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Περίληψη 
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παράλληλα με την ραγδαία ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου-υπολογιστή μέσα στην εκπαίδευση, αναπτύσσεται σταδιακά και ο τομέας της 

συμμετοχικής σχεδίασης με παιδιά, κάτω από την πεποίθηση ότι η συμμετοχή των παιδιών 

στην σχεδιαστική  διαδικασία θα οδηγήσει στη σχεδίαση νέων τεχνολογιών που θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των ανεξάρτητων,  

επικοινωνιακών και καλά πληροφορημένων παιδιών του σήμερα (Druin, 2009). Σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι η σχεδίαση του παιχνιδιού We!Design!Fractions για την 

πραγματοποίηση συνεδριών συμμετοχικής σχεδίασης με μαθητές δημοτικού σχολείου, ώστε 

τα παιδιά να γίνουν συν-σχεδιαστές των γνωστικών αναπαραστάσεων μιας εκπαιδευτικής 

εφαρμογής για τα κλάσματα, η οποία θα βασίζεται στις δικές τους ιδέες που θα παράγουν 

μέσα από το παιχνίδι. Η έρευνά μας ολοκληρώνεται με την παραγωγή και την αξιολόγηση 

των ιδεών από τους συμμετέχοντες, ενώ η δημιουργία της εφαρμογής δεν ανήκει στους 

ερευνητικούς μας στόχους. Το παιχνίδι αποτελείται από  κάρτες και ένα επιτραπέζιο ταμπλό 

πάνω στο οποίο μετακινούνται πιόνια και  αφορμάται από το πλαίσιο των συμμετοχικών 

σχεδιαστικών παιχνιδιών, ώστε μέσα από τις θεωρίες της δημιουργικότητας, τις τεχνικές 

παραγωγής ιδεών και το  εργαλείο των σχεδιαστικών alter egos να διερευνήσει τις αυθεντικές 

αναπαραστάσεις  για τα κλάσματα που τα παιδιά θα ανακαλέσουν μέσα από το πλαίσιο των 

εμπειριών τους ή θα συνθέσουν μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής αντίστοιχα. Αρχικά, 

διεξήχθη μια πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού We!Design!Fractions με συμμετέχοντες 12 

μαθητές έκτης δημοτικού σε 3 συνεδρίες των τεσσάρων ατόμων και ενός συντονιστή. Στην 

συνέχεια, μετά από τεχνικές βελτιώσεις και ενίσχυση των σχεδιαστικών στόχων και 

περιεχομένου των καρτών, πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή της κύριας έρευνας, στην οποία 

στην οποία συμμετείχαν 27 μαθητές έκτης δημοτικού σε  7 συνεδρίες των τεσσάρων ή τριών 

ατόμων, οι οποίοι είχαν καλή κατανόηση των κλασμάτων, και δύο συντονιστές. 

Ακολουθώντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, η 

έρευνα επιβεβαιώνει ότι το πλαίσιο των συμμετοχικών σχεδιαστικών παιχνιδιών μπορεί να 

εφαρμοστεί και για το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών αναπαραστάσεων του δύσκολου 

γνωστικού αντικειμένου των κλασμάτων, από μαθητές δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, η 

τεχνική των σχεδιαστικών alter egos λειτούργησε αποτελεσματικά ως μια ομαλή εισαγωγή 

στη σχεδιαστική διαδικασία, και απελευθέρωσε τους μαθητές ώστε να εκφραστούν χωρίς το 

φόβο της έκθεσης τους, δεσμεύοντας τους εν μέρει με το τελικό προϊόν, ενώ το επιτραπέζιο 

παιχνίδι μέσω των καρτών και των κανόνων του υποστήριξε αποτελεσματικά την παραγωγή 

ιδεών από τους συμμετέχοντες πυροδοτώντας συνεχώς  την ικανοποίηση και την 

δημιουργικότητα τους. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν με το τελικό προϊόν στο βαθμό που 

επιτρέπει η κατανόηση του αντικειμένου, αξιολόγησαν θετικά τις παραγόμενες ιδέες τους 

και θεωρούν ότι  είναι αντιπροσωπευτικές των προσδοκιών των μαθητών για την μαθησιακή 

προσέγγιση των κλασμάτων. Η τελική πρόταση των μαθητών προσφέρει πλούτο υλικού για 

περαιτέρω διερεύνηση και φαίνεται να έχει δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης σε 

καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές ή μαθησιακές προσεγγίσεις. 
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Abstract 
During the last two decades, along with the rapid immersion of the human-computer 

interaction in the education field, the participatory design with children approach rises under 

the assumption that students’ engagement in the design process will lead to new technologies 

that correspond to the needs, interests and potential of  today’s independent, interactive and 

information active children (Druin, 2009). The purpose of this study is to design the 

We!Design!Fractions board game in order to conduct participatory design sessions with 

elementary school students, so as the children to co-design the representations of an 

educational application for fractions, based on their own ideas they will generate through the 

game. The study is  completed after the  participants’ generation and the evaluation of their 

ideas, whereas the development of the application goes beyond the studys’ purpose. The 

game consists of  cards and a board with pieces and is inspired by the participatory design 

games framework, the creativity theories, idea generation techniques and the Design Alter 

Egos technique so as to explore students’  representations elicited from their experiences’ 

context or generated  within the virtual context of the application. At first, a pilot study was 

conducted, with 12 6th  grade  elementary students , in 3 sessions of four, and a coordinator. 

Following, after technical improvements and enhancement of the design aims and cards 

props, we conducted the main study, with 27 6th  grade students in 7 sessions of four or three, 

and 2 coordinators. Through quantitative and qualitative analysis of the selected data, the 

study confirms that the participatory design games framework can be applied for the co- 

design with elementary students, of teaching and learning representations of fractions. 

Specifically, the Design Alter Egos technique worked efficiently as an introduction to the 

design process, and liberate students of the fear of straightforwardly exposing themselves and 

helped them engage partially with the final product, whereas the board game props 

supported efficiently students’ idea generation through stimulating their satisfaction and 

creativity. Students engaged themselves with the final product, to the extent of their field 

understanding, they evaluated positively their generated ideas and they think that the ideas 

represent their expectations, in order to propose their own teaching and learning fractions 

approach. Students’ final  approach offers a richness of material for further consideration, and 

a teaching potential to be implemented for the development of applications or learning 

approaches. 

 

 

Keywords: participatory design with children; fractions; fractions representations; 

participatory design games; participatory design of educational applications with children  
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Εισαγωγή 
Η συμμετοχική σχεδίαση με παιδιά ακολουθεί τις αρχές της συμμετοχικής σχεδίασης, η 

οποία επικεντρώνεται στον χρήστη και τις ανάγκες του, αναζητώντας αντίστοιχα τρόπους 

σχεδίασης της τεχνολογίας με τα παιδιά με την πεποίθηση ότι με την κατανόηση και την 

αξιοποίηση των εμπειριών τους θα πάρουμε αποδοτικότερα εκπαιδευτικά εργαλεία. Τα 

παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα χρηστών η οποία πλήγεται από τις σχέσεις των δομών 

εξουσίας μέσα και έξω από τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και έχουν ανάγκη να 

εκφραστούν, να συμμετέχουν και οι ιδέες τους να αντιπροσωπευθούν (Read, Fitton, & 

Horton, 2014) κατά τη σχεδίαση προϊόντων που τους αφορούν.  

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που διαπραγματεύονται γνωστικά αντικείμενα στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία αναπτύσσονται από εταιρίες λογισμικού ή εκπαιδευτικούς, ενώ τα παιδιά 

ως τελικοί χρήστες είναι αμέτοχοι στην σχεδίαση τους. Επίσης, αν και η εφαρμογή της 

συμμετοχικής σχεδίασης με παιδιά επεκτείνεται σε διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία 

παρατηρούμε ωστόσο μια έλλειψη στην βιβλιογραφία σχετικά με την δημιουργία μιας 

εκπαιδευτικής εφαρμογής της οποίας τα παιδιά θα είναι συν-σχεδιαστές στο γνωστικό 

κομμάτι ώστε να μας δώσουν πληροφορίες για το πώς θέλουν να μαθαίνουν, με ποια 

παραδείγματα θεωρούν ότι θα οδηγηθούν στην κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου. 

Ένα γνωστικό αντικείμενο που χρήζει διερεύνησης μέσα από την οπτική των παιδιών είναι τα 

κλάσματα, που αποτελούν ένα από τα πιο επίμαχα γνωστικά αντικείμενα στο δημοτικό 

σχολείο και εξακολουθούν να είναι πηγή δυσκολιών για τα περισσότερα παιδιά.  

Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι αναπτύσσονται σχετικές τεχνικές και μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν αποτελεσματικά να εκμαιεύσουν τις ιδέες των παιδιών 

μέσα από τις οποίες θα εκφράζουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες τους και τις εμπειρίες τους, 

όπως το μεθοδολογικό πλαίσιο We!Design & Play, το οποίο παρουσίασαν οι Triantafyllakos, 

Palaigeorgiou, & Tsoukalas (2011). Το πλαίσιο αυτό έχει την μορφή ενός συμμετοχικού 

σχεδιαστικού παιχνιδιού και έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά με μαθητευόμενους ώστε να 

συλλέξει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για να δημιουργηθεί μία εφαρμογή που θα τους αφορά. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ελλείψεις αλλά και την δυνατότητες που θα αντλήσουμε 

από το  σχετικό μεθοδολογικό πλαίσιο, θα επιχειρήσουμε να συν-σχεδιάσουμε με μαθητές 

δημοτικού σχολείου το γνωστικό μέρος μιας εφαρμογής για τα κλάσματα. Έχοντας ως 

αφόρμηση το μεθοδολογικό πλαίσιο We!Design & Play, θα σχεδιάσουμε το δικό μας παιχνίδι 

το οποίο θα χρησιμοποιεί τις θεωρίες για την δημιουργικότητα, τεχνικές παραγωγής ιδεών 

και την τεχνική των Σχεδιαστικών Alter Egos που εισήγαγαν οι Triantafyllakos, Palaigeorgiou, 

& Tsoukalas (2010) ώστε να αντλήσουμε τις γνωστικές αναπαραστάσεις των παιδιών για τα 

κλάσματα μέσα στα πλαίσια χρήσης που προσφέρει το παιχνίδι. 

Με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η παρούσα έρευνα προσπαθεί, αποτελείται από ενότητες, 

οι οποίες οργανώθηκαν ως εξής: 

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο των βασικών αντικειμένων 

τα οποία διαπραγματεύεται η έρευνά μας. Αρχικά επιχειρείται μια θεωρητική πλαισίωση του 
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αντικειμένου της συμμετοχικής σχεδίασης, των θεωρητικών και φιλοσοφικών αρχών, στόχων 

και τεχνικών που αναπτύχθηκαν με την πάροδο της εξέλιξής του, ενώ στη συνέχεια 

περιγράφεται  ο ξεχωριστός τομέας της συμμετοχικής σχεδίασης με παιδιά, η σύμφυτη 

εξέλιξή του με τον τομέα της HCI,  οι βασικότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές 

που έχουν αναπτυχθεί με τις σχετικές διαφοροποιήσεις τους, και αναλύονται τα αντίστοιχα 

παραδείγματα των σχετικών ερευνών.  

Η τελευταία υποενότητα αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων, 

επεξηγώντας τον σημαντικό ρόλο του για την εκπαίδευση και αναλύοντας τα αίτια στα οποία 

αποδίδονται οι δυσκολίες που παρατηρούνται, και τα παραθέτοντας τα πιο συνηθισμένα 

λάθη των παιδιών. Στην συνέχεια εστιάζουμε στους τρόπους αναπαράστασης των 

κλασμάτων ως μαθηματικών εννοιών, στα μοντέλα διδασκαλίας που υπάρχουν για τα 

κλάσματα  και στο πώς η τεχνολογία συνεισφέρει στις σχετικές αναπαραστάσεις για την  

μάθηση.  

Στην δεύτερη ενότητα περιγράφεται το μεθοδολογικό πλαίσιο των συμμετοχικών 

σχεδιαστικών παιχνιδιών και η βιβλιογραφική διερεύνηση  των  σχετικών θεωριών για τον 

σχεδιασμό του δικού μας αντίστοιχου πλαισίου, στο πεδίο της δημιουργικότητας,  της 

συγκλίνουσας και αποκλίνουσας σκέψης και του σχεδιαστικού εργαλείου των personas. 

Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται οι γενικοί σχεδιαστικοί στόχοι, και η σχεδίαση των καρτών 

και του ταμπλό του παιχνιδιού We!Design!Fractions, στο οποίο βασίζεται η έρευνα μας. Η 

σχεδίαση του τελικού παιχνιδιού πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις: Προηγήθηκε η 

σχεδίαση και εφαρμογή της πρώτης εκδοχής του παιχνιδιού σε μια πιλοτική φάση της 

έρευνας, στην οποία περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε με τα σχετικά 

στοιχεία (ερωτήματα, συμμετέχοντες, διαδικασία, μέσα συλλογής δεδομένων). Με βάση τα 

ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν, προέκυψε η σχεδίαση της τελικής 

εκδοχής του παιχνιδιού, την οποία περιγράφουμε αναλυτικά. 

Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήσαμε για 

την εφαρμογή της τελικής εκδοχής του παιχνιδιού We!Design!Fractions, τα ερευνητικά 

ερωτήματα, οι συμμετέχοντες, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις συνεδρίες 

συμμετοχικής σχεδίασης , και τα μέσα συλλογής των δεδομένων. 

Στην πέμπτη ενότητα αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα που αφορούν 

στην εμπειρία του παιχνιδιού, τα στοιχεία του και το τελικό προϊόν της σχεδίασης, σε σχέση 

με τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε εξαρχής 

Στην έκτη ενότητα ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, τα οποία σχολιάζονται 

σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα, παρουσιάζεται η παράπλευρη συνέπεια της έρευνας, 

οι περιορισμοί της και προεκτάσεις της.  

