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Abstract 

The purpose of this research was to evaluate a board game on the use of tactile 

interfaces by prospective teachers. In particular, the students played a game made 

with the makey – makey board and were asked to form corporate geometric shapes. In 

addition, the present work includes concepts of the field of geometry and modern 

teaching methods. Finally, the work includes the game model, the program designed 

to run it, photos of the students who played the game, and the analyzes from the 

questionnaire that given to evaluate it. 

Key words: geometric shapes, tactile interfaces 
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Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού βασισμένο στη 

χρήση απτικών διεπαφών από υποψήφιους δασκάλους. Ειδικότερα, οι φοιτητές 

έπαιξαν ένα παιχνίδι που κατασκευάστηκε με την πλακέτα makey – makey και τους 

ζητήθηκε να σχηματίσουν εταιρικά γεωμετρικά σχήματα. Επιπρόσθετα, η παρούσα 

εργασία περιλαμβάνει έννοιες του κλάδου της γεωμετρίας και των σύγχρονων 

μεθόδων διδασκαλίας. Τέλος, στην εργασία περιέχονται η μακέτα του παιχνιδιού, το 

πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για τη λειτουργία αυτού, φωτογραφίες από τους 

φοιτητές που έπαιξαν το παιχνίδι, καθώς και οι αναλύσεις από το ερωτηματολόγιο 

που τους δόθηκε με σκοπό να το αξιολογήσουν. 

 

Λέξεις κλειδιά: γεωμετρικά σχήματα, απτικές διεπαφές 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια όλα γύρω μας προσπαθούν να αλλάξουν με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών στην καθημερινή μας ζωή και έτσι, έχει αυξηθεί και η ανάγκη 

εφαρμογής νέων και σύγχρονων μέσων διδασκαλίας στα ελληνικά σχολεία. Οι νέες 

τεχνολογίες λειτουργούν προς όφελος των μαθητών και των δασκάλων και κάνουν 

ήδη την εισαγωγή τους στην ελληνική εκπαίδευση προσπαθώντας να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της παιδείας της χώρας. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στις 

σχολικές τάξεις π.χ. του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν απαξιώνει, ούτε ακυρώνει την 

αξία του εκπαιδευτικού. Αντιθέτως, η τεχνολογία βοηθά τον εκπαιδευτικό να δει και 

να κατανοήσει τις αδυναμίες του κάθε μαθητή, να ασχοληθεί περισσότερο μ’ αυτούς 

και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Επιπλέον, οι μαθητές 

μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών έχουν τη δυνατότητα, ακόμη και μόνοι τους, να 

αποκτήσουν γνώσεις με ευχάριστο τρόπο, να ασχοληθούν περισσότερο και να 

κατανοήσουν ένα θέμα που μπορεί να έχουν τυχόν παρανοήσεις. Η παρούσα εργασία 

περιλαμβάνει ένα παιχνίδι γνώσης, που είναι βασισμένο στην τεχνολογία και 

συγκεκριμένα επικεντρώνεται στα γεωμετρικά σχήματα.  

Το παιχνίδι βασίζεται στη χρήση απτικών διεπαφών και για την κατασκευή 

και χρήση του χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό περιβάλλον του scratch και της 

πλακέτας makey makey. Έγινε προσπάθεια προσέγγισης μίας εναλλακτικής μεθόδου 

διδασκαλίας των γεωμετρικών σχημάτων με σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές μ’ 

αυτά και να μάθουν τα χαρακτηριστικά τους με ευχάριστο τρόπο. 

Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία έχει την εξής δομή: στο πρώτο και το δεύτερο 

κεφάλαιο βρίσκεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, στο τρίτο κεφάλαιο η 

μεθοδολογία έρευνας, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσματα 

συνοπτικά, στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκονται τα συμπεράσματα και τέλος στο έκτο 

κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση του παιχνιδιού.    
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1. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.1 Η σημασία της Γεωμετρίας 

Η Γεωμετρία είναι η επιστήμη των Μαθηματικών,  μέσα από την οποία 

μπορεί κανείς να μελετήσει τα γεωμετρικά σχήματα. Μελετώντας τα σχήματα μπορεί 

να δοθούν  λύσεις στην επιστήμη της  Αρχιτεκτονικής ή στον τομέα της τέχνης κ.α.1  

Μέσα απ’ αυτήν την επιστήμη μπορούμε να κάνουμε σύγκριση και να 

προσδιορίσουμε  τα διάφορα σχήματα του περιβάλλοντος που αντικρίζουμε στην 

καθημερινότητα, με τα γεωμετρικά σχήματα. Επίσης μπορούμε να φτιάξουμε με 

διάφορους τρόπους σχήματα όπως με το μολύβι, το χάρακα, το διαβήτη ή ακόμη και 

με χαρτί ή ξύλο κ.α.  

Διδάσκοντας το μάθημα της Γεωμετρίας στους μαθητές μπορούν να 

αντιληφθούν και να επεξεργαστούν τα σχήματα, να γίνει το μάθημα κατανοητό και 

να το αγαπήσουν. Η Επιστήμη της Γεωμετρίας έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια.2   

Η Γεωμετρία αναπτύχθηκε από τους Αιγύπτιους και τους Βαβυλώνιους κατά 

την προσπάθεια τους να μετρήσουν την έκταση των χωραφιών τους. Ο Θαλής ο 

Μιλήσιος έφερε σε επαφή τους Έλληνες με τη Γεωμετρία. Ο Πυθαγόρας , ο 

Ευκλείδης και ο Πλάτωνας ήταν άλλοι αρχαίοι Έλληνες οι οποίοι έδωσαν πολύ 

σημαντικά στοιχεία στη μελέτη της Γεωμετρίας και της Επιστήμης της.3 

Εάν αναρωτηθούμε για ποιο λόγο να μαθαίνει κανείς Γεωμετρία, η απάντηση 

είναι για τους εξής λόγους: 

 Στην καθημερινότητα η Γεωμετρία χρησιμοποιείται από διάφορα 

επαγγέλματα όπως των τοπογράφων για τη μέτρηση εκτάσεων, των 

μηχανικών  και αρχιτεκτόνων για την κατασκευή οικοδομών 

 Χρησιμοποιείται στη μελέτη των μαθηματικών και κάνει τους μαθητές να 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα 

 Γνωρίζοντας τη Γεωμετρία και τα σχήματά της μπορούμε να 

προσδιορίσουμε το σχήμα των αντικειμένων άψυχων και έμψυχων που 

βρίσκονται γύρω μας.1 
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1.2 H διδασκαλία και η μάθηση της Γεωμετρίας 

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα και παρέχονταν 

στο λαό ως παιδεία. Ο Πλάτων δίδασκε το μάθημα της Γεωμετρίας στους μαθητές 

του  για να μπορούν να κάνουν  λογαριασμούς, να μετράνε τις επιφάνειες σε μήκος, 

πλάτος, βάθος  και επίσης για να μελετούν τους αστερισμούς. Ο δε Ευκλείδης 

δίδασκε και αυτός επίσης μαθήματα Γεωμετρίας, Αστρονομίας και Αριθμητικής. 

