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Περίληψη 
 

Ο κύριος λόγος εκπόνησης της παρούσας εργασίας, είναι η διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία που σχετίζεται 

με την εκτίμηση και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση των στρατηγικών εκτίμησης. Η 

μελέτη αυτή υλοποιείται μέσω της χρήσης του αλληλεπιδραστικού βίντεο σε κινητές 

συσκευές,  και πιο συγκεκριμένα ‘’tablets’’. Έχει παρατηρηθεί από έρευνες, ότι η κύρια 

στρατηγική που χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι η στρογγυλοποίηση. Η δική μας 

μελέτη έρχεται, για να αποδείξει ότι οι μαθητές μπορούν ν’ αξιοποιήσουν και άλλες 

στρατηγικές μέσα από τη χρήση του  συγκεκριμένου αυτού μέσου. Τέτοιες στρατηγικές 

μπορούν να είναι η χρήση του μέσου όρου, του εμπρόσθιου άκρου, η χρήση συμβατών 

αριθμών, ειδικών αριθμών, όπως και η χρήση της αντιστάθμισης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά:  

στρατηγικές, κατ' εκτίμηση υπολογισμοί, νοεροί υπολογισμοί, ευελιξία, τρόπος σκέψης, 

αλληλεπιδραστικό βίντεο, δεκαδικοί αριθμοί, κινητές συσκευές, tablets, πλατφόρμα 

επεξεργασίας βίντεο, αλληλεπίδραση 
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Εισαγωγή – Θεωρητική τεκμηρίωση του ζητήματος 
 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η μελέτη της 

συμπεριφοράς ως προς τις στρατηγικές που αξιοποιούν οι μαθητές της  Ε΄ δημοτικού, 

στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, μέσα από τη χρήση του αλληλεπιδραστικού  

βίντεο. Το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η συγκεκριμένη μελέτη είναι ποικίλοι εξωτερικοί 

χώροι (σούπερ – μάρκετ, κατάστημα πώλησης παιχνιδιών, κατάστημα πώλησης 

σχολικών ειδών). Το είδος των αριθμών που αξιοποιούνται στην έρευνά μας είναι οι 

δεκαδικοί αριθμοί και μάλιστα μέσω της χρήσης κινητών συσκευών, και πιο 

συγκεκριμένα tablets.  

Παρακάτω παρατίθεται το σχέδιο παρουσίασης των θεματικών της εργασίας το 

οποίο παρουσιάζεται ως εξής:  

Στο 1ο κεφάλαιο, περιγράφονται οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί, καθώς επίσης 

και το ευρύτερο πεδίο αριθμών, στο οποίο ανήκουν και αυτό είναι οι νοεροί 

υπολογισμοί, υπολογισμοί δηλαδή, οι οποίοι αξιοποιούν τη λειτουργία του νου και δεν 

χρειάζονται απαραίτητα τη χρήση μολυβιού και χαρτιού. Αναδεικνύεται η 

χρησιμότητά τους, η αξιοποίησή τους στην καθημερινή ζωή, καθώς επίσης και οι λόγοι 

για τους οποίους ένα παιδί χρειάζεται τη γνώση τους.  Γίνεται μάλιστα και μία ιστορική 

αναδρομή εμφάνιση των σχημάτων των ρητών αριθμών, στους οποίους εντάσσονται 

και οι δεκαδικοί αριθμοί. Περιγράφονται και έρευνες, οι οποίες παρουσιάζουν τις 

δυσκολίες που ανακύπτουν από τη χρήση των δεκαδικών αριθμών στους νοερούς 

υπολογισμούς και πιο συγκεκριμένα στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Έτσι, γίνεται 

μία σύνδεση των νοερών υπολογισμών με τη δεξιότητα της εκτίμησης, αλλά και των 

τρόπων με τους οποίους ο μαθητής σκέφτεται και υπολογίζει, κάτι που είναι κάτι 

σημαντικό και υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, στη σύγχρονη εποχή, 

όπου η τεχνολογία έχει εξαπλωθεί σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τη διδακτική των κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμών μέσα από κινητές ηλεκτρονικές συσκευές, και πιο συγκεκριμένα 

‘’tablets’’.  

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μία σύνδεση των μαθηματικών με τις Νέες 

Τεχνολογίες. Πώς τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση των μαθηματικών; Καθώς στην έρευνά μας αξιοποιήσαμε το 

αλληλεπιδραστικό βίντεο σε συνδυαστική μορφή παιχνιδιού - ιστορίας, γίνεται μία 

σύνδεση σε 1ο επίπεδο των μαθηματικών με βίντεο παιχνίδια. Αναφέρονται οι αρχές 

δημιουργίας ενός βίντεο παιχνιδιού και πιο συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην 

περιγραφή της ψηφιακής ιστορίας, καθώς επίσης και οι παράγοντες, που επηρεάζουν 

τη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη, πώς εμπλέκονται οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί με 

τη χρήση παιχνιδιών και ολοκληρώνεται με περιγραφή του απαραίτητου συστατικού 

στοιχείου κατανόησης των αριθμών και αυτό είναι η αίσθηση του αριθμού (Number 

sense). Κατέχοντας οι μαθητές αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο, μπορούν να 

προχωρήσουν στην εννοιολογική κατανόηση του συγκεκριμένου αριθμού και κατ’ 

επέκταση στην εύκολη χρήση του σε διαφορετικά και καθημερινά πλαίσια. Η 

περιγραφή του 2ου κεφαλαίου ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των 
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χαρακτηριστικών, θετικών και αρνητικών του μέσου που αξιοποιήσαμε, κι αυτό είναι 

το αλληλεπιδραστικό βίντεο.  

Προχωρώντας, στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το αλληλεπιδραστικό βίντεο. 

Περιγράφεται η πορεία εξέλιξής του από την αρχαιότητα έως σήμερα. Θεωρείται πως  

είναι ένα μέσον, το οποίο αξιοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης, οπότε γίνεται μία 

περιγραφή των μεταβλητών που μεσολαβούν στην απόδοση του μαθησιακού 

αποτελέσματος. Ακόμη, γίνεται αναφορά σε έρευνες που έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση 

του αλληλεπιδραστικού βίντεο, καθώς επίσης και οι μορφές μάθησης μέσα στις οποίες 

εμπλέκεται η χρήση του.  

Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το αλληλεπιδραστικό μάθημα που 

δημιουργήσαμε στο περιβάλλον πλατφόρμας επεξεργασίας των βίντεο. Το μάθημά 

μας, αποτελείται από μία σειρά βίντεο, τραβηγμένα από καθημερινά πλαίσια (σούπερ 

μάρκετ, κατάστημα πώλησης παιχνιδιών και σχολικών) ενσωματωμένα σε πληθώρα 

αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες, μπορεί να 

περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια εντός ή εκτός των βίντεο, ερωτήσεις σύντομης 

απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια με χρόνο σε μορφή τεστ. 

Σκοπός, είναι οι μαθητές μέσα από τη χρήση τέτοιου είδους βίντεο, να αναδείξουν τις 

στρατηγικές, που αξιοποιούν, καθώς καλούνται να λύσουν ορισμένους γρίφους. Η 

ταυτόχρονη παρουσίαση όλων των στρατηγικών καθ’ όλη την πορεία του μαθήματος, 

ίσως αποτελέσει έναυσμα στο να ξεκλειδώσουν οι μαθητές τον αρχικό τρόπο σκέψης 

τους και να διευρύνουν το πλαίσιο εργασίας τους. Ξεχωριστή κατηγορία σε αυτό το 

κεφάλαιο αποτέλεσε και η πιλοτική εφαρμογή του υλικού στο χώρο του 

Πανεπιστημίου από συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών. 

Στο 5ο και 6ο κεφάλαιο, περιγράφεται αναλυτικά η υλοποίηση της έρευνάς μας 

στο σχολείο. Αναφέρεται η σχέση των μαθητών με τα μαθηματικά αλλά και με τη 

χρήση ‘’tablets’’. Παρουσιάζονται επίσης σε ξεχωριστό κεφάλαιο, τ’ αποτελέσματα 

των απαντήσεων των μαθητών ύστερα από την εφαρμογή του υλικού και αναλύονται 

σε 4 άξονες: 1. Την πορεία μάθησής τους σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο (κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμοί και χρήση στρατηγικών), 2. Την ευχρηστία του 

αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος μάθησης, η οποία αναλύεται σε 3 παράγοντες: α. 

την αποδοτικότητα, β. την ικανοποίηση και γ. την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, 

3. την εξατομικευμένη χρήση του αλληλεπιδραστικού βίντεο και 4. Την οικολογία της 

τάξης, δηλαδή την οποιαδήποτε μεταβολή στον τρόπο συνεργασίας και 

αλληλοβοήθειας των μαθητών. Στη συνέχεια, η εργασία ολοκληρώνεται με το 

κεφάλαιο της συζήτησης, όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα πιο σημαντικά 

σημεία της εργασίας, οι περιορισμοί καθώς επίσης και οι μελλοντικοί προορισμοί. 

Ακολουθούν οι αναφορές που αξιοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας. 

Τέλος, παρατίθεται το παράρτημα, όπου παρουσιάζεται το υλικό (έντυπο και 

ηλεκτρονικό) που αξιοποιήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  
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1. Πεδίο ένταξης των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών 
Οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί εντάσσονται σε μία ευρύτερη κατηγορία 

αριθμών, η οποία δεν είναι άλλη από τους νοερούς υπολογισμούς. Οι νοεροί 

υπολογισμοί κατέχουν μία εξέχουσα θέση στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφορικά με τη 

διδασκαλία και την κατανόησή τους από μέρους των μαθητών. Στο πέρας των χρόνων 

διαμορφώθηκαν διάφοροι ορισμοί.1 

Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, οι πρώτοι που έδωσαν τον ορισμό του 

νοερού υπολογισμού, ήταν οι Wandt & Brown (1957), οι οποίοι ανέφεραν ότι, νοερός 

υπολογισμός είναι  «εκείνη τη διαδικασία που θα δώσει με ακρίβεια ένα αριθμητικό 

αποτέλεσμα δίχως τη χρήση εξωτερικών μέσων». Έπειτα, ο ερευνητής Trafton (1978),  

όρισε ως νοερό υπολογισμό, «την επεξεργασία μη τυπικών αλγορίθμων δίχως τη χρήση 

χαρτιού και μολυβιού». Επίσης, σύμφωνα με τον ορισμό του ερευνητή Reys, (1984)  

p.548 «νοερός υπολογισμός είναι αυτός που εμφανίζει δύο διακριτά χαρακτηριστικά: 1. 

Προϋποθέτει μία ακριβή απάντηση και 2. Η διαδικασία γίνεται με νοερό τρόπο δίχως τη 

χρήση εξωτερικών συσκευών όπως είναι το μολύβι και το χαρτί».   

Ακόμη, σύμφωνα με την άποψη του ερευνητή Threlfall (2002, σελ. 30) «γίνεται 

χρήση του όρου στρατηγική αντί για νοερό υπολογισμό και μάλιστα για να προσδιορίσει 

τους διάφορους τρόπους με βάση τους οποίους απαντά ένας μαθητής στη διαδικασία 

επίλυσης προβλήματος». Κάτι τέτοιο ενισχύεται ακόμη περισσότερο και με τον ορισμό 

του ερευνητή Thomson (2001, σελ. 75), ο οποίος στηριζόμενος στο πρόγραμμα της 

Αγγλίας και Ουαλίας «χρήζει άμεση την ανάγκη χρήσης στρατηγικών κατά τη νοερή 

επεξεργασία των δεδομένων διαφόρων προβλημάτων που καλούνται οι μαθητές να 

επιλύσουν»2.  

1.1 Σύνδεση νοερού υπολογισμού με την εκτίμηση 

Έτσι λοιπόν, ο νοερός υπολογισμός συνδέεται με την εκτίμηση και βρίσκει 

πεδίο μελέτης στις στρατηγικές που αξιοποιούνται. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της 

ερευνήτριας Anghileri (1999), γίνεται σύνδεση των νοερών υπολογισμών με τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά και πολύ περισσότερο μέσα από τις γραπτές 

σημειώσεις. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύουν τη βραχύχρονη μνήμη τους και 

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «μπορούν να υπολογίζουν με το κεφάλι τους». Μάλιστα, 

στις πράξεις της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού, «μπορούν να παράγουν 

επιπρόσθετα γεγονότα, ώστε να απλοποιούν τους υπολογισμούς που κάνουν».  

Εντοπίζοντας στοιχεία και από την ομάδα των ενηλίκων, συχνά αξιοποιούν τη 

νοερή μέτρηση κάνοντας αριθμητική. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται γρήγορη ανάκληση των 

αριθμητικών γεγονότων, κάτι που προϋποθέτει πολύ καλή γνώση των 4 πράξεων καθώς 

επίσης και του πίνακα του πολλαπλασιασμού (από το 1 έως το 10). Αυτό βέβαια είναι 

η μία πλευρά της νοερής εκτίμησης. Προχωρώντας στους μαθητές, πέρα από απλή 

ανάκληση των αριθμητικών γεγονότων από τη μνήμη τους προστίθεται και η 

ουσιαστική κατανόηση ορισμένων γνωστών αριθμητικών γεγονότων. Οι μαθητές θα 

πρέπει να γνωρίζουν ουσιαστικά τις σχέσεις των αριθμών ανάμεσα στις 4 πράξεις και 

                                                             
1 Μαθηματικά της φύσης και της ζωής-νοεροί υπολογισμοί. Λογαρέζω με το τζιμίδι μ΄, 2013. 
 
2 Ό. π.  
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να είναι ικανοί να κάνουν τέτοιες μετρήσεις που να δίνουν λογικές απαντήσεις.  Με 

αυτό τον τρόπο, γνωρίζοντας ορισμένα γνωστά αριθμητικά γεγονότα, πολύ γρήγορα 

μπορούν να τα συνδυάσουν και με άλλα ώστε να κάνουν πολύ πιο γρήγορα, ουσιαστικά 

και με λιγότερο βαθμό δυσκολίας τις πράξεις τους. 3 

Επομένως, ο ‘’νοερός υπολογισμός’’, εμπλέκεται άμεσα με τον ‘’κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμό’’ και μάλιστα περιβάλλεται από τον ίδιο. Εκτελούνται πράξεις και 

ανάλογα δίνονται είτε ακριβείς απαντήσεις όπου εκεί γίνεται ο νοερός υπολογισμός, 

είτε μία κατά προσέγγιση απάντηση όπου εκεί εκτελείται ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός 

(Maclellan, 2001). 

Συνεπώς, οι κατ’ εκτίμηση νοεροί υπολογισμοί σχετίζονται με μία βασική 

λειτουργία, η οποία εντοπίζεται στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων και αυτή 

είναι η λειτουργία της εκτίμησης. Η αναγκαιότητά της έγκειται σε γρήγορους 

υπολογισμούς και γενικότερα πράξεις δίχως τη χρήση χαρτί και μολύβι. Η λειτουργία 

αυτή ακολουθεί τη διαδικασία της ποσοτικοποίησης καθώς το σύνηθες ερώτημα στο 

οποίο απαντούν συχνά οι μαθητές είναι: ‘’Πόσο κάνει;’’. Η σημασία της λειτουργίας 

της εκτίμησης αναφέρεται συχνά σε πολλά αναλυτικά προγράμματα όπως π. χ της 

Αγγλίας, των Η.Π.Α. της Αμερικής, της Ιαπωνίας κ.α. Μάλιστα στο πρόγραμμα 

«Principles and Standards for School Mathematics» (NCTM, 2000), αποτελεί 

σημαντικό μαθηματικό περιεχόμενο το οποίο έχει να κάνει με την ανάπτυξη 

ικανοτήτων εκτίμησης στους μαθητές. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε η εκτίμηση στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών το 2003 και το 2006 μέσω των σχολικών 

εγχειριδίων στην τάξη.  

Η εκτίμηση όμως, πέρα από το πρωτεύον ερώτημα στο οποίο απαντά, είναι 

σημαντική, καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν την κατανόηση της θεσιακής αξίας των 

ψηφίων στις πράξεις,  και αυτό είναι το χαρακτηριστικό «της αίσθησης του αριθμού 

(Number sense)» (Beishuizen, van Putten, & van Mulken, 1997;  National Research 

Council, 2001, Greeno, 1991;  Mclntosh, 2004 ). Ο όρος ‘’αίσθηση του αριθμού’’ 

προέρχεται από τους ερευνητές Mclntosh, Reys, Reys, Bana & Farrell (1997)  και 

αναφέρεται στη «γενική κατανόηση ενός ατόμου του αριθμού και των πράξεων, μαζί με 

τη δυνατότητα και την τάση για να χρησιμοποιήσει αυτήν την κατανόηση με ευέλικτους 

τρόπους για να κάνει μαθηματικές κρίσεις και να αναπτύξει χρήσιμες και 

αποτελεσματικές στρατηγικές στο χειρισμό αριθμητικών καταστάσεων». Κατέχοντας 

λοιπόν, αυτό το χαρακτηριστικό, παρατηρείται διαφοροποίηση της συμπεριφοράς ως 

προς την επεξεργασία των διαφόρων πράξεων που καλούνται οι μαθητές να κάνουν, 

δίχως να προβαίνουν σε συχνές μηχανιστικές κινήσεις.  

Έτσι, η δυσκολία που διακατέχει τους μαθητές ως προς την επίλυση ενός 

προβλήματος, καθώς δεν μπορούν εύκολα ν’ αναπτύξουν ποικίλους τρόπους σκέψης, 

καθίσταται ένας λόγος μελέτης της εκτίμησης (Case & Sowder, 1990;  Hope & Sherrill, 

1987;  Reys, Bestgen, Rybolt, & Wyatt, 1980;  Sowder, 1992). 

 

 

                                                             
3 Ό. π. 
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1.2 Ορισμός και είδη της εκτίμησης 

Για να διαμορφωθεί λοιπόν μία καθαρή εικόνα, παρουσιάζεται αρχικά ο 

ορισμός της εκτίμησης, της οποίας προπάτορας ήταν ο ερευνητής Sowder (1988). Ο 

ίδιος μάλιστα ορίζει ως εκτίμηση τη «διαδικασία μετατροπής των αριθμών από ακριβείς 

σε προσεγγιστικούς έτσι ώστε το αποτέλεσμα να προσεγγίζει το ακριβές δίχως συνάμα να 

είναι». 

Υπάρχουν όμως και άλλοι ορισμοί της εκτίμησης σύμφωνα με άλλους 

ερευνητές. Συγκεκριμένα, πρώτος ο ερευνητής Trafton (1978) περιέγραψε  

«τη χρήση μη τυπικών αλγορίθμων ως την εκτίμηση δίχως χαρτί και μολύβι». Ακόμη, ο 

ερευνητής Threlfall (2002) περιέγραψε τις στρατηγικές «ως μία σειρά 

μετασχηματισμών των αριθμών, που καταλήγουν σε αποτέλεσμα κάνοντας μία νοερή 

αναπαράσταση μολυβιού και χαρτιού (p. 30)». Επίσης, η εκτίμηση ορίζεται από τους 

ερευνητές Siegler & Booth (2005)  ως «μία διαδικασία μετάφρασης μεταξύ 

εναλλακτικών ποσοτικών αναπαραστάσεων, εκ των οποίων τουλάχιστον μία είναι μη 

ακριβής». 

Επομένως, εντοπίζονται πολλών τύπων είδη εκτίμησης μέσα από πληθώρα 

απόψεων των ερευνητών: 1. Υπολογιστική εκτίμηση (computational estimation), 2. 

Εκτίμηση μέτρων (estimating measures), 3. Εκτίμηση πλήθους (estimating numerosity) 

και 4. Εκτίμηση αριθμογραμμής (Number Line estimation) (Sowder, 1992;  Siegler, & 

Booth, 2005 ). Η δική μας έρευνα θα εξειδικευθεί στο 1ο είδος εκτίμησης, που είναι η 

υπολογιστική εκτίμηση. Απαραίτητη κρίνεται ως προς τα προγράμματα σπουδών 

καθώς βοηθά στην επικοινωνία και αιτιολογία διαφόρων καταστάσεων. Ακόμη στην 

επίλυση των προβλημάτων (Buchanan 1978; Dowker 2003;  Reys and Reys 1989) και 

θεωρείται μία βασική στρατηγική ως προς την αξιολόγηση της αιτιολογίας των 

απαντήσεων (Alajmi and Reys 2007;  Verschaffel et al. 2007 ). Μία πρακτική και 

βασική δεξιότητα απαραίτητη στην καθημερινή ζωή όπως για παράδειγμα η πληρωμή 

ενός λογαριασμού σε ένα εστιατόριο. 

1.2.1 Ανάπτυξη της υπολογιστικής εκτίμησης 

Η υπολογιστική λοιπόν εκτίμηση αποτελεί ένα συγκεκριμένο είδος εκτίμησης, 

το οποίο αξιοποιείται καθημερινά από τους ανθρώπους κυρίως στις συναλλαγές. 

Επομένως, απαραίτητη κρίνεται η διαδικασία των υπολογισμών προσεγγιστικά, 

δηλαδή στο περίπου.  

Η  ανάπτυξη λοιπόν της υπολογιστικής εκτίμησης, είναι μία αργή και σταθερή 

διαδικασία (Siegler & Booth 2005, σελ. 199). Πολλές από τις συχνές απαντήσεις που 

εισπράττουν συχνά οι ερευνητές από τους μαθητές είναι η πρόσθεση του 1 στον 

μεγαλύτερο από τους 2 προσθετέους, η χρήση του 1 από τους 2 προσθετέους, η 

κατασκευή διψήφιων αριθμών με 1 από τους 2 προσθετέους. Οι κινήσεις αυτές 

δείχνουν έλλειψη της συνολικής κατανόησης της εκτίμησης. Οι ερευνητές Sowder & 

Wheeler (1989)  εστίασαν κυρίως στην κατανόηση των εννοιών και των διαδικασιών 

που συνεπάγονται οι πράξεις εκτίμησης. Μάλιστα, δήλωσαν πως πολλοί μαθητές Δ΄ 

τάξης από τον Καναδά δεν γνώριζαν τι είναι η εκτίμηση. Ακόμη, μαθητές Γ΄ και Ε΄ 

τάξης αδυνατούσαν να κατανοήσουν ότι για το ίδιο πρόβλημα ενδέχεται να υπάρχουν 

τουλάχιστον 2 εναλλακτικές απαντήσεις. Μάλιστα η ερευνήτρια Dowker (1997)  
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παρατήρησε πως αρκετοί μαθητές μπορούσαν με μεγαλύτερη ευκολία να εντοπίσουν 

την ακριβή απάντηση σε ένα πρόβλημα παρά αυτήν που προσιδίαζε στη σωστή.  

Για την απόκτηση λοιπόν και πλήρη εμπέδωση της υπολογιστικής εκτίμησης, 

χρειάζονται και οι κατάλληλες αντίστοιχα εκπαιδευτικές αρχές: Οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να αφιερώνουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη διδασκαλία 

στρατηγικών νοερών υπολογισμών και ακόμη περισσότερο των κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμών, που μελετούμε στη δική μας έρευνα. Επίσης, να δίνεται ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα ώστε οι μαθητές να επεξεργαστούν είτε 1 είτε 2 αριθμητικά γεγονότα 

ώστε να τα επεκτείνουν με περισσότερα. Να δίνονται μοντέλα και εικόνες χρήσης 

στρατηγικών νοερών υπολογισμών καθώς οι μαθητές συγκεκριμενοποιούν τις 

στρατηγικές τους. Να καθυστερεί η επίσημη διδασκαλία τυπικών αλγορίθμων μέχρις 

ότου οι μαθητές να έχουν ήδη αναπτύξει μία επαρκή διαφοροποίηση ως προς τη χρήση 

στρατηγικών νοερής εκτίμησης. Να γίνεται ομαδική συζήτηση ανατροφοδότησης 

ανάμεσα στους μαθητές σχετικά με τις μεθόδους και τις στρατηγικές που επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν. Τέλος, να γίνονται στους μαθητές ερωτήσεις που να συνδέονται με 

την καθημερινή ζωή κι εμπειρία. 

1.2.2 Στρατηγικές των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών 

Θέτοντας λοιπόν σε εφαρμογή τις κατάλληλες εκπαιδευτικές αρχές, αναδύονται 

επακόλουθα και οι κατάλληλες στρατηγικές. Οι μαθητές κάνουν χρήση πληθώρας 

στρατηγικών, τρόπων σκέψης δηλαδή, εκ των οποίων η στρατηγική με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης είναι η στρογγυλοποίηση ενώ εκείνη με τη μικρότερη η 

αντιστάθμιση (Lemaire et al., 2000;  Lefevre et al., 1993;  Reys et al., 1982 , 1991a ). 

Πιο ολοκληρωμένα οι στρατηγικές που αξιοποιούνται στους υπολογισμούς 

(νοερούς και κατ’ εκτίμηση) είναι οι εξής (Reys et al., 1982; Sowder & Wheeler, 1989; 

Reys et al., 1991b; Dowker, 1992; LeFevre et al., 1993): 

1. Στρογγυλοποίηση (rounding) όπου το 1 ή και τα 2 μέλη μετατρέπονται στον 

πλησιέστερο αριθμό, ο οποίος καταλήγει σε ένα ή περισσότερα μηδενικά π.χ 478 + 827 

μπορούν στο περίπου να φτάσουν στο 1300. 

2. Στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου (front – end strategy). Χρησιμοποιείται 

κυρίως στην πράξη της πρόσθεσης. Γίνεται εστίαση κυρίως στο αριστερό άκρο των 

αριθμών και αφήνεται το υπόλοιπο π. χ 5,3 + 2,4 + 6,9. Γίνεται υπολογισμός στο 

περίπου: 5 + 2 + 6 = 13 και μετά υπολογίζεται το υπόλοιπο 0,3 + 0,4 + 0,9 = 1,5. Άρα 

στο σύνολο γίνεται: 13 + 1,5 = 14,5. 

3. Κουτσούρεμα (truncating). Εδώ γίνεται μετατροπή των τελευταίων ψηφίων 

σε 0 π.χ στο άθροισμα 458 + 487 μετατρέπονται σε 460 ο ένας και 490 ο άλλος αριθμός 

για να υπολογιστούν. 

4. Συσσώρευση (clustering) / Μέσος όρος (averaging). Αυτού του είδους η 

στρατηγική εφαρμόζεται σε πληθώρα αριθμών που βρίσκονται γύρω από μία 

συγκεκριμένη τιμή π. χ στο άθροισμα 12 + 14 + 16 + 13, υπολογίζεται ως 4 x 14. Η 

στρατηγική του μέσου όρου αν και δε χρησιμοποιείται συχνά, όταν υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική (Φιλίππου & 

Χρίστου,1995). 
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5. Προγενέστερη αντιστάθμιση (prior compensation). Εδώ, πραγματοποιείται 

στρογγυλοποίηση του δεύτερου όρου αντίθετα από τον πρώτο π. χ 44 x 57 = 50 x 50. 

6. Μεταγενέστερη αντιστάθμιση (post compensation). Έπειτα από 

στρογγυλοποίηση και κουτσούρεμα γίνεται η διόρθωση.  

7. Στρατηγική συμβατών αριθμών (compatible numbers strategy). Εδώ, γίνεται 

χρήση αριθμών που διευκολύνουν το αποτέλεσμα. 

8. Στρατηγική ειδικών αριθμών (special numbers strategy). Εδώ γίνεται χρήση 

κυρίως των αριθμών 0, ½ και 1 ως προς τον υπολογισμό του αποτελέσματος. 

9. Αλλαγή μορφής αριθμού (reformulation). Γίνεται αλλαγή είτε του ενός είτε 

του άλλου αριθμού για να βγει πιο εύκολα το αποτέλεσμα. 

10. Παραγοντοποίηση (factorization). Γίνεται ανάλυση των αριθμών σε 

απλούστερη μορφή. 

11. Επιμεριστικότητα (distributivity). Γίνεται χρήση της επιμεριστικής 

ιδιότητας. 

12. Με αλγόριθμο (proceeding algorithmically). Γίνεται χρήση κάποιου 

συγκεκριμένου αλγόριθμου για την εξαγωγή σωστού αποτελέσματος.  

Μάλιστα, η ερευνήτρια Levine (1982) εντόπισε και περιέγραψε τις εξής οκτώ 

κύριες στρατηγικές από τη χρήση των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών:   

1. χρήση της σχέσης κλάσματος 

2. αναγραφή αριθμών ως εκθέτες 

3. στρογγυλοποίηση δύο αριθμών που εμπλέκονται σε πολλαπλάσιο των 10, 

4. στρογγυλοποίηση του ενός αριθμού σε ένα πολλαπλάσιο του 10, 

5. αντικατάσταση ενός αριθμού με μια δύναμη του 10, 

6. αντικατάσταση ενός αριθμού με τους "γνωστούς" αριθμούς, 

7. αντιστοίχιση ανοικτών τμημάτων των αριθμών και 

8. Χρήση ενός προτύπου αλγορίθμου για υπολογισμό κατά προσέγγιση και 

συνδυασμό μερικών απαντήσεων 
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1.3 Αξιοποίηση δεκαδικών αριθμών στους κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς 

Προχωρώντας σε ένα βαθύτερο επίπεδο περιγραφής, σύμφωνα και με το στόχο 

της παρούσας έρευνας, εδώ θα περιγράψουμε το είδος των αριθμών με το οποίο θα 

ασχοληθούμε και αυτό είναι οι δεκαδικοί αριθμοί. Οι αριθμοί αυτοί, ανήκουν στην 

ευρύτερη κατηγορία των ρητών αριθμών και αποτελούν μαζί με τα κλάσματα και τα 

ποσοστά μία υποκατηγορία τους (Επιστολή Χ. Λεμονίδη προς εκπαιδευτικούς). Με 

βάση το ΝΠΣ (Νέο Πρόγραμμα Σποδών), οι δεκαδικοί αριθμοί, εντοπίζονται στη Γ΄ 

τάξη του δημοτικού, ίσως και νωρίτερα, ως πιστοποίηση της προ υπάρχουσας γνώσης. 

Προτείνονται ενδιαφέροντα πλαίσια από την καθημερινή ζωή για την καλύτερη 

κατανόηση της έννοιας του δεκαδικού αριθμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους 

δεκαδικούς αριθμούς στην Δ΄ τάξη του δημοτικού, αλλά δεν γίνεται διδασκαλία των 

κλασμάτων καθόλου, παρά όλα τα διδάσκονται στην Ε΄. Πλέον με το νέο πρόγραμμα 

διδάσκονται δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς από την Δ΄ τάξη.  

1.3.1 Ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση των σχημάτων ρητών αριθμών 

(δεκαδικός αριθμός)  

Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, παρουσιάζουμε μία ιστορική αναδρομή της 

εμφάνισης των σχημάτων των ρητών αριθμών, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο 

δεκαδικός αριθμός. Η έννοια λοιπόν, του ρητού αριθμού είναι πολύ σημαντική και 

διδάσκεται ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και συνεχίζεται στο γυμνάσιο. 

Για τις ανάγκες όμως της δικής μας έρευνας, θα μείνουμε στο επίπεδο του δημοτικού, 

όπου εντοπίζονται αρκετές παρανοήσεις από μέρους των μαθητών τόσο στα κλάσματα 

αλλά και στους δεκαδικούς αριθμούς που μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα πολλοί 

μαθητές δηλώνουν ότι ανάμεσα στο 1.3 και 1.4 δεν υπάρχουν αριθμοί. Αυτή η σύγχυση 

προκαλείται από το γεγονός ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στους φυσικούς αριθμούς. 

Δηλαδή ανάμεσα στο 4 και το 5 δεν υπάρχει ολόκληρος αριθμός. Επίσης, μία ακόμη 

δυσκολία κατανόησης των ρητών αριθμών προκύπτει από το γεγονός πως αποτελούν 

ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να 

εξυπηρετήσει τους σκοπούς της κοινωνίας, δεν ήταν δηλαδή αποκύημα φυσικής 

σκέψης.  

Θέτοντας λοιπόν, μία ιστορική αρχή για τους ρητούς αριθμούς, εντοπίζουμε τη 

βάση τους σε αρχαίους λαούς, όπως τους Αιγύπτιους, τους Βαβυλώνιους, οι οποίοι 

είχαν το εξινταδικό σύστημα αλλά και τους Κινέζους με τη χρήση δεκαδικών 

κλασμάτων. Οι δεκαδικοί αριθμοί λοιπόν, εντοπίζονται στο χώρο της Ευρώπης περίπου 

το 16ο αιώνα.  

Ο πρώτος που περιέγραψε για πρώτη φορά τους δεκαδικούς αριθμούς ήταν ο 

Al – Kasi και μάλιστα σε βιβλίο του περιγράφει τα δεκαδικά κλάσματα. 4  Οι Άραβες 

ανακάλυψαν μέσω των Ινδών τους δεκαδικούς αριθμούς. Με αυτό τον τρόπο, υπό την 

των Αράβων, το δεκαδικό σύστημα ήταν αξιόπιστο στον επιστημονικό κόσμο. Πέρασε 

στη δυτική Ευρώπη στο 10ο αιώνα, όμως η δεκαδική μέτρηση των μερών της μονάδας 

ήρθε πολύ αργότερα. O Christoph Rudolff 5 το 1530 και ο Francois Viete 6 το 1579 

                                                             
4 Μαθηματικός και αστρονόμος, Διεύθυνε το εργαστήριο Samarcande. 
5 Γερμανός μαθηματικός του πρώτου μισού του XIV αιώνα 
6 Γάλλος μαθηματικός 
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δημοσιεύουν βιβλία τα οποία εστίαζαν στη χρήση των δεκαδικών. Λίγο αργότερα, το 

1585, ο Simon Stevin, 7 στην πραγματεία του «la Disme» δίνει έναν ορισμό για τους 

δεκαδικούς αριθμούς και προτείνει τη χρήση τους για «οποιοδήποτε υπολογισμό 

συναντάται στις υποθέσεις των ανθρώπων». Απευθύνεται «στους αστρολόγους, 

χωρομέτρες, μετρητές των ταπετσαριών, γενικά μετρητές των στερεών, μετρητές των 

χρημάτων και σε όλους τους εμπόρους». Τον αριθμό  2,376 τον συμβολίζει ως : 2 0 3 1 

7 2 6 3. Έως και σήμερα εντοπίζονται ερωτήματα τα οποία δεν έχουν δεχθεί απάντηση: 

«Πως οι δεκαδικοί κυριάρχησαν στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα; Υπήρχε μια μετάβαση του 

Βαβυλωνιακού συστήματος στο δεκαδικό σύστημα; Ο Al-Kasi και η σχολή Samarcande 

τελικά επηρέασαν τους Ευρωπαίους επιστήμονες;» 

Αργότερα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα συσσωρεύτηκαν αρκετές νέες ιδέες 

στα μαθηματικά, με αποτέλεσμα να γίνει το πέρασμα από τα καθιερωμένα κλασικά στα 

σημερινά μαθηματικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί ορισμός αριθμού ως ‘’ένα 

στοιχείο ενός συνόλου αριθμών το οποίο διαθέτει ορισμένες ιδιότητες’’. Έτσι οι ρητοί 

αριθμοί, δηλαδή οι αριθμοί της μορφής α/β όπου α και β είναι ακέραιοι και β ≠ 0, 

ορίζονται με βάση τους ακεραίους μέσω μιας σχέσης ισοδυναμίας.  

Επομένως, τα σχήματα των ρητών αριθμών, σύμφωνα με την άποψη των 

επιστημόνων, είναι κατασκευές του νου, οι οποίες δημιουργούνται από την ανάγκη 

ενός ατόμου να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον, χρησιμοποιώντας εκείνα τα στοιχεία 

από τη γνώση του, τα οποία είναι κατάλληλα για τις συγκεκριμένες συνθήκες (Κολέζα, 

2000). Με βάση αυτή τη ρήση, οι ρητοί αριθμοί διακρίνονται στα εξής 5 σχήματα, τα 

οποία ερευνητικά χωρίζονται σε 5 κατηγορίες σύμφωνα με την ερευνήτρια Marshall 

(1993, αναφορά στην Κολέζα, 2000): 

 Μέρος-όλου 

 Πηλίκο 

 Λόγος 

 Τελεστής 

 Μέτρηση 

Δίνοντας μία σύντομη περιγραφή της κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται τα εξής: 

1. Μέρος – όλο 

Αυτό το σχήμα θεωρεί τον ρητό αριθμό ως ολότητα η οποία συντίθεται 

από ένα συγκεκριμένο αριθμό διακριτών μερών. Συχνά, το 

συγκεκριμένο σχήμα θεωρείται ότι αποτελεί την 1η μορφή 

αναπαράστασης ρητού αριθμού, η οποία είναι η πιο εύκολη στο νου των 

μαθητών (Kieren 1976; Behr, Lesh, Post and Silver 1993; Sinicrope & 

Mick 1998, αναφορές στο Γαγάτσης κ.α., 2006). Στο κλάσμα α/β, «το 

όλο δηλαδή το α, χωρίζεται σε β κομμάτια και κάθε κομμάτι συμβολίζεται 

με 1/β» (Κολέζα, 2000)». Το σχήμα α/β αναπαριστά τα α κομμάτια από 

τα β. Το «όλο» μπορεί να είναι μια συνεχής ποσότητα, καθώς από εδώ 

ξεκινάει η διδασκαλία τους, όπως οι πίτσες, οι τούρτες οι οποίες, δεν 

είναι χωρισμένες σε κομμάτια, διάφορα γεωμετρικά σχήματα κτλ., 

μπορεί όμως να είναι κι ένα σύνολο από διακριτές ποσότητες, στις 

                                                             
7 Φλαμανδός μαθηματικός και φυσικός 
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οποίες καταλήγει η εκπαίδευσή τους,  όπως τα άτομα (Γαγάτσης κ. α., 

2006). 

 

 

 

        Σχήμα 1                                             Σχήμα 2: 3/8 του 40 

 

Στις διακριτές ποσότητες το αντικείμενο είναι χωρισμένο σε ίσα κομμάτια κι 

επιλέγονται ορισμένα από αυτά. Πάντοτε υπάρχει πάντοτε μια μονάδα, όμως τ’ 

αντικείμενα δεν είναι σίγουρο αν είναι οργανωμένα σε ισοδύναμες ομάδες όσες λέει ο 

παρονομαστής του κλάσματος. Αν δεν είναι χωρισμένα, τότε θα πρέπει να χωριστούν. 

Το αποτέλεσμα που εντοπίζεται στις διακριτές ποσότητες, όπως το 3/8 του 40, δηλαδή 

το 15, είναι ένας αριθμός (Γαγάτσης κ.α., 2006). Το πλήθος του αριθμού αυτού (15) 

έχει λόγο με το αρχικό σύνολο (40) και το κλάσμα που γίνεται είναι το εξής: 

(15/40=3/8). Η μορφή αυτή είναι περισσότερο το σχήμα του λόγου κάτι που θα ιδωθεί 

στη συνέχεια.  

Το σχήμα μέρος-όλου αξιοποιείται σε γνήσια κλάματα, κλάσματα δηλαδή στα 

οποία το αποτέλεσμα της πράξης είναι μικρότερο της μονάδας, (κλάσματα <1) και όχι 

σε καταχρηστικά κλάσματα, δηλαδή κλάσματα που το αποτέλεσμα της πράξης είναι 

μεγαλύτερο της μονάδας (κλάσματα >1). Το σχήμα αυτό βέβαια δημιουργεί σύγχυση 

στο μαθητευόμενο και μια περιορισμένη αντίληψη για το δεκαδικό αριθμό, κάτι που 

ευθύνεται για την αδυναμία τους να δουν το κλάσμα ως αριθμό (Freudenthal, 1983, 

αναφορά στην Κολέζα, 2000). Για παράδειγμα το 2/3, το θεωρούν περισσότερο σαν 2 

από τα 3 μέρη, παρά σαν έναν αριθμό μικρότερο του 1.  

Έτσι λοιπόν, για να κατανοηθεί από το μαθητή το σχήμα «μέρος / όλο», θα 

πρέπει ο ίδιος να κατανοήσει ότι τα μέρη στα οποία είναι χωρισμένο το όλο πρέπει να 

είναι πάντα ίσα μεταξύ τους. Ακόμη, θα πρέπει και ο ίδιος να είναι σε θέση να χωρίσει 

μια ποσότητα σε ίσα μέρη ή και να αντιληφθεί την περίπτωση στην οποία ένα όλο δεν 

έχει χωριστεί σωστά. Ακόμη, ο μαθητής θα πρέπει να αναπτύξει την έννοια της 

συμπερίληψης (inclusion), δηλαδή να κατανοεί ότι ο αριθμός των κομματιών που 

δηλώνεται στον αριθμητή είναι κομμάτια τα οποία είναι επίσης στοιχεία και του 

παρονομαστή. Τέλος, θα πρέπει να ανακατασκευάζουν ένα όλο από τα συνθετικά του 

μέρη, αλλά και να διαχωρίζουν εκ νέου (repartition) μια ποσότητα που είναι ήδη 

χωρισμένη σε ίσα μέρη, κάτι που απαιτεί την ικανότητα χωρισμού και επανένωσης 

(unitizing & reunitizing) (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). 
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2. Πηλίκο 

Το σχήμα του ρητού ως πηλίκο διαίρεσης (α/β) θεωρεί το ρητό ως «μία διαίρεση 

πραγμάτων σε β ίσα μέρη» (Smith, 2002, αναφορά στον Long, 2009). Για παράδειγμα, 

όταν γίνεται μοίρασμα, 3 σοκολατιών σε 7 άτομα με δίκαιο τρόπο. Ένας τρόπος είναι 

να τοποθετηθούν οι τρεις σοκολάτες η μια δίπλα στην άλλη, και να χαραχθούν επτά 

ίσα κομμάτια στην πλευρά της μιας και να γίνει χωρισμός με το μαχαίρι ταυτόχρονα 

τις τρεις σοκολάτες σε επτά μέρη. 

   

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

                      Σχήμα 3 

Το 3/7 μπορεί να σημαίνει «διαίρεση 3 μονάδων με το 7» ή, ότι το αποτέλεσμα 

αυτής της διαίρεσης είναι «τρία έβδομα της μονάδας». Με αυτό τον τρόπο, το σύμβολο 

3/7 αναπαριστά ταυτόχρονα την οδηγία εκτέλεσης πράξης και το αποτέλεσμα της 

πράξης (Ohlsson, 1988, αναφορά στην Κολέζα, 2000). Πολύ συχνά αξιοποιείται το 

σχήμα α/β όταν «το α διαιρείται με το β» και μάλιστα η πράξη εκτελείται με υπολογιστή 

τσέπης. Το αποτέλεσμα δίνει έναν δεκαδικό αριθμό (Smith, 2002, αναφορά στον Long, 

2009). Στο πηλίκο,  τα α αναπαριστούν την ποσότητα που θα διαιρεθεί ισομερώς και 

το β αναπαριστά τον αριθμό των μερών της διαίρεσης. Τέλος,  τα α και β αναπαριστούν 

διαφορετικά είδη πραγμάτων και δεν υπάρχει ο περιορισμός ώστε α < β. 

Το σχήμα του ρητού ως πηλίκο παραπέμπει στην έννοια της διαίρεσης 

μερισμού αλλά και της διαίρεσης μέτρησης. Ο ερευνητής Ohlsson (1988, αναφορά 

στην Κολέζα, 2000) αναφέρεται σε αυτές τις έννοιες ως διαμέριση (partitioning) αλλά 

και ως αφαίρεση (extracting) αντίστοιχα.  

 Με τον όρο διαμέριση, εννοείται ο χωρισμός μιας ποσότητας 

(διαιρετέος) σε έναν αριθμό ισοδύναμων ομάδων (διαιρέτης). Το 

πηλίκο, δείχνει το σύνολο των στοιχείων τα οποία απαρτίζουν την κάθε 

ομάδα. Έτσι λοιπόν, για μια συνεχή ποσότητα, η διαίρεση μερισμού 
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(διαμέριση) περιγράφει τον χωρισμό της σε ισοδύναμα μέρη. Για μια 

διακριτή ποσότητα, εννοείται ο σχηματισμός επιμέρους συλλογών από 

διακριτά αντικείμενα. Για παράδειγμα, το σύνολο από 6 βόλους το 

οποίο χωρίζεται σε 3 ομάδες των 2 βόλων (6:3=2, κλάσμα). 

 Ακόμη, με τον όρο αφαίρεση (διαίρεση μέτρησης) εννοείται η ποσότητα 

των 3 βόλων μπορεί να αφαιρεθεί 2 φορές από το σύνολο των 6 βόλων 

(6:3=2, κλάσμα). Για παράδειγμα, ο χωρισμός των 6 βόλων σε ομάδες 

των 3 βόλων, θα έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 2 ομάδων των 3 βόλων 

η καθεμία.  

 

3. Λόγος 

Με το σχήμα του λόγου παρατηρείται μία σύγκριση μεταξύ 2 ποσοτήτων όπου 

το μέγεθος της μιας ποσότητας συγκρίνεται με το μέγεθος μιας άλλης ποσότητας. 

Επομένως, στο λόγο δεν γίνεται διαμερισμός μιας ποσότητας ή ενός συνόλου 

αντικειμένων. Μάλιστα, η έννοια του λόγου εναλλάσσεται συχνά με την έννοια της 

αναλογίας.  Η ερευνήτρια Lamon (1999, αναφορά στους Charalambous & Pitta – 

Pantazi, 2007) ορίζει «την αναλογία ως τη σύγκριση μεταξύ δύο ποσοτήτων 

διαφορετικού είδους, ενώ ο λόγος αφορά μια σύγκριση ποσοτήτων ίδιου είδους». Ένα 

παράδειγμα είναι το εξής: Ένα αυτοκίνητο στα 100 χιλιόμετρα καταναλώνει 12 λίτρα 

βενζίνη και ένα άλλο αυτοκίνητο 8 λίτρα βενζίνη. Ποια θα είναι η σχέση κατανάλωσης 

του δεύτερου αυτοκινήτου συγκριτικά με το πρώτο; Το δεύτερο αυτοκίνητο θα 

καταναλώσει 8/12 το οποίο ισοδυναμεί με 2/3φορές λιγότερο από το πρώτο. Άρα, η  

κατανάλωση του δεύτερου αυτοκινήτου θα είναι τα 2/3 του πρώτου. Εδώ γίνεται 

σύγκριση μέτρων από τους ίδιους χώρους μέτρησης (λίτρα) και στην περίπτωση αυτή 

γίνεται αναφορά περί εσωτερικού λόγου (ratio), δηλαδή γίνεται αναφορά για έναν 

καθαρό αριθμό.  

Λόγω των εννοιών λόγου και αναλογίας, η Κολέζα (2000) κάνει αναφορά όπως 

παρατηρήσαμε και προηγουμένως για εξωτερικό και εσωτερικό λόγο. Η διαφορά είναι 

ότι ένας εσωτερικός λόγος είναι ένας καθαρός αριθμός. Αντίθετα, ένας εξωτερικός 

λόγος αποτελεί ένα νέο μέγεθος το οποίο εκφράζει τη σχέση μεταξύ των δύο αρχικών 

μεγεθών. Έτσι, μπορεί να γίνει πρόσθεση δύο εξωτερικών λόγων, αλλά όχι δύο 

εσωτερικών (Behr et al, 1983, αναφορά στην Κολέζα, 2000). Είναι λοιπόν, απαραίτητο 

ο μαθητής να καταλάβει τι σημαίνει το ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων 

και τι είναι η ιδιότητα της συ μεταβλητότητας – α μεταβλητότητας (covariance-

invariance). Αυτή η ιδιότητα στην ουσία σημαίνει ότι η αναλογία απαρτίζεται από δύο 

οντότητες, οι οποίες μεταβάλλονται ταυτόχρονα και με τέτοιον τρόπο, ώστε τελικά η 

σχέση μεταξύ τους να παραμένει αμετάβλητη. Αυτή η ιδιότητα θεωρείται από την 

ερευνήτρια Marshall (1993) ως αναγκαία για να μπορέσουν οι μαθητές να αναπτύξουν 

την έννοια της ισοδυναμίας των κλασμάτων. 

 

4. Τελεστής 

Το σχήμα του τελεστή αξιοποιείται ως μία μηχανή μετατροπής μιας ποσότητας 

σε μία άλλη. Λειτουργεί δηλαδή ως συνάρτηση, που εφαρμόζεται σε κάποιο αριθμό, 

σύνολο ή αντικείμενο. Η ερευνήτρια Κολέζα (2000) αναφέρει ότι εδώ το κλάσμα   
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«λειτουργεί ως μια “μηχανή” που μετατρέπει μια ποσότητα σε μια άλλη». Με αυτό το 

σκεπτικό, θεωρεί ότι το σχήμα του ρητού ως τελεστή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

εμπεριέχεται στο σχήμα του ρητού ως λόγου. Οι ερευνητές Charalambous & Pitta- 

Pantazi (2007) εξηγούν ότι μπορούμε να το σκεφτόμαστε ως μια διαδικασία δύο 

βημάτων: α. αρχικά γίνεται ένας πολλαπλασιασμός μιας ποσότητας με τον αριθμητή 

και β. το αποτέλεσμα που προκύπτει διαιρείται με τον παρονομαστή του κλάσματος. 

Αυτή η διαδικασία βέβαια μπορεί να γίνει και με την αντίστροφη σειρά. Η ερευνήτρια 

Lamon (1999, αναφορά στους Charalambous & Pitta – Pantazi, 2007) προσεγγίζει 

επίσης το συγκεκριμένο σχήμα ως έναν μετασχηματισμό, ο οποίος μπορεί να 

μεγαλώσει/μικρύνει ευθύγραμμα τμήματα, να αυξήσει/μειώσει τον αριθμό ενός 

συνόλου διακριτών αντικειμένων ή να μεγεθύνει/συρρικνώσει ένα αντικείμενο. 

Ένα παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί το εξής: Ένα σπίτι έχει ύψος 8 μέτρα 

σε δύο μήνες το ύψος του έγινε 12 μέτρα. Πόσες φορές αυξήθηκε το ύψος του σπιτιού; 

Το ύψος του σπιτιού αυξήθηκε κατά 12/8 φορές, δηλαδή, 12/8=3/2= κατά 1,5 φορές. 

Παρατηρούμε ότι το σχήμα του τελεστή παρουσιάζει ομοιότητες με το σχήμα του 

λόγου. Το σχήμα όμως του τελεστή θεωρεί τον ρητό α/β ως μια οντότητα και όχι ως 

ένα διατεταγμένο ζεύγος αριθμών. Στο παραπάνω παράδειγμα το ύψος 8 μέτρα όταν 

ενεργεί επάνω του ο τελεστής 3/2, πραγματοποιούνται δύο λειτουργίες: Το 8 

πολλαπλασιάζεται με το 3, δηλαδή, μεγεθύνεται 3 φορές και διαιρείται με το 2 δηλαδή 

σμικραίνει 2 φορές. Πραγματοποιείται δηλαδή μια μεγέθυνση και μια σμίκρυνση, 

δίχως να δίνεται σημασία ποιος μετασχηματισμός συμβαίνει πρώτος (Lamon (1999, 

αναφορά στους Charalambous & Pitta – Pantazi, 2007)).  

5. Μέτρηση 

Η θεώρηση αυτού του σχήματος του ρητού α/β «ως σημείο πάνω σε έναν άξονα 

ή ως μέτρηση προκύπτει από την επανάληψη του μοναδιαίου κλάσματος 1/β για τον 

καθορισμό μιας απόστασης» (Κολέζα, 2000). Δημιουργείται μια συμβολική 

αναπαράσταση του ρητού πάνω στην ευθεία (Hannula, 2003; Smith, 2002, αναφορά 

στους Charalambous & Pitta- Pantazi, 2007). Στην ευθεία αυτή τοποθετείται αυθαίρετα 

το σημείο μηδέν και χωρίζεται ο άξονας σε μοναδιαία τμήματα, όπου κάθε μοναδιαίο 

τμήμα το χωρίζεται σε β κομμάτια Charalambous & Pitta – Pantazi (2007). Κι εδώ 

παρατηρείται η δραστηριότητα του σχήματος μέρος-όλου.  

Ένα παράδειγμα είναι το εξής: 

Τοποθετείστε το κλάμα 4/7 πάνω στον άξονα: 

 

 

 

 

 

4/7 
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Σχήμα 5 

Συνολικά, τα σχήματα των ρητών, που αναλύθηκαν παραπάνω, συνδέονται 

αρκετά μεταξύ τους. Υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο που συνδέει όλες αυτές τις 

διαφορετικές καταστάσεις. Το κοινό αυτό πλαίσιο βασίζεται σε τρεις έννοιες: 

 Η έννοια της ίσης διαμέρισης 

 Η έννοια της μονάδας 

 Η έννοια της ποσότητας 

Η έννοια της διαμέρισης είναι τόσο σημαντική για τη συγκρότηση της έννοιας 

των ρητών, όσο είναι η απαρίθμηση για τους φυσικούς αριθμούς. Η έννοια της μονάδας 

μεταβάλλεται ανάλογα με το σχήμα του ρητού στο οποίο βρισκόμαστε. Ο χειρισμός 

της έννοιας αυτής είναι επίσης καθοριστικός για την κατανόηση των ρητών αριθμών. 

Οι ρητοί αριθμοί, όπως και οι φυσικοί, αναπαριστούν ποσότητες. Πολλές φορές η 

έλλειψη της ικανότητας των εκπαιδευόμενων να δουν τους ρητούς αριθμούς ως 

αναπαραστάσεις ποσοτήτων δημιουργεί λάθη και εσφαλμένες αντιλήψεις. Η έννοια της 

ποσότητας λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των ρητών αριθμών. 

Τέλος, η ερευνήτρια Smith (2002, αναφορά στους Charalambous & Pitta- Pantazi, 

2007) υποστηρίζει ότι, για να αναπτύξουν πλήρως τα παιδιά το σχήμα του ρητού ως 

μέτρηση, πρέπει να οικοδομήσουν την ικανότητα να διατάσσουν τα κλάσματα και να 

αναγνωρίζουν τις ισοδυναμίες των κλασμάτων. 

1.3.2 Χρήση στρατηγικών για τους δεκαδικούς αριθμούς 

Προχωρώντας λοιπόν, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει πληθώρα στρατηγικών 

στη διδασκαλία δεκαδικών αριθμών. Κατανεμημένες σε κατηγορίες είναι: 1. 

Εργαλειακές, τις οποίες χρησιμοποιούν οι περισσότεροι και οι μαθητές τις γνωρίζουν 

από έξω, (Caney & Watson, 2003, σελ. 10) , 2. αδιάφορες στρατηγικές, αυτές δηλαδή 

που οι μαθητές δεν σκέφτονται με ποιο τρόπο θα τις χρησιμοποιήσουν, 3. χρήση του 

ανάλογου του στρογγυλού (φυσικού) αριθμού π.Χ. 0,5 = 50, 0,75= 75 (Callingham & 

Watson, 2008, σελ. 96) , 4. εννοιολογικές στρατηγικές, αυτές στις οποίες οι μαθητές 

μετατρέπουν τις αναπαραστάσεις των δεκαδικών σε κλάσματα π.χ. το 0,5 σε ½, 5. την 

αλλαγή πράξης (4,5 – 3), 6. αλλαγή αναπαράστασης (0,19 + 0,1), 7. χρήση γνωστών 

γεγονότων, 8. χρήση γεφυρώματος (6,2 + 1,9), εργασία με τα μέρη του δεύτερου 

αριθμού (0,5 + 0,75), 9. εργασία από τα αριστερά/δεξιά (4,5 – 3,3), 10. χρήση νοερής 

εικόνας, 11. χρήση απομνημονευμένων κανόνων  (1,2 x 10) (Caney & Watson, 2003, 

σελ. 6) .  