 

 

 



12 
 

                                        1.Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1..Συμμετοχική σχεδίαση 

1.1.1. Ορισμοί και ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου 
 

O ορισμός της συμμετοχικής σχεδίασης που προηγείται χρονολογικά είναι των Schuler & 

Namioka (1993) οι οποίοι συγκεντρώνουν πρώτοι βασικές αρχές  και πρακτικές της 

συμμετοχικής σχεδίασης: 

«H συμμετοχική σχεδίαση συνιστά μια νέα προσέγγιση για τη σχεδίαση υπολογιστικών 

συστημάτων, όπου  τα άτομα προορίζονται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα έτσι ώστε να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο στη σχεδίαση του» (Schuler & Namioka, 1993).  

Άλλοι ερευνητές ορίζουν πιο λεπτομερώς την συμμετοχική σχεδίαση (Participatory Design) 

ως μια σειρά θεωριών, πρακτικών και σπουδών οι οποίες αναφέρονται στους τελικούς 

χρήστες ως ενεργούς συμμετέχοντες σε δραστηριότητες  που οδηγούν σε προϊόντα 

λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων ή σε δραστηριότητες που βασίζονται 

σε υπολογιστικά συστήματα (Greenbaum & Kyng, 1991; Muller & Kuhn, 1993; Μuller, 2003). 

H συμμετοχική σχεδίαση στις Σκανδιναβικές χώρες 

Η συμμετοχική σχεδίαση γεννήθηκε ως ιδέα και άρχισε να παγιώνεται ως πρακτική  στις 

Σκανδιναβικές χώρες στα τέλη της δεκαετίας του ’70  με τον όρο Cooperative design αρχικά, 

μέσα από την στενή συνεργασία μεταξύ ερευνητών και συνδικάτων για την σχεδίαση 

υπολογιστικών συστημάτων από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η «Σκανδιναβική 

πρόκληση», όπως ονομάστηκε αυτή η τάση, αναφέρεται στο σύνολο των προοπτικών και 

πρακτικών για την εμπλοκή των χρηστών στη σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων τα οποία 

έχουν άμεση επίδραση στη ζωή τους, μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο 

(Τριανταφυλλάκος, 2010). Η συμμετοχική σχεδίαση επομένως, ξεκίνησε με ένα έντονο 

πολιτικό υπόβαθρο, ως κομμάτι του γενικότερου Σκανδιναβικού κινήματος για τον 

εκδημοκρατισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ως στρατηγική τη 

συλλογικότητα των σωματείων των εργαζομένων για να επιτευχθεί αυτό (Bjerknes &  

Bratteteig, 1995). 

Το εργασιακό κλίμα αρχίζει να επικεντρώνεται στον εργαζόμενο άνθρωπο και τις ανάγκες 

του, τη συλλογική ασφάλεια, και την αυτονομία των εργαζομένων. Αντίστοιχα 

δημιουργήθηκαν και τα πρώτα έργα συμμετοχικής σχεδίασης  τα οποία έθεσαν τις βάσεις 

για την διάχυση της ιδέας και την θεσμοθέτηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην 

σχεδίαση συστημάτων για το εργασιακό περιβάλλον (Τριανταφυλλάκος, 2010). Το πρώτο 

μεγάλο έργο ήταν το  NJMF (Norwegian Iron and Metal Workers Union) στην Νορβηγία το 

1974 για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου γραμμών παραγωγής (Ehn, 

1993), το οποίο εστίαζε στο ότι η γνώση που αποκτάται σε τοπικό επίπεδο πρέπει να 

αποτελέσει τη  βάση για να μπορέσουν τα συνδικάτα των εργαζομένων να δράσουν 
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συλλογικά (Bjerknes &  Bratteteig, 1995). Αργότερα, (1975-1979) ακολούθησαν τα συλλογικά 

έργα DEMOS (DEMOkratiske Styringssystemer) στην Σουηδία, τα οποία επικεντρώθηκαν στη 

στήριξη του υπεύθυνου και επιδέξιου εργαζομένου (Bjerknes &  Bratteteig, 1995), και το 

αντίστοιχο DUE (Demokrati, Udvikling og Edb)  στην Δανία το 1975 που στόχευε στην 

ανάπτυξη ενός επαγγελματικού curriculum και προγράμματος ερευνών για την ανάπτυξη 

υπολογιστικών συστημάτων για 4 διαφορετικές βιομηχανίες (Bjerknes &  Bratteteig, 1995; 

Τριανταφυλλάκος, 2010). 

Η  μεγάλη αλλαγή στη βιομηχανία  και στη σύλληψη της σχεδίασης ήρθε με τα έργα 

«δεύτερης γενιάς», από τα οποία πρωτοστατεί το UTOPIA (1981-1985) το πρώτο 

αναγνωρισμένο έργο  συμμετοχικής σχεδίασης (Asaro, 2000). Το UTOPIA ήταν μια 

πρωτοποριακή συνεργασία  μεταξύ των  Workers Nordic Graphic Worker’s Union ( Ένωση 

Γραφιστών των Σκανδιναβικών Χωρών) και ερευνητών από την Δανία και την Σουηδία για  τη 

σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων και  την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων, 

που ανέπτυξε μια μεθοδολογία συμμετοχικής σχεδίασης και έδωσε έμφαση στις αξίες της 

δημοκρατίας, της δεξιοτεχνίας και της  χειραφέτησης μέσω της διαδικασίας σχεδίασης (Εhn, 

1993; Asaro 2000). 

Το πρώτο Σκανδιναβικό συνέδριο με αντικείμενο την συμμετοχική σχεδίαση έλαβε χώρα στο 

πανεπιστήμιο του Aarhus στην Δανία, το 1975 (Arbejdskollektivet – Conference on Working 

Approaches in Systems Development). Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει ζητήματα 

που αφορούσαν στην σχεδίαση και την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων (IT) στον 

εργασιακό χώρο βάσει των αρχών της συμμετοχής και της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων 

(Muller, 2003).  

Οι ρίζες επομένως του Cooperative Design προέρχονται από τις Σκανδιναβικές χώρες, 

ωστόσο παρείχαν τα απαραίτητα στοιχεία στους προγραμματιστές και χρήστες των 

πληροφοριακών συστημάτων των Η.Π.Α. για να ξεκινήσουν να δουλεύουν μαζί ενεργά. Με 

αυτόν τον τρόπο, το Cooperative Design θέτει τις βάσεις για περισσότερες πρακτικές 

συμμετοχικής σχεδίασης τόσο στις Η.Π.Α., όσο και στις Σκανδιναβικές χώρες (Greenbaum, 

1993). 

Η συμμετοχική σχεδίαση στις Η.Π.Α. 

H ιδέα της συμμετοχικής σχεδίασης στις Η.Π.Α. αναπτύχθηκε για διαφορετικούς λόγους, σε 

αντίθεση με την δημοκρατική φιλοσοφία των Σκανδιναβικών χωρών.  Η ανάγκη για 

τεχνολογικό εξορθολογισμό, προκαλεί τις επιχειρήσεις, όπως  η  IBM (International Business 

Machines Corporation) και άλλες, να αρχίσουν να εμπλέκουν τους χρήστες στην από κοινού 

σχεδίαση εφαρμογών και συστημάτων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (Read, Fitton, & 

Horton, 2014). Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, εντοπίζουμε μια προσπάθεια στις Η.Π.Α. ώστε 

να ξεπεραστεί το μοντέλο της  σχεδίασης με εστίαση στον χρήστη (User Centered Design) 

δίνοντας επιπλέον έμφαση στα ζητήματα που αφορούν στην λήψη αποφάσεων κατά την 

σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων (Greenbaum, 1993).  

Η αλλαγή στάσης έγκειται στο σχεδιάζουμε όχι πλέον για τους χρήστες (User Centered 

Design), αλλά μαζί με τους χρήστες (Participatory design) (Sanders, 2002). H διαφορά 

ανάμεσα στους δυο όρους είναι ότι η σχεδίαση με εστίαση στους τελικούς χρήστες (User 
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Centered Design) συνιστά έναν ευρύ ορισμό για να περιγράψει διαδικασίες σχεδίασης στις 

οποίες οι τελικοί χρήστες επηρεάζουν την ίδια τη σχεδίαση, ενώ στη συμμετοχική σχεδίαση 

(Participatory Design) οι χρήστες εμπλέκονται στη σχεδίαση των προϊόντων με τη έννοια ότι 

είναι συν-σχεδιαστές. Όπως επισημαίνει η Sanders (2002) στη σχεδίαση με εστίαση στους 

τελικούς χρήστες (User Centered Design) οι ρόλοι του ερευνητή και του σχεδιαστή είναι 

διακριτοί, ενώ στις πρακτικές συμμετοχικής σχεδίασης (Participatory Design) οι ρόλοι δεν 

είναι ξεκάθαροι και ο χρήστης γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας (Sanders, 

2002). Ο Τριανταφυλλάκος στη διδακτορική του διατριβή (2010), εκφράζει έναν ορισμό με 

πιο σύγχρονους όρους, σύμφωνα με τον οποίο η  συμμετοχική σχεδίαση (Participatory 

Design) ορίζει την εμπλοκή των μελλοντικών χρηστών στη σχεδιαστική διαδικασία καθ ‘όλη 

τη διάρκειά της και ο ρόλος του χρήστη είναι καθοριστικός τόσο στη σχεδίαση όσο και στην 

τελική λήψη αποφάσεων. 

 Η σχεδίαση με εστίαση στους τελικούς χρήστες (User Centered Design) επομένως 

προσπάθησε να φέρει πάλι τον άνθρωπο στο προσκήνιο. Την ίδια περίοδο η έρευνα στον 

τομέα της Αλληλεπίδρασης Aνθρώπου Yπολογιστή (Ηuman Computer Interaction) παίζει 

σημαντικό ρόλο στο να φέρει τις κοινωνικές  και ανθρωπιστικές επιστήμες στο προηγούμενο 

σύστημα ανάπτυξης που στοχεύει στην ποσότητα παραγωγής (Norman, Draper J986)(όπως 

αναφέρει ο Greenbaum, 1993). Το 1990 λαμβάνει χώρα στο Σιάτλ των ΗΠΑ το πρώτο 

παγκόσμιο συνέδριο συμμετοχικής σχεδίασης (Participatory Design Conference), με την 

ενεργή συμμετοχή ερευνητών και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού (Kensing & Blomberg, 

1998), όπου συζητούνται τα αιτήματα  που αφορούν στην προώθηση της ιδέας της 

συμμετοχής τελικών χρηστών στην σχεδιαστική διαδικασία. 

Διαπιστώνουμε επομένως ότι στις ΗΠΑ, λόγω του διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού 

κλίματος, οι συζητήσεις για εκδημοκρατισμό των συνθηκών εργασίας δεν είναι 

προτεραιότητα, και ότι οι ερευνητές προσανατολίζονται σε άλλους τρόπους 

προγραμματισμού συμμετοχικής σχεδίασης (Kensing & Blomberg, 1998). Οι ειδικοί της 

σχεδίασης των συστημάτων της Βόρειας Αμερικής επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των 

στόχων των επιχειρήσεων αυξάνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της 

τεχνικής σχεδίασης (Asaro,2000).  

Το ερώτημα για τον ηθικό προσανατολισμό της συμμετοχικής σχεδίασης 

Διαπιστώνουμε επομένως ότι η συμμετοχική σχεδίαση έχοντας διαφορετική εκκίνηση στις 

δύο πλευρές του Ατλαντικού (Σκανδιναβικές χώρες και Η.Π.Α.) αναπτύχθηκε σε διαφορετικές 

βάσεις και εγείρει συζητήσεις μεταξύ των ερευνητών όσον αφορά στον ηθικό 

προσανατολισμό της. Η βασική αρχή της συμμετοχικής σχεδίασης  σύμφωνα με τους 

Robertson and Wagner (2012: 65) είναι ότι «οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν 

αποφάσεις για το πώς θα κάνουν τη δουλειά τους και άλλες δραστηριότητες στις οποίες θα 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία». Αυτή είναι επίσης και  η πιο αμφισβητήσιμη πλευρά της 

συμμετοχικής σχεδίασης, η πιο άμεσα καθορισμένη ηθική δέσμευση και το κυριότερο σημείο 

διαφωνίας με τον συμβατικό χρήστη ή με τις ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις 

σχεδίασης(Robertson and Wagner 2012: 65). Ο Kyng (1994) περιγράφει αυτή την εξέλιξη 

αναφέροντας ότι σιγά σιγά οι πολιτικές προεκτάσεις αυτής της ιδέας (και πρακτικής) 

παραμερίστηκαν, και πως η μεταφορά της ιδέας της συμμετοχικής σχεδίασης στις ΗΠΑ, την 
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μετέτρεψε από «μια ιδέα για ανατροπή, σε μόδα», η οποία χρησιμοποιείται για να 

αναπτυχθούν επικερδή συστήματα με ευρύτερη αποδοχή. Γι αυτό το λόγο, μεγαλύτερη 

αποδοχή γνώρισαν οι τεχνικές της συμμετοχικής σχεδίασης, σε αντίθεση με τις ηθικές αξίες 

που προέβαλλε η τάση που ξεκίνησε από τις Σκανδιναβικές χώρες (Kyng, 1994). 

Ο Greenbaum(1993) ωστόσο αναφέρει ότι δρόμος από τη συμμετοχική σχεδίαση μέχρι τον 

εκδημοκρατισμό του εργασιακού χώρου μπορεί να χτιστεί εν μέρει, στη βάση επιτυχών 

έργων συμμετοχικής σχεδίασης. Πέρα από τις παραπάνω αναφορές, βλέπουμε ότι η 

«συμμετοχή» ήταν το αποτέλεσμα ρητών (πολιτικών) ιδεών που μεταφράστηκαν σε 

πειραματική πρακτική σχεδίασης (Iversen & Dindler, 2013). 