Αργότερα κατά τον 13ο αιώνα η γεωμετρία διδάσκονταν στα σχολεία, ενώ τον 

18ο αιώνα  από την εκκλησία. Τον 19ο αιώνα έχουμε αλλαγές στην  οικονομία, 

ανάπτυξη νέων επιστημών και δημιουργία πανεπιστημίων για περισσότερους νέους.4  

Η γεωμετρία θα πρέπει να διδάσκεται για να μπορεί να βοηθάει την 

επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους, να συνδέει τα μαθηματικά με την 

πραγματικότητα του χώρου, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ένα  σημείο που έχει γωνία ή 

γραμμή, να περιγράψει μεγέθη, σχήματα, ακόμη και την κατάσταση ενός χώρου.  

Για να είναι κατανοητές οι έννοιες των μαθηματικών όπως διαίρεση, 

πολλαπλασιασμός, θα πρέπει η διδασκαλία της  γεωμετρίας να  θεωρείται μάθημα 

σημαντικό για τις λύσεις των προβλημάτων στα μαθηματικά και την κατανόηση και 

αναγνώριση των σχημάτων.1 

Η γεωμετρία αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς τη μάθηση, σχετικά με τους 

όρους που χρησιμοποιούνται, με τις ιδιότητες, με τον τρόπο σκέψης, με τις λύσεις. 

Για να δοθεί μια λύση θα πρέπει να έχει άμεση επαφή με τα σχήματα ο μαθητής για 

την κατανόηση του προβλήματος έτσι ώστε να προχωρήσουν σε λύση. 4 

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκονται γεωμετρία 

μαθαίνοντας τα σχήματα και την ονομασία τους, να τα σχεδιάζουν, να τα ταξινομούν 

κατά ομάδες, να τα παρατηρούν και να τα αντιλαμβάνονται μέσα στο χώρο του.1  
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1.3 Τι είναι τα «Γεωμετρικά Σχήματα» και η διαχώρισή τους από τα 

γεωμετρικά στερεά 

Τα γεωμετρικά σχήματα είναι αντικείμενα που βλέπουμε καθημερινά γύρω 

μας και διαφέρουν από τα στερεά σώματα, που συνήθως μπερδεύουν το μαθητή. Ο 

μαθητής μπορεί να σχεδιάσει τα γεωμετρικά σχήματα, καθώς έχουν δύο διαστάσεις 

(δυσδιάστατα), το μήκος και το πλάτος. Αντίθετα, τα γεωμετρικά στερεά λέγονται 

στερεά, γιατί ακουμπάνε στο επίπεδο και έχουν τρεις διαστάσεις (τρισδιάστατα), 

μήκος, πλάτος και βάθος.5 

 

1.4 Γνωρίζοντας και αξιοποιώντας τα βασικά γεωμετρικά σχήματα 

(τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος)  

Τα βασικά γεωμετρικά σχήματα τα οποία ξεκινάει ένα παιδί από πολύ μικρή  ηλικία 

να γνωρίζει, είναι  το τρίγωνο,  το τετράγωνο και ο κύκλος. Μαθαίνει να τα 

αναγνωρίζει μέσα από τα παιχνίδια του, από τις εικόνες του περιβάλλοντός του, ή 

ακόμη και να τα σχεδιάζει μέσα από τη ζωγραφική. Όταν πλέον φτάνει στο σχολείο, 

εκεί μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως ο χάρακας ή ο διαβήτης για να 

σχεδιάσει. Μπορεί να κατασκευάσει σχήματα γεωμετρικά με τις κατασκευές 

χαρτονιών, πλαστελίνης ή και με διάφορα παιχνίδια. Μπορεί ακόμη μέσα από το 

παιχνίδι να σχεδιάσουν γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας το σώμα τους ή τα 

χέρια τους.  

Μαθαίνει ότι το τρίγωνο αποτελείται από τρεις γραμμές που ενώνονται μεταξύ τους 

οι οποίες πότε είναι ίσες και πότε άνισες, το τετράγωνο αποτελείται από τέσσερεις 

ίσες γραμμές που επίσης είναι ενωμένες, ενώ ο κύκλος είναι μία καμπύλη επίπεδη 

όπως η μπάλα ή ο ήλιος. Επίσης μαθαίνει ότι υπάρχουν και οι γωνίες των σχημάτων, 

μαθαίνει να ξεχωρίζει τις ιδιότητές τους και την διαφορετικότητά τους. 

Αυτή είναι η πρώτη επαφή με την οποία μπορεί να εντυπωσιαστεί και να αποκτήσει 

ενδιαφέρον για τη γεωμετρία.   

Αποκτώντας αυτές τις γνώσεις των γεωμετρικών σχημάτων οι μαθητές, τις 

χρησιμοποιούν σαν βάση του προγράμματος της Γεωμετρίας για να μπορέσουν να 

αναπτύξουν τις έννοιες του χώρου και της μέτρησης. Επίσης μπορούν να 

κατανοήσουν τον πολλαπλασιασμό και άλλες πράξεις των μαθηματικών.6 
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1.5. Τα επίπεδα της Γεωμετρικής σκέψης 

Το θεωρητικό μοντέλο του Pierre van Hiele (1959/1984) στηρίζεται σε πέντε 

επίπεδα ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης, που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

της διαδικασίας του συλλογισμού στη γεωμετρία. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των Van Hiele οι μαθητές περνάνε μέσω της 

εκπαίδευσης που δέχονται, από το ένα επίπεδο της γεωμετρικής σκέψης στο 

επόμενο.7 

Πίνακας 1: Πίνακας με τα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης (van Hiele). 

Επίπεδο 0 
Οπτικοποίηση (Visualization) ή 

Αναγνώριση (Recognition) 

 

Επίπεδο 1 Ανάλυση (Analysis) ή Περιγραφή 

(Description) 

Επίπεδο 2 Άτυπη Παραγωγή (Informal Deduction) ή 

Διάταξη (Order) 

 

Επίπεδο 3 Τυπική παραγωγή (Formal deduction) ή 

Αφαίρεση (Abstraction) 

Επίπεδο 4 Αυστηρότητα (Rigor) 

 

 

Επίπεδο 1: 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα σχήματα σαν ενιαίο σύνολο στηριζόμενοι στη μορφή 

και όχι στα χαρακτηριστικά του σχήματος. 

