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Περίληψη 
 

Ο τρόπος διδασκαλίας των µαθηµατικών στις πρώτες τάξεις του Δηµοτικού Σχολείου 
έχει παραµείνει σταθερός εδώ και αρκετές δεκαετίες, παρόλες τις σύγχρονες εξελίξεις 
στον τοµέα των εκπαιδευτικών τεχνολογιών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών 
λογισµικών, που έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό την υποβοήθηση ή την ολοκληρωτική 
αντικατάσταση των κλασσικών µεθόδων της διδακτικής πρακτικής. 

Το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια ενίσχυσης του τρόπου διδασκαλίας των 
µαθηµάτων µε ηλεκτρονικά µέσα, σε συνεργασία µε ερευνητικές οµάδες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ανέπτυξε µια σειρά εκπαιδευτικών λογισµικών τα οποία 
προορίζονται για την ηλεκτρονική διδασκαλία των περισσότερων µαθηµάτων των 
τάξεων του Δηµοτικού Σχολείου. 

Μεγαλύτερο βάρος δίνεται στα εκπαιδευτικά λογισµικά της γλώσσας και των 
µαθηµατικών για τις πρώτες τάξεις του σχολείου. Τα εκπαιδευτικά λογισµικά 
διατίθενται δωρεάν για χρήση από τα σχολεία ή ιδιώτες, αλλά δεν είναι υποχρεωτική 
η λειτουργία τους από τους διδάσκοντες των αντίστοιχων µαθηµάτων.  

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της διπλωµατικής µου εργασίας και µε σκοπό να 
εκµεταλλευθώ τις ερευνητικές ευκαιρίες που µου δίνονται από την υπηρέτηση µου σε 
πειραµατικό τριθέσιο δηµοτικό σχολείο, στην παρούσα εργασία γίνεται µία 
προσπάθεια µέσω κατάλληλης εκπαιδευτικής έρευνας, για την αποτίµηση της 
αποδοτικότητας και χρησιµότητας του εκπαιδευτικού λογισµικού Μαθηµατικών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην διδασκαλία της γεωµετρίας για την πρώτη και 
Δευτέρα ταξη τριθεσίου Δηµοτικού Σχολείου.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
!
1.1 Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο 
 
Η τεχνολογία βρίσκεται στο κέντρο της κοινωνικής αλλαγής που βιώνουµε τον 
τελευταίο αιώνα: από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση µέχρι τα κινητά τηλέφωνα 
και το διαδίκτυο, η τεχνολογική πρόοδος έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που 
λαµβάνει χώρα η ανθρώπινη επικοινωνία. Στον σηµερινό τεχνολογικά πλούσιο 
κόσµο, οι µαθητές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και εφαρµογές λογισµικού µέσω 
κινητών προσωπικών υπολογιστών όπως έξυπνα τηλέφωνα, ψηφιακές µηχανές, 
υπολογιστές χειρός και ταµπλέτας. 
 
Ένα από τα ελάχιστα κοµµάτια της ζωής µας που έχει παραµείνει ίδιο είναι η τάξη 
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κάποιες πρώιµες προσπάθειες 
για εισαγωγή τεχνολογίας στην τάξη, µε προβολή ταινιών, εκπαιδευτική τηλεόραση, 
χρήση ραδιοφώνου ή ακόµα και υπολογιστή, δεν έφεραν την εκπαιδευτική 
επανάσταση που κάποιοι πίστευαν τις αντίστοιχες εποχές. Από ότι φάνηκε, η 
τεχνολογία δεν άλλαξε την εκπαίδευση, αλλά οι εκπαιδευτικοί άλλαξαν την 
τεχνολογία και την προσάρµοσαν στην υπάρχουσα παιδαγωγική: “χρησιµοποιούσαν 
τις ίδιες πρακτικές και υιοθέτησαν την τεχνολογία προσαρµόζοντάς τη στις 
υπάρχουσες διδακτικές τεχνικές” (Cuban, 2001). 
 
Οι πλειοψηφία των µαθητών ειδικά στην απαρχή της σχολικής τους ζωής στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση δυσκολεύονται στην κατανόηση και αφοµοίωση των 
Μαθηµατικών. Οι κλασσικές µέθοδοι διδασκαλίας των µαθηµατικών δείχνουν µη 
ικανές να ανταπεξέλθουν σε πρωτοεµφανιζόµενες µαθησιακές δυσκολίες όπως η 
δυσαριθµησία πόσο µάλλον να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις των 
σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών των µαθηµατικών των πρώτων 
τάξεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.    
 
1.2 Προβληµατική Κατάσταση   
 
Μέχρι πριν λίγα χρόνια η αντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι η Μαθηµατική γνώση 
είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι µαθητές να το καταναλώσουν 
αποστηθίζοντάς το.  Ο δάσκαλος των µαθηµατικών, υιοθετώντας την ¨ τραπεζική 
αντίληψη ¨ της παιδείας καταθέτει τις έτοιµες γνώσεις στα ¨ άδεια µυαλά ¨ των 
µαθητών,  όπως καταθέτει κανείς χρήµατα σε µια τράπεζα (Freire P.  1977).“Ταΐζει” 
τους µαθητές µε την ύλη των ετοιµοπαράδοτων παραδόσεων,  τις οποίες πλασάρει 
επιδέξια για να αποδείξει ότι έχει το χάρισµα της µεταδοτικότητας και απαιτεί την 
άκριτη και παθητική αποδοχή και την αποστήθισή τους.  Έτσι αυτοµατοποιείται η 
διδασκαλία,  σταµατά η ανθρώπινη επικοινωνία και εγκαθιδρύεται ένα µαθοφοβικό,  
µαθησιοκτόνο κλίµα άχαρης επανάληψης των ίδιων πραγµάτων (Papert S. 1991). 
 
Οι υπάρχουσες µέθοδοι διδασκαλίας θεωρούν και παρουσιάζουν τα Μαθηµατικά ως 
ένα προκατασκευασµένο σύστηµα από κανόνες και διαδικασίες που θα πρέπει οι 
µαθητές να αποστηθίσουν ,  θα πρέπει να δέχονται ότι όλα αυτά είναι σωστά και 
αληθινά,  επειδή το εγγυάται η αυθεντία του δασκάλου ή του συγγραφέα του βιβλίου 
που χρησιµοποιείται .  Η άποψη αυτή δεν είναι πλέον αποδεκτή.  
Η επικρατούσα σύγχρονη άποψη είναι ότι τα Μαθηµατικά δεν αποτελούν ένα 
σύστηµα γνώσεων αλλά και µια διαδικασία (Tymoczko 1986). Οι παραδοσιακοί 
µέθοδοι διδασκαλίας σχεδιάζονται µε αφετηρία τα Μαθηµατικά του σχολείου και όχι 
τα Μαθηµατικά των παιδιών (Steffe & Wiegel, 1992), τα οποία δεν βοηθούνται στο  
να µάθουν ότι θα τους χρειαστεί για να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες της σύγχρονης 
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κοινωνίας . Σαν αποτέλεσµα, οι µαθητές δεν έχουν κανένα επιπλέον κίνητρο για να 
ασχοληθούν µε τα µαθηµατικά παρά µόνο για να πάρουν καλούς βαθµούς στο 
σχολείο ή να πετύχουν σε προαγωγικές εξετάσεις. 
 
Τα τελευταία χρόνια πολλά ερευνητικά προγράµµατα επιχειρούν µε διαφορετικούς 
τρόπους να ξεπεράσουν τα µειονεκτήµατα του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας 
των Μαθηµατικών και να δηµιουργήσουν µέσα στις τάξεις πρότυπα περιβάλλοντα 
µάθησης για τους µαθητές. Οι Cobb &  Yackel (1991) επισηµαίνουν ότι η διερεύνηση 
των δυνατοτήτων νέων µορφών διδασκαλίας των Μαθηµατικών µέσα στη τάξη 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών στο πρωτοβάθµιο 
σχολείο. 
 
Ο Bradstreet (1996) γράφει ότι η µάθηση βρίσκεται στη δραστηριότητα, δείχνοντας 
µας το δρόµο για την ανάπτυξη νέων µορφών διδασκαλίας των Μαθηµατικών, οι 
οποίες οφείλουν να στηρίζονται σε πρακτικές δραστηριότητες που θα εκτελούν οι 
µαθητές µέσω χρήσης κατάλληλων λογισµικών πακέτων Μαθηµατικών. [1] 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1.3 Σκοπός της Μελέτης Περίπτωσης   
 
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε µια µελέτη περίπτωσης, η 
οποία βασίστηκε στο µοντέλο ARCS (Keller) µε σκοπό να ενισχύσει την κατανόηση 
των µαθητών στα µαθηµατικά µε τη συνδροµή της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας µέσω χρήσης εξειδικευµένου λογισµικού σε Η/Υ.  
 
Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας µελέτης περίπτωσης, ήταν να ενθαρρύνει την 
αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση των µαθητών, ώστε να προσελκύει  την προσοχή 
τους, µε αποτέλεσµα η διδασκαλία να είναι αµεσότερη ως προς τα ενδιαφέροντα τους 
και παράλληλα να µεγιστοποιηθεί ο ρυθµός αφοµοίωσης της νέας γνώσης από 
αυτούς. 

   
1.4 Ερευνητικά Ερωτήµατα 
 
Με την χρήση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού σκοπεύουµε να ερευνήσουµε την 
διαφοροποίηση του ρυθµού αφοµοίωσης γνώσεων και εννοιών της γεωµετρίας από 
τους µαθητές.  Στόχος µας είναι η δηµιουργία καταλλήλων συνθηκών για την 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των µαθητών. Ταυτόχρονα 
επιδιώκεται και η βελτίωση του επιπέδου κατανόησης της διδακτέας ύλης µε τη 
χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού για την διδασκαλία της γεωµετρίας.  
Επιπλέον θα γίνει καταγραφή της αλληλεπίδρασης των µαθητών µε το λογισµικό 
µετρώντας την αποδοχή τους προς τον νέο αυτό τρόπο διδασκαλίας, εν’ αντιθέσει µε 
την κλασσική δασκαλοκεντρική µέθοδο εκµάθησης. 
 
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα εξής: 
 
1 Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού στην τάξη βοηθά τους µαθητές. 
2 Η διεξαγωγή του µαθήµατος επηρεάζεται από την ένταξη σε αυτό της 
συγκεκριµένης µεθόδου υποβοήθησης µάθησης. 

3 Οι προτεινόµενες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις δύναται να διεκπεραιωθούν στα 
πλαίσια της διδακτικής ώρας. 

4 Αυξάνεται το ενδιαφέρον των µαθητών για το συγκεκριµένο µάθηµα. 
5 Αυξάνεται η προσοχή των µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 
6 Μειώνεται το ποσοστό της µαθησιακής αποτυχίας στο συγκεκριµένο µάθηµα. 
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1.5 Χρησιµότητα της Μελέτης 
 
Η παρούσα µελέτη επιχειρεί µια σφαιρική αξιολόγηση της εφαρµογής λογισµικού 
µαθηµατικών α΄και β΄δηµοτικού σε τριθέσια σχολεία. Ξεκινώντας από τις σύγχρονες 
εξελίξεις στον χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning) και αφού µελετήσουµε 
τον παιδαγωγικό ρόλο της αξιολόγησης, εστιάζουµε στις µορφές και την χρήση του 
λογισµικού σε τριθέσια σχολεία. Διαπιστώνουµε ότι παρά τα διακηρυχθέντα 
πλεονεκτήµατα και τις υπαρκτές δυνατότητές τους οι εφαρµογές εκπαιδευτικού 
λογισµικού στη σχολική τάξη είναι πολύ περιορισµένες. Η αξιοποίησή τους πολύ 
συχνά περιορίζεται στην χρήση τεστ αντικειµενικού τύπου (µορφές ασύγχρονης 
Τήλε-εκπαίδευσης, Moodle), ενώ αδυνατεί να αξιολογήσει γνωστικές δεξιότητες 
υψηλού επιπέδου. 
 
Με την παρούσα µελέτη προτείνεται ένα πάντρεµα της παραδοσιακής διδασκαλίας µε 
εργαλεία λογισµικού υποβοήθησης µάθησης στα πλαίσια των αρχών του blended 
learning. 
 
1.6 Δοµή της Εργασίας 
 
Η εργασία οργανώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:  
 
•  Κεφάλαιο 1: Το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται ο σκοπός και η 
χρησιµότητα της εργασίας και παραθέτονται τα ερευνητικά ερωτήµατα καθώς και 
η παρούσα εκπαιδευτική κατάσταση.  

•  Κεφάλαιο 2: Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η παρεµφερής ερευνητική 
βιβλιογραφία, αναλύεται το διδακτικό µοντέλο και η διεθνής πρακτική.  

•  Κεφάλαιο 3: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται η ερευνητική 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και το υλικό της έρευνας, το εκπαιδευτικό 
λογισµικό και η πειραµατική διαδικασία χρήσης του στην διδακτική παρέµβαση 
και τέλος τα ερευνητικά εργαλεία µε τα οποία αποτιµούµε το αποτέλεσµα της 
µελέτης εφαρµογής.    

•  Κεφάλαιο 4: Στο προτελευταίο κεφάλαιο αναλύουµε τα αποτελέσµατα της 
ερευνητικής διαδικασίας µε χρήση ποσοτικών µεθόδων και εργαλείων 
στατιστικής και απαντούµε και στα ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν στα 
πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας . 

•  Κεφάλαιο 5: Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τα συµπεράσµατα της 
µελέτης εφαρµογής, συζητάµε για τυχόν µελλοντικές προεκτάσεις και 
παρουσιάζουµε προτάσεις βελτιστοποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού και 
της χρήσης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
2.1 Τα Μαθηµατικά στις Τάξεις Α’ και Β’ του Τριθέσιου Δηµοτικού Σχολείου 
 
Τα ολιγοθέσια Δηµοτικά Σχολεία είναι κατά κανόνα εκείνα τα σχολεία στα οποία ο 
αριθµός των δασκάλων είναι µικρότερος του αριθµού των έξι (6) τάξεων, που 
περιλαµβάνει κάθε Δηµοτικό σχολείο. Ο Μπρούζος (1999) προσθέτει ότι ολιγοθέσια 
είναι εκείνα τα σχολεία στα οποία δύο ή περισσότερες τάξεις συνδιδάσκονται από τον 
ίδιο δάσκαλο όπως ακριβώς συµβαίνει στο τριθέσιο Δηµοτικό Σχολείο όπου ο 
εκπαιδευτικός εκτελεί διδασκαλία παράλληλα στην Α και Β τάξη. 
 
Στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραµµα τα µαθηµατικά διαφοροποιούνται ανάλογα µε 
τον τύπο και την τάξη της σχολικής βαθµίδας. Στην Α΄ και Β΄ τάξη οι µαθητές 
σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα προβλέπεται να εξερευνούν µία κατάσταση, να 
κατασκευάζουν ερωτήσεις και προβλήµατα µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα, να 
διατυπώνουν διαφορετικά  το  ίδιο  πρόβληµα, να  αναγνωρίζουν  και  περιγράφουν 
ανάλογες  καταστάσεις, να  ερευνούν  ανοιχτές  προβληµατικές καταστάσεις και να 
χρησιµοποιούν τα µαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή. (πρακτική αριθµητική).  
 
Όσον αφορά τη Γεωµετρία που αποτελεί και την κύρια µελέτη περίπτωσης της 
παρούσας εργασίας το αναλυτικό πρόγραµµα καθορίζει ότι στην πρώτη (Α) τάξη οι 
µαθητές πρέπει να εξασκούνται στον προσανατολισµό στο χώρο, στη σχεδίαση, 
αναπαραγωγή, αναγνώριση, ονοµασία και ταξινόµηση σχηµάτων καθώς και να  
διακρίνουν  τα  στερεά:  όπως τον  κύβο,  το  ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον 
κύλινδρο και τη σφαίρα. Επιπλέον να δύναται να παρατηρούν εικόνες και σχήµατα 
συµµετρικά ως προς άξονα. Στην δευτέρα (Β) τάξη οι µαθητές πρέπει να εξασκούνται 
στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχηµάτων και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των 
σχηµάτων αυτών. Επιπλέον πρέπει να καθορίζουν σηµεία και να σχεδιάζουν 
ευθύγραµµα τµήµατα και ευθείες όπως και να αναγνωρίζουν εµπειρικά τις 
παράλληλες και κάθετες ευθείες.   Τέλος να  παρατηρούν  αν  ένα  σχήµα  έχει  άξονα  
συµµετρίας  και  να συµπληρώνουν το συµµετρικό ενός σχήµατος.  [2] 
   
2.2 Τα Μαθηµατικά και οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και Πληροφορίας  
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών δηµιουργήθηκαν πολλές προσδοκίες από την 
εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και παράλληλα αναζητήθηκαν τρόποι 
λειτουργικής ενσωµάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής στις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως ο υπολογιστής παίζει σηµαντικό 
και µοναδικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη των µαθητών και ορισµένα περιβάλλοντα 
εκπαιδευτικού λογισµικού αλλά και προγράµµατα γενικού σκοπού χαρακτηρίστηκαν 
ως γνωστικά περιβάλλοντα (Hillel, 1993; Dorfler, 1993; Laborde, 1993). O 
υπολογιστής σύµφωνα µε τους Noss & Hoyles, (1992) παίζει κεντρικό, και καθολικό 
ρόλο στο πλαίσιο συµφραζοµένων στο οποίο συντελείται η µάθηση, στο οποίο 
εντάσσονται επίσης, ο εκπαιδευτικός, οι µαθητές και η αλληλεπίδραση µεταξύ τους 
καθώς και οι δραστηριότητες τις οποίες καλούνται να φέρουν σε πέρας. Η εξέλιξη της 
τεχνολογίας επέτρεψε τον εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού λογισµικού µε νέες µορφές 
πληροφορίας όπως είναι η κινούµενη εικόνα, το βίντεο, ηχητικά ντοκουµέντα και 
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις. Παράλληλα η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό είναι 
ευκολότερη και ταυτόχρονα πληθαίνουν οι επιλογές των εκπαιδευοµένων. 
Ο Cuban (1999) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 
δεν χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και το Διαδίκτυο στις σχολικές τους µονάδες εντούτοις 
τα εφαρµόζουν στο σπίτι, τόσο για την προετοιµασία του σχολικού µαθήµατος, όσο 
και για την αναζήτηση χρήσιµων πληροφοριών. Πρόκειται για αντίφαση για την άρση 
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της οποίας απαιτείται η αναζήτηση εκείνων των συνισταµένων οι οποίες θα 
συµβάλουν στην επιτυχηµένη εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  
 
Παρόµοια κατάσταση µε την παραπάνω περιγράφεται στον ελληνικό χώρο από τους 
Κασιµάτη, Γιαλαµά (2001), Παπαδοπετράκη (2001) και Πρίντεζη (2003). [4] Ο R. 
Noss (2004), απαντώντας στην ερώτηση «Ποιος είναι ο ρόλος των Νέων 
Τεχνολογιών στην µαθηµατική εκπαίδευση» υποστήριξε ότι το µοναδικό σηµαντικό 
ερευνητικό αποτέλεσµα µέχρι τώρα σε αυτόν τον τοµέα είναι όχι αν 
χρησιµοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες αλλά µε ποιον τρόπο γίνεται η χρήση τους. 
 
Η χρήση των ΤΠΕ σύµφωνα µε τους Ράπτης & Ράπτη (2004) µπορεί να γίνει:  
 
 µε τη διδασκαλία της πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειµένου 
 µε την αξιοποίηση του υπολογιστή ως πηγής και µέσου πληροφόρησης, καθώς 
και  

 εποπτικού και επικοινωνιακού µέσου 
 µε τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού και αναπτυξιακού εργαλείου  
 µε τη χρήση του υπολογιστή ως µέσου διασκέδασης και άτυπης µάθησης. 

Παρόµοια είναι και η κατάταξη που προέκυψε για τη χρήση των ΤΠΕ σε 
αναπτυγµένες χώρες, δηλαδή:  
 
 ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο που εντάσσεται στο πρόγραµµα σπουδών και 
διδάσκεται σε διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης,  

 ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης που διαπερνά όλο το φάσµα του 
προγράµµατος σπουδών,  

 ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας αλλά και  
 ως κοινωνικό φαινόµενο (Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου 1995, Κόµης & 
Μικρόπουλος 2001). 

Η χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, µε τη χρήση κατάλληλων 
προγραµµάτων, όπως η γλώσσα Logo, που εφευρέθηκε από τον Papert κατά τη 
δεκαετία του 1960, διευκολύνουν την ανάπτυξη της ανακαλυπτικής µάθησης, µέσω 
των γνωστικών δοµών και διαδικασιών που εµπεριέχουν (Papert, 1991), δηλαδή 
λειτουργούν ως εργαλεία που βοηθούν τους µαθητές στην απόκτηση κριτικής 
σκέψης, στην κατασκευή της γνώσης και όχι ως µέσα µεταβίβασής της (Jonassen 
1998). 
 