Προσπάθειες ορισμού της συμμετοχικής σχεδίασης στο πεδίο της έρευνας 

Σύμφωνα με τους Kensing & Blomberg (1998), η συμμετοχική σχεδίαση είναι πεδίο έρευνας 

που ωριμάζει συνεχώς και μια εξελισσόμενη πρακτική ανάμεσα   σε ειδικούς σχεδιαστές. Οι 

ερευνητές της συμμετοχικής σχεδίασης αναζητούν τις συνθήκες για τη συμμετοχή των 

χρηστών στη σχεδίαση και στην εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων στην εργασία.  

Mέσα στην πάροδο του χρόνου και τη συνεχή εξέλιξη των δεδομένων, ο Spinuzzi (2005) 

εκφράζει την έλλειψη ενός ισχυρού μεθοδολογικού πλαισίου για την συμμετοχική σχεδίαση 

και την ορίζει ως μια «μεθοδολογία έρευνας»  στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, 

στις συμμετοχικές εργασίες που υποστηρίζονται από υπολογιστικά συστήματα και τα 

συναφή πεδία, ή αλλιώς ως «πεδίο». Σύμφωνα με τον Spinuzzi (2005), αν και θεωρείται μια 

προσέγγιση σχεδίασης, η συμμετοχική σχεδίαση έχει το δικό της κατανοητό μεθοδολογικό 

προσανατολισμό, μεθόδους και τεχνικές, όπως ακριβώς η έρευνα για την συμμετοχική 

σχεδίαση.  

O Μuller (2003) συμφωνεί στο ότι λόγω της ποικιλομορφίας που υπάρχει στο πεδίο της 

συμμετοχικής σχεδίασης, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή θεωρία, παράδειγμα 

σπουδών ή προσέγγιση. Ο ίδιος, στην προσπάθειά του να ορίσει το ερευνητικό πεδίο της 

συμμετοχικής σχεδίασης, αναφέρει πρώτος ότι η συμμετοχική σχεδίαση ορίζει έναν 

ενδιάμεσο, «τρίτο χώρο» ανάμεσα σε δυο διακριτούς κόσμους, τον κόσμο των σχεδιαστών 

και τον κόσμο των χρηστών, κάθε ένας από τους οποίους  έχει τις δικές του γνώσεις και 

ακολουθεί τις δικές του πρακτικές μέσα σε αυστηρά καθορισμένα πλαίσια (boundaries). Η 

μετακίνηση από τον ένα κόσμο στον άλλο, ώστε να βρεθεί μια γέφυρα συνιστά την πρόκληση 

της Επικοινωνίας Ανθρώπου- Υπολογιστή και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι 

παραδοσιακές προσεγγίσεις στην έρευνα αλλά και στην πρακτική εφαρμογή αυτού του 

πεδίου έχουν εστιάσει κατά κύριο λόγο σε τεχνικές και εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν την 

μονόδρομη μεταφορά πληροφορίας από τον κόσμο των χρηστών στον κόσμο των 

σχεδιαστών και των προγραμματιστών, ενώ ελάχιστες τεχνικές επιδιώκουν την αμφίδρομη 

μεταφορά γνώσης. Η  συμμετοχική σχεδίαση επιδιώκει την ανάπτυξη των συνθηκών ώστε να  

«επικοινωνήσουν» οι δυο πλευρές στα πλαίσια ενός ενδιάμεσου, «υβριδικού χώρου» 

(Muller, 2003;Τριανταφυλλάκος 2010). 
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1.1.2.Τεχνικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις συμμετοχικής 

σχεδίασης 
 

Όπως συζητήσαμε παραπάνω, η ποικιλομορφία που υπάρχει στο πεδίο της συμμετοχικής 

σχεδίασης καθιστά δύσκολη την διαμόρφωση μια κοινής θεωρίας ή παραδείγματος 

σπουδών, οπότε δεχόμαστε ότι η συμμετοχική σχεδίαση συνίσταται τόσο από τις θεωρίες 

όσο και από τις πρακτικές της (Μuller, 2003). Από τις αρχές της έρευνας για την συμμετοχική 

σχεδίαση, όπου κύριος στόχος ήταν η «μη μετρήσιμη», εμπειρική γνώση, οι ερευνητές 

υιοθέτησαν την προσέγγιση των «εργαλείων», την ιδέα ότι «η υποστήριξη των 

πληροφοριακών συστημάτων σχεδιάζεται ως μια συλλογή εργαλείων, από τα οποία ο 

ειδικευμένος εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει» (Spinuzzi, 2005). 

Οι Kensing & Madsen (1993) ανέπτυξαν μια ταξινομία 30 περίπου τεχνικών και 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων συμμετοχικής σχεδίασης συστημάτων , το επονομαζόμενο 

«tools for the toolbox», μοντέλο το οποίο επέκτειναν οι Muller et al. (1993). Οι Sanders et al. 

(2010) επίσης, ανέπτυξαν  ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο οργάνωσης των εργαλείων και 

τεχνικών της συμμετοχικής σχεδίασης από πολλές πηγές, με βάση τη μορφή, το σκοπό και το 

πλαίσιο για το οποίο κάποιος θα επιλέξει την κατάλληλη τεχνική. 

Με βάση την προσαρμογή του Τριανταφυλλάκου(2010) από τους Kensing & Munk-Madsen 

(1993), αλλά και προσθέτοντας στοιχεία από τις ταξινομίες των Muller et al. (1993) και 

Sanders, Brandt & Binder, 2010) θα παραθέσουμε τις βασικότερες, αν και ενδεικτικές 

προσεγγίσεις, μαζί με τις περιοχές γνώσης τις οποίες καλύπτουν, και  οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στο χώρο της συμμετοχικής σχεδίασης αυτούσιες ή με παραλλαγές.  

Οι τεχνικές συμμετοχικής σχεδίασης βασίζονται στα εξής: συνεντεύξεις, video καταγραφές, 

συνεργατικές συνεδρίες σχεδίασης (workshops) πχ. Future Workshops, CARD, σχεδιαστικά 

παιχνίδια, συνεργατική ανάπτυξη πρωτοτύπων (PICTIVE, video prototyping, 2-D collages, 2-D 

mappings), σενάρια και αφηγήσεις πχ. Scenarios, Contextual Scenarios, Personas, Pastiche 

Scenarios, storyboarding, θεατρικές προσεγγίσεις πχ. Forum Theater, Play-back Theater,  

Interface Theater, Fictitious Retrospectives, props, black boxes, Bodystorming, 

παρατήρηση/εθνογραφία, διερευνητικά αντικείμενα (probes) π.χ. Cultural Probes, 

Technology Probes, User Diaries, Provotyping, mock- ups (Kensing & Munk-Madsen, 1993; 

Muller et al.,1993;  Sanders et al.,2010; Τριανταφυλλάκος 2010) 

 

1.1.3.Διάφορες προεκτάσεις της συμμετοχικής σχεδίασης πέρα από 

τον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή 
 

 Όπως σημειώνουν οι Bratteteig & Wagner (2012), στις μέρες μας η  λέξη «συμμετοχικός»  

σημαίνει περισσότερα στον τομέα Αλληλεπίδρασης Aνθρώπου-υπολογιστή,  από την αρχική 

εστίασή της σε διαδικασίες σχεδίασης. Η συμμετοχική σχεδίαση υπήρξε μέχρι σήμερα  

αναπόσπαστο κομμάτι  της ανάπτυξης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και ολοένα και 

αυξάνονται τα βιβλία που γράφονται πάνω στην συγκεκριμένη επιστήμη όσον αφορά στο 
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σχεδιασμό ή στη διοίκηση, τα οποία βασίζονται στις αρχές της συμμετοχικής σχεδίασης  

(Bratteteig & Wagner, 2012). Παρ’ όλα αυτά,  η συμμετοχική σχεδίαση μπορεί να  περιγράψει 

τρόπους κατανομής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσα σε οργανισμούς ή κοινότητες, 

συμμετοχής του κοινού στην δημιουργία ενός καλλιτεχνικού έργου, να αναφέρεται στη 

γνώση που διαμοιράζεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ή να συνεισφέρει στην συλλογή 

δεδομένων (Vines, Clarke, Wright, McCarthy & Olivier, 2013). 

Σήμερα η συμμετοχική σχεδίαση παίρνει διάφορες μορφές και συναντάται σε ποικίλους 

τομείς όπως για παράδειγμα στη γραφιστική, στην τεχνολογία λογισμικού, στην 

αρχιτεκτονική, στην δημόσια πολιτική, στην ψυχολογία, στην ανθρωπολογία, στην 

κοινωνιολογία, στις σπουδές κοινωνικής εργασίας και επικοινωνίας, στις πολιτικές 

επιστήμες, και συνίσταται από εμπειρίες σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και διάφορα 

πολιτισμικά πλαίσια (Gregory, 2003). 

Στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων, η συμμετοχική σχεδίαση έχει αποκτήσει τη φήμη μιας 

χρήσιμης μεθόδου καθώς διάφορες μεγάλες και με επιρροή εταιρίες παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών χτίζουν την ταυτότητά τους βασιζόμενες σε μεθόδους 

συμμετοχικής σχεδίασης (Read, Fitton, & Horton, 2014). Η συμμετοχική σχεδίαση 

παρουσιάζεται ως μια μέθοδος που βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα, μια «φιλική» λύση για τον 

χρήστη (Van Mechelen, Gielen, Laenen & Zaman, 2014). Αυτή η επιχειρηματική τάση της 

συμμετοχικής σχεδίασης αντιμετωπίζεται είτε με ενθουσιασμό, είτε με απογοήτευση (Read 

et al., 2014). 

Οι ερευνητές και οι εργαζόμενοι ενώνονται κάτω από τη διάχυτη ανησυχία για τις γνώσεις, 

τη «φωνή» και τα δικαιώματά των τελικών χρηστών, συνήθως μέσα στο πλαίσιο της 

τεχνολογικής σχεδίασης και ανάπτυξης, αλλά και σε άλλους συμμετοχικούς θεσμούς 

(εργαζόμενοι σε εταιρίες, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κυβερνήσεις) (Μuller, 

2013). Η συμμετοχική σχεδίαση, εμπλέκοντας όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και τους 

τελικούς χρήστες, υπόσχεται να δώσει καλύτερες ιδέες, οι οποίες δεν θα είχαν έρθει στην 

επιφάνεια διαφορετικά (Van Mechelen et al., 2014)  

Στον τομέα της έρευνας, η συμμετοχική σχεδίαση λαμβάνει αυξανόμενη αποδοχή, καθώς 

πανεπιστήμια, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, μαθήματα 

και μεταπτυχιακά προγράμματα εγείρουν θέματα συμμετοχικής σχεδίασης (Kensing & 

Blomberg, 1998) ενώ ακαδημαϊκοί της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, επικεντρώνονται 

στην ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών για τα παιδιά (Druin 1999, 2002) 

 

 

 

1.2. Συμμετοχική σχεδίαση με  παιδιά 
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Κάτω από τη γενικότερη προσπάθεια για αλλαγή των «δομών της εξουσίας», οι ερευνητές 

ψάχνουν να δώσουν στα παιδιά  τη δική τους  «φωνή» στο σχεδιασμό νέων τεχνολογιών, με 

την πεποίθηση ότι μπορούν να βρεθούν πιο κατάλληλες λύσεις (Μuller, 2003)  

Την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται έντονα η τάση διαχωρισμού της παραδοσιακής 

έρευνας στην συμμετοχική σχεδίαση από την έρευνα που αφορά στην σχεδίαση με την 

συμμετοχή μαθητών, και η ανάδειξή της σε ένα διακριτό πεδίο στα πλαίσια της σχεδιαστικής 

έρευνας (Iversen, 2005). H συμμετοχική σχεδίαση ακολουθεί την αξία της ένταξης των 

παιδιών ως συμμετέχοντες στην έρευνα, η οποία πηγάζει από την κοινωνιολογία (Read et al., 

2014). Στο μοντέλο συμμετοχής του Hart περιγράφεται ένα συνεχές που δείχνει την ολοένα 

και πιο βαθιά ανάμειξη των παιδιών ως παράγοντα που επηρεάζει τη συμμετοχή, μέσα στο 

πλαίσιο της ενδυνάμωσης της φωνής των παιδιών (Ηart, 1970,  όπως αναφέρουν οι Read et 

al., 2014). Σύμφωνα με τους ίδιους, η συμμετοχική σχεδίαση με παιδιά ασχολείται με το πώς 

τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν, να συμμετέχουν και οι ιδέες τους να αντιπροσωπευθούν 

(Read et al., 2014). Η  παράδοση της Σκανδιναβικής συμμετοχικής σχεδίασης, εκτός από 

τεχνικές κι εργαλεία έχει πολλά περισσότερα να δώσει στην εμπλοκή των μαθητών στη 

σχεδίαση (Iversen  & Dindler, 2013). 

Η Interaction Design and Children (IDC)  κοινότητα  αναγνωρίζει την συμμετοχική σχεδίαση 

ως μια αποδεκτή μέθοδο, η οποία συχνά επιλέγεται για την εμπλοκή των μαθητών σε 

δραστηριότητες όπου αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες για τα παιδιά. Η συμμετοχική 

σχεδίαση αναφέρεται στα ετήσια συνέδρια της IDC κοινότητας ήδη από την αρχή της 

σύλληψής και πραγματοποίησής του το 2002, όπου από τις 195 δημοσιεύσεις, οι 35 

περιείχαν κάποια στοιχεία συμμετοχικής σχεδίασης (Read et al., 2014) 

Οι έρευνες στη συμμετοχική σχεδίαση με παιδιά επικεντρώνονται κυρίως γύρω από τα 

φιλοσοφικά επιχειρήματα της εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία, της έρευνας των 

μεθόδων που θα διευκολύνουν την εμπλοκή των μαθητών, και της ποιότητας των προϊόντων 

και ιδεών που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής σχεδίασης (Read et al., 

2014).  