Επίπεδο 2: 

Οι μαθητές αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων. 

Επίπεδο 3: 

Σ’ αυτό το επίπεδο οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τις σχέσεις που έχουν οι 

ιδιότητες των σχημάτων μεταξύ τους, καθώς επίσης και τους ορισμούς. 

Επίπεδο 4: 

Οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις ιδιότητες των γεωμετρικών 

σχημάτων στην παραγωγική διαδικασία και τις αποδείξεις. 

Επίπεδο 5: 



11 
 

Στο τελευταίο επίπεδο οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν και να συγκρίνουν 

διαφορετικά γεωμετρικά συστήματα και να διατυπώσουν γεωμετρικές θεωρίες.8 

 

Έπειτα από έρευνες πολλών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών (από το 1960 και 

μετά) πάνω σε μαθητές, αποδείχτηκε η ισχύς των επιπέδων του Van Hiele για τη 

γεωμετρική σκέψη. Στην Ελλάδα, ερευνητές (όπως ο Ντζιαχρήστος (1990) και η 

Κολέζα (2000)) ερεύνησαν και ασχολήθηκαν με τη θεωρία van Hiele και 

παρουσίασαν κάποιες διδακτικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, ο Τουμάσης (1994) 

πρότεινε με τη σειρά του να αλλάξει ο τρόπος που διδάσκεται η γεωμετρία στα 

σχολεία, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η γεωμετρική σκέψη των μαθητών.1 
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2. ΕΝΣΩΜΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

2.1 Η ενσώματη μάθηση  

Η ενσώματη μάθηση είναι ένας τρόπος, με τον οποίο οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται και κατανοούν έννοιες με τη βοήθεια του σώματός τους. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι μία θεωρία μάθησης κατά την οποία μαθητές αξιοποιώντας το 

σώμα τους μπορούν να αντιληφθούν τα πράγματα γύρω τους ερχόμενοι σε επαφή με 

τα ψηφιακά μέσα. 

Έχει αποδειχτεί ότι η ενσώματη μάθηση βοηθάει στον τρόπο επεξεργασίας 

πληροφοριών του ανθρώπινου νου. Επιπλέον,  

Η ενσώματη γνώση, φέρεται να βοηθάει το σώμα να συμμετάσχει στις 

διεργασίες του νου. Επιπλέον, δείχνει ότι με την κίνηση του το σώματος οι μαθητές 

μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, απλά αλληλεπιδρώντας με το χώρο γύρω τους.  

Η ανάγκη για ενσώματη μάθηση προέκυψε από το γεγονός ότι πολλοί μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν έννοιες και γενικά νέες γνώσεις, με αποτέλεσμα να 

αναπτυχθεί η νέα σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας. Έτσι, κινώντας κανείς το σώμα του 

στο χώρο και αλληλεπιδρώντας με αντικείμενα καθημερινής χρήσης γύρω του μπορεί 

να αποκτήσει γνώσεις που δε μπορούσε με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. 
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2.1.1 Ενσώματη μάθηση και Μαθηματικά  

Η ενσώματη μάθηση συμμετέχει ενεργά στην κατανόηση των μαθηματικών, 

αφού πολλές έννοιες είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές από πολλούς μαθητές.  

Κάποιες μαθηματικές έννοιες δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές, γιατί η 

καθημερινότητα δε βοηθάει στην αλληλεπίδραση του σώματος και κάποιοι 

δυσκολεύονται στην κατανόησή τους. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος και το σώμα μας απορροφούν όσα μαθηματικά μπορούν τα ίδια, δηλαδή 

τα ενσώματα. 

Όπως φαίνεται από διάφορες μελέτες οι αριθμοί αναπαριστώνται με τη 

βοήθεια των δακτύλων μας, επομένως σχετίζονται με το σώμα μας. Έχει αποδειχτεί 

ότι η καταμέτρηση αριθμών με τα δάκτυλα συμμετέχει στους νοερούς υπολογισμούς 

των παιδιών, αλλά και των μεγαλυτέρων. Γι’ αυτό η καταμέτρηση με τα δάκτυλα έχει 

ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των αριθμών.12 

Τέλος, έχουν γίνει έρευνες, οι οποίες έχουν δείξει ότι η χρήση σύγχρονων 

μέσων διδασκαλίας, όπως εκπαιδευτικών λογισμικών, ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

διαδραστικού πίνακα κ.ά. βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών από 

τους μαθητές, αφού είναι ένας πιο προσιτός, ενδιαφέρον και βιωματικός τρόπος 

μάθησης. Ακόμη, υπάρχουν παιχνίδια που στηρίζονται στην τεχνολογία και στις 

απτές διεπαφές οδηγώντας τους μαθητές να μάθουν με το σώμα (ενσώματη μάθηση). 

Η τεχνολογία σε συνδυασμό με τα μαθηματικά βοηθάει στην καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη κατανόηση των μαθηματικών με ενδιαφέρον και ελκυστικό 

στους μαθητές τρόπο.13 

 

 

 

2.1.2 Οι απτές διεπαφές  

Οι απτές διεπαφές είναι ένα μέσο αλληλεπίδρασης και ενίσχυσης της 

επικοινωνίας του ατόμου και των ψηφιακών μέσων προσιτό σε κάθε χρήστη. 

Παράλληλα, η απτική αλληλεπίδραση στοχεύει στον τρόπο χρησιμοποίησης 

αντικειμένων μέσω της σύνδεσης ανθρώπου-υπολογιστή ή και καθημερινών 

αντικειμένων.9   

  



14 
 

3. Μεθοδολογία έρευνας 

3.1 Τεχνολογικά εργαλεία 

3.1.1 Το Makey Makey  

Το Makey Makey είναι μία πλακέτα  επιτρέπει τη σύνδεση καθημερινών 

αντικειμένων με τον υπολογιστή και την αλληλεπίδραση με αυτόν, μέσω 

οποιουδήποτε αντικειμένου είναι αγωγός του ηλεκτρισμού. Δίνει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί ακόμη και από αρχάριους προγραμματιστές. Ο χρήστης μπορεί να 

συνδέσει τα κροκοδειλάκια με διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιεί καθημερινά, τη 

μακέτα και τον υπολογιστή για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα και λειτουργία του 

προγράμματος. 