Σύµφωνα µε την εργασία της Δρ. Μαρία Κορδάκη, ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό 
λογισµικό για την εκµάθηση των Μαθηµατικών  θα πρέπει να δίνει ευκαιρίες στο 
µαθητή να είναι ενεργητικός, να εκφράζει τις ατοµικές του διαφορές στη µάθηση, να 
αυτο-διορθώνεται και να διατυπώνει υποθέσεις, γενικεύσεις και συµπεράσµατα. 
Ακόµη, χρέος ενός εκπαιδευτικού λογισµικού είναι να παρακινεί τον µαθητή να κάνει 
διερευνήσεις, να στοχάζεται και να κατασκευάζει γνώση χωρίς να είναι απλά θεατής 
πληροφοριών.  
Με πιο τεχνικούς όρους ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό Μαθηµατικών θα 
πρέπει να διαθέτει: υψηλού βαθµού αλληλεπιδραστικότητα, άµεση διαχείριση 
µαθησιακών αντικειµένων, εικονική ανατροφοδότηση, ποικιλία εργαλείων για 
εννοιολογική κατασκευή µαθησιακών εννοιών, εργαλεία για επίλυση ποικιλίας 
σηµαντικών προβληµάτων, πολλαπλά αναπαραστασιακά συστήµατα (εικονικά, 
γραφικές παραστάσεις, υπολογισµοί) ,εργαλεία βοήθειας, επεκτασιµότητα. 
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Στην έρευνα των  Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου και Δ. Ζυµπίδη παρουσιάζεται µια 
ζοφερή κατάσταση όχι µόνον για ότι αφορά την χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού για 
την εκµάθηση των Μαθηµατικών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση αλλά ακόµα και 
για την παντελή άγνοια σεβαστού ποσοστού εκπαιδευτικών σε θέµατα τεχνολογιών 
ΤΠΕ.  Η έρευνα αποδεικνύει τη θέληση πολλών δασκάλων να ενσωµατώσουν την 
χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών στη διδασκαλία τους, ειδικότερα σε µαθήµατα 
όπως τα µαθηµατικά, τα οποία κατά κανόνα είναι δύσκολα στην αντίληψη τους από 
τον µαθητή, όσον αφορά την κατανόηση τους, δυσχεραίνοντας έτσι τον εκπαιδευτικό 
στο τρόπο αποδοτικής διδασκαλίας τους.  
 
Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε αντίθεση µε την δευτεροβάθµια η ποικιλία 
διαθέσιµων εκπαιδευτικών λογισµικών για υποστήριξη της διδασκαλίας των 
Μαθηµατικών είναι περιορισµένη [5]. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι το 
GeoGebra (ελεύθερο λογισµικό από τον Markus Hohenwarter και τους συνεργάτες 
του, που ενσωµατώνει µε δυναµικό τρόπο, Άλγεβρα, Γεωµετρία και Λογισµό), o 
Χελωνόκοσµος ( Ένας "µικρόκοσµος", στο Αβάκιο, συµβολικής έκφρασης µέσω του 
προγραµµατισµού που βασίζεται στη γλώσσα προγραµµατισµού "Logo" και στη 
µαθηµατική οντότητα που ονοµάστηκε από τον  S. Papert "χελώνα"), εµπορικά 
πακέτα εκπαιδευτικών λογισµικών διαφόρων εκδοτικών οίκων όπως εκδόσεις 
Καστανιώτη (Μαθηµατικά Δηµοτικού), Η Πόλη των Αριθµών, Αριθµοί και πράξεις 
στην Παιχνιδοχώρα εκδόσεις SIEM, Περιπέτειες στην Αριθµοχώρα, Οι αριθµοί 
χάθηκαν εκδόσεις Γενναδείου Σχολής, Ο Γαλαξίας των Αριθµών, Παιχνίδια 
Αριθµητικής Τα ταξίδια του Νο, Παιχνίδια Αριθµητικής Η επιστροφή του Νο, MLS 
Πληροφορική, Οι πειρατές ανακαλύπτουν γλώσσα και Μαθηµατικά του οίκου 
InteLearn και τέλος τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά λογισµικά του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου για την διδακτέα ύλη των Μαθηµατικών όλων των τάξεων του 
Δηµοτικού Σχολείου.     
 
2.3 Το Διδακτικό Μοντέλο ΑRCS  
 
Ο Keller το 1979 παρουσίασε ένα νέο διδακτικό µοντέλο, το µοντέλο ARCS. To 
µοντέλο αυτό στηρίζεται στην αρχή της παρακίνησης των εκπαιδευόµενων µέσω 
τεσσάρων βασικών παραγόντων οι οποίοι αποτυπώνονται στο ακρωνύµιο ARCS και 
είναι η Προσοχή (Attention), η Συνάφεια (Relevance), η Εµπιστοσύνη (Confidence) 
και η Ικανοποίηση (Satisfaction) [6,7].  
 
Σύµφωνα µε το µοντέλο η παρακίνηση και κινητοποίηση των εκπαιδευόµενων 
εξαρτάται από τον τρόπο διδασκαλίας, τη συµπεριφορά του δασκάλου και τον τρόπο 
σχεδιασµού του µαθήµατος. Για να αξιοποιηθούν οι παράγοντες του µοντέλου ο 
εκπαιδευτικός απαιτείται να ενεργοποιεί την προσοχή του µαθητή µε τρόπο ο οποίος 
να εξασφαλίζει ότι το υλικό του µαθήµατος είναι σχετικό µε τις ανάγκες του και 
ικανό να ενδυναµώσει το ενδιαφέρον και το αίσθηµα ικανοποίησης του από τα 
αποτελέσµατα της µαθησιακής διαδικασίας.  
Οι στρατηγικές που προτείνει ο Keller για την προσοχή εµπεριέχουν αισθητήρια 
διέγερση, εγρήγορση µέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων (πχ. µε απρόσµενες 
ερωτήσεις) και ποικιλία (στις αλληλεπιδράσεις και τα µέσα). Είναι γνωστό ότι τα 
γραφικά µέσω Η/Υ µπορούν να αιχµαλωτίσουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία του 
µαθητή. (Walker, 2003). 
 
Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών λοιπόν στην εκπαίδευση αποσκοπεί στην 
πρακτική εφαρµογή του διδακτικού µοντέλου ARCS µε κύριο σκοπό την παρακίνηση 
των µαθητών στην ενεργή συµµετοχή στην διδακτική πρακτική µε κατακόρυφη 
αύξηση του ενδιαφέροντος τους. 
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Το διδακτικό µοντέλο ARCS αξιοποιήθηκε και από άλλους εκπαιδευτικούς, όπως για 
παράδειγµα µε τη χρήση των διαδραστικών πινάκων (Μαρούκα, 2009), και για την 
εκµάθηση λογισµικού, συγκεκριµένα του MATLAB το οποίο είναι ένα διαδραστικό 
(interactive) πρόγραµµα για αριθµητικούς υπολογισµούς και για κατασκευή 
γραφηµάτων (Huang D., 2004) 
 
Στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται το µοντέλο ARCS µε χρήση κατάλληλου 
πακέτου εκπαιδευτικού λογισµικού για το µάθηµα των Μαθηµατικών της Α και Β 
τάξης του Δηµοτικού και κατάλληλων δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα 
αξιοποιούνται οι παράγοντες του µοντέλου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της 
θετικής επίδρασης του λογισµικού στην διδακτική πρακτική.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
3.1 Σκοπός της Μελέτης Περίπτωσης 

 
Τα τελευταία χρόνια διεθνώς αλλά και στη χώρα µας έχουµε σηµαντικό αριθµό 
παραγόµενων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισµικού. Επειδή δε ο αριθµός των 
πακέτων λογισµικού συνεχώς αυξάνεται και τα κριτήρια – όπως και το επίπεδο της 
ποιότητάς τους – εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού έχει εξελιχθεί σε µία όχι και τόσο απλή διαδικασία (Ράπτης & Ράπτη. 
2002:210). Είναι δε µια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να απουσιάζει τόσο κατά τη 
διάρκεια παραγωγής και ολοκλήρωσης του λογισµικού πριν αυτό διατεθεί, όσο 
κυρίως και κατά τη διάρκεια της χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία .  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σκοπός της µελέτης περίπτωσης είναι η διερεύνηση της 
παιδαγωγικής αξίας του εξεταζόµενου λογισµικού καθώς και της ικανότητας του να 
ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση των µαθητών, ώστε να 
προσελκύει  την προσοχή τους, µε αποτέλεσµα η διδασκαλία να είναι αµεσότερη ως 
προς τα ενδιαφέροντα τους µεγιστοποιώντας παράλληλα το ρυθµό αφοµοίωσης της 
νέας γνώσης από αυτούς. 
 
3.2 Ερευνητικά Ερωτήµατα 
 
Βοηθά η χρήση του λογισµικού ουσιαστικά τους µαθητές στην τάξη; 
 
Σκοπός µας είναι η επισήµανση των παραγόντων που επηρεάζουν την µαθησιακή 
απόδοση και το κατά πόσο είναι εφικτό αυτοί να µεταβληθούν από τη χρήση του 
προς εξέταση λογισµικού. 

 
Η διεξαγωγή του µαθήµατος επηρεάζεται από την ένταξη σε αυτό της 
συγκεκριµένης µεθόδου υποβοήθησης µάθησης; 
 
Σκοπός µας είναι η διαπίστωση διαφοροποιήσεων θετικών ή αρνητικών στην 
διαδικασία παράδοσης της διδακτέας ύλης τόσο σε θέµα χρόνου όσο και σε θέµα 
κάλυψης της απαραίτητης ύλης. 

 
Οι προτεινόµενες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις δύναται να διεκπεραιωθούν στα 
πλαίσια της σχολικής τάξης; 
 
Σκοπός µας είναι η εξέταση των απαιτούµενων υλικοτεχνικών υποδοµών για την 
υλοποίηση των προτεινόµενων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. 
 

Αυξάνεται το ενδιαφέρον των µαθητών για το συγκεκριµένο µάθηµα; 
 
Σκοπός µας είναι η ποιοτική µέτρηση της διαφοροποίησης στην αλλαγή στάσης 
των µαθητών όσον αφορά το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριµένο διδακτικό 
αντικείµενο.    
 
 

Αυξάνεται η προσοχή των µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
 
Σκοπός µας είναι η ποσοτική µέτρηση της αύξησης ή µείωσης του αριθµού των 
µαθητών οι οποίοι συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα σε συνάρτηση µε την 
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απόδοση τους. Κύριος σκοπός είναι η απόδειξη ποσοτικής βελτίωσης στο σύνολο 
των αδύναµων µαθητών.     

 
Μειώνεται το ποσοστό της µαθησιακής αποτυχίας στο συγκεκριµένο µάθηµα; 

 
Σκοπός µας είναι ο προσδιορισµός του ποσοστού µεταβολής των ανεπαρκών 
µαθητών στο συγκεκριµένο µάθηµα ύστερα από την παράλληλη διδασκαλία µε 
χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού.     

 
                       
3.3 Λειτουργικοί Ορισµοί (Terms) 
 
3.3.1 Παρουσίαση Λογισµικού  

 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό που επελέγη να χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές είναι το 
Εκπαιδευτικό λογισµικό (CD-Rom) Μαθηµατικών Α΄ και Β΄ τάξης Δηµοτικού, το 
οποίο διανέµεται από το ΥΠΕΠΘ και έχει υλοποιηθεί από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 
 
 Τα βασικά κριτήρια επιλογής του συγκεκριµένου πακέτου εκπαιδευτικού 
Λογισµικού ήταν τα εξής : 
• Οικονοµικό: δεν υπήρχε κόστος για τη σχολική µονάδα,  
• Παιδαγωγικό: είχε την έγκριση της διεπιστηµονικής οµάδας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου και 
• Γνωστικά: συµπορευόταν διδακτικά µε το σχολικό εγχειρίδιο. 
 
Το λογισµικό έχει αναπτυχθεί στο περιβάλλον Flash MΧ του οίκου λογισµικού 
Macromedia, ένα από τα πιο διαδεδοµένα εργαλεία ανάπτυξης πολυµεσικών 
εφαρµογών οι οποίες ως επί το πλείστον διατίθενται µέσω διαδικτύου. Μοναδική 
προϋπόθεση για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι η ύπαρξη ενός 
ειδικού πρόσθετου (Macromedia Flash Player), το οποίο διατίθεται δωρεάν από τη 
Macromedia και µπορεί να ενσωµατωθεί σε όλους τους δηµοφιλείς πλοηγούς (web 
browsers) διαδικτύου. Το πρόσθετο αυτό λογισµικό διατίθεται δωρεάν προς 
εγκατάσταση για όλες τις διαθέσιµες εκδόσεις των ευρέως διαδεδοµένων 
λειτουργικών συστηµάτων προσωπικών υπολογιστών (Windows, Mac OS και Linux). 
 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό εκτελείται στον Η/Υ του µαθητή είτε µέσω ανάγνωσης 
του οπτικού του δίσκου από την συσκευή ανάγνωσης οπτικών δίσκων του Η/Υ είτε 
µέσω της απευθείας εκτέλεσης του µε χρήση προγράµµατος πλοήγησης διαδικτύου 
από τον ιστότοπο διάθεσης εκπαιδευτικού λογισµικού του ΥΠΕΠΘ 
(http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-
b/d04/cd/maths/startup.swf).  
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Με την εκτέλεση του λογισµικού εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή η 
εισαγωγική οθόνη του προγράµµατος.  

 

 
Εικόνα'1:'Εισαγωγική'Οθόνη'

 
Ο µαθητής πατώντας στο κουµπί της έναρξης µεταφέρεται στην οθόνη επιλογών 
(Εικόνα 2) του λογισµικού, όπου υπάρχει ο χάρτης ενός νησιού που περιλαµβάνει τις 
βασικές ενότητες του προγράµµατος οι οποίες είναι: 
 

• Μαθηµατικά Α΄Δηµοτικού: µε ασκήσεις και δραστηριότητες (πρόσθετο 
υλικό) σχετικές µε τα Μαθηµατικά της Α΄Δηµοτικού, 

• Μαθηµατικά Β΄Δηµοτικού: µε ασκήσεις και δραστηριότητες (πρόσθετο 
υλικό) σχετικές µε τα Μαθηµατικά της Β΄Δηµοτικού. 

 
Στην οθόνη υπάρχουν οι εξής επιπλέον επιλογές: 
 

• Παίκτης: εισαγωγή του ονόµατος ενός παίκτη, 
• Διαθεµατικές δραστηριότητες Α΄Δηµοτικού: διαθεµατικές 
δραστηριότητες για την Α΄Δηµοτικού. 

• Διαθεµατικές δραστηριότητες Β΄Δηµοτικού: διαθεµατικές 
δραστηριότητες για τη Β΄Δηµοτικού. 

• Σχέδια εργασίας: Σχέδια εργασίας για όλες τις τάξεις. 
• Σύνδεσµοι: ενδιαφέροντες δικτυακοί τόποι. 
• Συντελεστές: Οι συντελεστές στη δηµιουργία του προγράµµατος. 
• Έξοδος: έξοδος από το πρόγραµµα. 



16!
!

 
Εικόνα'2:'Οθόνη'Επιλογών'

 
 
3.3.2 Τριθέσιο Δηµοτικό Σχολείο  
 
Με τον όρο ολιγοθέσια σχολεία ή µικρά Δηµοτικά Σχολεία εννοούνται τα µονοθέσια, 
διθέσια ή τριθέσια σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν µε ένα, 
δύο ή τρεις δασκάλους αντίστοιχα και απαντώνται κυρίως στην ελληνική ύπαιθρο ή 
λειτουργούν ενσωµατωµένα σε πρότυπα πειραµατικά σχολεία µε σκοπό την 
εξοικείωση των εκπαιδευόµενων φοιτητών παιδαγωγικών τµηµάτων  στο 
συγκεκριµένο µοντέλο εκπαίδευσης αποτελώντας το 32% περίπου, των σχολείων της 
συγκεκριµένης βαθµίδας. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό των τριθέσιων σχολείων είναι ότι ο εκπαιδευτικός διδάσκει 
σε δύο τάξεις παράλληλα µέσα στην ίδια αίθουσα, χρησιµοποιώντας  σιωπηρές 
εργασίες για εµπέδωση της ύλης. 
 
Συνοπτικά, στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των ολιγοθέσιων σχολείων αφενός τόσο στη λειτουργία τους, όσο και 
στην τελική αποτελεσµατικότητά τους. 
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ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

«Ο εθισµός των µαθητών στη σιωπηρή 

εργασία συντελεί στην 

αυτοσυγκέντρωση και την αγάπη προς 

την εργασία» (Παπανδρέου, 1960:33) 

Κοινό Αναλυτικό Πρόγραµµα 

πολυθέσιων και ολιγοθέσιων δηµοτικών 

σχολείων µε άµεσο αποτέλεσµα την 

ανεπάρκεια του χρόνου (Παπασταµάτης, 

1998: 219-221). 

Η συνύπαρξη όλων µαζί των µαθητών 

στην ίδια αίθουσα προκαλεί αυτούς να 

παρακολουθούν τα δρώµενα και να 

µαθαίνουν µε έναν αβίαστο και 

ιδιόµορφο τρόπο (Ίντος, 1991:66).  

Αδυναµία του δασκάλου να προσφέρει 

βοήθεια σε µαθητές µε ελαφρές 

µαθησιακές δυσκολίες λόγω του 

γρήγορου ρυθµού της διδακτικής 

διαδικασίας (Κυρίδης, 2001:114). 

Η κοινωνική επαφή του δασκάλου µε 

τους γονείς των παιδιών (Τριλιανός, 

1997:47-48). 

Η διάρθρωση της διδασκόµενης ύλης, 

ώστε να µην υπάρχει χρονική αλληλουχία 

(Καούρης, 1993:35). 

Η συνύπαρξη παιδιών µε διαφορετικές 

ηλικίες αµβλύνει την εγωπάθεια και 

ευνοεί τους συνεσταλµένους µαθητές. 

Ελλιπής διδασκαλία της Φυσικής και 

Αισθητικής Αγωγής, καθώς και της ξένης 

γλώσσας. 

Άνεση του δασκάλου για δηµιουργία 

διαφοροποιηµένου προγράµµατος 

διδασκαλίας (Σαϊτης, 2000: 48-49). 

Πολυετής παραµονή του ίδιου δασκάλου 

στον ίδιο χώρο ο οποίος µπορεί να είναι 

αναποτελεσµατικός (Παπασταµάτης, 

1998: 57). 

Υπάρχουν πολλά ολιγοθέσια σχολεία, 

άριστα οργανωµένα, µε αξιοζήλευτες 

επιδόσεις και αποτελέσµατα (Ίντος, 

1991:166-167). 

Εξαντλητική προετοιµασία του δασκάλου 

για έναν µεγάλο όγκο µαθηµάτων και 

διαφοροποιηµένης διδασκαλίας (Σαϊτης, 

1998: 57). 

 Πρόβληµα ισοκατανοµής του πληθυσµού 

των τάξεων µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει άµιλλα και αµφίπλευρη επιρροή 

(Τσιπλητάρης, 2000: 27 – 29). 

 Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής 

που παρεµποδίζει τις σύγχρονες µορφές 

διδασκαλίας. 
Πίνακας'1:'Πλεονεκτήματα<μειονεκτήματα'ολιγοθέσιων'σχολείων'
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3.3.3 Διδακτικό Μοντέλο 

 
Το διδακτικό µοντέλο που ακολουθείται για την σχεδίαση και υλοποίηση των 
διδακτικών παρεµβάσεων µε χρήση λογισµικού Μαθηµατικών είναι το ARCS 
(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) του Keller όπως προαναφέρθηκε. 
Κύριος σκοπός είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των µαθητών µέσω της 
παρουσίασης των δραστηριοτήτων του λογισµικού, εµπνέοντας την απαραίτητη 
αυτοπεποίθηση σε αυτούς η οποία θα τους καθοδηγήσει στην αυτόνοµη χρήση του. 

 
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που διαθέτει το λογισµικό 
και οι µαθητές καλούνται να ολοκληρώσουν κατά την διάρκεια του µαθήµατος.  
Μέσω του µηχανισµού επιβράβευσης των σωστών απαντήσεων και τα διαφορετικά 
επίπεδα δυσκολίας δηµιουργείται στους µαθητές το αίσθηµα ικανοποίησης που 
προβλέπει το µοντέλο.  

 
3.3.4 Μελέτη Περίπτωσης 
 
Η µελέτη περίπτωσης διαδραµατίζεται σε τριθέσιο δηµοτικό σχολείο και ο 
δειγµατικός χώρος του πειράµατος περιορίζεται στο υποσύνολο των µαθητών της Α΄ 
και Β΄ τάξης. Για την επίτευξη της διαδικασίας της µελέτης περίπτωσης η διδασκαλία 
των µαθηµατικών στις παραπάνω τάξεις εµπλουτίζεται µε διδακτικές παρεµβάσεις 
κατά τις οποίες γίνεται επίδειξη εκπαιδευτικού λογισµικού και χρήση του από τους 
µαθητές κατά οµάδες.  
 
3.4 Ερευνητική Μέθοδος 
 
Η ερευνητική µέθοδος που ακολουθείται αξιολογεί µέσω ποιοτικών κριτηρίων, την 
διαφοροποίηση στη µαθησιακή απόδοση που συντελείται µεταξύ δείγµατος µαθητών 
(target group) οι οποίοι ακολουθούν πειραµατική διδασκαλία και δείγµατος µαθητών 
(control group) οι οποίοι ακολουθούν την κλασσική µέθοδο διδασκαλίας. Τα ποιοτικά 
κριτήρια καθορίζονται από συγκεκριµένους δείκτες όπως η αύξηση της προσοχής των 
µαθητών, η βελτίωση της απόδοσης τους και η αλλαγή στο ποσοστό εµπέδωσης της 
ύλης από αυτούς.  
 
Για την διεκπεραίωση της µεθόδου µε το πέρας της πειραµατικής διαδικασίας 
ερωτηµατολόγια καταλλήλως διαµορφωµένα για το γνωστικό υπόβαθρο της ηλικίας 
των µαθητών, µοιράζονται σε αυτούς µε ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση 
τους από την χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού. 
 
