo_lathos_complete(event:Event):void { 
 trace("mprabo lathos complete"); 
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 if (decision == (karameles_uncle)){ 
  removeChild(guess_numbers[karameles_boy+karameles_uncle-1]); 
  removeChild(guess_numbers[karameles_boy-1]); 
  removeChild(choice_numbers[decision-1]); 
  gotoAndStop("extra_game"); 
  var extra_game_message:missing_number = new missing_number(); 
  var mySoundChannel22:SoundChannel = new SoundChannel(); 
  mySoundChannel22 = extra_game_message.play(); 
  } 
 if (decision != (karameles_uncle)){ 
  myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, 
timerListener); 
  myTimer_relative.addEventListener(TimerEvent.TIMER, 
timerListener_relative); 
  myTimer_syllogi.addEventListener(TimerEvent.TIMER, 
timerListener_syllogi); 
  myTimer.reset(); 
  myTimer_relative.reset(); 
  myTimer_syllogi.reset(); 
  attempt=attempt+1; 
  removeChild(guess_numbers[karameles_boy+karameles_uncle-1]); 
  removeChild(guess_numbers[karameles_boy-1]); 
  removeChild(choice_numbers[decision-1]); 
  sad.visible=false; 
  funny.visible=false; 
  equal_symbol.visible=false; 
  plus_symbol.visible=false; 
  agnostos1.visible=false; 
  john.x=10; 
  syggenis.x=811; 
  syggenis.y=262; 
  syllogi.x=645; 
  syllogi.y=528; 
     
  john_x=0; 
  relative_x=811; 
  relative_y=262; 
  syllogi_x=645; 
  syllogi_y=528; 
   
  for (var s:int = 0; s < 10; s++) { 
       karameles_array[s].visible=false; 
    uncle_array[s].visible=false; 
    buttons_array[s].visible=false; 
    buttons_array[s].addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
put_number); 
    karameles_array[s].buttonMode = true; 
   
 karameles_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, onStartDrag); 
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 karameles_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, onStopDrag); 
    uncle_array[s].buttonMode = true; 
   
 uncle_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, onStartDrag); 
    uncle_array[s].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 
onStopDrag); 
   } 
  syggenis.visible=false; 
  minima.alpha=0; 
  btn_check_answer.visible=false; 
  btn_eraser.visible=false; 
  btn_new_try.visible=true; 
 } 
} 
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