Ο τρόπος λειτουργίας της πλακέτας είναι ο παρακάτω: 

Σύνδεση των καλωδίων (κροκοδειλάκια) με την πλακέτα και τα αντικείμενα που 

έχουν επιλεγεί. Η πλακέτα αυτή συνδέεται με τη σειρά της με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Στη συνέχεια, όταν επιτευχθεί άγγιγμα κάποιου από τα 

χρησιμοποιούμενα αντικείμενα το makey makey καταλαβαίνει και στέλνει μήνυμα 

στο τρεχούμενο πρόγραμμα. 

 

Εικόνα 1. Το makey makey 
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3.1.2 Το scratch 

Το scratch είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό προγραμματισμού που 

δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από το Lifelong Kindergarten Group του MIT 

Media Lab. Η γλώσσα προγραμματισμού του scratch είναι γραφική με αποτέλεσμα το 

πρόγραμμα να είναι προσιτό σε παιδιά, σε εφήβους και σε ερασιτέχνες 

προγραμματιστές.  

Στόχος του λογισμικού είναι η εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά και 

εφήβους ή και καθενός άλλου επιθυμεί να γνωρίσει τον προγραμματισμό μέσα από 

παιχνίδια, βίντεο, κινούμενα σχέδια, διαδραστικές ιστορίες κ.ά. Επιπλέον, αυτός που 

προγραμματίζει χρησιμοποιεί υπόδειγμα θεατρικής σκηνής, όπου κατασκευάζει 

αντικείμενα που επιλέγει από τη συλλογή του προγράμματος ή ακόμα, μπορεί να 

σχεδιάσει και τα δικά του. Επίσης, τα χρησιμοποιούμενα αντικείμενα μπορούν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ανάλογα με το πώς έχουν προγραμματιστεί. 

 Με το scratch μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς κινούμενα σχέδια, διάφορους 

ήχους, μουσική και γραφικά, δημιουργώντας έτσι παιχνίδια, αλληλεπιδραστικές 

ιστορίες, κινούμενα σχέδια κ.ά. Παράλληλα, μέσα από το scratch μπορεί να μοιραστεί 

κανείς το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει, να συνεργαστεί με άλλους και να αναπτύξει 

έτσι τη δημιουργικότητά του και τις δεξιότητές του στον προγραμματισμό. 

 Τέλος, το πρόγραμμα του scratch είναι χωρίς κόστος και εύκολο στη χρήση, 

γι’ αυτό και χρησιμοποιείται σε πολλά σχολεία ακόμη και στην Ελλάδα. Το scratch 

έχει ως μότο το εξής: «Φαντάσου – Προγραμμάτιζε – Μοιράσου», φράση που 

παρακινεί και προκαλεί το χρήστη του λογισμικού να είναι ελεύθερος να σχεδιάσει 

ό,τι εκείνος θέλει φτάνοντας τη φαντασία του στα άκρα.  

 

 

Εικόνα 2. Ο κώδικας του scratch/ το πρόγραμμα όπως το κατασκεύασα (1)  
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 Το παιχνίδι που κατασκεύασα στο scratch (βλ. την παραπάνω εικόνα) 

στοχεύει στην καλύτερη εκμάθηση και κατανόηση των χαρακτηριστικών των 

γεωμετρικών σχημάτων. Το πρόγραμμα ζητά από δύο παίκτες κάθε φορά να 

κατασκευάσουν γεωμετρικά σχήματα ενώνοντας σημεία πάνω στη μακέτα (8 σημεία 

συνολικά). Οι εκφωνήσεις κάθε ερώτησης εκφράζονται με τη μορφή αινίγματος, έτσι 

ώστε οι παίκτες να μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν τα χαρακτηριστικά κάθε 

σχήματος πριν το κατασκευάσουν. Επιπλέον, εάν κάποιος κάνει λάθος, υπάρχει η 

δυνατότητα να προσπαθήσει ξανά, μέχρις ότου να φτιάξει το σωστό σχήμα. Τέλος, 

υπάρχει βοήθεια σε κάθε εκφώνηση, δηλαδή αναφέρεται σε ποια πλευρά της μακέτας 

(α, β, γ, δ) πρέπει να κατασκευαστεί το κάθε γεωμετρικό σχήμα που ζητείται κάθε 

φορά (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σχηματισμού σωστού σχήματος σε λάθος 

πλευρά). 

 

 

3.1.3 Εργαλείο έρευνας 
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα (εκτός της μακέτας) ήταν 

ένα ερωτηματολόγιο που κατασκεύασα η ίδια και δόθηκε στους φοιτητές αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Το ερωτηματολόγιο είχε σκοπό να διερευνήσει 

την ικανοποίηση των φοιτητών από το παιχνίδι, καθώς επίσης και να αξιολογήσουν οι 

ίδιοι το παιχνίδι για τη χρήση του σε σχολεία. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 

τα εξής είδη ερωτήσεων: 

 Ερωτήσεις με κλίμακα Likert 

 Ερώτηση ανοιχτού τύπου και 

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου 
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3.2 Ανάλυση παιχνιδιού 

Το παιχνίδι παίχτηκε από 20 φοιτητές από τους οποίους οι 8 ήταν αγόρια και 

οι 12 κορίτσια. Επικοινώνησα τηλεφωνικά με τους υποψήφιους συμμετέχοντες, τους 

ενημέρωσα για το σκοπό της επικοινωνίας μου μαζί τους στα πλαίσια της εκπόνησης 

την πτυχιακής μου εργασίας, ότι δηλαδή κάνω μία έρευνα σχετικά με την ενσώματη 

μάθηση και τη γεωμετρία με τελικό σκοπό να αξιολογηθεί το παιχνίδι που 

δημιούργησα στο scratch από εκείνους (δηλαδή από υποψήφιους εκπαιδευτικούς). 

Τους πληροφόρησα ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι νέας τεχνολογίας χρησιμοποιώντας 

το σώμα τους – και συγκεκριμένα τα χέρια τους - κατασκευάζοντας γεωμετρικά 

σχήματα Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, θα τους ενημέρωσα ότι θα 

τους έδινα ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν το παιχνίδι. 

 Οι φοιτητές, αφού δέχτηκαν την πρόσκλησή μου, επισκέφτηκαν την κατοικία 

μου σε ομάδες των τεσσάρων (για να μη δημιουργηθεί συνωστισμός) μετά από 

τηλεφωνική ενημέρωση και συνεννόηση μαζί μου, και κάθε ζευγάρι ολοκλήρωνε το 

παιχνίδι σε 15-20 λεπτά περίπου. Στο τέλος του παιχνιδιού κάθε φοιτητής χωριστά 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του παιχνιδιού. 