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις επιδόσεις των µαθητών της οµάδας πειραµατικής 
διδασκαλίας και τις συγκρίνει µε τις επιδόσεις των µαθητών της οµάδας ελέγχου η 
οποία ακολούθησε την κλασσική µέθοδο διδασκαλίας.   
 
Από τη σύγκριση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων των µαθητών και την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού που διεξήγαγε την πειραµατική διαδικασία 
καταλήγουµε στα συµπεράσµατα της έρευνας.    
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3.5 Συµµετέχοντες 
 
Η έρευνα διενεργείται στο τριθέσιο Ράλλειο  Πρότυπο Πειραµατικό Δηµοτικό 
Σχολείο στο οποίο επιλέχθηκαν οι Α΄ και Β΄ τάξεις του Δηµοτικού οι οποίες 
διδάσκονται σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα το κοµµάτι της ύλης που έχει 
διαλεχτεί για την µελέτη περίπτωσης.  
 
Στη συγκεκριµένη τάξη φοιτούν είκοσι (20) µαθητές, από τους οποίους οι έντεκα (11) 
είναι µαθητές Α΄ τάξης και οι υπόλοιποι εννέα (9) είναι µαθητές Β΄ τάξης. Οι είκοσι 
µαθητές του δείγµατος µας προέρχονται από αστικές οικογένειες, οι οποίες 
απολαµβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Οι κηδεµόνες τους διαθέτουν 
ανώτερο και ανώτατο µορφωτικό επίπεδο και είναι όλοι τους ελληνικής 
υπηκοότητας. 
 
Όσον αφορά το φύλο τους: 
 
 Α΄τάξη Β΄τάξη 
Αγόρια 5 4 
Κορίτσια 6 5 
Σύνολο 11 09 

Πίνακας'2:'Αριθμός'μαθητών'ανά'φύλο'και'τάξη'

 
Όσον αφορά το επίπεδο αντιληπτικής ικανότητας τους: 
 
 Α΄τάξη Β΄τάξη 
Αγόρια Υψηλό Επίπεδο 2 1 
Κορίτσια Υψηλό Επίπεδο 3 2 
Αγόρια Μεσαίο Επίπεδο 2 1 
Κορίτσια Μεσαίο Επίπεδο 1 1 
Αγόρια Χαµηλό Επίπεδο 1 2 
Κορίτσια Χαµηλό Επίπεδο 2 2 

Πίνακας'3:'Επίπεδο'αντιληπτικής'ικανότητας'μαθητών'

Όσον αφορά το επίπεδο προσοχής τους κατά την διάρκεια του µαθήµατος: 
 
 Α΄τάξη Β΄τάξη 
Αγόρια Υψηλό Επίπεδο 1 1 
Κορίτσια Υψηλό Επίπεδο 2 1 
Αγόρια Μεσαίο Επίπεδο 2 2 
Κορίτσια Μεσαίο Επίπεδο 3 3 
Αγόρια Χαµηλό Επίπεδο 2 1 
Κορίτσια Χαµηλό Επίπεδο 1 1 

Πίνακας'4:'Επίπεδο'Προσοχής'

 
Στην εκπόνηση της έρευνάς σηµαντικό στοιχείο προβληµατισµού είναι και ο βαθµός 
εξοικείωσης των µαθητών µε τις Νέες Τεχνολογίες. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε 
απαραίτητο να δοθεί στους µαθητές παιγνιώδες λογισµικό χειρισµού ποντικιού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για να δοκιµασθεί  ο 
βαθµός  εξοικείωσής τους µε τον βασικό χειρισµό λογισµικών. 
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Εικόνα'3:'Μαθαίνω'να'χειρίζομαι'το'ποντίκι'

 

 
Εικόνα'4:'Μαθαίνω'να'χειρίζομαι'το'ποντίκι'(συνέχεια)'

  

 
Εικόνα'5:'Λογισμικό'βασικού'χειρισμού'ποντικιού'
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Τα αποτελέσµατα, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί ήταν αρκετά 
ενθαρρυντικά.  
 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Η/Υ 
 Α΄τάξη Β΄τάξη 
Υψηλός 6 7 
Μέτριος 2 1 
Χαµηλός 3 1 

Πίνακας'5:'Βαθμός'εξοικείωσης'με'χειρισμό'Η/Υ'

 
Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνουν την απόφαση διενέργειας της 
έρευνας µε χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισµικού Μαθηµατικών, εφόσον οι 
µαθητές διαθέτουν επαρκές επίπεδο δεξιότητας χειρισµού Η/Υ οπότε µπορούν να 
ακολουθήσουν τις εντολές του δασκάλου κατά την χρήση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού.  
 
Ένα άλλο στοιχείο προβληµατισµού επίσης υπήρξε ο χωρισµός των µαθητών κατά 
οµάδες ελέγχου και πειραµατικές καθώς και η σύνθεση αυτών των οµάδων, αν 
δηλαδή θα ήταν οµοιογενής (αποκλειστικά µαθητών Α΄ τάξης, ή µαθητών Β΄ τάξης), 
ή ετερογενής (δηλαδή να αποτελούνται από µαθητές τόσο Α΄ όσο και Β΄ τάξης). 
Τελικά, κρίθηκε προτιµότερο η σύνθεση τόσο της οµάδας ελέγχου όσο και της 
πειραµατικής οµάδας να είναι ετερογενής και να αποτελούνται τόσο από µαθητές ή 
µαθήτριες  Α΄ τάξης όσο και από µαθητές ή µαθήτριες Β΄ τάξης. Στην απόφαση αυτή 
βασικό ρόλο έπαιξε η συµβολή της Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης του Vygotsky, 
σύµφωνα µε την οποία συνάγονται πολύ σηµαντικά µαθησιακά οφέλη µε την 
υποβοήθηση, παρότρυνση και άµιλλα που δηµιουργείται από την παρουσία ενός 
ικανότερου συνοµηλίκου µαθητή ιδίας ή µεγαλύτερης τάξης κατά την διάρκεια της 
διδασκαλίας. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την υλοποίηση της ερευνητικής µεθόδου οι 
εκπαιδευόµενοι µαθητές των τάξεων διαχωρίστηκαν σε δύο βασικές οµάδες. Η πρώτη 
οµάδα ονοµάσθηκε οµάδα ελέγχου και ενσωµάτωσε το σύνολο των µαθητών των δύο 
τάξεων οι οποίοι ακολούθησαν την τυπική µέθοδο διδασκαλίας (control group) και 
στη δεύτερη οµάδα διδασκαλίας η οποία ενσωµάτωσε το σύνολο των µαθητών των 
δύο τάξεων οι οποίοι ακολούθησαν την πειραµατική µέθοδο διδασκαλίας (target 
group).  
 
Στην κάθε οµάδα µοιράσθηκαν οι µαθητές των δύο (2) τάξεων σύµφωνα µε το φύλο 
τους και τις µαθητικές τους επιδόσεις όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες: 
 
Control Group Α΄τάξη Β΄τάξη 
Αγόρια Υψηλό Επίπεδο 1 1 
Κορίτσια Υψηλό Επίπεδο 1 1 
Αγόρια Μεσαίο Επίπεδο 1 1 
Κορίτσια Μεσαίο Επίπεδο 1 0 
Αγόρια Χαµηλό Επίπεδο 0 1 
Κορίτσια Χαµηλό Επίπεδο 0 1 

Πίνακας'6:'Control'Group'
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Target Group Α΄τάξη Β΄τάξη 
Αγόρια Υψηλό Επίπεδο 1 0 
Κορίτσια Υψηλό Επίπεδο 1 1 
Αγόρια Μεσαίο Επίπεδο 1 0 
Κορίτσια Μεσαίο Επίπεδο 2 1 
Αγόρια Χαµηλό Επίπεδο 1 1 
Κορίτσια Χαµηλό Επίπεδο 1 1 

Πίνακας'7:'Target'Group'

 
Στην οµάδα του Target Group δηλαδή την οµάδα των χρηστών του εκπαιδευτικού 
λογισµικού επιλέχθηκαν περισσότερο οι µαθητές µε τις χαµηλότερες µαθητικές 
επιδόσεις ενώ αντιθέτως στην οµάδα ελέγχου τοποθετήθηκαν οι καλύτεροι µαθητές. 
 
Και οι δύο οµάδες διδάχθηκαν την εκπαιδευτική ύλη των µαθηµατικών η οποία  
επιλέχθηκε για την µελέτη περίπτωσης στο τριθέσιο Ράλλειο Πειραµατικό Δηµοτικό 
Σχολείο από την ίδια εκπαιδευτικό η οποία έκανε επίδειξη της χρήσης του 
εκπαιδευτικού λογισµικού στους µαθητές της πειραµατικής οµάδας (Target Group).  
 
 
3.6 Υλικό 
 
3.6.1 Λογισµικό 
 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές είναι το 
Εκπαιδευτικό λογισµικό (CD-Rom) Μαθηµατικών Α΄ και Β΄ τάξης Δηµοτικού, το 
οποίο διανέµεται από το ΥΠΕΠΘ και έχει υλοποιηθεί από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 
 
 Τα βασικά κριτήρια επιλογής του συγκεκριµένου πακέτου εκπαιδευτικού 
Λογισµικού ήταν τα εξής : 
• Οικονοµικό: δεν υπήρχε κόστος για τη σχολική µονάδα,  
• Παιδαγωγικό: είχε την έγκριση της διεπιστηµονικής οµάδας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου και 
• Γνωστικά: συµπορευόταν διδακτικά µε το σχολικό εγχειρίδιο. 

 
3.6.2 Εκπαιδευτικά Σενάρια 

 
3.6.2.1 Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου Α’ Δηµοτικού για Control Group 
 

Ι. Γενικές Πληροφορίες 
 
Διδασκαλία του κεφαλαίου 26 τεύχους Α Μαθηµατικών Α δηµοτικού µε θέµα 
την χάραξη γραµµών. 
 
Διάρκεια:  Μάθηµα µέσα στην τάξη: 2 x 45 λεπτά  Δραστηριότητες σε 
αίθουσα µε υπολογιστές: 0 x 15 λεπτά. 
 
Λεξιλόγιο: 
Ευθεία Γραµµή  
Καµπύλη 
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Γραµµή σαν πριόνι 
Σούστα 
Σαλιγκάρι 
 
Εργαλεία και Υλικά:  Τετράδιο, Μολύβι και Χάρακας 
 
Σκοποί και Στόχοι: Οι µαθητές µετά το τέλος του µαθήµατος θα είναι σε 
θέση να: 

• Χαράζουν!ευθείες,!καμπύλες!και!τεθλασμένες!γραμμές!καθώς!και!γραμμές!
όπως!είναι!η!σούστα!και!το!σαλιγκάρι.!

• Χρησιμοποιούν!το!χάρακα!για!να!χαράζουν!ευθείες!και!να!ενώνουν!σημεία.!

Παρανοήσεις Μαθητών: Οι µαθητές δεν θα πρέπει να έχουν παρανοήσεις 
 
ΙΙ. Φάσεις Σχεδίου Μαθήµατος 
 
1. Αφόρµηση: (1 x 10) 

- Παρουσίαση!παιδικών!παιχνιδιών!που!περιέχουν!σχήματα!ευθειών!όπως!
σχοινάκι.!!

- Παρουσίαση!αντικειμένων!που!περιέχουν!σχήματα!γραμμών!όπως!πριόνι!
και!σούστα!ανάρτησης.!

- Παρουσίαση!ζώων!που!περιέχουν!σχήματα!γραμμών!όπως!σαλιγκάρι.!

2. Δραστηριότητες 
 
Εισαγωγική Δραστηριότητα 1A  (1 x 15) 
 
1η φάση: Ελεύθερη χάραξη µε το χέρι διάφορων γραµµών 
Κάθε µαθητής έχει ένα πρόχειρο τετράδιο και σχεδιάζει ελεύθερα µε το χέρι 
τα διάφορα είδη γραµµών που σχεδιάζει η δασκάλα στον πίνακα. 

 

 
 
Στην αρχή χαράζουµε µια ευθεία γραµµή στον πίνακα και λέµε στα παιδιά ότι 
είναι όπως τα καλώδια στις κολόνες του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ρωτάµε τα 
παιδιά αν γνωρίζουν πού αλλού στη ζωή συναντάµε τέτοιες γραµµές. Κατόπιν 
ζητούµε από τα παιδιά να χαράξουν στο τετράδιό τους τέτοιες γραµµές. 
Οµοίως σχεδιάζουµε στον πίνακα συνεχείς καµπύλες γραµµές,όπως είναι τα 
κύµατα της θάλλασσας ή τα σύννεφα,µία γραµµή σαν πριόνι,µία σαν σούστα 
και µία σαν το σαλιγκάρι. Ζητούµε από τους µαθητές να τις σχεδιάσουν και 
να µας αναφέρουν πού συναντάµε τέτοιες γραµµές. 

 
Δραστηριότητα 1B(1 x 20) 

 
Σε δεύτερη φάση καλούµε τους µαθητές να χαράξουν ελεύθερα γραµµές µε το 
χάρακα επάνω στο χαρτί.Κατ’αυτόν τον τρόπο δοκιµάζεται η δεξιότητα της 
χάραξης µε τη βοήθεια το χάρακα.Διορθώνουµε µερικά παιδιά που ίσως δεν 
ξέρουν να κρατούν σταθερά το χάρακα,πατούν πολύ το µολύβι ή κάνουν 
άλλες αδέξιες ενέργειες.Στη συνέχεια µπορούµε να θέσουµε και έναν 
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περιορισµό διεύθυνσης-για παράδειγµα,στις χαράξεις µπορούµε να ζητήσουµε 
από τα παιδιά να τραβήξουν γραµµές µε διεύθυνση από επάνω προς τα κάτω. 
 
 

            Δραστηριότητα 2 (1 x 45) 
Οι µαθητές λύνουν τις ασκήσεις  του βιβλίου µαθητή καθώς και του τετραδίου 
εργασιών του κεφαλαίου 26. 
 
 

Βιβλίο Μαθητή 
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Τετράδιο Εργασιών 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Παρατήρηση – Συζήτηση 
 
Ζητούµε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τόσο τις εικόνες όσο και τις 
γραµµές τις οποίες έφτιαξαν ώστε να µας ονοµάσουν τις οµοιότητες µεταξύ 
τους καθώς και τον τύπο των γραµµών. Έπειτα ακολουθεί συζήτηση µε 
παραδείγµατα των γραµµών που συναντούν οι µαθητές στην καθηµερινότητα 
τους   
 
4. Εµπέδωση  
 
Στους µαθητές δίνεται φυλλάδιο επαναληπτικών ασκήσεων προς επίλυση µε 
σκοπό τον έλεγχο της εµπέδωσης των γνώσεων που απέκτησαν. 
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5. Γραφική Αναπαράσταση της Ροής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 
 

 

 
3.6.2.2 Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου Α’ Δηµοτικού για τους Χρήστες 
Λογισµικού   

 
Ι. Γενικές Πληροφορίες  
Διδασκαλία του κεφαλαίου 26 τεύχους Α Μαθηµατικών Α δηµοτικού µε θέµα 
την χάραξη γραµµών. 

 Διάρκεια:  Μάθηµα µέσα στην τάξη: 1 x 45 λεπτά  Δραστηριότητες σε 
 αίθουσα µε υπολογιστές: 1 x 45 λεπτά. 

Λεξιλόγιο: 
Ευθεία Γραµµή  
Καµπύλη 
Γραµµή σαν πριόνι 
Σούστα 
Σαλιγκάρι 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό Μαθηµατικών 
CD-ROM 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 
Εργαλεία και Υλικά:  Τετράδιο, Μολύβι, Χάρακας και εργαστήριο Η/Υ 
 
Σκοποί και Στόχοι:  
Οι µαθητές µετά το τέλος του µαθήµατος θα είναι σε θέση να: 
- Χαράζουν!ευθείες,!καμπύλες!και!τεθλασμένες!γραμμές!καθώς!και!γραμμές!

όπως!είναι!η!σούστα!και!το!σαλιγκάρι.!
- Χρησιμοποιούν!το!χάρακα!για!να!χαράζουν!ευθείες!και!να!ενώνουν!σημεία.!
- Χρησιμοποιούν!εκπαιδευτικό!Λογισμικό!για!αναγνώριση!γραμμών!και!

σχημάτων!

Παρανοήσεις Μαθητών: Οι µαθητές δεν θα πρέπει να έχουν παρανοήσεις 
 
 
ΙΙ. Φάσεις Σχεδίου Μαθήµατος 
 
1. Αφόρµηση: (1 x 15) 
• Παρουσίαση παιδικών παιχνιδιών που περιέχουν σχήµατα ευθειών όπως 

σχοινάκι.  
• Παρουσίαση αντικειµένων που περιέχουν σχήµατα γραµµών όπως πριόνι και 

σούστα ανάρτησης. 
• Παρουσίαση ζώων που περιέχουν σχήµατα γραµµών όπως σαλιγκάρι. 
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• Παρουσίαση κινουµένων σχεδίων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών που περιέχουν 
σχήµατα γραµµών όπως Tetris. 

 
2. Δραστηριότητες 

 Εισαγωγική Δραστηριότητα  (1 x 10) 
 
1η φάση: Ελεύθερη χάραξη µε το χέρι διάφορων γραµµών 
Κάθε µαθητής έχει ένα πρόχειρο τετράδιο και σχεδιάζει ελεύθερα µε το χέρι 
τα διάφορα είδη γραµµών που σχεδιάζει η δασκάλα στον πίνακα. 

 
 

 
 
Στην αρχή χαράζουµε µια ευθεία γραµµή στον πίνακα και λέµε στα παιδιά ότι 
είναι όπως τα καλώδια στις κολόνες του ηλεκτρικού ρεύµατος.Ρωτάµε τα 
παιδιά αν γνωρίζουν πού αλλού στη ζωή συναντάµε τέτοιες γραµµές.Κατόπιν 
ζητούµε από τα παιδιά να χαράξουν στο τετράδιό τους τέτοιες γραµµές. 
  

 
 Δραστηριότητα 1Α (1 x 10) 
 
Σε δεύτερη φάση καλούµε τους µαθητές να χαράξουν ελεύθερα γραµµές µε το 
χάρακα επάνω στο χαρτί.Κατ’αυτόν τον τρόπο δοκιµάζεται η δεξιότητα της 
χάραξης µε τη βοήθεια το χάρακα.Διορθώνουµε µερικά παιδιά που ίσως δεν 
ξέρουν να κρατούν σταθερά το χάρακα,πατούν πολύ το µολύβι ή κάνουν 
άλλες αδέξιες ενέργειες.Στη συνέχεια µπορούµε να θέσουµε και έναν 
περιορισµό διεύθυνσης-για παράδειγµα,στις χαράξεις µπορούµε να ζητήσουµε 
από τα παιδιά να τραβήξουν γραµµές µε διεύθυνση από επάνω προς τα κάτω. 

 
 
 Δραστηριότητα 1Β (1 x 10) 
 
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού Λογισµικού στους Μαθητές και βασική 
επίδειξη χρήσης του. 

 
 Δραστηριότητα 2 (1 x 45) 
 
Οι µαθητές εκτελούν τις δραστηριότητες κατηγοριοποίησης ευθειών 
(ΓΡΑΜΜΕΣ) και χάραξης γραµµών (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ) της 
ενότητας γεωµετρίας του εκπαιδευτικού λογισµικού Μαθηµατικών Α΄τάξης  
στο εργαστήριο Η/Υ.  
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3. Παρατήρηση – Συζήτηση 
 
Ζητούµε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τόσο τις εικόνες όσο και τα 
αποτελέσµατα των ασκήσεων τους στο εκπαιδευτικό λογισµικό ώστε να µας 
ονοµάσουν τις οµοιότητες µεταξύ των γραµµών καθώς και τον τύπο τους. 
Έπειτα ακολουθεί συζήτηση µε παραδείγµατα των γραµµών που συναντούν οι 
µαθητές στην καθηµερινότητα τους   
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4. Εµπέδωση  
Οι µαθητές εκτελούν τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού λογισµικού στην 
ενότητα γεωµετρίας σε υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας. 
 
 

3.6.2.3 Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου Β’ Δηµοτικού για Control Group  
 
Ι. Γενικές Πληροφορίες 

 
Διδασκαλία του κεφαλαίου 13 τεύχους Α Μαθηµατικών B δηµοτικού µε θέµα 
γνωρίζω καλύτερα τα γεωµετρικά στερεά. 
 
- Διάρκεια:  Μάθηµα µέσα στην τάξη: 2 x 45 λεπτά  Δραστηριότητες σε 
αίθουσα µε υπολογιστές: 0 x 15 λεπτά. 

- Λεξιλόγιο: 
o τρίγωνο  
o τετράγωνο 
o κύκλος 
o ορθογώνιο παραλληλόγραµµο  
o κύβος 
o ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 
o τριγωνική πυραµίδα 
o σφαίρα 
o κύλινδρος 

 
- Εργαλεία και Υλικά:  Τετράδιο, Μολύβι και Χάρακας  
Γεωµετρικά στερεά (ξύλινα),τάγκραµ, πλαστελίνη, 
καλαµάκια,οδοντογλυφίδες ή ξυλάκια αρίθµησης,αντικείµενα που 
χρησιµοποιούµε στην καθηµερινότητα και θυµίζουν έντονα γεωµετρικά 
σώµατα-π.χ.,για τον κύβο: ζάρια, κυβικά πακέτα,το παιχνίδι «Κύβος του 
Rubic». Για το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο : κουτί παπουτσιών, επιτραπέζια 
παιχνίδια. Για τη σφαίρα: µπάλες διαφορετικού είδους 
(τένις,ποδοσφαίρου,πιγκ πογκ κτλ.),βόλοι, χάντρες. 
Για τον κύλινδρο: κονσέρβες, χαρτί τουαλέτας, κουζίνας κτλ. 
 