1.3.3 Παρανοήσεις των μαθητών στους δεκαδικούς αριθμούς 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στη διεθνή βιβλιογραφία έρευνες που 

έχουν γίνει με ρητούς αριθμούς, καθώς εντοπίζονται αρκετές παρανοήσεις ως προς την 

κατανόησή τους. Πιο συγκεκριμένα με κλάσματα, δεκαδικούς αριθμούς και ποσοστά 

και αφορούν την κατανόηση του μέρους – όλου. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν 

γίνει αφορούν μικρές τάξεις, και όχι τόσο μεγαλύτερες. Ένας λοιπόν λόγος για τον 

οποίο αξίζει να μελετηθεί η παρούσα εργασία, όπως ήδη αναφέραμε και πιο πάνω, είναι 

η διαμόρφωση της συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές ως προς τη χρήση 

στρατηγικών μετά τη διδασκαλία των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών με δεκαδικούς 
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αριθμούς. Μάλιστα διάφορες αναφορές που έχουν γίνει στο αναλυτικό πρόγραμμα 

«STANDARS, 2000», αναφέρουν πως η κατανόηση υπολογισμών με ρητούς αριθμούς 

βοηθάει τους μαθητές ν’ αναπτύξουν ευελιξία για τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις 

αριθμών.  

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

Ένας ρητός αριθμός εμφανίζεται με διάφορες σημειολογικές αναπαραστάσεις 

και συχνά απαντάει στην ερώτηση «Πόσες φορές». Επειδή οι ρητοί αριθμοί 

διακατέχονται από μία απειρία δεν υπάρχει ανάμεσα σε 2 τέτοιου είδους αριθμούς 

κανένας ένας και μοναδικός αριθμός (Vamvakoussi and Vosniadou, 2004) . 

Έρευνες έχουν δείξει κατά καιρούς πως εντοπίζονται πολλές δυσκολίες κατά 

τη διδασκαλία νοερών υπολογισμών με ρητούς αριθμούς (Kerslake, 1986;  Nunes, and 

Bryant., 2009;  Thompson, & Saldanha, 2003;). Ένας σημαντικός παράγοντας για τον 

οποίο δυσκολεύονται να χειριστούν τους νοερούς υπολογισμούς με δεκαδικούς 

αριθμούς είναι ότι όσο περισσότερα ψηφία βρίσκονται δεξιά από την υποδιαστολή 

τόσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμός (Kerslake, 1986;  Kieren, 1993;  

Lamon, 1999;  Moss, 2005;). Στην Αυστραλία εντοπίστηκαν συγκεκριμένες δυσκολίες 

και πτυχές των συγκεκριμένων αριθμών. Ειδικά, η αναπαράσταση ½ εμφανίζεται, είτε 

ως κλάσμα, είτε και ως δεκαδικός αριθμός και κατέχει εξέχουσα θέση στον κόσμο των 

αριθμών (Hart, 1981;  Thorton, 1985;  Williams & Ryan, 2000). Ακόμη, οι δεκαδικοί 

αριθμοί εμφανίζονται ως ομαδοποιήσεις του 10. Εδώ, είναι απαραίτητη η γνώση της 

θέσης αξίας ψηφίου π.χ. στην πράξη 0.18 + 0.2. Ακόμη, οι Callingham, & Watson 

(2004, σελ. 81)  παρατήρησαν πως η πρόσθεση δύο δεκαδικών αριθμών με ένα 

δεκαδικό ψηφίο είναι πιο εύκολες συγκριτικά με την αντίστοιχη πράξη με δεκαδικούς 

αριθμούς με δύο δεκαδικά ψηφία. 8 

Ερευνήθηκε επίσης η συσχέτιση ηλικίας και στρατηγικών που χρησιμοποιούν 

οι μαθητές ως προς προσεγγιστικά προβλήματα. Οι απαντήσεις που δίνονται δεν έχουν 

να κάνουν με την ακρίβεια π.χ 47 x 53 = 2500. Βασικά και προ απαιτούμενα κρίνονται 

η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, των σχέσεων και των στρατηγικών (Bestgen, 

Reys, Rybolt, & Wyatt, 1980;  Carpenter, Coburn, Reys, & Wislon, 1976; Dehaene, 

Spelke, Pinel, Stanescu, & Tsivkin, 1999;  Lemaire, Lecacheur, & Farioli, 2000;  

Sowder, 1988 , 1992  Sowder &Wheeler, 1989). 9Η στρατηγική ορίζεται ως μία 

διαδικασία ή σειρά διαδικασιών με βάση την οποία θα επιτευχθεί ένας ανώτερος 

στόχος (Lemaire & Reder, 1999, p. 365). Για παράδειγμα, οι ερευνητές LeFevre et al. 

(1993), υποστηρίζουν ότι παιδιά ηλικίας 9 ετών συχνά όταν έχουν να εκτελέσουν μία 

πράξη ανάμεσα σε 2 αριθμούς, στρογγυλοποιούν είτε και τους 2 είτε μόνο τον 1. Σε 

μαθητές 10 ετών, οι ερευνητές Lemaire et al. (2000)  παρατήρησαν ότι οι στρατηγικές 

περικοπής αξιοποιούνταν σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με στρατηγικές 

στρογγυλοποίησης και αποσύνθεσης π.χ 459 + 356. Ακόμη οι ερευνητές LeFevre et al. 

(1993)  και Lemaire et al. (2000)  παρατήρησαν ότι το εύρος των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος 

και γι’ αυτό το λόγο καταφεύγουν συχνά σε προσαρμοστικές στρατηγικές. Οι πιο 

σημαντικές αλλαγές σχετικά με τη χρήση στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης 

                                                             
8 Μαθηματικά της φύσης και της ζωής-νοεροί υπολογισμοί. Λογαρέζω με το τζιμίδι μ΄, 2013. 
9 Ό. π. 
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συμβαίνει σε μαθητές ηλικίας 10 έως 12 ετών (Baroody, 1989; Dowker, 1997;  LeFevre 

et al., 1993;  Lemaire et al., 2000 ).  

 

1.3.4 Νέο πρόγραμμα σπουδών και δεκαδικοί αριθμοί 

Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, θα γίνει μία αναλυτική περιγραφή των  κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμών, οι οποίοι εντοπίζονται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2011), 

καθώς στο σχολείο δεν διδάσκονται ξεχωριστά, όπως επίσης και της πορείας 

διδασκαλίας των δεκαδικών αριθμών στο δημοτικό. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει ώστε να 

γίνει μία σύνδεση με τα θεωρητικά στοιχεία, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα 

κεφάλαια, σχετικά με τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς και της χρήσης εναλλακτικών 

τρόπων υπολογισμού.  

Αρχικά, ξεκινώντας από την Α΄ δημοτικού, ήδη εμφανίζεται η πρώτη επαφή 

και γνωριμία των μαθητών με τα νομίσματα. Μάλιστα, ανταλλάσσουν μεταξύ τους 

νομίσματα έως 5 ευρώ και μάλιστα καθώς μαθαίνουν ν’ αριθμούν αρχικά έως το 5, 

μετά έως το 10, μετά έως το 20, κι έπειτα 5 -5, 10 – 10 ώστε να φτάσουν στο 100, 

υλοποιούν στην τάξη και παιχνίδια με αγοραπωλησίες. Επομένως, μία πρώτη επαφή με 

ανταλλαγή χρημάτων και αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων εντοπίζεται από 

την έναρξη της φοίτησης στο Δημοτικό. Επίσης, πραγματοποιούν και ανάλυση των 

αριθμών με βάση το 10, παριστάνουν τους διψήφιους αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα, 

χρησιμοποιούν τη δεκαδική μορφή για να υπολογίζουν: το άθροισμα αλλά και τη 

διαφορά 2 αριθμών. Επίσης, διαπιστώνουν σχέσεις μεταξύ των νομισμάτων αλλά και 

συλλαμβάνουν διαισθητικά την αξία τους, εξού και παρουσιάζουν τα κέρματα και 

πραγματοποιούν και αγορές μεταξύ τους.  

Συνεχίζοντας στη Β΄ δημοτικού, γίνεται η ουσιαστική επαφή κι επικοινωνία 

των μαθητών με το δεκαδικό σύστημα καθώς μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν 

τους αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα, καθώς επίσης αρχίζουν και τη διαφορετική αξία 

θέσης των ψηφίων (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες). Επίσης, συνεχίζουν να συνδέουν 

τον υπολογισμό με τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής με το να γνωρίζουν τα 

κέρματα και τις σχέσεις τους μέχρι το επίπεδο των αριθμητικών γνώσεων τους και να 

εξοικειώνονται με καταστάσεις ανταλλαγών. Ακόμη, εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους 

στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων κάνοντας χρήση των νομισμάτων. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας ως βάση την πεντάδα και τη δεκάδα πραγματοποιούν ανάλυση των 

αριθμών σε δεκάδες και μονάδες με τη χρήση του αριθμητήριου. Για πρώτη φορά 

αξιοποιούν και τη χρήση του νοερού πολλαπλασιασμού στους υπολογισμούς.   

Προχωρώντας στο περιεχόμενο μάθησης της Γ΄ δημοτικού και συσχετίζοντάς 

το με το θέμα που μελετούμε, οι μαθητές για πρώτη φορά αρχίζουν κι ελέγχουν τις 

διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος, καθώς επίσης σκέφτονται πάνω στις δικές τους 

στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, αλλά αξιοποιούν και νέες. Ακόμη, οι μαθητές 

εργάζονται πάνω στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και μάλιστα από την ανάγνωση 

κάνουν μετάβαση και στη γραφή τους και αντίστροφα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο 

περνούν στη γραφή τετραψήφιου δεκαδικού αριθμού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι 

μαθαίνουν και διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία της γραφής με κόμμα 

ενός δεκαδικού αριθμού. Επομένως, προχωρούν και στην πράξη πρόσθεσης και 

αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών. Για να γίνει σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον, οι 
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μαθητές προσεγγίζουν με διαισθητικό τρόπο τους δεκαδικούς αριθμούς με τη βοήθεια 

τιμών σε  προϊόντων που τους είναι οικεία. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη γνώση των 

κερμάτων, που είναι η μονάδα μέτρησης και των σχέσεων που έχουν μεταξύ τους. Με 

αυτό τον τρόπο εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους ως προς την επίλυση πραγματικών 

προβλημάτων κάνοντας χρήση των νομισμάτων. Μάλιστα, γίνεται χρήση της 

αριθμογραμμής για την κατανόησή τους ως οπτική αναπαράσταση. Επίσης, αρχίζουν 

κι εκτελούν νοερούς υπολογισμούς στις διάφορες πράξεις που καλούνται να κάνουν.  

Στην Δ΄ τάξη κυρίαρχη κάνουν την εμφάνισή τους οι δεκαδικοί αριθμοί στην 

τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διακρίνουν τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού ως 

προς τη θέση τους στον αριθμό για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανάγνωση τον 

αριθμό των δεκάδων, των εκατοντάδων κτλ. Ακόμη, είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης (σύστημα θέσης), 

καθώς επίσης και να εφαρμόζουν διαδικασίες ομαδοποιήσεων ή ανταλλαγών με 

δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κτλ. Τέλος, μαθαίνουν να γράφουν το δεκαδικό 

ανάπτυγμα ενός φυσικού αριθμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, άμεσα οι μαθητές να 

εμπλέκονται σε πραγματικές υπολογιστικές καταστάσεις, καθώς γνωρίζουν τα 

νομίσματα και τις σχέσεις τους. Έτσι, εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους στην επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων κάνοντας χρήση των νομισμάτων. Κάτι τέτοιο είναι απλό, 

εφόσον γνωρίζουν τους κανόνες γραφής των δεκαδικών αριθμών. Διακρίνουν τη 

σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού, μετατρέπουν το δεκαδικό 

αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα και το αντίστροφο, γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός 

δεκαδικού αριθμού, αλλά και τοποθετούν με προσέγγιση δεκαδικά κλάσματα και 

δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή. Επίσης, είναι σε θέση να συγκρίνουν δύο 

δεκαδικούς αριθμούς, να τους τοποθετούν από το μικρότερο στο το μεγαλύτερο, και το 

αντίστροφο και μάλιστα να μπορούν να εντοπίσουν τη θέση τους στην αριθμογραμμή, 

να τους παρεμβάλλουν ανάμεσα σε άλλους δεκαδικούς αριθμούς. Τέλος, εφόσον οι 

μαθητές είναι σε θέση να εκτελέσουν όλα τα παραπάνω, περνούν αυτόματα στην 

εκτέλεση οριζόντιας και κάθετης πρόσθεσης και της αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών, 

αλλά και στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση των τεσσάρων πράξεων με 

δεκαδικούς αριθμούς. 

Στην Ε΄ τάξη, πολύ σημαντικό κομμάτι στη διδασκαλία των στρατηγικών στους 

κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας ως προς την 

εύρεση μιας λύσης σε πρόβλημα. Ως βοηθητικό στοιχείο αποτελεί η εύρεση 

ενδιάμεσων ερωτημάτων, τα οποία υποβοηθούν την πορεία προς την εύρεση μιας  

λύσης. Ακόμη, να παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους με σαφήνεια την απάντησή 

τους, τον τρόπο δηλαδή που τους οδήγησε στην εύρεση λύσης. Να τους δίνεται η 

ευκαιρία να χρησιμοποιούν τον Η/Υ με ανάλογα προγράμματα για την ευχερέστερη 

αντιμετώπιση κι επίλυση των προβλημάτων. Ως προς το κομμάτι των δεκαδικών 

αριθμών οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τα βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού 

συστήματος αρίθμησης (σύστημα θέσης) κι ένα ακόμη στοιχείο που γίνεται γνωστό 

είναι η αναπαράσταση ενός αριθμού ως άθροισμα ή γινόμενο δύο άλλων. Σημαντικό 

επίσης στοιχείο σύνδεσης με τις καταστάσεις ανταλλαγών στον εξωτερικό κόσμο είναι 

η χρήση της στρογγυλοποίησης. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα οι μαθητές αρχίζουν και 

ασχολούνται ενεργά με τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Καθώς λοιπόν, οι μαθητές 

εμπλέκονται σε προβλήματα κατ’ εκτίμηση υπολογισμών, γνωρίζουν τη γραφή των 
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δεκαδικών αριθμών, την αξία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού, 

γνωρίζουν να συγκρίνουν δύο δεκαδικούς αριθμούς και να χρησιμοποιούν σωστά τα 

σύμβολα σύγκρισης, να διακρίνουν την περίπτωση στην οποία δύο δεκαδικοί έχουν το 

ίδιο ακέραιο μέρος αλλά διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων, να τοποθετούν τους 

δεκαδικούς αριθμούς από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, και αντίστροφα, να  

παρεμβάλλουν δεκαδικούς αριθμούς ανάμεσα σε άλλους δεκαδικούς αλλά και να 

χρησιμοποιούν τους δεκαδικούς αριθμούς μέσα στην αριθμογραμμή. Τέλος, ήδη οι 

μαθητές έχουν κατακτήσει τις τεχνικές εκτέλεσης της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 

δεκαδικών αριθμών, έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζουν ένα φυσικό ή δεκαδικό 

αριθμό με 10, 100, 1.000 και με 0,1, 0,01, 0,001., ένα δεκαδικό αριθμό με φυσικό και 

δεκαδικό με δεκαδικό, διαιρούν τους φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς με άλλους 

φυσικούς, επιλύουν σύνθετα προβλήματα τα οποία αφορούν την πρόσθεση και 

αφαίρεση δεκαδικών αριθμών αλλά και συνδέουν τους δεκαδικούς αριθμούς με το 

δεκαδικό μετρικό σύστημα. 

Στην τελευταία και μεγαλύτερη τάξη του Δημοτικού, οι μαθητές έχοντας 

εννοείται κατακτήσει την ικανότητα επιχειρηματολογίας, είναι σε θέση με μεγαλύτερη 

ευχέρεια ν’ αναπτύσσουν τον τρόπο σκέψης τους για την επίλυση ενός προβλήματος. 

Περνώντας στο κομμάτι του είδους των αριθμών, εννοείται γνωρίζουν και μπορούν να 

διακρίνουν τη διαφορετική αξία καθενός από τα ψηφία που σχηματίζουν ένα δεκαδικό 

αριθμό αλλά και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνωρίζουν τον τρόπο γραφής των 

δεκαδικών αριθμών και να μετατρέπουν ένα δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα, και το 

αντίστροφο. Είναι σε θέση επίσης να κάνουν σύγκριση δεκαδικών αριθμών μεταξύ 

τους. Κι εδώ σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας αποτελεί η εκτίμηση στο περίπου, 

γι’ αυτό και μπορούν να στρογγυλοποιούν  δεκαδικούς αριθμούς αλλά και να ελέγχουν 

το αποτέλεσμα μιας πράξης με νοερές διαδικασίες (στρατηγικές επίλυσης του 

προβλήματος), εκτιμώντας το μέγεθος του αποτελέσματος αυτού. 

Συνολικά, παρατηρήσαμε ότι στο νέο πρόγραμμα σπουδών, οι δεκαδικοί 

αριθμοί εμπλέκονται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού με ιδιαίτερη έμφαση την Δ΄ και 

πρακτική εφαρμογή τους στην Ε΄ δημοτικού.  Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 

αρκετές από τις σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με τους δεκαδικούς αριθμούς σε 

όλη τους τη μαθησιακή πορεία. Ενδιαφέρον προκαλεί, η εστίαση κυρίως στη 

στρογγυλοποίηση ως στρατηγική εκτίμησης. Κάτι τέτοιο μονοπωλεί το ενδιαφέρον 

των μαθητών και τους οδηγεί σε ένα κλειστό τρόπο σκέψης που αρκετές φορές δεν 

επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμη, στην Ε΄ δημοτικού, μιας και αναπτύσσεται 

η ικανότητα επιχειρηματολογίας στις διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον να δοθούν προβληματικές καταστάσεις που θα απομακρύνουν 

κάπως τη στρογγυλοποίηση ως τον ένα και μοναδικό τρόπο σκέψης κι επίλυσης ενός 

προβλήματος. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει βέβαια και την κατανόηση από των μαθητών 

σε διαφορετικές στρατηγικές (τρόπους επίλυσης κατ’ εκτίμησης υπολογισμών), και  

σχετίζεται άμεσα με την έμφαση που δίνεται σε αυτές κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από το αναλυτικό πρόγραμμα Every day 

Mathematics at Home, όπου η διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών, αλλά και η 

εκτίμηση υπολογισμών αποτελούν ξεχωριστές διδακτικές ενότητες στην Ε΄ δημοτικού 

και μάλιστα η βάση τους τίθεται ήδη από την Δ΄ δημοτικού. 10 Θα μείνουμε σε αυτό το 

                                                             
10 http://everydaymath.uchicago.edu/index.shtml 
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σημείο που αφορά και την έρευνά μας και αυτό είναι η διαφοροποίηση της 

συμπεριφοράς  των στρατηγικών που μπορούν να εμφανίσουν οι μαθητές στους κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς, πέρα από τη στρογγυλοποίηση με τη χρήση του 

αλληλεπιδραστικού βίντεο.  

Ενδεικτικά, ορισμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές σχετικές με τη χρήση των 

δεκαδικών αριθμών αλλά και την εκτίμηση προτείνονται στο νέο πρόγραμμα σπουδών 

και βρίσκονται στους εξής ιστότοπους: 

 http://nlvm.usu.edu (Base blocks, Base Blocks Addition, Base Blocks 

Decimals, Base Blocks Subtraction, Money) 

 http://dschool.edu.gr/ 

  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3965?locale=el (παίζω με τα 

δεκαδικά τετράγωνα, είναι ένα μικροπείραμα για τη διαχείριση 

δεκαδικών αριθμών και την αξία των ψηφίων τους.) 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3949?locale=el (πρόσθεση 

δεκαδικών αριθμών, είναι ένα μικροπείραμα για την πρόσθεση 

δεκαδικών αριθμών)  

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1841?locale=el (εκτιμήσεις και 

στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών – κλασματικών αριθμών, είναι ένα 

μικροπείραμα για την εκτίμηση του μεγέθους δεκαδικών και 

κλασματικών αριθμών και την τοποθέτησή τους σε μια αριθμογραμμή. 

Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής 

γεωμετρίας (Geogebra)) 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_3_t_1.html?from=grad

e_g_3.html (είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον για την πρόσθεση 

δεκαδικών αριθμών) 

 http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03221/ (είναι ένα 

ψηφιακό περιβάλλον για τις εκτιμήσεις του ευρώ) 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=cate

gory_g_2_t_1.html (αφορά τη διάταξη των δεκαδικών αριθμών στην 

αριθμογραμμή) 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1852?locale=el (δεκαδικοί αριθμοί 

στον άβακα, είναι ένα μικροπείραμα για την διερεύνηση ιδιοτήτων των 

δεκαδικών αριθμών. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση 

εργαλείων αναπαράστασης των αριθμών στον ψηφιακό άβακα (Flash)). 

 

 

 

 

 

http://nlvm.usu.edu/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_325_g_3_t_1.html
http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3965?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3949?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1841?locale=el
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_3_t_1.html?from=grade_g_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_3_t_1.html?from=grade_g_3.html
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03221/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1852?locale=el
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1.4 Έρευνες χρήσης στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μαθητές κάνουν χρήση πληθώρας στρατηγικών. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, το τι πρότερες αντιλήψεις και στρατηγικές 

χρησιμοποιούν  κατά την ανάπτυξή τους. Για να αναπτυχθεί μία ουσιώδης κατανόηση 

της εκτίμησης θα πρέπει σε πρώτο στάδιο, οι μαθητές να κατανοήσουν πως η εκτίμηση 

χρησιμοποιείται και είναι αναγκαία στην καθημερινή ζωή.  

Σύμφωνα με την γνώμη του ερευνητή  Reys (1986)  στο Πρόγραμμα Σπουδών 

αναφέρει πως οι μαθητές πρέπει α. να αναπτύξουν ενημερότητα και συνειδητοποίηση 

της εκτίμησης, β. να αναπτύξουν την αίσθηση του αριθμού, γ. να αναπτύξουν τις 

έννοιες των αριθμών και δ. να αναπτύξουν στρατηγικές εκτίμησης. Επίσης, οι 

ερευνητές Schoen et al. (1981)  υποστηρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών πλαισίων κατά 

τη διδασκαλία των στρατηγικών εκτίμησης. Ακόμη, ο ερευνητής Trafton (1994)  

υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικοί περιορίζουν την εκτίμηση τόσο στη 

στρογγυλοποίηση όσο και στα πολλαπλάσια του 10. Επίσης, ο ερευνητής Yoshikawa 

(1994)  αναφέρει πως Ιάπωνες εκπαιδευτικοί αποφεύγουν τη διδασκαλία με 

υπολογιστική εκτίμηση καθώς πιστεύουν πως η ίδια αποτρέπει τους μαθητές από την 

ανάπτυξη ορθής απάντησης με τη χρήση μολυβιού και χαρτιού. Τέλος, ο ερευνητής  

Goodman (1991)  κατασκεύασε ένα τεστ εκτίμησης για τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

συγκρίνει τις υψηλές και χαμηλές αποδόσεις. 

Πολλοί επίσης ερευνητές, έχουν παρατηρήσει στους μαθητές έλλειψη γνώσης 

της υπολογιστικής εκτίμησης καθώς επίσης και της βαθιάς κατανόησης αυτής της 

διαδικασίας υπολογισμού (Hanson and Hogan 2000;  Reys et al. 1991a,  b; Sowder and 

Wheeler 1989). Μαθητές οι οποίοι έχουν καλή υπολογιστική εκτίμηση, συχνά 

αναπτύσσουν μία βαθιά κατανόηση της αίσθησης και της λειτουργίας των αριθμών, 

χρησιμοποιώντας πληθώρα στρατηγικών για να εκτιμήσουν τις απαντήσεις τους 

(Dowker 1992 ; Dowker et al. 1996;  Reys et al. 1982 , 1991a , b). Επίσης, κατανοούν 

τη λειτουργία του αριθμητικού συστήματος (Hanson and Hogan 2000;  Hogan and 

Brezinski 2003). Κάτι τέτοιο διαφαίνεται και  από την εργασία τους με βάση τις 

δυνάμεις του 10, την κατανόηση της θέσης αξίας του δεκαδικού ψηφίου, την νοερή 

εκτίμηση, τις αριθμητικές λειτουργίες καθώς και τη σύγκριση μεγεθών (Reys et al. 

1982;  Rubenstein 1985;  Sowder and Wheeler 1989 ).  Αντίθετα, μαθητές με χαμηλή 

υπολογιστική εκτίμηση, συχνά περιορίζονται σε μία μόνο στρατηγική κυρίως τη 

στρογγυλοποίηση σε πολλαπλάσια του 10 (Hanson and Hogan 2000;  Lemaire and 

Lecacheur 2002;  Sowder 1992). Οι δύσκολοι και κουραστικοί υπολογισμοί 

αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα της υπολογιστικής εκτίμησης. Πρέπει να εισαχθεί 

στα προγράμματα σπουδών για να διαφανούν οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης (NCTM 

2000). Επίσης, είναι απαραίτητο γιατί υπολογίζουν δίχως αριθμομηχανή, μαθαίνουν να 

χειρίζονται καταστάσεις της καθημερινής ζωής και μάλιστα να υπολογίζουν πόσα 

χρήματα θα ξοδέψουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 

Τέλος, αξιοσημείωτες είναι και οι έρευνες που έχουν γίνει με εκπαιδευτικούς. 

Πιο συγκεκριμένα, σε μία έρευνα που έγινε, αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

ως προς τη σημασία και τη σημαντικότητα της έννοιας της υπολογιστικής εκτίμησης 

σε προγράμματα σπουδών στο Κουβέιτ. Μάλιστα, οι περισσότεροι συγχέουν την 

υπολογιστική εκτίμηση με την έννοια της στρογγυλοποίησης (60 %), ενώ το 20 % 
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θεωρεί πως είναι απαραίτητο στη μαθηματική εκπαίδευση (στο Amal Hussain Alajmi, 

2009). Επομένως, η σύγχυση ήδη προϋπάρχει και στους εκπαιδευτικούς, άρα κρίνεται 

αναγκαίο η συνεχής επιμόρφωσή τους, η οποία θ’ αποτελέσει τη βάση για την 

περαιτέρω διευκόλυνση και αποφυγή παρανοήσεων από μέρους των μαθητών.  

 

1.4.1 Έρευνες χρήσης στρατηγικών δεκαδικών αριθμών στους κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς 

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο γίνεται λόγος για τις παρανοήσεις μιας 

ομάδας μαθητών σχετικά με τους δεκαδικούς αριθμούς, όπου τείνουν να θεωρούν 

μεγαλύτερους αυτούς που έχουν μικρότερα δεκαδικά ψηφία. Η επίλυσή τους λοιπόν 

από ένα μεγάλο μέρος των μαθητών εξαρτάται τόσο από τη φύση αυτών των 

παρανοήσεων όσο και από το βαθμό στο οποίο είναι αντιμετωπίσιμες. 

Πραγματοποιήθηκε μία μεγάλου μήκους έρευνα, που μελέτησε τα 

χαρακτηριστικά αυτών των παρανοήσεων και διεξήχθη στη Μελβούρνη από το 1995 

έως το 1999. Το δείγμα αποτέλεσαν 3000 μαθητές ηλικίας 9 έως 16 ετών και το μέσο 

χρονικό διάστημα μεταξύ των διαδοχικών τεστ ( απαντήθηκαν πάνω από 1000 τεστ) 

ήταν 8 μήνες. Συχνά, η παρανόηση πως οι δεκαδικοί που μοιάζουν μικρότεροι συχνά 

είναι μεγαλύτεροι είναι κάτι που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό και από τους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει καθώς είναι πιθανόν να προέρχεται 

από το γεγονός πως δημιουργούνται αυτές οι παρανοήσεις από τον μεταφορικό τρόπο 

που παρουσιάζονται οι μαθηματικές έννοιες, εδώ του δεκαδικού αριθμού (Stacey, 

Helme, & Steinle, 2001  στο Stanley & Stacey, 2004). 

Επομένως, δύο είναι οι υποθέσεις: α) σε ποιο βαθμό εντοπίζονται τέτοιου 

είδους παρανοήσεις και β) είναι εν τέλει καλό να διατηρούνται κάποιες από αυτές; Το 

τεστ αποτελούταν από 30 ερωτήσεις τύπου σωστού – λάθους για σύγκριση 2 δεκαδικών 

αριθμών. Το «DCT» (decimal comparison test), προβάλει αξιόπιστα αποτελέσματα, όχι 

τυχαία και μάλιστα ασχολήθηκαν με αυτό το τεστ οι ερευνητές Nesher & Peled, 1986 

, στο Stanley & Stacey, (2004). Εντοπίστηκαν 4 τύποι σκέψης: 1) η σκέψη που 

επικεντρώνεται στον παρονομαστή (S1), η σκέψη δηλαδή που επικεντρώνεται στην 

αξία θέσης στην αριθμογραμμή. Πιστεύουν δηλαδή ότι το 1/100 επειδή είναι μικρότερο 

από το 1/10, ότι αυτό ισχύει σε όλους τους αριθμούς. Δημιουργούν μία ψευδή αναλογία 

πως όλα τα διψήφια δεκαδικά ψηφία είναι μικρότερα από τα μονοψήφια και 

μεγαλύτερα από τα τριψήφια. Επομένως, εντοπίζεται αδυναμία αξίας θέσης ψηφίου, 2) 

Η σκέψη (S3) (Stacey, Helme, & Steinle, 2001), όπου ανάμεσα στο 0,73 & 0,6, 

παίρνουν το μικρότερο νούμερο και το θεωρούν μεγαλύτερο αμοιβαία όπως στα 

κλάσματα 1/73 & 1/6, θεωρούν το 1ο μικρότερο από το 2ο, θεωρούν καθρέφτες 

μεταφορικής σκέψης την αμοιβαία, αρνητική αξία θέσης ψηφίου σκέψης, 3) τον 

εναλλακτικό τύπο σκέψης (other S), όπου επιλέγουν το μικρότερο δεκαδικό ως το 

μεγαλύτερο και 4) τον τύπο σκέψης (Α2), όπου εδώ τα άτομα έχουν ελάχιστη γνώση 

της αξίας θέσης ψηφίου και αυτό συχνά εντοπίζεται σε μαθητές που χρησιμοποιούν τη 

σκέψη για τα χρήματα. Συνήθως κόβουν από τα 4 δεκαδικά ψηφία τα 2 για να το 

θεωρήσουν ίσο νούμερο με αυτό που συγκρίνεται. Επίσης, όταν δεν υπάρχει δεκαδικό 

ψηφίο παίρνουν το μικρότερο δεκαδικό ως το μεγαλύτερο (Steinle and Stacey, 2002  

στο Stanley & Stacey, 2004). Συνολικά, παρατηρήθηκε πως είναι καλύτερα να έχει 
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κάποιος τον τύπο Α2, επειδή έχει τη δυνατότητα ν’ αλλάξει τρόπο σκέψης κατά 65 % 

συγκριτικά με τον S1 (38 %) & S3 (33 %). 

Τέλος, σε μία άλλη έρευνα, το δείγμα αποτέλεσαν 5.535 μαθητές (Γ΄ τάξης έως 

Α΄ Λυκείου) σε 6 σχολεία της Τασμανίας (Αυστραλία) από το 2000 έως το 2004. Οι 

έρευνες έγιναν χωρίζονται σε επίπεδα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ξεκινώντας από το 

επίπεδο β΄  παρατηρούνται πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς, κατανόησης του μισού, 

(για παράδειγμα το μισό του 0,6), κατανόηση σχέσης μέρους – όλου, αθροίσματα 

δεκαδικών (0,6 + 1,4). Συνεχίζοντας στο επίπεδο γ΄ παρατηρούνται ομαδοποιήσεις του 

10 με δεκαδικούς (4+6 αντί 0,4 + 0,6). Στο επίπεδο δ΄& ε΄ παρατηρείται ισοδυναμία, 

θεσιακή αξία συστήματος αρίθμησης σε πράξεις με δεκαδικούς (0,25 x 10, 0,18 + 0,2) 

και τέλος στο επίπεδο στ΄ έχουμε τις πιο δύσκολες πράξεις, κατανόηση της δομής του 

αριθμού π.χ. 20 / 0,5, 0,3 x 0,3, διαίρεση ακεραίου με δεκαδικό (90 : 0,5) (Callingham, 

& Watson., 2004 ).  
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2. Οι Νέες Τεχνολογίες στο πεδίο των Μαθηματικών 
Προχωρώντας στο κομμάτι της σύνδεσης με την τεχνολογία, θα μπορούσαμε 

να πούμε πως η εκπαιδευτική ενασχόληση με τα μαθηματικά αφορά προβλήματα 

και διάφορα θέματα που ανακύπτουν στον κόσμο και απασχολούν την 

καθημερινότητα. Κάτι τέτοιο βέβαια χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

Αρχικά, οι μαθητές χρειάζεται ν’ αναπτύξουν βασικές δεξιότητες υπολογισμών, που 

όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, πρέπει να περάσει  στο υποσυνείδητό 

τους ως μία απλή διαδικασία, την οποία θα επαναλαμβάνουν δίχως ιδιαίτερη 

δυσκολία. Οι πρώτες λοιπόν δεξιότητες που χρειάζεται να γνωρίζουν οι μαθητές, 

αφορούν βασικές γνώσεις των πινάκων  πολλαπλασιασμού, καθώς επίσης και τη 

δεξιότητα προετοιμασίας για πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό, είτε 

κλασμάτων, είτε ολόκληρων αριθμών. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, απαραίτητη 

είναι η κατανόηση της θεσιακής αξίας των αριθμών αλλά και των υπολογιστικών 

αλγορίθμων. Να υπάρχει μία ανεπτυγμένη και καθαρή μαθηματική σκέψη η οποία 

θα οδηγεί τους μαθητές στα επόμενα βήματα, κάτι που δεν λειτουργεί εάν δεν 

υπάρχουν οι βασικές δεξιότητες. 11   

Επομένως, τα μαθηματικά είναι ένας τρόπος αντίληψης των προβλημάτων του 

κόσμου. Μέσα σε αυτά τα προβλήματα, οι δεξιότητες καταλαμβάνουν το ρόλο των 

εργαλείων επίλυσής τους. Άρα, για τα μαθηματικά δεν αρκεί ο όρος γνώση αλλά 

γνώση που αποκτάται μέσω της πράξης. Πολλά παραδείγματα επαληθεύουν αυτή 

τη ρήση, όπως η εκμάθηση του σκάκι. Μπορεί κανείς να μάθει μέσα από το βιβλίο 

τους κανόνες, όμως εάν δεν παίξει μία παρτίδα σκάκι δεν θα το κατανοήσει σε 

βάθος. Το ίδιο ισχύει και με την εκμάθηση ποδηλασίας, κολύμπι, σκι, τένις, κιθάρα. 

Προχωρώντας σε ένα ανώτερο επίπεδο μάθησης, την εκπαιδευτική πράξη, τα 

μαθηματικά γίνονται πιο εύκολα, προσιτά και κατανοητά μέσα από τις 

προσομοιώσεις που εκτελούνται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 12 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα λογισμικά χρήσης του τομέα των 

μαθηματικών που μελετούμε και αυτός είναι οι δεκαδικοί αριθμοί και οι εκτιμήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, είναι: 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7866?locale=el (Σχηματίζω το 

χρηματικό ποσό Α. Στα πλαίσια του υπολογιστικού περιβάλλοντος 

‘MicroWorlds Pro’, το οποίο ενισχύει τους μαθητές να δημιουργήσουν 

και να μοιραστούν αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, να προετοιμάσουν 

μαθηματικά πειράματα, να εξερευνήσουν φυσικές προσομοιώσεις και 

να συνθέσουν πολυμεσικές ιστορίες), αναπτύχθηκε μια σειρά 

δραστηριοτήτων με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τους δεκαδικούς 

αριθμούς και να εκτελέσουν πράξεις με αυτούς. Καλούνται να 

σχηματίσουν σωστά το ποσό των χρημάτων που αντιστοιχεί σε ένα 

δεκαδικό αριθμό κάθε φορά. Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να 

δημιουργήσουν νομίσματα και χαρτονομίσματα αντίστοιχης αξίας και 

να εκτελέσουν υπολογισμούς με τις αξίες των νομισμάτων). 

                                                             
11 Devlin, K., 2011. 
 
12 Ό. π. 
 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7866?locale=el
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 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8018?locale=el (Ρέστα με 

χαρτονομίσματα, Στα πλαίσια του υπολογιστικού περιβάλλοντος 

‘MicroWorlds Pro’ αναπτύχθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο 

να αξιοποιήσουν οι μαθητές τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά 

με τα χαρτονομίσματα στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Στην 

οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ένα αντικείμενο που πρόκειται να 

αγοραστεί, η τιμή αγοράς του, καθώς και το ποσό που δόθηκε για την 

αγορά του. Οι μαθητές πρέπει να σχηματίσουν το ποσό που θα δοθεί ως 

ρέστα χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα χαρτονομίσματα). 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8016?locale=el (παίρνω τα ρέστα, 

Στα πλαίσια του υπολογιστικού περιβάλλοντος ‘MicroWorlds Pro’ 

αναπτύχθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο να αξιοποιήσουν οι 

μαθητές τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά με τα νομίσματα 

στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Στην οθόνη του υπολογιστή 

εμφανίζεται ένα αντικείμενο που πρόκειται να αγοραστεί, η τιμή αγοράς 

του, καθώς και το ποσό που δόθηκε για την αγορά του. Οι μαθητές 

πρέπει να σχηματίσουν το ποσό που θα δοθεί ως ρέστα 

χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα νομίσματα). 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8015?locale=el (Νομίσματα, Στα 

πλαίσια του υπολογιστικού περιβάλλοντος ‘MicroWorlds Pro’   

αναπτύχθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο να αξιοποιήσουν οι 

μαθητές τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά με τα νομίσματα 

κατά την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Στην οθόνη του 

υπολογιστή εμφανίζεται ένα αντικείμενο που πρόκειται να αγοράσουν 

οι μαθητές, καθώς και η τιμή αγοράς του. Οι μαθητές πρέπει να 

σχηματίσουν το ποσό που θα δώσουν χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα 

νομίσματα). 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3756?locale=el (Με 2 πούλια 

φτιάχνω αριθμούς, είναι ένα μικροπείραμα για τη κατασκευή αριθμών 

με δύο πούλια, την αναγνώριση της αξίας θέσης των ψηφίων τους και 

τη διάταξη τους). 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3770?locale=el (Βρες τον αριθμό, 

είναι ένα μικροπείραμα για τη σύνδεση της λεκτικής μορφής με την 

συμβολική γραφή αριθμού και τη διάκριση της αξίας των ψηφίων του 

σε σχέση με τη θέση τους μέσα στον αριθμό). 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8071?locale=el (Γνωρίζω τα 

χαρτονομίσματα, Στα πλαίσια του υπολογιστικού περιβάλλοντος 

‘MicroWorlds Pro’ αναπτύχθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο 

να αξιοποιήσουν οι μαθητές τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά 

με τα χαρτονομίσματα στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Στην 

οθόνη εμφανίζεται ένα αντικείμενο που πρόκειται να αγοράσουν οι 

μαθητές, καθώς και η τιμή αγοράς του. Οι μαθητές πρέπει να 

σχηματίσουν το ποσό που θα δώσουν χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα 

χαρτονομίσματα). 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_1_t_1.html (αφορά τις 

πράξεις των δεκαδικών αριθμών) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8018?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8016?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8015?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3756?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3770?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8071?locale=el
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_1_t_1.html
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 http://www.gamequarium.com/decimals.html (αφορά την 

αισθητοποίηση των δεκαδικών αριθμών) 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic/decimals (αφορά τη 

στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών) 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic/rounding-and-estimating (αφορά 

τη στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών) 

 http://www.aaamath.com/est27a-rounding.html  (αφορά τη 

στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών) 

 http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/fracto.html 

(αναπαράσταση κλάσματος και δεκαδικού αριθμού) 

 

2.1 Σύνδεση Μαθηματικών με βίντεο παιχνίδια 

Πιο εκτενέστερα στην περιγραφή της έρευνάς μας και οδεύοντας προς το μέσο 

που θ’ αξιοποιήσουμε (αλληλεπιδραστικό βίντεο), θα ξεκινήσουμε με την 

αναγκαιότητα χρήσης του απλού βίντεο καθώς ωθεί στην: «απόκτηση βασικών 

μαθηματικών δεξιοτήτων που οδηγούν  σε μία βαθιά ολοκληρωμένη μαθηματική σκέψη. 

Δίχως αυτές τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες δεν μπορεί κανείς να σημειώσει μεγάλη 

πρόοδο». Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με ένα βιντεοπαιχνίδι αρκεί να υπάρχει ένας 

ουσιαστικός, σαφής και ξεκάθαρος στόχος. Μάλιστα, τα παιχνίδια τα οποία μπορούν 

ν’ αναπτύξουν γνήσια μαθηματική σκέψη είναι πολύ πιο δύσκολο να κατασκευαστούν 

συγκριτικά με αυτά που αναπτύσσουν απλές δεξιότητες. Αντίστοιχα, είναι πολύ πιο 

δύσκολο να διδάξει κανείς και να μεταφέρει μαθηματική σκέψη συγκριτικά με κάποιον 

που διδάσκει και μεταφέρει απλές μαθηματικές δεξιότητες. Όπως, είναι πολύ δύσκολο 

να διαμορφώσει κανείς ένα περιβάλλον όπου αναπτύσσεται καθαρή και 

εποικοδομητική μαθηματική σκέψη συγκριτικά με ένα περιβάλλον όπου 

αναπτύσσονται απλές δεξιότητες μάθησης. 13 

Υπάρχουν πάντως μαθηματικά παιχνίδια, τα οποία επαληθεύουν όλα τα 

προηγούμενα. Για παράδειγμα, το ‘’Timez attack’’, παρέχεται με ελκυστικό τρόπο στα 

παιδιά, με σκοπό να μάθουν τους πίνακες του πολλαπλασιασμού. Ο παίκτης πρέπει να 

πληκτρολογήσει τη σωστή απάντηση σε  μια σειρά από προβλήματα πολλαπλασιασμού 

για να σκοτώσει το τέρας προτού το ίδιο σκοτώσει τον παίκτη. Ένα άλλο παιχνίδι, είναι 

‘’το Dimension M’’,  το οποίο επικεντρώνεται στην άλγεβρα και τους κανόνες της 

αριθμητικής. Ο παίκτης πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις σωστά για να προχωρήσει 

στο παιχνίδι. Και τα δύο παιχνίδια πετυχαίνουν τους στόχους των προγραμματιστών 

που καθορίζονται για τα προϊόντα τους. Το αρνητικό τους χαρακτηριστικό στοιχείο, 

είναι ότι το περιβάλλον (αντιπροσωπεύει τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος, που 

στην παραδοσιακή του μορφή είναι το χαρτί και μολύβι), δεν ανταποκρίνεται στον 

πραγματικό κόσμο. Κανένα παιδί δεν θα βρεθεί μπροστά σε ένα τέρας, ούτε θα κληθεί 

ν’ αναμετρηθεί μαζί του. Γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο το περιβάλλον στο οποίο 

διεξάγεται η δραστηριότητα να βρίσκεται σε στενή επαφή με την πραγματικότητα. 

Μάλιστα, θα πρέπει ως προς το σχεδιασμό του παιχνιδιού να διαχωριστεί η 

δραστηριότητα, ο τρόπος σκέψης από την αντίστοιχη συμβολική αναπαράσταση. 14 

                                                             
13 Ό. π. 
14 Ό. π.  

http://www.gamequarium.com/decimals.html
http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic/decimals
http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic/rounding-and-estimating
http://www.aaamath.com/est27a-rounding.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/fracto.html
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Η ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών ξεκινάει πριν από 20 χρόνια στη Νότια 

Αμερική. Το πλαίσιο μάθησης αποτελούσε οι λαϊκές αγοραπωλησίες που διεξάγονταν 

σε μία Βραζιλιάνικη μικρή πόλη. Ο τρόπος εκμάθησης των συναλλαγών (ρέστα, 

υπολογισμός) γινόταν με προφορικό λόγο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βγήκε ο ορισμός 

για τα καθημερινά μαθηματικά. Είναι εκείνα που διδάσκονται παντού και σε παιδιά 

ηλικίας 5 – 14 ετών. Συμπεριλαμβάνουν τις βασικές έννοιες αριθμών, αριθμητική, 

αριθμητικές σχέσεις, πολλαπλασιαστική και αναλογική σκέψη, αριθμητική εκτίμηση, 

στοιχειώδη γεωμετρία, βασική γεωμετρία συντεταγμένων, στοιχειώδη άλγεβρα 

σχολείου, ποσοτική λογική, βασικές πιθανότητες και στατιστική σκέψη, λογική σκέψη, 

χρήση αλγορίθμου, σχηματισμό προβλήματος, επίλυση προβλημάτων, και  ορθολογική 

χρήση αριθμομηχανής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διεξήχθη μία έρευνα από 3 

ερευνητές, την Terezinha Nunes (η «νεαρή γυναίκα» της ιστορίας), του Analucia Dias 

και του David William Carraher. Οι τρεις ερευνητές βγήκαν στις λαϊκές αγορές της 

Ρεσίφε με κρυφό μαγνητόφωνο. Έγιναν ερωτήσεις σε μικρά παιδιά μεταξύ 8 και 14 

ετών. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να συγκρίνει την παραδοσιακή διδασκαλία που είχαν 

λάβει όλοι οι νέοι επιχειρηματίες της αγοράς από το σχολείο συγκριτικά με την 

πρακτική που ασκούσαν στην αγορά.  Από την έρευνα, φάνηκε πως ο ένας 

μικροπωλητής δεν είχε μάθει σε όλη τη σχολική του ζωή να πολλαπλασιάζει με τον 

κανόνα του 10, παρά να προσθέτει στο ήδη υπάρχον νούμερο μηδενικά, δίχως να 

γνωρίζει το λόγο για τον οποίο εκτελεί τη συγκεκριμένη πράξη (με την παραδοσιακή 

μέθοδο). Ό, τι είχε μάθει το έμαθε μέσω της εμπειρίας του στο μέρος όπου διεξάγονταν 

οι αγοραπωλησίες. Στην πρόσθεση, χώριζε το 10 σε ομάδες και με έναν εκπληκτικό 

τρόπο εφηύρε τη λύση. Ένα άλλο παιδί στην πράξη της αφαίρεσης χρησιμοποίησε 

επίσης τη σταδιακή διαδοχή των βημάτων κι έλυσε το πρόβλημα. Παρατηρήθηκε πως 

σε προβλήματα πρόσθεσης με μεγάλα νούμερα υπήρχε μία δυσκολία με τη μέθοδο από 

δεξιά προς τα αριστερά. Ακόμη, σε προβλήματα διαίρεσης γινόταν υποδιπλασιασμός 

δύο φορές των αρχικών αριθμών για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. ‘Έτσι, σιγά 

σιγά δημιουργήθηκαν τα μαθηματικά του δρόμου, τα οποία δεν εστιάζουν απλά σε 

αγοραπωλησίες στη Βραζιλία και αναφέρονται στα μαθηματικά που μπορεί να λύσει 

κανείς όποτε το επιθυμεί και παντού. Αυτό το είδος εντοπίζεται στις ΗΠΑ, και 

περιγράφεται από τον  James Herndon το 1971 στο βιβλίο του με τίτλο: ‘’πώς να 

επιβιώσεις στη χώρα σου;’’. 15 

2.1.1 Χαρακτηριστικά βίντεο παιχνιδιών 

Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που ενισχύουν την παραπάνω άποψη είναι, 

πως θέτουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, κανόνες χρήσης, να υπάρχει μία 

λογική, να γίνεται χρήση των κατάλληλων στρατηγικών, συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

όπως το ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος, Να είναι κατάλληλα στην 

κατανόηση εννοιών, γενίκευσης, επίλυση προβλημάτων, κατάλληλα ως ενδιαφέρουσα 

εισαγωγή σε ένα μαθηματικό αντικείμενο, ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών, 

αποφυγή βαρεμάρας, ανακάλυψη μάθησης, προσαρμογή των αποτελεσμάτων σε νέες 

καταστάσεις, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, συνεργασία με τους μαθητές σε μία 

ευρύτερη ομάδα και μάλιστα έξοδο στην κοινωνία. 16 

                                                             
15 Ό. π.  
16 The effect of using computer games in teaching mathematics on developing the number sense of 
fourth grade students 
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2.2 Έρευνες χρήσης βίντεο παιχνιδιών στα Μαθηματικά 

Έτσι λοιπόν, η ερευνήτρια Nune και οι συνεργάτες της έκαναν μία δοκιμαστική 

έρευνα σε 16 μαθητές τρίτης τάξης. Λόγω όμως του ότι κάποια παιδιά επαναλάμβαναν 

την τάξη ξανά, ήταν και μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Τους δόθηκαν 3 ειδών 

προβλήματα: 1. Προσομοιωμένες συναλλαγές, 2. Λεκτικά προβλήματα και 3. Απλά 

υπολογιστικά, αριθμητικά προβλήματα. Εκτός από 1 κατηγορία φάνηκε πως οι μαθητές 

παρουσίασαν καλύτερη απόδοση σε νοητικές αριθμητικές σχέσεις. Μόνο σε 

προβλήματα διαίρεσης δεν παρουσίασαν καμία πρόοδο ούτε με χαρτί και μολύβι, ούτε 

με το μυαλό, ούτε με προσομοίωση. Συνολικά, φάνηκε πως οι μαθητές παρουσίαζαν 

επιτυχία με τη μέθοδο μολυβιού και χαρτιού που είχαν μάθει από το σχολείο σε 

συνδυασμό με την νοητική σκέψη. 17 

Επίσης, στις αρχές της δεκαετίας 1980, ο ανθρωπολόγος Jean Lave έκανε μία 

έρευνα με ενηλίκους, απλούς ανθρώπους της  Νότιας Καλιφόρνια, σχετικά με ψώνια 

από σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το φύλο δεν παρουσιάζει κάποια 

ιδιαίτερη σημασία ως προς την απόδοση σε αριθμητικές πράξεις. Η συχνότητα με την 

οποία χρησιμοποιούν τα μαθηματικά είναι σημαντικός παράγοντας (από τις 800 

συναλλαγές, οι 200 αφορούσαν ουσιαστικά αριθμητικές πράξεις). Το τεστ, παρουσίαζε 

ερωτήσεις που αφορούσαν όλους τους αριθμούς ((θετικούς / αρνητικούς), κλάσματα, 

δεκαδικούς, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση)). Επίσης, το τεστ 

μετρούσε τις ίδιες δεξιότητες που παρουσίαζαν οι αγοραστές στο σούπερ μάρκετ με 

αυτές που είχαν στην αίθουσα. Παρατηρήθηκε σε μεγάλο ποσοστό πως απάντησαν 

σωστά στις ερωτήσεις κατά την εμφάνισή τους στο σούπερ μάρκετ συγκριτικά με αυτές 

στην αίθουσα. Αυτό συνέβη γιατί στην αίθουσα απαιτείται ακρίβεια στις απαντήσεις 

ενώ στο σούπερ μάρκετ αξιοποιήθηκε η δεξιότητα της εκτίμησης. Άλλος ένας λόγος 

ήταν πως οι αριθμητικές ικανότητες στο σούπερ μάρκετ δεν είχαν καμία σχέση με 

αυτές του σχολείου. Και ακόμη περισσότερο φάνηκε πως τα μαθηματικά του σχολείου 

δεν έχουν καμία σχέση με τα μαθηματικά της καθημερινής ζωής. 18  

Ακόμη, έκθεση του Δεκεμβρίου του 2008, έδειξε  τα ακόλουθα στοιχεία: το 

53% των Αμερικανών ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω, ασχολούνται με 

βιντεοπαιχνίδια, περίπου ένας στους πέντε ενήλικες (21%), παίζουν καθημερινά ή 

σχεδόν καθημερινά. Το  97% των εφήβων παίζουν βιντεοπαιχνίδια, το  81% των 18-29 

χρόνων παιχνίδια άλογα παιχνίδια, ενώ μόνο το 23% των ατόμων άνω των 65 ετών το 

αντίθετο. Ακόμη, οι άνδρες (55%) παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες από τις 

γυναίκες (50%) για να παίξει το βιντεοπαιχνίδια. Οι κάτοικοι των πόλεων (56%) είναι 

λίγο πιο πιθανό να παίξουν βιντεοπαιχνίδια από ό, τι οι κάτοικοι της υπαίθρου (47%). 
19 

Ακόμη μία έρευνα έγινε σε 3 τάξεις του δημοτικού (Ε΄ τάξη) με εικονικές 

αναπαραστάσεις.  Μια εικονική αναπαράσταση είναι "Μια αλληλεπιδραστική, 

βασισμένη στο διαδίκτυο οπτική αναπαράσταση ενός δυναμικού αντικειμένου που 

εμφανίζει ευκαιρίες για την κατασκευή μαθηματικής γνώσης (Moyer, Bolyard, & 

Spikell, 2002). Η χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων έχει δειχθεί ότι είναι ένας 

                                                             
17 Ό. π. 
18 Ό. π. 
19 Ό. π. 



34 
 

σημαντικός παράγοντας στις ικανότητες των μαθητών να μοντελοποιήσουν και να 

καταλάβουν τη μαθηματική κατασκευή (Cifarelli, 1998? Fennell & Rowan, 2001? 

Goldin & Shteingold, 2001? Kamii, Kirkland, & Lewis, 2001? Lamon, 2001? Perry & 

Atkins, 2002). Χαρακτηριστικά, οι μαθητές ανέφεραν πως καταλάβαιναν λόγω της 

οπτικής και δυναμικής φύσης του προγράμματος.  Μάλιστα υπάρχει καλύτερη 

επικοινωνία των μαθητών και της αντίστοιχης μαθηματικής γνώσης. 

2.3 Αρχές δημιουργίας βίντεο παιχνιδιών στα Μαθηματικά 

Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας την περιγραφή μας, 11 είναι οι βασικές και 

σημαντικές μαθηματικές αρχές για ένα αποδοτικό μαθησιακό περιβάλλον μέσα από τη 

μορφή ενός βιντεοπαιχνιδιού: 

 

 

 

 

1 

Πραγματικό περιβάλλον με καθημερινές 

καταστάσεις με απλούς ανθρώπους, σε 

αγορά, καταστήματα, γραφεία, 

εργοστάσια, εργαστήρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής (όπως 

βουνά ή εθνικά πάρκα) όπου 

αξιοποιούνται δεξιότητες πλοήγησης. 

Σημαντικός παράγοντας της μαθησιακής 

διαδικασίας είναι το κίνητρο. 