 

Εικόνα 3. Η μακέτα του παιχνιδιού 

 

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η μακέτα του παιχνιδιού, η οποία 

κατασκευάστηκε από εμένα και χρησιμοποιήθηκε από τους φοιτητές για την 

αξιολόγηση του παιχνιδιού και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Τρισδιάστατα χρωματιστά στερεά σώματα, 



18 
 

 Εικονίδια στα οποία αναπαριστώνται μολύβια που αναφέρουν με λεζάντα σε 

ποια πλευρά της μακέτας βρίσκονται, 

 Τα οχτώ (8) σημεία που χρησιμοποιούνται από τους παίχτες για την 

κατασκευή των γεωμετρικών σχημάτων που ζητούνται, τα οποία είναι 

κατασκευασμένα από αλουμινόχαρτο και συνδεδεμένα με τα κροκοδειλάκια 

και τον υπολογιστή. 

 

Το παιχνίδι αποτελούνταν από 10 ερωτήσεις –οι περισσότερες σε μορφή 

αινίγματος- με στόχο οι φοιτητές να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν ποιο σχήμα 

ζητείται και να μην τους δοθεί κατευθείαν η απάντηση. Αφού έβρισκαν το σωστό 

σχήμα προχωρούσαν στη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων με τα χέρια, 

ακουμπώντας τα στα σωστά σημεία της μακέτας. 

Αναλυτικότερα το παιχνίδι παίχτηκε ως εξής: 

Οι ερωτήσεις εμφανιζόταν στον υπολογιστή, στο πρόγραμμα του scratch που 

κατασκεύασα. Ζητήθηκε από κάθε ζευγάρι αφού δει την κάθε ερώτηση να σχηματίσει 

με τα χέρια του το γεωμετρικό σχήμα που πιστεύει ότι ζητείται ακουμπώντας ή 

πιάνοντας με τα ακροδάχτυλά τους τα σημεία της μακέτας που είχαν αλουμινόχαρτο. 

Εάν ο σχηματισμός ήταν σωστός και απεικόνιζε το σωστό γεωμετρικό σχήμα το 

πρόγραμμα ανέφερε ότι η απάντηση ήταν σωστή και προχωρούσε στην επόμενη 

ερώτηση. Από την άλλη, εάν ο σχηματισμός του σχήματος ήταν λάθος, το πρόγραμμα 

ζητούσε από τους παίχτες να προσπαθήσουν ξανά, μέχρι να δοθεί η σωστή απάντηση 

και δεν πήγαινε στην επόμενη ερώτηση. 

Το παιχνίδι συνεχιζόταν με αυτόν τον τρόπο, ώσπου να τελειώσουν και οι 

δέκα ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωσή τους δόθηκε σε κάθε παίχτη ξεχωριστά το 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του παιχνιδιού. Οι φοιτητές αξιολόγησαν το 

παιχνίδι για το αν ήταν κατάλληλο για χρήση από μαθητές, αν τους φάνηκε εύκολο ή 

δύσκολο, αν θα ήθελαν να χρησιμοποιούν γενικά τέτοια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

κ.ά. Επιπλέον, πρότειναν βελτιώσεις για το παιχνίδι και ανέφεραν αν τους δυσκόλεψε 

η κατασκευή κάποιου σχήματος ή όχι. 
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Εικόνα 4. Ο κώδικας του scratch/ το πρόγραμμα όπως το κατασκεύασα (2) 

 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

1. «Τα κάλαντα θα πεις όταν με βρεις, τρεις πλευρές και τρεις γωνίες, φτιάξε με 

τώρα αν μπορείς, όσο πιο μεγάλο γίνεται στην πλευρά α». 

2. «Τέσσερις ίσες πλευρές και τέσσερις γωνίες ορθές, τώρα θα φτιάξεις, εμένα θα 

κατασκευάσεις, όσο πιο μεγάλο μπορείς!». 

3. «Τέσσερις πλευρές ίσες μα γωνίες κλειστές, τετράγωνο θυμίζω εγώ μα λίγο 

τρελό. Ποιο σχήμα είμαι;». 

4. «Μοιάζω με τετράγωνο, έχω γωνίες ορθές, μα πλευρές δύο μεγάλες, δύο μικρές! 

Φτιάξε με με μεγάλη πλευρά α». 

5. «Δύο γραμμές παράλληλες και δύο λοξές, δύο γωνίες κλειστές και δύο ανοιχτές. 

Φτιάξε με στην πλευρά β». 

6. «Φτιάξε τώρα ένα τρίγωνο με όλες τις πλευρές του ίσες όσο πιο μεγάλο γίνεται 

με πλευρά δ». 

7. «Να κατασκευάσεις ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μεγάλη πλευρά τη γ». 

8. «Φτιάξε τώρα ένα τραπέζιο με πλευρά δ!» 

9. «Φτιάξε το μεγαλύτερο δυνατό τρίγωνο με πλευρά β!» 

10. «Τώρα φτιάξε το μικρότερο τρίγωνο που μπορείς με πλευρές δ και γ!». 

 

Παρακάτω απεικονίζονται ενδεικτικά κάποιες φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του 

παιχνιδιού, όπου οι φοιτητές παίζουν το παιχνίδι σχηματίζοντας τα γεωμετρικά 

σχήματα: 
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Εικόνα 5. Οι φοιτητές σχηματίζουν το        Εικόνα 6. Οι φοιτητές σχηματίζουν το 

 γεωμετρικό σχήμα του τραπεζίου               γεωμετρικό σχήμα του ρόμβου 

 

 

 

Εικόνα 7. Οι φοιτητές σχηματίζουν το         Εικόνα 8. Οι φοιτητές σχηματίζουν το  

τετράγωνο στην πλευρά «γ»                          τετράγωνο στην πλευρά «α» 
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3.3 Στάδια ερευνητικής διαδικασίας 

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε σε ιδιωτικό χώρο της φοιτήτριας και 

ολοκληρώθηκε σε δύο ημέρες. Στο παιχνίδι συμμετείχαν 20 τεταρτοετείς φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης 

Φλώρινας, οι οποίοι έπαιξαν το παιχνίδι σε ζευγάρια. 

Αρχικά, η φοιτήτρια δημιούργησε μία τρισδιάστατη μακέτα για τη διεξαγωγή 

του παιχνιδιού. Επιπλέον, κατασκεύασε ένα πρόγραμμα στο scratch πάνω στο οποίο 

εφαρμόστηκε η μακέτα. Στη συνέχεια, αφού κάλεσε στην οικία της τους υποψήφιους 

δασκάλους, εξήγησε σε κάθε ζευγάρι φοιτητών πώς λειτουργεί το παιχνίδι. Έπειτα, οι 

φοιτητές απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις του παιχνιδιού και στο τέλος 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση, ενώ παράλληλα απάντησαν σε 

προφορικές ερωτήσεις της φοιτήτριας (σας άρεσε το παιχνίδι;, θα θέλατε να το δείτε 

σε σχολείο;, θεωρείται ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση;, κ.α.).  