 

- Σκοποί και Στόχοι: Οι µαθητές µετά το τέλος του µαθήµατος θα είναι σε 
θέση να: 

o Διακρίνουν γεωµετρικά στερεά όπως κύβος, κύλινδρος, πυραµίδα, 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και σφαίρα. 

o Να τα συσχετίσουν µε τα αντίστοιχα γεωµετρικά σχήµατα- τετράγωνο, 
τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και κύκλο 

o Να ονοµάζουν ένα γεωµετρικό σχήµα µε διαδοχικά γράµµατα της 
αλφαβήτου (δεξιόστροφα)   
 

- Παρανοήσεις Μαθητών: Οι µαθητές δεν θα πρέπει να έχουν παρανοήσεις 
 
 
ΙΙ. Φάσεις Σχεδίου Μαθήµατος 
 
1. Αφόρµηση: (1 x 15) 

• Παρουσίαση παιδικών παιχνιδιών που περιέχουν γεωµετρικά σχήµατα 
όπως πλαστελίνη, ξυλάκια αρίθµησης, κύβος του Rubic. 
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• Παρουσίαση αντικειµένων της καθηµερινότητας τα οποία θυµίζουν έντονα 
γεωµετρικά σώµατα όπως ζάρια, κυβικά πακέτα, συσκευασίες προϊόντων  

•  Παρουσίαση αθληµάτων τα οποία  χρησιµοποιούν αντικείµενα που 
αντιστοιχούν σε γεωµετρικά στερεά όπως π.χ µπάλες διαφόρου είδους για 
τα αθλήµατα του τένις, του ποδοσφαίρου της καλαθοσφαίρισης της 
πετοσφαίρισης και του πινγκ πονγκ που αντιστοιχούν στη σφαίρα.       

 
2. Δραστηριότητες 
  
2.1 Δραστηριότητα 1 (1 x 30) 
 
Εισαγωγική Δραστηριότητα 
Τα παιδιά διαβάζουν την ερώτηση αφόρµησης και παρατηρούν σε οµάδες των 
δύο (2) τα αντικείµενα που φέραµε στην τάξη. 
Βρίσκουν ποια αντικείµενα µοιάζουν µεταξύ τους, σε τι µοιάζουν και ποιο 
γεωµετρικό σώµα θυµίζουν. 
Αφήνουµε τα παιδιά να επαναλάβουν τη διαδικασία σε ηµιαφηρηµένο στάδιο 
αφού τα τρισδιάστατα αντικείµενα εµφανίζονται ζωγραφισµένα δισδιάστατα. 
Συµπληρώνουν τον πίνακα. 
Ακολουθεί η κατασκευή κύβου και ορθογώνιου παραλληλόγραµµου σε οµάδες 
των δύο.Δείχνουµε εναν έτοιµο κύβο και ένα έτοιµο ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο.Τους ζητάµε να παρατηρήσουν από πόσα γεωµετρικά σχήµατα 
αποτελείται το καθένα χρωµατίζοντας µε διαφορετικά χρώµατα τις έδρες. 
Με πλαστελίνες, καλαµάκια και οδοντογλυφίδες φτιάχνουν σε οµάδες τον κύβο 
και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο  
 
2.2 Δραστηριότητα 2 (1 x 45) 
 
Εργασία 1 του Β.Μ. Τα παιδιά χρησιµοποιούν το χάρακα. Αν τα παιδιά είναι 
εξοικειωµένα µε τα γεωµετρικά όργανα, δείχνουµε πώς η γωνία του γνώµονα 
ταιριάζει ση γωνία Β,Η και Λ των σχηµάτων. 
 
Εργασία 2 του Β.Μ. Όσα παιδιά δυσκολεύονται χρησιµοποιούν εποπτικό υλικό 
ανάλογα της εικόνας. 
Καταλήγουµε στο συµπέρασµα.Παρατηρούµε αν τα παιδιά είναια ικανά να 
ονοµάσουν σωστά τα γεωµετρικά σώµατα και αν τα συγχέουν µε τα πιο οικεία 
τους γεωµετρικά σχήµατα, ιδίως κύβος- τετράγωνο, τρίγωνο- πυραµίδα, κύκλος-
σφαίρα. (Τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί από την Α΄τάξη µε τα γεωµετρικά σχήµατα  
 
Εργασία α του Τ.Μ. Μπορεί να είναι εναλλακτική διδακτική προσέγγιση µε τα 
ντίστοιχα προϊόντα (µπάλες, κύβοι, κουτί γάλα, κουτί σοκολατάκια). 
 
Εργασία β του Τ.Μ. Ιδιαίτερα σηµαντική. Αν τα παιδιά δεν έχουν εξοικειωθεί µε 
το τάγκραµ, επιµένουµε στην εξάσκησή τους. Το τάγκραµ είναι ένα πολύ καλό 
εργαλείο τόσο για την αναγνώριση των γεωµετρικών σχηµάτων, της σύνθεσης 
γεωµετρικών σχηµάτων, της έννοιας του εµβαδού (ισοεµβαδικά σχήµατα 
δηµιουργούνται κάθε φορά που χρησιµοποιούµε όλα τα κοµµάτια του), της 
περιµέτρου, των σχέσεων των γεωµετρικών σχηµάτων µεταξύ τους (το µεγάλο 
τρίγωνο έχει διπλάσιο εµβαόν από το τεράγωνο κτλ.). Χρησιµοποιείται σε όλες 
τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. 
Εργασίες γ, δ του Τ.Μ. Στην εργασία γ του Τ.Μ. επισηµαίνουµε τη χάραξη 
οριζόντιων και κατακόρυφων ευθυγράµµων τµηµάτων. 
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Στην εργασία δ του Τ.Μ. προηγείται συζήτηση ώστε τα παιδιά να εντοπίσουν τα 
γεωµετρικά σχήµατα που περιέχουν άλλα ή περιέχονται µέσα σε άλλα, και µετά 
να συνεχίσουν το µοτίβο. 
 
Οι µαθητές επιλύουν τις ασκήσεις τόσο του βιβλίου µαθητή όσο και του τετραδίου 
µαθητή. 
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3. Παρατήρηση – Συζήτηση 
 
Ζητούµε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τόσο τις εικόνες µε τα σχήµατα 
όσο και τα σχήµατα τα οποία έφτιαξαν ώστε να µας ονοµάσουν τις οµοιότητες 
µεταξύ τους καθώς και τον τύπο των σχηµάτων. Έπειτα ακολουθεί συζήτηση 
µε παραδείγµατα σχηµάτων που συναντούν οι µαθητές στην καθηµερινότητα 
τους.   

 
 
4. Εµπέδωση  

 
Στους µαθητές δίνεται φυλλάδιο επαναληπτικών ασκήσεων προς επίλυση µε 
σκοπό τον έλεγχο της εµπέδωσης των γνώσεων που απέκτησαν. 
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Φύλλο%Εργασίας%
 

1. Σχεδίασε τα σχήµατα κάθε στήλης µε χάρακα και 
ονοµάτισε τις κορυφές των σχηµάτων (δεξιόστροφα) 

2.  Χρωµάτισε τα σχήµατα 
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Γραφική Αναπαράσταση της Ροής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 
 

 

 
Γραφική Αναπαράσταση της Ροής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 

 

 
 

 
 
3.6.2.4 Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου Β’ Δηµοτικού για Target Group  

 
Ι. Γενικές Πληροφορίες 

 
Διδασκαλία του κεφαλαίου 13 τεύχους Α Μαθηματικών B δημοτικού με 
θέμα γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά. 
 
- Διάρκεια:  Μάθημα μέσα στην τάξη: 1 x 45 λεπτά  Δραστηριότητες σε 

αίθουσα με υπολογιστές: 1 x 45 λεπτά. 
- Λεξιλόγιο: 

o τρίγωνο  
o τετράγωνο 
o κύκλος 
o ορθογώνιο παραλληλόγραμμο  
o κύβος 
o ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 
o τριγωνική πυραμίδα 
o σφαίρα 
o κύλινδρος 
o Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μαθηματικών 
o CD-ROM 
o Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 
- Εργαλεία και Υλικά:  Τετράδιο, Μολύβι, Χάρακας και εργαστήριο Η/Υ 
Γεωµετρικά στερεά (ξύλινα),τάγκραµ, πλαστελίνη, καλαµάκια, 
οδοντογλυφίδες ή ξυλάκια αρίθµησης,αντικείµενα που χρησιµοποιούµε στην 
καθηµερινότητα και θυµίζουν έντονα γεωµετρικά σώµατα-π.χ.,για τον κύβο: 
ζάρια, κυβικά πακέτα,το παιχνίδι «Κύβος του Rubic». Για το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο : κουτί παπουτσιών, επιτραπέζια παιχνίδια. Για τη σφαίρα: 
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µπάλες διαφορετικού είδους (τένις,ποδοσφαίρου,πιγκ πογκ κτλ.), βόλοι, 
χάντρες. 
Για τον κύλινδρο: κονσέρβες, χαρτί τουαλέτας, κουζίνας κτλ. 

 
Σκοποί και Στόχοι: Οι µαθητές µετά το τέλος του µαθήµατος θα είναι σε 
θέση να: 
• Διακρίνουν γεωµετρικά στερεά όπως κύβος, κύλινδρος, πυραµίδα, ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο και σφαίρα. 
• Να τα συσχετίσουν µε τα αντίστοιχα γεωµετρικά σχήµατα- τετράγωνο, τρίγωνο, 

ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και κύκλο 
• Να ονοµάζουν ένα γεωµετρικό σχήµα µε διαδοχικά γράµµατα της αλφαβήτου 

(δεξιόστροφα)   

 
Παρανοήσεις Μαθητών: Οι µαθητές δεν θα πρέπει να έχουν παρανοήσεις 

 
ΙΙ. Φάσεις Σχεδίου Μαθήµατος 
 
1. Αφόρµηση: (1 x 15) 
Παρουσίαση παιδικών παιχνιδιών που περιέχουν γεωµετρικά σχήµατα όπως 
πλαστελίνη, ξυλάκια αρίθµησης, κύβος του Rubic. 
Παρουσίαση αντικειµένων της καθηµερινότητας τα οποία θυµίζουν έντονα 
γεωµετρικά σώµατα όπως ζάρια, κυβικά πακέτα, συσκευασίες προϊόντων  
 Παρουσίαση αθληµάτων τα οποία  χρησιµοποιούν αντικείµενα που 
αντιστοιχούν σε γεωµετρικά στερεά όπως π.χ µπάλες διαφόρου είδους για τα 
αθλήµατα του τένις, του ποδοσφαίρου της καλαθοσφαίρισης της 
πετοσφαίρισης και του πινγκ πονγκ που αντιστοιχούν στη σφαίρα.       
 
2. Δραστηριότητες  
 
2.1 Δραστηριότητα 1 (1 x 30) 
 
Εισαγωγική Δραστηριότητα 
 
Τα παιδιά διαβάζουν την ερώτηση αφόρµησης και παρατηρούν σε οµάδες των 
δύο (2) τα αντικείµενα που φέραµε στην τάξη. 
Βρίσκουν ποια αντικείµενα µοιάζουν µεταξύ τους, σε τι µοιάζουν και ποιο 
γεωµετρικό σώµα θυµίζουν. 
Αφήνουµε τα παιδιά να επαναλάβουν τη διαδικασία σε ηµιαφηρηµένο στάδιο 
αφού τα τρισδιάστατα αντικείµενα εµφανίζονται ζωγραφισµένα δισδιάστατα. 
Συµπληρώνουν τον πίνακα. 
Ακολουθεί η κατασκευή κύβου και ορθογώνιου παραλληλόγραµµου σε 
οµάδες των δύο.Δείχνουµε εναν έτοιµο κύβο και ένα έτοιµο ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο.Τους ζητάµε να παρατηρήσουν από πόσα γεωµετρικά 
σχήµατα αποτελείται το καθένα χρωµατίζοντας µε διαφορετικά χρώµατα τις 
έδρες. 
Με πλαστελίνες, καλαµάκια και οδοντογλυφίδες φτιάχνουν σε οµάδες τον 
κύβο και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο  
 
2.2 Δραστηριότητα 2 (1 x 10) 
 
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού Λογισµικού στους Μαθητές και βασική 
επίδειξη χρήσης του. 



39!
!

 
2.3 Δραστηριότητα 2 (1 x 35) 
 
Οι µαθητές εκτελούν τις δραστηριότητες κατηγοριοποίησης γεωµετρικών 
σχηµάτων  (ΣΧΗΜΑΤΑ και ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) της ενότητας 
γεωµετρίας του εκπαιδευτικού λογισµικού Μαθηµατικών Α΄ τάξης καθώς και 
τη δραστηριότητα ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ της ενότητας γεωµετρίας 
του εκπαιδευτικού λογισµικού Μαθηµατικών Β’ τάξης στο εργαστήριο Η/Υ.  
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«Λογισµικό Α δηµοτικού που χρησιµοποιεί η Δευτέρα τάξη» 
 

 

 
 

«Λογισμικό Β δημοτικού που χρησιμοποιεί η Δευτέρα τάξη» 
 
 
3. Παρατήρηση – Συζήτηση 
 
Ζητούμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τόσο τις εικόνες με τα 
σχήματα όσο και τα αποτελέσματα σχημάτων των ασκήσεων του 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Cπειτα ακολουθεί συζήτηση με παραδείγματα 
σχημάτων που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητα τους αλλά και 
της χρησιμότητας που εντόπισαν στο λογισμικό.   
 
4. Εμπέδωση  

 
Οι μαθητές εκτελούν τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού 
στην ενότητα γεωμετρίας σε υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας. 
 
 

Γραφική Αναπαράσταση της Ροής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 
 
Φάσεις Προτεινόµενες Δραστηριότητες 
Φάση α’ Έλεγχος προαπαιτούµενης γνώσης 
Φάση β’ Ερώτηση αφόρµησης 
Φάση γ’ Δραστηριότητα – ανακάλυψη – Εργασία 1 του Β.Μ. 
Φάση δ’ Επισηµοποίηση της νέας γνώσης 
Φάση ε’ Εφαρµογή: Εργασία 2 του Β.Μ., α, και β του Τ.Μ. 

Εµπέδωση: Εργασία γ του Τ.Μ. 
Φάση στ’ Επέκταση Εργασία δ στο Τ.Μ. 
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3.6.2.5 Ανάλυση χρήσης των εκπαιδευτικών σεναρίων 
 
Τα εκπαιδευτικά σενάρια που παρατέθηκαν παραπάνω επιλέχθηκαν για την 
υλοποίηση της πειραµατικής διδασκαλίας και διαφοροποιούνται ανά τάξη και οµάδα 
πειραµατισµού (target και control group). Κατά την διαδικασία επιλογής των 
εκπαιδευτικών σεναρίων εξετάσθηκε τόσο η συνάφεια των δραστηριοτήτων µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών όσο και η αντιστοιχία τους µε τις βασικές 
συνιστώσες του διδακτικού µοντέλου Keller. [8] 
  
Η εξέταση της επιτυχούς υλοποίησης βασικών συνιστωσών του µοντέλου Keller από 
τα εκπαιδευτικά σενάρια πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας αντικειµενικούς δείκτες 
απόδοσης ανά συνιστώσα. 
 
Όσο αφορά τη συνιστώσα της προσοχής οι δείκτες που χρησιµοποιούµε είναι ο 
δείκτης διέγερσης της αντίληψης και ο δείκτης διέγερσης της διάθεσης έρευνας των 
εκπαιδευόµενων. Όσο αφορά τη συνιστώσα της σχετικότητας ή συνάφειας οι δείκτες 
που χρησιµοποιούµε είναι ο δείκτης της οικειότητας και ο δείκτης του 
προσανατολισµού στόχων.  
 
Όσο αφορά τη συνιστώσα της εµπιστοσύνης  οι δείκτες που χρησιµοποιούµε είναι ο 
δείκτης απαίτησης µάθησης και ο δείκτης ευκαιρίας επιτυχίας.  Τέλος όσον αφορά τη 
συνιστώσα της ικανοποίησης οι δείκτες που χρησιµοποιούµε είναι ο δείκτης της 
εσωτερικής ενίσχυσης, ο δείκτης της εξωτερικής αµοιβής και ο δείκτης της ισότητας. 
 
 Τα προτεινόµενα εκπαιδευτικά σενάρια είναι τέσσερα (4) και διαφοροποιούνται ανά 
τάξη και είδος οµάδος εργασίας (target ή control group). Σε όλα τα σενάρια 
χρησιµοποιείται σαν εισαγωγή στο µάθηµα το στάδιο διδασκαλίας της αφόρµησης 
,µέσω της οποίας διεγείρεται ο δείκτης της αντίληψης των µαθητών, µε αποτέλεσµα 
να εκµεταλλευόµαστε τη συνιστώσα της προσοχής του µοντέλου Keller. 
 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επελέγησαν για την πρώτη τάξη τόσο στην 
οµάδα ελέγχου όσο και στην πειραµατική οµάδα, στοχεύουν στην ενδυνάµωση των 
δεικτών της απόκτησης µάθησης και της ευκαιρίας επιτυχίας µε σκοπό την επίτευξη 
των αποτελεσµάτων της συνιστώσας εµπιστοσύνης του µοντέλου ARCS Keller. 
 
 
Στο εκπαιδευτικό σενάριο της οµάδας ελέγχου (control group) της Α΄ τάξης, µέσω 
της πρώτης εκπαιδευτικής δραστηριότητας διεγείρουµε τον δείκτη της οικειότητας 
εκµεταλλευόµενη την συνιστώσα της συνάφειας του µοντέλου ARCS. Αντιθέτως 
στην πειραµατική οµάδα (target group) χρησιµοποιούµε το δεύτερο µέρος της πρώτης 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας για να διεγείρουµε τον δείκτη προσανατολισµού 
στόχων ώστε να εκµεταλλευθούµε  τη συνιστώσα της συνάφειας. 
 
Επιπλέον στο εκπαιδευτικό σενάριο της πειραµατικής οµάδας το δεύτερος µέρος της 
πρώτης εκπαιδευτικής δραστηριότητας διεγείρει τον δείκτη της οικειότητας της 
συνιστώσας συνάφειας, ενώ η δεύτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα της ίδιας οµάδας 
διεγείρει τόσο τον δείκτη της διάθεσης έρευνας της συνιστώσας της προσοχής όσο 
και  τον δείκτη της εσωτερικής ενίσχυσης της συνιστώσας της ευχαρίστησης. 
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Στην Β΄ τάξη στην οµάδα ελέγχου στην πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα 
διεγείρονται ο δείκτης της αντίληψης της συνιστώσας προσοχής και ο δείκτης της 
οικειότητας της συνιστώσας συνάφειας, ενώ στην δεύτερη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα διεγείρονται ο δείκτης προσανατολισµού στόχων της συνιστώσας 
συνάφειας και ο δείκτης εξωτερικής αµοιβής της συνιστώσας της ευχαρίστησης. 
 
Τέλος στην δεύτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα της πειραµατικής οµάδας της Β’ 
τάξης, στην οποία χρησιµοποιείται εξολοκλήρου το εκπαιδευτικό λογισµικό, 
διεγείρεται ο δείκτης της ευκαιρίας επιτυχίας της συνιστώσας εµπιστοσύνης, ο 
δείκτης διάθεσης έρευνας της συνιστώσας της προσοχής και ο δείκτης εσωτερικής 
ενίσχυσης της συνιστώσας της ευχαρίστησης.    
 
 
3.7 Eρευνητικά Εργαλεία  
 
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για αυτή τη µελέτη περίπτωσης είναι 
δύο ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρώνονται από τους µαθητές στην τάξη, µετά 
την διενέργεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της οµάδας ελέγχου και της 
πειραµατικής οµάδας.   
 
Πιο συγκεκριµένα: 
 
Το πρώτο ερωτηµατολόγιο για την οµάδα ελέγχου αποτελείται από δεκαέξι (16) 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, Likert 4-σηµειων οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
«1-Πολύ», «2-Αρκετά», «3-Ελάχιστα» και «4-Καθόλου». Αυτό το ερωτηµατολόγιο 
δόθηκε στους µαθητές για να γίνει κατανοητό αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του 
µαθήµατος που είχαν τεθεί, και αν το µάθηµα ήταν ικανοποιητικό για τους µαθητές, 
µε σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους όσον αφορά τις γνώσεις της 
γεωµετρίας.  Στο τέλος του ερωτηµατολογίου δόθηκε σε όλους τους µαθητές µια 
ερώτηση ανοιχτού τύπου, για να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντά τους. 
 
Η κάθε ερώτηση που συµπεριλαµβάνεται στα ερωτηµατολόγια είναι δοµηµένη 
σύµφωνα µε τις αρχές του µοντέλου ARCS του Keller.  
Στο ερωτηµατολόγιο της οµάδας ελέγχου οι ερωτήσεις 14,10,7 και 3 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της προσοχής, οι ερωτήσεις 12,11,5 και 2 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της συνάφειας, οι ερωτήσεις 16,9,6 και 4 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της εµπιστοσύνης και οι ερωτήσεις 15,13,8,1 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της ικανοποίησης. 
 
Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο (για το target group) είναι παρεµφερές µε το πρώτο, µε 
διάφορες αλλαγές όσον αφορά τον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, και είναι και 
αυτό δοµηµένο σύµφωνα µε τις αρχές του µοντέλου.  
Στο ερωτηµατολόγιο της πειραµατικής οµάδας οι ερωτήσεις 3,7 και 10 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της προσοχής, οι ερωτήσεις 2,5,11 και 12 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της συνάφειας, οι ερωτήσεις 4.6.9.14 και 17 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της εµπιστοσύνης και οι ερωτήσεις 1,8,13,15 και 16 
αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα της ικανοποίησης. 
Τα ερωτηµατολόγια συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα. 
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3.8 Πειραµατική Διαδικασία 
 
3.8.1. Περιγραφή Εργαστηρίου Πληροφορικής 
 
Το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει δώδεκα (12) προσωπικούς Υπολογιστές 
συνδεδεµένους σε τοπικό δίκτυο το οποίο προσφέρει πρόσβαση στο Διαδίκτυο µέσω 
κατάλληλου Δροµολογητή τεχνολογίας ADSL.  Ο κάθε υπολογιστής είναι 
εφοδιασµένος µε οδηγό ανάγνωσης οπτικών δίσκων τεχνολογίας CD-DVD, επιπλέον 
ο κεντρικός υπολογιστής είναι συνδεδεµένος µε βίντεο-προβολέα ο οποίος προβάλει 
σε κατάλληλη επιφάνεια η οποία βρίσκεται στο πλησίον του πίνακα της αίθουσας και 
την οποία βλέπουν άµεσα όλοι οι εκπαιδευόµενοι.   
 
3.8.2. Εκπαίδευση µαθητών στην χρήση του λογισµικού 

 
Όλοι οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας εκπαιδεύθηκαν στο εργαστήριο 
Πληροφορικής προκειµένου να εξοικειωθούν τόσο µε το λειτουργικό περιβάλλον των 
υπολογιστών και την βασική χρήση τους, όσο και µε τις διαδικασίες χειρισµού που 
απαιτεί η αλληλεπίδραση µε τις επιλεγµένες οθόνες του εκπαιδευτικού λογισµικού. 
Για την σωστή καθοδήγηση των µαθητών ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιώντας τον 
βίντεο-προβολέα συνδεδεµένο στον κεντρικό υπολογιστή, έκανε επίδειξη χρήσης του 
λογισµικού επιβλέποντας παράλληλα τις οµάδες των µαθητών για τη σωστή εκτέλεση 
των ενεργειών που τους έδειξε. 
   Σαν αποτέλεσµα εξασφαλίσθηκε η άρτια εκπαίδευση και εξάσκηση µε το 
εκπαιδευτικό λογισµικό των µαθητών της πειραµατικής οµάδας (target group), 
ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να «χαθεί» εκπαιδευτικός χρόνος κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της πειραµατικής διαδικασίας του εκπαιδευτικού σεναρίου εξαιτίας 
λανθασµένων υπολογιστικών χειρισµών.  
 
3.8.3 Πειραµατική Διαδικασία 
 
Η διδακτική πρόταση που θέσαµε στους µαθητές είναι απόλυτα συµβατή µε το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα και το Πρόγραµµα Σπουδών των Μαθηµατικών. 
Συγκεκριµένα µπορεί να χρησιµοποιηθεί συµπληρωµατικά στις εξής διδακτικές 
ενότητες από τα βιβλία Μαθηµατικών του Δηµοτικού: 
 

α) Μαθηµατικά Α΄ Δηµοτικού: Κεφάλαιο 26ο «Χάραξη γραµµών». 
β) Μαθηµατικά Α΄ Δηµοτικού: Κεφάλαιο 26ο «Χάραξη γραµµών». (Τετράδιο 
Εργασιών).  
γ) Μαθηµατικά Β΄ Δηµοτικού: Κεφάλαιο 13ο  «Γνωρίζω καλύτερα τα 
γεωµετρικά στερεά». 
δ) Μαθηµατικά Β΄ Δηµοτικού: Κεφάλαιο 13ο  «Γνωρίζω καλύτερα τα 
γεωµετρικά στερεά» (Τετράδιο Εργασιών). 
 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση συµφωνεί µε τους στόχους που επισηµαίνει το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. σχετικά µε τη Γεωµετρία στην Α΄τάξη. Συγκεκριµένα 
 
«Οι µαθητές θα πρέπει:  

Να διακρίνουν τα σχήµατα των επιπέδων: του τριγώνου, του τετράγωνου, 
του ορθογωνίου, του κύκλου και των στερεών: τριγωνικής πυραµίδας, 
κύβου, ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, κυλίνδρου, σφαίρας. 
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Να χαράζουν ευθύγραµµα τµήµατα µε το χάρακα, ενώνοντας τα άκρα τους 
(δύο σηµεία). 
Να ανακατασκευάζουν απλά παζλ. 
Να τοποθετούν, να εντοπίζουν και να µετατοπίζουν αντικείµενα σε σχέση µε 
τους ίδιους ή σε σχέση µε σταθερά σηµεία αναφοράς. 
Να παρατηρούν εικόνες και σχήµατα συµµετρικά ως προς άξονα» 
 (Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ, 2003: 256). 
 

Στην υλοποίηση της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισµικού προαπαιτούµενα υλικά – 
µέσα είναι τα παρακάτω: 

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και πιο συγκεκριµένα Σχολικό Εργαστήριο 
Πληροφορικής µε ικανό πλήθος Η/Υ ώστε να αντιστοιχεί ένας σε κάθε 
ζευγάρι µαθητών.  

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο µέσω του τοπικού δικτύου δεδοµένων στου 
σχολικού εργαστηρίου Η/Υ 

• Εκτυπωτής, προαιρετικά και Βίντεο-προβολέας για δυνατότητα επίδειξης από 
το δάσκαλο.  

• Σχολικά εγχειρίδια: Βιβλίο δασκάλου, Βιβλίο µαθητή και Τετράδιο Εργασιών, 
Μαθηµατικά Α΄ Δηµοτικού: Κεφάλαιο 26ο «Χάραξη γραµµών».   
Μαθηµατικά Β’ Δηµοτικού, Κεφάλαιο 13 «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωµετρικά 
στερεά» βιβλίο και τετράδιο εργασιών. 

• Παραδοσιακά συµβατικά µέσα: Πίνακας, τετράδια, µολύβια 

Επιπλέον η διδακτική πρόταση συµφωνεί και µε τους στόχους που επισηµαίνει το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. σχετικά µε τη Γεωµετρία στην Β΄ τάξη οι οποίοι είναι: 
 

• Να εξασκούνται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή  σχηµάτων  και να 
αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων αυτών. 

• Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων αυτών.  
• Να καθορίζουν σηµεία και να σχεδιάζουν ευθύγραµµα  τµήµατα  και 
• ευθείες.  
• Να αναγνωρίζουν  εµπειρικά  τις παράλληλες και κάθετες ευθείες.  
• Να  διακρίνουν  τα  στερεά:  τον  κύβο,  το  ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.  
• Να  παρατηρούν  αν  ένα  σχήµα  έχει  άξονα  συµµετρίας  και  να 

συµπληρώνουν το συµµετρικό ενός σχήµατος. 

Οι ενέργειες που ακολουθούνται  κατά την εκτέλεση της πειραµατικής διαδικασίας 
απαιτούν χρονικά µία διδακτική εβδοµάδα τόσο για την πειραµατική όµάδα όσο και 
για την οµάδα ελέγχου και είναι οι ακόλουθες: 
 
Ολές οι οµάδες (ελέγχου και πειραµατικές) εκτελούν το εκπαιδευτικό σενάριο της 
πρώτης δραστηριότητας µέσα στην σχολική αίθουσα και την ώρα που µια οµάδα 
παρακολουθεί το µάθηµα η άλλη οµάδα που περιµένει την σειρά της εκτελεί 
επαναληπτικές ασκήσεις.  
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Η πειραµατική οµάδα (target group) µε µαθητές τόσο της Α’ όσο και της 
Β΄Δηµοτικού χρησιµοποιεί το εργαστήριο Η/Υ. Την ώρα που η πειραµατική οµάδα 
βρίσκεται στο εργαστήριο η οµάδα ελέγχου που αποτελείται από τους υπόλοιπους 
µαθητές των δύο τάξεων απασχολείται από το διευθυντή της σχολικής µονάδας.  
 
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας της δεύτερης δραστηριότητας του 
εκπαιδευτικού σεναρίου οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας χωρίζονται και 
κάθονται ανά ένας σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργαστηρίου. Το εργαστήριο 
του τριθέσιου Δηµοτικού Σχολείου διαθέτει τον απαραίτητο αριθµό ηλεκτρονικών  
υπολογιστών, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθµό των µαθητών του target group 
(πειραµατικής οµάδας). 
Κατά αυτόν τον τρόπο ο δάσκαλος µπορεί να αξιολογήσει αντικειµενικότερα τις 
µαθησιακές επιδόσεις του κάθε εκπαιδευόµενου της πειραµατικής οµάδας καθώς και 
να αντιληφθεί εγκαίρως την ανάγκη υποστήριξης που ορισµένοι από αυτούς πιθανώς 
να χρειασθούν κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων γεωµετρίας στο εκπαιδευτικό 
λογισµικό. 
 
Ο εκπαιδευτής-δάσκαλος που εκτελεί την πειραµατική διδασκαλία στο εργαστήριο, 
χρησιµοποιεί τον βίντεο προβολέα σε σύνδεση µε προσωπικό φορητό υπολογιστή για 
να επιδείξει στους µαθητές την σειρά των χειρισµών που θα εκτελέσει ο καθένας στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Σε περίπτωση που κάποιος µαθητής δεν δύναται να 
κατανοήσει τους προς εκτέλεση χειρισµούς ο εκπαιδευτής µεταβαίνει στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του και υποδυκνείει τον τρόπο µε τον οποίο θα τους 
επιτελέσει .   
 
Έτσι, ο κάθε µαθητής ανοίγει τον Η/Υ και ακολουθώντας τις οδηγίες του δασκάλου 
εκτελεί το πρόγραµµα περιήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW). Για διευκόλυνση 
των µαθητών η τοποθεσία του ιστοτόπου της τεχνικής στήριξης του σχολικού δικτύου 
από τον οποίο φορτώνει η εφαρµογή Flash του εκπαιδευτικού λογισµικού 
µαθηµατικών, έχει αποθηκευθεί στις επιλογές αγαπηµένων τοποθεσιών του 
προγράµµατος περιήγησης και συγκεκριµµένα στην πρώτη θέση της λίστας. 
 
Μετά το φόρτωµα της εφαρµογής στο πρόγραµµα περιήγησης, οι οµάδες των 
µαθητών επιλέγουν από την εισαγωγική οθόνη την εκπαιδευτική δραστηριότητα της 
γεωµετρίας που αντιστοιχεί στην τάξη τους. 
 

 
 

Figure'1'!Άσκησεις!–!Γεωμετρίας!Α’!Τάξης!
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Figure'2'''Άσκησεις!–!Γεωμετρίας!Β’!Τάξης'

 
Σε κάθε οθόνη της δραστηριότητας γεωµετρίας οι εκπαιδευόµενοι µαθητές εκτός από 
τις οδηγίες του διδάσκοντα ακολουθούν και τις οδηγίες που τους δίνονται φωνητικά 
από το λογισµικό µέσω της φιγούρας του «αριθµούλη», η οποία βρίσκεται πάντα στο 
κάτω δεξιό τµήµα της οθόνης. 
 
Τα παιδιά της Α’ τάξης εκτελούν όπως αναφέρθηκε και στο εκπαιδευτικό σενάριο την 
δραστηριότητα  γεωµετρίας του λογισµικού για την Α’ τάξη, ενώ τα παιδιά της Β’ 
τάξης εκτελούν τόσο την δραστηριότητα γεωµετρίας της Α’ τάξης όσο και τη 
δραστηριότητα γεωµετρίας της Β’ τάξης, Παιχνίδι µε τα Σχήµατα. 
  
Διαλέγοντας την κατηγορία της Γεωµετρίας ανάλογα µε την τάξη εµφανίζεται η 
αντίστοιχη κατηγορία ασκήσεων όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. 
 
 

 
 

Figure'3''Άσκησεις!–!Γεωμετρίας!Α’!τάξης!
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Oι µαθητές Α΄ τάξης ακολουθώντας τις οδηγίες του διδάσκοντα επιλέγουν το παιχνίδι 
µε τις γραµµές, στο οποίο στόχος είναι να ταξινοµήσουν τις γραµµές ανάλογα µε το 
είδος τους (ευθείες, καµπύλες, τεθλασµένες) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 
 

 
 

Figure'4!!!Οθόνη!Άσκησης!L!Γραμμές'

 
Στη συνέχεια της πειραµατικής διαδικασίας οι µαθητές Β΄ τάξης εκτελούν την 
επόµενη δραστηριότητα «ΣΧΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ» στην οποία τους δίνονται 
κάποια γεωµετρικά αντικείµενα και τους ζητείται να επιλέξουν αυτά που έχουν 
κάποιο συγκεκριµένο γεωµετρικό σχήµα (π.χ. κύκλος, σφαίρα,κώνος κ.λ.π.) 
αντίστοιχο µε το σχήµα γεωµετρικών αντικειµένων της καθηµερινότητας τους. 
 
 
 

 
 

Figure'5!!!!Οθόνη!Άσκησης!–!Επιλογής!Σχημάτων'
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Οι εκπαιδευόµενοι µαθητές για λόγους εµπέδωσης της αποκτειθείσας γνώσης 
προτρέπονται από τον δάσκαλο να εκτελέσουν την δραστηριότητα των 
«ΣΧΗΜΑΤΩΝ». Στην δραστηριότητα αυτή πριν την έναρξη της µπορούν να 
επιλέξουν επίπεδο δυσκολίας  (Εύκολο – Δύσκολο) πατώντας το ανάλογο κουµπάκι.  
 
Ο δάσκαλος παρακινεί τους αδύναµους µαθητές να ξεκινήσουν στο εύκολο επίπεδο 
δυσκολίας και όταν τελειώσουν να περάσουν στο δύσκολο, ενώ οι µαθητές µε 
µεγαλύτερη ευχέρεια καθοδηγούνται να εκτελέσουν εξαρχής την δραστηριότητα στο 
µεγάλο επίπεδο δυσκολίας. 
 

 
 

Figure'6!!!Οθόνη!Άσκησης!–!Επιλογή!Επιπέδου!Δυσκολίας!στη!Δραστηριότητα!ΣΧΗΜΑΤΑ!

Στην δραστηριότητα ΣΧΗΜΑΤΑ τους δίνονται κάποια αντικείµενα και τους ζητείται 
να επιλέξουν αυτά που έχουν κάποιο συγκεκριµένο σχήµα. Στο Εύκολο επίπεδο τους 
δίνονται επίπεδα σχήµατα, ενώ στο Δύσκολο επίπεδο τους δίνονται τρισδιάστατα 
σχήµατα. 
 

 
'

Figure'7!!!Οθόνη!Άσκησης!–!Εύκολο!Επίπεδο!Δυσκολίας!στη!Δραστηριότητα!ΣΧΗΜΑΤΑ!(σχήματα'2!διαστάσεων)'
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Figure'8!!!!!Οθόνη!Άσκησης!–!Δύσκολο!Επίπεδο!Δυσκολίας!στη!Δραστηριότητα!ΣΧΗΜΑΤΑ!(σχήματα!τριών!!
! !!διαστάσεων)'

 
Στο τελικό στάδιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο εργαστήριο Η/Υ, οι 
πειραµατικές οµάδες της Α’ τάξης καλούνται να εκτελέσουν την δραστηριότητα 
Δηµιουργίες µε γραµµές του λογισµικού γεωµετρίας Α’ τάξης όπου µε τη χρήση 
γραµµών δηµιουργούν τη λέξη «ΑΘΗΝΑ» όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα: 
 
 

 
 
Figure'9''!!Οθόνη!άσκησης!«Δημιουργίες!με!γραμμές!Δραστηριότητα!δημιουργίας!της!λέξης!ΑΘΗΝΑ!με!χρήση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!γραμμών!στον!τομέα!Γεωμετρίας!του!λογισμικού!Μαθηματικών!Α΄!τάξης!Δημοτικού!»!
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Ο δάσκαλος καθοδηγεί τους µαθητές  παρουσιάζοντας τις απαραίτητες ενέργειες στον 
βιντεοπροβολέα και επεµβαίνει τοπικά στον υπολογιστή όποιου µαθητή 
αντιµετωπίζει πρόβληµα κατά την εκτέλεση της άσκησης.  
 
Σε αυτήν την δραστηριότητα οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους διάφορα εργαλεία 
όπως  χρώµατα, εισαγωγή κειµένου, γόµα για να σβήσουν ότι δηµιούργησαν, 
σχήµατα, προσχεδιασµένες εικόνες, µολύβι για να ζωγραφίζουν ελεύθερα, καθώς και 
λίστα επιλογών του πάχους της γραµµής σχεδίασης. 
  
Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα σε ένα πλήθος από έτοιµα 
σχήµατα εκείνο που µοιάζει περισσότερο µε το ζητούµενο από την δραστηριότητα ή 
εκείνο που περιέχεται σαν σχήµα στην συνολική εργασία. 
 
Με το πέρας της παραπάνω εργασίας τελειώνει το εκπαιδευτικό σενάριο για την 
πειραµατική οµάδα της A΄ τάξης. Αντιθέτως η πειραµατική διαδικασία για την οµάδα 
της Β΄ τάξης διαθέτει ακόµα ένα βήµα όπως αναφέρθηκε και κατά την ανάλυση των 
εκπαιδευτικών σεναρίων.  
 
Κατά το βήµα αυτό οι µαθητες της πειραµατικής οµάδας εκτελούν τη δραστηριότητα 
Δηµιουργίες µε σχήµατα του λογισµικού γεωµετρίας Β΄ τάξης δηµοτικού και 
συγκεκριµµένα χρησιµοποιώντας τα έτοιµα γεωµετρικά σχήµατα τριών διαστάσεων 
καθώς και το εργαλείο χάραξης γραµµών µε µεγάλο πάχος, καλούνται να 
δηµιουργήσουν έναν άνθρωπο. 
 
 

 
  
Figure'10!!!Επιλογή!Δραστηριότητας!στον!τομέα!Γεωμετρίας!του!λογισμικού!Μαθηματικών!Β΄!τάξης!Δημοτικού!
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Figure'11!Οθόνη!άσκησης!«Δραστηριότητα!Δημιουργίες!με!σχήματα!στον!τομέα!Γεωμετρίας!του!λογισμικού!
! Μαθηματικών!Β΄!τάξης!Δημοτικού!με!σκοπό!την!δημιουργία!σχήματος!ανθρώπου!με!χρήση!γραμμών!
! και!γεωμετρικών!στερεών»!

 
 
3.8.4 Συνολική Αξιολόγηση όλων των µαθητών  
 
Με το πέρας της πειραµατικής διαδικασίας ξεκινά η διαδικασία συνολικής 
αξιολόγησης των µαθητών τόσο των οµάδων ελέγχου όσο και των πειραµατικών 
οµάδων, µε στόχο την αποτίµηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων  από την 
εισαγωγή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισµικου µαθηµατικών στη διδακτική 
πρακτική. 
 
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε δύο (2) φάσεις. Κατά την διάρκεια της πρώτης 
φάσης µοιράζονται τεστ δεξιοτήτων στους µαθητές όλων των οµάδων, µε ασκήσεις 
επαναληπτικές πάνω στην ύλη των εκπαιδευτικών σεναριών ενώ στη δεύτερη φάση οι 
µαθητές καλούνται να συµπληρώσουν κατάλληλα διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια 
µεσω της µεθόδου της ατοµικής συνέντευξης από τον διδάσκοντα για κάθε µαθητή 
ξεχωριστά τόσο της οµάδας ελέγχου όσο και της πειραµατικής οµάδας. Η χρήση της 
µεθόδου της ατοµικής συνέντευξης για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 
κρίνεται αναγκαία λόγω των µικρών τάξεων στις οποίες ανήκει το µαθητικό δυναµικό 
του πειράµατος, µε αποτέλεσµα ορισµένες έννοιες των ερωτηµατολογίων να είναι 
δυσνόητες για το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών.  
 
Μέσω της σύγκρισης των επιδόσεων των µαθητών στις επαναληπτικές ασκήσεις 
γίνεται µια πρώτη προσπάθεια να αποτιµηθεί η τυχών ευεργετική επίδραση της 
χρήσης του λογισµικού τόσο από πλευράς κατανόησης όσο και από πλευράς 
εµπέδωσης της διδαχθείσας ύλης στους µαθητές της πειραµατικής οµάδας σε σχέση 
µε τους µαθητές της οµάδας ελέγχου. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην σύγκριση των αποτελεσµάτων κυρίως των αδύναµων 
µαθητών των δύο οµάδων ώστε να διερευνηθεί η συνάφεια των ευεργετικών 
µαθησιακών αποτελεσµάτων της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισµικού σε σχέση µε 
τις συνιστώσες αύξησης της προσοχής που προδιαγράφει το διδακτικό µοντέλο 
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ARCS οι οποίες έχουν άµεση επίπτωση στη διαφοροποίηση της απόδοσης των 
αδύναµων µαθητών οι οποίοι είναι και το κύριο ζητούµενο της έρευνας µας. 
 
Στη δεύτερη φάση µε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους µαθητές 
χρησιµοποιούµε ποσοτικές µεθόδους για να αναλύσουµε τα αποτελέσµατα τους µε 
κύριο σκοπό την αποτίµηση µέσα από τα ίδια τα µάτια των µαθητών του ποσοστού 
αποδοχής του νέου τρόπου διδασκαλίας µαθηµατικών και συγκριµµένα γεωµετρίας 
µεσω παράλληλης  χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού.  Τα πρότυπα τόσο των φύλλων 
εργασίας, των τεστ επαναληπτικών ασκήσεων όσο και των κατάλληλα 
διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων παρουσιάζονται στο παράρτηµα της παρούσης 
εργασίας.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1 Σχεδιασµός και Διεξαγωγή της Έρευνας 
 
Μετά την πραγµατοποίηση της πειραµατικής διαδικασίας και για να αξιολογήσουµε 
κατά πόσο οι µαθητές ωφελήθηκαν από το µάθηµα µε τη χρήση λογισµικού σε σχέση 
µε το κλασσικό µάθηµα χρησιµοποιήθηκαν όπως προαναφέρθηκε τεστ αξιολόγησης 
γνώσεων σε πρώτη φάση και ερωτηµατολόγια κατάλληλα διαµορφωµένα σε δεύτερη. 
 
 Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων διατυπώθηκαν σε απλή δηµοτική γλώσσα και σε 
λιγότερο δόκιµο ύφος µε σκοπό να είναι εφικτό να συµπληρωθούν από τους µαθητές 
της Α και Β τάξης του Ράλλειου Δηµοτικού σχολείου που συµµετείχαν τόσο στην 
οµάδα ελέγχου η οποία ακολούθησε τον κλασσικό τρόπο διδασκαλίας όσο και στην 
πειραµατική οµάδα που χρησιµοποίησε το εκπαιδευτικό λογισµικό. Ο δάσκαλος 
υποβοήθησε όσους µαθητές αδυνατούσαν να καταλάβουν κάποιες έννοιες στην 
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. 
 
Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων (βλέπε Παράρτηµα) είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένες ώστε να αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στο 
εισαγωγικό κεφάλαιο, µε σκοπό να διερευνηθεί η απάντηση των ερευνητικών 
ερωτηµάτων µέσω της ανάλυσης των απαντήσεων που έδωσαν οι µαθητές στις 
ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων.   
 
 
4.1.1 Μεθοδολογία Έρευνας 
 
Η ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθείται διακρίνεται σε δύο (2) βασικές 
ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται αξιολόγηση της επίδοσης των µαθυτών µεσω 
της εξέτασης των φύλλων εργασίας των τεστ και στατιστική ανάλυση µε ποσοτικές 
µεθόδους στα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων µε χρήση του πακέτου 
λογισµικού φύλλων εργασίας Excel του οίκου Microsoft, καθώς και του πακέτου 
στατιστικής επεξεργασίας SPSS του οίκου IBM. 
 
Στην δεύτερη ενότητα πραγµατοποιείται η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων 
των ερωτηµατολογίων και των τεστ αξιολόγησης στα οποία εξετάστηκαν οι µαθητές 
µε σκοπό την παραγωγή συµπερασµάτων που µπορούν να αξιοποιηθούν στην 
απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων.  
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Τεστ Αξιολόγησης Α’ Δηµοτικού 

 

 

Μαθηµατικά 
«Χάραξη γραµµών» 

Θα χρειαστούµε                
ένα χάρακα 

Ζωγραφίζω τα δικά µου συννεφάκια …. 
 
 
 
 
 
Συνεχίζω τις γραµµές….  

 
Φτιάχνω τα δικά µου λουλουδάκια… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παίζω µε ένα ραβδάκι και φτιάχνω τις δικές µου γραµµές: 
 
                                     Ευθεία  
 
                                    Τεθλασµένη 
 
                                     Καµπύλη 
 
 
                                     Σαλιγκάρι                      
 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ…………………………. 
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Τεστ Αξιολόγησης Β΄Δηµοτικού 
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ΣΤΕΡΕΑ – ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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57!
!

 
 
 
 
 
4.2 Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσµάτων των Τεστ Αξιολόγησης 
 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι επιδόσεις των µαθητών των οµάδων 
ελέγχου και πειράµατος στο τεστ αξιολόγησης γνώσεων το οποίο βασίσθηκε στην 
ύλη των εκπαιδευτικών σεναρίων που διδάχθηκαν και οι δύο (2) οµάδες. 
 
Control Group Α΄τάξη Β΄τάξη M.O Επίδοσης Τεστ Αξιολόγησης 
Αγόρια Υψηλό Επίπεδο 1 1 9/10 
Κορίτσια Υψηλό Επίπεδο 1 1 8/10 
Αγόρια Μεσαίο Επίπεδο 1 1 7/10 
Κορίτσια Μεσαίο Επίπεδο 1 0 6/10 
Αγόρια Χαµηλό Επίπεδο 0 1 4/10 
Κορίτσια Χαµηλό Επίπεδο 0 1 3/10 
  

Πίνακας'8:'Επιδόσεις'Control'Group'στο'τεστ'Αξιολόγησης'

 
Target Group Α΄τάξη Β΄τάξη Μ.Ο Επίδοσης Τεστ Αξιολόγησης 
Αγόρια Υψηλό Επίπεδο 1 0 10/10 
Κορίτσια Υψηλό Επίπεδο 1 1                         9/10 
Αγόρια Μεσαίο Επίπεδο 1 0 8/10 
Κορίτσια Μεσαίο Επίπεδο 2 1 7/10 
Αγόρια Χαµηλό Επίπεδο 1 1 6/10 
Κορίτσια Χαµηλό Επίπεδο 1 1 5/10 
 

Πίνακας'8:'Επιδόσεις'Target'Group'στο'τεστ'Αξιολόγησης'

Στην στήλη της επίδοσης στα τεστ αξιολόγησης εµφανίζεται ο µέσος όρος της 
απόδοσης των µαθητών κατηγοριοποιηµένος ανά φύλο και επίπεδο απόδοσης 
µαθητή.  
 
Αναλύοντας τις επιδόσεις των µαθητων των οµάδων ελέγχου και πειράµατος όπως 
παρουσιάζονται στους ανωτέρω πίνακες µε τις βαθµολογίες των τεστ αξιολόγησης 
καταλήγουµε στα εξής  ερευνητικά αποτελέσµατα: 
 

• Οι µαθητές όλων των επιπέδων απόδοσης (υψηλού, µεσαίου, χαµηλού) της 
πειραµατικής οµάδας έχουν πετύχει σαφέστατα µεγαλύτερους βαθµούς από 
τους συµµαθητές τους του αντίστοιχου επιπέδου στην οµάδα ελέγχου.!
!

• Ιδιαίτερα οι µαθητές χαµηλής απόδοσης παρουσίασαν σηµαντικότατη αύξηση 
επιδόσεων στην πειραµατική οµάδα σε σχέση µε τους αδύναµους συµµαθητές 
τους της οµάδας ελέγχου. Η διαφορά στην απόδοση τους στα τεστ 
αξιολόγησης ανεξαρτήτος του φύλου του µαθητή κυµάνθηκε στις δύο (2) 
ποσοστιαίες µονάδες της κλίµακας του δέκα (10).!
!

• Τόσο στην οµάδα ελέγχου όσο και στην πειραµατική οµάδα τα αγόρια όλων 
των επιπέδων µαθητικής απόδοσης τα πήγαν βαθµολογικά καλύτερα από τα 
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κορίτσια των αντίστοιχων επιπέδων απόδοσης. Το ερευνητικό αποτέλεσµα 
αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την επιστηµονική έρευνα που αποδυκνείει ότι ο 
αρσενικός εγκέφαλος χρησιµοποιεί περισσότερο την λειτουργία της 
φαντασίας σχηµάτων στον τρισδιάστατο χώρο εν αντιθέση του θηλυκού 
εγκεφάλου που η λειτουργία του ευνοεί περισσότερο την αποµνηµόνευση 
γνώσεων. Σαν αποτέλεσµα, στο δικό µας πείραµα η εγκεφαλική λειτουργία 
των αγοριών τους έδωσε προβάδισµα στο συγκεκριµµένο τοµέα της 
γεωµετρίας στον οποίο εξετάσθηκαν σε αντίθεση µε τα κορίτσια. Να 
αναφερθεί ότι στα µαθήµατα της γλώσσας πλην από ελάχιστες εξαιρέσεις τα 
κορίτσια αποδίδουν πολύ περισσότερο από τα αγόρια όλων των επιπέδων. !
!

• Τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας απέδωσαν πολύ περισσότερο σε σχέση 
µε τα κορίτσια των αντίστοιχων γνωστικών επιπέδων της οµάδας 
ελέγχου.Επιπλέον τα κορίτσια χαµηλού επιπέδου της πειραµατικής οµάδας 
ξεπέρασαν τα αγόρια χαµηλού επιπέδου της οµάδας ελέγχου σε επιδόσεις, ενώ 
πλησίασαν αρκετά σε επιδόσεις και τα αγόρια µεσαίου επιπέδου της οµάδας 
ελέγχου. !

 
 
4.3 Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσµάτων των Ερωτηµατολογίων 
 
 
Από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν από τους µαθητές των 
οµάδων ελέγχου και πειράµατος (control and target group) αποθηκεύθηκαν οι 
καταγεγραµµένες απαντήσεις τους σε κατάλληλα διαµορφωµένο φύλλο εργασίας του 
λογισµικού Excel, πρότυπο του οποίου φαίνεται στο παράρτηµα.      
 
Για την ποσοτική επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών χρησιµοποιήθηκαν οι 
ρουτίνες ποσοτικής ανάλυσης και δηµιουργίας γραφηµάτων του λογισµικού Excel 
αλλά και οι δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης του πακέτου λογισµικού SPSS, στο 
οποίο µε την διαδικασία της εισαγωγής (import) εισήχθησαν τα δεδοµένα του φύλλου 
εργασίας. 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται  αναλυτικά σε µορφή τόσο πλήθους όσο και ποσοστού οι 
απαντήσεις των µαθητών κατηγοριοποιηµένες ανά περιοχόµενο ερώτησης και οµάδα 
στην οποία ανήκει ο µαθητής (ελέγχου ή πειραµατική ).  

Επιπλέον γίνεται και µια σύντοµη ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά 
ερώτηση η οποία παίζει σηµαίνοντα ρόλο κατά την δεύτερη φάση της ποιοτικής 
ανάλυσης των συνολικών αποτελεσµάτων µε σκοπό την απάντηση των ερευνητικών 
ερωτηµάτων.   
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Απαντήσεις µαθητών που ανήκουν στην Πειραµατική Οµάδα: 

1. Το µάθηµα έµοιαζε µε πράγµατα που ήξερα 
!
 Πλήθος 

Απαντήσεων  

Α’ Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 0 

14,28 % 0 % 

Αρκετά 1 0 14,28% 0 % 

Ελάχιστα 3 2 42,85% 50% 

Καθόλου 2 2  28,56% 50 % 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

!
Όπως βλέπουµε πλειοψηφικά οι µαθητές και των δύο τάξεων δηλώνουν ότι το 
µάθηµα έµοιαζε ελάχιστα µε γνώσεις και θέµατα που ήδη ήξεραν. 
 
Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την ερώτηση αυτή  µπορούµε  να 
συµπεράνουµε ότι σχεδόν όλοι οι µαθητές και της πρώτης (σε ποσοστό 71,41%) και 
της δευτέρας (σε ποσοστό 100%) θεώρησαν ότι το µάθηµα που έκαναν µε την χρήση 
του λογισµικού δεν έµοιαζε καθόλου µε µαθήµατα που είχαν διδαχτεί στο παρελθόν. 
 
 
2. Σου άρεσε που το µάθηµα δεν τελείωσε γρήγορα αλλά ακολουθουσε 
το δικό σου ρυθµό 
!
 Πλήθος 

Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 2 

0 % 50 % 

Αρκετά 4 1 57,12 % 25% 

Ελάχιστα 2 0 33 % 0% 

Καθόλου 1 1 16,7 % 25% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

!
!
Στη δεύτερη ερώτηση κατά πλειοψηφία (ποσοστό 75%) οι µαθητές της δευτέρας 
δηµοτικού βρήκαν πολύ ικανοποιητικό το γεγονός ότι διδάχτηκαν το µάθηµα µε το 
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δικό τους ρυθµό.  Οι µαθητές της πρώτης δηµοτικού βρήκαν αρκετά ικανοποιητικό 
τον ίδιο ρυθµό διδασκαλίας. Από αυτό µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι µαθητές 
της πρώτης δηµοτικού χρειάζονται ακόµα συγκεκριµµένα χρονικά όρια τα οποία να 
τους επιβάλλει ο δάσκαλος. 
!
3.Ήταν εύκολο το µάθηµα για µένα. 

!
 Πλήθος 

Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 0 

0% 0 % 

Αρκετά 1 1 16,77%  25% 

Ελάχιστα 3 2 42,84% 50% 

Καθόλου 3 1 42,84% 25% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

!
Στην τρίτη ερώτηση βλέπουµε ότι για κανένα µαθητή της Α’ η της Β’ Δηµοτικού το 
µάθηµα δεν ήταν πολύ ευκολο. Οι περισότεροι µαθητές βρήκαν το µάθηµα ελάχιστα 
πιο εύκολο ή καθόλου εύκολο σε σχέση µε το µάθηµα χωρίς την χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού. 

 

4.Κάποια πράγµατα στο µάθηµα ήταν πολύ δύσκολα για µένα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 1 

42,84%  25% 

Αρκετά 3 0 42,84%  0% 

Ελάχιστα 1 2  14,28% 50% 

Καθόλου 0 1  0% 25% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών της πρώτης τάξης θεώρησε ότι ορισµένες έννοιες στο 
µάθηµα ήταν αρκετά πιο δύσκολες από αυτό που είχαν συνηθίσει. Η πλειοψηφία των 
µαθητών της δευτέρας τάξης  θεώρησε ότι ορισµένες µόνο έννοιες ήταν πιο δύσκολες 
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ενώ τα περισσότερα πράγµατα δεν τους δυσκόλεψαν.  Άρα κατά πλειοψηφία 
ορισµένη µόνο ύλη του µαθήµατος δυσκόλεψε αρκετά το σύνολο των µαθητών. 

 

5.Το µάθηµα θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν είχε περισσότερα παιχνίδια. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 0 

42,84%  0% 

Αρκετά 2 3 28,56%  75% 

Ελάχιστα 2 1 28,56% 25% 

Καθόλου 0 0  0% 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

Η πλειοψηφία των µαθητών θεωρούν ότι το µάθηµα θα ήταν πιο ευχάριστο αν 
περιελάµβανε περισσότερα παιχνίδια και για τις δύο τάξεις σε ποσοστά 71,4% για 
τους µαθητές της Α δηµοτικού και 75% για τους µαθητές της Β δηµοτικού. Η 
διαφορά ανάµεσα στις δυο τάξεις βρίσκεται στους υπόλοιπους µαθητές όπου αυτοί 
της Α δηµοτικού δεν ενδιαφέρονται να έχουν περισσότερα παιχνίδια ενώ αυτής της Β 
δηµοτικού θα ήθελαν αρκετά να υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια. 

 

6.Το πρόγραµµα στον υπολογιστή ήταν δύσκολο να το χρησιµοποιήσω. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 1 

42,84%  25% 

Αρκετά 3 2 42,84%  50% 

Ελάχιστα 1 1  14,28% 25% 

Καθόλου 0 0  0% 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών και των δύο τάξεων γνωστοποιούν ότι το εκπαιδευτικό 
λογισµικό ήταν δύσκολο στη χρήση του και συγκεκριµµένα σε ποσοστό 85,68% στην 
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πρώτη τάξη ότι τους δυσκόλεψε πολύ εώς αρκετά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην 
δευτέρα τάξη είναι 75%. 

 

 

 

7.Θα ήταν καλύτερα να είχαµε και τον κύριο Υπολογιστή στο µάθηµα. 
(τον δάσκαλο/α Πληροφορικής δηλαδή!) 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 1 

42,84%  25% 

Αρκετά 3 2 42,84% 50% 

Ελάχιστα 0 0 0 % 0% 

Καθόλου 1 1  14,28% 25% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών -- οι µισοί περίπου (42,84%) µαθητές της Α΄ Δηµοτικού 
θα προτιµούσαν αρκετά και οι άλλοι µισοί περίπου 42,84% θα προτιµούσαν πολύ να 
έχουν και τον δάσκαλο της πληροφορικής στην τάξη κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος. Το ίδιο συµβαίνει και τους µαθητές της Β΄ Δηµοτικου (50% αρκετά, 25% 
πολύ), ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό (1 µαθητής της Α΄ Δηµοτικού και 1 µαθητής της 
Β΄ Δηµοτικού) δεν θα ήθελε να είναι παρών ο δάσκαλος της πληροφορικής. 

 

8.Θα σου άρεσε να έπαιρνες ένα δωράκι αν έλυνες όλα τα παιχνίδια 
ασκήσεις σωστά. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 2 

42,84%  50% 

Αρκετά 2 1 28,56% 25 % 

Ελάχιστα 0 1 0 % 25% 
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Καθόλου 2 0  28,56% 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών και των δυο τάξεων θα ήθελαν να ανταµείβονται µετά 
από κάθε µάθηµα σε ποσοστά  71,4% η Α δηµοτικού και 75% η Β δηµοτικού.  Οι 
υπόλοιποι µαθητές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα σε ποσοστό 25% η Β’ Δηµοτικού ή 
δεν ενδιαφέρονται καθόλου σε ποσοστό 28,56% η Α δηµοτικού. Το δωράκι θα 
µπορούσε να ήταν και σαν ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι επιβράβευσης που θα ξεκλείδωνε 
από το λογισµικό για τον µαθητή που τελείωνε επιτυχώς τις δραστηριότητες. 

 

9.Αγχώθηκες όταν έκανες τα τεστ του προγράµµατος. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
4 1 

57,12% 25% 

Αρκετά 2 2 28,56%  50% 

Ελάχιστα 1 0 14,28% 0% 

Καθόλου 0 1  0% 25% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών αγχώθηκε όταν πήρε το τεστ στον υπολογιστή, άλλοι 
πάρα πολύ (ποσοστά 57,12% για την Α δηµοτικού και 25% για την Β’ δηµοτικού) η 
αρκετα (ποσοστα 28,56% για την Α δηµοτικού και 50% για την Β΄ δηµοτικού) ενω 
µόνο ενας µαθητης της πρώτης και ένας της δευτέρας τάξης αγχώθηκαν ελάχιστα 
κατά την διαρκεια του τεστ. 

 

10.Σου τράβηξαν την προσοχή για να µάθεις το µάθηµα τα παιχνίδια του 
προγράµµατος. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 1 

14,28% 25% 
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Αρκετά 2 2 28,56% 50% 

Ελάχιστα 3 1  50% 25% 

Καθόλου 1 0  0% 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Οι περισσότεροι µαθητες της Β’ Δηµοτικου βρηκαν ενδιαφεροντα τα παιχνιδια 
(δραστηριότητες) του εκπαιδευτικού λογισµικού από πολύ (25%) εώς αρκετά (50%) 
τα οποια τους προσελκυσαν την προσοχή κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του µαθήµατος. Στην Α’ Δηµοτικού το 42,84% βρηκαν πολυ η 
αρκετα ενδιαφεροντα τα παιχνιδια ενω οι υπολοιποι µισοι σχεδόν βρηκαν τα 
παιχνιδια ελαχιστα ενδιαφεροντα. 

 

11.Τελικά το µάθηµα ήταν χρήσιµο. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
2 2 

28,56%  50% 

Αρκετά 3 1 42,84%  25% 

Ελάχιστα 1 1 14,28% 25% 

Καθόλου 1 0 14,28 % 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών της Β’ Δηµοτικου βρηκαν το µαθηµα µε αυτο τον τροπο 
ειτε πολυ ειτε αρκετα χρησιµο. Οι µαθητες της Α’ Δηµοτικου κατα πλειοψηφια (τα 
2/3(67%)) βρηκαν τα µαθηµα χρησιµο αλλα το 1/3 περίπου (28,56%) θεωρησε το 
µαθηµα καθολου χρησιµο. 

 

12.Σου άρεσαν τα κινούµενα σχέδια του προγράµατος για το µάθηµα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 
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Πολύ 
3 2 

42,84%  50% 

Αρκετά 1 1 14,28%  25% 

Ελάχιστα 2 1  28,56% 25% 

Καθόλου 1 0  14,28% 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Οι µισοι µαθητες της Α’ Δηµοτικου (50%) και σχεδόν ολοι οι µαθητες της 
Β’Δηµοτικου (75%) βρηκαν ωραια η αρκετα ωραια τα κινουµενα σχεδια του 
λογισµικου. Οι µισοι µαθητες οµως της Α’ Δηµοτικου δεν βρηκαν τα κινουµενα 
σχεδια ενδιαφέροντα. 

 

 

13.Η δασκάλα µας είπε πως πήγαµε στο µάθηµα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
4 2 

57,12%  50% 

Αρκετά 2 1 28,56%  25% 

Ελάχιστα 1 0 14,28% 0% 

Καθόλου 0 1  0% 25% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών των δύο τάξεων (85,68% της πρώτης, 75% της δευτέρας) 
δηλώνουν ότι έµειναν ικανοποιηµένοι από τις πληροφορίες για την επίδοση τους στο 
µάθηµα που τους έδωσε η δασκάλα ενώ µόνο δύο µαθητές ένας από την πρώτη και 
ένας από τη δευτέρα δήλωσαν ότι η δασκάλα τους ενηµέρωσε από ελάχιστα εώς 
καθόλου για την επίδοση τους. Οι συγκεκριµµένοι µαθητές είναι και µαθητές πολύ 
χαµηλής απόδοσης. 