 

 

2 

Το μαθησιακό περιβάλλον να είναι πολύ 

κοντά στο περιβάλλον το οποίο 

αξιοποιούν οι μαθητές γι’ ‘αυτό που 

θέλουν να μάθουν (ποικιλία 

καταστάσεων). 

 

3 

Παροχή δίχως περιορισμό αριθμών 

στους μαθητές στο ίδιο μαθησιακό 

περιβάλλον. 

 

 

4 

Μαθησιακό περιβάλλον σχεδιασμένο με 

τρόπο που να επιτρέπει στον μαθητή να 

επαναλάβει μία διαδικασία εφόσον το 

επιθυμεί. 

 

 

5 

Μαθησιακό περιβάλλον σχεδιασμένο με 

τρόπο που να παρέχει ποικιλία 

καταστάσεων και διαστάσεων της 

μάθησης. 

6 

 

Περιβάλλον με ανεπίσημη μορφή 

αξιολόγησης της προετοιμασίας των 

μαθητών. 

7 Περιβάλλον που να εφοδιάζει τους 

μαθητές εκ των προτέρων με 
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οργανωμένες δραστηριότητες και 

μάλιστα εξατομικευμένα. 

 

8 

Περιβάλλον με ανακάλυψη νέων ιδεών κι 

εργασία σε δραστηριότητες σύμφωνα με 

το ρυθμό του εκάστοτε μαθητή. 

 

9 

Περιβάλλον με την ανάλογη θετική 

δημόσια ανατροφοδότηση από τον 

εκπαιδευτικό ανάλογα με την 

προσπάθεια του κάθε μαθητή. 

 

 

10 

Περιβάλλον που δίνει με τον κατάλληλο 

τρόπο η «αρνητική» ανατροφοδότηση 

ώστε ο μαθητής να μην τα παρατά αλλά 

να συνεχίζει όσο περισσότερο μπορεί. 

 

11 

Περιβάλλον διασκεδαστικό και όσο 

περισσότερο προσομοιωμένο γίνεται. 

 

Επίσης, τα βιντεοπαιχνίδια συσχετίζονται θετικά και με το μορφωτικό επίπεδο 

και τη δραστηριότητα καθώς: Το 57% των ατόμων με κάποια κολεγιακή εκπαίδευση 

παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να παίξουν βιντεοπαιχνίδια συγκριτικά με 

τους απόφοιτους του  Λυκείου (51%) καθώς και όσους έχουν χαμηλότερη σχολική 

εκπαίδευση (40%). Τέλος, το 76% των σημερινών φοιτητών (82% της πλήρους 

απασχόλησης και το 69% των φοιτητών μερικής φοίτησης) παίζουν βιντεοπαιχνίδια σε 

σύγκριση με το 49% των μη-φοιτητών. 
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Διαμορφώθηκαν λοιπόν μέσα από όλα αυτά οι τάσεις μαθηματικής ικανότητας: 

 

2.3.1 Αξιοποίηση ψηφιακής ιστορίας  

Συνεχίζοντας, πιο αναλυτικά, σε μία έρευνα του ερευνητή Gundas (2014), 

μελετήθηκε η επίδραση που μπορεί να προκαλέσει μία ψηφιακή ιστορία, η οποία 

αξιοποιήθηκε ως πλαίσιο στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και 

ταυτόχρονα αξιοποιείται η ίδια ιστορία από τους μαθητές σε εκτυπωμένη μορφή.  

Η έρευνα έγινε στην ΣΤ΄ τάξη, στην οποία συμμετείχαν 128 μαθητές. Η 

πειραματική ομάδα έλυσε τη σειρά των μαθηματικών προβλημάτων με τη χρήση 

της ψηφιακής ιστορίας. Η 1η ομάδα ελέγχου αξιοποίησε την εκτυπωμένη έκδοση 

της ίδιας ιστορίας, ενώ η 2η ομάδα ελέγχου έκανε ακριβώς το ίδιο, δίχως την 

ύπαρξη κάποιου πλαισίου. 

Η ψηφιακή μαθηματική ιστορία που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή, 

είχε ως στόχο να ενταχθούν τα μαθηματικά προβλήματα μέσα σε ένα πραγματικό 

πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό, ο μαθητής καλείται να λύσει μαθηματικά προβλήματα, 

που αντιμετωπίζει ο ήρωας της ιστορίας, με σκοπό να τον βοηθήσει να φτάσει στον 

τελικό του στόχο. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 

της ιστορίας ως ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξή του. Όσον αφορά το 

κομμάτι του σχεδιασμού, χρησιμοποιήθηκε μια παρουσίαση η οποία βασίζεται στο 

βίντεο και την αφήγηση. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, εμφανίζονται πάνω στο 

κείμενο κάποιες πληροφορίες, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τον μαθητή στην 

επίλυση των προβλημάτων. Επίσης, υπάρχουν αλληλεπιδραστικά κουμπιά τα οποία 

επιτρέπουν στον χρήστη να σταματάει, να ξεκινάει ή ακόμη και να κάνει παύση 

κατά τη διάρκεια της αφήγησης, ώστε να μπορεί να ακούσει και να 

Εννιολογική (κατανόηση 
μαθηματικών εννοιών, 

σχέσων)

Διαδικαστική (εκτέλεση 
αριθμητικών 

διαδικασιών με ακρίβεια, 
αποτελεσματικότητα, 

ευελιξία και 
καταλληλότητα)

Στρατηγική (δυνατότητα 
διατύπωσης κι επίλυσης 

προβλημάτων σε 
πραγματικές συνθήκες)

Προσαρμοστική -
συλλογιστική (ικανότητα 

λογικής σκέψης, 
προβληματισμού, 

εξηγήσεων, 
αιτιολόγησης)

Παραγωγική (ικανότητα 
αντιμετώπισης των 
μαθηματικών ως 

χρήσιμα και λογικά)
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παρακολουθήσει την ιστορία δίχως τη βοήθεια εξωτερικού ατόμου. Με αυτό τον 

τρόπο ο ίδιος ελέγχει το ρυθμό της μάθησής του. Ακόμη, του παρέχεται 

ανατροφοδότηση έπειτα από την επίλυση ενός προβλήματος, ώστε να τον βοηθήσει 

να κατανοήσει λάθη που πιθανώς έχει κάνει. Επίσης, εμφανίζονται οθόνες 

μηνυμάτων για να τον καθοδηγήσουν στα βήματα που πρέπει να κάνει ώστε να 

επιλύσει σωστά το πρόβλημα. 20 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ψηφιακή ιστορία βοήθησε 

περισσότερο στην κατανόηση των μαθητών συγκριτικά με την εκτυπωμένη. 

Ακόμη, οι μαθητές είχαν καλύτερες επιδόσεις στην επίλυση των προβλημάτων. Τα 

επιπρόσθετα αλληλεπιδραστικά στοιχεία που περιλάμβανε η ψηφιακή ιστορία (η 

αφήγηση, η επισήμανση, η ανατροφοδότηση και οι οθόνες μηνυμάτων) την 

διαφοροποιούσαν από την εκτυπωμένη. Η ανατροφοδότηση που αξιοποιούνταν 

στην οθόνη και καλούσε τους μαθητές να επιλύσουν ξανά το πρόβλημα συνέβαλε 

στην αυτοαξιολόγηση και την αυτοδιόρθωση των μαθητών. Αντιθέτως, κάτι τέτοιο 

δεν λειτούργησε στον ίδιο βαθμό στην ομάδα που αξιοποίησε την εκτυπωμένη 

μορφή της ιστορίας. 

Έτσι λοιπόν, ο ερευνητής διαπιστώνει ότι η ύπαρξη της ιστορίας από μόνη 

της, ως πλαίσιο για την επίλυση των προβλημάτων, δεν επηρέασε σε μεγάλο βαθμό 

την επίδοση των μαθητών. Ωστόσο, φάνηκε ότι η ψηφιακή ιστορία βοήθησε στην 

καλύτερη επίδοση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων και μάλιστα ήταν 

πολύ πιο αποτελεσματική από τα μεμονωμένα προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Πουρνάρα, Κ., (2015), Ηλεκτρονική εφαρμογή του πολλαπλού μηνύματος των διαφορετικών 
αναπαραστάσεων: Οι εμπειρικοί, οι λογοτέχνες, οι ζωγράφοι και οι μαθηματικοί., Μεταπτυχιακή 
εργασία, σελ. 46 - 47 
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2.4 Παράγοντες επηρεασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας των 

μαθηματικών από τη χρήση βίντεο 

Η συχνή δυσκολία όμως που εντοπίζεται σε μαθηματικά προβλήματα, είναι 

αυτά, τα οποία λύνονται με δυσκολία εντός της τάξης και με ευκολία εκτός 

(αγοραπωλησία με ρούχα, δυσκολία στα ρέστα). Με αυτό τον τρόπο, 

εξασφαλίζοντας το πλαίσιο, το γεγονός ότι οι αριθμοί έχουν έννοια αλλά και οι 

συνέπειες των πράξεων είναι σημαντικές, παρατηρήθηκε πως το κίνητρο και η 

αντίστοιχη έννοια που μελετάται έχει νόημα και επηρεάζει κάθε τι στην 

αριθμητική. Επίσης, αξιοσημείωτοι είναι και οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί 

παράγοντες σε αυτό. Στα μαθηματικά, η αναζήτηση, η απόδοση και οι γενικές 

μέθοδοι είναι σημαντικό κομμάτι κάτι που εντοπίζεται στις εκπαιδευτικές 

μεθόδους, οι οποίες είναι ευρύτερες και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισχύ. 21 

Σε ορισμένες προσομοιώσεις, τα υποκείμενα παρουσιάζονται με 

πραγματικά κουτιά, μπουκάλια, βάζα. Στα πακέτα διαφόρων ειδών που 

λαμβάνονται από το σούπερ μάρκετ, ζητείται να αποφασίσουν ποια να αγοράσουν 

μεταξύ των ανταγωνιστικών μαρκών. Σε άλλες προσομοιώσεις παρουσιάζονται 

πληροφορίες με την τιμή και την ποσότητα τυπωμένες σε κάρτες. Μέσα από όλο 

αυτό το σενάριο, το θέμα παρουσιάζεται ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ο 

οποίος επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη περισσότερο ο τρόπος που θα 

παρουσιαστεί το θέμα σε μία προσομοίωση, δηλαδή ο μαθητής να μεταφερθεί στο 

πραγματικό πλαίσιο και να επεξεργαστεί ενεργά τα δεδομένα και όχι ως 

αποτελέσματα ενός τεστ, παίζει σπουδαίο ρόλο στην οργάνωση του 

βιντεοπαιχνιδιού. 22  

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ικανότητα των μαθητών να 

ασχοληθούν με μια μαθησιακή εμπειρία είναι το άγχος όπου με βάση τους Gargiulo 

και Metcalf (2010) πολλοί μαθητές βιώνουν άγχος με τα μαθηματικά κάτι που 

εμποδίζει τη μάθησή τους και κάνει τη μεταβίβαση των δεξιοτήτων δύσκολη. 

Ακόμη, η έλλειψη πρακτικής αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα καθυστέρησης 

της μαθηματικής γνώσης Stanovich (1986). Οι μαθητές θα πρέπει ν’ αναπτύξουν 

τις βασικές δεξιότητες για να προχωρήσουν στην επίλυση πολύπλοκων 

δραστηριοτήτων (Wooudward, 2006). Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί με τη 

σειρά τους θα πρέπει να τους ωθήσουν στο να αναπτύξουν το στοιχείο της αίσθησης 

αριθμού (Van de Walle, 2003) και να μην μείνουν σε μία παραδοσιακή μεταφορά 

γνώσεων. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να κινητοποιούν τους μαθητές όχι μόνο ν’ 

αναπτύξουν την ικανότητά τους στο να επιλύουν βασικά μαθηματικά γεγονότα 

αλλά και να τονώσουν την αυτοεικόνα τους αποδοτικά και αποτελεσματικά. Κάτι 

τέτοιο υπάρχει μεγάλη πεποίθηση πως μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της 

τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα με τα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία είναι τόσο 

φημισμένα στις μέρες μας (Selwyn, Potter & Cranmer, 2008). Μάλιστα, έρευνα 612 

Βρετανών μαθητών δημοτικού έδειξε ότι το 47% τους άρεσε είτε να παίζουν 

παιχνίδια ψηφιακά είτε παιχνίδια με κινητές κονσόλες (Selwyn et al., 2008). Ένα 

                                                             
21  The effect of using computer games in teaching mathematics on developing the number sense of 
fourth grade students 
 
22 Ό. π. 



39 
 

από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια με κινητή κονσόλα είναι το Nintendo DS (HGC)  με 

τον Dr. Kawasima του Brain Training και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη 

βελτίωση των μαθητών δεξιοτήτων των κατ’ εκτίμηση νοερών υπολογισμών, την 

κινητοποίηση και την αυτοεικόνα τους προς τα μαθηματικά. Η ανάλυση του βίντεο 

έδειξε πως η εμπλοκή των μαθητών στο μάθημα ήταν πολύ πιο υψηλή μέσα από τη 

χρήση παιχνιδιών με κινητές συσκευές.   

2.4.1 Αλληλεπιδραστικό video: χαρακτηριστικά του στοιχεία 

Το αλληλεπιδραστικό βίντεο λοιπόν αποτελεί ένα αξιόπιστο μέσο, το οποίο 

παρουσιάζει πληθώρα δυνατοτήτων και δυναμικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να 

βοηθήσουν το μαθητή στην επίλυση καθημερινών μαθηματικών προβλημάτων. 

Αποτελείται από εικόνες και λέξεις, οι οποίες εμφανίζονται ταυτόχρονα. 

Παρουσιάζονται με ακουστικό τρόπο, όπου οι εικόνες εμφανίζονται με κίνηση, ενώ οι 

λέξεις ακούγονται σε στυλ αφήγησης. Ο απώτερος στόχος είναι η κατανόηση από 

μέρους του μαθητή αυτού που ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει, προ- ελέγχει και θέτει σε 

δοκιμασία. 

Ο ορισμός του βίντεο αναφέρεται: «…στη χρήση συστημάτων πληροφορικής 

όπου επιτρέπεται η προληπτική και τυχαία πρόσβαση στο περιεχόμενο του βίντεο με βάση 

τις απορίες ή τους στόχους της αναζήτησης» (Zhang et al,, 2006)   αντιπροσωπεύοντας 

τη συγχώνευση δύο διεισδυτικών λειτουργιών (εικόνες + λέξεις). 23 Το βίντεο 

ενσωματώνει τους πολυμεσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των 

εικόνων, του ήχου και της ομιλίας. Όταν παρουσιάζεται στην ολοκληρωμένη του 

μορφή, αποτελεί ένα μαθησιακό εργαλείο το οποίο αξιοποιείται για μια ισχυρή 

αποτελεσματική διδασκαλία. Το κάθε μέσο ενισχύει τα υπόλοιπα, κατευθύνοντας  

ταυτόχρονα προς τη γνησιότητα και την πραγματικότητα του πλαισίου μάθησης 

(Brown, Collins, & Duguid, 1989). Ως αποτέλεσμα των οπτικών και ακουστικών 

μηνυμάτων των βίντεο, οι μαθητές επεκτείνουν την επεισοδιακή μνήμη και μαθαίνουν 

οπτικά, κάτι που βοηθάει στη διπλή κωδικοποίηση των πληροφοριών (Bonk, 2011? 

Paivio, 1986). Κάτι τέτοιο ενισχύει την μάθηση των μαθητών καθώς βλέπουν τις 

έννοιες σε δράση (Klass, 2003? Michelich, 2002). Το βίντεο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία βοηθά τους μαθητές να έχουν διευρυμένη προσοχή αλλά και μαθησιακή 

ικανοποίηση (Choi & Johnson, 2005, 2007; Κουμή, 2006; Mackey & Ho, 2008). Η 

χρήση του βίντεο και του ήχου παρέχει ευκαιρίες για όλες τις αισθητήριες αντιλήψεις, 

ακουστικές, οπτικές, κιναισθητικές, και κινητοποιεί τους μαθητές να είναι δραστήριοι 

στη μαθησιακή διαδικασία (Saylor, 2004). 

2.4.2 Θετικά και αρνητικά γνωρίσματα του αλληλεπιδραστικού βίντεο 

Αν και η χρήση της τεχνολογίας έχει επιφέρει αρκετά θετικά αποτελέσματα, 

δεν παύει όμως να υπάρχουν απόψεις και ως προς το αντίθετο. Μάλιστα, την τελευταία 

άποψη εξέφρασε ο Richard E. Clark, ο οποίος ισχυρίστηκε πως «…οποιαδήποτε 

αναγκαία διδακτική μέθοδος μπορεί να μεταδοθεί στους μαθητές από οποιαδήποτε μέσα 

μαζικής ενημέρωσης ή από μία ποικιλία μειγμάτων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία 

θα επιφέρουν παρόμοια μαθησιακά αποτελέσματα..»(7, σελ. 27 αναφορά στο Using 

Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian Primary School Children). 

                                                             
23 Making Training More Cognitively Effective: Making Videos Interactive. 
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Υπάρχουν όμως και επιστήμονες οι οποίοι ισχυρίζονται τα θετική πλευρά της 

τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά ο ερευνητής Bernard Robin θεωρεί πως το ζήτημα δεν 

έγκειται στο κομμάτι χρήσης της τεχνολογίας σχετικά με τη χρήση της τεχνολογία ή 

όχι. Έγκειται στον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας ώστε να βρεθούν νέοι δρόμοι, τους 

οποίους θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να μεταφέρουν τα διδάγματά τους 

(20, σελ. 221 αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives in Educating 

Egyptian Primary School Children). Ο ερευνητής Richard Mayer υποστηρίζει πως ως 

οπτική μορφή αναπαράστασης, τα πολυμέσα μπορούν να αποτελέσουν ένα αποδοτικό 

μαθησιακό εργαλείο, ικανό ως προς το να ενισχύσει τους μαθητές να μάθουν.  

Πολύ σημαντική στη χρήση της τεχνολογίας εμφανίζεται η αφήγηση.  

Προσφέρει ισχυρές γνωστικές δεξιότητες και οργανωμένη σκέψη (Shank, R. C. (2000) 

αναφορά στο Accessing knowledge through narrative context). Αποτελεί ένα βασικό 

αλλά συνάμα ισχυρό κι ελκυστικό μέσο επικοινωνίας και μεταφοράς της γνώσης. 

Δημιουργεί νέους κόσμους και προσκαλεί τους μαθητές να ζωγραφίσουν τους δικούς 

τους μέσα σε αυτούς τους νέους κόσμους. Η Myrna Diamond ισχυρίζεται πως η 

αφήγηση είναι ένα μέσο που βοηθάει τους ανθρώπους ν’ ανταλλάσσουν μεταξύ τους 

ιστορίες, να υπολογίζουν για τις πράξεις τους και να κατασκευάζουν την έννοια μέσα 

σε συγκεκριμένα πλαίσια (11. σελ. 2 αναφορά στο  Using Interactive Multimedia 

Narratives in Educating Egyptian Primary School Children). Παίζει μάλιστα πολύ 

σημαντικό ρόλο ως προς το να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ο ένας στον άλλον (11. 

σελ. 3 αναφορά στο  Using Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian 

Primary School Children). Μάλιστα, ο Bruner έδωσε τον ορισμό της αφήγησης 

συνδέοντας τον με το συναίσθημα. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η αφήγηση «…είναι 

σε όλες τις μορφές της είναι τι περιμένει κανείς να πετύχει και τι τελικά πέτυχε (σελ. 15), 

ή αλλιώς μία πρόσκληση στην επίλυση του προβλήματος και όχι ένα μάθημα για την 

επίλυση του προβλήματος…» (σελ. 20).  

 Ως προς τον τομέα της εκπαίδευσης μάλιστα βοηθάει τα παιδιά εξηγώντας τους 

δύσκολες έννοιες, ειδικά αυτές που αναφέρονται στην πολιτική και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ακόμη, η αφήγηση δεν αφορά μόνο τη γνώση αλλά το κίνητρο και το 

συναίσθημα, τα οποία αποτελούν τα βασικά συστατικά της μάθησης (10. σελ. 58 

αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian Primary 

School Children). Επειδή η αφήγηση είναι ένα πολύπλοκο και ταυτόχρονα διάχυτο 

φαινόμενο μπορεί ν’ αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην καθημερινότητα και τον 

ακαδημαϊκό κόσμο (8. Σελ. 13 αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives 

in Educating Egyptian Primary School Children). 

Περνώντας στο χώρο των πολυμέσων και συνδέοντάς τον με την εκπαίδευση 

μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μία αρκετά ελκυστική κι ενδιαφέρουσα μέθοδο 

διδασκαλίας, η οποία ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών, κάτι που 

σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία τους ως προς το μάθημα. Ο Richard Mayer ορίζει ως 

πολυμέσα ‘’έναν ευρύ χώρο αναγνωρισμένο από παντού, ο οποίος παρουσιάζει ισχυρή 

δυναμική ως προς τη βελτίωση αυτών που έχουν να μάθουν οι μαθητές’’ (17. Σελ. 87 

αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian Primary 

School Children).  
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Ακόμη, ο ερευνητής Bernard Robin ισχυρίζεται πως δεν είναι τεχνολογία στην 

οποία οφείλουμε να εστιάσουμε. «Είναι πώς η τεχνολογία θα επιφέρει τα καλύτερα τόσο 

σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς ώστε να πετύχουν ένα ανώτερο επίπεδο μάθησης» 

(20. Σελ. 221 αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives in Educating 

Egyptian Primary School Children). Χρησιμοποιώντας μάλιστα και τα παιχνίδια μέσα 

στην τάξη έχει αλλάξει εντελώς ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης καθώς έχει εισέλθει το 

διαδίκτυο (1. Σελ. 230 αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives in 

Educating Egyptian Primary School Children).  

Ο ερευνητής Cheryl Johnson ισχυρίζεται πως «είναι η μάθηση μέσω εικόνων 

και λέξεων. Οι λέξεις μπορούν να αναπαρασταθούν ως λόγος ή κείμενο και οι εικόνες 

ως στατικά γραφικά, όπως μία εικόνα ή μία φωτογραφία, ή μία δυναμική εικόνα όπως 

ένα κινούμενο σχέδιο ή ένα βίντεο» (15. Σελ. 1 – 2 αναφορά στο Using Interactive 

Multimedia Narratives in Educating Egyptian Primary School Children).  

Ο ερευνητής Abhey Baksi κάνει λόγο για συνδυασμό 2 ή περισσότερων 

συνεχών μέσων. Αυτά τα μέσα οφείλουν να προσαρμοστούν σε προκαθορισμένα 

χρονικά πλαίσια με ορισμένη αλληλεπίδραση από το χρήστη. Να γίνει χρήση γραφικών 

από τον υπολογιστή, κινούμενου σχεδίου, υπερμέσων, ψηφιακού βίντεο και ήχου, 

παρέχοντας ένα περιβάλλον που αναπτύσσει όλες τις αισθήσεις (2. Σελ. 8 αναφορά στο 

Using Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian Primary School 

Children). Μάλιστα αναφέρει πως πέρα από την υπερίσχυση της οπτικής 

αναπαράστασης, τα πολυμέσα διαθέτουν και το χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης. 

Ισχυρίζεται πως τα πολυμέσα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν μία ανώτερη γνώση 

(2. Σελ. 8 αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian 

Primary School Children), όταν σχεδιάζονται με αντικειμενικούς εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, όπως είναι οι ικανότητες των μαθητών και η ηλικία.  

Ορισμένοι ερευνητές μάλιστα έχουν τονίσει τη σημαντικότητα δημιουργίας 

από μέρους των μαθητών των δικών τους ψηφιακών ιστοριών. Πιστεύουν πως θα 

μπορούν να κρίνουν τη δουλειά τους, τόσο καλά όσο και των υπολοίπων, ενισχύοντας 

με αυτό τον τρόπο την κοινωνική μάθηση και τη συναισθηματική νοημοσύνη (20. Σελ. 

224 in Using Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian Primary School 

Children). Η έννοια της αλληλεπίδρασης μέσω πολυμέσων δεν έγκειται μόνο στο 

γεγονός της σημείωσης και της επιλογής. Οφείλει να εμπλέκει τους μαθητές στο να 

επεξεργάζονται δραστηριότητες, που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν τη νέα γνώση 

που τους παρουσιάζεται (6, σελ. 161 αναφορά στο Using Interactive Multimedia 

Narratives in Educating Egyptian Primary School Children). Η οργάνωση 

εκπαιδευτικών αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης αποτελεί ένα νέο πεδίο 

έρευνας για πολλούς. Η Yvonne Rogers ισχυρίζεται πως κατασκευάζοντας τέτοιου 

είδους πλαίσια οφείλεται να δίνεται επικέντρωση στην παιδαγωγική πλευρά του 

θέματος (21, σελ. 4 αναφορά στο Using Interactive Multimedia Narratives in Educating 

Egyptian Primary School Children).  

Η ερευνήτρια Sandra Cairncorss, ισχυρίζεται πως αυτού του είδους τα πλαίσια 

για να είναι πετυχημένα οφείλουν ως προς το κομμάτι κατασκευής δραστηριοτήτων να 

δίνεται έμφαση στην εμπλοκή του χρήστη και να υπάρχει μία ουσιώδης καθοδήγηση 

των υλικών που τους προσφέρονται για περαιτέρω μελέτη (6, σελ. 161 αναφορά στο 
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Using Interactive Multimedia Narratives in Educating Egyptian Primary School 

Children).  

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα βασικά χαρακτηριστικά είναι: 1. Η τρισδιάστατη 

εκδοχή των γραφικών και όχι η δισδιάστατη ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία των 

χαρακτήρων και της κάμερας, 2. Η γλώσσα να είναι απλή ώστε να μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοσθεί σωστά, 3. Η πλοκή να απαρτίζεται από λίγους και 

συγκεκριμένους χαρακτήρες, 4. Η κάθε σκηνή να απαρτίζεται από συγκεκριμένους 

στόχους και να εξυπηρετεί συγκεκριμένες αξίες, 5. Η φωνή του αφηγητή οφείλει να 

είναι φιλική κι ελκυστική, 6. Το κείμενο, 7. Ο κώδικας ο οποίος εισάγεται από το 

χρήστη. 

Η χρήση της πλοήγησης βοηθά το χρήστη να μεταφερθεί με πιο εύκολο τρόπο 

στο μέσα στο χώρο της επεξεργασίας. Η πλοκή όταν έχει τη μορφή της ιστορίας 

παρουσιάζεται με πιο ελκυστικό τρόπο και προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Επίσης, οι ορισμοί θα πρέπει να παρουσιάζονται με έναν τρόπο εύκολο και ταυτόχρονα 

απλό. Στο σύνολό τους οι αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες προκαλούν το 

ενδιαφέρον των μαθητών. 

Συνολικά, η αλληλεπίδραση έχει φανεί έπειτα από έρευνες πως επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα όταν οι μαθητές αξιολογούν τις απαντήσεις τους πριν τους δοθεί θετική 

ανατροφοδότηση από το σύστημα.  Ακόμη, έχει φανεί πως όταν παρουσιάζεται στους 

μαθητές το υλικό μέσα από δύο αναπαραστάσεις (οπτική και ακουστική), οι μαθητές 

ωθούνται σε μία βαθύτερη μάθηση, πιο ουσιαστική συγκριτικά με τους μαθητές οι 

οποίοι αρκούνται στη μάθηση μέσα από μία αναπαράσταση. Και αυτό ερμηνεύεται από 

το γεγονός πως οι μαθητές κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα βήματα που 

ακολουθούν για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα όταν τα δημιουργούν οι ίδιοι 

συγκριτικά με εκείνους που τους δίνονται εκ των προτέρων (Cognitive Load and 

Learning Effects of Having Students Organize Pictures and Words in Multimedia 

Environments: The Role of  Student Interactivity and Feedback). 

  



43 
 

3. Αλληλεπιδραστικό βίντεο 

3.1 Πορεία εμφάνισης του αλληλεπιδραστικού βίντεο 

Η ιστορία λοιπόν του αλληλεπιδραστικού βίντεο θέτει τις αρχές της στα αρχαία 

χρόνια, όπου οι άνθρωποι παρουσίαζαν από τη φύση τους μία ιδιαίτερη κλίση στην 

αφήγηση. Οι αξίες των Αρχαίων, οι οποίες προϋπήρχαν από τη βιομηχανική 

Επανάσταση μεταδίδονταν μέσω του προφορικού πολιτισμού και των οπτικών 

αφηγήσεων που εντοπίζονταν στις τοιχογραφίες και τους πίνακες. Αργότερα, ήρθε στο 

προσκήνιο η εμφάνιση της φωτογραφίας, η οποία σε συνδυασμό με τις συσκευές της 

κινηματογραφικής κίνησης οδήγησαν σε ένα νέο είδος αφήγησης με τη βοήθεια της 

χρήσης του βίντεο. Μέχρι την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών η πορεία της 

διαδικασίας της εγγραφής ήταν γραμμική και η διαδικασία της αφήγησης διαρκούσε 

περίπου 3 ώρες. 24 

Πιο συγκεκριμένα, η μάθηση μέσω του βίντεο εντοπίζει τις αρχές τις και στο 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι στρατιώτες έκαναν την εκπαίδευσή τους μέσω του 

συνδυασμού ήχου και ταινιών (C. I. Hovland, A. A. Lumsdaine, and F. D. Sheffield, 

1949) 25 . Η χρήση στατικών ταινιών είχε ως αποτέλεσμα να βελτιώσουν τις ικανότητές 

τους αποθηκεύοντας μεγάλο μέρος του χρόνου. Αργότερα, στη δεκαετία του 1960, η 

εκπαιδευτική τηλεόραση έκανε την εμφάνισή της στην αίθουσα. Αν μη τι άλλο το 

βίντεο εντάσσεται σταδιακά στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί στα προγράμματά τους 

χρησιμοποιούσαν δραστηριότητες μικροδιδασκαλίας, στις οποίες οι αποσπασμένοι 

εκπαιδευτικοί δίδασκαν και ηχογραφούσαν διαλέξεις με συνομήλικους, για τις οποίες 

λάμβαναν ανατροφοδότηση τόσο από συνομήλικους όσο και από τους επόπτες. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Grossman (2005), «η μικροδιδασκαλία καταλήγει στην 

παραγωγή προϊόντος στην έρευνα όπου εξειδικευμένες διδακτικές δεξιότητες 

συσχετίζονται με την απόκτηση επιτυχίας από μέρους των μαθητών, κι επακόλουθα αυτού 

του είδους οι δεξιότητες επαναδιδάσκονται στους εκπαιδευτικούς» (σελ. 429). 

Αργότερα, στις δεκαετίες μεταξύ του 1980 και 1990, η έρευνα επανήλθε στην 

επικέντρωση ως προς τη χρήση βίντεο ώστε να εξεταστεί ο τρόπος σκέψης του 

εκπαιδευτικού, της διαμόρφωσης αποφάσεων και του λογισμού. Τις βάσεις των 

υπερμέσων αποτελούν οι βιντεοκασέτες πάνω στις οποίες παρέχονται παραδείγματα 

πρακτικής διδασκαλίας του εκπαιδευτικού (Lambdin, Duffy & Moore, 1997).  Επίσης, 

έχουν αξιοποιηθεί και στις πρακτικές των αποσπασμένων εκπαιδευτικών (e.g., Barnett, 

2006; Berg, Jansen, & Blijleven, 2004; Harris, Pinnegar, & Teemant, 2005; Teale, Leu, 

Labbo, & Kinzer, 2002; Trier, 2003, in Video Annotation Tools Technologies to 

Scaffold, Structure, and Transform Teacher Reflection). Ιστοσελίδες μάλιστα όπως οι 

In Time, Teach Scape, Lesson Lab, Case Next, and Teach First παρέχουν online βίντεο 

για την αξιολόγηση τόσο των αποσπασμένων όσο και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

(Pea & Hofert, 2007 αναφορά στο Video Annotation Tools Technologies to Scaffold, 

Structure, and Transform Teacher Reflection). Αυτού του είδους τα βίντεο προβάλλουν 

το έντονο χαρακτηριστικό της γραμμικότητας, παρέχουν σημαντικά ολιστικά 

στιγμιότυπα, όμως είναι δύσκολο συστηματικά να τα παρατηρήσει κανείς, να τα 

                                                             
24  Interactive movies: Guidelines for building an interactive video engine, Tom 56(70), 2011. 
 
25 Video-Based Learning: A Critical Analysis of the Research Published in 2003-2013 and Future 
Visions. 
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αναλύσει ή ακόμη να μπορέσει να κατανοήσει κριτικά ορισμένα σημεία της 

διδασκαλίας (Hewitt, Pendretti, Bencze, Vaillancourt, & Yoon, 2003 αναφορά στο 

Video Annotation Tools Technologies to Scaffold, Structure, and Transform Teacher 

Reflection). 

Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη να εμφανιστούν τα εργαλεία σχολιασμού 

βίντεο. Ο αρχικός σκοπός ήταν να γίνεται μία κριτική πάνω σε σενάρια διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών μέσα στην αίθουσα μέσα σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης. Αυτού 

του είδους τα εργαλεία, παρέχουν σημαντικές μεθόδους ως προς την εξέταση 

εκπαιδευτικών αποφάσεων μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Stevens, 

2007 αναφορά στο Video Annotation Tools Technologies to Scaffold, Structure, and 

Transform Teacher Reflection). Προγράμματα ανάλυσης βίντεο είναι Transana™ 26 , 

DIVER™ 27 , and Constellations™ 28  τα οποία παρέχουν εξαγωγή δεδομένων, 

λεπτομερή ανάλυση και υποβολή εκθέσεων ως προς την αξιολόγηση της διδασκαλίας 

του εκπαιδευτικού. Λίγα έως ελάχιστα, είναι τα προγράμματα ανάλυσης βίντεο τα 

οποία στηρίζουν και προωθούν τον προβληματισμό του εκπαιδευτικού. 

Αργότερα, τη δεκαετία του 2000 με την εμφάνιση του αλληλεπιδραστικού 

ψηφιακού βίντεο και με τη σύνδεση στο διαδίκτυο η υλοποίηση τηλεδιασκέψεων ήταν 

πλέον εφικτή. Ακόμη πιο εμφανές έγινε με την εμφάνιση κινητών συσκευών όπως είναι 

τα έξυπνα κινητά, οι ταμπλέτες, όπου με τη χρήση της εφαρμογής ‘’you tube’’ έγινε 

δυνατή η κοινωνική επαφή μέσω διαδικτύου και με αυτό τον τρόπο αρκετές εφαρμογές 

αξιοποιήθηκαν αργότερα μέσα στην αίθουσα (C. Snelson, K. Rice, and C. Wyzard, 

2012, J. McCarthy, 2010) 29 . Στη σημερνή εποχή, η μάθηση μέσω της χρήσης βίντεο 

έρχεται να δώσει απάντηση στο ερώτημα αν έχει φέρει βελτίωση ως προς το μαθησιακό 

αποτέλεσμα μέσα στην αίθουσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 www .transana.org 
27 diver.stanford.edu 
28 orion.njit.edu 
29  Video-Based Learning: A Critical Analysis of the Research Published in 2003-2013 and Future 
Visions. 
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3.2 Ένταξη του αλληλεπιδραστικού βίντεο στις θεωρίες μάθησης 

Η χρήση του βίντεο είναι πολύ σημαντική καθώς το ίδιο αποτελεί ένα 

ενισχυμένο και ελκυστικό μέσο μετάδοσης πληροφοριών εξ αποστάσεως, με συνεπή 

τρόπο. Εντάσσεται με αυτό τον τρόπο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μάθησης πολυμέσων. 

Μέσα φυσικά από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του είναι σίγουρο ότι η αντίληψη του 

μαθητή θα ενισχυθεί και το επίπεδό του θα προσαρμοστεί. Κάτι τέτοιο προσιδιάζει στο 

τι είναι κοινό ως προς την διάθεση και κουλτούρα του εκάστοτε ανθρώπου και κατά 

πόσο το δέχεται (Schwartz & Hartman, in press).  30 

Με βάση το πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού η μάθηση διεξάγεται 

μέσω μία οργανωμένης και πλαισιωμένης δραστηριότητας, όπου εντοπίζεται διαρκώς 

η εναλλαγή από το περιεχόμενο στο πλαίσιο και το αντίθετο (Blandin, B. (2006), 

αναφορά στο Accessing knowledge through narrative context). Το περιεχόμενο είναι 

το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει να μάθουν οι μαθητές, ενώ το πλαίσιο είναι 

το σύνολο των περιστάσεων που παρουσιάζονται κοινές στο μαθητή, ώστε να χτίσει τη 

γνώση του. Άρα, το περιεχόμενο και το πλαίσιο είναι διπλά στοιχεία όπου το ένα 

αλληλεπικαλύπτεται από το άλλο (Figueiredo, A.D. and Afonso, A.P. (2006) αναφορά 

στο Accessing knowledge through narrative context). Η σύνδεση ανάμεσα στο 

περιεχόμενο και το πλαίσιο είναι πιο εμφανής στην ‘’τοποθετημένη μάθηση’’, όπου η 

γνώση χαρακτηρίζεται ανάλογα με την περίσταση ή το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

κατασκευάζεται και περιλαμβάνει φυσικές, συναισθηματικές, νοητικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές πλευρές του μαθησιακού περιβάλλοντος (Forret, M., Khoo, E. and Cowie, 

B. (2006) αναφορά στο Accessing knowledge through narrative context). Είναι πολύ 

σημαντικό να σχεδιάζονται δραστηριότητες, στις οποίες θα συμμετέχουν οι μαθητές 

και θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το στυλ τους. 

Η σημασία του πλαισίου στη διαδικασία της μάθησης είναι ιδιαίτερα υψηλή και 

υποστηρίζεται έντονα από την κοινωνικοπολιτιστική μορφή μάθησης (Merriam and 

Caffarella 1999) καθώς και τους κονστρουκτιβιστές (Jonassen, Peck, and Wilson 

1999). Με βάση τους πρώτους, η γνώση δεν είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στο κεφάλι, 

αλλά αντίθετα επηρεάζεται και διαμορφώνεται στον έξω κόσμο, τον πολιτισμό με βάση 

τις εμπειρίες (Merriam and Caffarella 1999). Οι κονστρουκτιβιστές πιστεύουν ότι η 

γνώση δεν μπορεί απλά να μεταδοθεί από τον εκπαιδευτή προς τους μαθητές, επειδή 

οι μαθητές δεν έχουν βιώσει όλα όσα έχει ο εκπαιδευτής, παρά το γεγονός ότι ο 

εκπαιδευτής μοιράζεται μια εμπειρία. Η ερμηνεία από τους μαθητές θα ήταν πολύ 

διαφορετική, διότι ο εκπαιδευτής εμπλέκεται σε ένα διαφορετικό σύνολο εμπειριών. 

Ως εκ τούτου, οι κονστρουκτιβιστές πιστεύουν ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία που 

βοηθά τους μαθητές να κατασκευάζουν το δικό τους νόημα από τις εμπειρίες που τους 

παρέχονται καθώς επίσης και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Jonassen, Peck, and Wilson 1999). Συγκεκριμένα, οι κονστρουκτιβιστές ισχυρίζονται 

ότι το πλαίσιο που βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας θα είναι πολύ πιο 

αποτελεσματικό για την κατασκευή, τη μεταβίβαση και την εφαρμογή της γνώσης του 

μαθητή (Jonassen, Peck, and Wilson 1999). Μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών που 

διατίθενται σήμερα, η τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση του βίντεο, είναι 

κατάλληλη να διαμορφώσει το αντίστοιχο πλαίσιο, επειδή μπορεί να μεταφέρει την 

                                                             
30 On-Screen Videos as an Effective Learning Tool The Effect of Instructional Design Variants and 
Practice on Learning Achievements, 2007. 
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πληροφορία ή και τη γνώση με έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο, επιτρέποντας συγχρόνως 

και την απεικόνιση των περίπλοκων πλαισίων (Cognition andTechnologyGroup1992). 

Επιπλέον, ο εξηγητικός χαρακτήρας των υλικών στις ιστορίες βίντεο μπορεί να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν εύκολα και να θυμούνται το περιεχόμενο 

(Jonassen, Peck, και Wilson 1999). 

Η αλληλεπίδραση σε μοντέλα διδασκαλίας που βασίζονται στη χρήση του 

βίντεο παρατηρείται σε πολλές γνωστικές διαδικασίες. Αυτού του είδους όμως η 

μοντελοποίηση, δεν αντιμετωπίζεται ως μία ξεχωριστή εκπαιδευτική μέθοδος αλλά 

ενσωματώνεται στο κοινωνικό γνωστικό μοντέλο της διαδοχικής διαδικασίας 

απόκτησης δεξιοτήτων, όπου οι μαθητές ξεκινούν με την παρατήρηση και καταλήγουν 

στην ανεξάρτητη αυτορρύθμιση των επιδόσεών τους. Η αλληλεπίδραση δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στο μαθητή και το αλληλεπιδραστικό 

περιβάλλον μάθησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό έρευνας από την Ολλανδία  (NWO, The Hague, 

project Number: 411-02-163 in Interactivity in Video-based Models). Σε αυτό το 

πρόγραμμα επιχειρήθηκε η απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων μέσω της εκμάθησης ενός 

μοντέλου, το οποίο εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες κι επακόλουθα η συμπεριφορά 

του παρουσιάζει μια επιτυχημένη και καλά τεκμηριωμένη εκπαιδευτική τεχνική 

(McCullough et al. 1989; Wetzel et al. 1994; Wulf and Shea 2002 αναφορά στο 

Interactivity in Video-based Models). Κάτι τέτοιο αποσκοπεί στην απόκτηση σύνθετων 

γνωστικών δεξιοτήτων (Jonassen 1999) μέσω της μοντελοποίησης (μάθηση μέσω της 

παρατήρησης) στο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης. Η ραγδαία εξέλιξη τη τεχνολογίας 

επέφερε τη χρήση δυναμικών απεικονίσεων, είτε αφορά τις κινούμενες εικόνες είτε το 

βίντεο με σκοπό να γίνουν κατανοητές αφηρημένες και δύσκολες έννοιες (Casey 1996; 

Chee 1995). Είναι τα λεγόμενα μοντέλα βασισμένα στη χρήση του βίντεο. Κάτι τέτοιο 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρο καθώς επιτρέπει στους μαθητές να συνδέσουν 

τη νέα γνώση και πληροφορία με αυτές που ήδη κατέχουν (Chi et al. 1989; Mayer 2001; 

Wittrock 1974). Έτσι λοιπόν, οι μαθητές επεξεργάζονται τα νέα μαθησιακά υλικά με 

ενεργό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής παρατηρεί τη συμπεριφορά του μοντέλου 

κι έπειτα προχωρά στην επαλήθευση με το να την εφαρμόσει. Αυτή η μετάβαση από 

την παρατήρηση στην πρακτική προϋποθέτει πληθώρα γνωστικών διεργασιών, οι 

οποίες εμφανίζονται με ποικιλία μορφών. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό σημείο 

όπου η αρχή της αλληλεπίδρασης αλλάζει χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και το 

φορτωμένο γνωστικό φορτίο που επιφέρουν οι σύνθετες δεξιότητες.  

Η μοντελοποίηση λοιπόν, συμβαίνει όταν οι συμπεριφορές, οι σκέψεις, οι 

στρατηγικές διαμορφώνονται με βάση τα πρότυπα που προβάλλει το εκάστοτε μοντέλο 

ή μοντέλα (Schunk and Zimmerman 1997). 3 τύπων μοντέλα εμφανίζονται: 1. Το 

συμπεριφορικό, 2. Το γνωστικό και 3. Ο συνδυασμός και των δύο. Το συμπεριφορικό 

μοντέλο αφορά συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες, οι οποίες θα επιφέρουν την 

επιθυμητή απόδοση και συμπεριφορά. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο είναι εμφανές όταν 

μαθαίνει κανείς ένα σπορ, τένις, σκι, πέταγμα βελακίων (Kitsantas et al. 2000; 

Zimmerman and Kitsantas 2002, see for a Review, Wulf and Shea 2002). Αντίθετα, το 

γνωστικό μοντέλο προϋποθέτει επεξήγηση των σκέψεων, των λόγων και των αιτιών 

που βρίσκονται πίσω από την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τέτοια παραδείγματα 

αποτελούν η επίλυση προβλημάτων (Jonassen 1999), η γνωστική τροποποίηση της 
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συμπεριφοράς (Meichenbaum 1977). Τέλος, παράδειγμα του συνδυασμού και των δύο 

μοντέλων αποτελεί η χειρουργική επέμβαση όπου είναι εμφανής τόσο η συμπεριφορά 

(συγκεκριμένες κινήσεις) όσο και το γνωστικό μοντέλο (εκτιμήσεις για το πώς θα 

εξελιχθεί καλύτερα η επέμβαση) (Custers et al. 1999). 

Στο συμπεριφορικό μοντέλο η απόδοση μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα από τον 

εκπαιδευόμενο. Ωστόσο, ως προς το γνωστικό, δηλαδή την επίλυση προβλημάτων, 

κάτι τέτοιο δεν είναι εμφανές, ιδίως όταν οι διεργασίες θα πρέπει να εξωτερικεύονται. 

Από την άποψη αυτή, η χρήση δυναμικών απεικονίσεων, όπως κινούμενες εικόνες και 

βίντεο μπορεί να είναι ο προτιμώμενος τρόπος για να εξωτερικεύσει τις σκέψεις οι 

οποίες εμπλέκονται στη γνωστική μοντελοποίηση. Για παράδειγμα, αν ένας αρχάριος 

κληθεί να εντοπίσει με κάποιο τρόπο στον υπολογιστή τα σφάλματα, τότε μια αφήγηση 

βίντεο μπορεί τον εξυπηρετήσει εντοπίζοντάς του τα αντίστοιχα σφάλματα. Επίσης, 

κάτι τέτοιο είναι λιγότερο δαπανηρό και πολύ γρηγορότερο ως προς το χρόνο. Έτσι, η 

δυναμική χρήση των κινούμενων εικόνων και βίντεο είναι πρακτικά αξιοποιήσιμα και 

πιο κερδοφόρα.  

Τρεις είναι επομένως είναι οι λόγοι για τους οποίους η μοντελοποίηση μέσω 

βίντεο καθίσταται αποτελεσματική. Πρώτον, παρατηρώντας οι μαθητές έναν ειδικό να 

εκτελεί μία πολύπλοκη γνωστική διεργασία αντίστοιχα οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν μία σύνθετη γνωστική αναπαράσταση την οποία θα 

είναι σε θέση να εκτελέσουν επιτυχώς (Bandura 1976). Δεύτερον, η μάθηση μέσω της 

παρατήρησης καθίσταται περισσότερο αποτελεσματική καθώς δίνεται και η εξήγηση 

της κάθε κίνησης (Collins 1991; Van Gog et al. 2004). Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν πιο ευρεία σχήματα τα οποία θα τους 

βοηθήσουν να τα εφαρμόσουν σε μία ευρύτερη ποικιλία πλαισίων και μορφών 

προβλημάτων. Τρίτον, για τους αρχάριους επιτυγχάνεται απελευθέρωση γνωστικών 

πόρων οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την επεξεργασία σημαντικών πληροφοριών. Έτσι 

και λόγω του μειωμένου χώρου αποθήκευσης πληροφοριών, οι αρχάριοι δίνουν 

έμφαση σε ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες κάποτε δεν θα αξιοποιούσαν (Wulf and 

Shea 2002).  

Άρα, η απόκτηση των βέλτιστων δεξιοτήτων αποκτώνται σε 4 στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο της παρατήρησης, ο μαθητής παρατηρεί ένα μοντέλο το οποίο εκτελεί 

δράσεις, ακούει τις σκέψεις του, διακρίνει τις συνέπειες των πράξεων του. Σε αυτό το 

στάδιο τα μοντέλα τα οποία είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να ενσωματωθούν, ενώ 

μοντέλα που είναι αναποτελεσματικά θα αγνοηθούν. Στο δεύτερο στάδιο, της 

εξομοίωσης, ο μαθητής μιμείται τη συμπεριφορά του μοντέλου σε ένα κατάλληλο 

επίπεδο, χωρίς να το αντιγράφει απαραίτητα. Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση για τις ενέργειές τους από τους υπολοίπους. Το τρίτο στάδιο 

περιλαμβάνει τον αυτοέλεγχο. Οι μαθητές γίνονται ικανοί να εκτελέσουν νέα 

καθήκοντα ανεξάρτητα. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές επιτύχουν κάποιο επίπεδο 

αυτοματοποίησης δεξιοτήτων. Στο τελευταίο στάδιο, της αυτορρύθμισης, οι μαθητές 

είναι ικανοί να προσαρμόζουν την επίδοσή τους στις μεταβαλλόμενες προσωπικές και 

συναφείς συνθήκες. Είναι προφανές ότι οι μαθητές αρχικά εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από την απόδοση και τα πρότυπα του μοντέλου, αλλά ότι σταδιακά θα πρέπει 

να στηρίζεται περισσότερο στις δικές τους επιδόσεις και τις διαδικασίες 

αυτορρύθμισης. Για την ουσιαστική και ομαλή μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο 
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σημαντική κρίνεται η θεωρία του γνωστικού φορτίου (CLT). Η συγκεκριμένη θεωρία 

τονίζει πως η περιορισμένη γνωστική ικανότητα του μαθητή είναι ο καθοριστικός 

παράγοντας για την επιλογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μεθόδων (Paas et al. 2003, 

2004; Sweller et al. 1998; Van Merriënboer and Sweller 2005). Τα είδη φορτίου είναι 

3: 1. Το εγγενές, που είναι το σύνολο των αλληλεπιδραστικών στοιχείων που θα 

υποβληθούν σε επεξεργασία από τον εκπαιδευτικό, 2. Το ξένο φορτίο που είναι οι 

γνωστικές δραστηριότητες οι οποίες δεν προσφέρουν κάτι στη μάθηση και 3. Το 

σχετικό φορτίο που είναι το σύνολο των γνωστικών δραστηριοτήτων που 

συνεισφέρουν στη μαθησιακή διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο, στην αρχή όταν δίνεται 

ένα περίπλοκο πρόβλημα, δίνεται μία επεξήγηση των βημάτων για την κάθε κίνηση, 

μέχρι να απλοποιηθούν τα βήματα και να ανεξαρτητοποιηθούν (Van Gog et al. 2004). 

Κάτι τέτοιο, στηρίζεται και στη σωστή λειτουργία των δύο ειδών τύπων μνήμης, της 

εργαζόμενης και της μακρόχρονης. Στην εργαζόμενη μνήμη γίνεται η συνειδητή 

επεξεργασία των πληροφοριών, όμως λόγω του περιορισμένου χώρου αποθήκευσης 

των πληροφοριών ανάλογα με το πλαίσιο μάθησης πρέπει να βρίσκεται σε σωστή 

συνεργασία με τη μακρόχρονη. Στη μακρόχρονη λοιπόν, δημιουργούνται σχήματα, 

δηλαδή γνωστικές δομές όπου διακριτά στοιχεία συγκεντρώνονται σε ένα 

εξειδικευμένο στοιχείο που μπορεί να τα επεξεργαστεί ως ένα ενιαίο στοιχείο (Paas et 

al. 2003). 

Για να διαμορφωθούν λοιπόν τα κατάλληλα σχήματα είναι απαραίτητες 2 

νοητικές διεργασίες : η επεξεργασία και η επαγωγή (Van Merriënboer 1997; Van 

Merriënboer et al. 2003). Στη φάση της επεξεργασίας οι μαθητές ενσωματώνουν τις 

νέες πληροφορίες σε αυτές που ήδη κατέχουν. Με αυτό τον τρόπο ανακαλούν 

καλύτερα τα γεγονότα και γίνεται πιο ουσιαστική αναμετάδοση της μάθησης. Στη 

φάση της επαγωγής, οι μαθητές γενικεύουν συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς τα 

σε ευρύτερα σχήματα. Όταν όμως οι μαθητές έχουν περιορισμένη προ υπάρχουσα 

γνώση, τότε είναι πιο ενεργό το στάδιο της παρατήρησης και της μίμησης, ώστε να 

διαμορφωθούν τα αρχικά σχήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιλογή 

συγκεκριμένων στρατηγικών για την επίλυση πολύπλοκων δραστηριοτήτων. Επίσης, 

στο σχήμα οι εκάστοτε δράσεις συνδέονται με τα εκάστοτε πλαίσια μάθησης. Με την 

επανάληψη, τα σχήματα αυτοματοποιούνται κι έτσι επέρχεται ο αυτοέλεγχος και η 

αυτορυθμιστική συμπεριφορά. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά όμως την αλληλεπίδραση που συμβαίνει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και με βάση την άποψη του Kennedy (2004), θα πρέπει να 

δίνεται έμφαση στις γνωστικές διεργασίες της αλληλεπίδρασης και όχι τόσο στις 

τεχνικές πτυχές της. Πολλές φορές μάλιστα, η αλληλεπίδραση δεν οδηγεί σε θετικά 

αποτελέσματα μάθησης. Αυτό μπορεί να είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους 

οποίους η έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των 

εκπαιδευομένων στις οδηγίες που βασίζονται σε υπολογιστή έχει οδηγήσει σε τέτοια 

μεικτή εικόνα των αποτελεσμάτων (Kay 2001? Lin και Hsieh 2001? Niemiec et al 

1996?. Williams 1996). Γι’ αυτό το  λόγο ο Kennedy (2004) πρότεινε ένα μοντέλο 

εκπαιδευτικών δράσεων. Πιο συγκεκριμένα, βασίζεται στην παρατήρηση ενός 

μοντέλου, που εκτελεί μια εργασία ή ένα έργο που οι μαθητές πρέπει να εκτελέσουν οι 

ίδιοι. Το αλληλεπιδραστικό μοντέλο διακρίνει μεταξύ σχετικά και αλληλεξαρτώμενα  

επίπεδα αλληλεπίδρασης. Το πρώτο επίπεδο, η λειτουργική αλληλεπίδραση, που 
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περιλαμβάνει τις συμπεριφορικές αντιδράσεις που εμφανίζουν οι μαθητές όταν 

καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα εκπαιδευτικό γεγονός. Αυτές οι συμπεριφορικές 

αντιδράσεις, μπορούν να διαφέρουν την κίνηση προς τα εμπρός σε ένα βίντεο, στο 

οποίο ένα μοντέλο εκτελεί μια εργασία έως μια πιο σύνθετη αντιμετώπιση, όπως 

χειρισμό μεταβλητών σε μια προσομοίωση. Αυτή η σχέση είναι αμοιβαία, καθώς όχι 

μόνο εκπαιδευτικά γεγονότα ενεργοποιούν αποκρίσεις συμπεριφοράς, αλλά, επίσης,  

με τη σειρά τους οι συμπεριφορικές απαντήσεις των μαθητών καθορίζουν την 

εμφάνιση των συγκεκριμένων διδακτικών γεγονότων. Για παράδειγμα, όταν ζητηθεί 

από τους μαθητές η πρόβλεψη του επόμενου βήματος της απόδοσης του μοντέλου, οι 

απαντήσεις τους θα μπορούσαν να καθορίσουν την απάντηση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος. Δηλαδή, μια λανθασμένη απάντηση θα οδηγήσει σε διορθωτική 

ανάδραση από το μοντέλο, ενώ η σωστή απάντηση θα οδηγήσει σε επιβεβαίωση. Το 

δεύτερο επίπεδο, η γνωστική αλληλεπίδραση, το οποίο προτείνει ότι αυτές οι 

συμπεριφορικές αντιδράσεις μεσολαβούν μεταξύ των διδακτικών γεγονότων και των 

(μετα) γνωστικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, ένα μήνυμα από το μαθησιακό 

περιβάλλον μπορεί να προβλέψει το επόμενο βήμα του μοντέλου, απαντώντας σε μια 

ερώτηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει γνωστικές διαδικασίες που επιτρέπουν στους 

μαθητές να επιλέγουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην 

εκπαιδευτική εκδήλωση και να τις ενσωματώνουν με την προηγούμενη γνώση τους. 