Τέλος, συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια και αναλύθηκαν για να βγουν τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, τα οποία αναλύονται σε παρακάτω κεφάλαια. 
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4. Αποτελέσματα έρευνας 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων των ερωτήσεων του παιχνιδιού 

Στην έρευνα συμμετείχαν 20 φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του 

τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έπαιξαν το παιχνίδι που αποτελούνταν 

από δέκα ερωτήσεις. Παρακάτω βρίσκονται οι ερωτήσεις του παιχνιδιού και η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων των απαντήσεών τους. 

 Η πρώτη ερώτηση ήταν η εξής: «Τα κάλαντα θα πεις όταν με βρεις, τρεις 

πλευρές και τρεις γωνίες, φτιάξε με τώρα αν μπορείς, όσο πιο μεγάλο γίνεται 

στην πλευρά α».  

Στην ερώτηση αυτή όλοι οι φοιτητές βρήκαν ότι το σχήμα που ζητείται είναι το 

τρίγωνο, ωστόσο χρειάστηκε λίγος χρόνος για να συνειδητοποιήσουν ότι το σχήμα 

πρέπει να κατασκευαστεί στην πλευρά «α» της μακέτας. 

 Στη δεύτερη ερώτηση: «Τέσσερις ίσες πλευρές και τέσσερις γωνίες ορθές, τώρα 

θα φτιάξεις, εμένα θα κατασκευάσεις, όσο πιο μεγάλο μπορείς!», κανένας από 

τους φοιτητές δε δυσκολεύτηκε να βρει το ζητούμενο σχήμα (τετράγωνο) και 

να το κατασκευάσει. 

 Η τρίτη ερώτηση είχε την εξής εκφώνηση: «Τέσσερις πλευρές ίσες μα γωνίες 

κλειστές, τετράγωνο θυμίζω εγώ μα λίγο τρελό. Ποιο σχήμα είμαι;». 

Δύο από τα ζευγάρια των φοιτητριών που ήταν κορίτσια χρειάστηκαν περισσότερο 

χρόνο από τα υπόλοιπα ζευγάρια για να βρουν το σχήμα που ζητείται στη 

συγκεκριμένη ερώτηση (ρόμβος). Αυτό που τις δυσκόλεψε ήταν ότι η εκφώνηση 

έλεγε «τρελό σχήμα». Ωστόσο, ύστερα από λίγα λεπτά κατάλαβαν και κατασκεύασαν 

το σωστό σχήμα. 

 Η τέταρτη ερώτηση ήταν η εξής: «Μοιάζω με τετράγωνο, έχω γωνίες ορθές, 

μα πλευρές δύο μεγάλες, δύο μικρές! Φτιάξε με με μεγάλη πλευρά α». 

Σ’ αυτήν την ερώτηση φάνηκε πως δυσκολεύτηκαν τρία ζευγάρια φοιτητών, καθώς 

κατασκεύασαν το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σε λάθος πλευρά της μακέτας. Τα 

συγκεκριμένα ζευγάρια για να διορθώσουν το σχήμα τους χρειάστηκε να 

ξαναδιαβάσουν προσεκτικά την εκφώνηση της ερώτησης. 

 Η πέμπτη ερώτηση είχε την εξής εκφώνηση: «Δύο γραμμές παράλληλες και 

δύο λοξές, δύο γωνίες κλειστές και δύο ανοιχτές. Φτιάξε με στην πλευρά β». 

Η συγκεκριμένη ερώτηση έδειξε τους φοιτητές να σκέφτονται περισσότερο απ’ ότι 

στις προηγούμενες ερωτήσεις και 6 ζευγάρια έκαναν λάθος το σχήμα 

κατασκευάζοντας ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Αφού ξαναδιάβασαν την 

ερώτηση συνειδητοποίησαν ότι από απροσεξία δεν κατάλαβαν ότι το σωστό σχήμα 

είναι το τραπέζιο. 
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Οι επόμενες ερωτήσεις δεν είχαν τη μορφή αινίγματος. Αυτό που ζητούσαν ήταν 

διάφορα γεωμετρικά σχήματα σε διαφορετικά σημεία πάνω στη μακέτα. Οπότε 

κανένα από τα ζευγάρια των φοιτητών που έπαιξαν το παιχνίδι δε δυσκολεύτηκε να 

κατασκευάσει τα επόμενα σχήματα. 

 Η έκτη ερώτηση ήταν η εξής: «Φτιάξε τώρα ένα τρίγωνο με όλες τις πλευρές 

του ίσες όσο πιο μεγάλο γίνεται με πλευρά δ». 

 Η έβδομη ερώτηση ήταν η εξής: «Να κατασκευάσεις ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο με μεγάλη πλευρά τη γ». 

 Η όγδοη ερώτηση ήταν η εξής: «Φτιάξε τώρα ένα τραπέζιο με πλευρά δ!» 

 Η ένατη ερώτηση ήταν η εξής: «Φτιάξε το μεγαλύτερο δυνατό τρίγωνο με 

πλευρά β!» 

 Η δέκατη ερώτηση ήταν η εξής: «Τώρα φτιάξε το μικρότερο τρίγωνο που 

μπορείς με πλευρές δ και γ!». 

 

Το περιβάλλον του παιχνιδιού φάνηκε ενδιαφέρον σε όλους τους φοιτητές και 

πολλοί από αυτούς έδειχναν ενθουσιασμένοι και εντυπωσιασμένοι με τη μακέτα και 

τον τρόπο λειτουργίας της. Επιπλέον, όλοι οι αξιολογητές του παιχνιδιού στη mini 

συνέντευξη που έδωσαν στο τέλος, επεσήμαναν ότι το παιχνίδι τους άρεσε πολύ, 

γιατί ήταν δημιουργικό και έπρεπε να λύσεις το αίνιγμα του σχήματος πριν από κάθε 

πραγματοποίηση της ερώτησης. 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα ατομικό 

ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ένα θέμα που βασιζόταν στην κλίμακα likert, μία 

ερώτηση ανοιχτού τύπου και κάποιες ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους φοιτητές με σκοπό να αξιολογήσουν το παιχνίδι 

και να προτείνουν τυχόν βελτιώσεις. 

- Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε τα παρακάτω ζητήματα: 

 Το πρώτο ζήτημα του πρώτου θέματος ήταν το εξής: «Θα ήθελα να 

χρησιμοποιώ αντίστοιχα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα συχνά». Από τους 20 

φοιτητές οι 6 απάντησαν «αρκετά», οι 8 «πολύ» και οι 6 «πάρα πολύ». 

 Το δεύτερο ζήτημα ήταν το εξής: «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου φάνηκε 

πολύπλοκο χωρίς να υπάρχει λόγος». Από τους 20 φοιτητές οι 2 απάντησαν 

«λίγο» και οι 18 «καθόλου». 

 Το τρίτο ζήτημα ήταν το εξής: «Μου φάνηκε εύκολο να χρησιμοποιήσω το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον». Από τους 20 φοιτητές οι 15 απάντησαν «πολύ» και 

οι υπόλοιποι 5 «πάρα πολύ». 
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 Το τέταρτο ζήτημα ήταν το εξής: «Κατά τη χρήση του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, η προσοχή μου ήταν απολύτως εστιασμένη σε αυτό που έκανα». 

Οι 12 από τους 20 φοιτητές απάντησαν «πολύ» και οι 8 «πάρα πολύ». 

 Το πέμπτο ζήτημα ήταν το εξής: «Ήμουν συγκεντρωμένος στις περιγραφές του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αλλά και στο τι πρέπει να κάνω». Από τους 20 

φοιτητές οι 8 απάντησαν «αρκετά», οι 10 «πολύ» και οι άλλοι 2 «πάρα πολύ». 

 Το έκτο ζήτημα ήταν το εξής: «Η μαθησιακή εμπειρία αυτή μου άφησε ένα 

όμορφο συναίσθημα». Από τους 20 φοιτητές οι 7 απάντησαν «αρκετά», οι 11 

«πολύ» και οι 2 «πάρα πολύ». 

 Το έβδομο ζήτημα είχε την εξής μορφή: «Η μαθησιακή εμπειρία αυτή ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητική». Από τους 20 φοιτητές οι 4 απάντησαν «αρκετά», οι 

10 «πολύ» και οι υπόλοιποι 6 «πάρα πολύ». 

 Το όγδοο ζήτημα είχε την εξής μορφή: «Θα προτιμούσα να μάθαινα στο 

σχολείο για το συγκεκριμένο θέμα με τη χρήση αυτού του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος». Από τους 20 φοιτητές οι 2 απάντησαν «αρκετά», οι 12 

«πολύ» και οι υπόλοιποι 6 «πάρα πολύ». 

 Το ένατο ζήτημα ήταν το εξής: «Με αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον, μπορώ 

να μάθω πιο γρήγορα απ’ ότι στο σχολείο». Από τους 20 φοιτητές οι 11 

απάντησαν «πολύ» και οι υπόλοιποι 9 απάντησαν «πάρα πολύ». 

 Το δέκατο και τελευταίο ζήτημα ήταν το εξής: «Έτσι, μπορώ να μάθω 

περισσότερα και καλύτερα απ’ ότι στο σχολείο». Από τους 20 φοιτητές οι 14 

απάντησαν «πολύ» και οι υπόλοιποι 6 «πάρα πολύ». 

 

- Το δεύτερο θέμα του ερωτηματολογίου είχε την εξής ερώτηση: «Θεωρείτε ότι 

το παιχνίδι χρειάζεται βελτίωση; Αν ναι, τι είδους βελτίωση;». Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις και των 20 φοιτητών που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο. 

1. «Το παιχνίδι είναι αρκετά ολοκληρωμένο και πολύ ενδιαφέρον. Δε νομίζω ότι 

χρειάζεται κάποια βελτίωση». 

2. «Το παιχνίδι είναι πολύ καλό και σου μαθαίνει με ωραίο τρόπο τα γεωμετρικά 

σχήματα. Θα μπορούσε να αναβαθμιστεί με περισσότερα γεωμετρικά 

σχήματα». 

3. «Αυτό που θα έκανε το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον και πιο χρήσιμο θα ήταν να 

έχει περισσότερα γεωμετρικά σχήματα». 

4. «Το παιχνίδι είναι πολύ καλό και δε χρειάζεται βελτίωση». 

5. «Θεωρώ ότι το παιχνίδι χρειάζεται περισσότερα γεωμετρικά σχήματα, αν και 

με αυτόν τον τρόπο θα γινόταν πιο βαρετό και κουραστικό». 

6. «Μία βελτίωση που θα πρότεινα για το παιχνίδι είναι να είχε περισσότερα 

γεωμετρικά σχήματα». 

7. «Δε χρειάζεται βελτίωση». 

8. «Αυτό που χρειάζεται το παιχνίδι είναι περισσότερα γεωμετρικά σχήματα για 

να μπορούν να παίζουν πιο πολλά παιδιά μαζί». 
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9. «Το παιχνίδι ήταν πολύ ενδιαφέρον, πρωτότυπο και δημιουργικό. Πιστεύω ότι 

αν είχε περισσότερες ερωτήσεις θα ήταν κουραστικό. Επιπλέον, η μακέτα 

ήταν προσεγμένη και απλή όπως πιστεύω ότι χρειάζεται για να μην 

αποσυντονίζει τους μαθητές». 

10. «Ήταν πολύ ωραίο και δε χρειάζεται βελτίωση». 

11. «Το παιχνίδι είναι πολύ καλό. Δε χρειάζεται βελτίωση». 

12. Το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει περισσότερες ερωτήσεις με γεωμετρικά 

σχήματα, αν  έτσι ίσως γινόταν κουραστικό». 

13. «Μία βελτίωση που προτείνω είναι να γίνει πιο μεγάλο το παιχνίδι για να 

παίζουν περισσότερα παιδιά μαζί». 

14. «Δε χρειάζεται βελτίωση. Πολύ καλό παιχνίδι». 

15. «Δεν έχω να προτείνω κάποια βελτίωση». 

16. «Θα μπορούσε να έχει περισσότερα γεωμετρικά σχήματα όπως πεντάγωνο και 

άλλα». 

17. «Το παιχνίδι είναι πρωτότυπο και προσιτό σε μας τους φοιτητές, άρα θα είναι 

και στα παιδιά». 

18. «Μου άρεσε πολύ το παιχνίδι και θα φανεί χρήσιμο στα παιδιά. Η μακέτα θα 

μπορούσε να είναι πιο μεγάλη με περισσότερα σχήματα». 

19. «Το παιχνίδι θα μπορούσε να βελτιωθεί προσθέτοντας κι άλλα γεωμετρικά 

σχήματα». 

20. «Καμία βελτίωση. Το παιχνίδι ήταν αρκετά ενδιαφέρον και πρωτότυπο». 