 

1.2.1.Ο ρόλος των παιδιών ως σχεδιαστές νέων τεχνολογιών 
 

H συμμετοχική σχεδίαση με μαθητές ήρθε στο προσκήνιο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

και επηρεάστηκε σημαντικά  από το έργο της Scaife  και της Druin. Δύο διαφορετικοί άξονες 

συμμετοχής εξελίχθηκαν από τις αντίστοιχες αρχές και παραδόσεις, από τις οποίες η πρώτη 

στοχεύει στη συνεισφορά των μαθητών για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας (Druin), και η 

δεύτερη στο πώς οι μαθητές συντελούν στην ενδυνάμωση της «φωνής» τους (Scaife) (Read 

et al., 2014) 

O ρόλος των παιδιών ως συμμετέχοντες στον τομέα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-υπολογιστή 

μοντελοποιήθηκε από την Druin, η οποία εξετάζει τους διάφορους ρόλους που μπορεί να 

έχουν τα οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας (Μarkopoulos & Bekker, 

2003). Η Druin (2002) αναδεικνύει 4 διακριτούς ρόλους  με τους οποίους οι μαθητές  μπορούν 
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να συμμετέχουν στην σχεδιαστική διαδικασία, με κλιμακούμενο εύρος εμπλοκής τους από  

ελάχιστο, μέχρι το σημείο να εμπλέκονται ως συν-σχεδιαστές: οι μαθητές ως χρήστες, ως 

αξιολογητές, ως πληροφοριοδότες και ως ισότιμοι σχεδιαστές ή συν-σχεδιαστές. 

Οι μαθητές ως χρήστες: Τα παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνολογία, ενώ οι σχεδιαστές 

παρατηρούν  το αντίκτυπο που έχει η τεχνολογία στα παιδιά ως χρήστες, ώστε να 

προσαρμόσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό τεχνολογιών ή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Οι μαθητές ως αξιολογητές: τα παιδιά καλούνται να εμπλακούν με  τεχνολογικά πρωτότυπα 

που είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο και η γνώμη τους για την εμπειρία τους αξιολογείται  για 

τον καθορισμό των επόμενων βημάτων της σχεδιαστικής πορείας. 

Οι μαθητές ως πληροφοριοδότες: τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορα στάδια της 

σχεδιαστικής διαδικασίας, από την αρχή μέχρι το τέλος, παρέχοντας πληροφορίες, 

παράγοντας πρωτότυπα και δίνοντας  ανατροφοδότηση για τη σχεδιαστική διαδικασία. 

Οι μαθητές ως ισότιμοι σχεδιαστές: τα παιδιά δρουν ως ισότιμοι συνεργάτες καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σχεδίασης και συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο συμβάλλει στην εξέλιξη 

της διαδικασίας (Druin, 2002). 

 

 

Εικόνα 1. Οι τέσσερις ρόλοι που μπορεί να έχουν τα παιδιά στην σχεδίαση νέων 

τεχνολογιών (Druin, 2002, προσαρμογή από το Τριανταφυλλάκος, 2010) 

 

1.2.2.Παραδείγματα ερευνών συμμετοχικής σχεδίασης με παιδιά 
       

1.2.2.1.Τεχνικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις συν-σχεδίασης με παιδιά 

 

Η Druin (1999) ανέπτυξε την φιλοσοφία του ρόλου των μαθητών ως ισότιμων σχεδιαστών σε 

μεθοδολογία με τον όρο Cooperative Inquiry, η οποία εξελίχθηκε μέσα από δυο έργα, το 

Kidpad και το PETS, και χρησιμοποιείται εδώ και 3 δεκαετίες στο σχεδιασμό νέων 
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τεχνολογιών από τα παιδιά (Druin, 1999). Τα παιδιά συνεργάζονται ισότιμα με τους 

σχεδιαστές για να σχεδιάσουν πρωτότυπα τα οποία υποβάλλονται σε επαναληπτικούς 

σχεδιασμούς για να βελτιωθούν, με συνεχή ανατροφοδότηση από τη σχεδιαστική ομάδα. Σ’ 

αυτή τη μέθοδο, η σχεδιαστική ομάδα συμμετέχει σε όλα τα στάδια του σχεδιαστικού κύκλου 

(Walsh,Foss,Yip & Druin, 2013). Το KidPad  είναι ένα εργαλείο αφήγησης ιστοριών που 

επιτρέπει στα παιδιά να δημιουργήσουν ιστορίες συνεργατικά, ενώ το περιβάλλον PETS 

χρησιμοποιεί μέρη ζώων- ρομπότ ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν 

φανταστικά ζώα με τα οποία θα αφηγηθούν τις ιστορίες που θα γράψουν. 

 

Εικόνα 2 και 3. Τα πρωτότυπα των παιδιών με την μέθοδο  μια ιστορία που 

δημιουργήθηκε στο kidPad και  ένα PETS ζώο-ρομπότ που αφηγείται ιστορίες (Druin, 

1999) 

Η έρευνα των  Druin et al. (1999) μέσα από την μέθοδο Cooperative Inquiry εισάγει τη 

συμμετοχική σχεδίαση ως έναν τρόπο δημιουργίας ενός ασφαλούς και δημιουργικού 

περιβάλλοντος για τη σχεδίαση νέων τεχνολογιών με τα παιδιά (Iversen  & Dindler, 2013).  

Εκτός από την Cooperative Inquiry, χρησιμοποιούνται οι όροι co-design , design partners and 

informant design, για να περιγράψουν μεθόδους συμμετοχικής σχεδίασης με τους μαθητές. 

Κάθε προσέγγιση διαφέρει στα κίνητρα και εστιάζει σε διαφορετικά σημεία, αλλά o κύριος 

προσανατολισμός όλων είναι η εμπλοκή με την ομάδα χρηστών και η διευκόλυνση στις 

σχεδιαστικές δραστηριότητες από ερευνητικές ομάδες που στοχεύουν να αναθέσουν την 

σχεδιασμό και τη δύναμη στην συμμετέχουσα ομάδα χρηστών (Read et al., 2014). 

H μεθοδολογική προσέγγιση της  Scaife et al. (1997)  δίνει στα παιδιά τον ρόλο του 

πληροφοριοδότη (Informant). Η μεθοδολογία διαφέρει από την  Cooperative Inquiry  στο 

σημείο όπου οι ερευνητές μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα στάδια της σχεδιαστικής 

διαδικασίας στα οποία θα εμπλακούν τα παιδιά, και λαμβάνουν πληροφορίες μόνο από αυτά 

τα κρίσιμα στάδια. Η μεθοδολογία Informant design, είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της 

σχεδίασης με τα παιδιά ως ισότιμους σχεδιαστές, όπως ισχύει στην  Cooperative Inquiry,  και 

της σχεδίασης τεχνολογιών για τα παιδιά από ενήλικες (Walsh et al.,2013). 

Μια διαφορετική θεώρηση, η οποία ακολούθησε περισσότερο τις Σκανδιναβικές 

προσεγγίσεις ακολούθησαν οι Mazzone et al. (2010), στην οποία εμπλέκονται μεγάλες 

ομάδες παιδιών σε σύντομο χρονικό διάστημα και συνήθως σε μια δραστηριότητα, γύρω από 

ένα μεγάλο δίκτυο συλλογής ιδεών, οι οποίες θα εμπνεύσουν την ενήλικη σχεδιαστική 

ομάδα, ώστε να τις χρησιμοποιήσει αργότερα (Read et al., 2014). Στη μέθοδο αυτή, οι 
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σχεδιαστές συνεργάζονται με τους χρήστες και μέσα από συνεδρίες σχεδίασης (με τεχνικές 

σχεδίασης, αξιολόγησης αναγκών, συζήτηση, brainstorming) τα παιδιά κατασκευάζουν 

πρωτότυπα χαμηλής πιστότητας για να σχεδιάσουν μια εκπαιδευτική μουσική εφαρμογή.  

 

 

Εικόνα 4. Παραδείγματα από δυο πρωτότυπα που έφτιαξαν τα παιδιά για την μουσική 

εφαρμογή (Mazzone et al.,2010) 

Η τεχνική Bonded Design εστιάζει στην συνεργασία παιδιών δημοτικού σχολείου και 

ενηλίκων για την δημιουργία μιας  διαδικτυακής πύλης διεπαφής και είναι παρόμοια με το 

Cooperative Inquiry, με τη διαφορά ότι οι συν-σχεδιαστές δουλεύουν με τους ερευνητές για 

μικρές χρονικές περιόδους και τα σχεδιαστικά πρότζεκτ λαμβάνουν χώρα στο σχολείο αντί 

για χώρο εργαστηρίου. Αυτό συμβαίνει γιατί για την ολοκλήρωση της έρευνας απαιτήθηκε 

ένας χρόνος συν-σχεδίασης, οπότε οι ερευνητές δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν με 

άλλον τρόπο την έρευνα. Μια ακόμη διαφορά της τεχνικής σε σχέση με το Cooperative 

Inquiry είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται ως μαθητευόμενοι, εκτός από 

σχεδιαστές (Large, Nesset, Beheshti & Bowler, 2006; Walsh et al., 2013)    

 

 

 

Εικόνα 5. Ο βαθμός εμπλοκής των χρηστών στις διάφορες μεθόδους συν-σχεδίασης 

(Large et al., 2006) 

Το KidReporter είναι μια τεχνική που εισήγαγαν οι Bekker, Beusmans, Keyson, & Lloyd (2003) 

στα πλαίσια του πρότζεκτ συμμετοχικής σχεδίασης Mission from Mars, όπου τα παιδιά 
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συντελούν στο σχεδιαστικό πρόβλημα φτιάχνοντας μια εφημερίδα για ένα συγκεκριμένο 

θέμα από τις ιδέες των παιδιών.  Oι ερευνητές δίνουν στα παιδιά κάμερες και σημειωματάρια 

για να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του συστήματος. Η τεχνική είναι 

χρήσιμη για τα παιδιά που μπορεί να έχουν πρόβλημα με το να γράφουν ή να διαβάζουν και 

επιτρέπει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης  με το θέμα που ερευνάται, καθώς έχει ως 

αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό από διαφορετικά είδη δεδομένων (Bekker et al., 2003; 

Walsh et al., 2013) 

 

Εικόνα 6. Απόσπασμα από τις τελικές εφημερίδες των παιδιών, με παραδείγματα από 

εικόνες, σκίτσα και  αποσπάσματα συνεντεύξεων (Bekker et al., 2003) 

 

Η τεχνική Μixing ideas είναι μια τεχνική στην οποία παιδιά ηλικίας 4 με 6 ετών συμμετέχουν 

μαζί με τους σχεδιαστές  στη διαδικασία σχεδιασμού του έργου. Η τεχνική αναδύθηκε μέσα 

από το πλαίσιο ενός σχεδιαστικού έργου με στόχο την μελέτη και ανάπτυξη της ιδέας μιας 

Τάξης του Μέλλοντος  στο πανεπιστήμιο του Maryland, με αντικείμενο την ένωση ατομικών 

ιδεών και τη συγχώνευσή τους σε μεγαλύτερες, συνεργατικές ιδέες (Guha et al., 2004). Τα 

παιδιά καλούνται να απαντήσουν σχεδιαστικά στην ερώτηση: «Αν μπορούσες, πώς θα 

άλλαζες τα κέντρα μάθησης στην τάξη σου;» , χρησιμοποιώντας μεθόδους Cooperative 

inquiry  (brainstorming, ζωγραφική) και την τεχνική Mixing ideas, η οποία αναπτύσσεται σε 

τρία στάδια συνένωσης των ιδεών. Το τελικό «ανακάτεμα» των ιδεών οδήγησε στην τελική 

συνεργατική ιδέα της ομάδας (Guha et al., 2004). 
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Εικόνα 7. Οι ιδέες Storytelling Legos και Magic Funhouse συνενώθηκαν για να 

δημιουργηθεί η ιδέα Storytelling Funhouse (Guha et al., 2004). 

 

 

Εικόνα 8. Η τελική μεγάλη ιδέα που προκύπτει από την ένωση όλων των ιδεών των 

παιδιών (Guha et al., 2004) 

 

Oι Moraveji, Li, Ding, O'Kelley & Woolf (2007) εισήγαγαν  την τεχνική  Comicboarding με στόχο 

να εκμαιεύσουν ιδέες από μαθητές με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο μέσα από ειδικά 

διαμορφωμένα κόμικς. Πρόκειται για μια τεχνική συμμετοχικής σχεδίασης όπου οι ερευνητές 

αξιοποιώντας γνωστά σενάρια, τεχνικές αλληλεπίδρασης και χαρακτήρες  των κόμικς, 

μπόρεσαν να εξαγάγουν με επιτυχία, ιδέες ακόμη και από παιδιά  που δεν είναι συνηθισμένα 

σε τεχνικές brainstorming, όπως τα παιδιά που προέρχονται από σχολεία που ενθαρρύνουν 

την επαναλαμβανόμενη απαγγελία (Moraveji et al., 2007). Η έρευνα διεξήχθη σε 17 παιδιά 

στην Κίνα, με 2 παραλλαγές της μεθοδολογίας Comicboarding .  