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν αυτορρύθμιση των δεξιοτήτων τους (Kinzie, 

1990). 

Έρευνες μάλιστα, έχουν δείξει πως η προηγούμενη γνώση αλλά και η 

περιορισμένη χωρητικότητα της μνήμης είναι παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόδοση. Από την άποψη της θεωρίας γνωστικών φορτίων, η πολυπλοκότητα μπορεί 

να οριστεί ως ο αριθμός των στοιχείων που αλληλεπιδρούν (Chandler and Sweller 

1994). Πρόσφατη έρευνα στη γνωστική θεωρία του φορτίου, για παράδειγμα, έχει 

αποδειχθεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης που είναι επωφελείς για τους 

αρχάριους μαθητές μπορεί να είναι αναποτελεσματικές ή ακόμα και επιζήμιες όταν 

εφαρμόζεται σε εμπειρογνώμονες (Kalyuga et al. 2003). Οι αρχάριοι συνήθως δεν 

έχουν τα γνωστικά σχήματα, τα οποία μπορεί να μειώσουν το βάρος της εργαζόμενης 

μνήμης, που επιτρέπουν στο μαθητή να επεξεργαστεί τις πληροφορίες 

αποτελεσματικά. Στην περίπτωση των αρχάριων, η εφαρμογή ορισμένων 

κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού μπορεί να αντισταθμίσει αυτή την έλλειψη 

σχημάτων. Οι πιο έμπειροι μαθητές, ωστόσο, ήδη κατέχουν σχήματα για να 

επεξεργαστούν τις πληροφορίες αποτελεσματικά και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 

μπορεί να δώσουν εντολή που είναι λιγότερο αποτελεσματική για αυτούς. Πρόσφατες 

μελέτες πολυμέσων, τόνισαν τη σημασία της προηγούμενης γνώσης σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης. Μια μελέτη του Lowe (2004), έδειξε ότι οι 

αρχάριοι μαθητές βρήκαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τις κινούμενες εικόνες 

αρκετά άχρηστες. Δεδομένου ότι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για να γνωρίζουν ποιες 

πτυχές της κίνησης απαιτείται για περαιτέρω διερεύνηση, ασχολούνται σε απλές 

αλληλεπιδράσεις με την κινούμενη εικόνα και δεν εξάγουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Επιπλέον, η έρευνα των Schnotz and Ras (2005) έδειξε ότι οι 

δραστηριότητες που αποφέρουν σχετικό φορτίο για τους μαθητές με ελάχιστη εμπειρία, 

μπορεί να δώσει ένα ξένο φορτίο στους μαθητές με υψηλή τεχνογνωσία και το 

αντίστροφο. 
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Ένα βασικό θέμα λοιπόν των μοντέλων είναι ότι οι μαθητές παρατηρούν αλλά 

δεν αποδίδουν. Μέσα όμως από τα μοντέλα τα οποία βασίζονται στο βίντεο, 

επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη γνωστική διεργασία κατά τη 

διάρκεια της παρατήρησης. Ήδη, από το 2ο στάδιο συμπεριφοράς οι μαθητές 

αντιδρούν ενεργά και με τη στάση τους αλλάζουν την όψη του εκπαιδευτικού 

γεγονότος. Σχεδόν καμία μελέτη δεν έχει διεξαχθεί με σκοπό τη διερεύνηση της 

επίδρασης της αλληλεπίδρασης στη γνωστική μοντελοποίηση. Ωστόσο, οι μελέτες 

σχετικά με την μοντελοποίηση των κινητικών δεξιοτήτων έχουν ερευνήσει τις τεχνικές 

διδασκαλίας, όπως εργασία σε δυάδες που ταιριάζουν επίσης τον ορισμό μας της 

αλληλεπίδρασης. 

3.2.1 Μορφές αλληλεπίδρασης 

Με βάση λοιπόν, τον ορισμό της αλληλεπίδρασης υπάρχουν 3 τύπων 

αλληλεπιδράσεις: 1. Αλληλεπίδραση μαθητή – εκπαιδευτή, 2. Αλληλεπίδραση μαθητή 

– μαθητή και 3. Αλληλεπίδραση μαθητή – περιεχομένου (M.G. Moore, 1989). 31  Σε 

μία βαθύτερη επέκταση οι κατηγορίες επεκτείνονται ως εξής: α. αλληλεπίδραση στην 

ανθρώπινη κοινωνία με βάση την κοινωνιολογική παράδοση, β. η ανθρώπινη 

επικοινωνία μέσω του υπολογιστή που προέρχεται μέσα από τις μάζες των 

επικοινωνιακών προσεγγίσεων και γ. η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή που 

προέρχεται από την επιστήμη των υπολογιστών κι εντάσσεται στον τομέα της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Μάλιστα με βάση την άποψη του Bork, (1982) η 

αλληλεπίδραση είναι η συνάρτηση των εισροών που απαιτούνται από τον μαθητή, ενώ 

ο ίδιος ανταποκρίνεται μέσω του υπολογιστή, όπου οι απαντήσεις και η φύση των 

δράσεων προέρχονται από τον υπολογιστή. 32  Πρόκειται λοιπόν για ένα δυναμικό 

περιβάλλον μάθησης μεταξύ μαθητή και συστήματος μάθησης. 

Με βάση την πλευρά της ψυχολογίας και τις προοπτικές μάθησης του μαθητή 

διακρίνονται 5 τύποι αλληλεπίδρασης (Moreno & Mayer, 2007):  33 

 Διάλογος όπου ο μαθητής λαμβάνει ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια 

 Έλεγχος όπου ο μαθητής ελέγχει το ρυθμό μάθησης 

 Χειρισμός όπου γίνεται ο έλεγχος πτυχών παρουσιάσεων 

 Έρευνα όπου εισέρχονται ερωτήματα και γίνονται επιλογές και  

 Πλοήγηση όπου επιλέγονται οι πηγές πληροφόρησης 

 

 

 

 

                                                             
31 Instructional video in e-learning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness, 
2006. 
32 Interactivity in multimedia learning: An integrated model, 2010. 
33 Ό. π. 
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Σχήμα πλατφόρμας αλληλεπιδραστικού βίντεοInteractive – Πώς τα βίντεο 

γίνονται αλληλεπιδραστικά 34 

 

 

Να σημειωθεί ότι με βάση το συγκεκριμένο διάγραμμα σχεδιάστηκε το υλικό στη δική 

μας μελέτη. Μέσα δηλαδή από την εφαρμογή της αλληλεπιδραστικής πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο, όπου υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μερών του βίντεο, 

δημιουργίας σημειώσεων της ιστορίας, δημιουργήσαμε μία σειρά από βίντεο, τα οποία 

τραβήχτηκαν με camera. Μάλιστα για να γίνει αυτό ήταν απαραίτητη η παρουσία ενός 

ειδικού στο συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας, όπου συναρμολογεί και συνθέτει τις 

ενότητες των βίντεο, τις σχολιάζει και αντίστοιχα τις αναδιαμορφώνει σε βάθος. Η 

πηγή των δεδομένων που μπορεί να εισάγει είναι εξωτερική και αφορά την 

οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να εισάγει ο ειδικός και να την αναδιαμορφώσει στο 

περιβάλλον του βίντεο ανάλογα με το στόχο, με βάση τον οποίο οργάνωσε το υλικό 

του. 

Έτσι λοιπόν, στο εσωτερικό των βίντεο, υπάρχει η δυνατότητα σύνθεσης 

αλληλεπιδραστικού υλικού. Αυτό έχει να κάνει με την επιμέρους επιπρόσθετη 

δημιουργία βίντεο τα οποία εξάγονται από άλλες εφαρμογές π. . Powerpoint κλπ., με 

την τοποθέτηση διαδικτυακής αναπαράστασης ή πληροφόρησης ενισχυμένης με 

βίντεο, με ακουστική αποτύπωση ως εξήγηση του περιεχομένου του βίντεο αλλά και 

με εξωτερικές πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από άλλους ιστότοπους, sites, 

σημασιολογικές διαδικτυακές πηγές κλπ.. 

                                                             
34 Alexandru Sorin Petan et al. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 124 (2014) 482. 
 

•Εξωτερικές 
πληροφορίες: Ο 
φοιτητής μπορεί να 
συμπληρώσει 
αναπαράσταση με 
σχετική πληροφορία

• Τραβηγμένα βίντεο με τη 
χρήση επαγγελματικής 
κάμερας, κινητού κλπ

•Ειδικός σε συγκεκριμένο τομέα: 
συναρμολογεί και συνθέτει 
ενότητες βίντεο, τις σχολιάζει και 
τις αναδιαμορφώνει σε βάθος

•Αλληλεπιδραστική πλατφόρμα 
επεξεργασίας βίντεο: συνδέει 
μέρη του βίντεο, δημιουργεί 
σημιώσεις ιστορίας, θέτει 
σημεία κομβικά αποφάσεων, 
ελέγχει την πρόοδο του χρήστη Δημιουργία 

βίντεο, τα οποία 
εξάγονται από 

άλλες εφαρμογές 
π. . Powerpoint 

κλπ.

Αναπαράσταση 
στο φοιτητή: 
διαδικτυακή 

αναπαράσταση ή 
πληροφόρηση, ως 
αλληλεπιδραστική

, ενισχυμένη με 
βίντεο

Εξωτερικές 
πληροφορίες: 

άλλοι ιστότοποι, 
sites, 

σημασιολογικές 
διαδικτυακές 
πηγές κλπ.

Βίντεο ως 
αποτύπωση 
οθόνης (με 
ακουστική 
εξήγηση)
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3.2.2 Αρχή της αλληλεπίδρασης 

Αναλύοντας λοιπόν, ένα σημαντικό στοιχείο του αλληλεπιδραστικού βίντεο, 

την ‘’αλληλεπίδραση’’ , μπορούμε να πούμε ότι αναφέρεται στις ενέργειες και τις 

λειτουργείες που βρίσκονται στη διάθεση του μαθητή, με σκοπό να έχει τη δυνατότητα 

να εργαστεί με το περιέχον υλικό που του παρουσιάζεται και το οποίο βασίζεται στο 

περιβάλλον του υπολογιστή. Οι 4 μεγάλες διαστάσεις της αλληλεπίδρασης 

χαρακτηρίζονται από: 1. Τους μαθητές (ποιοι είναι στη διαδικασία της μάθησης), 2. Το 

περιεχόμενο (η ουσία της μαθησιακής διαδικασίας), 3. Την παιδαγωγική (ο τρόπος της 

μαθησιακής διαδικασίας και 4. Το πλαίσιο (ο χρόνος και ο τόπος) της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

1. Μοντέλο (Mandell, 1997) εστιασμένο στο μαθητή. 

 

      

Σημείο 

Προσοχής 

  

Αλληλεπιδραστικά 

δημιουργήματα 

 

   Σχετικές θεωρίες 

 

Όσο 

περισσότερο 

τόσο το 

καλύτερο 

 

          Παρουσίαση ερωτήσεων συχνά 

 

 

 

 Connectionism 

(Thorndike, 1913) 

 

Σημαντικότητα 

 

 Επιβεβαίωση πως οι αλληλεπιδράσεις 

εφαρμόζονται 

 

Contiguity (Guthrie, 

1930); 

Drive Reduction (Hull, 

1943) 

 

 

           

Κινητοποίηση 

- Ενσωματωμένο νόημα μέσω 

της πρόσβασης σε 

διαφορετικές αναπαραστάσεις 

περιεχομένου 

- Ενεργοποίηση των μέσων για 

τον έλεγχο της εμφάνισης 

στοιχείων 

Dual Coding (Paivio, 

1986), 

Levels of Processing 

(Craik & 

Lockhart, 1972) 

 

 

 

Εξαρτημένο 

περιεχόμενο 

- Ποικίλες και διαρθρωτικές 

παρουσιάσεις ως τομέας περιεχομένου 

- Ενεργοποίηση μάθησης μαθητή 

Algo-Heuristic 

(Landa, 1974); 

Component Display 

(Merrill, 

1983);  

Elaboration 

(Reigeluth, 

1992) 

 

 

Πολυμέσα 

- Ενεργοποίηση των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για την 

εμφάνιση δομών 

περιεχομένου 

 

Symbol Systems 

(Salomon, 

1979);  

Dual Coding (Paivio, 

1986);  

Cognitive Flexibility 

(Spiro et al, 1992) 
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- Ενεργοποίηση της πρόσβασης 

και της χειραγώγησης του 

περιεχομένου 

 

 

Μινιμαλισμός 

 

 

- Συμπερίληψη του 

απαραίτητου περιεχομένου 

GOMS (Card, Moran 

& Newell, 1983); 

Minimalist (Carroll, 

1990) 

 

Μοντέλο Shedroff (1994) αλληλεπίδρασης και περιεχομένου 

 

 

 Σημείο 

Προσοχής   

  

      

 

 

 

Αλληλεπιδραστικά 

δημιουργήματα 

 

 

 

  Σχετικές θεωρίες 

 

 

 

 

 

Ποικίλλει 

ανάλογα με το 

μαθητή 

-  Ποικίλλει ως λειτουργία 

αναπτυξιακού σταδίου 

- Ποικίλλει ανάλογα με τις 

ατομικές δεξιότητες 

- Ενσωμάτωση 

συμφραζόμενων και 

κοινωνικοπολιτισμικών 

στοιχείων 

Genetic 

Epistemology 

(Piaget, 1929); 

Conditions of 

Learning 

(Gagne, 1985); 

Subsumption 

(Ausubel, 1963); 

General Problem 

Solver (Newell & 

Simon, 1972); 

Androgogy 

(Knowles, 1984); 

Adult Learning 

(Cross, 1981); 

ACT (Anderson, 

1976); ATI 

(Cronbach & Snow, 

1977); 

Triarchic (Sternberg, 

1977); 

 

 

Ανατροφοδότηση 

ερώτησης – 

απάντησης 

- Υιοθέτηση μιας κυκλικής 

ερώτησης (ερέθισμα), 

απάντησης (ανταπόκριση) 

και βρόχου ανάδρασης 

Operant 

Conditioning 

(Skinner, 1950) 

 

 

Αυτό – ρυθμός 

- Ενεργοποίηση του ελέγχου 

του μαθητή 

Mathematical 

(Atkinson, 1972); 
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- Ενεργοποίηση  της 

αυτοαποτελεσματικότητας 

(απόδοση) 

 

Criterion Referenced 

(Mager, 1988) 

 

 

 

Μάθηση 

βασισμένη στο 

πρόβλημα 

- Ενεργοποίηση της 

αξιολόγησης ατομικής 

επιτυχίας 

- Ενεργοποίηση  της δοκιμής 

και της επίλυσης 

προβλήματος μέσω τωρινών 

πεποιθήσεων και 

αντιλήψεων 

- Παροχή εργαλείων για 

επίλυση προβλημάτων 

Experiential (Rogers, 

1969); 

General Problem 

Solver (Newell & 

Simon, 1972); 

Double Loop 

(Argyris & Schon, 

1974); Repair 

(Brown & Van Lehn, 

1980); 

Mathematical 

Problem Solving 

(Schonfield, 1985 

 

Αλληλεπίδραση και παιδαγωγική 

Σημείο 

προσοχής 

Αλληλεπιδραστικά 

δημιουργήματα 

Σχετικές 

θεωρίες 

    

 

 

 

Συμφραζόμενα 

- Ενεργοποίηση πρόσβασης σε 

άτομα (πραγματικά ή 

προσομοιωμένα) για την παροχή 

βοήθειας 

- Έμφαση σε μοντέλο δράσης 

– συνέπειας 

- Σύνδεση των 

συμφραζόμενων εργαλείων 

ελέγχου για την υποστήριξη 

των εγκαταστάσεων 

- Ενεργοποίηση  κοινωνικών 

λειτουργιών 

Functional Literacy 

(Sticht, 1976); 

Social Development 

(Vygotsky, 1962); 

Symbol Systems 

(Salomon, 1979); 

Phenomenography 

(Marton, Hounsell & 

Entwistle, 1984); 

Cognitive Flexibility 

(Spiro et al, 1982); 

Situated (Lave & 

Wenger, 1990) 

Μαθησιακά 

στυλ 

 

- Ενεργοποίηση 

προγράμματος και μαθητή 

για υιοθέτηση στρατηγικών 

Modes of Learning 

(Rumelhart & 

Norman, 1978); 

Multiple Intelligences 

(Gardner, 1993) 
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Αλληλεπίδραση και πλαίσιο 

 

3.2.3 Αρχή της πλοήγησης 

Συνεχίζοντας, ένα ακόμη βασικό στοιχείο του αλληλεπιδραστικού βίντεο αλλά 

και βασικός στόχος της έρευνάς μας ήταν να ελέγξουμε κατά πόσο ένα παιδί Ε΄ 

δημοτικού θα μπορούσε να πλοηγηθεί στο περιβάλλον της πλατφόρμας επεξεργασίας 

των βίντεο δίχως πρόβλημα και να κατανοήσει τι καλείται να κάνει σύμφωνα με τις 

οδηγίες που του δίνονται, δίχως ιδιαίτερη εξωτερική βοήθεια.  

Τα αποτελέσματα σε αυτό το σημείο ήταν πολύ θετικά. Όμως, υπήρχε ειδικά 

την 1η διδακτική ώρα εμφανώς έντονη αμηχανία και δισταγμός μήπως πατήσουν κατά 

λάθος κάποια επιλογή, η οποία θα τους έβγαζε από το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκονταν. Σε αυτό το σημείο κανένας από τους μαθητές δεν επιχείρησε να το 

διερευνήσει μόνος του. Με αυτό τον τρόπο μας έγινε σαφές ότι σε αυτό το σημείο του 

προγράμματος θα έπρεπε να δώσουμε οδηγίες στην αρχική οθόνη περιβάλλοντος και 

να μη ειπωθούν προφορικά, ώστε να είναι ξεκάθαρο τι αναμένεται να κάνει. 

Το θετικό συμπέρασμα που αποκομίσαμε από το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι ότι 

η πορεία του αλληλεπιδραστικού μαθήματος ήταν σαφής και δεν δημιούργησε 

Ταξινομία 

αλληλεπίδρασης  

(Schwier & Misanchuk, 

1993) 

Επίπεδα αλληλεπίδρασης 

(1997) 

Διαστάσεις 

αλληλεπίδρασης 

(Aldrich et al, 1998) 

Αντιδραστική 

Προληπτική  

Αμοιβαία 

Λειτουργική 

Επιβεβαίωση 

Ρυθμός 

Πλοήγηση 

Έρευνα 

Συνεργασία 

Συναλλαγές 

Πληκτρολόγιο, άγγιγμα 

Πίνακας 

Συσκευή κατάδειξης 

Φωνή 

 

Γραμμικό 

Ιεραρχικό 

Υποστηρικτικό  

Ενημερωτικό 

Κατασκευαστικό 

Ανακλαστικό 

Προσομοιωμένο 

Με υπερσυνδέσμους  

Μη – καθηλωτικό 

Με συμφραζόμενα  

Εικονικό 

Προβολή και 

προσβασιμότητα 

Οπτική περιεχομένου με 

διαφορετικούς τρόπους 

Πρόσβαση στο 

περιεχόμενο με 

διαφορετικούς τρόπους 

Χειρισμός και σημειώσεις 

Κατασκευή περιεχομένου 

Σημειώσεις 

Δημιουργικότητα και 

συνδυασμός 

Δημιουργία νέου 

περιεχομένου μέσω 

συνδυασμού μέσων 

ενημέρωσης 

Πειραματισμός και 

δοκιμές 

Εκτέλεση προσομοίωσης 

Κατασκευή μοντέλου 
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ιδιαίτερα προβλήματα στην πλοήγηση αλλά και η χρήση του προγράμματος ήταν 

εύκολη, δίχως ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος μαθητής 

έκανε λάθος χειρισμό, το περιβάλλον περιλάμβανε πληροφορίες που τον ενημέρωνε 

προς τα πού να κινηθεί αλλά και τι να κάνει. Για παράδειγμα, όταν ο μαθητής επέλεγε 

να προχωρήσει γρήγορα το βίντεο για να το ολοκληρώσει, πάνω του υπήρχαν 

αλληλεπιδραστικά στοιχεία που τον πληροφορούσαν προς τα πού να κινηθεί. 

 Ακόμη, θετικό αποδείχθηκε και το στοιχείο πως, σε περίπτωση λάθους των 

μαθητών, η οθόνη ανατροφοδότησης που εμφανίζει το πρόγραμμα φάνηκε πως τους 

βοήθησε είτε να θυμηθούν τη θεωρία και να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν για να 

βρουν τη σωστή απάντηση, είτε να ενισχυθούν στις επόμενές τους κινήσεις. Αυτό 

παρατηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις λαθών, όπου οι μαθητές μετά την οθόνη 

ανατροφοδότησης φάνηκε να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που η βοήθεια 

τους είχε υποδείξει, καθώς τους δινόταν θετική επιβράβευση.  

3.2.4  Αρχή της ανατροφοδότησης 

Επίσης, ακόμη ένα χαρακτηριστικό, το οποίο εντοπίζεται στα θετικά στοιχεία 

στα οποία υπερέχει η τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα η χρήση των υπολογιστών αλλά 

και των κινητών συσκευών έναντι των παραδοσιακών μεθόδων επίλυσης ασκήσεων 

είναι η δυνατότητα που υπάρχει για την παροχή άμεσης ανατροφοδότησης στον 

μαθητή. Όπως αναφέρεται από τους ερευνητές Nguyen & Kulm (2005), η 

ανατροφοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο παρουσιάζει τη 

δυνατότητα να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοήσει τα λάθη του την ώρα ακριβώς που 

τα κάνει και όχι μετά από αρκετό χρόνο, όταν πια η προσοχή του έχει στραφεί αλλού. 

Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να αναστοχαστεί πάνω στις λανθασμένες 

επιλογές του και να τις διορθώσει χωρίς να νιώσει ότι απειλείται ή ντρέπεται γι’ αυτές 

(Liang & Zhou 2009). Κάτι τέτοιο, οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση και σε 

αποφυγή δημιουργίας αρνητικών συναισθημάτων.  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, εισήγαμε κι εμείς στην 

αλληλεπιδραστική μας ιστορία, τη δυνατότητα ανατροφοδότησης σε περίπτωση που ο 

μαθητής κάνει κάποιο λάθος. Η ανατροφοδότηση σχετίζεται κάθε φορά με την 

αναπαράσταση στην οποία έχει κάνει λάθος ο μαθητής και μπορεί να έχει τη μορφή 

επεξήγησης – υπενθύμισης της σχετικής θεωρίας για τους δεκαδικούς αριθμούς ή τη 

μορφή παραδείγματος. Αμέσως μετά, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει 

ξανά να απαντήσει στην ερώτηση στην οποία έκανε λάθος και να δοκιμάσει εκ νέου 

την κατανόησή του. 
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3.3 Έρευνες σχετικές με αλληλεπιδραστικά βίντεο και μαθηματικά 

Έχουν πάντως πραγματοποιηθεί ποικίλες έρευνες σχετικά με τη χρήση του 

αλληλεπιδραστικού βίντεο: 

Σύμφωνα με τους ερευνητές Hove & Corcoran (2008), 35 οι μαθητές με 

απεριόριστη πρόσβαση στο βίντεο είχαν καλύτερη απόδοση από εκείνους που είχαν 

κάποιου είδους περιορισμό. Είχαν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ελεύθερα στο χώρο 

και να επεξεργαστούν όποιο κομμάτι του βίντεο ήθελαν. Επίσης από τη φύση του το 

αλληλεπιδραστικό βίντεο εμφανίζει αυξημένο γνωστικό φορτίο λόγω του όγκου των 

δραστηριοτήτων (Schwan & Reimpp, 2004). 36 Ακόμη, η γραμμικότητα του βίντεο 

παρέχει επιφανειακή μάθηση (Ulges, Schulze, Koch, & Breuel, 2010) 37 και περιορίζει 

τη μετάδοση της γνώσης (Ertelt et al., 2006). 38    

Το ίδιο ενισχύεται και από τους Leidner & Jarvenpaa, (1995), οι οποίοι 

παρουσιάζουν επικέντρωση στο μαθητευόμενο μέσα από την ενεργό συμμετοχή και 

τον προβληματισμό τους στη διαδικασία, ελέγχουν το ρυθμό διδασκαλίας και 

κατασκευάζουν οι ίδιοι τη γνώση (Johassen et al. 1995; 39   Shang, Shi, and Chen, 

2001).  

Ακόμη, στην έρευνα των Zhang et al. (2006) οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα 

να παρακολουθούν βίντεο κατά τη διάρκεια της διάλεξης του καθηγητή τους. Ως 

επιπρόσθετα βοηθητικά στοιχεία εμφανίστηκαν διαφάνειες σε μορφή παρουσίασης 

PowerPoint αλλά και επιπλέον σημειώσεις σχετικές με αυτό που παρακολουθούσαν. 

Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές αλληλοεπιδρούσαν με το υπό μελέτη βίντεο καθώς 

μπορούσαν να μεταβούν σε όποιο σημείο ήθελαν δίχως να ακολουθούν μία 

προκαθορισμένη σειρά, να τρέξουν το βίντεο, να το σταματήσουν αλλά και να 

επιλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο ήθελαν από το μενού πλοήγησης.  

Με βάση μάλιστα τους  Northup, (2001;) and Merrill, (1994;)  40 σε μία έρευνα 

παρατήρησαν πως όσο μεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση, τόσο καλύτερη είναι η 

απόδοση των μαθητών. Το αξιοσημείωτο σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 

μάθησης είναι η δυνατότητα παροχής τυχαίας πρόσβασης σε μαθησιακό υλικό αλλά 

και η επιλογή της μορφής παρουσίασης του περιεχομένου. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνονται υψηλότερα σκορ αλλά και περισσότερη αλληλεπίδραση μαθητή – 

περιεχομένου.  

Σε μία έρευνα του Vural (2013), παρατηρήθηκε πως δημιούργησε βίντεο με 

ενσωματωμένες ερωτήσεις. Το βίντεο αποτελούνταν από 56 εύκολα μικρά βίντεο και 

27 πιο προχωρημένου περιεχομένου. Ύστερα από την ολοκλήρωση του κάθε βίντεο, 

                                                             
35 Instructor-Made Videos as a Learner Scaffolding Tool, 2012. 
36 Ό. π. 
37 A study of learning effects on e-learning with interactive thematic video, 2012. 
38 Ό. π. 
39  Constructivism and computer-mediated communication in distance education, 1995. 
 
40 Instructional design theory, 1994. 
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ακολουθούσε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο οι μαθητές απαντούσαν για να πάνε στο 

επόμενο. Εάν απαντούσαν λάθος ξαναπαρακολουθούσαν το ίδιο βίντεο. 

Επίσης, οι Tripp & Rich πραγματοποίησαν 63 έρευνες σε εκπαιδευτικούς και 

παρατήρησαν ότι διευκολύνονται μέσω της χρήσης του βίντεο (μαγνητοσκόπηση) ως 

προς το κομμάτι της αξιολόγησης σχετικά με το μάθημα που επιτελούν και όχι τόσο 

ατομικά. Ακόμη, διαπίστωσαν ότι όταν έχουν ένα οργανωμένο πλάνο διδασκαλίας, 

τους διευκολύνει στο να πετυχαίνουν τους στόχους των δραστηριοτήτων που διεξάγουν 

(T. Tripp, and P. Rich, 2012). 41   

Σε μία ακόμη έρευνα του ο Cherrett (2009) δημιούργησε το αλληλεπιδραστικό 

βίντεο με τη βοήθεια του Adobe Flash. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να σημειώνουν 

πάνω στο βίντεο και μάλιστα, να το κοινοποιούν μέσω μιας διαδικτυακής βάσης 

δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να ξαναδούν το βίντεο με τις 

υπάρχουσες σημειώσεις. Μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης σε 

οποιοδήποτε μέρος του βίντεο. 

Τέλος, οι ερευνητές Greenberg & Zanetis διεξήγαγαν έρευνα όπου 

παρατήρησαν πως με τη χρήση του αλληλεπιδραστικού βίντεο μέσα στην αίθουσα θα 

είχαν όφελος όχι μόνον οι εκπαιδευτικοί αλλά πλέον και οι ίδιοι οι μαθητές καθώς 

ενδείκνυται η χρήση των αλληλεπιδραστικών στοιχείων (A. D. Greenberg, and J. 

Zanetis, 2012). 42  

Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως το αλληλεπιδραστικό βίντεο έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή. Να ασχοληθεί με 

προβλήματα και να κατανοήσει έννοιες που είναι πολύ δύσκολο να τις μάθει απλά 

διαβάζοντας το βιβλίο, φυλλάδια, ή συμπληρωματικό υλικό. Όταν μάλιστα 

συνδυάζεται με χειρονομίες, ήχους, εκφράσεις του προσώπου, τη γλώσσα του 

σώματος, κάτι τέτοιο βοηθάει στο να επέλθει η μάθηση πολύ πιο γρήγορα κι ενεργά. 

Για παράδειγμα, ένας συμμετέχων φοιτητής χημείας στην αρχή των εργαστηρίων του 

ήταν επιφυλακτικός ως προς τη συμμετοχή του αλλά αντίστοιχα και την κατανόηση 

των απαραίτητων. Με τη χρήση των βίντεο μπόρεσε να κατανοήσει και να εφαρμόσει 

έννοιες που προηγουμένως δεν ήταν σε θέση να φέρει εις πέρας. Ουσιαστικά, οι 

ερμηνείες και οι εικόνες του εκπαιδευτή επικεντρώθηκαν σε πράγματα που οι μαθητές 

δήλωσαν ότι ήταν δύσκολο να κατανοήσουν. Επιπλέον, οι ερμηνείες και 

εικονογραφήσεις συνοδεύονταν από σχετικούς πόρους, συμβουλές και βασικές 

πληροφορίες. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκαν οι φοιτητές εάν υπήρχε κάποια σύνδεση 

ανάμεσα στο βίντεο και την κατανόηση, οι ίδιοι αποκρίθηκαν ‘’πως με το βίντεο 

μάθαιναν καλύτερα’’. Επίσης, ένα άλλος μαθητής όταν ρωτήθηκε απάντησε πως ‘’ήταν 

σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες μέσω του βίντεο’’. Οι 29 από τους 32 

μαθητές συμφώνησαν πως μαθαίνουν καλύτερα τα γνωστικά θέματα μέσω του βίντεο. 

Επίσης, τα βίντεο σε συνδυασμό με την εικόνα, προσφέρουν βελτιωμένη κατανόηση. 

Οι εκφράσεις του εκπαιδευτή, οι ερμηνείες, οι απεικονίσεις του θέματος, το 

περιεχόμενο ήταν πλήρες όταν συνοδευόταν με εκφράσεις του προσώπου, τη γλώσσα 

του σώματος, και την αλλαγή στους τόνους της φωνής. Ακόμη, οι 29 από τους 32 

                                                             
41 Video-Based Learning: A Critical Analysis of The Research Published in 2003-2013 and Future 
Visions 
42 Ό. π. 
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δήλωσαν πως ήταν πολύ σημαντικό να μπορούν να επιστρέφουν στο συγκεκριμένο 

κομμάτι του βίντεο, να σταματούν, να επεξηγούν και μάλιστα κάτι τέτοιο βοήθησε 

στον αυτοέλεγχο και την αυτορρύθμιση της μάθησης. Ακόμη, οι 16 από τους 32 

δήλωσαν πως το βίντεο όταν έχει διάρκεια 3 λεπτά ή και λιγότερο είναι περισσότερο 

αποδοτικό συγκριτικά με άλλα μεγαλύτερα ενώ οι άλλοι μισοί δήλωσαν το αντίθετο. 

Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονταν οι πληροφορίες διευκόλυνε τους 

μαθητές στο να μοιραστούν ιδέες και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. Τα 

κινούμενα σχέδια τραβούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών περισσότερο 

συγκριτικά με μία απλή διάλεξη. Ακόμη, όταν δίνονται παραδείγματα από την 

καθημερινή ζωή κάνουν πιο απλή, άμεση και εποικοδομητική την κατανόηση γιατί 

μπορούν οι μαθητές να κάνουν πιο γρήγορα συνδέσεις που θα τους βοηθήσουν να 

προχωρήσουν περαιτέρω τη σκέψη τους.  
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4. Το αλληλεπιδραστικό μάθημα, «Η μελέτη των 

στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς», στο 

περιβάλλον επεξεργασίας της πλατφόρμας βίντεο 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε, την ιστορία που δημιουργήσαμε για τις 

στρατηγικές που αξιοποιούνται στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, με τίτλο «Η 

μελέτη των στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς», το οποίο είναι διαθέσιμο 

στην εξής διεύθυνση:  

https://uowm.learnworlds.com/course/?courseid=computationalestimations. 
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4.1 Επιλογή του περιβάλλοντος πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 

Για την υλοποίηση του μαθήματος «Η μελέτη των στρατηγικών στους κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς», επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον της 

πλατφόρμας επεξεργασίας των βίντεο. Ο λόγος επιλογής είναι ότι το συγκεκριμένο 

αλληλεπιδραστικό περιβάλλον επιτρέπει στον χρήστη – administrator  να 

κατασκευάζει εκπαιδευτικό αλληλεπιδραστικό υλικό, του οποίου κομβικό σημείο 

αποτελεί η χρήση του αντίστοιχου ‘’αλληλεπιδραστικού βίντεο’’.  

Η αφόρμηση προήλθε από τη μελέτη που έγινε για τα βίντεο παιχνίδια και τη 

σχέση τους με το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών (βλ. κεφ. 2.1). Η σύνδεση 

έγινε με κομβικό σημείο την ύπαρξη της αλληλεπιδραστικής πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο (βλ. υποκεφ. 2.3.1) και το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο των 

κατ’ εκτίμηση υπολογισμών. Έτσι, προσφέρθηκε η δυνατότητα να τραβηχτούν σειρά 

βίντεο, τα οποία στη συνέχεια με τη δυνατότητα ποικιλίας αλληλεπιδραστικών 

στοιχείων πάνω στο περιβάλλον να μετατραπούν σε αλληλεπιδραστικά. Ορισμένα από 

τα κύρια γνωρίσματα που αξιοποιήθηκαν, ήταν εξωτερικοί σύνδεσμοι, αξιόπιστα links, 

εσωτερικές ηλεκτρονικές σημειώσεις, πληροφορίες, πληθώρα αλληλεπιδραστικών 

ερωτήσεων, οι οποίες παρέπεμπαν είτε σε άλλο σημείο του βίντεο  είτε σε άλλη πηγή 

πληροφοριακού υλικού. Απώτερος στόχος μας ήταν η ενεργή συμμετοχή του μαθητή 

στο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον.  

Το αλληλεπιδραστικό βίντεο όταν παρουσιάζεται στην ολοκληρωμένη του 

μορφή με την παρουσία αλληλεπιδραστικών στοιχείων, αποτελεί ένα μαθησιακό 

εργαλείο το οποίο αξιοποιείται για μια ισχυρή αποτελεσματική διδασκαλία. Το κάθε 

μέσο ενισχύει τα υπόλοιπα, κατευθύνοντας  ταυτόχρονα προς τη γνησιότητα και την 

πραγματικότητα του πλαισίου μάθησης (Brown, Collins, & Duguid, 1989). Ως 

αποτέλεσμα των οπτικών και ακουστικών μηνυμάτων των βίντεο, οι μαθητές 

επεκτείνουν την επεισοδιακή μνήμη και μαθαίνουν οπτικά, κάτι που βοηθάει στη διπλή 

κωδικοποίηση των πληροφοριών (Bonk, 2011? Paivio, 1986). Κάτι τέτοιο ενισχύει την 

μάθηση των μαθητών καθώς βλέπουν τις έννοιες σε δράση (Klass, 2003; Michelich, 

2002). Στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά τους μαθητές να έχουν διευρυμένη 

προσοχή αλλά και μαθησιακή ικανοποίηση (Choi & Johnson, 2005, 2007; Κουμή, 

2006; Mackey & Ho, 2008). Η αλληλεπίδραση έχει φανεί έπειτα από έρευνες πως 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα όταν οι μαθητές αξιολογούν τις απαντήσεις τους πριν 

τους δοθεί θετική ανατροφοδότηση από το σύστημα.  Ακόμη, έχει φανεί πως όταν 

παρουσιάζεται στους μαθητές το υλικό μέσα από δύο αναπαραστάσεις (οπτική και 

ακουστική), οι μαθητές ωθούνται σε μία βαθύτερη μάθηση, πιο ουσιαστική συγκριτικά 

με τους μαθητές οι οποίοι αρκούνται στη μάθηση μέσα από μία αναπαράσταση. Και 

αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός πως οι μαθητές κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

βήματα που ακολουθούν για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα όταν τα δημιουργούν οι 

ίδιοι συγκριτικά με εκείνους που τους δίνονται εκ των προτέρων (Cognitive Load and 

Learning Effects of Having Students Organize Pictures and Words in Multimedia 

Environments: The Role of  Student Interactivity and Feedback). 

 

Τέλος, το περιβάλλον αυτό προσφέρεται δωρεάν, κάτι που ήταν πολύ 

σημαντικό. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ένα από τα βασικά 
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ζητήματα που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας εκπαιδευτικός, προτού επιλέξει ένα 

πρόγραμμα για να το εντάξει στο μάθημά του, είναι η διαθεσιμότητά του.  

4.1.1  Χρήση στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς 

Στο μάθημα που κατασκευάσαμε, το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στη χρήση 

των  στρατηγικών που αξιοποιούν οι μαθητές στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς 

καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.  

Για τις ανάγκες της έρευνάς μας αξιοποιήσαμε τις στρατηγικές που 

αναφέρονται και στο κεφ. 1.3 (Reys et al., 1982; Sowder & Wheeler, 1989; Reys et al., 

1991b; Dowker, 1992; LeFevre et al., 1993), από τις οποίες πέρα από τη στρατηγική 

της στρογγυλοποίησης, αξιοποιήσαμε τις στρατηγικές του εμπρόσθιου άκρου, του 

μέσου όρου, της προγενέστερης αντιστάθμισης, των ειδικών αριθμών και των 

ταιριαστών αριθμών, με βάση και τις δυνατότητες που μας πρόσφερε το 

αλληλεπιδραστικό περιβάλλον επεξεργασίας των βίντεο.  

Μάλιστα, σύμφωνα και με έρευνες που αναφέρθηκαν στο κεφ. 3.3, οι μαθητές 

παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση όταν έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν μέσα στο 

ίδιο το βίντεο και να ερευνήσουν τα στοιχεία του για να καταλήξουν στην απάντηση 

συγκριτικά με μαθητές που απλά παρακολουθούν ένα απλό βίντεο (Northup, (2001;) 

and Merrill, (1994;), Hove & Corcoran (2008)). Άλλωστε, η γραμμικότητα του απλού 

βίντεο παρέχει επιφανειακή μάθηση (Ulges, Schulze, Koch, & Breuel, 2010) και 

περιορίζει τη μετάδοση της γνώσης (Ertelt et al., 2006). Αναμενόμενο λοιπόν είναι, η 

ενεργός συμμετοχή και ο προβληματισμός των μαθητών στη διαδικασία, να τους 

οδηγεί στο να ελέγχουν το ρυθμό διδασκαλίας και κατασκευάζουν οι ίδιοι τη γνώση 

(Johassen et al. 1995;  Shang, Shi, and Chen, 2001). Επίσης, η ενσωμάτωση των 

ερωτήσεων μέσα στα βίντεο αυξάνει το επίπεδο μάθησης (Vural, 2013). Επομένως, η 

ύπαρξη αλληλεπιδραστικών στοιχείων στο βίντεο προσφέρει πολλές δυνατότητες τόσο 

στον εκπαιδευτικό, με το να οργανώνει με ένα πρωτότυπο και μεθοδικό τρόπο το 

μάθημά του, όσο και στο μαθητή με το να συμμετέχει ενεργά (A. D. Greenberg, and J. 

Zanetis, 2012).    

Συνολικά, ο στόχος του μαθήματος που δημιουργήσαμε είναι να βοηθήσουμε 

τους μαθητές μέσα από την αλληλεπίδραση με πληθώρα αλληλεπιδραστικών βίντεο 

που υπάρχουν στο μάθημα, να μπορέσουν να  ανιχνεύσουν αυτές τις στρατηγικές και 

μάλιστα μέσα από την εναλλαγή δραστηριοτήτων, ιστορίας, μετάβαση σε πρόσθετες 

δραστηριότητες, ανάγνωσης πρόσθετου πληροφοριακού υλικού αλλά και ποικιλίας 

πηγών ανατροφοδότησης σε κάθε απάντησή τους να μπορέσουν να χρησιμοποιούν με 

ευελιξία περισσότερες από μία, ώστε να μην δυσκολεύονται στους υπολογισμούς. 

Μάλιστα, κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται ακόμη περισσότερο και μέσα από τη συμμετοχή 

των μαθητών στο ίδιο το βίντεο, εμπλοκή όντας ο ίδιος πρωταγωνιστής, κάτι που 

αυξάνει σε σημαντικό βαθμό το κίνητρο και το ενδιαφέρον του.  Πιο συγκεκριμένα, 

επιθυμούμε οι μαθητές μετά το μάθημα με τη μορφή ηλεκτρονικής ιστορίας, να είναι 

σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους ώστε: 

1. Να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τις στρατηγικές στους κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς (εμπρόσθιο άκρο, μέσος όρος, ειδικοί αριθμοί, συμβατοί 

αριθμοί, προγενέστερη αντιστάθμιση, αλγόριθμος, στρογγυλοποίηση). 

2. Να τις εφαρμόζουν σε ποικιλία δραστηριοτήτων. 
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3. Να συνδέουν ένα δεκαδικό αριθμό με μία ευέλικτη στρατηγική. 

4. Να κατανοούν την έννοια του δεκαδικού αριθμού και τη χρήση του στην 

καθημερινότητα 

 

4.1.2 Σχέση των μαθητών με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο  

Μια ουσιώδης οπτική της μάθησης, είναι η σχέση των μαθητών απέναντι στους 

δεκαδικούς αριθμούς, αλλά και στα μαθηματικά ευρύτερα, και κάτι τέτοιο είναι 

σημαντικό ως προς τη λήψη απόφασης για την δημιουργία της ηλεκτρονικής αυτής 

ιστορίας.  Στη προκειμένη περίπτωση, η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ιστορίας σε μία 

υπο-ενότητα των θεματικών των μαθηματικών, στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς και 

η σύνδεσή της με αυθεντικά πραγματικά εξωτερικά πλαίσια ήταν κάτι που πιστέψαμε 

ότι θα προσεγγίσει κατά κόρον το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μαθητών. 

Επίσης, μας ενδιέφερε, οι μαθητές να μάθουν να σκέφτονται κριτικά και όσο το 

δυνατόν με περισσότερους του ενός τρόπους, αποφεύγοντας τη μονομερή χρήση της 

στρατηγικής της στρογγυλοποίησης αλλά και χρήσης τυπικών κανόνων αποκομμένων 

από την καθημερινή ζωή.  

Μέσα από την εφαρμογή του αλληλεπιδραστικού αυτού μαθήματος επιδιώξαμε 

να διώξουμε κάποιες από τις παρανοήσεις που υπάρχουν στο νου των μαθητών και 

αφορούν τους δεκαδικούς αριθμούς (Kerslake, 1986;  Nunes, and Bryant., 2009;  

Thompson, & Saldanha, 2003;). Κάποιες από αυτές είναι να μπορέσουν αυτόματα να 

συνδέσουν την οπτική αναπαράσταση 0.5 με το μισό (Hart, 1981;  Thorton, 1985;  

Williams & Ryan, 2000). Επίσης, να ξεκαθαρίσουν την αξία των ψηφίων, τόσο 

ακεραίων αλλά κυρίως δεκαδικών Callingham, & Watson (2004, σελ. 81). Έτσι, για να 

ξεκαθαριστούν αυτά προσπαθήσαμε να τους παρουσιάσουμε όσο γίνεται με πιο απλό 

τρόπο συγκεκριμένες στρατηγικές ώστε να τους διευκολύνουν στους υπολογισμούς 

(Bestgen, Reys, Rybolt, & Wyatt, 1980;  Carpenter, Coburn, Reys, & Wislon, 1976; 

Dehaene, Spelke, Pinel, Stanescu, & Tsivkin, 1999;  Lemaire, Lecacheur, & Farioli, 

2000;  Sowder, 1988 , 1992  Sowder &Wheeler, 1989 ). Κι επειδή, η καλύτερη ηλικία 

για δεκτικότητα στο καινούριο είναι 10 – 12 ετών, επιλέξαμε να το εφαρμόσουμε στην 

Ε΄ δημοτικού (Baroody, 1989; Dowker, 1997;  LeFevre et al., 1993;  Lemaire et al., 

2000 ). 
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4.1.3 Χρήση άμεσης ανατροφοδότησης  

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, προσπαθήσαμε στην δημιουργία του υλικού να 

ενσωματώσουμε όσο περισσότερο πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα μπορούσαμε να 

το αξιοποιήσουμε ως μέρος της ανατροφοδότησης των μαθητών. Άλλωστε, η 

ανατροφοδότηση αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία στα οποία υπερέχει η χρήση των 

υπολογιστών έναντι των παραδοσιακών μεθόδων επίλυσης ασκήσεων Όπως 

αναφέρεται από τους Nguyen & Kulm (2005) (βλ. κεφάλαιο 3.2.4), η ανατροφοδότηση 

είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοήσει τα 

λάθη του την ώρα ακριβώς που τα κάνει και όχι μετά από αρκετό χρόνο, όταν πια η 

προσοχή του έχει στραφεί αλλού. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να αναστοχαστεί πάνω στις 

λανθασμένες επιλογές του και να τις διορθώσει χωρίς να νιώσει ότι απειλείται ή 

ντρέπεται γι’ αυτές (Liang & Zhou 2009) (βλ. κεφάλαιο 3.2.4). Κάτι τέτοιο οδηγεί σε 

αποτελεσματικότερη μάθηση και σε αποφυγή δημιουργίας αρνητικών συναισθημάτων.  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, τοποθετήσαμε κι εμείς στην 

ηλεκτρονική μας ιστορία, τη δυνατότητα ανατροφοδότησης σε περίπτωση που ο 

μαθητής κάνει κάποιο λάθος. Αξιοποιήσαμε όμως αυτό το χαρακτηριστικό ακόμα και 

στην σωστή απάντηση των ερωτημάτων. Η ανατροφοδότηση σχετίζεται κάθε φορά με 

τον τρόπο σκέψης που υποκρύπτεται πίσω από την απάντηση και υποδεικνύει την 

ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης στρατηγικής και μπορεί να έχει τη μορφή επεξήγησης, 

υπενθύμισης της σχετικής θεωρίας για τη συγκεκριμένη στρατηγική ή τη μορφή 

βοήθειας. Αμέσως μετά, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα είτε να προχωρήσει είτε να 

μεταβεί στο αντίστοιχο σημείο του βίντεο, στο οποίο παρέλειψε κάποια πληροφορία 

κλειδί για την ορθή του απάντηση στην εκάστοτε ερώτηση. 
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4.2 Περιγραφή πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο και 

ηλεκτρονικής ιστορίας  
 

Η σύνθεση αλλά και η πλοήγηση του εκπαιδευτικού υλικού πάνω στο 

περιβάλλον επεξεργασίας των βίντεο, έγινε όσο το δυνατόν με πιο απλό και κατανοητό 

τρόπο.  

Μεταβαίνοντας στο συγκεκριμένο μάθημα, παρατηρεί κανείς τον τίτλο με 

έντονα γράμματα και αμέσως από κάτω την περίληψη του μαθήματος. Ακριβώς από 

κάτω, το μάθημα χωρίζεται σε 4 ενότητες, η καθεμία από τις οποίες φέρει τον τίτλο: 1η 

συνάντηση, 2η συνάντηση, 3η συνάντηση, 4η συνάντηση. Στην καθεμία συνάντηση 

υπάρχει ένας αριθμός στοιχείων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές, ώστε να 

επιτευχθούν κάποιοι στόχοι. Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα κουμπί με τον 

τίτλο edit page, το οποίο πατώντας το μπορεί να γίνει επεξεργασία του κάθε στοιχείου 

της συνάντησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Είδη learning units 

Χαρακτηριστικά, η 1η επιλογή που μπορεί να κάνει κανείς είναι να 

δημιουργήσει μία ενότητα μαθήματος, πατώντας το κουμπί με τίτλο ‘’add section’’. 

Κάνοντας αυτή την επιλογή, η επόμενη κίνηση είναι να δημιουργήσει ποικιλία 

δραστηριοτήτων για να ολοκληρώσει μία διδακτική ενότητα. Με τον ίδιο τρόπο, ο 

διαχειριστής της συγκεκριμένης εφαρμογής αξιοποιώντας συγκεκριμένες επιλογές 

αλληλεπιδραστικών κουμπιών, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θεματικές 

διδακτικές ενότητες, ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο καλείται να 

δημιουργήσει. 

 

 

 

Εικόνα 2: Εισαγωγή interactive ebook 
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Πατώντας το κουμπί ‘’add activity’’, εμφανίζονται πολλοί και διαφορετικοί 

τύποι δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει τη δυνατότητα ο διαχειριστής να δημιουργήσει. 

Ανάμεσά τους λοιπόν, ένας τύπος δραστηριότητας είναι το ‘’e-book’’, το οποίο 

αποτελεί μία ηλεκτρονική εκδοχή βιβλίου, που μπορεί να περιγράψει μέρος ή και 

συγκεκριμένα κομμάτια του μαθήματος, και στο οποίο μπορεί να μεταβεί ηλεκτρονικά 

είτε ως βοήθεια είτε ως ανάγνωση για κάποιο λόγο.  

Μία άλλη επιλογή είναι το ‘’interactive button’’, όπου μπορεί να προστεθεί ένα 

βίντεο, το οποίο θα τεθεί σε επιπρόσθετη επεξεργασία στη συνέχεια. 

 Επόμενη επιλογή αποτελεί το ‘’quiz’’, το οποίο αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο 

που μπορεί να παρουσιαστεί είτε με τη μορφή πολλαπλής επιλογής είτε με τη μορφή 

σωστού – λάθους.  

 

 

 

Εικόνα 3: Εισαγωγή quiz 

Ακολουθεί το αλληλεπιδραστικό κουμπί ‘’exam’’, το οποίο είναι μία 

χρονομετρημένη δραστηριότητα με τη μορφή είτε πολλαπλής επιλογής είτε σωστού – 

λάθους.  

 

 

 

Εικόνα 4: Εισαγωγή exam 

Το επόμενο είναι το ‘’assignment’’, το οποίο αποτελεί ανοικτού τύπου 

ερώτηση. 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Εισαγωγή assignment 

 Το ‘’certificate’’, το οποίο εξετάζεται με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής και σωστού – λάθους και αποτελεί έπαθλο για το μαθητή. 

 

 

 

Εικόνα 6: Εισαγωγή certificate 
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 Το ‘’certificate of complection’’, αποτελεί την ίδια κατηγορία με τον 

προηγούμενο τύπο δραστηριότητας απλά ο μαθητής μεταβαίνει σε αυτήν αφού έχει 

ολοκληρώσει το μάθημα.  

 

 

 

Εικόνα 7: Εισαγωγή certificate of completion 

Διαφορετικού τύπου δραστηριότητα αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

pdf, όπου ο μαθητής μπορεί να μεταβεί και να παρακολουθήσει ενημερωτικό υλικό 

σχετικά με το υλικό που επεξεργάζεται. 

 

 

  

Εικόνα 8: Εισαγωγή pdf file 

Επίσης, άλλου τύπου δραστηριότητα αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο text, το 

οποίο αποτελεί ό, τι ακριβώς και το αρχείο σε μορφή pdf.  

 

 

 

Εικόνα 9: Εισαγωγή simple text 

Ακόμη μία κατηγορία δραστηριότητας, αποτελεί το ‘’embed’’, όπου εδώ μπορεί 

να τεθεί ενσωματωμένο κάποιο άλλο βίντεο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ενημερωτικό ή βοηθητικό υλικό.  

 

 

 

Εικόνα 10: Εισαγωγή embed 

Μία άλλη κατηγορία αποτελεί η ενσωμάτωση βίντεο από το ‘’you tube’’.  

 

 

 

Εικόνα 11: Εισαγωγή you tube 
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Επόμενη κατηγορία δραστηριότητας αποτελεί η παρουσίαση σε μορφή ‘’slide 

share’’. 

 

 

 

Εικόνα 12: Εισαγωγή slide share 

Άλλη κατηγορία δραστηριότητας αποτελεί ένα ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο 

αξιοποιείται με την ονομασία ‘’sound cloud’’.  

 

 

 

Εικόνα 13: Εισαγωγή sound cloud 

Επίσης, μία μορφή δραστηριότητας αποτελεί ένας εξωτερικός σύνδεσμος από 

το Διαδίκτυο, ο οποίος αξιοποιείται με την ονομασία ‘’external link’’.  

 

 

 

Εικόνα 14: Εισαγωγή external link 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή του προγράμματος της πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο, θα εισάγουμε και την αντίστοιχη μορφή δραστηριότητας, στην 

οποία η παρούσα εργασία έδωσε έμφαση και αυτή είναι το ‘’interactive video’’. 