 

Σ’ αυτήν την ερώτηση φαίνεται ότι 10 από τους φοιτητές προτείνουν ως βελτίωση για 

το παιχνίδι να έχει περισσότερες ερωτήσεις με γεωμετρικά σχήματα και μεγαλύτερη 

μακέτα, ενώ οι υπόλοιποι 10 δε θεωρούν ότι το παιχνίδι χρειάζεται βελτίωση. 

 

- Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητούσε από τους φοιτητές να 

επιλέξουν ποιο σχήμα τους δυσκόλεψε. Τέσσερις από τους φοιτητές επέλεξαν 

ότι δυσκολεύτηκαν στο ρόμβο. Έξι φοιτητές δήλωσαν ότι τους δυσκόλεψε το 

τραπέζιο, ενώ δέκα φοιτητές δε δυσκολεύτηκαν σε κανένα γεωμετρικό σχήμα. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

5. Συμπεράσματα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αξιολόγηση 

ενός παιχνιδιού που βασίζεται στη χρήση απτικών διεπαφών για την εκμάθηση 

βασικών γεωμετρικών σχημάτων. Την αξιολόγηση του παιχνιδιού έκαναν 20 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που όπως φάνηκε από το ερωτηματολόγιο που 

συμπλήρωσαν, αξιολόγησαν θετικά το συγκεκριμένο παιχνίδι  προτείνοντας βέβαια 

κάποιες βελτιώσεις. 

Οι περισσότεροι φοιτητές (16) έπαιξαν με ευκολία το παιχνίδι, ενώ λίγοι ήταν 

αυτοί που δυσκολεύτηκαν σε κάποιες ερωτήσεις (4). Ο λόγος που δυσκολεύτηκαν οι 

φοιτητές αποδείχτηκε ότι ήταν η απροσεξία τους, αφού όταν διάβαζαν ξανά την 

ερώτηση συνειδητοποιούσαν τι δεν είχαν προσέξει. 

Από τις αναλύσεις του ερωτηματολογίου και τα σχόλια των φοιτητών προκύπτει 

ότι το παιχνίδι ήταν αρεστό σ’ αυτούς και πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι μισοί 

φοιτητές πρότειναν κάποιες βελτιώσεις για το παιχνίδι: να έχει κατασκευαστεί σε 

μεγαλύτερη μακέτα και να ζητάει περισσότερα γεωμετρικά σχήματα, ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα να παίζουν περισσότερα παιδιά μαζί. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του παιχνιδιού δεν υπήρξαν προβλήματα, αφού 

όλα λειτούργησαν όπως ήταν αναμενόμενο. 

Από τις αναλύσεις προκύπτει μία σημαντική διαπίστωση. Η αξιολόγηση του 

παιχνιδιού ήταν σημαντικό να γίνει από τους φοιτητές (υποψήφιους δασκάλους), 

καθώς αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τα αντικείμενα που είναι προσιτά στους μαθητές 

και επιπλέον, εκείνοι αναμένεται να διδάξουν σ’ αυτούς μαθήματα με τη χρήση 

σύγχρονων μέσων διδασκαλίας. 

Συμπερασματικά, τα εκπαιδευτικά λογισμικά, η χρήση απτικών διεπαφών, ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και γενικά όλες οι νέες τεχνολογίες αποδεικνύεται ότι 

είναι χρήσιμες για τη διδασκαλία των μαθηματικών και όλων των μαθημάτων. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξάσκηση μίας νέας γνώσης και για να περάσει 

κάποιος ευχάριστα την ώρα του μαθαίνοντας. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη, αφού χρησιμοποιούνται σε 

καθημερινή βάση απ’ όλους και φυσικά χρησιμοποιούνται από τα παιδιά. Η χρήση 

σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση των 

απτικών μέσων είναι προσιτή τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.  
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6. Συζήτηση – Προτάσεις 

Όπως φάνηκε και από την αξιολόγηση του παιχνιδιού από τους υποψήφιους 

δασκάλους, προκύπτουν κάποιες προτάσεις για βελτίωση του παιχνιδιού, αλλά και 

περαιτέρω διευρύνσεις αυτού. Αρχικά, το παιχνίδι θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

περισσότερα γεωμετρικά σχήματα, γεγονός που θα απαιτούσε και τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή μαθητών σε κάθε ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η μακέτα του παιχνιδιού 

θα μπορούσε να είναι δαπέδου και όχι επιτραπέζια, με αποτέλεσμα οι μαθητές να 

κινούνται σε μεγάλο χώρο για να σχηματίσουν τα ζητούμενα γεωμετρικά σχήματα. 

Μία ακόμα πρόταση διεύρυνσης του παιχνιδιού είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων 

μάθησης των μαθητών ανάμεσα σε δύο μεθόδους διδασκαλίας, παραδοσιακής και 

διδασκαλία με νέες τεχνολογίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Ατομικά στοιχεία: 

 Φύλο:      Άνδρας            Γυναίκα  

 Ηλικία:    …………. 

 Υπηκοότητα:   ……………………………………. 

 Έτος φοίτησης:   ……………………….. 

 

2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ 

Θα ήθελα να χρησιμοποιώ 

αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα συχνά 

     

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον μου 

φάνηκε πολύπλοκο χωρίς να 

υπάρχει λόγος 

     

Μου φάνηκε εύκολο να 

χρησιμοποιήσω το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον 

     

Κατά τη χρήση του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, η προσοχή μου 

ήταν απολύτως εστιασμένη σε 

αυτό που έκανα 

     

Ήμουν συγκεντρωμένος στις 

περιγραφές του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος αλλά και στο τι 

πρέπει να κάνω 

     

Η μαθησιακή εμπειρία αυτή μου 

άφησε ένα όμορφο συναίσθημα 

     

Η μαθησιακή εμπειρία αυτή ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητική 

     

Θα προτιμούσα να μάθαινα στο 

σχολείο για το συγκεκριμένο θέμα 

με τη χρήση αυτού του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

     
 
 
 

Με αυτό το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, μπορώ να μάθω πιο 

γρήγορα απ’ ότι στο σχολείο 

     

Έτσι, μπορώ να μάθω περισσότερα 

και καλύτερα απ’ ότι στο σχολείο 
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3. Θεωρείτε ότι το παιχνίδι χρειάζεται βελτίωση; Αν ναι, τι είδους βελτίωση; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4. Σας δυσκόλεψε κάποιο σχήμα; Αν ναι, ποιο; 

Τρίγωνο                                                  

Τετράγωνο 

Ρόμβος 

Τραπέζιο 

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 
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