 

Εικόνα 9. Στιγμιότυπο κόμικς που δημιουργήθηκε με την τεχνική Comicboarding 

(Moraveji et al., 2007) 

Αντί για να παράγουν συγκεκριμένες σχεδιαστικές ιδέες  σε ένα φαντασιακό πλαίσιο, οι 

Moraveji et al. (2007) παρότρυναν τα παιδιά να αφηγηθούν τις ιδέες τους ως μια συνέχεια 

μίας υπάρχουσας ιστορίας. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η συνήθης αδυναμία των 

παιδιών να διατυπώσουν τις λεπτομέρειες των γεγονότων. Σε κάθε συνεδρία ένας 

σκιτσογράφος σχεδιάζει τις ιδέες των παιδιών, ώστε να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα να 

εστιάσουν στις ιδέες και όχι στην σχεδίασή τους, και να ενισχύσει την εμπλοκή των παιδιών 

στην σχεδίαση ενός πραγματικού κόμικς. 
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Εικόνα 10. Το παιδί διορθώνει το σχέδιο του ενήλικα σκιτσογράφου (Moraveji et al, 2007) 

Τα αποτελέσματα εστίασαν στην ποσότητα των παραγόμενων ιδεών και όχι στo κατά πόσο 

είναι σχετικές και εφαρμόσιμες, εφόσον η μέθοδος οδηγεί σε πρωτότυπα χαμηλής 

ακρίβειας, για ένα πρώιμο στάδιο σχεδίασης, ωστόσο είναι ενθαρρυντικά, υποδεικνύοντας 

ότι η μέθοδος έχει να προσφέρει στη συν-σχεδίαση με παιδιά.   

Η  τεχνική Layered Elaboration (πολυεπίπεδη επεξεργασία) είναι μια τεχνική των Walsh et al. 

(2010) για την παραγωγή πρωτοτύπων σε χαρτί, κατά την οποία οι προηγούμενες εκδοχές 

των σχεδιαστικών επαναλήψεων κρατούν ανέπαφες τις αρχικές ιδέες, ενώ παράλληλα η 

παραγωγή ιδεών συνεχίζεται, προσθέτοντας «στρώματα-επίπεδα» διαφανούς υλικού σε 

κάθε επανάληψη. H ομάδα των παιδιών που έλαβε μέρος στην έρευνα χρησιμοποίησε την 

τεχνική για να σχεδιάσει ένα διδακτικό παιχνίδι για την εξοικονόμηση της ενέργειας (Walsh 

et al., 2010). Η μεγαλύτερη ομάδα των παιδιών διασπάται σε μικρότερες ομάδες, από τις 

οποίες η κάθε μια δημιουργεί ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Στο τέλος ενός 

χρονικού ορίου, οι ομάδες συναντώνται για να περιγράψουν τις ιδέες τους στην μεγαλύτερη 

ομάδα και μετά την παρουσίαση, ένα διάφανο χαρτί προστίθεται στο χαρτί με τα σχέδια των 

παιδιών και οι ομάδες ανταλλάσουν τα σχέδια τους. Η επόμενη ομάδα προσθέτει τις δικές 

τις ιδέες στο σχέδιο, πάνω στο διάφανο χαρτί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσο χρειαστεί 

και τα πρωτότυπα που έχουν υποστεί την πολυεπίπεδη επεξεργασία τοποθετούνται το ένα 

πάνω στο άλλο, ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τον συνολικό σχεδιασμό (Walsh et al., 2013). 

 

Εικόνα 11. Τα παιδιά σχεδιάζουν ένα παιχνίδι με την τεχνική Layered Elaboration (Walsh 

et al., 2010) 
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Εικόνα 12.  Παράδειγμα ενός  elaborated (επεξεργασμένου) storyboard (Walsh et al., 

2010) 

Για την περαιτέρω εξερεύνηση των ιδεών των παιδιών, μετά τις συνεδρίες σχεδίασης με την 

τεχνική Layered Elaboration αναπτύχθηκε «το Σπίτι της ενέργειας», ένα παιχνίδι 

πρωτοτύπου. Το παιχνίδι αποτελείται από ένα εικονικό σπίτι με ηλεκτρικές συσκευές. Το 

σπίτι έχει μια τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, μία λάμπα φθορίου και ένα φορητό music 

player. Τα αντικείμενα ήταν ο «στόχος» για την ηλεκτρική ενέργεια που «παραγόταν» από 

τους παίκτες που χοροπηδούσαν πάνω σε ένα «μαξιλάρι» χορού (Walsh et al., 2010). 

 

Εικόνα 13. Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι «το Σπίτι της ενέργειας» που σχεδιάστηκε με 

την τεχνική Layered Elaboration (Walsh et al., 2010) 

 

     1.2.2.2.Παραδείγματα εκτεταμένων έργων συμμετοχικής σχεδίασης με παιδιά  

 

Οι Dindler, Eriksson, Iversen Lykke-Olesen & Ludvigsen (2005) παρουσιάζουν το workshop 

Mission from Mars, το οποίο έλαβε χώρα στα πλαίσια ενός μεγαλύτερου πρότζεκτ, του  

iSchool. Στόχος του workshop είναι να τα παιδιά να δημιουργήσουν μιας ηλεκτρονικής 

σχολικής τσάντας (eBag) για να αποθηκεύουν τις εικόνες, βίντεο ή έγγραφα που θα 

χρησιμοποιούν για τον ελεύθερό τους χρόνο. Το λογισμικό σύστημα eBag θα αποτελεί το 

ψηφιακό αντίστοιχο της σχολικής τσάντας των παιδιών, το οποίο θα μπορεί να «τρέχει» σε 

περιβάλλον κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή. Στο workshop συμμετείχαν 7 παιδιά 10-11 

ετών από δύο τάξεις ενός σχολείου και μέλη της σχεδιαστικής ομάδας και η διάρκεια της 

διαδικασίας ήταν 3 ώρες (Dindler et al., 2005). Μέσα από την τεχνική  Mission from Mars, τα 

παιδιά εκφράζουν τις ιδέες τους επικοινωνώντας με έναν «Αρειανό» (ο οποίος 

αναπαρίσταται από έναν ενήλικα σε άλλο δωμάτιο), που αντιπροσωπεύει κάποιον που δεν 
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καταλαβαίνει την ζωή στον πλανήτη γη. Οι συντονιστές παρουσιάζουν στα παιδιά την 

αφήγηση, και στη συνέχεια τα παιδιά προετοιμάζουν σε ομάδες τι θα παρουσιάσουν στην 

μετάδοση της εκπομπής τους για τον «Αρειανό», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη 

φάση (Walsh et al., 2013.) 

 

 

Εικόνα 14. Τα παιδιά προετοιμάζονται για την μετάδοση της εκπομπής με τον «Αρειανό» 

(Dindler et al., 2005) 

Στην φάση της εκπομπής τα παιδιά επικοινωνούν με τον «Αρειανό», απαντούν στις 

ερωτήσεις του και του παρουσιάζουν το περιεχόμενο της σχολικής τους τσάντας. 

 

Εικόνα 15. Τα παιδιά μεταδίδουν και παρακολουθούν τον «Αρειανό» (Dindler et al., 

2005) 

Τα αποτελέσματα του workshop  αναλύθηκαν μετέπειτα με στόχο να κατανοηθεί η σχολική 

τσάντα ως μέρος της πρακτικής των παιδιών στο σχολείο και με ποιον τρόπο θα αποτυπωθεί 

αυτό στο λογισμικό της eBag. Ένα μέρος των αποτελεσμάτων αποτέλεσε σημαντική πηγή 

πληροφοριών για το σχεδιασμό της eBag, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τα παιδιά 

μπορούν να προσαρμόσουν στις ανάγκες τους την μορφή και την δομή της eBag (Dindler et 

al., 2005). 
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Εικόνα 16. Το πρωτότυπο της eBag (Dindler et al., 2005). 

 

Οι Read et al. (2002) περιγράφουν το WeDD (Web Site Design Day),  ένα έργο   για τη σχεδίαση 

μιας σχολικής ιστοσελίδας για το οποίο συνεργάστηκαν και  συμμετείχαν:  ερευνητικό ή μη, 

προσωπικό από το πανεπιστήμιο, γονείς, δάσκαλοι και μαθητές.  Η σχεδιαστική διαδικασία 

δομήθηκε με τις αρχές της συμμετοχικής σχεδίασης και διακρίνει 3 τρόπους συμμετοχικής 

σχεδίασης τους οποίους ονομάζει:  Πληροφοριοδότη, Ισορροπημένη και Διευκολυντική. H 

διαδικασία αποτελούνταν από τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες σχεδίασης οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν σε μια ημέρα. Αρχικά κάθε ομάδα ξεκίνησε με μια δραστηριότητα «σπάσιμο 

πάγου» και μια δραστηριότητα brainstorming  για το τι θα ήθελαν για την ιστοσελίδα του 

σχολείου. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα ανέπτυξε περισσότερο τις ιδέες της και μετά έφτιαξε 

«πρωτότυπα» σε χαρτί. Η τελική δραστηριότητα ήταν να εκθέσουν τα έργα τους σε τραπέζια 

στο κοινό. Τα «πρωτότυπα» των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για τη δημιουργία της 

σχολικής ιστοσελίδας. To έργο αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν στα παιδιά πριν και μετά τις δραστηριότητες, 

βιντεοσκοπήσεις και παρατηρήσεις που έκαναν οι ερευνητές. Aπό τα δεδομένα του 

ερωτηματολογίου που δόθηκε πριν από την διαδικασία φάνηκε ότι τα παιδιά 

ανυπομονούσαν και είχαν μεγάλες προσδοκίες για το γεγονός. Οι προσδοκίες των παιδιών 

φαίνεται ότι ικανοποιήθηκαν, καθώς η πλειοψηφία των παιδιών έκρινε το όλο εγχείρημα ως 

ίσο ή ανώτερο των προσδοκιών τους. Η πλειοψηφία των παιδιών θεώρησε ότι είχαν καλές 

ιδέες στο σύνολο και ότι η ομάδα τους χρησιμοποίησε σωστά αυτές τις ιδέες (Read et al, 

2002). 
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Εικόνα 17. Μια ομάδα παιδιών φτιάχνουν τα σχέδια για το WeDD πρότζεκτ (Read et al., 

2002) 

 

 

Εικόνα 18. Πρωτότυπο των παιδιών για τη δημιουργία της ιστοσελίδας (Read et al, 2002). 

 

Στην έρευνα των Friedman, Drakes & Deek (2002), στόχος είναι η συμμετοχική σχεδίαση με 

μαθητές, εκπαιδευτικού λογισμικού χαρτογράφησης ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τα τοπία 

και  τις εγκαταστάσεις πολιτισμού της πόλης τους (Friedman et al., 2002). Μέσα από 

αλληλεπιδραστικά βίντεο, υπολογιστικά προγράμματα και εργαλεία προσανατολισμού στο 

χώρο, μαθητές Τετάρτης μέχρι έκτης δημοτικού, δάσκαλοι και φοιτητές με εξειδίκευση στον 

προγραμματισμό σχεδίασαν ψηφιακές διαδρομές της πόλης τους για να δημιουργήσουν 

εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών. 

Οι Iversen & Smith (2012) παρουσιάζουν τη μελέτη περίπτωσης  Digital natives, του Κέντρου 

ψηφιακής αστικής διαβίωσης του Πανεπιστημίου Aarhus της Ολλανδίας  σε συνεργασία με 

άλλους φορείς, ως ένα πείραμα συμμετοχικής  σχεδίασης μιας διαδραστικής έκθεσης 

μουσείου με τη συνεργασία 7 εφήβων 15-19 χρονών από διάφορα σχολεία, σχεδιαστών, 

ανθρωπολόγων και εφόρων μουσείων. Σε ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα εννιά μηνών 

όλοι οι συμμετέχοντες εμπλέκονταν σε μια διαλεκτική διαδικασία σχεδίασης, 

χρησιμοποιώντας τις ιδέες και αξίες της Σκανδιναβικής συμμετοχικής σχεδίασης ως πλαίσιο 

συνεργασίας (Iversen & Smith, 2012) και μέσα από mock-ups  και workshops, οι έφηβοι 

κατάφεραν να δημιουργήσουν  τέσσερα ψηφιακά έργα διεπαφής (Digital Sea, DJ Station, The 

Portraits, Google My Head) τα οποία εκτέθηκαν στην διαδραστική έκθεση του μουσείου. To 

Digital Sea μία εγκατάσταση αλληλεπίδρασης με προβολή στο πάτωμα, όπου το κοινό μπορεί 

να εξερευνήσει ψηφιακό υλικό, ενημερώσεις του Facebook, φωτογραφίες και κείμενο 

μηνυμάτων καθώς κινείται τυχαία στο χώρο. Το  DJ Station είναι μια αλληλεπιδραστική 

εγκατάσταση εικόνας και ήχου που βασίζεται σε μία διεπαφή με σύστημα ανίχνευσης ήχων. 

Στο DJ Station το κοινό αλληλεπιδρά με το μουσικό σύμπαν των επτά digital natives που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται με έναν αλληλεπιδραστικό κύβο 

που παίζει μουσικά μοτίβα όταν τοποθετείται στην επιφάνεια της διεπαφής.  

 



29 
 

 

Eικόνα 19. Το έργο διεπαφής DJ Station (Smith  & Iversen, 2011) 

Το επόμενο έκθεμα διεπαφής  είναι το Portraits, ένα καλλιτεχνικό αλληλεπιδραστικό βίντεο 

όπου καλεί το κοινό να εξερευνήσει τους κόσμους ενός κοριτσιού και ενός αγοριού και το 

πάθος τους για τα βιβλία και την φωτογραφία. 