 

 

 

Εικόνα 15: Εισαγωγή interactive video 

Πατώντας στη συγκεκριμένη επιλογή, εμφανίζεται μία σελίδα που παρουσιάζει 

με σύντομο τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε απλού βίντεο που 

εισάγουμε, με σκοπό να το μετατρέψουμε σε αλληλεπιδραστικό. Όπως φαίνεται και 

στην εικόνα, παρουσιάζονται ο τίτλος, μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του 

αν υπάρχει, η πηγή από την οποία γίνεται η εισαγωγή του βίντεο, η διάρκειά του και ο 

επιλογές ‘’save’’, ώστε ν’ αποθηκευτούν αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά και ‘’edit 

interactive video’’, ώστε να γίνει περαιτέρω επεξεργασία του βίντεο, δηλαδή να 

εισαχθούν εκείνα τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία που θα μετατρέψουν το απλό βίντεο 

σε αλληλεπιδραστικό.  
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Εικόνα 16: Παρουσίαση περιγραφικών στοιχείων του βίντεο 

Κάνοντας λοιπόν εισαγωγή στο βίντεο, παρατηρούμε ότι δεξιά εντοπίζεται μία 

στήλη από την οποία γίνεται η εισαγωγή των απαραίτητων αλληλεπιδραστικών 

στοιχείων και ακριβώς κάτω από το βίντεο υπάρχει η χρονογραμμή του που μας 

πληροφορεί για την χρονική τοποθέτηση των στοιχείων.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Παρουσίαση περιβάλλοντος επεξεργασίας του βίντεο 

Το είδος λοιπόν των αλληλεπιδραστικών στοιχείων που μπορούν να 

προστεθούν στο βίντεο μπορεί να είναι: κείμενο μαζί με μία εικόνα, ένας τίτλος, ένας 

ορισμός, μία ενσωματωμένη παρουσίαση, κάποια ενδεικτικά σημεία εστιασμού με 

εικόνα, κείμενο, αλλά και συνδυασμό και των δύο, μία λίστα όπου μπορούν να 

προστεθούν πληροφοριακά στοιχεία, μία ολόκληρη παρουσίαση σε σελίδα που θα 

καλύπτει την επιφάνεια του βίντεο για να παρουσιάσει τον προβληματισμό που 

καλούνται οι μαθητές να επιλύσουν (συγκεκριμένα εδώ πρόβλημα κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμών), κάποια ταμπέλα που θα παρουσιάζει απλά στοιχεία πληροφορίας που 

θα κρατήσει στη μνήμη του ο μαθητής για να προχωρήσει στην επίλυση του 

προβλήματος. Ακόμη, μπορεί να είναι κάποιο αλληλεπιδραστικό κουμπί, το οποίο θα 

έχει τη μορφή κάποιας σκέψης, ή κάποιας βοηθητικής πληροφορίας που θα 

παρακινήσει το μαθητή στο να αναζητήσει τη σωστή απάντηση, ακόμη και μεταφοράς 

σε κάποιο άλλο σημείο του βίντεο ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που θα παρουσιάζει 

περιεχόμενο σχετικό με το υπό επεξεργασία υλικό. Τέλος, μπορεί να έχει τη μορφή 

αλληλεπιδραστικών ερωτήσεων, στις οποίες είτε σωστά απαντήσει ο μαθητής είτε 
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λανθασμένα, υπάρχουν επιλογές που του παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση, ώστε να 

διαμορφώσει αντίστοιχα το ρυθμό μάθησής του ο εκάστοτε μαθητής.  

Παρακάτω παρατίθεται εικονικό υλικό, το οποίο απεικονίζει στο σύνολο τα 

χαρακτηριστικά αυτά αλληλεπιδραστικά στοιχεία: 

 

Εικόνα 18: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: κείμενο, εικόνα, σημείο εστιασμού, 

τίτλος, ορισμός, αλληλεπιδραστική επιφάνεια παρουσίασης πληροφοριών 

 

 

Εικόνα 19: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: λίστα στοιχείων, σελίδα παρουσίασης 

πληροφοριών με ή και χωρίς κείμενο αλλά και εικόνα 
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Εικόνα 20: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: Ταμπέλες, αλληλεπιδρστικά κουμπιά 

μου κάνουν μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο, ή σε άλλο ιστότοπο, 

αλληλεπιδραστικές ερωτήσεις με ανατροφοδότηση σε κάθε απάντηση (μεταφορά σε 

άλλο σημείο του βίντεο, σε άλλη ιστοσελίδα με ποικιλία δραστηριοτήτων) 

Κάνοντας και μία σύντομη περιγραφή του συνόλου των στοιχείων από τα 

βίντεο που δημιουργήσαμε, παρατηρούμε ότι τα εξής: Το βίντεο ξεκινάει με μία σελίδα 

όπου παρουσιάζεται ο προβληματισμός.  

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 21: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: σελίδα παρουσίασης προβληματισμού 

με την έναρξη του βίντεο 
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Στη συνέχεια, καθώς το βίντεο παίζει, στο κάτω μέρος εμφανίζονται τίτλοι που 

παρουσιάζουν συγκεντρωτικά τα στοιχεία του βίντεο. 

 

 

 

 

Εικόνα 22: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: παρουσίαση τίτλων στο κάτω μέρος 

του βίντεο 

Ακολούθως, μέσα στο περιεχόμενο του βίντεο παρουσιάζονται ταμπέλες με 

πληροφοριακό υλικό, αλλά και εικόνας με αντίστοιχη παρουσίαση των στοιχείων των 

δεδομένων του κατ’ επίλυση προβλήματος. 

 

Εικόνα 23: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: ταμπέλες παρουσίασης τιμών 

προϊόντων, με εικόνα και κείμενο 

Άλλο ένα στοιχείο είναι η λίστα των προϊόντων που παρουσιάζονται στο 

πρόβλημα και βοηθούν το μαθητή να οπτικοποιήσει τα δεδομένα. 
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Εικόνα 24: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: λίστα παρουσίασης προϊόντων 

Σημαντικό είναι πως στο εσωτερικό του βίντεο εντοπίζεται και η δυνατότητα 

εμφάνισης αλληλεπιδραστικού κουμπιού, που ζητά τη γνώμη του μαθητή για να 

καθοριστεί η πορεία του βίντεο. Συμμετέχει δηλαδή ενεργά στη μάθηση.  

 

Εικόνα 25: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: αλληλεπιδραστικό κουμπί 

καθορισμού πορείας μάθησης στο εσωτερικό του βίντεο 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης μιας περιγραφής της πορείας των 

δεδομένων του βίντεο, ώστε να κινητοποιήσουν αντίστοιχα το μαθητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: παρουσίαση σημαντικών 

πληροφοριών σχετικών με το περιεχόμενο του προβλήματος 

Επίσης, οι ερωτήσεις που εμφανίζονται παρουσιάζονται με αλληλεπιδραστικό 

τρόπο, ώστε ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει ο μαθητής, να του εμφανιστεί η 

αντίστοιχη ανατροφοδότηση που θα καθορίσει τον ρυθμό μάθησής του αλλά και 

μάλιστα υπάρχουν κι ερωτήσεις που ζητούν τη γνώμη του μαθητή στο τι να επιλέξει 

από δύο τουλάχιστον επιλογές για να προχωρήσει παρακάτω. 

 

Εικόνα 27: Αλληλεπιδραστικά στοιχεία: αλληλεπιδραστικές ερωτήσεις, 

ανατροφοδότηση στην απάντηση, επιλογής απάντησης από το μαθητή 
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Τέλος, όλα αυτά τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία, όταν γίνεται η επεξεργασία του 

εκάστοτε βίντεο, στην 3η στήλη πάνω δεξιά, εμφανίζεται η επιλογή με την ονομασία 

‘’element list’’, όπου εκεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Λίστα αλληλεπιδραστικών στοιχείων: Συγκεντρωτική παρουσίαση 

αλληλεπιδραστικών στοιχείων στο εσωτερικό του βίντεο 

 

4.2.1 Λίστα τίτλων πορείας μαθήματος 

 

Συγκεντρωτικά, οι 4 θεματικές ενότητες φέρουν τους εξής τίτλους: 

1η Διδακτική ώρα : Οι αγορές μας ξεκινούν!!! 

- Καλώς ήρθες στο μαθηματικό ταξίδι των εκτιμήσεων!!!! 

- Τρώγοντας υγιεινά 

- Εκτίμηση και στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών 

- Σειρά έχουν τα όσπρια 

- Όταν οι ακέραιοι αποχωρίζονται τους δεκαδικούς 

- Σύντομες ερωτησούλες 

- Κάτι και για το μπάνιο 

- Όταν όλα τα βλέπουμε ίδια και 

όμως μας βοηθούν 

- Τα εκτιμάμε όλα μαζί; 

- Μία συνολική εικόνα 

- Εκτιμώντας στο περίπου 
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2η Διδακτική ώρα: Ξεκολλάμε λιγάκι;;; 

- Το μαθηματικό ταξίδι των δεκαδικών αριθμών συνεχίζεται 

- Ο σταθμός των μπαλονιών 

- Τα σημεία που είναι σημεία υπολογισμού 

- Πάμε να παίξουμε με παγίδες; 

- Στάση για βοήθεια 

- Αγορές και για πάρτι 

- Ας τα βρούμε ανά ζεύγη 

- Κάνοντας λίγη εξάσκηση 

- Ποια συσκευασία χάρακα να επιλέξω; 

- Για μία μικρή επεξεργασία 

- Είσαι έτοιμος /-η να εκτιμήσεις τετράδια και γόμες; 

- Υπολογίζουμε στο περίπου 

 

 

3η Διδακτική ώρα: Ολοκληρώνουμε τις αγορές μας με γρήγορη εκτίμηση 

- Και οι στροφές τελειώνουν 

- Να και οι μπάλες στο καλάθι 

- Κοίτα: 1 καινούριος τρόπος 

- Φτάνεις σιγά σιγά στον προορισμό 

- Πάμε για τάβλι και σκάκι;  

- Κι άλλη εξάσκηση 

- Γρήγορη εξάσκηση και στα 

αυτοκίνητα 

- Ενημερωτικό υλικό χρήσιμο 

για σένα 

- Τι λέτε για επιτραπέζια 

παιχνίδια; 

- Είμαστε δυνατοί στην 

εκτίμηση 
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4η Διδακτική ώρα: Για να δούμε τι μάθαμε να εκτιμάμε 

- Συνολική εκτίμηση του μαθηματικού ταξιδιού  

- Διορθωτικά, μαρκαδόροι και στυλό 

- Οι αγαπημένοι μου ήρωες 

- Να τα και τα παζλ 

- Πολλά αυτοκίνητα για εκτίμηση 

- Στο σύνολο μια εκτίμηση 

- Το μαθηματικό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε 

 

4.2.2 1η διδακτική ώρα (Οι αγορές μας ξεκινούν!!!):  

Στην 1η διδακτική ώρα με τους μαθητές, τα παιδιά θα έρθουν σε 1 πρώτη επαφή 

με το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν για να επεξεργαστούν το υλικό που αφορά 

τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς και αυτό είναι η πλατφόρμα επεξεργασίας των 

βίντεο, η οποία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της χρήσης διαδικτύου.  

Το θέμα επεξεργασίας είναι οι αγορές της Ιωάννας μέσα από τους κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς. Οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης (οι λεγόμενες στρατηγικές), 

αναδύονται μέσα από πληθώρα ερωτήσεων μέσα από τα βίντεο. Η 1η λοιπόν επαφή με 

τους μαθητές περιλαμβάνει πληθώρα δραστηριοτήτων και βίντεο, όπου η καθεμία 

φέρει κι ένα διαφορετικό θεατρικό τίτλο, ώστε να προσεγγίσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών.  

Ξεκινώντας, παρουσιάζεται σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου ο τίτλος ‘’Καλώς 

ήρθες στο μαθηματικό ταξίδι των εκτιμήσεων’’, όπου παρουσιάζεται στους μαθητές το 

μαθηματικό ταξίδι των εκτιμήσεων που θα επεξεργαστούν σε λίγες γραμμές, με 

ποικιλία εικόνων. Συνεχίζοντας, εμφανίζεται το 1ο βίντεο με τον τίτλο ‘’Τρώγοντας 

υγιεινά’’. Εδώ, παρουσιάζεται η Ιωάννα μέσα στο χώρο του σούπερ μάρκετ, έχοντας 

ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων να κάνει αγορές. Αρχίζει λοιπόν, από τα δημητριακά 

και τις μπάρες δημητριακών. Αφού τα επιλέγει κάνει έναν πρόχειρο συλλογισμό και 

στο τέλος αναδύεται ερώτηση του αν ο συλλογισμός της Ιωάννας είναι σωστός ή λάθος. 

Αμέσως μετά, παρουσιάζεται σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο ‘’Εκτίμηση και 

στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών’’, ενημερωτικό υλικό σχετικό με τη 

στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών, ως ένας πρώτος τρόπος σκέψης 

υπολογισμού.  

Συνεχίζοντας, ακολουθεί το 2ο βίντεο με τίτλο ‘’Σειρά έχουν τα όσπρια’’, όπου 

η Ιωάννα συνεχίζει τις αγορές με τις φακές και το αλεύρι. Εδώ η διαφορά είναι ότι έχει 

να επιλέξει ανάμεσα σε 2 πακέτα αλεύρι. Αμέσως μετά, παρουσιάζεται η Ιωάννα να 

περιγράφει εναλλακτικό τρόπο εκτίμησης της συγκεκριμένης ερώτησης. Ακολουθεί 

πληροφοριακό υλικό σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο ‘’Όταν οι ακέραιοι 
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αποχωρίζονται τους δεκαδικούς’’. Εδώ, αναδεικνύεται η στρατηγική του εμπρόσθιου 

άκρου. Ακολουθεί ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις με τον τίτλο 

‘’Σύντομες ερωτησούλες’’, όπου ως εξάσκηση οι μαθητές απαντούν.  

Ακολούθως, το 3ο βίντεο με τίτλο ‘’Και κάτι για το σπίτι’’, παρουσιάζει την 

Ιωάννα να προχωράει στην αγορά 3 συσκευασιών χαρτικών. Υπάρχει ανατροφοδότηση 

στην ερώτηση που αφορά το κόστος των προϊόντων και μάλιστα προτείνονται από την 

Ιωάννα 2 διαφορετικοί τρόποι σκέψης. Ως ενημερωτικό υλικό ανάδειξης ενός 

πρόσθετου τρόπου σκέψης παρουσιάζεται σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου η 

στρατηγική του μέσου όρου με τίτλο ‘’Όταν όλα τα βλέπουμε ίδια και όμως μας 

βοηθούν’’.  

Τέλος, παρουσιάζεται κι ένα βίντεο όπου η Ιωάννα αποφασίζει να υπολογίσει 

το κόστος όλων των προϊόντων μαζί και μάλιστα συλλογίζεται πώς να το κάνει κι εάν 

θα της φτάσουν τα χρήματα.  

Ακολουθεί σε μορφή τεστ, ερωτηματολόγιο διάρκειας 5 λεπτών με τίτλο ‘’Μια 

συνολική εικόνα’’, με ποικιλία 5 ερωτήσεων σχετικά με την 1η επαφή με το υλικό και 

τις ερωτήσεις στα βίντεο. Ως κατακλείδα για όσους μάλιστα έχουν φτάσει στο τέλος 

της 1ης ώρας, παρουσιάζεται σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο ‘’Εκτιμώντας 

στο περίπου’’, ένας σύνδεσμος που παραπέμπει σε πρόσθετο υλικό επεξεργασίας των 

δεκαδικών αριθμών.  

4.2.3 2η διδακτική ώρα (Ξεκολλάμε λιγάκι!!!) 

Στη 2η διδακτική ώρα, με τίτλο ‘’Ξεκολλάμε λιγάκι’’, γίνεται μία συνέχεια του 

μαθηματικού ταξιδιού, με δραστηριότητες, των οποίων γίνεται εστίαση στις 

στρατηγικές των ειδικών αριθμών, οι οποίοι θεωρούνται σταθμοί των αριθμών, καθώς 

επίσης και σε αριθμούς (συμβατούς) που λειτουργούν ως ζευγαράκια (ταιριάζουν) 

μεταξύ τους και δίνουν πιο εύκολα το αποτέλεσμα.  

Η ιστορία λοιπόν του μαθηματικού ταξιδιού θέτει την αρχή της με μία εισαγωγή 

– έναυσμα για τους μαθητές, σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο ‘’Το μαθηματικό 

ταξίδι των δεκαδικών αριθμών συνεχίζεται’’. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές 

παρακινούνται να συνεχίσουν την πορεία μάθησής τους από εκεί που την άφησαν 

γνωρίζοντας ότι θα επισκεφθούν και άλλα πλαίσια και θα έρθουν σε επαφή και με άλλα 

πράγματα.  

Συνεχίζοντας, επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση του αλληλεπιδραστικού 

βίντεο με τίτλο ‘’Ο σταθμός των μπαλονιών’’. Εδώ, η πρωταγωνίστρια των βίντεο, 

Ιωάννα βρίσκεται σε ένα χώρο με παιχνίδια όπου αποφασίζει να αγοράσει 3 

συσκευασίες μπαλονιών (1.50 ευρώ η μία), έχοντας μαζί της 6.80 ευρώ. Σκέφτεται 

κυρίως με τη λογική να διακρίνει στους υπάρχοντες αριθμούς συγκεκριμένα νούμερα, 

τα οποία θα τη βοηθήσουν στο λογισμό της (π. χ. 1.50 ευρώ ως 1 ευρώ και 0.50 λεπτά). 

Στο τέλος εμφανίζεται ερώτηση για το αν η Ιωάννα σκέφτηκε σωστά. Για να 

ενημερωθούν οι μαθητές ως προς το λογισμό της Ιωάννας ακολουθεί πληροφοριακό 

υλικό σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο ‘’Τα σημεία που είναι σταθμοί 

υπολογισμού’’, όπου περιγράφεται πιο αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε η 

Ιωάννα στο βίντεο που προηγήθηκε. Ακολουθεί ακόμη ένα αλληλεπιδραστικό βίντεο 

με τίτλο ‘’Πάμε να παίξουμε με παγίδες’’, όπου λειτουργεί ως επανάληψη αυτού που 
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προηγήθηκε με επεξήγηση. Μάλιστα, για περαιτέρω εξάσκηση κι ενίσχυση, ακολουθεί 

ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με τίτλο ‘’ Στάση για βοήθεια’’, με 2 ερωτήσεις τύπου 

σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής. 

Ακολουθεί το επόμενο αλληλεπιδραστικό βίντεο, με τίτλο ‘’Αγορές και για 

πάρτι’’, όπου ο προβληματισμός είναι ότι: «Η Ιωάννα έχει μαζί της 10 ευρώ και 

χρειάζεται ν’ αγοράσει 2 συσκευασίες πιατάκια, ποτήρια και χαρτοπετσέτες». Παρατηρεί 

ότι οι αριθμοί ταιριάζουν μεταξύ τους όταν έχει να τους υπολογίσει ως ζευγαράκια (2 

συσκευασίες το καθένα), οπότε σκέφτεται με αυτό τον τρόπο. Στη συνέχεια αναδύεται 

ερώτηση του ‘’Πόσο περίπου κοστίζουν οι 6 συσκευασίες προϊόντων;’’. Εφόσον, 

απαντηθεί η ερώτηση και το αλληλεπιδραστικό βίντεο ολοκληρωθεί, ακολουθεί 

πληροφοριακό υλικό σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο ‘’ας τα βρούμε ανά 

ζεύγη’’, όπου περιγράφεται με περαιτέρω πληροφορίες ο συγκεκριμένος τρόπος 

συλλογισμού. Ακολουθεί ερωτηματολόγιο με τίτλο ‘’Για μία μικρή επεξεργασία’’, όπου 

τίθενται 2 ερωτήσεις τύπου σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής για περαιτέρω 

επεξεργασία από μέρους των μαθητών.  

Συνεχίζοντας πλέον και ως υλικό που καλύπτει όλο το φάσμα των στρατηγικών 

που παρουσιάστηκαν έως τώρα ακολουθεί το αλληλεπιδραστικό βίντεο με τίτλο 

‘’Ποιόν χάρακα να επιλέξω;’’. Εδώ ο μαθητής καλείται έχοντας ένα συγκεκριμένο 

ποσό με το οποίο ήδη έκανε κάποιες αγορές, να του περισσεύει συγκεκριμένο ποσό, με 

το οποίο πρέπει να επιλέξει είτε 2 μικρούς χάρακες είτε 1 μεγάλο. Μάλιστα, για 

ανατροφοδότηση, ακολουθεί ερωτηματολόγιο 2 ερωτήσεων σωστού – λάθους και 

πολλαπλής επιλογής, με τίτλο ‘’Κάνοντας λίγη εξάσκηση’’.  

Στο τέλος, ως συνολική εξάσκηση παρουσιάζεται το αλληλεπιδραστικό βίντεο 

με τίτλο ‘’Είσαι έτοιμος / -η να εκτιμήσεις γόμες και τετράδια;’’. Εδώ, ο μαθητής 

καλείται να αποφασίσει εάν του φτάνουν τα χρήματα για γόμες και τετράδια που 

επιλέγει, πόσο περίπου κοστίζουν και αν τελικά θα τα πάρει όλα ή θα αφήσει κάτι. 

Συνολικά, η 2η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με ερωτηματολόγιο σε μορφή τεστ, 

διάρκειας 5 λεπτών, όπου όλη η τάξη απαντάει για να φανεί αν εν τέλει αξιοποίησαν 

ορθά το υλικό όλης της ώρας. Τα αποτελέσματα αυτού του τεστ είναι ορατά μόνο στην 

εκπαιδευτικό, ως δεδομένα αξιολόγησης.  
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4.2.4 3η διδακτική ώρα (Ολοκληρώνουμε τις αγορές μας!!!) 

Στην 3η διδακτική ώρα, το υλικό αρχίζει με την εμφάνιση ενός πληροφοριακού 

και ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο ‘’Και οι στροφές τελειώνουν’’, όπου ο μαθητής 

ενημερώνεται πως οι τρόποι σκέψης (λογισμοί) όλο και αυξάνονται, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η δυσκολία ως προς τον υπολογισμό. Ξεκινώντας λοιπόν, το 1ο 

αλληλεπιδραστικό βίντεο φέρει τον τίτλο ‘’Να και οι μπάλες στο καλάθι’’, όπου ο 

μαθητής καλείται να υπολογίσει πόσο περίπου κοστίζουν η μπάλα του μπάσκετ με τη 

μπάλα βόλεϊ. Παρουσιάζεται ένας νέος τρόπος σκέψης, όπου για να υπολογιστεί το 

αποτέλεσμα αντιστρέφονται οι αριθμοί, και το αποτέλεσμα υπολογίζεται στο περίπου. 

Μάλιστα, ο μαθητής για να κατανοήσει αυτό το νέο τρόπο, στη συνέχεια έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει πληροφοριακό υλικό σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου 

με τον τίτλο ‘’Να κι ένας καινούριος τρόπος!!!’’. Ακολούθως, ακολουθεί 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις για επεξεργασία με τίτλο ‘’Φτάνεις σιγά σιγά στον 

προορισμό’’. Περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις τύπου σωστού – λάθους και πολλαπλής 

επιλογής για επιπλέον εξάσκηση. 

Ακολουθεί το επόμενο αλληλεπιδραστικό βίντεο με τίτλο ‘’Πάμε για τάβλι και 

σκάκι;’’, όπου πλέον τίθενται ερωτήσεις που αφορούν υπολογισμούς, λαμβάνοντας 

υπόψιν όλες τις στρατηγικές των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών που αξιοποιήθηκαν. 

Συγκεκριμένα εδώ, τίθεται το ερώτημα «αν σκέφτηκε σωστά η Ιωάννα με τον 

συγκεκριμένο τρόπο ν’ αγοράσει τάβλι και σκάκι». Ακολουθεί και πάλι ερωτηματολόγιο 

2 ερωτήσεων για περαιτέρω εξάσκηση.  

Το επόμενο αλληλεπιδραστικό βίντεο με τίτλο ‘’Γρήγορη εκτίμηση και στα 

αυτοκίνητα’’, θέτει την ερώτηση ‘’Πόσο περίπου κοστίζουν τα 2 αυτοκίνητα;’’.  Στη 

συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του ηλεκτρονικού βιβλίου με τον τίτλο ‘’Ενημερωτικό 

υλικό χρήσιμο για σένα’’, όπου εκεί οι μαθητές ολοκληρώνουν το σύνολο της βοήθειας 

που θα μπορούσαν να έχουν όσον αφορά τους δεκαδικούς αριθμούς και τον περίπου 

υπολογισμό τους.  

Το τελευταίο βίντεο που ακολουθεί με τίτλο ‘’τι λέτε για επιτραπέζια 

παιχνίδια;’’, τίθεται στους μαθητές ερώτηση «με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Ιωάννα να 

σκεφτεί διαφορετικά;». Συνολικά εμφανίζεται ερωτηματολόγιο με τίτλο ‘’Είμαστε 

δυνατοί στην εκτίμηση’’, σε μορφή 5 λεπτού τεστ, όπου τίθενται 5 ερωτήσεις 

αξιοποίησης όλου του υλικού που προηγήθηκε στη συγκεκριμένη ώρα.  
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4.2.5 4η διδακτική ώρα (Για να δούμε τι μάθαμε να εκτιμάμε!!!) 

Η 4η και τελευταία διδακτική ώρα, αρχίζει με ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που 

καλωσορίζει τους μαθητές στην ολοκλήρωσή του με τίτλο ‘’Συνολική εκτίμηση του 

μαθηματικού ταξιδιού’’. Εδώ, παρουσιάζεται συνολικά όλο το υλικό που αξιοποιήθηκε 

στο σύνολο των 4 διδακτικών ωρών. Γίνεται δηλαδή μία συνολική παρουσίαση όλων 

των στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 3 διδακτικών ωρών που 

προηγήθηκαν, ώστε να θυμηθούν οι μαθητές τι παρακολούθησαν και τι θα κληθούν να 

κάνουν. 

Ακολουθεί 1 ποικιλία βίντεο, τα οποία αξιοποιούνται ως αξιολόγηση του 

υλικού που εφαρμόστηκε στις 3 προηγούμενες ώρες. Τα αλληλεπιδραστικά βίντεο 

φέρουν τους τίτλους: ‘’Διορθωτικά, μαρκαδόροι και στυλό’’, ‘’Οι αγαπημένοι μου 

ήρωες…’’, ‘’Να τα και τα παζλ…’’, ‘’Πολλά αυτοκίνητα για εκτίμηση!!!’’. Το 

περιεχόμενο των συγκεκριμένων βίντεο αφορά εκτιμήσεις και υπολογισμούς που 

περιλαμβάνονται σε διαφορετικά εξωτερικά πλαίσια, στα οποία καλούνται οι μαθητές 

ν’ απαντήσουν, καθώς επίσης κι εσωτερικοί σύνδεσμοι που μεταφέρουν το μαθητή σε 

διαφορετικό ιστότοπο ώστε να επεξεργαστεί επιπρόσθετο υλικό για περαιτέρω 

εξάσκηση. 

Στο τέλος, τίθεται ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή τεστ, διάρκειας 5 λεπτών, με 

τίτλο ‘’Στο σύνολο μια εκτίμηση!!!’’. Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

τύπου σωστό – λάθος, τις οποίες όταν ο μαθητής σε συνεργασία με το διπλανό του 

ολοκληρώσουν, έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν εάν έχουν περάσει με επιτυχία 

το τεστ, αλλά και αν έχουν κάνει λάθη, να εντοπίσουν ποια είναι αυτά και σε ποιες 

ερωτήσεις παρατηρούνται. Και το μαθηματικό ταξίδι ολοκληρώνεται με μία 

αλληλεπιδραστική δραστηριότητα ‘’ας παίξουμε για να διασκεδάσουμε’’ στο 

ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο: ‘’Το μαθηματικό μας ταξίδι ολοκληρώνεται!!!’’.  
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4.3 Πειραματική εφαρμογή του υλικού 
 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας και υλοποίησης του υλικού της πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο, πραγματοποιήθηκε μια πειραματική δοκιμή του με φοιτητές. Ο 

στόχος αυτής της δοκιμής ήταν να διαπιστωθεί: «κατά πόσο οι μαθητές θα ήταν σε θέση 

να χειριστούν αποτελεσματικά το υλικό και να κατανοήσουν τι αναμένεται από αυτούς 

να κάνουν». Επίσης, θέλαμε να μελετήσουμε «αν ο βαθμός δυσκολίας των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος και το σενάριο ήταν κατάλληλα για την ηλικία και το 

μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, καθώς και να εντοπίσουμε ποικίλα τεχνικά ζητήματα 

βελτίωσης». Ανάμεσά τους ήταν η ποιότητα εικόνας στα βίντεο, όπως και η ακουστική 

τους, ο χρόνος εμφάνισης και απόκρυψης αλληλεπιδραστικών στοιχείων στα βίντεο, 

αλλά και η διαμόρφωση ερωτήσεων μαζί με την ανατροφοδότησή τους στις 

απαντήσεις. 

Έτσι, για την έρευνά μας αξιοποιήθηκε 1 διδακτική ώρα στην αίθουσα του 

εργαστηρίου πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από 36 

φοιτητές, εκ των οποίων 8 ήταν αγόρια και 28 κορίτσια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το σύνολο των φοιτητών οι 19 χρησιμοποίησαν Η/Υ, οι 12 ταμπλέτες και 

οι 5 δεν δήλωσαν τίποτα. 
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4.3.1 Πορεία μάθησης φοιτητών 

Ξεκινώντας με την πορεία μάθησης των φοιτητών (γνωστικό αντικείμενο: 

χρήση στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς μέσα από το 

αλληλεπιδραστικό βίντεο)», η πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών συμφώνησε 

(21/36) πως το περιβάλλον επεξεργασίας βίντεο βοήθησε στην επίλυση των 

δραστηριοτήτων με περισσότερες από μία στρατηγικές. Προφανώς, η 1η τους επαφή 

με το εν λόγω μέσο χρήσης (tablet / Η/Υ) για τη διδασκαλία του γνωστικού 

αντικειμένου των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών ήταν αρκετά θετική. Τους φάνηκε, κάτι 

το διαφορετικό και πρωτότυπο, πέρα από τα συνηθισμένα. Συνεχίζοντας, ως προς τη 

λειτουργική ή μη ροή του μαθήματος με το συγκεκριμένο τρόπο, η πλειοψηφία (21/36) 

συμφωνεί πως η γραμμική παρουσίαση των στοιχείων, το ένα κάτω από το άλλο 

ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματος, που είναι η παρουσίαση ποικιλίας 

στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς μαζί με επιπλέον ηλεκτρονικό 

πληροφοριακό αλληλεπιδραστικό υλικό, είτε στο εσωτερικό των βίντεο, είτε στην 

πορεία μάθησης.  

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον επίσης φάνηκε πως θα βοηθούσε τους μαθητές να 

σκεφτούν πέρα από τη στρατηγική της στρογγυλοποίησης, καθώς οι περισσότεροι 

φοιτητές αποκρίθηκαν θετικά (15/36 σχεδόν συμφωνούν και άλλοι τόσοι συμφωνούν). 

Χαρακτηριστική είναι η φράση φοιτήτριας: «…λόγω του ότι παρουσιάζονται και άλλες 

στρατηγικές, οι οποίες λειτουργούν ως εναλλακτικές λύσεις πέρα από το γνωστό 

καθιερωμένο τρόπο σκέψης, σίγουρα το περιβάλλον θα βοηθήσει το μαθητή να σκεφτεί 

στην πορεία και με έναν διαφορετικό τρόπο…». 

 

Ερωτήσεις       

1ος άξονας: Γνωστικό Διαφωνώ 
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Πίνακας 1: Πορεία μάθησης (Γνωστικό αντικείμενο) 
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4.3.2 Ευχρηστία και ικανοποίηση αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος 

Ακόμη, ένας από τους στόχους της έρευνάς μας, ήταν η απάντηση στο ερώτημα: 

«κατά πόσο ένα παιδί αυτής της ηλικίας θα μπορούσε να πλοηγηθεί στο πρόγραμμα δίχως 

ιδιαίτερο πρόβλημα και να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει διαβάζοντας τις οδηγίες που 

του δίνονται και χωρίς ιδιαίτερη εξωτερική βοήθεια».  

Τα αποτελέσματα, ύστερα από την εφαρμογή του υλικού ήταν τα εξής:  

Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του περιβάλλοντος της 

πλατφόρμας επεξεργασίας των βίντεο (βλ. Παράρτημα 8), οι φοιτητές έδωσαν τις 

απαντήσεις τους. Παρατηρήθηκε μεγάλη ευκολία χρήσης της πλατφόρμας 

επεξεργασίας από μέρους των φοιτητών (20/36), καθώς ήταν συνηθισμένοι στη χρήση 

tablet, οπότε δεν υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία στον τρόπο χειρισμού του μέσου χρήσης. 

Άλλωστε, είχαν χρησιμοποιήσει και άλλη φορά το συγκεκριμένο μέσο σε διδασκαλία 

μαθήματος, οπότε δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα.  

Συνεχίζοντας, το εκπαιδευτικό περιβάλλον βοήθησε τελικά τους φοιτητές να 

σκεφτούν πιο γρήγορα. Χαρακτηριστική είναι η φράση: «…Εννοείται, πως θα σκεφθεί 

ο μαθητής πιο γρήγορα…», καθώς όπως δήλωσαν «…όταν υπάρχει χρονικό όριο στην 

απάντηση, ο μαθητής αναγκάζεται ν’ απαντήσει ταχύρρυθμα, καθώς επίσης και από το 

γεγονός πως παρακολουθεί βίντεο». Ακόμη, τέθηκε η ερώτηση ύπαρξης χρονικού ορίου 

στις ερωτήσεις εάν θα βοηθούσε στην διαφοροποίηση σκέψης των μαθητών, ως 

πρόταση για τη σύνθεση του τελικού υλικού, και μάλιστα αρκετοί σχεδόν συμφώνησαν 

(16/36). Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο χρόνος θέτει από μόνος του σε μία εγρήγορση το 

μαθητή, καθώς του προκαλεί ένταση στο να ολοκληρώσει τις εκάστοτε ενέργειές του. 

Ερωτήσεις       

2ος άξονας: Ευχρηστία - 

αποδοτικότητα πλατφόρμας 
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Πίνακας 2α: Ευχρηστία – αποδοτικότητα πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 

(ηλεκτρονική εφαρμογή) 
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Ακόμη, αρκετά μεγάλο μέρος του συνόλου των φοιτητών συμφώνησε στο 

γεγονός πως η διάρκεια των βίντεο ήταν ικανοποιητική (20/36 συμφωνούν, 8/36 

συμφωνούν απόλυτα και 6/36 μάλλον συμφωνούν). Θεώρησαν ότι το 1:30 λεπτό, είναι 

μία καλή μέση λύση για να επεξεργαστούν οι μαθητές το υλικό που θα διδαχθούν, ώστε 

να μην βαρεθούν αλλά να μείνουν ενεργά συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης. 

Ειδάλλως, εάν το βίντεο ξεπερνά τα 2 λεπτά θεώρησαν πως θα βαρεθούν και το 

ενδιαφέρον τους θα μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. 

Προχωρώντας, οι περισσότεροι και πάλι φοιτητές παρουσίασαν θετική εκτίμηση 

ως προς την ροή του λόγου, καθώς η συνολική πλειοψηφία συμφωνεί (21/36), και οι 

10/36 μάλλον συμφωνεί. Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι το υλικό παρουσιαζόταν 

ξεκάθαρα και μάλιστα, μόνο και μόνο που η ερευνήτρια παρουσίαζε τους 

προβληματισμούς μέσα στο αντίστοιχο πλαίσιο, αποτέλεσε ένα πολύ δυνατό στοιχείο 

το οποίο θα μπορούσε  να προσελκύσει το μαθητή. Επίσης, ως προς την ακουστική του 

υλικού, παρουσιάστηκε ένας ισομοιρασμός απαντήσεων (6/36 διαφωνούν, 8/36 σχεδόν 

διαφωνούν, 6/36 σχεδόν συμφωνούν, 10/36 συμφωνούν). Συνολικά, ο ήχος στην 

παρουσίαση των βίντεο φάνηκε, πως χρειάζεται αλλαγές, όπως για παράδειγμα 

ενίσχυση της έντασης της φωνής, καθώς ο μαθητής θ’ ακούσει το υλικό με τη χρήση 

ενός και μόνο ακουστικού.  

2ος άξονας: Ευχρηστία - 

Ικανοποίηση από τη χρήση της 

πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 
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Πίνακας 2β: Ευχρηστία – ικανοποίηση πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο (ηλεκτρονική 

εφαρμογή) 

Ακόλουθα, οι λιγότεροι από τους μισούς (15/36) διαφωνούν πως ο αριθμός των 

αλληλεπιδραστικών στοιχείων είναι υπερβολικός πάνω στο αλληλεπιδραστικό 

περιβάλλον επεξεργασίας. Όμως υπάρχει κι ένας ισομερισμός απαντήσεων (8/36), 

όπου είτε μάλλον διαφωνούν, είτε μάλλον συμφωνούν. Αυτό εξηγείται από το γεγονός 

πως αναφέρθηκε, ότι η ύπαρξη 4 βίντεο σε κάθε διδακτική ώρα είναι καλός αριθμός 

και μάλιστα σε συνδυασμό με αντίστοιχο σύντομο μαθησιακό υλικό, το οποίο δεν θα 

κάνει το μαθητή να βαρεθεί, αλλά θα τον κινητοποιήσει να μάθει, να ερευνήσει, ν’ 

αναζητήσει πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα τον οδηγήσει στη λύση, που θα τον κάνει 

να συνεχίσει την ιστορία για να φτάσει στο τέλος. 

Προχωρώντας,  στο κομμάτι της ανατροφοδότησης των ερωτήσεων, μία μεγάλη 

πλειοψηφία στράφηκε στη θετική εκτίμηση (14/36 σχεδόν συμφωνεί και άλλοι τόσοι 

συμφωνούν). Θεώρησαν πως η ανατροφοδότηση μάλιστα ήταν αρκετά πλούσια από 

όσο θα έπρεπε. Ίσως μάλιστα, εκφράστηκε και η γνώμη να ελαττωθεί ώστε να μπορέσει 

ο μαθητής να τη διαβάσει και να μην κουραστεί. Ολοκληρώνοντας, την περιγραφή μας 

με το αν το περιβάλλον πρόσφερε τελικά το κάτι παραπάνω, οι 15/36 διαφωνούν και 
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6/36 διαφωνούν απόλυτα, σχεδόν διαφωνούν και συμφωνούν. Υπήρξε διαφωνία καθώς 

το υλικό στο σύνολο τους άρεσε και πίστεψαν πως υπάρχει η δυνατότητα να δώσει το 

κάτι παραπάνω, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιαδήποτε έκφραση.  

Ολοκληρώνοντας, την περιγραφή της ευχρηστίας και ικανοποίησης από τη 

χρήση της πλατφόρμας  και πάλι η πλειοψηφία των φοιτητών συμφώνησε (20/36). 

Ανέφερε, πως παρουσιάζονται οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί με έναν πρωτότυπο και 

αυθεντικό τρόπο. Μάλιστα, «σίγουρα ο μαθητής κάτι θα κερδίσει…», ανέφερε 

χαρακτηριστικά μία φοιτήτρια.  

 

2ος άξονας: Ευχρηστία - 

Αποτελεσματικότητα πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ  

Ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το υλικό ήταν ενδιαφέρον 1 1 2 6 20 6 

Η ανατροφοδότηση των απαντήσεων 

ήταν ικανοποιητική 

 

0 

 

2 

 

3 

 

14 

 

14 

 

3 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν 

πρόσφερε το κάτι παραπάνω 

 

6 

 

15 

 

4 

 

2 

 

6 

 

3 

Ο αριθμός των στοιχείων πάνω στην 

πλατφόρμα ήταν υπερβολικός 

 

1 

 

15 

 

8 

 

8 

 

2 

 

0 

 

Πίνακας 2γ: Ευχρηστία – αποτελεσματικότητα πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 

(ηλεκτρονική εφαρμογή) 

4.3.3 Οικολογία φοιτητών 

Τέλος, αναφορικά με την οικολογία των φοιτητών, δηλαδή με τον τρόπο 

συνεργασίας των φοιτητών για περαιτέρω επεξεργασία του υπό μελέτη υλικού (ανά 

δύο) στην ερώτηση, η συντριπτική πλειοψηφία συμφώνησε (23/36). Παρατηρήθηκε, 

πως οι φοιτητές δημιούργησαν εστίες συζήτησης κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του 

υλικού, ώστε να καταλήξουν σε κάποια απάντηση. Μάλιστα, ανέπτυξαν συζήτηση και 

ως προς τη μορφή παρουσίασης του επιπρόσθετου μαθησιακού πληροφοριακού 

αλληλεπιδραστικού υλικού (ηλεκτρονικά βιβλία, ερωτηματολόγια). 

Ερωτήσεις       

4ος άξονας: 

Οικολογία τάξης 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ  

Ούτε 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ  

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το περιβάλλον 

επεξεργασίας των 

βίντεο βοήθησε 

στη συνεργασία 

των μαθητών 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

9 

 

 

23 

 

 

3 

 

Πίνακας 3: Οικολογία τάξης 
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4.3.4 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου μαθηματικών προβλημάτων 

 

Συνεχίζοντας, οι φοιτητές συμπλήρωσαν κι ένα ερωτηματολόγιο με σειρά 4 

μαθηματικών δραστηριοτήτων, το οποίο αξιοποιήθηκε ως pre test στους μαθητές, 1 

βδομάδα πριν την εφαρμογή του υλικού. 

 Από τ’ αποτελέσματα των απαντήσεών τους, στο πρόβλημα 1 «Εκτιμώ πόσο 

είναι περίπου το άθροισμα των παρακάτω ποσών: 1,26€, 4,79€, 0,99€, 1,37€, 2,58€.», 

παρατηρήσαμε ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, το έλυσε με τη 

στρατηγική της στρογγυλοποίησης (20/36), ακολούθως, οι 8/36 με τη στρατηγική του 

εμπρόσθιου άκρου. Είναι φανερό, πως η στρατηγική της στρογγυλοποίησης έχει 

αγκιστρωθεί στο μυαλό των φοιτητών και είναι δύσκολο ν’ αντικατασταθεί από κάποια 

άλλη στρατηγική.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Πρόβλημα 1 

Συνεχίζοντας, στην επίλυση του 2ου  προβλήματος: «Έχω μαζί μου 12 Ευρώ θα 

φτάσουν τα χρήματα αν αγοράσω από το βιβλιοπωλείο 3 τετράδια των 0,85 ευρώ, 5 γόμες 

των 0,45 ευρώ και 2 στυλό των 1,25 ευρώ. Θα πάρω ρέστα; Πόσα περίπου;», και πάλι 

η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (22/36) το έλυσε με τη στρατηγική της 

στρογγυλοποίησης. Αυτό που φαίνεται είναι ότι αξιοποιείται κυρίως γραπτά ο 

αλγόριθμος, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρει ακρίβεια και η στρατηγική της 

στρογγυλοποίησης νοερά. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργηθούν δραστηριότητες 

τέτοιες, που να προσφέρουν κι άλλες επιλογές χρήσης στρατηγικών, πέρα από τις 

συνηθισμένες, ώστε να δημιουργηθεί εάν δεν υπάρχει και ν’ αναπτυχθεί η ευελιξία από 

μέρους των φοιτητών και κυρίως των μαθητών που μας ενδιαφέρει.  
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Γράφημα 2: Πρόβλημα 2 

Προχωρώντας, στο 3ο πρόβλημα: «Έξι ομάδες μαθητών έκαναν ανθοδέσμες 

με λουλούδια για τη σχολική γιορτή. Κάθε ομάδα έκανε 27, 49, 38, 65, 56 και 81 

ανθοδέσμες. Πόσες ανθοδέσμες έχουμε περίπου συνολικά;», και πάλι η πλειοψηφία των 

φοιτητών (14/36) το έλυσε με τη στρατηγική της στρογγυλοποίησης, ακολούθως 

(11/36) με τη στρατηγική των ταιριαστών αριθμών και μάλιστα ορισμένοι (6/36) δεν 

απάντησαν καθόλου, καθώς άλλοι είπαν πως δεν πρόλαβαν και άλλοι πως δεν 

μπόρεσαν. Σημαντικό εδώ αποτελεί το γεγονός πως εμφανίζεται η στρατηγική χρήσης 

των αριθμών σε ζευγαράκια. Όμως και πάλι, η στρογγυλοποίηση υπερισχύει και αυτό 

αποτελεί ένα ζήτημα.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Πρόβλημα 4 

Ακόμη, στην επίλυση της δραστηριότητας με τις 4 μαθηματικές πράξεις, είναι 

φανερή η χρήση της στρατηγικής της στρογγυλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, στην 

πράξη: «12,576 + 14,412», παρατηρήθηκε μία αρκετά ευρεία κατηγορία απαντήσεων 

σύμφωνα με τη στρατηγική της στρογγυλοποίησης (16/36). Είναι φανερό, πως η 

εμμονή στην ακρίβεια ωθεί το φοιτητή ν’ αξιοποιήσει είτε τη μία είτε την άλλη 

στρατηγική κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία (βλ. κεφ. 1.3.2, 1.3.3).  
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Γράφημα 4: Δραστηριότητα 3α 

Στην πράξη: «5 x 3.52» η στρογγυλοποίηση και πάλι είναι η πρώτη κατ’ εξοχήν 

στρατηγική που αξιοποιούν οι φοιτητές και μάλιστα φαίνεται εκπληκτικά από τ’ 

αποτελέσματα του πίνακα (25/36).  

 

 

 

Γράφημα 4: Δραστηριότητα 3β 

Ακολούθως, στην πράξη «13,46 – 11,003», υπερισχύει σε μεγάλο βαθμό η 

στρατηγική της στρογγυλοποίησης (19/36). Είναι φανερό, πως η στρογγυλοποίηση έχει 

ταυτιστεί ουσιαστικά με τη θεματική ενότητα των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών.  
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Γράφημα 4: Δραστηριότητα 3γ 

Τέλος, κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από τ’ αποτελέσματα των απαντήσεων 

των φοιτητών στην τελευταία πράξη «18: 2,98», στην οποία και πάλι η συντριπτική 

πλειοψηφία των φοιτητών απάντησε με τη χρήση της στρατηγικής της 

στρογγυλοποίησης (21/36). Μάλιστα, υπήρξαν και 7 φοιτητές, οι οποίοι δεν απάντησαν 

καθόλου για το λόγο ότι δεν είχαν χρόνο.   

 

Γράφημα 4: Δραστηριότητα 3δ 

Συνολικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η στρογγυλοποίηση κατέχει την 

1η θέση όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους φοιτητές, κάτι που δείχνει πως στη 

βασική εκπαίδευση μονοπωλείται το ενδιαφέρον στη διδασκαλία της συγκεκριμένης 

στρατηγικής, στη 2η θέση εμφανίζεται η στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου, στην 3η 

θέση η στρατηγική των ταιριαστών αριθμών είναι αυτές που υπερισχύουν. Επομένως, 

χρήζει άμεσα η ανάγκη σύνθεσης υλικού κατάλληλου που να ξεκλειδώνει τον τρόπο 

σκέψης των φοιτητών αλλά κυρίως των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση ν’ αξιοποιούν 

πληθώρα στρατηγικών, όταν καλούνται να υπολογίσουν σε οποιοδήποτε εξωτερικό 

πλαίσιο κληθούν να το κάνουν.  
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4.3.5 Συνολικές παρατηρήσεις φοιτητών 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του προγράμματος από τους φοιτητές, τους 

δόθηκε η ευκαιρία να γίνει μία ολική συζήτηση είτε ως ερευνητές, είτε ως υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί, είτε ως μαθητές, στοιχεία μοναδικό και άκρως αξιοποιήσιμο. Πιο 

συγκεκριμένα, τους ρωτήσαμε από τη σκοπιά του μαθητή, εάν ήταν ικανοποιημένοι 

από τον τρόπο παρουσίασης του υλικού, εάν ήταν λειτουργικός, εάν συνάντησαν 

δυσκολίες, τι δεν τους άρεσε και γιατί με σκοπό να μελετήσουμε σε τι βαθμό το 

περιβάλλον ήταν εύχρηστο, ικανοποιητικό και αποτελεσματικό. Αναφέρθηκε πως τους 

άρεσε ο τρόπος παρουσίασης του υλικού, ήταν θεατρικός και ενδιαφέρων. Όμως οι 

δυσκολίες που εντόπισαν αφορούν την ενσωμάτωση 5 λεπτών παρουσιάσεων εντός 

των βίντεο, κάτι που τους κούρασε και τους μετατόπισε το ενδιαφέρον αλλού. Ακόμη, 

ρωτήθηκαν εάν τους άρεσε που επεξεργάστηκαν το υλικό ανά δύο μέσω της χρήσης 

tablet με σκοπό να μελετηθεί η οικολογία της τάξης. «Ήταν κάτι πολύ ωραίο και 

προκαλούσε συζήτηση» όπως ανέφεραν. Ρωτήθηκαν επίσης, εάν δεν γνώριζαν τίποτα 

για τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς θα μάθαιναν κάτι από το περιβάλλον 

επεξεργασίας κι εάν θα μπορούσαν να σκεφθούν με περισσότερο του ενός τρόπους.  Οι 

απαντήσεις τους ήταν θετικές και μάλιστα, αναφέρθηκε πως «μόνο και μόνο που βλέπω 

το αντίστοιχο περιβάλλον και μεταφέρομαι στην πραγματικότητα, αυτό με κινητοποιεί 

στο να ασχοληθώ με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι τόσο της αξιολόγησης..» 

Ακόμη, από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού / ερευνητή ρωτήθηκαν, εάν θα τους 

ενδιέφερε να έφτιαχναν βίντεο για τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς πάνω στην 

πλατφόρμα και τι δυσκολίες πιστεύουν ότι θα αντιμετώπιζαν μελετώντας την 

ευχρηστία, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση του περιβάλλοντος. Ανέφεραν πως 

θα τους ενδιέφερε να κατασκευάσουν τέτοια βίντεο αλλά αργότερα, καθώς δεν 

θεωρούν πως είναι έτοιμοι ακόμη: «Εμείς δεν διδάξαμε μαθηματικά, οπότε δεν 

μπορούμε να εκφέρουμε άποψη». Τέλος, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τους 

ρωτήσαμε ποια ήταν τα θετικά στοιχεία του αλληλεπιδραστικού βίντεο σε συνάρτηση 

με την απλή παρακολούθηση, με ποιο τρόπο βοηθούν οι διαφορετικές και ποικίλες 

δραστηριότητες της πλατφόρμας στη διαδικασία της μάθησης, τι μπορεί να προσφέρει 

κι εάν εν τέλει άξιζε τον κόπο. Απάντησαν, πως μόνο με την ύπαρξη του 

αλληλεπιδραστικού βίντεο το σκηνικό του μαθήματος αλλάζει. Χαρακτηριστικά, 

αναφέρθηκε πως «…εννοείται πως το προτιμώ από το να μου δώσει κάποιος ένα φύλλο 

χαρτί με ερωτήσεις και να μου πει λύστο..». Οι διαφορετικές μορφές δραστηριοτήτων 

που παρουσιάστηκαν ανέφεραν πως βοηθούν στο να ενεργοποιήσουν το μαθητή να 

συμμετέχει στη διαδικασία της μάθησης και όχι να είναι παθητικός αποδέκτης της. 

Όταν του ζητείται η γνώμη του, σαφώς και συμμετέχει συγκριτικά με το να 

παρακολουθεί ένα απλό βίντεο.  

Συνολικά, όπως φάνηκε, από την εφαρμογή, ακόμα και στο ηλικιακό επίπεδο 

των φοιτητών κυριαρχεί ενδόμυχα ο φόβος των μαθηματικών σε κάθε θεματική 

ενότητα. Εξ αρχής εντοπίζεται μία αρνητικότητα ως προς την ενασχόλησή τους με το 

αντικείμενο με αποτέλεσμα να δυσανασχετούν σε πολλά. Κάποια χαρακτηριστικά 

σημεία είναι ότι κάθε φορά που γινόταν λάθος σε κάποια απάντηση, έφταιγε η ερώτηση 

ή ο τρόπος διατύπωσης. Μάλιστα, οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι ο τρόπος με τον οποίο 

διδάχθηκαν τα μαθηματικά τους έκανε να τα ‘’μισήσουν’’. Επίσης, μία άλλη φοιτήτρια 

χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ‘’το υλικό ήταν πάρα πολύ καλό, τους προδιέθετε ν’ 
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ασχοληθούν, ήταν πρωτότυπο το αυθεντικό πλαίσιο και μάλιστα τους κινούσε θετικά το 

ενδιαφέρον’’. Ακούστηκαν βέβαια και απόψεις σχετικά με τα γραφικά του 

περιβάλλοντος, όπως ότι η ποιότητα της εικόνας δεν ήταν και τόσο καλή, ότι ο ήχος 

δεν ακουγόταν καλά και ότι τ’ αλληλεπιδραστικά στοιχεία δεν ήταν καλά 

συγχρονισμένα.  

Τέλος, εκφράστηκε έντονα και από μία φοιτήτρια πως το υλικό της φάνηκε 

βαρετό και δύσκολο. Πως δεν ήταν για παιδιά δημοτικού και πως την κούρασαν οι 

πολλές ερωτήσεις, η μία πίσω από την άλλη, όπως και το γεγονός πως κουραζόταν να 

κάνει ανάγνωση της ανατροφοδότησης που παρουσιαζόταν στις απαντήσεις. Όμως στο 

σύνολο των υπολοίπων φοιτητών, υπερίσχυσε η γνώμη πως άξιζε τον κόπο η σύνθεση 

του συγκεκριμένου υλικού, καθώς αποτελούσε κάτι το διαφορετικό από τα 

συνηθισμένα και πολύ πρωτότυπο. Η χρήση των ταμπλετών μάλιστα τους 

κινητοποίησε το ενδιαφέρον, ώστε να ασχοληθούν ενεργά με το εν λόγω υλικό. 
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5 Υλοποίηση έρευνας 
 

5.1 Διαδικασία έρευνας στο σχολείο 

Ο στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί η διαμόρφωση της συμπεριφοράς των 

μαθητών ως προς τη χρήση στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς μέσω της 

πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο, η ευχρηστία και η ικανοποίηση της χρήσης του από 

μέρους των μαθητών, αλλά και η συνεργασία τους σε ομάδες των 2 ατόμων. Γι’ αυτό 

το λόγο, το δείγμα που επελέγη ήταν το τμήμα μιας τάξης, καθώς  ο στόχος δεν ήταν 

να βγουν ποσοτικά αποτελέσματα και συγκρίσιμα αποτελέσματα από την έρευνα, αλλά 

να παρατηρηθεί και να αναλυθεί η στάση των μαθητών ως προς το υπό επεξεργασία 

υλικό. Οι μαθητές προέρχονταν και από τα τρία επίπεδα επίδοσης (χαμηλό, μεσαίο, 

υψηλό), σύμφωνα με παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού της τάξης. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε στο 6ο δημοτικό σχολείο της Φλώρινας, στο εργαστήριο 

των υπολογιστών. Οι μαθητές βρίσκονταν όλοι μαζί στο εργαστήριο. Το περιβάλλον 

ήταν ήδη έτοιμο με τις ταμπλέτες μπροστά τους με τ’ ακουστικά ενσωματωμένα. Ήδη 

είχαν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες, η ώρα άφιξής τους, ο τρόπος με τον οποίον θα 

κάθονταν καθώς ο τρόπος επεξεργασίας του υλικού. Ξεκινώντας λοιπόν, θέσαμε κοινή 

έναρξη για όλους και μάλιστα υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση. Το εκπληκτικό ήταν ότι 

ο ένας βοηθούσε τον άλλον και μάλιστα καθυστερούσαν να απαντήσουν σε ορισμένες 

ερωτήσεις καθώς διαφωνούσαν μεταξύ τους. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5.1 

ακολουθήθηκε η παρατήρηση πεδίου ώστε να παρατηρηθεί ο μαθητής κατά τη 

διάρκεια ενασχόλησής του με το υπό μελέτη υλικό. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της 

διαδικασίας, ακολουθούσε ένα δεύτερο κομμάτι ελεύθερης συνέντευξης σε μορφή 

συζήτησης, στο οποίο γίνονταν ερωτήσεις στους μαθητές για τις εντυπώσεις τους από 

το πρόγραμμα και η διαδικασία ολοκληρωνόταν με αυτό τον τρόπο. 