 

14.Το λογισµικό είχε πιο πολλά να µάθω από το βιβλίο. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 

Πλήθος Ποσοστά (%) Ποσοστά (%) 
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Α’ 
Δηµοτικού 

Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Α’ Δηµοτικού Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
2 2 

28,56% 50% 

Αρκετά 3 2 42,84%  50% 

Ελάχιστα 2 0 28,56% 0% 

Καθόλου 0 0  0% 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών των δύο τάξεων (71,4% της πρώτης, 100% της δευτέρας) 
δηλώνουν ότι το εκπαιδευτικό λογισµικό που χρησιµοποίησαν είχε πολύ περισσότερα 
να µάθεις σε σχέση µε το βιβλίο διδασκαλίας του µαθήµατος, ενώ µόλις δύο µαθητές 
της Α΄ Δηµοτικού οι οποίοι είχαν και πρόβληµα στην ευχέρεια χειρισµού του 
λογισµικού, δηλαδή ζήτησαν επανειλληµένως βοήθεια από το διδάσκοντα για να 
διεκπαιραιώσουν τις εργασίες των εκπαιδευτικών σεναρίων, οι οποίοι δήλωσαν ότι το 
λογισµικό τους πρόσφερε ελάχιστες περισσότερες γνώσεις σε σχέση µε το βιβλίο.    

 

15. Μετά τη χρήση του λογισµικού µου άρεσε να διαβάζω. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 1 

42,84%  25% 

Αρκετά 2 2 28,56% 50% 

Ελάχιστα 1 0  14,28% 0% 

Καθόλου 1 1  14,28% 25% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών των δύο τάξεων (71,4% της πρώτης, 75% της δευτέρας) 
δηλώνουν ότι µετά τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού αυξήθηκε η διάθεση τους 
για διάβασµα των σχολικών µαθηµάτων. 

 

16. Πόσο ευχαριστηµένος είσαι από αυτόν τον τρόπο µαθήµατος. 
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 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 3 

42,84% 75% 

Αρκετά 4 1 57,16%  25% 

Ελάχιστα 0 0  0% 0% 

Καθόλου 0 0  0% 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η απόλυτη πλειοψηφία των µαθητών των δύο τάξεων (100% της πρώτης, 100% της 
δευτέρας) δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά ευχαριστηµένοι µε τον νέο τρόπο 
µαθήµατος,δηλαδή µε την χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού παράλληλα µε τον 
κλασσικό τρόπο διδασκαλίας. 

 

 

 

17. Μου αρέσει να διαβάζω τα µαθηµατικά περισσότερο µετά από το 
καινούριο µάθηµα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 1 

14,28%  25% 

Αρκετά 3 2 42,84%  50% 

Ελάχιστα 1 1 14,28% 25% 

Καθόλου 2 0 28,56 % 0% 

Σύνολο 7 4 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών των δύο τάξεων (57,12% της πρώτης, 75% της δευτέρας) 
δηλώνουν ότι τους άρεσε να διαβάζουν από πολύ εώς αρκετά περισσότερο το µάθηµα 
των µαθηµατικών. Συγκεκριµµένα το 42,84% των µαθητών της πρώτης δηµοτικού 
δηλώνει ότι του αρέσει αρκετά να διαβάζει περισσότερο το µάθηµα των µαθηµατικών  
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ύστερα από την χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
περίπτωση των δύο κοριτσιών της A΄ τάξης, ενός κοριτσιού µεσαίου επιπέδου και 
ενός χαµηλού επιπέδου τα οποία δήλωσαν ότι δεν τους άρεσε καθόλου µετά από τη 
χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού να διαβάζουν το µάθηµα των µαθηµατικών. Οι 
συσγκεκριµµένες ενοχλήθηκαν φανερά όταν οι υπόλοιποι συµµαθητές τους τις 
περιγελούσαν για την χαµηλή τους απόδοση στο λογισµικό κατά την εκτέλεση των 
ασκήσεων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η οποία παρουσιαζόταν στο τέλος 
της κάθε άσκησης από το λογισµικό. Χρειάστηκε η παρέµβαση του δασκάλου για την 
διαµόρφωση θετικού κλίµατος στην τάξη.  
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Απαντήσεις µαθητών χωρίς την χρήση λογισµικού: 

1. Το µάθηµα έµοιαζε µε πράγµατα που ήξερα 
!
 Πλήθος 

Απαντήσεων
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
3 3 

75 % 60% 

Αρκετά 0 1 0 % 20 % 

Ελάχιστα 1 0 25 % 0% 

Καθόλου 0 1 0 % 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των µαθητών παρατηρούµε ότι η Α’ 
Δηµοτικού µε ποσοστό 75% και η β’ Δηµοτικού µε ποσοστό 80% θεώρησαν ότι το 
µάθηµα έµοιαζε πολύ εώς αρκετά µε πράγµατα που ήδη ήξεραν. 
 
2. Σου άρεσε ο ρυθµός του µαθήµατος 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 3 

25% 60% 

Αρκετά 2 0 50 % 0 % 

Ελάχιστα 1 1 25% 20% 

Καθόλου 0 1 0 % 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Στην πλειοψηφία των µαθητών της Β’δηµοτικού (60% ) άρεσε πολύ ο ρυθµός 
διδασκαλίας του µαθήµατος, ενώ στους µαθητές της Α’ δηµοτικού άρεσε αρκετά στο 
75%. Ωστόσο στις µαθήτριες χαµηλού επιπέδου της Β΄ δηµοτικού ο ρυθµός 
διδασκαλίας δεν άρεσε ελάχιστα ή καθόλου.  
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3. Ήταν εύκολο το µάθηµα για µένα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 1 25% 20% 

Αρκετά 3 1 75% 20% 

Ελάχιστα 0 2 0% 40% 

Καθόλου 0 1 0% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Στην πλειοψηφία των µαθητών της Α΄ δηµοτικού σε ποσοστό 100% το µάθηµα 
φάνηκε αρκετά εώς πολύ εύκολο, δεδοµένου ότι στην οµάδα ελέγχου  έχουµε 
τοποθετήσει τους µαθητές της πρώτης µε τις καλύτερες επιδόσεις. Αντιθέτως στην 
Δευτέρα τάξη µόνο στους µισούς περίπου µαθητές 40% το µάθηµα φάνηκε απο πολύ 
εώς αρκετά εύκολο µε τους κακούς µαθητές της οµάδας ελέγχου οι οποίοι είναι οι 
άλλοι 60% να δηλώνουν ότι το µάθηµα ήταν ελάχιστα ή καθόλου εύκολο.  

 

4. Κάποια πράγµατα στο µάθηµα ήταν πολύ δύσκολα για µένα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 0 0% 0% 

Αρκετά 1 3 25% 60% 

Ελάχιστα 3 1 75% 20% 

Καθόλου 0 1 0% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Πάνω από τους µισούς µαθητές της B΄ δηµοτικού δηλώνουν ότι κάποια πράγµατα 
στο µάθηµα ήταν αρκετά δύσκολα γι’ αυτούς, µε τους άλλους περίπου µισούς που 
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περιλαµβάνουν τους καλούς µαθητές του τµήµατος, να δηλώνουν αντίθετως ότι τα 
δύσκολα θέµατα του µαθήµατος τους δυσκόλεψαν από λίγο εώς καθόλου. Στην 
πρώτη τάξη όπου δεν έχουµε τοποθετήσει καθόλου µαθητές χαµηλού επιπέδου µόνο 
το 25% των µαθητών δήλωσε ότι δυσκολεύθηκε αρκετά από κάποια θέµατα στο 
µάθηµα. 

5. Το µάθηµα θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν είχε περισσότερες 
δραστηριότητες. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
2 1 50% 20% 

Αρκετά 1 2 20% 40% 

Ελάχιστα 1 1 40% 20% 

Καθόλου 0 1 0% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών της πρώτης τάξης (70%) δηλώνει ότι το µάθηµα θα ήταν 
από πολύ εώς αρκετά πιο ενδιαφέρον αν είχε περισσότερες δραστηριότητες. Στην 
δευτέρα οι αδύναµοι µαθητές δηλώνουν σε ποσοστό 40% ότι δεν θα ήθελαν το 
µάθηµα να είχε περισσότερες δραστηριότητες.  

 

6. Οι ασκήσεις του µαθήµατος ήταν δύσκολες για µένα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 1 0% 20% 

Αρκετά 1 2 25% 40% 

Ελάχιστα 3 1 75% 20% 

Καθόλου 0 1 0% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 
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Η πλειοψηφία των µαθητών της πρώτης τάξης 75% δηλώνουν ότι οι ασκήσεις του 
µαθήµατος δεν τους δυσκόλεψαν. Αντιθέτως στην δευτέρα τάξη το 40% των 
µαθητών  δήλωσαν ότι οι ασκήσεις τους δυσκόλεψαν αρκετά, ενώ µια µαθήτρια 
δήλωσε ότι οι ασκήσεις την δυσκόλεψαν πολύ. 

 

 

 

7. Θα ήταν καλύτερα να είχαµε και Υπολογιστή στο µάθηµα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
4 3 100% 60% 

Αρκετά 0 1 0% 20% 

Ελάχιστα 0 0 0% 0% 

Καθόλου 0 1 0% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Οι µαθητές της πρώτης τάξης στην συντριπτική τους πλειοψηφία 100% δηλώνουν ότι 
θα ήθελαν να χρησιµοποιήσουν και υπολογιστή στην διδασκαλία του µαθήµατος.  
Παροµοίως οι µαθητές τις δευτέρας δηλώνουν σε ποσοστό 80% οτί θα ήθελαν από 
πολύ εως αρκετά να υπάρχει υπολογιστής στο µάθηµα, εκτός από µια αδύναµη 
µαθήτρια η οποία απέτυχε και στο τεστ αξιολόγησης επιπέδου χειρισµού Η/Υ. Να 
αναφερθεί ότι οι µαθητές επηρεάσθηκαν και ζήλεψαν από τα σχόλια των παιδιών της 
πειραµατικής οµάδας που ανέφεραν ενθουσιασµένα την εµπειρία τους από τη χρήση 
Η/Υ στο µάθηµα.     

8. Θα σου άρεσε να έπαιρνες ένα δωράκι αν έλυνες όλα τα παιχνίδια 
ασκήσεις σωστά. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 3 25% 60% 

Αρκετά 0 1 0% 20% 
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Ελάχιστα 0 0 0% 0% 

Καθόλου 3 1 75% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Οι µαθητές της πρώτης τάξης κατα πλειοψηφία 75% δηλώνουν ότι δεν θα ήθελαν να 
πάρουν κάποιο δώρο µόνο αν έλυναν τις ασκήσεις σωστά αλλά θα ήθελαν να πάρουν 
κάποιο δώρο ανεξάρτητα από τις ασκήσεις. Οι µαθητές της δευτέρας 
διαφοροποιούνται µε ποσοστό 80% να θέλει πολύ εώς αρκετά να πάρει κάποιο 
δωράκι µετά τη σωστή επίλυση των ασκήσεων και µόνο ένα ποσοστό 20% να 
δηλώνει ότι θέλει να πάρει κάποιο δωράκι ανεξάρτητα από τις ασκήσεις.  

 

9. Αγχώθηκες όταν έλυνες τις άσκησεις του µαθήµατος. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 1 0% 20% 

Αρκετά 1 2 25% 40% 

Ελάχιστα 2 1 50% 20% 

Καθόλου 1 1 25% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Οι µαθητές της πρώτης τάξης κατα πλειοψηφία 75% δηλώνουν ότι δεν αγχώθηκαν 
όταν έλυναν τις ασκήσεις του µαθήµατος σε αντίθεση µε τους µισούς µαθητές της 
δευτέρας οι οποίοι δήλωσαν ότι αγχώθηκαν αρκετά. 

 

10. Σου τράβηξαν την προσοχή για να µάθεις το µάθηµα οι 
δραστηριότητες στην τάξη. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 3 0%! 60% 
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Αρκετά 0 0 0%! 0% 

Ελάχιστα 4 0 100%! 0%!

Καθόλου 0 2 0%! 40% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Οι µαθητές της δευτέρας κατά πλειοψηφία σε ποσοστό 60% δήλωσαν ότι τους 
τράβηξαν την προσοχή για να µάθουν το µάθηµα οι δραστηριότητες που εκτέλεσαν 
µέσα στην τάξη σε αντίθεση µε τους µαθητές της πρώτης οι οποίοι δήλωσαν κατά 
πλειοψηφία 100% ότι οι δραστηριότητες που εκτέλεσαν µέσα στην τάξη τους 
τράβηξαν την προσοχή ελάχιστα. 

 

 

11.Τελικά το µάθηµα ήταν χρήσιµο. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Α’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 3 0% 60% 

Αρκετά 3 1 75% 20% 

Ελάχιστα 1 1 25% 20% 

Καθόλου 0 0 0% 0% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Το 75% των µαθητών της πρώτης δηµοτικού δήλωσε ότι το µάθηµα του φάνηκε 
αρκετά χρήσιµο ενώ το 60% των µαθητών της δευτέρας δηµοτικού δήλωσε ότι το 
µάθηµα του φάνηκε πολύ χρήσιµο. Αντιθέτως το 25% των µαθητών της πρώτης 
τάξης και το 20% των µαθητών της δευτέρας δήλωσε ότι το µάθηµα τους φάνηκε 
ελάχιστα χρήσιµο. 

 

12.Σου άρεσαν οι εικόνες του βιβλίου για το µάθηµα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 
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Δηµοτικού Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 1 0% 20% 

Αρκετά 1 0 25% 0% 

Ελάχιστα 0 2 0% 40% 

Καθόλου 3 2 75% 40% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Στην πλειοψηφία των µαθητών της πρώτης σε ποσοστό δηλαδή 60% δεν άρεσαν 
καθόλου οι παραστάσεις που χρησιµοποιούσε το βιβλίο για το µάθηµα, αντιθέτως 
στην δευτέρα το 1/4 των µαθητών δήλωσε µόνο το ίδιο, ενώ το 80% των µαθητών 
δήλωσε ότι οι εικόνες-παραστάσεις του βιβλίου του άρεσαν από ελάχιστα εώς 
καθόλου. 

 

 

13.Η δασκάλα µας είπε πως πήγαµε στο µάθηµα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 3 25% 60% 

Αρκετά 2 1 50% 20% 

Ελάχιστα 1 0 25% 0% 

Καθόλου 0 1 0% 20% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών των δύο τάξεων (75% της πρώτης, 80% της δευτέρας) 
δηλώνουν ότι έµειναν ικανοποιηµένοι από τις πληροφορίες για την επίδοση τους στο 
µάθηµα που τους έδωσε η δασκάλα ενώ µόνο δύο µαθητές ένας από την πρώτη και 
ένας από τη δευτέρα δήλωσαν ότι η δασκάλα δεν τους ενηµέρωσε από ελάχιστα εώς 
καθόλου για την επίδοση τους. Οι συγκεκριµµένοι µαθητές είναι και µαθητές πολύ 
χαµηλής απόδοσης.  

14.Μετά τη διδασκαλία µου άρεσε να διαβάζω περισσότερο. 
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 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
0 0 0% 0% 

Αρκετά 3 3 75% 60% 

Ελάχιστα 1 0 25% 0% 

Καθόλου 0 2 0% 40% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Η πλειοψηφία των µαθητών της πρώτης (75%) οι οποίοι είναι και οι µαθητές 
υψηλότερου επιπέδου δηλώνουν ότι µε τον τρόπο που τους διδάχθηκε το µάθηµα 
τους δηµουργήθηκε η όρεξη να ασχολούνται περισσότερο µε τα µαθήµατα τους, µε 
το υπόλοιπο 25% της τάξης να δηλώνει ότι µετά το µάθηµα η όρεξη του για διάβασµα 
γενικότερα αυξήθηκε ελάχιστα. 

 Στην δευτέρα παροµοίως µόνο λίγο περισσότεροι από τους µισούς µαθητές (60%) 
και συγκεκριµµένα οι µαθητές υψηλής απόδοσης της τάξης δήλωσαν ότι µετά το 
µάθηµα αυξήθηκε η όρεξη τους για διάβασµα µε τους υπόλοιπους συµµαθητές τους 
(40%) να δηλώνουν το αντίθετο.  

 

15. Πόσο ευχαριστηµένος είσαι από αυτόν τον τρόπο του µαθήµατος. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 1 25% 20%!

Αρκετά 2 0 50% 0% 

Ελάχιστα 0 1 0% 20% 

Καθόλου 1 3 25% 60% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Μόνο το 75% των µαθητών της πρώτης δηµοτικού δηλώνει ευχαριστηµένο αρκετά 
εώς πολύ µε την µέθοδο διδασκαλίας που ακολουθείται ενώ ποσοστό 25% δηλώνει 
ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένο. Αντιθέτως στην δευτέρα η πλειοψηφία των 
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µαθητών 80% δηλώνει ότι η µέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται την ικανοποιεί 
από ελάχιστα εώς καθόλου και µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 20% δηλώνει 
ευχαριστηµένο από τον τρόπο διδασκαλίας.   

 

16. Μου αρέσει να διαβάζω τα µαθηµατικά περισσότερο µετά από το 
µάθηµα. 

 Πλήθος 
Απαντήσεων 
Α’ 
Δηµοτικού 

Πλήθος 
Απαντήσεων 

Β’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

A’ Δηµοτικού 

Ποσοστά (%) 

Β’ Δηµοτικού 

Πολύ 
1 0 25% 0% 

Αρκετά 1 1 25% 20% 

Ελάχιστα 2 2 50% 40% 

Καθόλου 0 2 0% 40% 

Σύνολο 4 5 100% 100% 

 

Οι µισοί µαθητές της πρώτης σε ποσοστό  δηλώνουν ότι τους άρεσε να διαβάζουν 
περισσότερο το µάθηµα των µαθηµατικών µετά την διδασκαλία του εκπαιδευτικού 
σεναρίου σε σχέση µε πρίν, ενώ αντιθέτως οι µαθητές της δευτέρας σε ποσοστό 80% 
δήλωνουν ότι το µάθηµα δεν επηρρέασε καθόλου την διάθεση τους ώστε να αρχίσουν 
να διαβάζουν περισσότερο τα µαθηµατικά.     

 
4.4  Συνολικά Αποτελέσµατα-Απάντηση των Ερευνητικών Ερωτηµάτων 
 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης τόσο των τεστ αξιολόγησης 
όσο και των ερωτηµατολογίων που προήρθαν από την προσωπική συνένετευξη των 
µαθητών, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η υποβοήθηση της διδασκαλίας των 
µαθηµατικών και συγκεκριµµένα της γεωµετρίας µε χρήση κατάλληλου 
εκπαιδευτικού λογισµικού είναι αρκετά εποικοδοµητική σε σύγκριση µε τον 
κλασσικό τρόπο διδασκαλίας. 

Ιδιαίτερα αναλύωντας τους πίνακες µε τις επιδόσεις στα τεστ αξιολόγησης των 
µαθητών προκύπτει άµεσα ότι το σύνολο των αδύναµων µαθητών της πειραµατικής 
οµάδας αυξάνει τις επιδόσεις του σε σχέση µε το σύνολο των αδύναµων µαθητών που 
δεν χρησιµοποίησαν το λογισµικό (Οµάδα Ελέγχου). Επιπλέον µελετώντας τα 
ποσοστά των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των 
µαθητών όχι µόνο είναι αρκετά ικανοποιηµένοι από την νέα τεχνολογική µορφή 
διδασκαλίας αλλά αισθάνεται και µεγαλύτερη όρεξη να ασχοληθεί περισσότερο και 
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µε το µάθηµα στο οποίο γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, το οποίο στην 
περίπτωση µας είναι το µάθηµα της γεωµετρίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στο ερώτηµα 7 του ερωτηµατολογίου 
για την πειραµατική οµάδα όπου οι µαθητές σε ποσοστό περίπου 50% δηλώνουν ότι 
θα προτιµούσαν να έχουν και τον εκπαιδευτικό πληροφορικής στο εργαστήριο κατά 
την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού µαθηµατικών. Το 
ποσοστό αυτό υποδυκνείει την χρησιµότητα αλλά και την αποδοχή του µαθήµατος 
της Πληροφορικής απο τους µαθητές των µικρών τάξεων, αλλά επίσης και την 
εµπιστοσύνη που δείχνουν στον εκπαιδευτικό Πληροφορικής όσον αφορά στην 
βοήθεια που τους προσφέρει κατά την διαδικασία επίδειξης του χειρισµού του 
Υπολογιστή και των λογισµικών του. Με βάση το παραπάνω αποτέλεσµα κρίνεται 
απαραίτητη και η παράλληλη παρουσία του εκπαιδευτικού Πληροφορικής κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο εργαστήριο Η/Υ αν είναι εφικτό, µε 
κύριο στόχο την αποδοτικότερη υποστήριξη των µαθητών σε θέµατα χειρισµού των 
λογισµικών ή σε περίπτωση αστοχίας του υλικολογισµικού. Η δε παρουσία του 
εκπαιδευτικού Πληροφορικής κρίνεται άκρως απαραίτητη σε περίπτωση που οι 
µαθητές δεν έχουν ευχέρεια στον βασικό χειρισµό των υπολογιστών του εργαστηρίου 
και δεν τους έχει γίνει πρότερα ένα εισαγωγικό µάθηµα.       

Με βάση τα παραπάνω και την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσµάτων που 
έγινε στα προηγούµενα κεφάλαια είµαστε σε θέση να απαντήσουµε στα ερευνητικά 
ερωτήµατα που τέθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτηµα για το αν η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού 
στην τάξη βοηθά τους µαθητές, µπορούµε να απαντήσουµε µε σαφήνεια ότι βοηθά το 
σύνολο των µαθητών να αυξήσει τις επιδόσεις του αλλά όπως φάνηκε στα 
αποτελέσµατα της έρευνας βοηθά περισσότερο τους αδύναµους µαθητές ενώ αφήνει 
αδιάφορους ορισµένους καλούς µαθητες, ή µαθητές όλων των επιπέδων οι οποίοι 
όµως δεν έχουν ευχέρεια στο χειρισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα για το αν η διεξαγωγή του µαθήµατος επηρεάζεται 
από την ένταξη σε αυτό της συγκεκριµένης µεθόδου υποβοήθησης µάθησης, 
µπορούµε να απαντήσουµε µε σαφήνεια ότι όταν η διδακτική παρέµβαση µε χρήση 
εκπαιδευτικού λογισµικού πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλου σχεδιασµού των 
εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και τροποποίησης του κλασσικού σχεδίου 
µαθήµατος, δεν δηµιουργείται κανένα απολύτως πρόβληµα στην διεξαγωγή του 
µαθήµατος.  