 

Εικόνα 20. Στιγμιότυπο από τις ταινίες  « Τhe Portraits» (Iversen & Smith, 2012) 

 

Το Google My Head  είναι μια εγκατάσταση πάνω σε αλληλεπιδραστική επιφάνεια τραπεζιού 

όπου το κοινό έχει πρόσβαση στο αναρτημένο υλικό των digital natives στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Το κοινό καλείται να επιλέξει από αυτό το υλικό για να συμπληρώσει την φράση 

« Οι digital natives είναι…» , η οποία προβάλλεται σε οθόνες μαζί με ένα σύνολο από τις 

φράσεις που συμπλήρωσαν οι επισκέπτες του μουσείου, και δέχεται την απάντηση του 

κοινού με ένα «like» ή «dislike» που πατάει σε αντίστοιχο κουμπί.  
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Εικόνα 21. Το αλληλεπιδραστικό τραπέζι του Google My Head (Smith  & Iversen, 2011) 

 

Εικόνα 22. Αλληλεπιδρώντας με την εγκατάσταση Google My Head (Smith  & Iversen, 

2011) 

Σύμφωνα με τους Van Mechelen, Gielen, Laenen & Zaman (2014), οι Iversen και Smith 

προτείνουν μια προσέγγιση συμμετοχικής σχεδίασης που ξεφεύγει από το πλαίσιο της 

ανάπτυξης ενός τελικού σχεδιαστικού προϊόντος, και βασίζεται σε ένα συνεχή διάλογο με τα 

παιδιά. Η προσέγγισή τους έχει διπλό σκοπό: πρώτον, παρέχει στα παιδιά εναλλακτικές 

λύσεις με νόημα για την υπάρχουσα τεχνολογία, και δεύτερον, βοηθά τα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν ότι έχουν φωνή στο σχεδιασμό των μελλοντικών τεχνολογιών. (Van 

Mechelen et al., 2014) 

 Οι Roussou, Kavalieratou, & Doulgeridis (2007) περιγράφουν ένα πρόγραμμα συμμετοχικής 

σχεδίασης με μαθητές, της εθνικής πινακοθήκης για την ευαισθητοποίηση στο αντικείμενο 

της συντήρησης των έργων τέχνης του μουσείου. Τέσσερα παιδιά 11 χρονών και δυο 

συντονιστές συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για παιδιά με θέμα την συντήρηση έργων τέχνης. Οι συμμετέχοντες 

ενεπλάκησαν σε μια σειρά συνεδριών, όπου οι μαθητές πρώτα εξοικειώθηκαν με τον χώρο, 

τα εκθέματα του μουσείου και της τεχνικές συντήρησης έργων τέχνης και στη συνέχεια μέσα 

από τεχνικές παραγωγής ιδεών, και εννοιολογικούς χάρτες έφτιαξαν τα πρωτότυπα  χαμηλής 

και υψηλής πιστότητας για την εκπαιδευτική ιστοσελίδα, τα οποία δόθηκαν σε σχεδιαστές 

ιστοσελίδας για να πάρουν την τελική μορφή. Στη συνέχεια, η σχεδιαστική ομάδα θα 

αξιολογούσε την ιστοσελίδα, συγκρίνοντάς την με τα πρωτότυπα και προτείνοντας αλλαγές, 

όπου θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητο  (Roussou et al., 2007). 
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Εικόνα 23. Ειδικοί στην συντήρηση των εκθεμάτων δείχνουν στην σχεδιαστική ομάδα 

διάφορες τεχνικές συντήρησης έργων τέχνης (Roussou et al., 2007) 

 

 

Εικόνα 24. Αριστερά, η ομάδα των παιδιών δημιουργεί τα πρωτότυπα από χαρτί για την 

ιστοσελίδα. Δεξιά, τα πρωτότυπα των παιδιών από πηλό για τους χαρακτήρες- οδηγούς 

της ιστοσελίδας (Roussou et al., 2007) 
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Εικόνα 24. Το πρωτότυπο χαμηλής πιστότητας των παιδιών για την αρχική σελίδα (1), το 

πρωτότυπο των παιδιών για την σελίδα της συντήρησης έργων τέχνης (2) και  το 

πρωτότυπο υψηλής πιστότητας για την ίδια σελίδα χρησιμοποιώντας το PowerPoint (3) 

(Roussou et al., 2007) 

Οι Culén, Bratteteig, Pandey & Srivastava (2013) παρουσιάζουν μια περίπτωση συμμετοχικής 

σχεδίασης όπου τα παιδιά είναι συν-σχεδιαστές ενός αλληλεπιδραστικού χώρου στο 

Children’s Museum. Τα παιδιά συμμετέχουν στην σχεδίαση τρισδιάστατων 

αλληλεπιδραστικών βιβλίων του μουσείου στα πλαίσια της έκθεσης Book Nook, που 

απευθύνεται σε παιδιά 3-5 ετών. Η διαδικασία στηρίζεται στη μέθοδο Child to child (C2C) , 

όπου στην αρχή σχεδιάζει τις ιδέες και τα πρωτότυπα μία ομάδα τεσσάρων παιδιών  8-11 

ετών μαζί με ενήλικες συντονιστές. Στη συνέχεια, μια  μικρότερη ηλικιακά ομάδα παιδιών  

δοκιμάζει τις ιδέες και τα πρωτότυπα μέσα από 3 workshops  παρέχοντας ανατροφοδότηση 

για το χώρο και τους χαρακτήρες που θα πλαισιώσουν την ιστορία του βιβλίου. 

 

Εικόνα 25. Τα παιδιά αφηγούνται ιστορίες με βάση τα πρωτότυπα και δοκιμάζουν να τα 

ενώσουν (Culén et al., 2013) 
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Εικόνα 26. Αριστερά, δοκιμάζοντας τα πρωτότυπα με την πειραματική ομάδα και δεξιά, 

με την ομάδα ελέγχου στην αλληλεπιδραστική επιφάνεια διεπαφής (Culén et al., 2013) 

 

Εικόνα 27. H έκθεση βιβλίου, όπως την φαντάστηκαν και την σχεδίασαν τα παιδιά. Οι 

μπλε επιφάνειες των κλαδιών του δέντρου είναι διεπαφές που προσφέρονται για απτική 

αλληλεπίδραση (Culén et al., 2013). 

 

      1.2.2.3. Συμμετοχική σχεδίαση περιβάλλοντος μάθησης χωρίς τη χρήση 

τεχνολογίας 

Όπως παρουσιάσαμε παραπάνω, η συμμετοχική σχεδίαση με παιδιά είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη και εξελίχθηκε μέσα στον τομέα της  Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου- υπολογιστή 

(ΗCI) και την  IDC.  Οι Könings, Brand-Gruwel, & van Merriënboer,  (2010) πρωτοπορούν και 

χρησιμοποιούν την συμμετοχική σχεδίαση για τη σχεδίαση των καθημερινών μαθημάτων 

τους από τους ίδιους τους μαθητές, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας, ανοίγοντας το δρόμο για 

την εφαρμογή της  σε περιβάλλοντα μάθησης. 

Οι  Könings, van Zundert, Brand‐Gruwel & van Merrienboer (2007) έκαναν έρευνα για το πόσο 

επιθυμητή ή αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί μελλοντικά η συμμετοχική σχεδίαση σε 

περιβάλλοντα μάθησης, αναλύοντας συνεντεύξεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  περισσότεροι από τους μισούς 

μαθητές (58,3%) θα εκτιμούσαν ιδιαίτερα μια ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην 

σχεδίαση των μαθησιακών, ενώ μονάχα το 20,8% αυτών ήταν αρνητικό απέναντι στην εν 

λόγω ιδέα. Επίσης, θετική στάση στο να εμπλακούν σε μια συμμετοχική σχεδίαση έδειξαν και 

οι μισοί εκπαιδευτικοί (Könings et  al., 2007). Βλέπουμε επομένως ότι υπάρχει ανάγκη για να 

αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν συστηματικά νέες μέθοδοι για την ενδυνάμωση της 

συνεργασίας μεταξύ  σχεδιαστών, εκπαιδευτικών και μαθητών , αλλά η έρευνα για την 

οργάνωση αυτής της προσπάθειας είναι περιορισμένη. Οι πρωτοβουλίες που 
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συμπεριλαμβάνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη ως συν-σχεδιαστές ονομάζονται, ως επί το 

πλείστον participatory design, αλλά περιγράφονται επίσης με τους όρους  co-creation, «φωνή 

των παιδιών» και «δημοκρατική εκπαίδευση» (Könings, Seidel, Jeroen  & van Merriënboer 

(2014).  

Οι Könings, Brand‐Gruwel & Merriënboer (2005), παρουσιάζουν το μοντέλο COOP 

(Combination-Of-Perspectives) (Συνδυασμός των αντιλήψεων), το οποίο οραματίζεται ότι οι 

αντιλήψεις των μαθητών για το μαθησιακό τους περιβάλλον επηρεάζουν τη μάθηση και την 

ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης το μοντέλο απεικονίζει την αμοιβαία 

σχέση των ενδιαφερόμενων μερών: Η ανάμειξη των μαθητών στη σχεδιαστική διαδικασία 

πρέπει να προωθηθεί ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις αντιλήψεις τους για τη μαθησιακή 

διαδικασία στους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές (Könings et al., 2005; Könings, Seidel, 

Jeroen  & van Merriënboer, 2014).  

Σε άλλη έρευνα, οι Könings, Seidel, Brand-Gruwel & van Merriënboer (2014) δείχνουν ότι  η 

λεπτομερής μελέτη των αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών   βοηθάει στο να δείξει σε 

πολλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανάγκη για να 

βελτιστοποιήσουν το μαθησιακό τους περιβάλλον μέσα από τη συμμετοχική σχεδίαση.  

Οι Bovill & Bulley (2011) ανέπτυξαν ένα μοντέλο με την ονομασία « Σκάλα της συμμετοχής 

των μαθητών στον σχεδιασμό του curriculum», η οποία περιέχει οχτώ βαθμίδες με 

διαφορετικά επίπεδα συμμετοχικής σχεδίασης που κυμαίνονται από ένα επιτακτικό 

curriculum χωρίς αλληλεπίδραση, σε κάποια που επιτρέπουν την επιλογή κι την επιρροή από 

τους μαθητές, μέχρι το να έχουν οι μαθητές τον πλήρη έλεγχο (Könings et  al., 2007) 

Η βιβλιογραφία ωστόσο απομένει ανεπαρκής στην απάντηση των ερωτημάτων για το πώς οι 

μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν με επιτυχία στην διδακτική σχεδιαστική διαδικασία και 

πώς μπορεί να οργανωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα «ακούγονται οι εμπειρίες των μαθητών» 

(Könings et  al., 2010). 

 Οι Könings et  al. (2010)  επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα προτείνοντας μια 

καινοτόμα προσέγγιση που χρησιμοποιεί την συμμετοχική σχεδίαση για να εκμαιεύσουν 

εμπειρίες από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και να τους βοηθήσουν να συζητήσουν 

συστηματικά τις δυνατότητες για να βελτιώσουν την σχεδίαση των μαθημάτων. Η 

αναπτυξιακή τους αυτή έρευνα άρει τα εμπόδια για τη συμμετοχή των μαθητών στην 

σχεδίαση της διδακτικής διαδικασίας των καθημερινών μαθημάτων. Βασιζόμενοι στις αρχές 

της συμμετοχικής σχεδίασης ανέπτυξαν μια προσέγγιση ενεργής συμμετοχής των μαθητών 

στην σχεδίαση των μαθημάτων αλλά και των μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή στοχεύει επίσης και στην αξιολόγηση της 

εμπειρίας των συμμετεχόντων για την διαδικασία, την μεταξύ τους συνεργασία και στο αν 

αυτή η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλo εύρος μαθημάτων. 

 Οι συμμετέχοντες ήταν έξι εκπαιδευτικοί από δυο σχολεία και οι μαθητές τους, (139 στο 

σύνολο), οι οποίοι ήταν περίπου 16 χρονών (10th grade). Σε κάθε τάξη, επιλέχθηκαν επτά 

μαθητές για το ρόλο του συν-σχεδιαστή, ενώ οι υπόλοιποι που δεν εμπλέκονται άμεσα στη 

διαδικασία ονομάστηκαν « οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης». Η διαδικασία αποτελούνταν 

από τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο, με τη μέθοδο του brainstorming, οι μαθητές συν-
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σχεδιαστές συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό για να καταγράψουν τις θετικές και αρνητικές 

εμπειρίες τους από τα μαθήματα. Στο δεύτερο στάδιο, οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός 

καταγράφουν τα πιο σημαντικά θετικά και αρνητικά σημεία και παρατηρήσεις που θεωρούν 

οι ίδιοι για την τρέχουσα διδακτική πρακτική σε κάρτες αντίστοιχου χρώματος (πράσινες για 

τα θετικά, πορτοκαλί για τα αμφισβητήσιμα και κόκκινες για τα αρνητικά σημεία), οι οποίες 

αναρτώνται  ανά χρώμα σε ένα πίνακα και ακολουθεί συζήτηση για κάθε μια από αυτές. 