Στις ενότητες που ακολουθούν, θα εξεταστούν πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την παρατήρηση των μαθητών. Σε γενικές γραμμές, θα 

ακολουθήσουν οι γνωστικοί και συναισθηματικοί στόχοι της εφαρμογής και θα 

εξεταστούν ένας προς έναν καταγράφοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σε καθέναν 

από αυτούς. 

Αναφορικά με την σχέση που έχουν οι μαθητές με την τεχνολογία και πόσο 

μάλλον με τη χρήση κινητών συσκευών (tablets), φάνηκε πως ήταν ιδιαίτερα άνετοι 

και προσεκτικοί ταυτόχρονα, καθώς το σύνολο των μαθητών της τάξης έχει στο χώρο 

του σπιτιού tablet και μάλιστα το χρησιμοποιούν καθημερινά (7/15), (βλ. κεφ. 3.3) 
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5.2  Στοχοθεσία και κριτήρια σχεδίασης του μαθήματος 

Παρακάτω συνοψίζουμε τους στόχους της ηλεκτρονικής μας ιστορίας, όπως 

αυτοί προέκυψαν από το εξής ερευνητικό ερώτημα, παρακάτω: 

«Πώς απέδωσε η πειραματική παρέμβαση στη συμπεριφορά των μαθητών, όσο 

αφορά τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς και πιο συγκεκριμένα τη χρήση στρατηγικών;». 

Το συγκεκριμένο ερώτημα για ν’ απαντηθεί, συνοδεύεται από τα εξής 

ερωτήματα: 

Α. Ήταν αποδοτική η ηλεκτρονική πλατφόρμα επεξεργασίας των βίντεο ως 

προς τη διδασκαλία των κατ' εκτίμηση υπολογισμών; 

Β. Υπήρξε ικανοποίηση ύστερα από τη χρήση της πλατφόρμας επεξεργασίας 

βίντεο ως προς το διδασκαλία των κατ' εκτίμηση υπολογισμών; 

Γ. Η πλατφόρμα επεξεργασίας των βίντεο ήταν αποτελεσματική κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία; 

Δ. Ήταν χρήσιμα τα στοιχεία του αλληλεπιδραστικού βίντεο ως προς την 

πορεία μάθησης των κατ' εκτίμηση υπολογισμών; 

Επομένως, οι στόχοι που ανακύπτουν είναι οι εξής: 

Διδακτικοί στόχοι:  

1. Κατανόηση των μαθητών των στρατηγικών που αξιοποιούν στους κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς και μάλιστα με τη χρήση δεκαδικών αριθμών. 

2. Εμπέδωση της χρήσης της έννοιας του δεκαδικού αριθμού 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους 

ώστε: 

1. Να μετασχηματίζουν ένα δεκαδικό κλάσμα στον ισοδύναμο δεκαδικό 

αριθμό. 

2. Να συνδέουν έναν δεκαδικό αριθμό με μία αντιπροσωπευτική στρατηγική 

εκτίμησης 

3. Να κατανοούν και να επεξηγούν τον τρόπο σκέψης τους 

Συναισθηματικοί στόχοι: 

Απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη χρήση στρατηγικών στους κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες (χρήση της τεχνολογίας 

και της ηλεκτρονικής ιστορίας) που έχουν στόχο να βελτιώσουν τις παραδοσιακές 

δραστηριότητες. 
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5.3 Μεθοδολογία 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η πορεία μάθησης των 

μαθητών της Ε΄ δημοτικού, όσον αφορά την πειραματική διδασκαλία στην εκτίμηση 

και πιο συγκεκριμένα στη χρήση των στρατηγικών εκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, 

θέλαμε να μελετήσουμε τη γνωστική αποτελεσματικότητα (learning efficiency) στην 

πορεία της μάθησης, την ευχρηστία (usability) και ικανοποίηση του 

αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος καθώς και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

Ο όρος ευχρηστία στο πρότυπο ISO9241-11 ορίζεται ως: «Ο βαθμός στον οποίο 

ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προκαθορισμένους χρήστες, για να 

επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και 

ικανοποίηση, σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο χρήσης».  

 Η «αποτελεσματικότητα» ορίζεται ως η ακρίβεια και η πληρότητα με την οποία 

οι χρήστες επιτυγχάνουν τις προκαθορισμένες στοιχειώδεις εργασίες. 

 Η «αποδοτικότητα», είναι οι πόροι που καταναλώνονται, σε σχέση με την 

ακρίβεια και την πληρότητα με την οποία οι χρήστες επιτυγχάνουν τους 

στόχους τους.  

 Η «ικανοποίηση» είναι ένα καθαρά υποκειμενικό μέτρο και αφορά στην άνεση 

και στην αποδοχή της χρήσης του συστήματος από τους τελικούς χρήστες. 

Στη δική μας έρευνα, λοιπόν, οι χρήστες για τους οποίους προορίζεται το υλικό 

είναι οι μαθητές που βρίσκονται στην Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Προσπαθήσαμε 

λοιπόν να δούμε αν οι στόχοι που παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούν να 

εκπληρωθούν μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας επεξεργασίας των βίντεο, με τρόπο 

αποτελεσματικό, εύκολο, απλό και αποδοτικό, αλλά παράλληλα και ευχάριστο για τους 

μαθητές, εφόσον απώτερος στόχος είναι το υλικό να αποτελέσει μια εναλλακτική 

πρόταση διδασκαλίας των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών στους δεκαδικούς αριθμούς, ως 

ένα ηλεκτρονικό πακέτο εφαρμογής στο διαδίκτυο.  

Όσον αφορά στη γνωστική αποτελεσματικότητα του υλικού, αυτό που 

αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο ήταν κατά πόσο μπορεί το υλικό να βοηθήσει τους 

μαθητές ν’ αξιοποιούν πληθώρα στρατηγικών όταν καλούνται να κάνουν κάποιον 

υπολογισμό. Δηλαδή, θέλαμε να δούμε αν, μέσα από τη χρήση των αλληλεπιδραστικών 

βίντεο αλλά και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα κατακτούσαν, ή 

ακόμη και θα εμπέδωναν τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τους δεκαδικούς αριθμούς 

και την εκτίμηση. Οι γνώσεις αυτές ουσιαστικά περιγράφονται από τους γνωστικούς 

στόχους του αλληλεπιδραστικού αυτού υλικού, τους οποίους παρουσιάσαμε στο 

κεφάλαιο 4.1.  
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Επομένως, σε αυτό το στάδιο επικεντρωθήκαμε στην αξιολόγηση ευχρηστίας 

του προγράμματος, δηλαδή οι τελικοί χρήστες του προγράμματος ύστερα από τη χρήση 

του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, (συγκεκριμένα εδώ οι μαθητές) να μπορούν να το 

αξιολογήσουν, ώστε να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται (Αβούρης, 2000). 

Ως προς τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων μας, επιλέξαμε έναν συνδυασμό 

γραπτών παρατηρήσεων εντός της αίθουσας από τη σκοπιά της ερευνήτριας και 

συλλογής δεδομένων μέσα από έντυπα ερωτηματολόγια (pre test και post test) αλλά 

και του ηλεκτρονικού υλικού που βρίσκεται στην πλατφόρμα επεξεργασίας βίντεο, 

όπως ακόμη και από ερωτήσεις που τέθηκαν στον εκπαιδευτικό της τάξης, εφόσον 

παρακολούθησε για ορισμένο διάστημα το υπό μελέτη υλικό.  

Αρχικά, επιλέξαμε τη γραπτή παρατήρηση, γιατί είναι μία μέθοδος, η οποία 

δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να συλλέξει δεδομένα μέσα από πραγματικές 

καταστάσεις και να δει πράγματα που σε διαφορετική περίπτωση (για παράδειγμα, σε 

μια συνέντευξη) πιθανώς θα διέφευγαν της προσοχής του (Cohen et al., 2007). Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν αναγκαίο να παρατηρηθούν και να καταγραφούν οι 

αντιδράσεις των μαθητών, όταν για πρώτη φορά προσπαθούσαν σε συνεργασία με το 

διπλανό τους και χωρίς εξωτερική βοήθεια ή ιδιαίτερη καθοδήγηση να επεξεργάζονται 

το ηλεκτρονικό υλικό. Από τα διαφορετικά είδη παρατήρησης που υπάρχουν, αυτό που 

προσιδίαζε καλύτερα στους στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η ημιδομημένη 

παρατήρηση, καθώς υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα για τα οποία ήταν επιθυμητό να 

γίνει συλλογή δεδομένων, αλλά αυτό δεν χρειαζόταν να γίνει με έναν εντελώς 

προκαθορισμένο τρόπο. Όσον αφορά στην εμπλοκή του παρατηρητή κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας, επιλέξαμε τη θέση του απόλυτου παρατηρητή, δηλαδή την πλήρη 

αποστασιοποίηση για όσο χρόνο το παιδί ασχολείται με το υλικό, εκτός αν χρειαστεί 

οποιαδήποτε βοήθεια (Cohen et al., 2007).  Ο λόγος για αυτή την επιλογή είναι γιατί 

το αντικείμενο του ενδιαφέροντος ήταν το κατά πόσο το παιδί θα ήταν σε θέση να 

χειριστεί το υλικό σε συνεργασία με το διπλανό του καθώς επίσης και σε ποιο βαθμό 

θα αξιοποιούσαν τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Η τεχνική που αξιοποιήθηκε ήταν ως επί το πλείστον η παρατήρηση πεδίου, 

όπου ο χρήστης παρατηρείται, ενώ χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό υλικό. Με αυτό τον 

τρόπο, αποκτά μια αίσθηση ελέγχου πάνω στο υλικό, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του, 

καθώς και μια ελευθερία κινήσεων. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται κυρίως ποιοτική και 

όχι ποσοτική καταγραφή των κινήσεών του, η οποία όμως δίνει σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (Αβούρης, 2000). 

Η συγκεκριμένη τεχνική κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες μας, καθώς έδινε τη 

δυνατότητα να καταγραφεί άμεσα ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές χειρίζονταν το 

υλικό που υπήρχε πάνω στην πλατφόρμα. Ταυτόχρονα, καθώς τα παιδιά θα μιλούσαν 

καθώς συνεργάζονταν για να περάσουν από τη μία θεματική ενότητα στην επόμενη, θα 

παρατηρούνταν ορισμένες από τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Σαφώς και λόγω του 

αγνώστου ως προς την ερευνήτρια ήταν αυτονόητο ότι θα υπήρχε κάποιου είδους 

αμηχανία, όμως λόγω της οικειότητας που αποκτήθηκε από την επαφή που υπήρξε στη 

συμπλήρωση των pre – test ερωτηματολογίων, αμέσως κάμφθηκε.   

Όσον αφορά στα θέματα που αποφασίστηκε να διερευνηθούν, αυτά 

κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής ενότητες: 
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 Η πορεία μάθησης των μαθητών μέσα από την πειραματική διδασκαλία 

σχετικά με την εκτίμηση και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση 

στρατηγικών 

 Η συνεργασία των μαθητών ανά δύο 

 Η ικανοποίηση ως προς τον τρόπο παρουσίασης του υλικού στην 

πλατφόρμα 

 Οι εντυπώσεις από τη χρήση του υλικού πάνω στην πλατφόρμα. 

 Τα γνωστικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν ως προς την πορεία 

μάθησης, τα οποία περιγράφονται από τους γνωστικούς στόχους της 

εφαρμογής (που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4.1).  

Για να διερευνηθεί αυτή η πτυχή, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια σειρά 

εκπαιδευτικού υλικού ταξινομημένου σε δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες στρατηγικές εκτίμησης. Επίσης, για κάθε δραστηριότητα, η οποία θα 

ήταν ενταγμένη σε αλληλεπιδραστικό βίντεο, επιλέχθηκε να δημιουργηθεί και 

αντίστοιχο βοηθητικό πληροφοριακό υλικό αλλά και ερωτηματολόγιο, ώστε να μπορεί 

ο μαθητής με πληθώρα αναπαραστάσεων να εμπεδώσει και να κατανοήσει το γνωστικό 

αντικείμενο. Μάλιστα, γι’ αυτό το λόγο κατασκευάστηκαν 4 θεματικές ενότητες, όπου 

περιέγραφαν σε μία ενιαία σειρά μία ιστορία . Το σκεπτικό λοιπόν ήταν το εξής: «Η 

Ιωάννα δυσκολεύεται στους υπολογισμούς. Καλείται να κάνει ορισμένες αγορές και 

χρειάζεται βοήθεια ώστε να τις ολοκληρώσει. Όσο περνούν οι  2 πρώτες ενότητες 

μειώνεται το πληροφοριακό υλικό και αυξάνεται το υλικό επεξεργασίας αλλά και 

παραπομπής σε άλλες ιστοσελίδες για περαιτέρω εξάσκηση. Μάλιστα, οι αριθμοί 

αυξάνονται και πληθαίνουν ώστε να υπάρχει μία διαβάθμιση επιπέδου δυσκολίας καθώς 

περνούν οι ενότητες». Με αυτό τον τρόπο, θα παρατηρηθεί εάν οι μαθητές βοηθούν ο 

ένας τον άλλον, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις και το υλικό πληθαίνει όπως επίσης 

και αν είναι σε θέση να πλοηγηθούν μέσα στο χώρο ώστε να λάβουν τη βοήθεια που 

θα τους πήγαινε παρακάτω δίχως κενά. 

Μετά το τέλος του υλικού, θα συνεχιστεί η παρατήρηση με ερωτήσεις για τις 

εντυπώσεις από την ιστορία και τις δραστηριότητες. Έπειτα, θα δοθεί στον μαθητή 1 

εβδομάδα μετά, και πάλι το ερωτηματολόγιο που προηγήθηκε της εφαρμογής στο 

εργαστήριο, με στόχο να παρατηρηθεί εάν υπήρξε κάποια βελτίωση στις γνώσεις του, 

αλλά κι ένα ερωτηματολόγιο γενικών παρατηρήσεων σχετικά με τη χρήση του 

αλληλεπιδραστικού βίντεο που αξιοποίησαν κατά την εφαρμογή του υλικού.  
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5.4 Δείγμα 

 

Στη δοκιμή του υλικού συμμετείχαν συνολικά 15 μαθητές, 7 αγόρια και 8 

κορίτσια της Ε1΄ τάξης. Οι μαθητές επιλέχθηκαν ως ενιαίο τμήμα, ώστε να ανήκουν σε 

όλα τα επίπεδα επίδοσης στα μαθηματικά και πιο συγκεκριμένα, ώστε να μην 

διαχωριστεί κανένας. Αν και το δείγμα των μαθητών ήταν μικρό,  θεωρήθηκε ότι 

εξυπηρετεί τους σκοπούς της έρευνας στην παρούσα φάση, δηλαδή τον έλεγχο της 

ευχρηστίας, της γνωστικής αποτελεσματικότητας καθώς και της ικανοποίησης του ως 

προς το υλικό. 

Για την υλοποίηση του ερωτηματολογίου 1 βδομάδα πριν την εφαρμογή της 

έρευνάς μας, στις 3/02/2016 συμμετείχε το Ε΄ 1 τμήμα του 6ου δημοτικού σχολείου 

της Φλώρινας. Το τμήμα αποτελούν 20 μαθητές, 10 αγόρια και 10 κορίτσια, την ημέρα 

όμως που πραγματοποιήθηκε η επίλυση του «pre test», συμμετείχαν 14 μαθητές, εκ 

των οποίων 10 ήταν κορίτσια και 4 ήταν αγόρια. 

 

 

 

 

 

 

Μοιράστηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από 

4 μαθηματικές δραστηριότητες. Οι 3 από αυτές αποτελούσαν προβλήματα και η 4η μία 

δραστηριότητα με 4 μαθηματικές πράξεις. Για τη λύση του συνόλου των 

δραστηριοτήτων, ζητήθηκε να καταγραφεί και ο τρόπος εύρεσης λύσης, δηλαδή η 

στρατηγική που αξιοποίησαν για να λύσουν το εκάστοτε πρόβλημα.  

 

 

 

 

 

 

4

10

14

0

5

10

15

Αγόρια Κορίστια Σύνολο

ΦΥΛΟ / ΑΤΟΜΑ

Σειρά1



99 
 

6 Ανάλυση κι ερμηνεία αποτελεσμάτων 
Παρακάτω περιγράφονται εκτενέστερα τ’ αποτελέσματα οριοθετημένα σε 4 

συγκεκριμένους άξονες μελέτης. 

6.1 1ος άξονας: Γνωστικό αντικείμενο 

Για να μελετήσουμε την πορεία μάθησης των μαθητών ως προς τον 1ο άξονα 

μελέτης μας, που αφορά το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο είναι η πορεία μάθησής 

τους στην Ε΄ δημοτικού όσον αφορά την εκτίμηση και πιο συγκεκριμένα τις 

στρατηγικές που αξιοποιούν, χρησιμοποιήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με 4 

δραστηριότητες (3 μαθηματικά προβλήματα και 1 δραστηριότητα με 4 πράξεις) οι 

οποίες δημιουργήθηκαν με οδηγό τους γνωστικούς στόχους της σχεδίασης του 

αλληλεπιδραστικού μαθήματος. Και στις 4 δραστηριότητες, ζητούνταν να καταγραφεί 

ο τρόπος σκέψης των μαθητών ως προς την επίλυσή τους, με στόχο να παρατηρήσουμε 

αν θα προκύψει κάποια βελτίωση στις γνώσεις των μαθητών πριν και μετά την 

εφαρμογή του αλληλεπιδραστικού υλικού (pre test – post test). Οι μαθητές ήταν 

ελεύθεροι να ξεκινήσουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορούσαν και είχαν το 

χρόνο να σκεφθούν και να καταγράψουν τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν στο 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  

Παρακάτω, παρατίθενται συνολικά οι στρατηγικές που  αξιοποίησαν οι 

μαθητές στις 4 μαθηματικές δραστηριότητες, τόσο πριν την εφαρμογή του υλικού, όσο 

και μετά. 

  

Ειδικοί 

αριθμοί 

 

Εμπρόσθιο 

άκρο 

 

Μέσος 

όρος 

 

Προγενέστερη 

αντιστάθμιση 

 

Συμβατοί 

αριθμοί 

 

Στρογγυλοποίηση 

 

Καμία 

στρατηγική 

143 0 4 0 0 0 7 1 

244 0 1 0 0 2 7 1 

3α45 0 0 0 0 0 4 0 

3β46 0 0 0 0 0 12 0 

3γ47 0 7 0 0 0 4 3 

3δ48 0 10 0 0 0 4 0 

449 0 1 0 0 2 7 1 

Πίνακας 1: Σύνολο αξιοποίησης στρατηγικών pre test 

                                                             
43 Εκτιμώ πόσο είναι περίπου το άθροισμα των παρακάτω ποσών: 1.26, 4.79, 0.99, 1.37, 2.58 
44 Έχω μαζί μου 12 ευρώ. Θα φτάσουν τα χρήματα αν αγοράσω από το βιβλιοπωλείο 3 τετράδια των 
0.85, 5 γόμες των 0.45 ευρώ και 2 στυλό των 1.25 ευρώ; Θα πάρω ρέστα; Πόσα περίπου; 
45 12,576 + 14,412 
46 5 x 3,52 
47 13,46 - 11,003 
48 18 / 2,98 
49 Έξι ομάδες μαθητών έκαναν ανθοδέσμες με λουλούδια για τη σχολική γιορτή. Κάθε ομάδα έκανε 
27, 49, 38, 65, 56 και 81 ανθοδέσμες. Πόσες ανθοδέσμες έχουμε περίπου συνολικά; 
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Ειδικοί 

αριθμοί 

 

Εμπρόσθιο 

άκρο 

 

Μέσος 

όρος 

 

Προγενέστερη 

αντιστάθμιση 

 

Συμβατοί 

αριθμοί 

 

Στρογγυλοποίηση 

 

Καμία 

στρατηγική 

150 0 4 0 0 2 6 1 

251 1 1 0 0 9 3 0 

3α52 0 3 0 0 0 4 1 

3β53 0 3 3 0 4 4 0 

3γ54 0 9 0 0 0 3 5 

3δ55 0 1 0 0 0 10 7 

456 0 1 0 0 4 7 1 

 

Πίνακας 2: Σύνολο αξιοποίησης στρατηγικών post test 

Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στο σύνολο των στρατηγικών που 

αξιοποίησαν οι μαθητές κατά την επίλυση των δραστηριοτήτων, (ειδικοί αριθμοί, 

εμπρόσθιο άκρο, μέσος όρος, προγενέστερη αντιστάθμιση, στρογγυλοποίηση, 

συμβατοί αριθμοί, τίποτα) ενώ ο κάθετος άξονας την κάθε δραστηριότητα του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι μαθητές. Ο στόχος είναι να αποτυπωθούν οι 

στρατηγικές που αξιοποιούν οι μαθητές στα διάφορα μαθηματικά προβλήματα τόσο 

πριν όσο και μετά την εφαρμογή του αλληλεπιδραστικού υλικού.  

Παρατηρήθηκε πως το 57.14% των μαθητών, αξιοποίησε κυρίως τη στρατηγική 

της στρογγυλοποίησης στις 4 από τις 7 δραστηριότητες στο pre test. Αυτό 

διαφοροποιήθηκε έπειτα από την εφαρμογή του υλικού, στη συμπλήρωση του post test, 

όπου η στρατηγική της στρογγυλοποίησης, εμφάνισε τη μεγαλύτερη συχνότητα σε 1 

δραστηριότητα μόνο (στην 3δ, σε ποσοστό 55.55%). Κάτι τέτοιο δείχνει ότι 

αντικαταστάθηκε η χρήση της από άλλες στρατηγικές, οι οποίες αξιοποιήθηκαν κατά 

την εφαρμογή του υλικού.  

Δηλαδή, στην επίλυση της 1ης   δραστηριότητας: «Εκτιμώ πόσο είναι περίπου 

το άθροισμα των παρακάτω ποσών: 1.26, 4.79, 0.99, 1.37, 2.58.», τα αποτελέσματα 

έχουν ως εξής: οι μαθητές αξιοποίησαν τη στρατηγική της στρογγυλοποίησης με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (7/14, 50%), όμως δεν παρουσίασε εξαιρετική 

διαφορά με τη 2η σε χρήση στρατηγική, η οποία είναι η στρατηγική του εμπρόσθιου 

                                                             
50 Εκτιμώ πόσο είναι περίπου το άθροισμα των παρακάτω ποσών: 1.26, 4.79, 0.99, 1.37, 2.58 
51 Έχω μαζί μου 12 ευρώ. Θα φτάσουν τα χρήματα αν αγοράσω από το βιβλιοπωλείο 3 τετράδια των 
0.85, 5 γόμες των 0.45 ευρώ και 2 στυλό των 1.25 ευρώ; Θα πάρω ρέστα; Πόσα περίπου; 
52 12,576 + 14,412 
53 5 x 3,52 
54 13,46 - 11,003 
55 18 / 2,98 
56 Έξι ομάδες μαθητών έκαναν ανθοδέσμες με λουλούδια για τη σχολική γιορτή. Κάθε ομάδα έκανε 
27, 49, 38, 65, 56 και 81 ανθοδέσμες. Πόσες ανθοδέσμες έχουμε περίπου συνολικά; 
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άκρου (4/14, 28.57%). Στις απαντήσεις που έδωσαν στο ίδιο πρόβλημα, μετά την 

εφαρμογή του υλικού, οι απαντήσεις τους ισομοιράστηκαν. Πέρα από τη στρατηγική 

της στρογγυλοποίησης (6/18, 33.33%), εμφανίστηκε και η στρατηγική του εμπρόσθιου 

άκρου (4/18, 22.22%). Να σημειωθεί ότι στη συμπλήρωση του ιδίου ερωτηματολογίου 

μετά την εφαρμογή οι μαθητές ήταν κατά 4 περισσότεροι. Επίσης, το ποσοστό των 

μαθητών που συνέβαλε στην εκτίμηση μέσω του αλγόριθμου από 14.28 % (2/14) 

αυξήθηκε στο 27.77 % (5/18), κάτι που δείχνει ότι ο μαθητές όταν καλούνται να 

λύσουν μόνοι τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, παρουσιάζουν την τάση να εμμένουν 

στην ακρίβεια. (βλ. Παράρτημα 9.1). 

 

 

Προχωρώντας στη 2η δραστηριότητα με περιγραφή «Έχω μαζί μου 12 Ευρώ θα 

φτάσουν τα χρήματα αν αγοράσω από το βιβλιοπωλείο 3 τετράδια των 0,85 ευρώ, 5 γόμες 

των 0,45 ευρώ και 2 στυλό των 1,25 ευρώ. Θα πάρω ρέστα; Πόσα περίπου;», και πάλι 

στην 1η θέση εμφανίζεται η  στρατηγική της στρογγυλοποίησης με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης (7/14, 50%), μάλιστα 2 μαθητές (14,28 %) αξιοποίησαν τη 

στρατηγική των ταιριαστών αριθμών (έθεσαν δηλαδή τους αριθμούς σε ζευγάρια), 

όμως στο post test, η στρατηγική της στρογγυλοποίησης, αντικαταστάθηκε από τη 

στρατηγική των ταιριαστών αριθμών (9/18, 50%). Δηλαδή ουσιαστικά, η μισή τάξη 

αξιοποίησε μία νέα στρατηγική, ύστερα από την εφαρμογή του αλληλεπιδραστικού 

υλικού και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Εδώ, το ποσοστό των μαθητών που συνέβαλε 

στην εκτίμηση μέσω του αλγόριθμου από 21.42 % (3/14) μειώθηκε στο 16.66 % (3/18). 

(βλ. Παράρτημα 9.1). 
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Στην επίλυση της 3ης δραστηριότητας, με την εμφάνιση 4 πράξεων τα 

αποτελέσματα είναι τα εξής: στην 1η πράξη, «12,576 + 14,412», αξιοποίησαν τη 

στρατηγική της στρογγυλοποίησης, όμως με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης (4/14, 

28.57 %). Στο post test εντοπίστηκε το ίδιο ακριβώς ποσοστό χρήσης της στρατηγικής 

της στρογγυλοποίησης. Όμως το θετικό είναι ότι κάνει την εμφάνισή της και η χρήση 

μίας νέας στρατηγικής, του εμπρόσθιου άκρου, κάτι που δεν αξιοποιήθηκε στη 

συμπλήρωση του pre test. Εδώ, το ποσοστό των μαθητών που συνέβαλε στην εκτίμηση 

μέσω του αλγόριθμου από 64.28 % (9/14) μειώθηκε ελαφρά στο 61.11 % (11/18).  (βλ. 

Παράρτημα 9.1). 

Προχωρώντας, στην πράξη «5 x 3,52», η μόνη στρατηγική χρήσης ήταν αυτή 

της στρογγυλοποίησης (12/14, 85.71%), κάτι που διαφοροποιήθηκε στο post test, 

καθώς παρουσιάστηκε ποικιλία στρατηγικών από αυτές που αξιοποιήθηκαν κατά την 

εφαρμογή του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική της στρογγυλοποίησης εδώ, 

αξιοποιείται με την ίδια συχνότητα εμφάνισης μαζί με τη στρατηγική των ταιριαστών 

αριθμών (4/18, 22.22%). Ακόμη, το θετικό είναι ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα 3 

μαθητές αξιοποίησαν τη στρατηγική του μέσου όρου, κάτι που επεξεργάστηκαν σε 
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παραπλήσιο παράδειγμα και σε βίντεο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του υλικού. 

Αξιοποιήθηκε επίσης και η στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου (3/18, 16.66%), κάτι 

που στο σύνολο παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που 

παρατηρήθηκε κατά τη συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου πριν την εφαρμογή 

του υλικού. Το ποσοστό των μαθητών που συνέβαλε στην εκτίμηση μέσω του 

αλγόριθμου από 14.28 % (2/14) αυξήθηκε στο 22.22 % (4/18).  

 

Ακολούθως, στην επίλυση της πράξης «13,46 – 11,003», τα δεδομένα 

εμφανίζουν μία διαφοροποίηση. Στις στρατηγικές, προστίθεται και η στρατηγική του 

εμπρόσθιου άκρου (7/14, 50%), η χρήση της οποίας αυξάνεται στο post test, (9/18, 

50%), δηλαδή οι μισοί μαθητές της τάξης την αξιοποίησαν, όμως το ανησυχητικό ήταν 

ότι 5 μαθητές δεν έλυσαν τη συγκεκριμένη πράξη. Έπειτα από την εφαρμογή του 

υλικού μόνο ένας μαθητής αξιοποίησε την εκτίμηση μέσω του αλγόριθμου (5.55 %) 

(βλ. Παράρτημα 9.1). 
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Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των αποτελεσμάτων του pre test, οι 

απαντήσεις των μαθητών στην τελευταία πράξη «18: 2,98», ταξινομούνται στη 

στρατηγική της στρογγυλοποίησης (4/14, 28.57%), όμως ενδιαφέρον προκάλεσε το 

γεγονός πως οι περισσότεροι (10/14), εστίασαν στο ακέραιο μέρος δίχως να ελέγξουν 

το δεκαδικό. Στο post test, παρατηρήθηκε μία αντιστροφή της χρήσης των 

στρατηγικών. Δηλαδή, ενώ στη συγκεκριμένη πράξη οι μαθητές αξιοποίησαν τη 

στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου στο pre test (10/14, 71.42%), εδώ  την αξιοποίησε 

μόνο 1 στους 18 μαθητές. Ακόμη, οι 10/18 (55.55%)αξιοποίησαν τη στρατηγική της 

στρογγυλοποίησης, κάτι που δεν παρατηρήθηκε τόσο έντονα στο pre test. Μάλιστα, 

υπήρξε κι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών που δεν μπόρεσε να λύσει τη 

συγκεκριμένη πράξη (7/18, 50%) (βλ. Παράρτημα 9.1). 

 

 

Τέλος, στην επίλυση της τελευταίας δραστηριότητας με περιγραφή: «Έξι 

ομάδες μαθητών έκαναν ανθοδέσμες με λουλούδια για τη σχολική γιορτή. Κάθε ομάδα 

έκανε 27, 49, 38, 65, 56 και 81 ανθοδέσμες. Πόσες ανθοδέσμες έχουμε περίπου 

συνολικά;», η κύρια στρατηγική, την οποία αξιοποιούν οι μαθητές είναι αυτή της 

στρογγυλοποίησης. Όντως το πλήθος των αλληλεπιδραστικών στοιχείων εντός κι εκτός 

των βίντεο καθώς και η πληθώρα πρόσθετων ενημερωτικών πληροφοριών, 

λειτούργησαν θετικά κι εποικοδομητικά ως προς τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

των μαθητών στη χρήση των στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Επίσης, 

αξίζει να σημειωθεί ότι κι ένας μαθητής έλυσε το συγκεκριμένο πρόβλημα με τη 

στρατηγική ειδικών αριθμών, δηλαδή σύμφωνα με το γραπτό του ανέφερε πως: «…θα 

κάνω το 0.85 1, το 0.45 0.50 και το 1.25 θα το δω ως 1 και 0.25 χωριστά…γιατί είναι 

αριθμοί που με βοηθάνε να υπολογίσω καλύτερα και πιο εύκολα…». Συγκριτικά πάντα 

με τις απαντήσεις των μαθητών στο pre test, παρατηρήθηκε μία υπεροχή της 

στρατηγικής της στρογγυλοποίησης, η οποία αξιοποιήθηκε στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα, με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (7/18, 38.88%), όμως αυξήθηκε 

και η χρήση άλλων στρατηγικών όπως είναι η στρατηγική των συμβατών αριθμών 

(4/18, 22.22%). Τέλος, το ποσοστό των μαθητών που συνέβαλε στην εκτίμηση μέσω 

του αλγόριθμου από 21.42 % (3/14) αυξήθηκε στο 27.77 % (5/18), κάτι που δείχνει ότι 
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οι μαθητές όταν καλούνται να λύσουν μόνοι τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς, 

παρουσιάζουν την τάση να εμμένουν στην ακρίβεια. (βλ. Παράρτημα 9.1). 

 

Επομένως, στο σύνολο μπορούμε να διαμορφώσουμε μία γενική 1η εικόνα 

αξιοποίησης στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς από τους μαθητές.  Η 

στρατηγική, η οποία εμφανίζεται πιο συχνά όπως ήταν και αναμενόμενο είναι αυτή της 

στρογγυλοποίησης, ακολουθούν η στρατηγική του αλγόριθμου, καθώς αναζητούν την 

ακρίβεια στις απαντήσεις οι μαθητές. Πιστεύουν πως εάν υπολογίσουν το αποτέλεσμα 

στο περίπου θα κάνουν λάθος κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία (βλ. 

κεφ. 1.1). Και τέλος, ολοκληρώνεται η χρήση των εναλλακτικών τρόπων σκέψης με τη 

στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου και για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς, της εστίασης 

στο ακέραιο μέρος δίχως να παρατηρείται καθόλου το δεκαδικό, για τι όπως και οι ίδιοι 

ανέφεραν «…τα πολλά δεκαδικά νούμερα μας μπερδεύουν γι’ αυτό και κοιτάμε μόνο 

αυτά που είναι μπροστά από την υποδιαστολή…», κάτι που επίσης επιβεβαιώνεται και 

από τη βιβλιογραφία (βλ. κεφ. 1.3.3). Συνολικά λοιπόν, μπορούμε να ισχυριστούμε πως 

η εικόνα αξιοποίησης στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς από τους 

μαθητές, μετά την εφαρμογή του υλικού, διαφοροποιήθηκε αισθητά.  Η στρατηγική, 

την οποία αξιοποίησαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, δηλαδή η 

στρογγυλοποίηση, μειώθηκε αισθητά ως προς τις απαντήσεις των μαθητών στα ίδια 

ερωτήματα μία εβδομάδα ύστερα από τη χρήση του αλληλεπιδραστικού υλικού. 

Αναπτύχθηκαν και νέες στρατηγικές όπως η στρατηγική του μέσου όρου αλλά και των 

ταιριαστών αριθμών, κάτι που δεν αξιοποίησαν πριν την εφαρμογή του υλικού. Βέβαια 

δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και το γεγονός πως σε κάποια ερωτήματα οι μαθητές 

δεν απάντησαν, προφανώς λόγω της σύγχυσης που δημιουργούν οι ρητοί αριθμοί και 

πιο συγκεκριμένα οι δεκαδικοί αριθμοί. 

Ακόμη, όσον αφορά το γνωστικό άξονα,  μελετήθηκαν και ορισμένες 

ερωτήσεις, οι οποίες δόθηκαν σε ερωτηματολόγιο στους μαθητές και μελετήθηκαν ως 

προς τη μεταγνωστική τους φύση. Μετρούν το βαθμό κατανόησης από μέρους των 
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Έξι ομάδες μαθητών έκαναν ανθοδέσμες με λουλούδια για τη 
σχολική γιορτή. Κάθε ομάδα έκανε 27, 49, 38, 65, 56 και 81 
ανθοδέσμες. Πόσες ανθοδέσμες έχουμε περίπου συνολικά;
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μαθητών σχετικά με την επιπρόσθετη γνώση τους σχετικά με την επαφή με τους κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς. Παρακάτω περιγράφονται τ’ αποτελέσματα των 

συγκεκριμένων ερωτήσεων.  

 

Μεταγνωστικές 

Ερωτήσεις: 1ος 

άξονας, Γνωστικό 

αντικείμενο 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Πιστεύω ότι 

γνωρίζω 

περισσότερα για 

τους κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς μετά 

από τη 

συγκεκριμένη 

διδασκαλία 

 

 

 

0, 0% 

 

 

 

1, 6.66% 

 

 

 

5, 33.33% 

 

 

 

3, 20% 

 

 

 

6, 40% 

2. Πιστεύω ότι δεν 

μπορώ να κάνω κατ’ 

εκτίμηση 

υπολογισμούς πιο 

εύκολα μετά τα 

συγκεκριμένα 

μαθήματα 

 

 

 

6, 40% 

 

 

 

5, 33.33% 

 

 

 

2, 13.33% 

 

 

 

2, 13.33% 

 

 

 

0, 0% 

3. Τα βίντεο με τα 

ερωτήματά τους με 

προκαλούσαν να 

σκεφτώ 

 

0, 0% 

 

0, 0% 

 

1, 6.66% 

 

10, 

66.67% 

 

4, 26.67% 

 

Πίνακας 1: 1ος άξονας, Μεταγνωστικές ερωτήσεις σχετικά με το γνωστικό 

αντικείμενο 

Παρουσιάστηκε ένας ισομοιρασμός απαντήσεων ως προς το αν γνωρίζουν 

περισσότερα ύστερα από την εφαρμογή (τα 2/3 (9/15, 60%) περίπου συμφωνούν, όμως 

και το 1/3 εκφράζει ουδέτερη στάση). Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανένας 

δεν αξιοποίησε την προγενέστερη αντιστάθμιση, δηλαδή την αντιστροφή των αριθμών 

μεταξύ τους, κάτι που επιβεβαιώνεται και στη βιβλιογραφία πως είναι η τελευταία σε 

συχνότητα εμφάνισης χρήσης στρατηγική. Όμως, οι μαθητές ένιωσαν ότι έμαθαν κάτι 

παραπάνω για τους τρόπους σκέψης των κατ’ εκτίμησης υπολογισμών. 

Χαρακτηριστικές φράσεις είναι: «Για να υπολογίσω με βοήθησαν όλα, τα βίντεο, οι 

πληροφορίες, στις απαντήσεις που είχαμε βοήθεια μετά, στα ερωτηματολόγια που στις 

απαντήσεις μας έλεγε γιατί διαλέξαμε αυτή την απάντηση», «Με βοήθησε που κάπου 

μπορούσα να ταιριάξω τους αριθμούς», «Με βοήθησαν οι αριθμοί για παράδειγμα το 

0.50 ευρώ, το 1.25 που το υπολογίζαμε 2 φορές γιατί ήταν πιο εύκολο από το να έχουμε 

δύσκολα νούμερα», «Με βοήθησε πιο πολύ η στρογγυλοποίηση». Επίσης, στο ερώτημα: 

«Πόσο περίπου κοστίζουν ένα παιχνίδι με τη Minnie,  (1,75), 1 παραμύθι (1,25) και το 

βιβλίο με το Nemo (3,25);», αρκετοί μαθητές αξιοποίησαν τη στρατηγική των 

ταιριαστών αριθμών και ουσιαστικά εστίασαν στο 1.25 + 3.25 ως ζευγάρι και το 1.75 
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χωριστά. Μάλιστα, άλλοι αξιοποίησαν τη στρατηγική των ειδικών αριθμών και 

σκέφτηκαν χωριστά την ύπαρξη του 0.25, του 0.75 και τα πρόσθεσαν στη συνέχεια με 

το ακέραιο μέρος. Κάτι τέτοιο παρουσιάζει πως οι μαθητές δεν επέμεναν στο σύνολο 

των απαντήσεων στη στρατηγική της στρογγυλοποίησης αλλά αξιοποίησαν και άλλου 

είδους στρατηγική για να οδηγηθούν στη λύση. Κάτι αντίστοιχο παρατηρήθηκε και στο 

ερώτημα: «Τα 6,88 ευρώ είναι αρκετά για την αγορά σπιράλ (2,55) και λαδοπαστέλ 

(2,65)». Κι εδώ, παρατηρήθηκε μία εστίαση στη διαχείριση του 0.55 και 0.65 ως 0.50, 

το οποίο προστέθηκε έπειτα στο 2 + 2. Μάλιστα, τους βοήθησε και η παρουσίαση της 

αριθμογραμμής σε ενημερωτικό υλικό που παρουσιάστηκε στο εσωτερικό 

ηλεκτρονικών βιβλίων. Παρουσίαζε κομβικούς αριθμούς πάνω στην αριθμογραμμή, 

κάτι που βοήθησε το μαθητή τόσο να οπτικοποιήσει την αναπαράστασή τους, αλλά και 

να γνωρίζει τη θέση τους στην αντίστοιχη γραμμή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 

στην ερώτηση: «Πόσο περίπου κοστίζουν τα κουτάκια με τις χλαπάτσες (3.25), τα DVD 

(3.25), το CD με τα τραγούδια (2.80) και το βιβλίο με τ' αυτοκόλλητα (3.45);, αρκετοί 

μαθητές το υπολόγισαν με τη στρατηγική του μέσου όρου αναφέροντας 

χαρακτηριστικά: «….μα δεν το βλέπεις…αν δεις όλα είναι περίπου στο 3.20, άρα άμα το 

κάνουμε 4 φορές το 3 και μετά 4 φορές το 0.20 θα βρούμε τη λύση…» (βλ. Παράτημα 

9.1). 

Ακόμη, στο ερώτημα: «Πόσο περίπου κοστίζουν 2 παζλ (0.75), κι ένα παραμύθι 

(1.25);», αξιοποιήθηκε μία ποικιλία στρατηγικών, δηλαδή από αλλού ακούστηκε ότι 

επειδή έπρεπε να τα υπολογίσουν ανά δύο, τα ταίριαξαν και τα υπολόγισαν, ενώ από 

αλλού ακούστηκε πως τους βοήθησε η εμφάνιση ειδικών αριθμών στο να δουν πιο 

εύκολα τους αριθμούς.  Μάλιστα, στο ερώτημα: «Για την αγορά των παρακάτω 

προϊόντων θα χρειαστεί να διαθέσουμε περίπου 8.50 ευρώ. Αυτοκίνητο: 2,25      

Παιχνίδι: 1,28      Dvd: 3,25     Cd: 0,72», αναφέρθηκε πως τους δυσκολεύουν αριθμοί 

που έχουν 2 ψηφία πίσω από την υποδιαστολή και μάλιστα δεν τελειώνουν σε 0 ή 5, 

κάτι που επίσης επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία (βλ. κεφ. 1.4.3). Ακόμη, στο 

ερώτημα: «Για την αγορά 3 παραμυθιών (1.70, 2.10, 1.99) θα δώσω περίπου 6 ευρώ», 

πολλοί μαθητές ισχυρίστηκαν πως τους δυσκολεύουν όταν οι αριθμοί δεν εμφανίζονται 

ολόκληροι, δηλαδή όταν εμφανίζονται με συνδυασμό αριθμού (1.99). Συνολικά, η 

εικόνα που παρουσιάστηκε ήταν πολύ θετική και φάνηκε πως η πληθώρα των 

αλληλεπιδράσεων πάνω στο βίντεο αλλά και του αντίστοιχου υλικού πριν και μετά των 

βίντεο συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση.  

Έτσι, οι μαθητές διαφωνούν ως προς το ότι δεν μπορούν να κάνουν εύκολα κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς ύστερα από την χρήση του περιβάλλοντος (6/15 διαφωνούν 

απόλυτα, 60% και 5/15, 30% διαφωνούν). Η ύπαρξη όλων αυτών των 

αλληλεπιδραστικών στοιχείων (εντοπισμός πληροφοριών εντός των βίντεο, 

παρουσίαση στο βίντεο του προβλήματος που καλούνται να λύσουν, παρουσίαση λίστα 

των εκάστοτε προϊόντων αλλά και ταμπελών που παρουσιάζουν το κάθε προϊόν με την 

αντίστοιχη τιμή, εντοπισμός στη γραμμή του βίντεο της ονομασίας των προϊόντων που 

θα εμφανιστούν στο συγκεκριμένο δευτερόλεπτο, αλληλεπιδραστικών κουμπιών τα 

οποία ενημερώνουν το μαθητή να συνεχίσει εφόσον έχει απαντήσει σωστά, 

ανατροφοδότηση κατάλληλη της απάντησης που δίνει στην εκάστοτε ερώτηση και τον 

ενημερώνει για τον τρόπο που θα συνεχίσει), πάνω στο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, 

ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τη θέληση, την περιέργεια, τη φαντασία, τον ενθουσιασμό 



108 
 

των μαθητών για τη συνέχεια της συμμετοχής τους στο μαθηματικό ταξίδι, αλλά 

παραδόξως, θετικά κινητοποίησε και μαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι φοβούνται και 

βαριούνται τα μαθηματικά να παρουσιάσουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στο να διαβάσουν 

την κάθε πληροφορία που τους παρουσιαζόταν μέσα στο βίντεο αλλά και να συζητούν 

με το διπλανό τους για το ποια απάντηση να επιλέξουν και γιατί. Μάλιστα, έκαναν 

μετάβαση σε υλικό που προηγούνταν του βίντεο για να διαβάσουν ξανά τις 

πληροφορίες που αποτελούσαν τη βάση για να συνεχίσουν στο επόμενο βίντεο. Έπειτα 

μετέβαιναν στο αντίστοιχο βίντεο για να λύσουν το πρόβλημα και να κατανοήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο καλούνταν να σκεφτούν κι εάν ταίριαζε με τον δικό τους τρόπο 

(βλ. Παράρτημα 9.1). 

Κάποια παραδείγματα αποτελούν το γεγονός ότι συγκεκριμένους αριθμούς 

τους υπολόγιζαν με μεγάλη ευκολία, όπως για παράδειγμα τον αριθμό 1.25 και μάλιστα 

τον έθεταν σε προτεραιότητα συγκριτικά με άλλους αριθμούς. Επίσης, το 0.55 το 

υπολόγιζαν απευθείας ως 0.50 γιατί όπως είπαν το 0.05 τους δυσκολεύει στους 

αριθμούς. Επίσης, τον αριθμό 0.75 τον υπολογίζουν ως 0.70 και μάλιστα τον θέτουν 

στο τέλος συγκριτικά με τους υπόλοιπους αριθμούς όταν έχουν να υπολογίσουν. 

Ακόμη, ανέφεραν πως τους είναι πιο εύκολο να υπολογίζουν πράξεις με ένα δεκαδικό 

ψηφίο παρά με δύο κάτι που επιβεβαιώνεται και στη βιβλιογραφία (βλ. κεφ. 1.4.3). 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, ύστερα από παρατηρήσεις μέσα στην τάξη 

αποτελούν ορισμένες από τις απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: «Με 5,80 ευρώ 

μπορώ ν’ αγοράσω οδοντόβουρτσα (1,75), το γάλα (0,85) και τα γιαουρτάκια (2,33)». 

Οι μαθητές παρατηρώντας στην οθόνη του tablet την ερώτηση, έβλεπαν 

συγκεντρωτικά τα δεδομένα, με αποτέλεσμα οι πρώτες τους σκέψεις να τους ωθούν 

στη στρογγυλοποίηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «..κοίτα το 1,75 θα το κάνουμε 1.80, 

το 0.85 1 και το 2.33 2.50..και μετά θα κάνουμε 1 + 1 + 2 δηλαδή 4 και 0,80 + 0.50 

1,30, άρα 4 + 1,30 μας κάνουν 4,30 περίπου 4,50 άρα πάτα σωστό», «…αν δεις 

κατευθείαν το 1 και το 2 έχουμε 3 και μετά το 0.75 με το 0.85 περίπου 1.50, άρα 3 + 1.50 

μας κάνει 4.50 και 0.33 ε περίπου 5 ευρώ…άρα θα φτάσουν πάτα το σωστό». 

 

Στην ερώτηση εάν προκαλούσαν σκέψη μαζί με τα ερωτήματα, η πλειονότητα 

των μαθητών (10/15, 66.67% συμφωνούν και 4/15, 26.67% συμφωνούν απόλυτα) 

εκφράζει μία θετική άποψη στο εν λόγω ερώτημα. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί 

πως σε αρκετούς υπολογισμούς, όπως για παράδειγμα στο βίντεο ‘’Τρώγοντας 

υγιεινά’’, υπολόγιζαν πρώτα το ακέραιο μέρος και μάλιστα έβαζαν το μεγαλύτερο 

αριθμό πρώτο κι έπειτα το μικρότερο και το δεκαδικό μέρος το οπτικοποιούσαν νοερά 

στρογγυλοποιημένο κάτι που επιβεβαιώνει το στόχο της ευελιξίας χρήσης στρατηγικών 

(συγκεκριμένα εδώ του εμπρόσθιου άκρου). Ακόμη, στην 4η  ενότητα ‘’Κι άλλη 

εξάσκηση’’, στην 1η ερώτηση αξιοποίησαν φωναχτά τη στρατηγική ταιριαστών 

αριθμών, κάτι που και πάλι επιβεβαιώνει το στόχο ευελιξίας χρήσης στρατηγικών 

στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Χαρακτηριστικά ανέφερε η μαθήτρια: «Θα 

υπολογίσουμε το 1.28 με το 0.72 και μετά το 2.25 με το 3.25, γιατί είναι πιο εύκολο. Αν 

δεις ταιριάζουν μεταξύ τους..».  Ένα επίσης φανερό παράδειγμα της λάθος εμπέδωσης 

του κανόνα της στρογγυλοποίησης σύμφωνα με τη γνώμη μιας μαθήτριας  στην 

ερώτηση: «Πόσο κοστίζει περίπου 2.80 + 730», ανέφερε πως «Κοίτα, αν τα 

στρογγυλοποιήσουμε μας κάνει περίπου 9 ευρώ». Ουσιαστικά παρέλειψε εντελώς το 
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δεκαδικό μέρος, μπερδεύοντας τον κανόνα στρογγυλοποίησης του ψηφίου και 

μηδένισε ολόκληρο το δεκαδικό μέρος. Επίσης, στο βίντεο με τίτλο ‘’Ας παίξουμε με 

τα μπαλόνια’’, απευθείας έκαναν στρογγυλοποίηση όλοι οι μαθητές και το υπολόγισαν 

δίχως δυσκολία αυθόρμητα ως 3. Ακόμη, στην 3η ενότητα, στο ερωτηματολόγιο τύπου 

τεστ με τίτλο ‘’exam’’, στον υπολογισμό «3.30 + 2 + 0.55 + 3 + 0.35 + 1.20», ήταν 

φανερή στο σύνολο η χρήση στρατηγικής του εμπρόσθιου άκρου. Στο βίντεο με τίτλο 

«Να τα και τα παζλ», η πλειοψηφία των μαθητών υπολόγισε τα 3 παζλ με τιμή 4.20 το 

καθένα ως 3 x 4. Μόνο 2 μαθητές, άφησαν το 4 ως έχει και χώρισαν το 0.20 σε 2 x 

0.10. Μάλιστα, ανέφεραν ότι «…ο συγκεκριμένος τρόπος χωρισμού αριθμών σε 

μικρότερους με βοηθάει να βλέπω τον αριθμό πιο εύκολα...». Κι εδώ, επιβεβαιώνεται ο 

βασικός στόχος της έρευνας που είναι η ευελιξία ως προς η χρήση στρατηγικών στους 

κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Στο βίντεο «Είσαι έτοιμος / -η να εκτιμήσεις τετράδια και 

γόμες;», η πλειοψηφία των μαθητών υπολόγισε το 0.80 ως 1 και τον αριθμό 2.50 τον 

χώρισε σε 2 και 0.50. Επομένως, εδώ αξιοποιήθηκε ένας συνδυασμός στρατηγικών 

στρογγυλοποίησης και ειδικών αριθμών. Η απάντηση στην ερώτηση «Οι άλλοι τρόποι 

σας βοήθησαν, δηλαδή που είχατε κάποια στοιχεία μέσα στο βίντεο», με ομοφωνία οι 

μαθητές απάντησαν «ναι» (Βλ. Παράρτημα 9.1). 

Όπως προκύπτει από τ’ αποτελέσματα, σχεδόν στους περισσότερους μαθητές, 

διαφοροποιήθηκε  η συμπεριφορά τους όσον αφορά τη χρήση των στρατηγικών της 

εκτίμησης πριν και μετά την εφαρμογή του υλικού στην αλληλεπιδραστική πλατφόρμα 

επεξεργασίας των βίντεο. Άλλη μία παρατήρηση που προκύπτει είναι η τάση του να 

μην γίνεται τόσο έντονα η  χρήση της στρατηγικής της στρογγυλοποίησης, αλλά ν’ 

αντικαθίσταται από τη στρατηγική του αλγόριθμου, του εμπρόσθιου άκρου, καθώς 

επίσης και των συμβατών αριθμών, κυρίως μετά την εφαρμογή του αλληλεπιδραστικού 

μαθήματος. Επίσης, φαίνεται το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη χρήση της 

στρατηγικής της στρογγυλοποίησης συγκριτικά με τις άλλες στρατηγικές. Παράλληλα, 

καταγράφεται και το ελάχιστο ποσοστό κατανόησης των στρατηγικών της 

προγενέστερης αντιστάθμισης, του μέσου όρου αλλά και των ειδικών αριθμών 

(ανύπαρκτο έως ελάχιστο) (βλ. Παράρτημα 9.1). 

6.2 2ος άξονας: Ευχρηστία πλατφόρμας 

Συνεχίζοντας, ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας ήταν να ελεγχθεί η 

ευχρηστία του αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος εργασίας. Μετά τις διορθώσεις που 

έγιναν έπειτα από τα αποτελέσματα της πειραματικής δοκιμής του περιβάλλοντος (που 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.4), αναμενόταν ότι οι μαθητές δεν θα 

αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα στον χειρισμό του και ότι θα εξέφραζαν το ίδιο 

θετικές απόψεις με τα παιδιά που συμμετείχαν στην πειραματική δοκιμή. Τα 

αποτελέσματα που καταγράφηκαν ήταν όντως θετικά και αναλύονται στους 3 

παράγοντες που ακολουθούν και χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα επεξεργασίας βίντεο. 

Αυτοί είναι: η αποδοτικότητα, η ικανοποίηση από τη χρήση της και η 

αποτελεσματικότητα. 

Οι ερωτήσεις που απαντούν οι μαθητές στο 2ο άξονα μελέτης, εντοπίζονται από 

ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές, το οποίο μελετά τους άξονες της 

ευχρηστίας της πλατφόρμας επεξεργασίας των βίντεο, οι οποίοι μελετώνται σε 

επιμέρους παράγοντες: την αποδοτικότητα, την ικανοποίηση και την 

αποτελεσματικότητα και παρουσιάζουν τιμές που κυμαίνονται από διαφωνώ 
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απόλυτα:1, διαφωνώ:2, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ:3, συμφωνώ:4 έως συμφωνώ 

απόλυτα:5. 