Σε αυτό το σηµείο όµως πρέπει να επιστήσουµε την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να 
επιδείξει ο διδάσκων τόσο στην επιλογή της ύλης του µαθήµατος στην οποία µπορεί 
να παρεµβληθεί το εκπαιδευτικό σενάριο χρήσης του λογισµικού όσο και στην σωστή 
επιλογή των δραστηριοτήτων που δύναται να εκτελέσουν οι µαθητές ανάλογα µε την 
ηλικία τους και το επίπεδο τους.  

Επιπλέον αξίζει να αναφέρουµε ότι για την επιτυχή διεξαγωγή του µαθήµατος µε τη 
χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού σηµαίνοντα ρόλο παίζει η διαθεσιµότητα και η 
εύρυθµη λειτουργία των µηχανηµάτων και των απαραίτητων εργαλείων λογισµικού 
του εργαστηρίου Η/Υ, η οποία πρέπει να έχει εξασφαλισθεί µέσω κατάλληλου 
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ελέγχου πριν την διεξαγωγή της διδακτικής παρέµβασης από τον διδάσκοντα, ώστε οι 
εκπαιδευόµενοι να µην δυσανασχετήσουν την ώρα του µαθήµατος σε περίπτωση 
εµφάνισης προβληµάτων  ώστε να απωλέσουν την προσοχή τους στο µάθηµα.  

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτηµα για το αν οι προτεινόµενες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις 
δύναται να διεκπεραιωθούν στα πλαίσια της διδακτικής ώρας, µπορούµε να 
απαντήσουµε αρνητικά.  Δυστυχώς η διδακτική παρέµβαση µε χρήση εκπαιδευτικού 
λογισµικού απαιτεί µια διδακτική ώρα για την παρουσίαση των βασικών εννοιών της 
ύλης που θα διδαχθεί στους µαθητές και τουλάχιστον µια δεύτερη διδακτική ώρα για 
την διεκπαιραίωση των προκαθορισµένων εκπαιδευτικών σεναρίων για την 
συγκεκριµµένη ύλη µε την προυπόθεση ότι όλοι οι µαθητές που χρησιµοποιούν το 
λογισµικό έχουν βασικές δεξιότητες χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε 
διαφορετική περίπτωση απαιτείται από τον διδάσκοντα να αφιερώσει µια επιπλέον 
διδακτική ώρα στην οποία θα παρουσιάσει τους βασικούς χειρισµούς του 
περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού λογσιµικού ή τουλάχιστον η συνεργασία του 
εκπαιδευτικού πληροφορικής ο οποίος δύναται να διδάξει το χειρισµό του 
εκπαιδευτικού λογισµικού στην δική του ώρα διδασκαλίας πριν την διεξαγωγή του 
εργαστηριακού µαθήµατος. 
 
 Στο τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα για το αν αυξάνεται το ενδιαφέρον των µαθητών 
για το συγκεκριµένο µάθηµα µπορούµε να απαντήσουµε συγκρίνοντας τα 
αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων των οµάδων ελέγχου και πειράµατος για το 
ερώτηµα «Μου αρέσει να διαβάζω τα µαθηµατικά περισσότερο µετά από το 
καινούριο µάθηµα», όπου οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας συµφώνησαν σε 
συνολικό ποσοστό περίπου 67%, σε αντίθεση µε τους µαθητές της οµάδας ελέγχου 
όπου θετικά µε το ερώτηµα συµφώνησε µόνο το 50% του συνόλου της Α΄ τάξης και  
το 20% του συνόλου της B΄ τάξης στα οποία ανήκαν κατά πλειοψηφία οι µαθητές 
των καλύτερων επιδόσεων. 
 
Στο πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα για το αν αυξάνεται η προσοχή των µαθητών κατά 
τη διάρκεια του µαθήµατος για το συγκεκριµένο µάθηµα µπορούµε να απαντήσουµε 
κατηγορηµατικά ότι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µετά την επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων των τεστ αξιολόγησης και των ερωτηµατολογίων, αποδυκνείεται ότι 
στην πλειοψηφία των µαθητών όλων των επιπέδων αυξήθηκε το ποσοστό προσοχής 
στο µάθηµα.  
 
Όπως αποτυπώθηκε και κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων των 
ερωτηµατολογίων η δύναµη των εικόνων του γραφικού περιβάλλοντος του 
λογισµικού αλλά και η παιγνιώδης µορφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
χρησιµοποιεί για τον έλεγχο του ποσοστού εµπέδωσης της γνώσης από τους µαθητές, 
συνέβαλλαν στην µεγιστοποίηση της συνιστώσας της προσοχής τους όπως αυτή 
περιγράφεται στο διδακτικό µοντέλο ARCS το οποίο υπήρξε το σηµείο αναφοράς 
κατά την διαδικασία σχεδιασµού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
υλοποιήθηκαν µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού. 
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Στο έκτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτηµα για το αν µειώνεται το ποσοστό της 
µαθησιακής αποτυχίας στο συγκεκριµένο µάθηµα µπορούµε να απαντήσουµε 
συγκρίνοντας τις αποδόσεις των µαθητών των δύο οµάδων στο τεστ αξιολόγησης.  
 
Όπως φάινεται και στους πίνακες των αποτελεσµάτων οι µαθητές µεσαίου και 
ανώτερου επιπέδου της πειραµατικής οµάδας κατάφεραν οριακά καλύτερες επιδόσεις 
κατά µέσο όρο µίας ποσοστιαίας µονάδας παραπάνω στην κλίµακα του 10, σε σχέση 
µε τους µαθητές των αντίστοιχων επιπέδων της οµάδας ελέγχου.  Στους µαθητές όµως 
που παρουσιάζεται η µεγαλύτερη διαφορά είναι στους µαθητές χαµηλής απόδοσης. 
Συγκεκριµµένα το σύνολο των µαθητών χαµηλού επιπέδου της οµάδας ελέγχου 
εµφάνισαν επιδόσεις κάτω της βάσης του 5 κατά µέσο όρο στο τεστ αξιολόγησης, σε 
αντίθεση µε τους αντίστοιχους µαθητές της πειραµατικής οµάδας στους οποίους το 
σύνολο των κοριτσιών πέτυχε κατά µέσο όρο την βάση του 5 στο τεστ αξιολόγησης 
ενώ το σύνολο των αγοριών πέτυχε κατά µέσο όρο απόδοση 6/10 στο ίδιο τεστ. 
Κατά συνέπεια στηριζόµενοι στα ανωτέρω αποτελέσµατα µπορούµε να απαντήσουµε 
καταφατικά και µε ακρίβεια στο ερευνητικό ερώτηµα ότι όντως µειώνεται το 
ποσοστό της µαθησιακής αποτυχίας στο συσγκεκριµµένο µάθηµα ύστερα από την 
εισαγωγή του εκπαιδευτικού λογισµικού µαθηµατικών στη διδακτική πρακτική.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
5.1  Συµπεράσµατα και Υποδείξεις για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
 
Το Εκπαιδευτικό λογισµικό Μαθηµατικά Α΄ και Β΄ Δηµοτικού είναι ένα σχετικά 
ικανοποιητικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του 
δηµοτικού σχολείου. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του έγιναν υπό την καθοδήγηση 
παιδαγωγικών οµάδων στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος που διεξήχθη υπό την 
επιστηµονική καθοδήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίες στηρίχθηκαν σε 
πολύχρονες έρευνες στην περιοχή της διδακτικής των Μαθηµατικών. 
 
Σύµφωνα µε την ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων σχετικά µε την 
χρησιµότητα του λογισµικού στην διδακτική πρακτική των µαθηµατικών και 
συγκεκριµµένα ενός µέρους της ύλης της γεωµετρίας της Α΄ και Β΄ τάξης του 
τριθεσίου δηµοτικού σχολείου το λογισµικό κρίθηκε επαρκές, όσον αφορά την 
επίτευξη των διδακτικών στόχων µέσω της ικανοποίησης των βασικών συνιστωσών 
της προσοχής, της σαφήνειας, της εµπιστοσύνης και της ικανοποίησης του διδακτικού 
µοντέλου ARCS, µε βάση τα κριτήρια αποδοχής που τέθηκαν από τον διδάσκοντα. 
 
Πέρα από την επιτυχή εκπλήρωση των διδακτικών στόχων που συνέβαλαν στη 
µεγιστοποίηση των συνιστωσών της προσοχής και της συνάφειας του µοντέλου 
ARCS, η ποιοτική ανάλυση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων στο προηγούµενο 
κεφάλαιο απέδειξε ότι τα εκπαιδευτικά σενάρια που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν εξίσου 
και στην µεγιστοποίηση των συνιστωσών της εµπιστοσύνης των µαθητών στο 
διδάσκοντα αλλά και της ικανοποίησης τους από το µάθηµα µε χρήση εκπαιδευτικού 
λογισµικού, όπως αποδείχθηκε συγκρίνοντας το ποσοστό των απαντήσεων στα 
ερωτήµατα των ερωτηµατολογίων «Η δασκάλα µας είπε πως πήγαµε στο µάθηµα»   
και  «Μου αρέσει να διαβάζω τα µαθηµατικά περισσότερο µετά από το καινούριο 
µάθηµα» των οµάδων πειράµατος και ελέγχου. 
 
Παρόλα αυτά όµως η προσεκτική ανάλυση των αποτελεσµάτων των 
ερωτηµατολογίων ανέδειξε και πτυχές στις οποίες το εκπαιδευτικό λογισµικό 
υπολείπεται και θα µπορούσε να υποστεί βελτιώσεις σε µελοντικές ενηµερώσεις του.  
Συγκεκριµµένα σύµφωνα µε το ερώτηµα 6 «Το πρόγραµµα στον υπολογιστή ήταν 
δύσκολο να το χρησιµοποιήσω» η πλειοψηφία των µαθητών της Α΄ τάξης της 
πειραµατικής οµάδας δήλωσαν ότι τους ήταν δύσκολο να χρησιµοποιήσουν το 
εκπαιδευτικό λογισµικό σε αντίθεση µε τους µαθητές της Β΄ τάξης που είναι 
περισσότερο εξοικοιωµένοι µε χρήση υπολογιστών και λογισµικών. Επίσης σύµφωνα 
µε το ερώτηµα 12 «Σου άρεσαν τα κινούµενα σχέδια του προγράµατος για το 
µάθηµα» σχεδόν οι µισοί µαθητές της Α΄ τάξης δεν βρήκαν αρκετά ωραία και παιδικά 
τα γραφικά του λογισµικού, ενώ σύµφωνα µε το ερώτηµα 5 «Το µάθηµα θα ήταν πιο 
ενδιαφέρον αν είχε περισσότερα παιχνίδια» η πλειοψηφία των µαθητών της 
πειραµατικής οµάδας δηλώνει ότι θα προτιµούσε το λογισµικό να είχε περισσότερες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε µορφή επιπλέον παιχνιδιών. Τέλος σύµφωνα µε το 
ερώτηµα 8 «Θα σου άρεσε να έπαιρνες ένα δωράκι αν έλυνες όλα τα παιχνίδια 
ασκήσεις σωστά» οι πλειοψηφία των µαθητών της πειραµατικής οµάδας δηλώνει ότι 
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θα ήθελε σαν επιβράβευση µε την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του λογισµικού να έπαιρνε σαν επιβράβευση ένα δωράκι έστω µε 
την µορφή ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού όπως δήλωσαν κατά τη διάρκεια της 
προσωπικής συνέντευξης. 
 
Αποκωδικοποιώντας τις παραπάνω απαντήσεις των µαθητών της πειραµατικής 
οµάδας καταλήγουµε στις κατώθι υποδείξεις και προτάσεις βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού λογισµικού µαθηµατικών Α΄ και Β΄ τάξης δηµοτικού: 
 

I. Το λογισµικό θα µπορούσε να διαχωρισθεί σε δύο µέρη µε διαφοροποίηση 
γραφικών, ένα για την πρώτη δηµοτικού µε πιο απλά και παιδικά γραφικά 
και ένα δεύτερο µέρος για την δευτέρα µε πιο σύνθετα γραφικά. 
 

II. Το λογισµικό θα µπορούσε να δώσει την δυνατότητα στο διδάσκοντα να 
δηµιουργήσει τις δικές του εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέσω ενός 
συστήµατος επεξεργαστή επιπέδων παιχνιδιού ανάλογου µε αυτούς που 
χρησιµοποιούνται στα εµπορικά λογισµικά ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

 
III. Το λογισµικό θα µπορούσε να δέχεται ενηµερώσεις µέσω Διαδικτύου 

ώστε να αποκτά νέες δραστηριότητες ανα θεµατική περιοχή και να µην 
χάνεται το ενδιαφέρον των µαθητών λόγω του µικρού αριθµού 
επαναλαµβανόµενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 
IV. Μπορεί να απλοποιηθεί το περιβάλλον εκτέλεσης των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του λογισµικού και συγκεκριµµένα το περιβάλλον 
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων σχεδίασης γεωµετρικών σχηµάτων, 
αντικειµένων και κειµένου, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο στο 
χειρισµό για το επίπεδο γνώσεων µαθητών πρώτης και δευτέρας τάξης 
όπως φάνηκε κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του τελικού 
σταδίου στο εκπαιδευτικό σενάριο της πειραµατικής οµάδας. 

 
V. Το λογισµικό θα µπορούσε να περιλάµβανε κάποιο είδος ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού επιβράβευσης, το οποίο θα ξεκλέιδωνε για να το παίξει ο 
µαθητής µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εκ µέρους 
του. Το ηλεκτρονικό αυτό παιχνίδι θα µπορούσε να προσοµοίαζει έχοντας 
περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα σε κάποιο γνωστό εµπορικό 
ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζουν παιδιά αντίστοιχης ηλικίας όπως το 
«Angry Birds» ή το «Cut the Rope». Μάλιστα για να µην µονοπωλήσει το 
ενδιαφέρον του µαθητή σε σχέση µε το εκπαιδευτικό λογισµικό θα 
µπορούσε να προγραµµατισθεί κατάλληλα ώστε να ανοίγει κάθε επόµενο 
επίπεδο το µόνο µετά την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων µεγαλύτερης δυσκολίας. 

 
VI. Το λογισµικό θα ήταν πολύ πιο βολικό αν µπορούσε να τροποποιηθεί 

ώστε να εκτελείται και σε πλατφόρµα υπολογιστή ταµπλέτας, ώστε να µην 
απαιτείται από τον µαθητή µικρής τάξης να ασχοληθεί µε τον χειρισµό 
προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή για να µπορέσει να εκτελέσει το 
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εκπαιδευτικό λογισµικό. Ο χειρισµός προσωπικού υπολογιστή λόγω 
επιπλέον πολυπλοκότητας σε σχέση µε τον χειρισµό υπολογιστή 
ταµπλέτας απαιτεί πλεονάζον χρόνο, ο οποίος αφαιρείται από τον 
πολύτιµο εκπαιδευτικό χρόνο χρήσης του λογισµικού, τον οποίο ο 
µαθητής θα µπορούσε να αφιερώσει στην εκτέλεση επιπλέον 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα πρότεινε ο διδάσκοντας.  

 
VII. Το λογισµικό θα µπορούσε να διαθέτει κάποιου είδους εισαγωγικό 

διαδραστικό βίντεο ανα θεµατική περιοχή εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, το οποίο θα µπορούσε να παίζει το ρόλο της αφόρµησης 
και της εισαγωγής στην διδασκαλία των αντίστοιχων µε τις εκπαιοδευτικές 
δραστηριότητες διδακτικών αντικειµένων, ώστε να µην απαιτείται από τον 
διδάσκοντα να αφιερώσει µια διδακτική ώρα κλασσικού τρόπου 
διδασκαλίας πριν µεταφέρει τους µαθητές στο εργαστήριο των 
υπολογιστών για την χρήση του λογισµικού από την τάξη.  

 
5.2 Μελλοντικές Προεκτάσεις 
 
Χωρίς να παύουµε να αναγνωρίζουµε την ευεργετική επίδραση της χρήσης του 
εκπαιδευτικού λογισµικού µαθηµατικών Α΄ και Β΄ τάξης στη διδακτική πρακτική του 
µαθήµατος της γεωµετρίας όπως αυτή παρουσιάσθηκε στην παρούσα εργασία, 
οφείλουµε να προσθέσουµε κάποιες µελλοντικές προεκτάσεις που θα µπορούσαν να 
πραγµατοποιηθούν κατά την εξέλιξη της έρευνας µας. 
 
Αξίζει να αναφέρουµε ότι κατά την διάρκεια εκπόνησης του πειραµατικού µέρους της 
εργασίας δεν είχαν δοθεί ακόµα προς επίσηµη χρήση τα διαδραστικά ηλεκτρονικά 
βιβλία των µαθηµάτων του δηµοτικού που αναπτύχθηκαν από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο για λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας. Η χρήση των παραπάνω 
βιβλίων για την υλοποίηση της πρώτης διδακτικής ώρας των εκπαιδευτικών σεναρίων 
τόσο της οµάδας ελέγχου όσο και της πειραµατικής οµάδας θα άλλαζε αρκετά τα 
αποτελέσµατα της έρευνας µας καθώς θα µας έδινε την δυνατότητα είτε να 
αυξήσουµε το χρόνο διδακτικής παρέµβασης µε χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού 
είτε να µπορέσουµε να εκτελέσουµε τις βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
λογισµικού µαζί µε την εισαγωγική δραστηριότητα στην ίδια διδακτική ώρα. 
 
Παρα ταύτα κρίνεται αναγκαία η διενέργεια επιπρόσθετης έρευνας µε σκοπό όχι µόνο 
της αποτίµησης της συνεισφοράς των ηλεκτρονικών διαδραστικών βιβλίων στην 
διδακτική πρακτική αλλά και της σύγκρισης των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων που 
µπορούν να µετρηθούν µεταξύ µαθητικών οµάδων που χρησιµοποιούν είτε τα 
διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία αποκλειστικά, είτε το εκπαιδευτικό λογισµικό 
µαθηµατικών αποκλειστικά είτε το συνδυασµό των δύο αυτών σύγχρονων 
εκπαιδευτικών εργαλείων. 
 
Επιπλέον η επανάσταση που συντελείται από την τάση αντικατάστασης των 
κλασσικών προσωπικών υπολογιστών, φορητών η σταθερών από έξυπνες φορητές 
υπολογιστικές συσκευές µικρού µεγέθους όπως οι υπολογιστές ταµπλέτας, 
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δηµιουργεί την ανάγκη νέων πειραµατισµών σε µεθόδους εκπαίδευσης, οι οποίες 
µπορούν να συνδυάζουν την χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού που θα 
εκτελείται σε πλατφόρµα ταµπλέτας  µε κλασσικούς τρόπους διδασκαλίας µέσα στην 
σχολική τάξη, ή ακόµα και την διδακτική πρακτική µέσω αλληλεπίδρασης µε 
συστήµατα διαδραστικών πινάκων και λογισµικού διδάσκοντα ο οποίος θα δύναται 
να ελέγχει παράλληλα µε την παράδοση του µαθήµατος την συνολική απόδοση των 
µαθητών της τάξης του που θα εκτελούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις 
ταµπλέτες τους, οι οποίες θα προσοµοιάζουν στα κοντύλια που χρησιµοποιούσαν οι 
µαθητές δηµοτικού του προηγούµενου αιώνα. 
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω, στα µελλοντικά σχέδια προέκτασης της παρούσας 
ερευνητικής εργασίας κρίνουµε απαραίτητη την αξιολόγηση των µαθησιακών 
αποτελεσµάτων που µπορούν να προκύψουν, µέσω της πειραµατικής σύγκρισης στα 
πλάισια διδασκαλίας µεταξύ του εκπαιδευτικού λογισµικού µαθηµατικών Α΄ και Β΄ 
Δηµοτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του λογισµικού ανοικτού κώδικα 
γεωµετρίας για δηµοτικό GeoGebra Prim, στην οποία θα χρησιµοποιηθούν δύο 
πειραµατικές µαθητικές οµάδες, όπου η µία θα χρησιµοποιεί το λογισµικό του 
παιδαγωγικού ινστιτούτου ενώ η άλλη το λογισµικό GeoGebra Prim.   
Επιπλέον µπορουν να χρησιµοποιηθούν ως οµάδες ελέγχου στην παραπάνω 
αξιολογηση µαθητικές οµάδες που χρησιµοποιούν αντί για εκπαιδευτικό λογισµικό τα 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά διαδραστικά βιβλία του παιδαγωγικού ινστιτούτου για το 
µάθηµα της γεωµετρίας. 
 
 
 

 
 
 

Figure'12!!!!!Εκπαιδευτικό!Λογισμικό!Ανοικτού!Κώδικα!για!το!μάθημα!της!γεωμετρίας!Δημοτικού!Σχολείου!
! Geogebra(Prim,!το!οποίο!εκτελείται!σε!περιβάλλον!υπολογιστή!ταμπλέτας!με!οθόνη!αφής!
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Figure'13!!Εκπαιδευτική!Δραστηριότητα!Ηλεκτρονικού!Διαδραστικού!Βιβλίου!Μαθηματικών!Γ΄!Δημοτικού!
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