 

Εικόνα 28. O πίνακας με τα χαρτάκια ως περίληψη της συζήτησης μιας ομάδας 

συμμετοχικής σχεδίασης (Könings et  al., 2010) 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, οι μαθητές σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό συζητούν και 

προτείνουν λύσεις για κάθε ένα από τα αρνητικά σημεία με στόχο να βελτιωθεί η διδακτική 

πρακτική στα επόμενα μαθήματα. Στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων για το πώς βίωσαν 

την σχεδιαστική διαδικασία τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

είχαν κυρίως θετική στάση για τη διαδικασία. Οι μαθητές  σχολίασαν ότι βίωσαν  ευχάριστα 

την ατμόσφαιρα της συζήτησης, και ότι είχαν αρκετές ευκαιρίες για να εκφραστούν και να 

προτείνουν λύσεις για τη διδασκαλία, ενώ οι εκπαιδευτικοί επιβεβαίωσαν το ευχάριστο 

κλίμα της συζήτησης και συμφώνησαν με τις περισσότερες παρατηρήσεις των μαθητών για 

την διδασκαλία. Τέλος, οι προτεινόμενες αλλαγές για την βελτίωση της διδασκαλίας 

αξιολογήθηκαν από τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, οι οποίοι συμφώνησαν για τα 

σημεία αλλαγής που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όλοι οι 

συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι από το όλο εγχείρημα. (Könings et  al., 2010). 
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1.3.Κλάσματα 
 

 

1.3.1. O ρόλος των κλασμάτων για την εκπαίδευση 
 

Γιατί τα κλάσματα είναι σημαντικά για την εκπαίδευση 

Οι ρητοί αριθμοί είναι από τις πιο θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες με τις οποίες έρχονται 
σε επαφή τα παιδιά κατά τη σχολική τους ζωή αλλά είναι επίσης και μια από τις πιο 
δύσκολες και επίμαχες έννοιες των μαθηματικών, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Τα κλάσματα είναι σημαντικά για την 
εκπαίδευση για τρεις λόγους: τη στενή τους σχέση με την επίδοση στα ανώτερα 
μαθηματικά, την δυνατή προγνωστική σχέση ανάμεσα στην προηγούμενη γνώση και  την 
μετέπειτα μαθηματική επίδοση (Siegler et al., 2012; Siegler, Fazio, Bailey & Zhou, 2013), και 
λόγω της δυσκολίας που έχουν πολλά παιδιά και ενήλικες στην εκμάθησή τους (Ni & 
Zhou,2005; Vamvakoussi & Vosniadou, 2004). Όπως υποστηρίζει και η  Lamon (2007), τα 
κλάσματα, μαζί με την αναλογία και τα ποσοστά είναι «τα πιο δύσκολα για να διδάξει 
κανείς, οι πιο περίπλοκες μαθηματικές έννοιες, είναι πρόκληση ως προς το γνωστικό τους 
περιεχόμενο , και πιο απαραίτητα για να πετύχεις στα ανώτερα μαθηματικά και επιστήμες» 
(Lamon, 2007: 629). 
 
 

Σχέση κλασμάτων  και μαθηματικής επίδοσης 

Τα κλάσματα είναι κεντρικός σταθμός στην εκπαίδευση των παιδιών στο δημοτικό και το 
γυμνάσιο. Η σημαντικότητα των κλασμάτων για την εκπαίδευση, αντανακλάται από την 
έμφαση που δίνεται στο  U.S. Common Core State Standards (Council of Chief State School 
Officers & National Governors Association Center for Best Practices, 2010). Όπως και με τους 
ακέραιους αριθμούς, η κατανόηση του μεγέθους των κλασμάτων έχει αποδειχθεί ότι 
συσχετίζεται με άλλες διαστάσεις της εκμάθησης των μαθηματικών και συγκεκριμένα 
πρόσφατες έρευνες μας δίνουν στοιχεία για την προγνωστική σχέση μεταξύ της πρώιμης 
κατανόησης των μεγεθών των κλασμάτων και την ακόλουθη γνώση της αριθμητικής των 
κλασμάτων, της άλγεβρας και της συνολικής επίδοσης στα μαθηματικά (Siegler et al., 2012). 
Oι Siegler, Fazio, Bailey & Zhou (2013) παρουσιάζουν στη μελέτη τους πρόσφατα στοιχεία 
ερευνών, τα οποία υποδεικνύουν ότι οι γνώσεις των μαθητών λυκείου για τα κλάσματα 
συσχετίζεται ισχυρά με τη συνολική μαθηματική τους επίδοση, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
όσο και στις ΗΠΑ. Στο  National Mathematics Advisory Panel (NMAP, 2008) αναφέρεται ότι  
τα κλάσματα είναι απαραίτητα για την εκμάθηση την άλγεβρας και ανώτερων μαθηματικών, 
καθώς η  γνώση των κλασμάτων αποτελεί την βάση για τη κατανόηση του ρυθμού 
μεταβολής, ένα βασικό στοιχείο στην άλγεβρα. 

Συνακόλουθα, οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν στην άλγεβρα είναι λιγότερο πιθανό 
να αποφοιτήσουν από το πανεπιστήμιο σε σχέση με τους μαθητές με υψηλότερες επιδόσεις, 
και έχουν λιγότερες  επαγγελματικές ευκαιρίες στο πεδίο STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics (NMAP, 2008). Τα κλάσματα είναι επίσης απαραίτητα στις 
καταστάσεις  καθημερινής ζωής, όπως η διαχείριση των οικονομικών και οι επισκευές του 
σπιτιού.  Η γνώση για τα κλάσματα σε μαθητές δημοτικού προβλέπει  την μετέπειτα γνώση 
τους στην άλγεβρα του λυκείου, στην ρύθμιση των οικονομικών της οικογένειας, την 
πνευματική ικανότητα και τη γνώση της αριθμητικής των ακέραιων αριθμών (Siegler et al., 
2012). 
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Στατιστικά χαμηλές επιδόσεις των παιδιών στα κλάσματα 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας δείχνουν ότι η κατανόηση των 
κλασμάτων είναι πολύ δύσκολη για τα παιδιά και ότι μετά από αρκετή διδασκαλία 
μαθηματικών, πολλοί μαθητές δεν έχουν ικανοποιητική επίδοση σε απλά έργα κλασμάτων 
(Siegler, Fazio, Bailey, & Zhou, 2013;Stafylidou & Vosniadou, 2004; Vamvakoussi & Vosniadou, 
2010). Για παράδειγμα, μόνο το 50% ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος παιδιών στις ΗΠΑ 
της 8ης τάξης (Β’ Γυμνασίου) κατάφεραν να ταξινομήσουν σωστά τα κλάσματα 2/7, 1/12, 5/9 
στην εθνική αξιολόγηση της National Assessment of Educational Progress  (Martin, Strutchens 
& Elliott, 2007). Επίσης, στην έρευνα που διεξήχθη από το National Center for Educational 
Statistics διαπιστώθηκε ότι  μόλις το 13% των μαθητών 5ης δημοτικού στις Ηνωμένες 
Πολιτείες έχουν επαρκείς γνώσεις στα κλάσματα (Princiotta, Flanagan, & Germino-Hausken 
(2006). Όταν, μάλιστα, ζητήθηκε από  Έλληνες μαθητές να βάλουν σε σειρά τα κλάσματα 1/7, 
5/6, 1 και 4/3, μόνο το 33% των μαθητών Ε’ Δημοτικού και το 58% των μαθητών Γ’ Λυκείου 
απάντησαν σωστά (Stafylidou & Vosniadou, 2004). Ακόμη και σε χώρες στις οποίες η 
πλειοψηφία των μαθητών καταφέρνει να αποκτήσει εννοιολογική κατανόηση, όπως η 
Ιαπωνία και η Κίνα, τα κλάσματα θεωρούνται ως ένα δύσκολο αντικείμενο (Fazio & Siegler, 
2011).  

Το   National Mathematics Advisory Panel υποστηρίζει ότι η πιο σημαντική 
θεμελιώδης ικανότητα η οποία δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως μέχρι τώρα, είναι η  επάρκεια με 
τα κλάσματα (Siegler et al., 2013). Οι δυσκολίες με τα κλάσματα φαίνεται ότι διατηρούνται 
και μετά την ενηλικίωση των παιδιών, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή λήψη 
αποφάσεων, όπως επιβεβαιώνεται με  πείραμα που διεξήχθη το 2001, όπου  φάνηκε πως 
άτομα με ειδικότητες όπως παιδίατροι, νοσοκόμες και φαρμακοποιοί, υπέπιπταν συχνά σε 
λάθος υπολογισμούς στις δόσεις φαρμάκων, όταν οι υπολογισμοί αυτοί είχαν να κάνουν με 
κλάσματα. Τα λάθη αυτά, μάλιστα, αποδείχτηκαν πολλές φορές εξαιρετικά επικίνδυνα για 
τους ασθενείς, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία που έχει η καλή γνώση των κλασματικών 
εννοιών (Ross & Bruce, 2009). 

 
Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για την 

εκμάθηση των κλασμάτων, τα οποία αποτελούν τα αίτια των δυσκολιών τους, σύμφωνα με 
τους ερευνητές. 

   

1.3.2 Ερμηνείες για τα αίτια που προκαλούν δυσκολίες στην 

εκμάθηση των κλασμάτων 
 

Όπως περιγράψαμε παραπάνω, και είναι ευρέως αποδεκτό, η  έννοια των κλασμάτων 
είναι  μια από τις μαθηματικές έννοιες που δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες, αλλά και 
αισθήματα άγχους στα παιδιά (NCR, 1989). Πολλές υποθέσεις έχουν γίνει για να εξηγηθούν 
τα αίτια αυτών των δυσκολιών, ωστόσο σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην εκμάθηση των ρητών αριθμών μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες που θα αναλύσουμε παρακάτω. 

 

1.3.2.1.  Η πολυδιάστατη φύση του κλάσματος 
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Η  δυσκολία στην κατανόηση των κλασματικών αριθμών οφείλεται στην πολυδιάστατη φύση 
του κλάσματος (Lamon, 2001), δηλαδή στις πολλές μορφές που μπορεί να πάρουν τα 
κλάσματα. Έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες κατηγοριοποιήσεις από τους ερευνητές, για 
να κατατάξουν τις διαφορετικές ερμηνείες ενός ρητού. Οι  Behr, Harel, Post & Lesh (1992) 
χρησιμοποιούν 3 κατηγορίες, τη σχέση μέρους-όλου, το πηλίκο και τον τελεστή,  ενώ ο  
Kieren (1980) προτείνει τις βασικές 4 κατηγορίες: πηλίκο, μέτρηση, τελεστής και λόγος,  τη 
σχέση μέρους -όλου την χρησιμοποιεί ως ξεχωριστή κατηγορία. Η Lamon (2001) συμφωνεί 
με τον Kieren (1980) και υποστηρίζει ότι το κλάσμα ¾ μπορεί να έχει οποιαδήποτε από αυτές 
τις μορφές οι οποίες είναι διαφορετικές αλλά αλληλοσυνδέονται: 

 Ως μέρος του όλου: Τρία από τα τέσσερα μέρη 

Ως πηλίκο: το 3 διαιρούμενο με το 4 (το κλάσμα ως πηλίκο). Η αναπαράσταση του κλάσματος 
ως δεκαδικός αριθμός 0,75 προέρχεται από αυτή την ερμηνεία του κλάσματος 

Ως λόγος: Τρία μέρη προς τα τέσσερα μέρη 

Ως μέτρο: Ως σημείο στην αριθμογραμμή μεταξύ του 0 και του 1 (κατασκεύασμα μέτρησης) 

Ως τελεστής: Τα τρία τέταρτα ενός αριθμού, αντικειμένου  ή συνόλου 

 

Τα σχήματα αυτά  αν και διαφορετικά μεταξύ τους, αλληλοσυνδέονται και μας δίνουν την 
έννοια του κλάσματος. Κάθε σχήμα συνδέεται με διαφορετικές γνωστικές δομές και μας 
παραπέμπει σε έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης του κλάσματος. Οι μαθητές θα πρέπει να 
μπορούν να τις συνδέουν μεταξύ τους και να τις συνθέτουν, δημιουργώντας έτσι την 
πολυδιάστατη φύση το κλάσματος (Behr, Lesh, Post  & Silver, 1983), αλλά αυτός είναι ένας 
στόχος που δύσκολα επιτυγχάνεται στη πράξη. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον το σχήμα μέρος- όλου στη 
διδασκαλία τους για την έννοια του κλάσματος. Η παραπάνω έννοια κρίνεται ως μια υψίστης 
σημασίας πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, εφόσον αποτελεί απαραίτητο εφόδιο ώστε να 
προχωρήσουν οι μαθητές σε πολυπλοκότερους συλλογισμούς και έννοιες σχετικά με τα 
κλάσματα (Lee, 2012). Η έμφαση που δίνεται κατά τη διδασκαλία στο σχήμα μέρος-όλου 
ευθύνεται για πολλές από τις παρανοήσεις που εμφανίζουν οι μαθητές για τα κλάσματα 
(Mack, 1993), και η συγκεκριμένη μέθοδος τείνει να δημιουργήσει ανακριβείς 
εννοιολογήσεις στους μαθητές, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν ως σημαντικά εμπόδια 
στο μέλλον (Riconscente, 2011). Οι μαθητές για παράδειγμα, θα δυσκολευτούν  να 
αντιληφθούν τη φύση των μικτών αριθμών, γεγονός που είναι λογικό εάν αναλογιστεί κανείς 
πως όλα τα γνωστικά σχήματα που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές σχετικά με τα κλάσματα 
περιλαμβάνουν την έννοια «μέρους-όλου» η οποία δε βρίσκει άμεση εφαρμογή στους 
μικτούς αριθμούς. Επίσης, η έμφαση στη διδασκαλία του κλάσματος ως σχήμα μέρος-όλου 
μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσεις όπως αυτή που διαφαίνεται από την εξήγηση ενός 
μαθητή που είπε ότι τα 4/3 δεν έχουν νόημα, εφόσον «δεν μπορείς να έχεις τα 4 μέρη ενός 
αντικειμένου που είναι χωρισμένο σε 3 μέρη» (Μack, 1993). Αναφορικά με την προσέγγιση 
της ερμηνείας του κλάσματος ως σχέση μέρους όλου, συμπεραίνεται ότι υπάρχουν ξεκάθαρα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς από τη μια αποτελεί έναν απλό τρόπο για την 
κατανόηση της έννοιας του κλάσματος, αλλά από την άλλη περιορίζει τους μαθητές στο να 
σκέφτονται «πόσες μονάδες» και όχι πιο αφηρημένα «πόσο κάνει», προκαταβάλλοντάς τους 
να μην ερμηνεύσουν το κλάσμα ως αριθμό (Wu, 2011). 
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1.3.2.2. Εννοιολογική και διαδικαστική γνώση 

 
Μια άλλη εξήγηση για τις δυσκολίες των παιδιών με την εκμάθηση των κλασμάτων 

μπορεί να εντοπιστεί στη σχέση μεταξύ της εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης. Η 
γνώση μπορεί να είναι είτε εννοιολογική, είτε διαδικαστική. Η απόκτηση της μαθηματικής 
γνώσης σε κάθε τομέα απαιτεί ακριβή εκτέλεση των διαδικασιών και εννοιών (Jordan et al., 
2013). Εννοιολογική είναι η γνώση των βασικών εννοιών και αρχών των κλασμάτων και οι 
μεταξύ τους  σχέσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα  (Schneider & Stern, 2010), και θεωρείται 
ότι αποθηκεύεται με τη μορφή συσχετιστικών αναπαραστάσεων, όπως είναι τα εννοιολογικά 
δίκτυα (Hiebert & Wearne, 1986). Διαδικαστική είναι η γνώση των συμβολικών 
αναπαραστάσεων, αλγορίθμων και κανόνων (Byrnes & Wasik, 1991) και επιτρέπει στα άτομα 
να λύνουν προβλήματα με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς μπορεί να 
αυτοματοποιηθεί εύκολα, και γι αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερους γνωστικούς πόρους (Schneider 
and Stern, 2010). 