Α. Αποδοτικότητα 

2ος άξονας: Ευχρηστία 

πλατφόρμας 

 

Παράγοντας: 

Αποδοτικότητα 

 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 Ήταν εύκολο να 

χρησιμοποιώ το 

εκπαιδευτικό 

περιβάλλον 

 

0, 0% 

 

0, 0% 

 

2, 13.33% 

 

4, 26.67% 

 

9, 60% 

2 Το μάθημα με τις 

ταμπλέτες ήταν πολύ 

κουραστικό 

 

7, 46.67% 

 

4, 26.67% 

 

2, 13.33% 

 

1, 6.66% 

 

1, 6.66% 

3 Αυτός ο τρόπος μου 

ταιριάζει, μαθαίνω πιο 

γρήγορα έτσι 

 

0, 0% 

 

1, 6.66% 

 

1, 6.66% 

 

5, 33.33% 

 

8, 53.33% 

4 Με τις ταμπλέτες 

έμαθα εξίσου καλά 

αλλά σε λιγότερο χρόνο  

σε σχέση με την 

παραδοσιακή 

διδασκαλία  

 

 

0, 0% 

 

0, 0% 

 

1, 6.66% 

 

4, 26.67% 

 

10, 66.67% 

 

Πίνακας 2:2ος άξονας, Ευχρηστία πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο, 

Παράγοντας αποδοτικότητα 

Ως προς τον παράγοντα της αποδοτικότητας της πλατφόρμας επεξεργασίας των 

βίντεο, δηλαδή το κατά πόσο γρήγορα μαθαίνουν οι μαθητές με το συγκεκριμένο μέσο, 

παρατηρήθηκαν θετικές ενδείξεις. Αυτές οι ενδείξεις εξάγονται μέσα από τις 

απαντήσεις των μαθητών σε 4 ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, παρατηρήθηκε πως η χρήση 

του περιβάλλοντος ήταν εύκολη (13/15 συμφωνούν, 86.67%). Η σωστή δόμησή του, 

με την αντίστοιχη σωστή τοποθέτηση των αλληλεπιδραστικών στοιχείων στο 

εσωτερικό του, βοήθησαν το μαθητή με τις κατάλληλες οδηγίες, ν’ αξιοποιήσει μόνος 

του σε συνεργασία με το διπλανό του το περιβάλλον και να καταφέρει να ελέγχει μόνος 

του το ρυθμό μάθησής του. Οι μαθητές, μπορούσαν να κάνουν εύκολα πλοήγηση 

καθώς τους διευκόλυνε η ταχύτητα του διαδικτύου, να μεταβούν από το ένα σημείο 

του μαθήματος στο επόμενο και να πληροφορηθούν για κάτι που πιθανώς θα τους 

διέφυγε της προσοχής τους. Επίσης, το σύνολο των μαθητών (7/15, 46.67%) δήλωσαν 

πως δεν τους φάνηκε το μάθημα κουραστικό με τη χρήση tablets.  Μάλιστα, όπως είπαν 

«ένιωσαν ότι συμμετέχουν οι ίδιοι στο υλικό, είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές της μάθησης 

ταυτόχρονα με το διπλανό τους αλλά σε συνεργασία μαζί του», καθώς η εφαρμογή του 

φάνηκε ενδιαφέρουσα, θεατρική, ζωντανή και οικεία. Χαρακτηριστικές είναι οι εξής 

φράσεις: «Μου άρεσαν τα tablet και τα βίντεο και που ήταν η κυρία μέσα στα βίντεο και 

τα ερωτηματολόγια στο τέλος που είχαν χρόνο»,  «Το tablet θα προτιμούσαμε γιατί είναι 
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τεχνολογία, είναι πιο μπροστά, είναι πιο γρήγορο και πιο καινούριο από τους 

υπολογιστές» (βλ. Παράρτημα 9.2). 

Συνεχίζοντας, ως προς τον τρόπο μάθησης, εάν είναι γρήγορος, τα 

αποτελέσματα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές είναι θετικά. Ελάχιστοι ήταν 

οι μαθητές οι οποίοι δήλωσαν πως ο συγκεκριμένος τρόπος δεν τους ταιριάζει (1/15 

διαφωνεί, 6.67%, 1/15 έχει ουδέτερη στάση, 6.67%). Η χρήση των tablets, τους παρείχε 

ένα περιβάλλον με πληθώρα αλληλεπιδραστικών στοιχείων, τα οποία τους 

κινητοποίησαν  στον να συμμετέχουν στην ολοκλήρωση και κατανόηση της 

ηλεκτρονικής ιστορίας, μέσα από τις απαντήσεις που έδιναν στις διάφορες 

δραστηριότητες που τους εμφανίζονταν και είχαν, είτε τη μορφή ερωτηματολογίων, 

είτε τη μορφή ‘’exam’’, το οποίο είναι ένα χρονομετρημένο ερωτηματολόγιο τύπου 

τεστ, είτε η μετάβαση σε διαφορετικούς ιστότοπους για να επεξεργαστούν 

δραστηριότητες ως εξάσκηση, είτε ακόμη και με μετάβαση σε πληθώρα ηλεκτρονικά 

βιβλία για ανάγνωση κι εύρεση πληροφοριακού υλικού, ώστε να δώσουν μία 

ολοκληρωμένη και δομημένη απάντηση στα ερωτήματα που εμφανίζονταν και 

συμπλήρωναν την ιστορία. Έτσι, ισχυρίστηκαν πως έχουν πολλά στοιχεία, τα οποία 

τους βοηθούν να ξαναδούν ή να μαντέψουν αυτό που χρειάζονται. Ακόμη, η συμμετοχή 

τους επιταχυνόταν και από την επιτόπια απάντηση των ερωτήσεων που εμφανίζονταν 

εντός των βίντεο και ανάλογα με την επιλογή που έκαναν, είτε μεταφέρονταν σε ένα 

άλλο κομμάτι του βίντεο, όπου τους δινόταν βοηθητική πληροφορία για να 

απαντήσουν στο ερώτημα που τους είχε ήδη εμφανιστεί, είτε έπαιρναν θετική 

ανατροφοδότηση, σε μορφή επιβράβευσης, κάτι που τους ωθούσε στο να συνεχίσουν 

με μεγαλύτερο κίνητρο κι ενθουσιασμό στην εξέλιξη της ιστορίας του μαθηματικού 

αυτού ταξιδιού, είτε είχαν την επιλογή να εισπράξουν κάποια επιτόπια πληροφορία, η 

οποία με τον ίδιο τρόπο θα τους βοηθούσε να συνεχίσουν το μαθηματικό ταξίδι των 

κατ’ εκτίμηση υπολογισμών. Άλλωστε, χαρακτηριστικές είναι και ορισμένες φράσεις 

των μαθητών όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία ανέφεραν ότι μπορούν να μάθουν 

με τη χρήση tablets, όπως: «…τα tablets προτιμούμε γιατί είναι γρήγορα, είναι πιο 

καινούρια…το tablet είναι μπροστά, είναι τεχνολογία, είναι πιο εύκολο γιατί μπορούμε 

να το πάρουμε όπου θέλουμε και μας αρέσει…» (Βλ. Παράρτημα 9.2). 

Ακόμη, τα 2/3 της τάξης (10/15, 66.67%) συμφωνούν απόλυτα και σχεδόν το 

υπόλοιπο 1/3 (4/15, 26.67%) συμφωνούν ως προς την γρήγορη εκμάθησή τους σε 

λιγότερο χρόνο συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία. Το tablet αντιπροσωπεύει 

στη σύγχρονη κοινωνία την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το καινούριο, το γρήγορο, 

το εύχρηστο, όπως δήλωσαν και οι μαθητές. Κι εδώ, ως επιβεβαίωση των λόγων μας 

αποτελούν οι μαρτυρίες των μαθητών σχετικά με τη χρήση των tablets και αυτές είναι: 

««…τα tablets προτιμούμε γιατί είναι γρήγορα, είναι πιο καινούρια…το tablet είναι 

μπροστά, είναι τεχνολογία, είναι πιο εύκολο γιατί μπορούμε να το πάρουμε όπου θέλουμε 

και μας αρέσει…», (Βλ. Παράρτημα 9.2). 
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Β. Ικανοποίηση 

 

  

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Μακάρι να γίνονταν και 

άλλα μαθήματα με τον 

ίδιο τρόπο 

 

0, 0% 

 

0, 0% 

 

1, 6.67% 

 

4, 26.67% 

 

10, 

66.67% 

Θα προτιμούσα τα 

βίντεο να μην περιέχουν 

αλληλεπιδράσεις (π.χ. 

ερωτήσεις που ήταν 

πάρα πολλές) 

 

 

6, 40% 

 

 

7, 

46.67% 

 

 

2, 

13.33% 

 

 

0, 0% 

 

 

0, 0% 

Μου άρεσε που έπρεπε 

να ψάξω τις απαντήσεις. 

0, 0% 0, 0% 0, 0% 5, 33.33% 10, 

66.67% 

 

Πίνακας 3: 2ος άξονας, Ευχρηστία πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο, 

Παράγοντας ικανοποίηση 

Προχωρώντας την περιγραφή την περιγραφή της μελέτης μας στον παράγοντα 

ικανοποίησης από τη χρήση του περιβάλλοντος,  ως προς την τοποθέτησή τους να 

γίνονται και άλλα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο, σχεδόν η πλειοψηφία συμφώνησε (14/15, 

93.33%). Η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση από τη διδασκαλία των κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμών με αυτό τον τρόπο τους επηρέασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θελήσουν να 

διδαχθούν με τον ίδιο τρόπο και άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως κι εξέφρασαν: 

«….θα θέλαμε να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο τα ποσοστά, τη γεωμετρία, την περίμετρο, 

τις ΤΠΕ, την Ιστορία…» (βλ. Παράρτημα 8.3). Η 2η ερώτηση με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης θετικών απαντήσεων (τα 2/3 συμφωνούν απόλυτα (10/15, 

66.67%) και το 1/3 συμφωνεί (5/15, 33.33%)), ήταν ως προς τη διερεύνηση των 

απαντήσεων. Προφανώς, τους κινητοποιεί το νου στο να ενεργοποιηθούν ως προς την 

απόκτηση αλλά και κατάκτηση της γνώσης και να μην παραμένουν παθητικοί 

αποδέκτες της (βλ. Παράρτημα 9.2). 

 Ως προς το αν θα προτιμούσαν τα βίντεο να μην περιέχουν αλληλεπιδράσεις, 

οι απόψεις των μαθητών παρουσιάζονται αρνητικές (7/15 διαφωνούν, 46.67% και 6/15 

διαφωνούν απόλυτα, 40%). Κάτι τέτοιο δείχνει ότι οι μαθητές θεωρούν χρήσιμη και 

σκόπιμη την παρουσία αλληλεπιδραστικών στοιχείων στα βίντεο, καθώς κάτι τέτοιο 

επιβεβαιώνει πως τους βοηθούν στο ν’ αναπτύξουν τον τρόπο σκέψης τους. 

Χαρακτηριστικές φράσεις που επιβεβαιώνουν αυτή τους την απάντηση είναι: «Μου 

άρεσαν τα βίντεο, τα στοιχεία κάτω από τα βίντεο, μπορούσα να συμμετέχω, να βλέπω 

πώς θα λειτουργώ κι εγώ», «Μου άρεσαν όλα», «Τα βίντεο μου άρεσαν πάρα πολύ», 

«Μου άρεσαν πολύ τα exams και στα βίντεο που πάνω έβγαζαν διάφορες πληροφορίες», 

«Μπορούσα σε κάθε απάντηση να δω πληροφορία» (βλ. Παράρτημα 9.2). 

Συνολικά, ορισμένες χαρακτηριστικές απαντήσεις στην ανοιχτού ερώτηση «Τι 

σου άρεσε περισσότερο και γιατί», που αφορούν το 2ο άξονα μελέτης, που είναι η 

ευχρηστία και ικανοποίηση από τη χρήση του αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος 
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επεξεργασίας βίντεο,  είναι: «Μου άρεσαν που μέσα στα βίντεο έδινε πληροφορίες, μου 

άρεσαν οι τίτλοι που είχε στο βίντεο και μου άρεσαν οι ερωτήσεις που σταματούσαν τα 

βίντεο και οι σύνδεσμοι που με μετέφεραν σε άλλο σημείο, μου άρεσε ότι μπορούσαμε να 

ελέγχουμε ώστε να διορθωνόμαστε από τα λάθη μας, μου άρεσε επειδή έπρεπε να βρω 

αν τα χρήματα που είχε μπορούσε ν’ αγοράσει πολλά ψώνια, μου άρεσαν τα quiz 

γνώσεων, μου άρεσαν περισσότερο οι πληροφορίες που εμφανίζονταν ε διάφορα σημεία 

επειδή με βοηθούσαν να θυμάμαι τις πληροφορίες που μου έδιναν προφορικά, μου άρεσε 

πολύ γιατί ήταν με προϊόντα και γιατί μπορούσαμε να συμμετέχουμε, μου άρεσε γιατί μέσα 

είχε τις τιμές και γιατί είχαμε να διαβάσουμε ηλεκτρονικά βιβλία, μου άρεσαν όλα, μου 

άρεσε το βίντεο με τα χαράκια που είχα να διαλέξω, μου άρεσαν οι ερωτήσεις που 

σταματούσαν και ζητούσαν την άποψή μου γιατί με βοηθούσαν να καταλάβω καθώς 

έλυνα τα προβλήματα». 

Γ. Αποτελεσματικότητα 

Συνεχίζοντας, με τον παράγοντα της αποτελεσματικότητας, της πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο, στη συνέχεια, ως προς το εάν ήταν τα βίντεο βαρετά καθώς 

περιείχαν πολλές πληροφορίες, τα 2/3 και παραπάνω των απαντήσεων απάντησαν 

αρνητικά (8/15 διαφωνούν απόλυτα , 53.33% και 3/15 διαφωνούν, 20%), κάτι που 

επιβεβαιώνει ότι όντως η εμφάνιση αλληλεπιδραστικών στοιχείων πάνω στο βίντεο όχι 

μόνο δεν κουράζει τους μαθητές, αλλά τους κινητοποιεί ακόμη περισσότερο στο να 

επεξεργαστούν το υλικό που έχουν μπροστά τους αλλά και να πλοηγηθούν με δικό τους 

έλεγχο στο περιβάλλον, ώστε ν’ αναζητήσουν λύση στα ερωτήματα που τους 

εμφανίζονται, για να ολοκληρώσουν την ιστορία του μαθηματικού ταξιδιού που 

καλούνται να κάνουν. Οι 10/15 (66.67%)μπόρεσαν να δουν τα μαθηματικά 

διαφορετικά και μάλιστα να μάθουν για τους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς πιο εύκολα. 

Κάτι τέτοιο επαληθεύεται και από τις εξής φράσεις: «Το είδαμε σαν παιχνίδι και σαν 

μάθηση ταυτόχρονα», «Μας άρεσε το υλικό…μας άρεσε που είδαμε εσάς να ψωνίζετε 

στα μαγαζιά και να σας βλέπει κόσμος όταν λέτε τα προβλήματα…» (βλ. Παράρτημα 

9.2). 

Ως προς την πρόκληση συζήτησης ανάμεσα στους μαθητές, κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής, οι απαντήσεις τους παρουσίασαν μία ποικιλομορφία. Οι 6/15 (40%) 

δήλωσαν ότι συμφωνούν και πως τους άρεσε να συνεργάζονται με το διπλανό τους, 

καθώς τους έφερε πιο κοντά η επεξεργασία του υλικού σε συνεργασία ανά δύο, καθώς 

φορούσαν από ένα ακουστικό στο αυτί. Κάτι τέτοιο φαίνεται από το βίντεο ‘’Οι 

αγαπημένοι μου ήρωες’’, όπου στον υπολογισμό 4.20 + 1.30 + 2.80, η πλειοψηφία των 

μαθητών αξιοποίησε νοερά τη στρατηγική των ταιριαστών αριθμών και μάλιστα 

χαρακτηριστικά ένας μαθητής ανέφερε: «Μα κυρία εδώ αν δείτε, μπορούμε να 

βάλουμε μαζί το 4.20 με το 2.80 και να δούμε ότι κάνει 4 και 2 και 20 και 80 και μετά 

να βάλουμε και το 1.30». Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο βίντεο με τίτλο ‘’Μαρκαδόροι, 

διορθωτικά και στυλό’’, όπου οι αριθμοί ήταν 1.20, 2.80 και 3.30. Χαρακτηριστικές 

φράσεις αποτελούν: «…δεν βλέπεις.. ταιριάζουν…το 1.20 με το 2.80..και μετά το 

3.30», «Εμένα μου άρεσε γιατί είμασταν ανά δύο», «Με βοήθησε που κάθισε με τη 

διπλανή μου γιατί ήρθαμε πιο κοντά και μιλούσαμε για ν’ απαντάμε στις ερωτήσεις», «Η 

απάντηση στην ερώτηση αν σαν τάξη σας έφερε πιο κοντά αυτός ο τρόπος ήταν στην 

πλειοψηφία θετική», «Μας βοήθησε όλη η τάξη να είμαστε μαζεμένοι», «Κυρία εμένα θα 

μου άρεσε να είμασταν 4».. Συνεχίζοντας, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερη εντύπωση 
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είναι το 2ο μεγαλύτερο νούμερο, όπου οι 5/15, δηλαδή το 1/3 της τάξης δήλωσε πως 

διαφωνεί με την εμφάνιση συζητήσεων μέσα από τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του υλικού, αλλά και της οποιαδήποτε μορφής συνεργασίας. 

Χαρακτηριστικά, 3 μαθητές ανέφεραν ότι «….μας αρέσει να δουλεύουμε μόνοι μας, όλο 

μαλώναμε μεταξύ μας γιατί έπρεπε να δεχτώ την απάντησή του, ήταν τόσο ζωντανό που 

ήθελα να φοράω μόνος μου και τα 2 ακουστικά για να τα κάνω μόνος μου…». 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή, 3/15 (20%)τήρησαν ουδέτεροι στάση και μάλιστα, 

αυτός ο αριθμός δηλώνει μαθητές οι οποίοι ουσιαστικά χαρακτηρίζονται ‘’αφανείς’’ 

στην τάξη, δηλαδή ούτε εκφράζουν γνώμη αλλά ούτε και απέχουν εντελώς. Επίσης, 

αυτοί που τήρησαν ουδέτερη στάση, ισομοίραζαν το υλικό, κυρίως όταν διάβαζαν 

πληροφορίες που θα τους βοηθούσαν να πάνε παρακάτω.  Ένα μέρος της συζήτησης 

που ανταποκρίνεται στον άξονα συνεργασίας είναι «Ο τρόπος με τον οποίο το κάναμε 

αυτό, δηλαδή είχατε την  μπροστά, δεν είχατε εμένα πάνω σε ένα πίνακα να γράφω και 

να σας δίνω ασκήσεις, ήσασταν με το διπλανό σας στην ταμπλέτα, μόνοι σας πηγαίνατε 

παρακάτω, μόνοι σας βλέπατε στοιχεία, μάλιστα ξανακάνατε και κάποια τεστ……..σας 

άρεσε;….Ναι». (βλ. Παράρτημα 9.2). 

Τέλος, ως προς τον τρόπο με τον οποίο ήταν τραβηγμένα τα βίντεο, σχεδόν 

ολόκληρη η τάξη (10/15 (66.67%) συμφωνούν απόλυτα και 3/15 (20%) συμφωνούν), 

εμφανίζουν θετική εικόνα ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο ‘’στησίματος των 

βίντεο’’. Θεωρούν ότι το υλικό με την παρουσία της ερευνήτριας στο εσωτερικό των 

βίντεο ήταν χρήσιμο τόσο στην κατανόηση κι εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου, 

όσο και στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μαθητών στο να ασχοληθούν ενεργά 

και θετικά με το υπό μελέτη υλικό των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών. Ένα παράδειγμα 

φαίνεται από το βίντεο «πολλά αυτοκίνητα για εκτίμηση», έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο 

είδος του προϊόντος, δηλαδή τ’ αυτοκίνητα, ταυτόχρονα όμως τους κινήθηκε το 

ενδιαφέρον να τα υπολογίσουν ορθά ώστε να βοηθήσουν την πρωταγωνίστρια να τ’ 

αγοράσει. Δηλαδή, μπήκαν στο ρόλο του πρωταγωνιστή και χωρίς να το κατανοήσουν 

προχώρησαν στο επίπεδο της υπολογιστικής εκτίμησης θέτοντας το 1.29 ως 1.50, το 

1.99 ως 2 και το 3.99 ως 4 (βλ. Παράρτημα 9.2). 

 

2ος άξονας: 

Ευχρηστία 

πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο 

 

Παράγοντας: 

Αποτελεσματικότητα 

   

 

Διαφωνώ   

απόλυτα 

 

 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ήταν λίγο βαρετό 

απλά να 

παρακολουθείς το 

βίντεο. Περιείχαν 

πολλές πληροφορίες. 

 

 

8, 53.33% 

 

 

3, 20% 

 

 

2, 13.33% 

 

 

2, 13.33% 

 

 

0, 0% 

Τα βίντεο με τα 

ερωτήματά τους με 

προκαλούσαν να 

σκεφτώ. 

 

5, 33.33% 

 

1, 6.67% 

 

3, 20% 

 

6, 40% 

 

0, 0% 
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Τα βίντεο ήταν 

καλογυρισμένα και 

σχετικά με το 

αντικείμενο του 

μαθήματος 

 

 

0, 0% 

 

 

0, 0% 

 

 

2, 13.33% 

 

 

3, 20% 

 

 

10, 

66.67% 

 

Πίνακας 4: 2ος άξονας, Ευχρηστία πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο, 

Παράγοντας Αποτελεσματικότητα 

 

6.3 3ος άξονας: Αλληλεπιδραστικό βίντεο 

Συνεχίζοντας την περιγραφή στον 3ο άξονα μελέτης που είναι η χρήση του 

αλληλεπιδραστικού βίντεο, ν’ αναφέρουμε ότι οι μαθητές μέσα στο περιβάλλον των 

βίντεο, χειρίζονταν με μεγάλη άνεση τη γραμμή στο κάτω μέρος του βίντεο που 

περιλαμβάνει τίτλους (11/15, 73.33%), ώστε να θυμούνται και να οπτικοποιήσουν τι 

θα τους ζητηθεί στη συνέχεια. Μάλιστα, οι ίδιοι έκαναν παύση του βίντεο κάθε φορά 

που εμφανιζόταν κάποιο αλληλεπιδραστικό στοιχείο (π. χ. στήλη λίστας προϊόντων με 

τιμές), γιατί όπως είπαν σύμφωνα με γραπτές σημειώσεις κατά τη διάρκεια 

παρατήρησης του μαθήματος, τους βοηθούσαν στο να δώσουν μία πιο ολοκληρωμένη 

νοερή απάντηση πριν φτάσουν στο ερώτημα.  

Επίσης, σε όλο το σύνολο της τάξης (11/15, 73.33%), άρεσαν οι πληροφορίες 

που εμφανίζονταν σε διάφορα σημεία. Τους άρεσε η  εικόνα με περιγραφή, το 

αλληλεπιδραστικό κουμπί, το οποίο παραπέμπει σε κάποιο άλλο σημείο του βίντεο ή 

σε κάποιον άλλο ιστότοπο, η αλληλεπιδραστική ερώτηση, της οποίας η απάντηση θα 

καθορίσει την πορεία της μάθησης, από επιτόπιες πληροφορίες που εμφανίζονται στα 

κατάλληλα χρονικά σημεία του βίντεο και είτε διατηρούνται για να βοηθήσουν το 

μαθητή, είτε εξαφανίζονται την κατάλληλη στιγμή, ώστε ο μαθητής να ακονίσει 

αντίστοιχα το μυαλό του. Ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις είναι: «Κυρία, μου άρεσε 

που από πάνω σας εμφανίζονταν οι τιμές και αυτά που πηγαίνατε να αγοράσετε και εσείς 

λέγατε πώς να σκεφτείτε…και επίσης που έδειχνε στο πλάι όλα μαζί τα προϊόντα κι έτσι 

δεν ξεχνούσαμε τις τιμές…», «…μου άρεσαν οι ερωτήσεις που εμφανίζονταν και 

σταματούσε το βίντεο και είχαμε περιέργεια να δούμε τι θα δείξει πίσω από την κάθε 

επιλογή…που μας πήγαινε σε άλλο σημείο στο βίντεο, που μας έλεγε μπράβο όταν 

απαντούσαμε σωστά, που αν δεν απαντούσαμε σωστά δεν μας έλεγε το λάθος αλλά να 

προσέξουμε και να ψάξουμε καλύτερα για να βρούμε τη λύση» (Βλ. Παράρτημα 9.3). 

Σχετική θετική ομοφωνία προέκυψε και από την ερώτηση, ως προς το εάν του 

άρεσαν οι ερωτήσεις που σταματούσαν το βίντεο και ζητούσαν την άποψή τους. Ένα 

σχετικό παράδειγμα αποτελεί βίντεο με τίτλο «Σειρά έχουν τα όσπρια», όπου 

παρατηρήθηκε σχετική δυσκολία. Οι αριθμοί που καλούνταν να επιλέξουν οι μαθητές 

για να υπολογίσουν ήταν το 1.45 με το 1.26 ή το 3.29. Δεν μπορούσαν να υπολογίσουν 

στο περίπου τον κάθε αριθμό ώστε να κάνουν την πράξη με αποτέλεσμα να πατήσουν 

την επιλογή είτε του 1.26 είτε του 3.29 για να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο 

λύνεται ο προβληματισμός, χωρίς όμως να τα παρατήσουν. Τουναντίον, έδειξαν 

περιέργεια να εντοπίσουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση που θα τους οδηγούσε στη 

λύση, για να συνεχίσουν το μαθηματικό τους ταξίδι. Μάλιστα, ανέφεραν πως 
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δυσκολεύονται όταν οι αριθμοί δεν τελειώνουν σε 0 ή 5 και δεν ξέρουν πώς να 

στρογγυλοποιήσουν εύκολα και γρήγορα τον αριθμό (Βλ. Παράρτημα 9.3). 

Τέλος, στην ερώτηση: «Μου άρεσαν οι σύνδεσμοι που με μετέφεραν σε άλλο 

σημείο του βίντεο ή  δραστηριότητα», οι απαντήσεις είναι και πάλι θετικές (8/15 

δήλωσαν πάρα πολύ και 4/15 δήλωσαν αρκετά, 26.67%) και μάλιστα κάθε φορά που 

γινόταν κάτι τέτοιο έδειχναν ιδιαίτερα τον ενθουσιασμό και τη χαρά τους. Κάτι τέτοιο 

επιβεβαιώνει πιο συγκεκριμένα, τη θέληση των μαθητών να μην εγκλωβίζονται 

αποκλειστικά σε μία πηγή γνώσης, για παράδειγμα το βίντεο αυτό καθαυτό, αλλά να 

έχουν κι άλλες επιλογές και μάλιστα να έχουν την ικανοποίηση οι ίδιοι να κάνουν 

χρήσης της κατάλληλης επιλογής (για παράδειγμα αν απαντήσω λάθος και λάβω 

ανατροφοδότηση να μεταβώ σε κάποιο ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο θα με βοηθήσει 

να εντοπίσω εκείνα τα στοιχεία που παρέλειψα, ώστε να δώσω μία κατάλληλη 

απάντηση, σε μία ερώτηση έχοντας το εξωτερικό περιβάλλον μπροστά μου, όπως τα 

ράφια του σούπερ μάρκετ με τα αντίστοιχα προϊόντα στα οποία τίθεται η ερώτηση να 

επιλέξω ποιο από τα 2 να αγοράσω κάνοντας κλικ πάνω στην τιμή που δείχνει το 

αντίστοιχο προϊόν). Αξίζει όμως να σχολιάσουμε και τον αριθμό των μαθητών που 

δήλωσαν λίγο (3/15, 20%), κι εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με δήλωσή τους 

«…στενοχωρηθήκαμε καθώς ένας σύνδεσμος δεν έπαιζε». Εδώ προφανώς, λόγω της 

χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου tablet, δεν λειτούργησε ο συγκεκριμένος 

ιστότοπος καθώς δεν επέτρεπε την εφαρμογή του (αδύνατη η προσβασιμότητα) (Βλ. 

Παράρτημα 9.3). 

Συνολικά, αναφορικά με τον άξονα πορείας μάθησης των μαθητών σύμφωνα 

με τη χρήση του αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος, στην ερώτηση, «ποιο στοιχείο σε 

βοήθησε να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα», χαρακτηριστικές είναι οι εξής 

απαντήσεις: «Με βοήθησαν στους υπολογισμούς τα βιβλία, οι σύνδεσμοι που με 

μετέφεραν σε άλλο σημείο του βίντεο ή δραστηριότητα, οι απαντήσεις στο τέλος της 

ερώτησης, μου άρεσε μόνο ένα…αυτό με τα αυτοκινητάκια γιατί με βοήθησε να σκεφτώ 

καλύτερα, όταν σταματούσε το βίντεο και έδινε πληροφορίες και δεν είχε χρόνο όπως στα 

exams, τα βίντεο που είχατε κάνει εσείς, με βοήθησε που συμμετείχα στο βίντεο και 

μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος, τα κείμενα που είχε, οι 

σελίδες που μιλούσαν για τη στρογγυλοποίηση, με βοήθησαν όλα, με βοήθησαν πολύ οι 

καρτέλες που έλεγαν τις τιμές και η επανάληψη, με βοήθησε πιο πολύ όταν έλεγε τι θα 

έχει μέσα στο πρόβλημα, οι ερωτήσεις πάνω στο βίντεο αλλά και οι πληροφορίες που 

έδινε το βίντεο» (βλ. Παράρτημα 9.3). 
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3ος Άξονας: 

Αλληλεπιδραστικός 

βίντεο 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πάρα πολύ 

 

Μου άρεσαν οι τίτλοι 

που υπήρχαν στο κάτω 

μέρος του βίντεο με 

τους οποίους 

μπορούσα να 

περιηγηθώ πιο 

γρήγορα μέσα στο 

βίντεο. 

 

 

 

 

 

0, 0% 

 

 

 

 

 

4, 26.67% 

 

 

 

 

 

5, 33.33% 

 

 

 

 

 

6, 40% 

 

Μου άρεσαν οι 

πληροφορίες που 

εμφανίζονταν σε 

διάφορα σημεία. 

 

 

 

0, 0% 

 

 

 

1, 6.67% 

 

 

 

3, 20% 

 

 

 

11, 73.33% 

 

Μου άρεσαν οι 

ερωτήσεις που 

σταματούσαν το βίντεο 

και ζητούσαν την 

άποψή μου. 

 

 

 

0, 0% 

 

 

 

0, 0% 

 

 

 

7, 46.67% 

 

 

 

8, 53.33% 

 

Μου άρεσαν οι 

σύνδεσμοι που με 

μετέφεραν σε άλλο 

σημείο του βίντεο ή  

δραστηριότητα. 

 

 

 

0, 0% 

 

 

 

3, 20% 

 

 

 

4, 26.67% 

 

 

 

8, 53.33% 

 

 

Πίνακας 5: 3ος άξονας, Αλληλεπιδραστικό βίντεο 

6.4 4ος άξονας: Οικολογία τάξης 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των αποτελεσμάτων, ακόμη ένας από τους 

βασικούς στόχους της έρευνας ήταν να ελεγχθεί η συνεργασία των μαθητών στη 

μάθηση μέσω της χρήσης του αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος. Αρχικά, η 

διαρρύθμιση του περιβάλλοντος ήταν τέτοια που ωθούσε τους μαθητές να έρθουν πιο 

κοντά ο ένας με τον άλλον. Η συμμετοχή τους στο μάθημα ήταν απαραίτητη με τη 

συνεργασία με έναν συμμαθητή ή  μία συμμαθήτριά τους. Δηλαδή, το σύνολο των 

μαθητών εργάστηκε σε δυάδες. Για την ακουστική του υλικού, τοποθέτησαν στο ένα 

τους αυτί από ένα ακουστικό, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ν’ ακούν το υλικό που θα 

παρακολουθήσουν κατά των προβολή των βίντεο.  

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υλικού, η συνεργασία των μαθητών ήταν 

ως επί το πλείστων άριστη. Στα 8 ζευγάρια, μόνο το 1 ζευγάρι δεν συνεργάστηκε 

ουσιαστικά καθόλου, για το λόγο ότι ο ένας από τους 2 μαθητές δεν συμμετέχει σε 

κανένα μάθημα και μάλιστα αυτό επιβεβαιώθηκε και με τη μαρτυρία του 
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εκπαιδευτικού της τάξης. Επίσης, στο άλλο ζευγάρι δεν υπήρξε συνεργασία καθώς τη 

μία φορά με τη συγκεκριμένη ταμπλέτα ασχολήθηκε ένα αγόρι και την επόμενη μέρα 

ένα κορίτσι. Την 1η μέρα, το αγόρι ήθελε αποκλειστικά να είναι μόνο του για να ακούει 

το υλικό και με τα δύο ακουστικά και την επόμενη μέρα το κορίτσι που είχε πρόσβαση  

στην ίδια ταμπλέτα, αξιοποίησε μόνη της το υλικό καθώς ενημερώθηκε επί τόπου για 

τον τρόπο λειτουργίας και της φάνηκε ενδιαφέρον να το επεξεργαστεί μόνη της. 

Άλλωστε, δεν γινόταν η εναλλακτική να ενταχθεί το αγόρι ή το κορίτσι σε μία άλλη 

ομάδα (αν και υπήρχε η θέληση), καθώς δεν θα μπορούσαν να μοιραστούν τ’ 

ακουστικά ή ακόμη και ν’ άκουγαν τα βίντεο δίχως ακουστικά, θα προκαλούσαν 

αναταραχή στο σύνολο της τάξης. Στο άλλο ζευγάρι που δεν υπήρξε συνεργασία, ο 

μαθητής που ασχολήθηκε με το υλικό επιθυμούσε να συνεργαστεί με κάποιον άλλον ή 

να καθίσει μόνος του, αλλά με παραίνεση της ερευνήτριας συμφώνησε στο να 

βοηθήσει το συμμαθητή του και μάλιστα τον παραινούσε να επιλέξει τις απαντήσεις 

αλλά και να πει τη γνώμη του σε κάθε τι που καλούνταν να επιλέξουν για να 

απαντήσουν. Ακόμη, 1 μαθητής ακούστηκε ότι δεν του άρεσε η συνεργασία ανά δύο, 

καθώς δήλωσε ότι θα ήθελε να δουλεύει μόνος του το υλικό, γιατί δεν τους αρέσει να 

συνεργάζεται. «Εμένα μου άρεσε γιατί είμασταν ανά δύο», «Με βοήθησε που κάθισε με 

τη διπλανή μου γιατί ήρθαμε πιο κοντά και μιλούσαμε για ν’ απαντάμε στις ερωτήσεις», 

«Η απάντηση στην ερώτηση αν σαν τάξη σας έφερε πιο κοντά αυτός ο τρόπος ήταν στην 

πλειοψηφία θετική», «Μας βοήθησε όλη η τάξη να είμαστε μαζεμένοι», «Κυρία εμένα θα 

μου άρεσε να είμασταν 4».. «….μας αρέσει να δουλεύουμε μόνοι μας, όλο μαλώναμε 

μεταξύ μας γιατί έπρεπε να δεχτώ την απάντησή του, ήταν τόσο ζωντανό που ήθελα να 

φοράω μόνος μου και τα 2 ακουστικά για να τα κάνω μόνος μου…».«Ο τρόπος με τον 

οποίο το κάναμε αυτό, δηλαδή είχατε την  μπροστά, δεν είχατε εμένα πάνω σε ένα πίνακα 

να γράφω και να σας δίνω ασκήσεις, ήσασταν με το διπλανό σας στην ταμπλέτα, μόνοι 

σας πηγαίνατε παρακάτω, μόνοι σας βλέπατε στοιχεία, μάλιστα ξανακάνατε και κάποια 

τεστ……..σας άρεσε;….Ναι». 
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6.5 Συνολικές παρατηρήσεις ερμηνείας αποτελεσμάτων 

Συνολικά, στην ανάλυση και περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας 

θα μπορούσαμε να πούμε πως η χρήση του αλληλεπιδραστικού βίντεο μέσω της 

πλατφόρμας επεξεργασίας, ως προς τη διδασκαλία των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών, 

λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό θετικά και στους 4 άξονες μελέτης μας: 

 1. Στην πορεία των μαθητών στη μάθηση σύμφωνα με τη χρήση του 

περιβάλλοντος (γνωστικός άξονας) 

2. Στην ευχρηστία από τη χρήση της αλληλεπιδραστικής πλατφόρμας 

επεξεργασίας βίντεο , η οποία χωρίζεται σε 3 παράγοντες: 

Α. Αποδοτικότητα 

Β. Ικανοποίηση 

Γ. Αποτελεσματικότητα 

3. Χρήση αλληλεπιδραστικού βίντεο 

4. Οικολογία τάξης 

Πιο συγκεκριμένα, στον 1ο άξονα μελέτης, στις μεταγνωστικές ερωτήσεις, ο 

μέσος όρος των μαθητών (2: διαφωνώ) με τυπική απόκλιση 1.069044968, της τάξης 

που αποτελείται από 15 άτομα, διαφωνεί ως προς το ότι δεν μπορεί να κάνει πιο εύκολα 

κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς με τα συγκεκριμένα μαθήματα. Μάλιστα, συμφωνεί 

(3.93/5) με τυπική απόκλιση 1.032795559, ότι γνωρίζει και περισσότερα για τους κατ’ 

εκτίμηση υπολογισμούς ύστερα από τη συγκεκριμένη διδασκαλία. Επίσης, σε 

μεγαλύτερο βαθμό (4.2/5) με τυπική απόκλιση 0.560611911, συμφωνεί πως ο 

συγκεκριμένος τρόπος μάθησης τους προκαλούσε να σκεφτούν. 

Προχωρώντας στο 2ο άξονα μελέτης, που είναι η ευχρηστία της πλατφόρμας 

των βίντεο, αναλύοντας τον 1ο παράγοντα που αφορά την αποδοτικότητα της 

εφαρμογής, ο μέσος όρος των μαθητών της τάξης συμφωνεί σχεδόν προς το απόλυτο 

(4.46/5) με τυπική απόκλιση 1.187233679, πως το περιβάλλον επεξεργασίας ήταν 

εύκολο ως προς τη χρήση του. Διαφωνεί (2) με τυπική απόκλιση 1.222799287 ότι το 

μάθημα με τις ταμπλέτες ήταν κουραστικό. Συμφωνεί (4.33/5) με τυπική απόκλιση 

0.899735411 πως αυτός ο τρόπος τους ταιριάζει και μαθαίνουν πιο γρήγορα έτσι και 

μάλιστα μαθαίνουν πιο καλά και σε λιγότερο χρόνο (4.6/5) με τυπική απόκλιση 

0.632455532 συγκριτικά με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. 

Συνεχίζοντας με τον παράγοντα ικανοποίησης από τη χρήση της εφαρμογής, ο 

μέσος όρος των μαθητών της τάξης συμφωνεί και μάλιστα απόλυτα (4.6/5) με τυπική 

απόκλιση 1.069044968 ως προς το να γίνονται και άλλα μαθήματα με το συγκεκριμένο 

τρόπο. Διαφωνεί μάλιστα σε μεγάλο βαθμό (1.73/5) με τυπική απόκλιση 0.703731551 

ως προς την άποψη να μην περιλαμβάνονται αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό των 

βίντεο  (για παράδειγμα, οι αλληλεπιδραστικές ερωτήσεις ήταν πολλές). Τέλος, 

συμφωνεί απόλυτα (4.66/5) με τυπική απόκλιση 0.487950036 πως τους άρεσε το 

γεγονός ότι καλούνταν οι ίδιοι να ερευνήσουν τις απαντήσεις, ώστε με αυτό τον τρόπο 

να έχουν τον έλεγχο της μάθησης οι ίδιοι.  
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Τελειώνοντας με τον 3ο παράγοντα που αφορά την αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής, ο μέσος όρος των μαθητών της τάξης διαφωνεί (1.86/5) με τυπική 

απόκλιση 1.35576371 ως προς την άποψη πως ήταν βαρετή η παρακολούθηση των 

βίντεο καθώς περιείχαν πολλές πληροφορίες. Εξέφρασε μία ουδέτερη στάση, ελάχιστα 

θετική (2.66/5) με τυπική απόκλιση 0.560611911 ως προς την άποψη πως τα βίντεο 

προκάλεσαν πολλές συζητήσεις με τους συμμαθητές. Τέλος, συμφωνούν σχεδόν 

απόλυτα (4.53/5) με τυπική απόκλιση 0.743223353 πως το βίντεο τους προκαλούσε να 

σκεφτούν. 

Συνεχίζοντας με τον 3ο άξονα μελέτης μας που είναι η εξατομικευμένη χρήση 

του αλληλεπιδραστικού βίντεο, ο μέσος όρος των μαθητών εξέφρασε πως τους άρεσε 

αρκετά (3.13/4) με τυπική απόκλιση 0.798808637 ως προς το αν τους άρεσαν οι τίτλοι 

στο κάτω μέρος του βίντεο και αν τους αξιοποίησαν για να περιηγηθούν στο εσωτερικό 

του βίντεο. Επίσης, αρκετά τους άρεσαν (3.66/4) με τυπική απόκλιση 0.516397779 οι 

πληροφορίες που εμφανίζονταν σε διάφορα σημεία. Ακόμη, αρκετά έως πάρα πολύ 

(3.53/4) με τυπική απόκλιση 0.516397779 δήλωσαν πως τους άρεσαν που 

σταματούσαν οι ερωτήσεις σε διάφορα σημεία και ζητούσαν την άποψή τους. Τέλος, 

τους άρεσε αρκετά (3.33/4) με τυπική απόκλιση 0.703731551 η παρουσία συνδέσμων 

που τους μετέφεραν σε άλλα σημεία του βίντεο ή άλλη δραστηριότητα.  

Τ' αποτελέσματα όπως φαίνεται, είναι εξαιρετικά θετικά όσον αφορά τους 3 

πρώτους άξονες, όμως ο 4ος άξονας δεν παρουσιάζει μία καθαρή και σαφή εικόνα. Ίσως 

εδώ, αυτό να οφείλεται και στον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων στη σύγχρονη 

εποχή, όπου προωθείται το αριστείο, άρα αυξάνεται ο ανταγωνισμός των μαθητών και 

δεν εφαρμόζονται τόσο ομαδικές εργασίες, κάτι που προάγει στη συλλογικότητα αλλά 

και συνεργασία των μαθητών. Ακόμη, ο κοινός τρόπος ζωής, όπου πλέον η 

πλειονότητα των μαθητών αξιοποιεί την τεχνολογία από το σπίτι ατομικά, συμβάλλει 

επίσης στον ατομισμό και κατ’ επέκταση στον ανταγωνισμό, άρα αποφυγή και 

δυσαρέσκεια από μέρους των μαθητών ως προς τη συνεργασία μεταξύ τους. Μάλιστα, 

σε ερώτηση που τους τέθηκε εντός της τάξης, ‘’εάν ήταν η πρώτη φορά που 

συνεργάζονταν για να δουλέψουν σε μάθημα, με χρήση tablet με το διπλανό τους, ανά 

δύο’’, απάντησαν ομόφωνα θετικά. Επομένως, μπορεί ‘’η τεχνολογία να μην είναι 

πάντοτε πανάκεια’’, αλλά η χρήση της με μεθοδικότητα και μέτρο την κατάλληλη 

στιγμή, στο κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο και με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί 

όντως ν’ ανατρέψει την παραπάνω ρήση. 

 

 

 

 

 

 



121 
 

7 Συζήτηση, μελλοντικοί προορισμοί της εργασίας 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μία αλληλεπιδραστική ιστορία ως προς 

την ανάδυση στρατηγικών από τους μαθητές στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Η 

συγκεκριμένη ιστορία απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης του δημοτικού 

σχολείου. Δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση 

διδασκαλίας των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών μέσα από τη χρήση του 

αλληλεπιδραστικού βίντεο. Η αλληλεπιδραστική ιστορία, αναπτύχθηκε λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία των 

δεκαδικών αριθμών και τα συχνότερα λάθη που κάνουν κατά τη χρήση τους. Ακόμη, 

μελετήθηκε η βιβλιογραφία που καταγράφει τα οφέλη της χρήσης των υπολογιστών 

και των βίντεο παιχνιδιών κατά την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιο 

συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των κατ’ εκτίμηση υπολογισμών. Βασιζόμενοι σε 

αυτά, δημιουργήσαμε την αλληλεπιδραστική ιστορία  «Η μελέτη των στρατηγικών 

στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς».  

Εκτός από την παρουσίαση της αλληλεπιδραστικής ιστορίας, 

πραγματοποιήθηκε και μια έρευνα για να διαπιστωθεί η ευχρηστία, ικανοποίηση και 

γνωστική αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, αν 

και δε βασίζονται σε μεγάλο πειραματικό δείγμα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (βλ. 

κεφ. 6, Ανάλυση κι ερμηνεία αποτελεσμάτων). 

Σχετικά με την ευχρηστία του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι μαθητές 

ήταν σε θέση να το χειριστούν, δίχως ιδιαίτερα προβλήματα. Κατανοούσαν τι έπρεπε 

να κάνουν και δεν χρειάστηκαν ιδιαίτερη εξωτερική βοήθεια, καθώς φάνηκε ότι οι 

οδηγίες που δόθηκαν στην αρχή του μαθήματος, ήταν επαρκείς και σαφείς. Επομένως, 

οι μαθητές πλοηγήθηκαν με ευκολία και δεν καταγράφηκαν προβλήματα στον χειρισμό 

του προγράμματος. Επίσης, όλοι οι μαθητές εξέφρασαν θετικές κρίσεις για το 

αλληλεπιδραστικό μάθημα, λέγοντας ότι θα το ξαναέπαιζαν στην τάξη και μάλιστα θα 

το αξιοποιούσαν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα στην 

Ιστορία, τις ΤΠΕ, στα ποσοστά, στο εμβαδόν. Είπαν ακόμη, ότι τους άρεσε η πλοκή 

της ιστορίας και η ποικιλία των αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων που 

ενσωματώνονταν στο εσωτερικό της, και ότι τους κίνησαν το ενδιαφέρον να 

προχωρήσουν παρακάτω για να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια της ιστορίας. Αυτή η 

παρατήρηση συμφωνεί και με τη σχετική βιβλιογραφία, στην οποία αναφέρεται ότι η 

ύπαρξη μιας ιστορίας δημιουργεί ενδιαφέρον και κινητοποιεί τους μαθητές (Gundas, 

2014). 

Ακολούθως, στο κομμάτι της γνωστικής αποτελεσματικότητας, αυτό που 

αρχικά μας έκανε εντύπωση, ήταν η μονότονη χρήση της στρατηγικής της 

στρογγυλοποίησης από μέρους των μαθητών (Trafton, 1994). Πιο συγκεκριμένα, 

σχεδόν όλοι οι μαθητές φάνηκε πως δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση άλλων 

στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς δεν 

ήταν εξαρχής σε θέση να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που αφορούσαν την 

έκφραση του τρόπου σκέψης, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν στην 

συγκεκριμένη απάντηση. Επομένως, σχεδόν όλοι οι μαθητές στην αρχή της 

αλληλεπιδραστικής ιστορίας εστίαζαν κυρίως στην στρατηγική της στρογγυλοποίησης. 

Μολαταύτα, θετικό ήταν το γεγονός ότι διάβαζαν την ανατροφοδότηση που τους 
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δινόταν σε κάθε περίπτωση και φάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους προσπαθούσαν στη 

συνέχεια να την εφαρμόσουν για να απαντήσουν σωστά στις δραστηριότητες.  

Το σημαντικό επίσης νέο και θετικό στοιχείο, είναι ότι οι μαθητές άρχισαν να 

αξιοποιούν νέες στρατηγικές πέρα από τη στρογγυλοποίηση και αυτές είναι η 

στρατηγική των συμβατών αριθμών, δηλαδή αριθμών που τους αξιοποιούν ως ζεύγη 

και τους διευκολύνουν στο να υπολογίσουν το αποτέλεσμα με έναν πιο εύκολο τρόπο, 

καθώς επίσης και η εστίαση σε αριθμούς κόμβους για τους υπολογισμούς μερικοί από 

τους οποίους είναι το 0.5, το 0.25, το 1 (στρατηγική ειδικών αριθμών). Πιο 

συγκεκριμένα, στην επίλυση της δραστηριότητας «Έχω μαζί μου 12 Ευρώ θα φτάσουν 

τα χρήματα αν αγοράσω από το βιβλιοπωλείο 3 τετράδια των 0,85 ευρώ, 5 γόμες των 

0,45 ευρώ και 2 στυλό των 1,25 ευρώ. Θα πάρω ρέστα; Πόσα περίπου;», η μισή τάξη 

αξιοποίησε μία νέα στρατηγική, ύστερα από την εφαρμογή του αλληλεπιδραστικού 

υλικού και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό (9/18, 50%). Ακόμη, στην επίλυση της πράξης 

«5 x 3.52», σημαντική ήταν η διάσπαση της χρήσης της στρατηγικής της 

στρογγυλοποίησης στις στρατηγικές του εμπρόσθιου άκρου, των συμβατών αριθμών 

καθώς επίσης και του μέσου όρου.  

Πολύ περισσότερες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές όταν συναντούσαν 

ερωτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν δεκαδικοί αριθμοί και μάλιστα με δεκαδικά 

ψηφία δεξιά της υποδιαστολής περισσότερα από 2 (Callingham, & Watson (2004, σελ. 

81)). Θετικό κρίθηκε το γεγονός ότι, αφού διάβαζαν την ανατροφοδότηση που δινόταν 

από την εφαρμογή, οι μαθητές φάνηκε να κατανοούν τον τρόπο σκέψης της 

πρωταγωνίστριας της ιστορίας. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα τελικά κατάφεραν να 

κατανοήσουν τι έπρεπε να κάνουν και βελτίωσαν την επίδοσή τους (Nguyen & Kulm 

(2005)). Διαφορετική ήταν η εικόνα για τους μαθητές υψηλής επίδοσης σύμφωνα με 

τη γνώμη του εκπαιδευτικού της αντίστοιχης τάξης, οι οποίοι από την αρχή ότι ήταν σε 

θέση να απαντήσουν με σχετική άνεση στις ερωτήσεις. Για αυτούς τους μαθητές, ίσως 

θα ήταν καλό να υπάρχει μια επιπρόσθετη διαβάθμιση στο επίπεδο δυσκολίας των 

δραστηριοτήτων, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα. 

Επίσης, στοιχεία ως προς τη γνωστική εξέλιξη των μαθητών συλλέχθηκαν και 

από δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, τα οποία λόγω τεχνικών 

δυσκολιών δεν έφτασαν στο στάδιο επεξεργασίας.  

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η χρήση του αλληλεπιδραστικού βίντεο, φάνηκε 

να έχει θετική επίδραση στις γνώσεις των μαθητών όλων των επιπέδων. Οι ίδιοι, 

έδειξαν ενδιαφέρον για το αλληλεπιδραστικό μάθημα και δήλωσαν πρόθυμοι να το 

ξαναδιδαχθούν στην τάξη τους, ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους γύρω από τους  

δεκαδικούς αριθμούς. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένας διαχωρισμός των 

διαδικασιών σε επίπεδα δυσκολίας, ώστε να ωφεληθούν περισσότερο από το παιχνίδι 

και οι καλοί μαθητές. 

Μάλιστα, η μελέτη μας, παρουσίασε θετικά αποτελέσματα και ως προς το 

κομμάτι της ευχρηστίας, ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας από τη χρήση της 

εφαρμογής, και μάλιστα υπήρχε πολύ καλή ανταπόκριση από τους μαθητές, οι οποίοι 

δήλωσαν στην πλειοψηφία τους ότι θα ήθελαν να ξαναπεριηγηθούν στο συγκεκριμένο 

αλληλεπιδραστικό περιβάλλον.  
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Σχετικά με τη γνωστική αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματα που 

καταγράψαμε ήταν θετικά, αν και το δείγμα ήταν μικρό. Πιο συγκεκριμένα, οι  μαθητές 

έδειξαν ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τις δραστηριότητες του προγράμματος 

για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αυξήσουν την ευελιξία τους ως προς τη 

χρήση των στρατηγικών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Για να υπάρξουν 

αντίστοιχα οφέλη και για τους μαθητές, οι οποίοι παρουσίαζαν μία ευκολία στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καλό θα ήταν το πρόγραμμα να επεκταθεί και να 

συμπεριλάβει και πιο πολύπλοκες δραστηριότητες. 

Ακόμη, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε και κάποιες δυσκολίες που 

εντοπίστηκαν ως προς τη σύνθεση του υλικού. Το 1ο και πιο σημαντικό είναι οι 

αρκετές τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται ως προς το τεχνικό μέρος. Δηλαδή, η 

αποκλειστική λειτουργία της εφαρμογής με τη χρήση του διαδικτύου είναι κάτι που 

αποτελεί ρίσκο στην εφαρμογή του. Δίχως τη σύνδεση της εφαρμογής στο διαδίκτυο, 

το υλικό δεν μπορούν οι μαθητές να το επεξεργασθούν. Ακόμη, αυτό αποτελεί 

σημαντικό περιορισμό και για την ταχύτητα του Διαδικτύου, καθώς η ταχύτητα για 

οποιονδήποτε λόγο μπορεί να καθυστερήσει. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε λόγω καιρού, 

είτε λόγω διακοπής ρεύματος, είτε λόγω κοινής χρήσης Διαδικτύου, επομένως 

μειωμένης ταχύτητας στο σύνολο, άρα και καθυστέρησης επεξεργασίας του υλικού 

από τους μαθητές.  

Λόγω του ότι η εφαρμογή λειτουργεί σε κινητές συσκευές (tablets), ίσως θα 

ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί βάσει κάποιας εξειδικευμένης εφαρμογής, η οποία μπορεί 

να λειτουργήσει και δίχως τη σύνδεση του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο, ο 

εκπαιδευτικός δεν θα αναγκάζεται να υλοποιεί τέτοιου είδους υλικό αποκλειστικά με 

τη σύνδεση διαδικτύου. Επίσης, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει η πλατφόρμα 

επεξεργασίας βίντεο, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν δραστηριότητες σε κοινή ομάδα 

για το χώρο του σπιτιού, ώστε η μάθηση να μην λαμβάνει χώρο αποκλειστικά στην 

αίθουσα, αλλά και οπουδήποτε αλλού μπορούν να νιώσουν άνετα και ασφαλείς οι 

μαθητές. 

 Επίσης, ακόμη ένας από τους περιορισμούς αυτής της εργασίας είναι η χρήση 

κινητών συσκευών (tablets). Λόγω του ότι κανένα σχολείο δεν διαθέτει το 

συγκεκριμένο υλικό εξοπλισμό, επόμενο είναι το υλικό να το επεξεργάζονται οι 

μαθητές μέσω χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, όμως η ταχύτητα του διαδικτύου 

δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να μπορέσουν οι μαθητές μιας τάξης να το 

επεξεργαστούν εύκολα. Τέλος, το είδος των ερωτήσεων γέρνει προς τις κλειστού τύπου 

και αυτό προφανώς συμβαίνει λόγω δομής της ηλεκτρονικής εφαρμογής και του 

σκοπού για τον οποίο προορίζεται η υλοποίηση του μαθήματος με το συγκεκριμένο 

τρόπο. 

Ολοκληρώνοντας το κομμάτι της συζήτησης θα μπορούσε να τεθεί ως πρόταση, 

με βάση το συγκεκριμένο αλληλεπιδραστικό υλικό, πέρα από το γνωστικό κομμάτι των 

κατ’ εκτίμηση υπολογισμών, να σχεδιαστούν διδακτικές ώρες για θεματικές ενότητες 

και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως για παράδειγμα στο μάθημα της Ιστορίας, στις 

ΤΠΕ, στη γεωγραφία. Όπως επίσης και σε άλλες θεματικές ενότητες του ίδιου 

γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο οι μαθητές εμφανίζουν δυσκολίες όπως είναι η 

διδακτική των ρητών αριθμών στους οποίους περιλαμβάνονται τα κλάσματα και τα 
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ποσοστά πέρα από τους δεκαδικούς αριθμούς. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τους 

μαθητές, εκ των οποίων χαρακτηριστικές φράσεις είναι οι εξής: «….θα θέλαμε να 

κάνουμε με τον ίδιο τρόπο τα ποσοστά, τη γεωμετρία, την περίμετρο, τις ΤΠΕ, την 

Ιστορία…» (βλ. Παράρτημα 8.3).  

Μάλιστα το υλικό θα μπορούσε ο κάθε μαθητής να το επεξεργάζεται ατομικά, 

ώστε να είναι πλήρως συγκεντρωμένος σε αυτό που καλείται να κάνει και ταυτόχρονα 

να τίθεται και χρονικό όριο στις επιμέρους δραστηριότητες, ώστε να καταλήγουν όλοι 

μαζί ως σύνολο σε κοινούς σταθμούς συζητήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, 

μιας και η προσπάθεια διδασκαλίας ανά δύο δεν είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. 

Χαρακτηριστικά, 1 μαθητής ακούστηκε ότι δεν του άρεσε η συνεργασία ανά δύο, 

καθώς δήλωσε ότι θα ήθελε να δουλεύει μόνος του το υλικό, γιατί δεν τους αρέσει να 

συνεργάζεται. Ακόμη, μία μαθήτρια ανέφερε πως θα προτιμούσε μόνη της να 

επεξεργαστεί το υλικό καθώς δεν της άρεσε η συνεργασία των δύο ατόμων, γιατί ήθελε 

να παρατηρεί και να δίνει απαντήσεις μόνη της στις διάφορες δραστηριότητες.  

Ακόμη, θα μπορούσε και να διαφοροποιηθεί το είδος των ερωτήσεων ώστε να 

προστεθούν και κάποιες ανοιχτού τύπου και μάλιστα σε κοινή συζήτηση, ώστε οι 

μαθητές να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους εκφράζοντας σε ένα μεγαλύτερο βαθμό τον 

τρόπο σκέψης τους. Το είδος των ερωτήσεων που ήταν εμφανές ως επί το πλείστο, 

αφορά ερωτήσεις τύπου σωστού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, καθώς επίσης και 

συζήτησης ανάμεσα στα μέλη της εκάστοτε ομάδας των 2 ατόμων. Λόγω δομής του 

μέσου σχεδίασης (πλατφόρμα επεξεργασίας των βίντεο), η σύνθεση ερωτήσεων 

ανοιχτού τύπου δεν αναπτύχθηκε και λόγω δυσκολίας χρόνου (γραφή αφής και 

περιορισμένο χρονικό διάστημα), αλλά και λόγω μη ύπαρξης πληθώρας τέτοιου είδους 

ερωτήσεων.  
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Παράρτημα 

1. Pre & post test 

Απαντώ στα παρακάτω ερωτήματα και γράφω κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτηκα. 

1. Εκτιμώ πόσο είναι περίπου το άθροισμα των 

παρακάτω ποσών:  

1,26€, 4,79€, 0,99€, 1,37€, 2,58€. 

 

 

 

 

 

Απάντηση: 

 

 

 

Γράφω τον τρόπο που σκέφτηκα:  

 

2. Έχω μαζί μου 12 Ευρώ θα φτάσουν τα χρήματα αν αγοράσω από το 

βιβλιοπωλείο 3 τετράδια των 0,85 ευρώ, 5 γόμες των 0,45 ευρώ και 2 στυλό 

των 1,25 ευρώ. Θα πάρω ρέστα; Πόσα περίπου;  

 

Απάντηση: 

 

 

  

Γράφω τον τρόπο που σκέφτηκα: 
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3. Εκτιμώ κάθε φορά το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων:  

12,576 + 14,412= 

5 x 3,52=  

13,46 – 11,003=   

18  2,98= 

 

 

 

4. Έξι ομάδες μαθητών έκαναν ανθοδέσμες με λουλούδια για τη σχολική γιορτή. 

Κάθε ομάδα έκανε 27, 49, 38, 65, 56 και 81 ανθοδέσμες. Πόσες ανθοδέσμες 

έχουμε περίπου συνολικά;  

 

Απάντηση: 

 

 

 

Γράφω τον τρόπο που σκέφτηκα:  
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2. Ερωτηματολόγια πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο (προγράμματος) 

 

1η διδακτική ώρα: Οι αγορές μας ξεκινούν!!! 

 Σύντομες ερωτησούλες 

Α. Με 5,80 ευρώ μπορώ ν’ αγοράσω οδοντόβουρτσα (1,75), το γάλα (0,85) και τα 

γιαουρτάκια (2,33). 

Σωστό  Τέλεια, αφού: 1,75 + 0,85 + 2,33 = 1,80 + 0,90 + 2,30 = περίπου 4,30 

ευρώ 

Λάθος  Μπορείς να το ξανασκεφτείς…Αν τα δεις στο σύνολο νομίζω βρίσκεσαι 

πιο κάνω... 

Β. Αν έχω μαζί μου 10 ευρώ, τί θα μπορούσα ν' αγοράσω από τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα;;;; 

Γάλα: 1,22         Γιαουρτάκια: 3,30       Φέτα: 8,78  

1. Όλα  Δεν γίνεται αφού 3,30 + 8,78 μας κάνουν πάνω από 10 ευρώ.  

2. Τα γιαουρτάκια και το γάλα  Πολύ σωστά!!!! 1,22 + 3,30= (1 + 3) + 

(0,22 + 0,30) = 4 + 0,50 (περίπου) = 4,50 ευρώ και μάλιστα 

θα  περισσέψουν και ρέστα!!!!  

3. Τα γιαουρτάκια και τη φέτα  Δεν γίνεται αφού 3,30 + 8,78 μας κάνουν 

πάνω από 10 ευρώ....  

Γ. Με 3.50 ευρώ, μπορώ ν' αγοράσω 2 πακέτα μακαρόνια, ρύζι και φασόλια;;;; 

  Μακαρόνια: 1,25        Ρύζι: 0,75     Φασόλια: 0,85 

1. Θα πάρω  όλα από 1 φορά  Τέλεια, αν το υπολογίσεις με ένα μέσο όρο 

στο 1 ευρώ το κάθε προϊόν, βρίσκεσαι στα 3 ευρώ περίπου...άρα θα σου 

φτάσουν τα χρήματα!!!! 

2. Θα πάρω από όλα, από 2 φορές  Δεν γίνεται αφού: μόνο τα μακαρόνια να 

προσθέσεις φτάνεις αμέσως στα 3 ευρώ...άρα θα πρέπει να βρεις έναν άλλο 

συνδυασμό.... 

3. Θα πάρει 10 πακέτα φασόλια  Μπορείς να το ξαναδείς....αν υπολογίσεις 10 

φορές το 0.50 αμέσως βρίσκεσαι περίπου στα 5 ευρώ... 
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 Μια συνολική εικόνα 

 

1. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

 

Με 5 ευρώ μπορείς ν' αγοράσεις 2 σοκολάτες (1,50 ευρώ η μία) και 3 κρουασάν (1 

ευρώ το ένα);  Σωστό 

 

2. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Όταν  χωρίζω ακέραιους από δεκαδικούς, σε μία πρόσθεση στρογγυλοποιώ όλα τα 

νούμερα κι έπειτα τα προσθέτω.  Λάθος 

 

3. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Ο μέσος όρος με βοηθάει όταν έχω να υπολογίσω νούμερα που δεν έχουν καμία 

σχέση μεταξύ τους.  Λάθος 

 

4. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Για να λύσω ένα πρόβλημα, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι πάντα να επιλέγω 1 

τρόπο και κανέναν άλλο.  Λάθος 

 

5. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Για τα γιαουρτάκια (3,25) και το γάλα (1,20) αρκούν 4,35 ευρώ.  Λάθος 
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2η διδακτική ώρα: Ξεκολλάμε λιγάκι!!! 

 Στάση για βοήθεια 

1. Πόσο περίπου κοστίζουν ένα παιχνίδι με τη Minnie,  1 παραμύθι και το βιβλίο 

με το Nemo;;; 

 

Minnie : 1,75           Παραμύθι: 1,25        Nemo: 3,25 

Α. Γύρω στα 6 ευρώ  Μπορείς να κάνεις άλλη μία προσπάθεια...Οι αριθμοί θα σε 

βοηθήσουν να βρεθείς πιο κάτω... 

Β. Πάνω κάτω 6,50 ευρώ  Βρίσκεσαι πολύ κοντά...Γιατί δεν χρησιμοποιείς ως 

βοήθεια το 0.75 και το 0.25 στους αριθμούς για να το βρεις πιο εύκολα;;; 

Γ. Γύρω στα 5,50 ευρώ  Τέλεια!!!! Μάλιστα, αν χρησιμοποιήσεις ως βοήθεια 

το 0.50, το 0.25 και το 1 στον κάθε αριθμό και τα προσθέσεις επί μέρους τότε 

βρέθηκες πολύ σωστά σε αυτή την απάντηση!!! 

 

2. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος;; 

Τα 6,88 ευρώ είναι αρκετά για την αγορά σπιράλ (2,55) και λαδοπαστέλ (2,65).  

 

Α. Σωστό  Τέλεια!!! Μάλιστα, αν παρατηρήσεις, οι αριθμοί θα σε βοηθήσουν 

να τους χωρίσεις σε μικρότερους και πιο εύχρηστους, όπως το 2.50 (1 + 1 + 1 + 

0.50 + 0.05). Και μάλιστα, θα δεις ότι θα μείνουν και ρέστα!!! 

 

Β. Λάθος  Νομίζω ότι πρέπει να το δεις πιο προσεκτικά... Αν τα αντιστρέψεις 

δηλαδή το 2.55 γίνει 2 και το 2.65 γίνει 3, βρίσκεσαι πολύ πιο κάτω... 

 

 Για μία μικρή επεξεργασία!!! 

 

Παίζουμε με κλάσματα και αριθμούς: http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-

KLASMATA-PRAC-G5-MATH-HPwrite-1309281422-tzortzisk/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-KLASMATA-PRAC-G5-MATH-HPwrite-1309281422-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G5/MATH/DEKADIKOI-KLASMATA-PRAC-G5-MATH-HPwrite-1309281422-tzortzisk/index.html
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 Κάνοντας λίγη εξάσκηση!!!! 

1. Πόσο περίπου κοστίζουν τα 3 παραμύθια μαζί;;; 

 

Παραμύθι: 1= 1,40       Παραμύθι: 2= 1,25            Παραμύθι: 3=2,10 

 

Α. Περίπου 4,50 ευρώ  Βρίσκεσαι πολύ κοντά στη σωστή απάντηση... Ταίριαξε 

τους αριθμούς μεταξύ τους και θα βρεις τη λύση!!! 

Β. Πάνω κάτω 5 ευρώ  Τέλεια!!!! Αν ταιριάξεις το 2.10 + 1.40, μας δίνει 3.50 + 

1.25= πάνω - κάτω 5!!! Είσαι πολύ καλός εκτιμητής!!!! 

Γ. Τίποτα από τα παραπάνω  Είναι δυνατόν;;; Σίγουρα θα υπάρχει μία λύση!!!! 

2. Πόσο περίπου κοστίζουν τα κουτάκια με τις χλαπάτσες, τα DVD, το CD με τα 

τραγούδια και το βιβλίο με τ' αυτοκόλλητα;;; 

 

Κουτί με χλαπάτσες: 3,25  DVD: 3,25   CD με τραγούδια: 2,80    Βιβλίο με 

αυτοκόλλητα: 3,45 

 

Α. Γύρω στα 11,50 ευρώ  Είτε με το μέσο όρο, είτε ταιριάξεις τους αριθμούς 

σίγουρα βρίσκεσαι πιο πάνω!!!! 

Β. Περίπου 12,50 ευρώ  Μπράβο!!! (2 x 3.25) + (2.80 + 3.45) = 6.50 περίπου + 

πάνω - κάτω 6 = Γύρω στα 12.50!!!! 

Γ. Πάνω από 10 ευρώ  Καλή η απάντηση αλλά πού περίπου κυμαίνεται;;; 

 

 Υπολογίζουμε στο περίπου… 

Α. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος;; 

Με 5 ευρώ μπορείς ν' αγοράσεις 2 σπιράλ (1,50 ευρώ το ένα) και 3 μπλοκ 

ζωγραφικής (1 ευρώ το ένα).  Λάθος 

 

Β. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος;;; 

Με 10 ευρώ, μπορώ ν' αγοράσω 5 στυλό (0,60 το ένα), 2 σπιράλ (2,50 το ένα) και 3 

μολύβια (1 ευρώ το ένα);  Λάθος 
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Γ. Θέλω ν' αγοράσω 2 πακέτα μαρκαδόρους (2,80 το ένα) και 2 φακέλους με 

διαφάνειες (2,60 ο ένας). Έχω μαζί μου 12 ευρώ. Θα μου φτάσουν τα χρήματα;;; 

1. Αφού όλα μαζί κάνουν περίπου 11 ευρώ. Άρα θα μου μείνουν και ρέστα. 

2. Θα μου φτάσουν αφού όλα μαζί κοστίζουν περίπου 12 ευρώ.  

3. Ίσως χρειαστώ και βοήθεια από κάποιον να μου δανείσει. 

 

Δ. Με 10 ευρώ τί από τα παρακάτω μπορώ ν' αγοράσω;;; 

Γόμα: 0,60           Μαρκαδόρους: 2,50           

Σπιράλ: 2,60             Μολύβια: 1   

1. Σπιράλ, μαρκαδόρους και 5 μολύβια 

2. 4 μολύβια και 3 πακέτα μαρκαδόρους 

3. Τα πάντα από 1 φορά 

 

Ε. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Όταν κάνω στρογγυλοποίηση δεν μετράει σε ποιο ψηφίο θα κάνω.  Λάθος 

3η διδακτική ώρα: Ολοκληρώνουμε τις αγορές μας με γρήγορη εκτίμηση!!! 

 

 Φτάνεις σιγά σιγά στον προορισμό!!! 

1. Πόσο περίπου κοστίζουν 2 παζλ, κι ένα παραμύθι; 

 

Παζλ: 0,75          Παραμύθι: 1,25 

 

Α. Περίπου 4,50 ευρώ  Η βοήθειά σου είναι οι αριθμοί 1, 0.75, 0.25...οπότε δες το 

ξανά... 

Β. Γύρω στα 4,25 ευρώ  Πολύ σωστά και βρίσκεσαι και πολύ κοντά από το 

ακριβές αποτέλεσμα!!! Αν δεις το 0.75 ως 1 και το 1.25 ως 1 και τα προσθέσεις, 

βρίσκεσαι στην σωστή εκτίμηση!!! 

Γ. Πάνω - κάτω 3,50 ευρώ  Άλλη μία προσπάθεια θα ήταν καλή....Μπορείς να 

χωρίσεις το ακέραιο από το δεκαδικό μέρος και να τα δεις μαζί!!! 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω  Δεν γίνεται...κάτι από τα παραπάνω θα σε οδηγήσει 

στο σωστό αποτέλεσμα!!! 
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2. Πόσο περίπου κοστίζουν 2 μαρκαδοράκια, 3 φάκελοι και μύτες για μηχανικό 

μολύβι;;; 

 

Μαρκαδοράκι: 1,25 το ένα           Φάκελος: 0,75 ο ένας          Μύτες: 0,55 

 

Α. Περίπου 5 ευρώ  Πολύ καλή επιλογή αλλά αν χρησιμοποιήσεις ως βοήθεια τους 

ειδικούς αριθμούς: 0.25, 0.50, 0.75 και 1 τότε θα δεις ότι βρίσκεσαι πιο πάνω!!!! 

Β. Γύρω στα 5,50 ευρώ  Μπράβο!!! Αν υπολογίσεις το 1.25 ως 1, το 0.75 ως 1 

και το 0.55 ως 0.50, τότε βρίσκεσαι στο αποτέλεσμα που επέλεξες!!! 

Γ. Πάνω - κάτω 4,75 ευρώ  Μπορείς με μια απλή στρογγυλοποίηση να εκτιμήσεις 

ότι το αποτέλεσμα είναι πιο υψηλό!!! 

 Κι άλλη εξάσκηση!!! 

1. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος;;; 

Για την αγορά των παρακάτω προϊόντων θα χρειαστεί να διαθέσουμε περίπου 8.50 

ευρώ. 

Αυτοκίνητο: 2,25      Παιχνίδι: 1,28      Dvd: 3,25     Cd: 0,72 

 

Λάθος  Τέλεια!!!! Αν ταιριάξεις τους αριθμούς μεταξύ τους θα δεις ότι είσαι 

περίπου στα 7.50 ευρώ!!! 

Σωστό  Είσαι σίγουρος/-η;; Μπορείς να τους στρογγυλοποιήσεις και να δεις ότι 

βρίσκεσαι πιο κάτω... 

2. Πόσο περίπου κοστίζουν το ψαλίδι, το χαρτί σημειώσεων και 2 διορθωτικά;;; 

 

Ψαλίδι: 1,30            Χαρτί σημειώσεων: 1,45           Διορθωτικό: 3,30 

 

Α. Περίπου 8.80 ευρώ  Πολύ καλή επιλογή αλλά ξανασκέψου το.... ταίριαξε τους 

αριθμούς και θα δεις πού θα οδηγηθείς... 

Β. Γύρω στα 8,50 ευρώ  Μπορείς να το ξαναδείς!!!! Ακόμα και με τη βοήθεια του 

μέσου όρου, βρίσκεσαι πιο πάνω!!!! 

Γ. Πάνω - κάτω 9,50 ευρώ  Τέλεια!!!! Αν χωρίσεις το δεκαδικό από το ακέραιο 

μέρος, καταλαβαίνεις ότι μόνο με το ακέραιο βρίσκεσαι ήδη στα 8... 
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Στρογγυλοποιώντας και το δεκαδικό πλησιάζεις στην τιμή που επέλεξες ως 

απάντηση!!!! 

 Είμαστε δυνατοί στην εκτίμηση!!!! 

1. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος;; 

Για την αγορά 3 παραμυθιών (1.70, 2.10, 1.99) θα δώσω περίπου 6 ευρώ.  Σωστό 

 

2. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος;;; 

2.80 + 7.30 = 9 περίπου  Λάθος 

 

3. Έχω μαζί μου 7.50 ευρώ. Θέλω ν' αγοράσω κάτι από τα εξής: 

 

Παραμύθι: 1.25        Επιτραπέζιο: 5.75             CD: 1.20                        Παζλ: 

4.80        

 

Τί από τα παραπάνω μπορώ ν' αγοράσω; 

 

Α. 3 cd κι ένα παζλ. 

Β. Ένα παραμύθι κι ένα επιτραπέζιο. 

Γ. Ένα επιτραπέζιο, ένα cd κι ένα παραμύθι. 

1. Πόσο περίπου κάνει: 3.30 + 2 + 0.55 + 3 + 0.35 +1.20 ; 

 

Α. 9.50 

Β. 10.30 

Γ. 11.15 

Δ. 10.90 

 

2. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Το να ταιριάζω τους αριθμούς μεταξύ τους είναι κάτι που δεν έχει νόημα.  Λάθος 
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4η διδακτική ώρα: Για να δούμε τι μάθαμε να εκτιμάμε!!!! 

 

 Στο σύνολο μία εκτίμηση!!!! 

 

1. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Η στρατηγική του μέσου όρου με βοηθάει όταν έχω να υπολογίσω νούμερα που δεν 

έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.  Λάθος 

 

2. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Όταν χωρίζω ακέραιους από δεκαδικούς, σε μία πρόσθεση στρογγυλοποιώ όλα τα 

νούμερα κι έπειτα τα προσθέτω.  Λάθος 

 

3. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Η ύπαρξη του 0.50, του 0.25, του 1 και του 0.05 με βοηθάει στο να υπολογίσω πιο 

εύκολα ένα αποτέλεσμα.  Σωστό 

 

4. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Όταν έχω αρκετούς αριθμούς για να υπολογίσω ένα αποτέλεσμα δεν με βοηθάει να 

τους βάζω ανά ζεύγη.  Λάθος 

 

5. Είναι η ακόλουθη πρόταση σωστή ή λάθος; 

Όταν έχουμε νούμερα, τα οποία ταιριάζουν πριν προβούμε σε πράξεις, μας βολεύει 

να τα κοιτάμε ανά ζεύγη για να προχωρήσουμε στο αποτέλεσμα.  Σωστό 
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3. Ηλεκτρονικά βιβλία 

1η διδακτική ώρα: Οι αγορές μας ξεκινούν!!! 

 Καλώς ήρθες στο μαθηματικό ταξίδι των εκτιμήσεων!!!! 

                                Ξεκινάμε την ιστορία μας!!!!! 

Γεια σας!!!! Με λένε Ιωάννα... Μου αρέσουν πολύ οι αγορές... Ποιο είναι όμως το 

πρόβλημα; Δυσκολεύομαι στους υπολογισμούς.. Θέλω να μπορώ να σκέφτομαι με 

όσο γίνεται περισσότερους τρόπους...Έτσι, θα μπορώ να υπολογίζω σωστά και 

γρήγορα και μάλιστα ν' αγοράζω ό, τι χρειάζομαι δίχως ν' αντιμετωπίζω δυσκολίες. 

Ξέρω ότι δεν είναι και τόσο απλό, αλλά θα μπορέσω να τα καταφέρω και με τη δική 

σας βοήθεια!!! Τί λέτε; Πάμε για ψώνια; 

 

 Εκτίμηση και στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών!!!! 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ!!!! 

   Η εκτίμηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των 

μαθηματικών καθώς επίσης κι ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για την καθημερινή ζωή!!!! Αξιοποιείται 

συχνά ως προς τις συναλλαγές με χρήματα, χρόνου, 

αποστάσεων αλλά και φυσικών ποσοτήτων…!!!! 

Και η στρογγυλοποίηση λοιπόν είναι 1 είδος 

εκτίμησης!!!! 

 

 

 

Για να στρογγυλοποιήσουμε λοιπόν ένα ψηφίο, θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να κοιτάμε το 

ψηφίο που βρίσκεται ακριβώς δεξιά του…. 

 

1. Εάν λοιπόν, το διπλανό αυτό ψηφίο είναι μικρότερο του 5, τότε δεν 

αλλάζουμε το ψηφίο που θέλαμε να στρογγυλοποιήσουμε, αλλά όλα τα 

ψηφία που βρίσκονται δεξιά του, τα μηδενίζουμε. 
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2. Εάν όμως, το διπλανό ψηφίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5, τότε 

αυξάνουμε κατά ένα το ψηφίο που θέλαμε να στρογγυλοποιήσουμε και 

μηδενίζουμε όλα τα ψηφία που βρίσκονται δεξιά του. 

Ένα παράδειγμα στρογγυλοποίησης: 

1. Για να στρογγυλοποιήσω τον αριθμό 365 στην πλησιέστερη 

δεκάδα, εστιάζω στο ψηφίο που δείχνει την δεκάδα και αυτό είναι 

το 6. Δίπλα από το 6, υπάρχει το ψηφίο 5, κάτι που υποδηλώνει ότι 

η στρογγυλοποίηση θα γίνει προς τα πάνω άρα, ο νέος αριθμός 

είναι ο 370. 

 

 Όταν οι ακέραιοι αποχωρίζονται τους δεκαδικούς!!! 

Όταν οι ακέραιοι αριθμοί 

χωρίζονται τους δεκαδικούς 

και ξανασυναντηθούν.... 

Πολλές φορές έχουμε 

συναντήσει δεκαδικούς 

αριθμούς... 4.5, 5.6, 2.9 και 

πολλούς άλλους... 

Γιατί όμως μας δυσκολεύουν 

στον υπολογισμό;; Είναι 

περίπλοκοι οι αριθμοί ή όλα 

είναι στο μυαλό μας;; 

 

 

Ας δούμε λοιπόν τί συμβαίνει όταν έχουμε να προσθέσουμε τους δεκαδικούς 

αριθμούς... 

Από τί αποτελούνται λοιπόν: 

Αποτελούνται από 2 μέρη: α. το ακέραιο και β. το δεκαδικό. 

 

Από τί αποτελούνται λοιπόν: 

Αποτελούνται από 2 μέρη: α. το ακέραιο και β. το δεκαδικό. 

Τα 2 αυτά μέρη τα χωρίζει ένα σημείο, που λέγεται υποδιαστολή. 

Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε να προσθέσουμε δύο δεκαδικούς αριθμούς: 1. Χωρίζουμε 

τους αριθμούς που βρίσκονται αριστερά από την υποδιαστολή και τους 

προσθέτουμε, 2. Στρογγυλοποιούμε τα μέρη που βρίσκονται δεξιά της 

υποδιαστολής, 3. Αφού κάνουμε στρογγυλοποίηση τα προσθέτουμε μεταξύ τους 

και 4. Προσθέτουμε και τα 2 μέρη που δημιουργήθηκαν μεταξύ τους. 
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Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα: 

*3.25 + 1.55 = (3 + 1) + (0.25 + 0.55 --> στρογγυλοποιημένο) = 4 + 0.80 = περίπου 5 

**2.48 + 6.52 = (2 + 6) + (0.48 + 0.52 --> στρογγυλοποιημένο) = 8 + 1 = πάνω κάτω 

9 

 Όταν όλα τα βλέπουμε ίδια κι όμως μας βοηθούν!!! 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΛΥΣΗ 

Όταν έχουμε αριθμούς που 

βρίσκονται πάνω κάτω στα 

ίδια, τότε βρίσκουμε το 

μέσο όρο, που είναι ένας 

αριθμός ανάμεσα στα άκρα 

των υπολοίπων.... 

 

 

 

 

 

Πολλές φορές συναντούμε σε πολλά προϊόντα τιμές, οι οποίες μας δυσκολεύουν να 

υπολογίσουμε το αποτέλεσμα... 

Κι όμως...δεν πρέπει να τα παρατάμε...μπορούμε να βρούμε τρόπο για να δώσουμε 

λύση στο πρόβλημά μας.... Μία λύση είναι, όταν βλέπουμε πως οι διάφορες τιμές 

βρίσκονται πάνω κάτω γύρω από έναν αριθμό, να επιλέγουμε το μέσο όρο...πάμε να 

δούμε τί εννοούμε... 

Ένα παράδειγμα: Θέλω ν' αγοράσω μία γκοφρέτα που κοστίζει 0,85 ευρώ, ένα χυμό 

που κοστίζει 1.10 ευρώ, ένα κρουασάν που κοστίζει 0.99 ευρώ και μία γαλακτοφέτα 

που κοστίζει 0.88 ευρώ. Πόσο περίπου κοστίζουν όλα μαζί.  

Η λύση: Πάνω κάτω όλα μου τα προϊόντα κυμαίνονται γύρω από την τιμή 1.  

Άρα, 4 x 1 = 4 ευρώ περίπου θα μου κοστίσουν όλα τα προϊόντα μαζί. 
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2η διδακτική ώρα: Ξεκολλάμε λιγάκι!!!! 

 Το μαθηματικό ταξίδι των δεκαδικών αριθμών συνεχίζεται!!!!!!! 

Τώρα λοιπόν που μπήκαμε στις στροφές αυτού του 

ταξιδιού, σημαίνει ότι αρχίζουμε ν' ανοίγουμε τον 

τρόπο σκέψης μας και να έχουμε περισσότερους από 

έναν στο να υπολογίσουμε... 

 

Έτσι λοιπόν, είναι πιο εύκολο να κάνουμε τις αγορές 

γιατί δεν κολλάμε σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης αλλά το κοιτάμε και 

διαφορετικά... 

 

 

 

Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας; 

 

 Τα σημεία που είναι σταθμοί υπολογισμού!!! 
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Το 0.50 γνώριζες ότι είναι ένας από τους πιο 

σημαντικούς αριθμούς, στους υπολογισμούς σε 

αγορές;;; 

 

Στις αγορές μας συχνά τον χρησιμοποιούμε γιατί 

μας βοηθάει να υπολογίζουμε στο περίπου. 

Μπορεί να το δούμε και ως 0.50, όμως η αξία του 

αριθμού παραμένει η ίδια, γιατί το 0 μετά την 

υποδιαστολή δεν δηλώνει κάτι!!!!  

 

 

 

Ακόμη ένας σημαντικός αριθμός, σταθμός 

στους υπολογισμούς 

Το γνωστό ''μισό του μισού''  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μονάδα  

Αριθμός σταθμός!!!                                              Ποικιλία αριθμών 

                                                                                Η βάση τους το 0.5 
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Όλοι οι αριθμοί σταθμοί!!! 

 

 Ας τα βρούμε ανά 

ζεύγη!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκαδικοί σε ζευγαράκια 
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Όταν έχουμε αριθμούς, που παρατηρούμε ότι μπορούμε να τους ταιριάξουμε 

μεταξύ τους, τότε μία καλή λύση είναι να τους ταιριάξουμε σαν να ήταν 

ζευγαράκια και μετά να υπολογίσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι κι ένας 

εύκολος τρόπος για να ξεκολλήσει το μυαλό μας.... 

 

 

 

3η διδακτική ώρα: Ολοκληρώνουμε τις αγορές μας με γρήγορη εκτίμηση!!!! 

 

 Και οι στροφές τελειώνουν!!!! 

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΕΨΗΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ!!!! 

Εδώ λοιπόν φίλοι μου σκεφτόμαστε με όλο και περισσότερους τρόπους.... 

Άλλωστε, τα ψώνια μας σιγά σιγά ολοκληρώνονται κι εμείς είμαστε ακόμη πιο 

ικανοποιημένοι από τον τρόπο εκτίμησής μας. 

Συνεχίζουμε λοιπόν;;; 
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 Κοίτα κι ένας καινούριος τρόπος!!!! 

 

Με τον νέο τρόπο μπορεί να γίνει 10... 

Σχηματοποιούμε και υπολογίζουμε τον αριθμό 

σε έναν αριθμό σταθμό προς τα πάνω και αυτός 

είναι το 10. 

 

 

 

 

 

Με το νέο τρόπο μπορεί να γίνει 10.. 

 

Σχηματοποιούμε και υπολογίζουμε τον αριθμό σε έναν 

αριθμό σταθμό προς τα κάτω και αυτός είναι το 10. 

 

 

 

 

 Ενημερωτικό υλικό χρήσιμο για σένα!!!! 

 

 

....152,269.... 

1 δεκάδα = 10 μονάδες 

1 εκατοντάδα = 10 δεκάδες 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ: 

1 δέκατο = 10 εκατοστά 

1 εκατοστό = 10 χιλιοστά 

                                                             ΕΠΙΣΗΣ: 0.100 = 0.10 = 0.1 

Οι φυσικοί αριθμοί γίνονται δεκαδικοί!! 
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Ο ακέραιος γίνεται δεκαδικός προσθέτοντας στο τέλος του αριθμού μηδέν δεκαδικά 

ψηφία... 

                                               π. χ. 7 = 7,00 

                                               25 = 25,000 

 

Δεκαδικά κλάσματα!!! 

 

Γράφουμε τα ψηφία του αριθμητή και ό, τι μας δείχνει ο παρονομαστής... 

Αν είναι 10, χωρίζουμε δέκατα και η υποδιαστολή 1 θέση αριστερά του 

αριθμού!! 

Αν είναι 100, χωρίζουμε εκατοστά και η υποδιαστολή 2 θέσεις αριστερά του 

αριθμού!! 

 

4η διδακτική ώρα: Για να δούμε τι μάθαμε να εκτιμάμε!!!! 

 Για να δούμε τι μάθαμε να εκτιμάμε!!!! 

 

 

Τώρα λοιπόν που φτάσαμε στο τέρμα 

αυτού του ταξιδιού, ας δούμε τι 

συναντήσαμε στην πορεία του…. 

 

 

 

Συναντήσαμε στρατηγικές 

αρκετές…1η και καλύτερη η 

στρογγυλοποίηση…μ’ ένα ρυθμό 

μαθηματικά ποιητικό… 
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2η η στρατηγική του εμπρόσθιου 

άκρου ή για να είμαστε πιο σαφείς 

του χωρισμού του ακέραιου από το 

δεκαδικό μέρος…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η στρατηγική του Μέσου όρου, που μας βοήθησε στο να καταλάβουμε ότι 

όταν έχουμε 2 ή περισσότερους αριθμούς που βρίσκονται κοντά στην ίδια τιμή, τότε 

τους υπολογίζουμε ως μία τιμή…. 
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Γιατί όχι και να αντιστρέψουμε τους αριθμούς μεταξύ τους ώστε να βρούμε το 

αποτέλεσμα…να λοιπόν άλλος ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης… 

Π. χ. 1.20 + 0.80 = 1 + 1 = 2 

**Το 1.20 το κατεβάζω στο 1 και το 0.80 το ανεβάζω αντίστοιχα στο 1.  

Είδατε λοιπόν τι συναντήσαμε στο μαθηματικό μας ταξίδι;;; 

Σας άρεσε;; 

Μάθατε κάτι;;; 

Τι από όλα σας άρεσαν και τι πιστεύετε ότι σας δυσκόλεψε;;; 

Σίγουρα, αν σας άρεσε μάθατε να εκτιμάτε με διάφορους τρόπους… 

 

 Το μαθηματικό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε!!!! 

 

 

"Το ταξίδι αυτό φτάνει λοιπόν στο τέλος του. 

Πάμε να κάνουμε ένα flashback σε όσα ζήσαμε 

και να μιλήσουμε για την εμπειρία μας." 
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4. Ερωτήσεις focus group ‘’Πιλοτικό μάθημα’’ 

Άξονες Σκοπιά μαθητή Σκοπιά Εκπαιδευτικού 

Ευχρηστία, ικανοποίηση, 

αποτελεσματικότητα 

περιβάλλοντος 

Είσαι ικανοποιημένος/-η 

από το περιβάλλον 

παρουσίασης του υλικού, 

Συνάντησες δυσκολίες;, 

Τι δεν σου άρεσε;, Η ροή 

του μαθήματος ήταν 

λειτουργική και γιατί; 

Θα σας ενδιέφερε να 

φτιάχνετε βίντεο για τους 

κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς πάνω στην 

πλατφόρμα;, Τι δυσκολίες 

πιστεύετε ότι θα 

αντιμετωπίζατε; 

Οικολογία της τάξης Σας άρεσε που 

επεξεργαζόσασταν το 

υλικό ανά 2 άτομα μέσω 

της χρήσης tablet; 

Πιστεύετε ότι αυτός ο 

τρόπος παρουσίασης του 

υλικού θα ήταν 

λειτουργικός σε 1 τάξη;, 

Τι προβλήματα θ’ 

αντιμετωπίζατε;, Θα ήταν 

ενδιαφέρον ή βαρετό; 

Γνωστικό ερώτημα Αν δεν γνωρίζατε τίποτα 

για τους κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς, θεωρείτε 

ότι θα τους μαθαίνατε 

μέσα από το 

συγκεκριμένο περιβάλλον 

και θα μπορούσατε να 

σκεφτείτε με 

περισσότερους του ενός 

τρόπους; 

Ποια τα θετικά στοιχεία 

του αλληλεπιδραστικού 

βίντεο σε συνάρτηση με 

την απλή 

παρακολούθηση; 

Με ποιο τρόπο βοηθούν 

οι διαφορετικές και 

ποικίλες δραστηριότητες 

της πλατφόρμας στη 

διαδικασία της μάθησης; 

Τι μπορεί να μας 

προσφέρει; Αξίζει εν 

τέλει τον κόπο; 
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5. Ερωτήσεις focus group ‘’εφαρμογή’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Αισθάνεστε ότι έχετε μάθει καλά αυτά 

που διδαχθήκατε μέσα από την 

ιστοσελίδα; 

 

2 Πως σας φάνηκε ότι είχατε εσείς τη 

πρωτοβουλία της μάθησης, ότι ελέγχατε 

το ρυθμό της, ότι εγώ απλά σας 

υποστήριζα; Σαν τάξη νιώσατε ότι 

λειτουργήσατε καλά; 

 

3 Πως σας φάνηκε το ότι ήταν 

αλληλεπιδραστικά τα βίντεο, τα βίντεο 

δηλαδή πάνω στο οποία μας δίνονται 

οδηγίες, στα οποία πρέπει να επιλέξουμε 

απαντήσεις, να σκεφτούμε κτλ. 

 

4 Πώς σας φάνηκαν οι αλληλεπιδράσεις; 

(εύκολες δύσκολες) 

 

5 Ποιες σας άρεσαν περισσότερο; 
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6. Ερωτηματολόγιο αλληλεπιδραστικού βίντεο 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Φύλο: 

Όνομα χρήστη: 

Έχεις ξαναχρησιμοποιήσει ταμπλέτα;    ΝΑΙ         ΌΧΙ 

Πόσο συχνά τη χρησιμοποιείς;  

Κάθε μέρα     2-3 φορές την εβδομάδα     Μια φορά την εβδομάδα     Μια φορά το 

μήνα   

  Διαφωνώ 
απόλυτα
 
 
  

Διαφωνώ Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 Ήταν εύκολο να 
χρησιμοποιώ το 
εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

2 Το μάθημα με τις 
ταμπλέτες ήταν πολύ 
κουραστικό. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

3 Αυτός ο τρόπος μου 
ταιριάζει, μαθαίνω πιο 
γρήγορα έτσι 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

4 Μακάρι να γίνονταν και 
άλλα μαθήματα με τον 
ίδιο τρόπο  

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

5 Πιστεύω ότι δεν μπορώ 
να κάνω κατ’ εκτίμηση 
υπολογισμούς πιο 
εύκολα μετά τα 
συγκεκριμένα 
μαθήματα 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

6 Με τις ταμπλέτες έμαθα 
εξίσου καλά αλλά σε 
λιγότερο χρόνο σε 
σχέση με την 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 
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παραδοσιακή 
διδασκαλία 

7 Πιστεύω ότι γνωρίζω 
περισσότερα για τους 
κατ’ εκτίμηση 
υπολογισμούς μετά από 
τη συγκεκριμένη 
διδασκαλία 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 

  Διαφωνώ 
απόλυτα
 
 
 
 
  

Διαφωνώ Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 Τα βίντεο και οι 
ερωτήσεις που είχαν 
στο εσωτερικό τους 
προκάλεσαν πολλές 
συζητήσεις με τους 
συμμαθητές μου 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

2 Θα προτιμούσα τα 
βίντεο να μην 
περιέχουν 
αλληλεπιδράσεις 
(π.χ. ερωτήσεις που 
ήταν πάρα πολλές) 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

3 Μου άρεσε που 
έπρεπε να ψάξω τις 
απαντήσεις.  
 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

4 Ήταν λίγο βαρετό 
απλά να 
παρακολουθείς το 
βίντεο. Περιείχαν 
πολλές πληροφορίες. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

5 Τα βίντεο με τα 
ερωτήματά τους με 
προκαλούσαν να 
σκεφτώ. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

6 Τα βίντεο ήταν 
καλογυρισμένα και 
σχετικά με το 
αντικείμενο του 
μαθήματος 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 
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1. Μου άρεσαν οι τίτλοι που υπήρχαν στο κάτω μέρος του βίντεο με τους 

οποίους μπορούσα να περιηγηθώ πιο γρήγορα μέσα στο βίντεο. 

 

  

 

Καθόλου                       Λίγο                                Αρκετά                       Πολύ Πάρα πολύ 

            1                                   2                                             3                                             4 

 

2. Μου άρεσαν οι πληροφορίες που εμφανίζονταν σε διάφορα σημεία. 

 

Καθόλου                       Λίγο                                Αρκετά                       Πολύ Πάρα πολύ 

           1                                    2                                            3                                            4 
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3. Μου άρεσαν οι ερωτήσεις που σταματούσαν το βίντεο και ζητούσαν την 

άποψή μου. 

 

Καθόλου                       Λίγο                                Αρκετά                       Πολύ Πάρα πολύ 

           1                                     2                                             3                                           4 

 

4. Μου άρεσαν οι σύνδεσμοι που με μετέφεραν σε άλλο σημείο του βίντεο ή  

δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθόλου                       Λίγο                                Αρκετά                       Πολύ Πάρα πολύ 

           1                                     2                                            3                                            4 

 

Ποιο από τα παραπάνω σου άρεσε περισσότερο και γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποια από αυτά σε βοήθησαν να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ‘’Exams’’, πλατφόρμα επεξεργασίας βίντεο  

1η διδακτική ώρα: Οι αγορές μας ξεκινούν!!! 

«Μια συνολική εικόνα» 

 Με 5 ευρώ μπορείς ν' αγοράσεις 2 σοκολάτες (1,50 ευρώ η μία) και 3 

κρουασάν (1 ευρώ το ένα); 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Για να λύσω ένα πρόβλημα, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι πάντα να 

επιλέγω 1 τρόπο και κανέναν άλλο. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Ο μέσος όρος με βοηθάει όταν έχω να υπολογίσω νούμερα που δεν έχουν 

καμία σχέση μεταξύ τους. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Για τα γιαουρτάκια (3,25) και το γάλα (1,20) αρκούν 4,35 ευρώ. 

 

Σωστό  

Λάθος 

 

 Όταν  χωρίζω ακέραιους από δεκαδικούς, σε μία πρόσθεση στρογγυλοποιώ 

όλα τα νούμερα κι έπειτα τα προσθέτω. 

 

Σωστό 

Λάθος 
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«2η διδακτική ώρα: Ξεκολλάμε λιγάκι» 

 

Υπολογίζουμε στο περίπου 

 

 Όταν κάνω στρογγυλοποίηση δεν μετράει σε ποιο ψηφίο θα κάνω. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Με 10 ευρώ, μπορώ ν' αγοράσω 5 στυλό (0,60 το ένα), 2 σπιράλ (2,50 το ένα) 

και 3 μολύβια (1 ευρώ το ένα); 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

  Με 10 ευρώ τί από τα παρακάτω μπορώ ν' αγοράσω;;; 

 

Γόμα: 0.60           Μαρκαδόρους: 2.50 

 

Σπιράλ: 2.60        Μολύβια: 1 

 

1. Σπιράλ, μαρκαδόρους και 5 μολύβια 

2. 4 μολύβια και 3 πακέτα μαρκαδόρους 

3. Τα πάντα από 1 φορά 

 

 Με 5 ευρώ μπορείς ν' αγοράσεις 2 σπιράλ (1,50 ευρώ το ένα) και 3 μπλοκ 

ζωγραφικής (1 ευρώ το ένα). 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Θέλω ν' αγοράσω 2 πακέτα μαρκαδόρους (2,80 το ένα) και 2 φακέλους με 

διαφάνειες (2,60 ο ένας). Έχω μαζί μου 12 ευρώ. Θα μου φτάσουν τα 

χρήματα;;; 

 

1. Αφού όλα μαζί κάνουν περίπου 11 ευρώ. Άρα θα μου μείνουν και ρέστα. 

2. Θα μου φτάσουν αφού όλα μαζί κοστίζουν περίπου 12 ευρώ. 

3. Ίσως χρειαστώ και βοήθεια από κάποιον να μου δανείσει. 
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«3η διδακτική ώρα: Ολοκληρώνουμε τις αγορές μας με γρήγορη εκτίμηση» 

Είμαστε δυνατοί στην εκτίμηση 

 Πόσο περίπου κάνει: 3.30 + 2 + 0.55 + 3 + 0.35 +1.20 ; 

 

Α. 9.50 

Β. 10.30 

Γ. 11.15 

Δ. 10.90 

 

 2.80 + 7.30 = 9 περίπου 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Το να ταιριάζω τους αριθμούς μεταξύ τους είναι κάτι που δεν έχει νόημα. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Έχω μαζί μου 7.50 ευρώ. Θέλω ν' αγοράσω κάτι από τα εξής: 

 

Παραμύθι: 1.25      Επιτραπέζιο: 5.75    CD: 1.20     Παζλ: 4.80 

 

Τι από τα παραπάνω μπορώ ν’ αγοράσω; 

 

Α. 3 cd κι ένα παζλ 

Β. Ένα παραμύθι κι ένα επιτραπέζιο 

Γ. Ένα επιτραπέζιο, ένα cd κι ένα παραμύθι 

 

 Για την αγορά 3 παραμυθιών (1.70, 2.10, 1.99) θα δώσω περίπου 6 ευρώ. 

 

Σωστό 

Λάθος 
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«4η διδακτική ώρα: Για να δούμε τι μάθαμε να εκτιμάμε» 

 

Στο σύνολο μια εκτίμηση 

 

 Η ύπαρξη του 0.50, του 0.25, του 1 και του 0.05 με βοηθάει στο να υπολογίσω 

πιο εύκολα ένα αποτέλεσμα. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Όταν χωρίζω ακέραιους από δεκαδικούς, σε μία πρόσθεση στρογγυλοποιώ 

όλα τα νούμερα κι έπειτα τα προσθέτω. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Η στρατηγική του μέσου όρου με βοηθάει όταν έχω να υπολογίσω νούμερα 

που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Όταν έχουμε νούμερα, τα οποία ταιριάζουν πριν προβούμε σε πράξεις, μας 

βολεύει να τα κοιτάμε ανά ζεύγη για να προχωρήσουμε στο αποτέλεσμα. 

 

Σωστό 

Λάθος 

 

 Όταν έχω αρκετούς αριθμούς για να υπολογίσω ένα αποτέλεσμα δεν με 

βοηθάει να τους βάζω ανά ζεύγη. 

 

Σωστό 

Λάθος 
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8. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
   

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

 

Μάλλον 

διαφωνώ 
 

 

Μάλλον 

συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
 

 

 

 
1 

Το περιβάλλον 

επεξεργασίας 

βίντεο βοήθησε 
στην επίλυση των 

δραστηριοτήτων με 

περισσότερες από 
μία στρατηγικές 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
2 

 

 

 
10 

 

 

 
21 

 

 

 
3 

2 Υπήρχε ευκολία 

χρήσης του 

περιβάλλοντος 

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

20 

 

9 

3 Η διάρκεια των 

βίντεο ήταν 

ικανοποιητική 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

20 

 

8 

4 Η ροή του 
μαθήματος ήταν 

λειτουργική (1 

κενό) 

 
0 

 
1 

 
1 

 
7 

 
21 

 
5 

5 Ο αριθμός των 

στοιχείων πάνω 

στην πλατφόρμα 

ήταν υπερβολικός 

 

1 

 

15 

 

8 

 

8 

 

2 

 

2 

6 Η ροή του λόγου 

ήταν ικανοποιητική 

1 0 2 10 21 2 

7 Η ακουστική των 

παρουσιάσεων 
μάλλον ήταν 

ικανοποιητική 

 

3 

 

6 

 

8 

 

6 

 

10 

 

3 

8 Το περιβάλλον 
επεξεργασίας των 

βίντεο βοήθησε στη 

συνεργασία των 

μαθητών 
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9 Το υλικό ήταν 

ενδιαφέρον 

1 1 2 6 20 6 

10 Το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον θα 
βοηθούσε τους 

μαθητές να 

σκεφτούν πέρα από 
τη στρατηγική της 

στρογγυλοποίησης 

 

 
 

0 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 

 
 

15 

 

 
 

15 

 

 
 

2 

11 Το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον θα 
βοηθούσε τους 

μαθητές να 

σκεφτούν πιο 
γρήγορα 
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12 Η ύπαρξη 

χρονικού ορίου 
στις ερωτήσεις 

θα βοηθούσε 

στην ευελιξία 

σκέψης των 
μαθητών 
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13 Η 

ανατροφοδότηση 

των απαντήσεων 
ήταν 

ικανοποιητική 
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14 Το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον δεν 

πρόσφερε το 

κάτι παραπάνω 
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9. Γραφήματα 

 

9.1 Γνωστικός άξονας: Pre & post, ερωτηματολόγιο 

 

 

 

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Αλγόριθμος Pre 2 3 10 2 0 0 3

Αλγόριθμος Post 5 4 10 4 1 0 6
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1
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12

Στρατηγική αλγόριθμου

Αλγόριθμος Pre Αλγόριθμος Post

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Ειδικοί αριθμοί Pre 0 0 0 0 0 0 0

Ειδικοί αριθμοί Post 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00

1

0 0 0 0 0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Ειδικοί αριθμοί

Ειδικοί αριθμοί Pre

Ειδικοί αριθμοί Post

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Εμπρόσθιο άκρο Pre 4 1 0 0 7 10 1

Εμπρόσθιο άκρο Post 4 1 3 3 9 1 1
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1
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1 1
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Εμπρόσθιο άκρο

Εμπρόσθιο άκρο Pre Εμπρόσθιο άκρο Post

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Μέσος Όρος Pre 0 0 0 0 0 0 0

Μέσος Όρος Post 0 0 0 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0

3

0 0 0
0

1

2

3

4

Μέσος όρος

Μέσος Όρος Pre Μέσος Όρος Post

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Συμβατοί αριθμοί 
Pre 

0 2 0 0 0 0 2

Συμβατοί αριθμοί 
Post

2 9 0 4 0 0 4

0
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Συμβατοί αριθμοί

Συμβατοί αριθμοί Pre Συμβατοί αριθμοί Post

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Στρογγυλοποίηση Pre 7 7 4 12 4 4 7

Στρογγυλοποίηση Post 6 3 4 4 3 10 7

7 7

4
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4 4

7
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3
4 4
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Στρογγυλοποίηση

Στρογγυλοποίηση Pre Στρογγυλοποίηση Post
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Ερωτήσεις από ερωτηματολόγιο πάνω στο γνωστικό κομμάτι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Προγενέστερη 
αντιστάθμιση Pre

0 0 0 0 0 0 0

Προγενέστερη 
αντιστάθμιση Post

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Προγενέστερη αντιστάθμιση

Προγενέστερη αντιστάθμιση Pre

Προγενέστερη αντιστάθμιση Post

1 2 3α 3β 3γ 3δ 4

Καμία στρατηγική Pre 1 1 0 0 3 0 1

Καμία στρατηγική Post 1 0 1 0 5 7 1

1 1
0 0

3

0
11

0
1
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7

1
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7
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Καμία στρατηγική

Καμία στρατηγική Pre Καμία στρατηγική Post
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0 0
1
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4
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4

6
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12

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα

Γνωστικό

1 Πιστεύω ότι δεν μπορώ να κάνω κατ’εκτίμηση υπολογισμούς πιο εύκολα μετά τα 
συγκεκριμένα μαθήματα

2 Πιστεύω ότι γνωρίζω περισσότερα για τους κατ’εκτίμηση υπολογισμούς μετά από τη 
συγκεκριμένη διδασκαλία

3 Τα βίντεο με τα ερωτήματά τους με προκαλούσαν να σκεφτώ.
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Χρήση στρατηγικών ανά δραστηριότητα: 
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4 4

0

2

0 00 0

7
6

1 1

0

2

4

6

8

Pre test Post test

Eκτιμώ πόσο είναι το άθροισμα των παρακάτω ποσών: 1.26, 4.79, 0.99, 
1.37, 2.58;

Ειδικοί αριθμοί Εμπρόσθιο άκρο

Συμβατοί αριθμοί Μέσος όρος

Προγενέστερη αντιστάθμιση Στρογγυλοποίηση

Τίποτα

0
11 1

2

9

0 00 0

7

3
1

0

0

5

10

Pre test Post test

Έχω μαζί μου 12 ευρώ. Θα φτάσουν τα χρήματα αν αγοράσω από το 
βιβλιοπωλείο 3 τετράδια των 0.85, 5 γόμες των 0.45 και 2 στυλό των 1.25 

ευρώ; Θα πάρω ρέστα; 

Ειδικοί αριθμοί Εμπρόσθιο άκρο

Συμβατοί αριθμοί Μέσος όρος

Προγενέστερη αντιστάθμιση Στρογγυλοποίηση

Τίποτα

0 00

3

0 00 00 0

4 4

0
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0
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4
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Pre test Post test

12,756 + 14,412

Ειδικοί αριθμοί Εμπρόσθιο άκρο

Συμβατοί αριθμοί Μέσος όρος

Προγενέστερη αντιστάθμιση Στρογγυλοποίηση

Τίποτα
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5 x 3.52

Ειδικοί αριθμοί Εμπρόσθιο άκρο

Συμβατοί αριθμοί Μέσος όρος

Προγενέστερη αντιστάθμιση Στρογγυλοποίηση

Τίποτα
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Pre test Post test

13.46 - 11.003

Ειδικοί αριθμοί Εμπρόσθιο άκρο

Συμβατοί αριθμοί Μέσος όρος

Προγενέστερη αντιστάθμιση Στρογγυλοποίηση

Τίποτα
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Pre test Post test

18/2.98

Ειδικοί αριθμοί Εμπρόσθιο άκρο

Συμβατοί αριθμοί Μέσος όρος

Προγενέστερη αντιστάθμιση Στρογγυλοποίηση

Τίποτα
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9.2 Άξονας ευχρηστίας 

 Αποδοτικότητα πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα: Αποδοτικότητα πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 

- Ικανοποίηση πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 
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Έξι ομάδες μαθητών έκαναν ανθοδέσμες με λουλούδια για τη σχολική 
γιορτή. Κάθε ομάδα έκανε 27, 49, 38, 65, 56 και 81 ανθοδέσμες Πόσες 

ανθοδέσμες έχουμε περίπου συνολικά; 

Ειδικοί αριθμοί Εμπρόσθιο άκρο

Συμβατοί αριθμοί Μέσος όρος

Προγενέστερη αντιστάθμιση Στρογγυλοποίηση

Τίποτα
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Διαφωνώ 
απόλυτα

Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα

Αποδοτικότητα

1 Ήταν εύκολο να χρησιμοποιώ το εκπαιδευτικό περιβάλλον

2 Το μάθημα με τις ταμπλέτες ήταν πολύ κουραστικό

3 Αυτός ο τρόπος μου ταιριάζει, μαθαίνω πιο γρήγορα έτσι

4 Με τις ταμπλέτες έμαθα εξίσου καλά αλλά σε λιγότερο χρόνο σε σχέση με 
την παραδοσιακή διδασκαλία
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Γράφημα: Ικανοποίηση πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 

 

 

 

 

- Αποτελεσματικότητα πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα: Αποτελεσματικότητα πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο 
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Διαφωνώ 
απόλυτα

Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα

Ικανοποίηση

1 Μακάρι να γίνονταν και άλλα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο 

2 Θα προτιμούσα τα βίντεο να μην περιέχουν αλληλεπιδράσεις (π.χ. ερωτήσεις 
που ήταν πάρα πολλές)

3 Μου άρεσε που έπρεπε να ψάξω τις απαντήσεις.
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Διαφωνώ 
απόλυτα

Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα

Αποτελεσματικότητα

1 Ήταν λίγο βαρετό απλά να παρακολουθείς το βίντεο. Περιείχαν πολλές 
πληροφορίες.

2 Τα βίντεο και οι ερωτήσεις που είχαν στο εσωτερικό τους προκάλεσαν πολλές 
συζητήσεις με τους συμμαθητές μου

3 Τα βίντεο ήταν καλογυρισμένα και σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος
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9.3 Αλληλεπιδραστικό βίντεο 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα: Αλληλεπιδραστικό βίντεο 
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0
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Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αλληλεπιδραστικό βίντεο

1 Μου άρεσαν οι τίτλοι που υπήρχαν στο κάτω μέρος του βίντεο με τους οποίους 
μπορούσα να περιηγηθώ πιο γρήγορα μέσα στο βίντεο.

2 Μου άρεσαν οι πληροφορίες που εμφανίζονταν σε διάφορα σημεία.

3 Μου άρεσαν οι ερωτήσεις που σταματούσαν το βίντεο και ζητούσαν την 
άποψή μου.

4 Μου άρεσαν οι σύνδεσμοι που με μετέφεραν σε άλλο σημείο του βίντεο ή  
δραστηριότητα.