Στην εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων, η οποία θεωρείται ως η βάση για τη 
διαδικαστική γνώση, περιλαμβάνονται και το να κατανοήσει ο μαθητής ότι τα κλάσματα 
αναπαριστούν μέρος ενός αντικειμένου, ή ενός συνόλου αντικειμένων, ότι μπορούν να 
αναπαρασταθούν με κλασματικά σύμβολα, καθώς και ότι τα κλάσματα είναι αριθμοί που 
αντιπροσωπεύουν αριθμητικά μεγέθη (Jordan et al., 2013). Η εννοιολογική γνώση φαίνεται 
ότι παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση των διαδικασιών για τα κλάσματα 
(NMAP, 2008; Siegler, Thompson & Schneider, 2011; Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). 
Πολλές θεωρίες για την πρόσληψη της γνώσης θεωρούν ότι η παραγωγή των διαδικασιών 
βασίζεται στην εννοιολογική κατανόηση (Gelman & Williams, 1997). Τα παιδιά δηλαδή 
χρησιμοποιούν την εννοιολογική κατανόηση για να αναπτύξουν τις ανακαλυπτικές 
διαδικασίες και να προσαρμόσουν τις  ήδη αποκτημένες διαδικασίες σε νέα έργα. Σύμφωνα 
με αυτή την θεώρηση, οι δυσκολίες των παιδιών όταν μαθαίνουν τα κλάσματα μπορούν να 
ερμηνευθούν ως χρήση των μαθηματικών συμβόλων, χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στο νόημά 
τους. Η διαδικαστική γνώση  φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ευέλικτη όσο η εννοιολογική 
γνώση  και συχνά συνδέεται με συγκεκριμένο είδος προβλημάτων (Baroody, 2003). 

Υπάρχουν ωστόσο  στοιχεία που δείχνουν ότι οι έννοιες και οι διαδικασίες των 
κλασμάτων συνδέονται ανεξάρτητα με την γενική επίδοση στα κλάσματα (Hallett, Nunes, 
Bryant & Thorpe, 2012), και ένας λόγος είναι ότι αν οι μαθητές καταλαβαίνουν γιατί οι 
διαδικασίες είναι κατάλληλες, είναι λιγότερο πιθανό να ξεχάσουν τις διαδικασίες των 
κλασμάτων, όπως τον κανόνα ο οποίος προϋποθέτει κοινούς παρονομαστές για την 
πρόσθεση και την αφαίρεση, αλλά όχι για τον πολλαπλασιασμό και την διαίρεση των 
κλασμάτων. Κάποιες έρευνες που υποστηρίζουν ότι η διαδικαστική γνώση μπορεί να 
επηρεάσει την εννοιολογική γνώση, αλλά είναι λίγες. Η εφαρμογή των διαδικασιών μπορεί 
να οδηγήσει σε μια καλύτερη εννοιολογική κατανόηση, όπως για παράδειγμα οι Byrnes και  
Wasik (1991) υποστηρίζουν ότι πολλά παιδιά  μπορούν να μάθουν τη σωστή διαδικασία για 
τον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων, ενώ δεν μπορούν να κατανοήσουν τις αρχές που 
βρίσκονται από κάτω.  

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι και οι δυο τύποι γνώσης μπορούν να εξελιχθούν 
με έναν επαναληπτικό και αλληλεπιδραστικό, μπορούν δηλαδή συνεχώς και αυξανόμενα η 
μία να αποτελεί έναυσμα για την άλλη, ενώ καμία δεν θα προηγείται απαραίτητα της άλλης  
(Gabriel et al., 2013). Η εννοιολογική και η διαδικαστική γνώση είναι αμοιβαία 
υποστηρικτικές, και η αυξανόμενη ευχέρεια στον ένα τύπο γνώσης συμβάλλει στην αύξηση 
της ευχέρειας στον  άλλο τύπο γνώσης αντίστοιχα (NMAP, 2008). Στην πράξη ωστόσο, οι 
εκπαιδευτικοί φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στην διαδικαστική και λιγότερο στην 
εννοιολογική γνώση. Τα παιδιά συνήθως μαθαίνουν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, 
γεγονός που δεν οδηγεί στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (Byrnes and Wasik, 
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1991). Ως επακόλουθο, πολλά υπολογιστικά λάθη οφείλονται σε μια ελλιπή εννοιολογική 
κατανόηση (Gabriel et al., 2013). 

Η εννοιολογική γνώση των κλασμάτων  αιτιολογεί την διακύμανση στις βαθμολογίες 
της μαθηματικής επίδοσης των μαθηματικών  πολύ περισσότερο απ ’ότι αιτιολογεί αυτή τη 
διακύμανση η ικανότητα των παιδιών στις υπολογιστικές πράξεις, ενώ δεν ισχύει το αντίθετο 
(Siegler, Thompson & Schneider, 2011). 

 

1.3.2.3. Η προκατάληψη των φυσικών αριθμών 

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη θεωρία της ανάπτυξης των αριθμών, τα παιδιά που δεν 
έχουν μάθει ακόμα τα κλάσματα, πιστεύουν ότι οι ιδιότητες των ακέραιων αριθμών είναι οι 
ίδιες για όλους τους αριθμούς  (Siegler et al., 2011). Αυτή η λανθασμένη γενίκευση της 
κατανόησης του αριθμού ως μετρήσιμες μονάδες, συγκρούεται με την διαμόρφωση των 
εννοιών τους για τα κλάσματα, ένα φαινόμενο το οποίο συχνά αναφέρεται ως 
«προκατάληψη των φυσικών αριθμών» (whole number bias), όρο τον οποίο εισήγαγαν 
πρώτοι οι Ni & Zhou (2005) και αποτελεί την αιτία των παρανοήσεων για τα κλάσματα, καθώς 
τα παιδιά προσδίδουν σ’ αυτά τις ιδιότητες των ακέραιων αριθμών.  

Πολλοί ερευνητές διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στην προϋπάρχουσα γνώση για 
τους αριθμούς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη μάθηση των 
κλασμάτων καθώς επίσης και τη δημιουργία διαφόρων παρανοήσεων. Ερευνητές όπως οι 
Hartnett και Gelman, 1995 (όπως αναφέρει η Σταφυλίδου, 2001) υποστήριξαν ότι οι γνώσεις 
των παιδιών για τον αριθμό οριοθετούν –αποτελούν δηλαδή εμπόδιο στην κατανόηση των 
κλασμάτων. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι,  «οι μαθηματικές αρχές που προσδίδουν σ’ ένα 
κλάσμα την υπόσταση ενός αριθμού είναι διαφορετικές από εκείνες που δίνουν σ’ έναν 
φυσικό αριθμό υπόσταση αριθμού» και τονίζουν ότι «ενώ ένας φυσικός αριθμός είναι το 
αποτέλεσμα μιας μέτρησης, δεν μπορεί κανείς να μετρήσει πράγματα και να έχει ως 
αποτέλεσμα ένα κλάσμα» (Σταφυλίδου, 2001) 

Οι δύο έννοιες, των ακέραιων και των ρητών αριθμών, από την προσέγγιση της 
Μαθηματικής Επιστήμης διαφοροποιούνται τόσο ως προς τον ορισμό τους όσο και ως προς 
τις ιδιότητες που ικανοποιούν, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 29. Οι  διαφορές ανάμεσα στους φυσικούς αριθμούς και τα κλάσματα, ως 

προς το συμβολισμό τους, τη διάταξη και τις τέσσερις πράξεις (Σταφυλίδου, 2001) 

 
Καταρχάς, οι ρητοί αριθμοί αποτελούνται από ένα πυκνά διατεταγμένο σύνολο 

αριθμών, ενώ οι ακέραιοι διαμορφώνουν μια διακεκριμένη ακολουθία αριθμών (Gabriel et 
al., 2013). Μεταξύ δύο ρητών αριθμών, υπάρχουν άπειροι ρητοί αριθμοί, ενώ μεταξύ δυο 
φυσικών αριθμών, δεν υπάρχει άλλος φυσικός αριθμός. Επίσης, τα κλάσματα συμβολίζονται 
με δυο φυσικούς αριθμούς που τους χωρίζει μία γραμμή, στοιχείο που αποτελεί την κύρια 
πηγή παρανοήσεων για τα παιδιά, καθώς τα παιδιά συχνά διαχειρίζονται τον αριθμητή και 
τον παρονομαστή σαν δυο ξεχωριστούς φυσικούς αριθμούς  και εφαρμόζουν διαδικασίες 
που μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στους ακέραιους αριθμούς (Vamvakoussi and 
Vosniadou, 2004).  

Γι’ αυτό το λόγο επομένως εμφανίζονται τα εξής τυπικά λάθη στην πρόσθεση ή την 
αφαίρεση κλασμάτων όπως π.χ  το ½ + 1/3 = 2/5 υποδηλώνει πως είτε ο μαθητής δε γνωρίζει 
πως προσθέτοντας 2 θετικούς αριθμούς θα πρέπει να προκύπτει ένα αποτέλεσμα 
μεγαλύτερο από τον κάθε όρο της πρόσθεσης, είτε δεν κατανοεί ότι το 2/5 είναι μικρότερο 
από το ½ (Siegler et al., 2013). Επίσης τυπικά λάθη λόγω της εννοιολογικής σύγκρουσης με 
τους φυσικούς αριθμούς παρατηρούνται και στη σύγκριση κλασμάτων (π.χ.  1/5 >1/3). Σ ‘ 
αυτή την περίπτωση, η συλλογιστική πορεία των μαθητών είναι η εξής: αν ο αριθμός είναι 
μεγαλύτερος, τότε και το μέγεθος που αντιπροσωπεύει είναι μεγαλύτερο. Στα κλάσματα 
όμως ένας μεγαλύτερος παρονομαστής δεν σημαίνει μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά μικρότερο. 
Μια ακόμη δυσκολία εμφανίζεται και στον πολλαπλασιασμό.  Ο πολλαπλασιασμός στους 
φυσικούς αριθμούς οδηγεί πάντα σε μεγαλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δε συμβαίνει αυτό με 
τα κλάσματα (π.χ.  8 × 1/4 = 2). Aυτή η  γενίκευση της γνώσης για τους φυσικούς 
αριθμούς  είναι ακόμη πιο ανθεκτική, καθώς προηγείται της γνώσης για τους ρητούς 
αριθμούς (Vamvakoussi and Vosniadou, 2004). Συχνά λάθη παρατηρούνται και σχετικά με 
την πυκνότητα των ρητών, όπως πχ. ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν μόνο τρία κλάσματα μεταξύ 
του 1/7 και του 5/7 ( DeWolf & Vosniadou, 2011). Για να αποφευχθούν αυτά τα λάθη, θα ήταν 
απαραίτητο για τους μαθητές να προβούν σε μια εννοιολογική αναδιοργάνωση που 
ενσωματώνει τους ρητούς αριθμούς ως μια νέα κατηγορία αριθμών, με τους δικούς τους 
κανόνες και λειτουργίες (Stafylidou and Vosniadou, 2004). Επίσης, ακόμα και στους ενήλικες, 
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η γνώση των φυσικών αριθμών είναι κυρίαρχη όταν διαχειρίζονται κλάσματα (Bonato, 
Fabbri, Umiltà & Zorzi, 2007). 

       

Οι θεωρίες του πλαισίου 

Τα αποτελέσματα των ερευνών που περιγράψαμε παραπάνω επισημαίνουν την ανάγκη για 
μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναδιοργάνωσης της γνώσης κατά την 
εκμάθηση της έννοιας του κλάσματος (Σταφυλίδου, 2001). Γι’ αυτούς τους λόγους κάποιοι 
ερευνητές έχουν αποφανθεί ότι για την κατανόηση των ρητών αριθμών απαιτείται 
εννοιολογική αλλαγή  (Vamvakoussi & Vosniadou, 2010).  Η Βοσνιάδου και οι συνεργάτες της 
έχουν διαμορφώσει ένα θεωρητικό  πλαίσιο  για την «εννοιολογική αλλαγή», το οποίο 
κατορθώνει να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο οι περισσότεροι μαθητές δυσκολεύονται στην 
εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων (Vamvakoussi & Vosniadou, 2010; Vosniadou, 
Vamvakoussi, & Skopeliti, 2008). Η προσέγγιση αυτή μελετά το πως μαθαίνει ο άνθρωπος και 
υποστηρίζει πως οι πρώιμες- διαισθητικές (λανθάνουσες) θεωρίες που αναπτύσσουν τα 
παιδιά βασίζονται στις εμπειρίες και στην προηγούμενη γνώση τους (DeWolf & Vosniadou, 
2011). Ο όρος «εννοιολογική αλλαγή» εισήχθη από τον Thomas Kuhn, για να δείξει πως οι 
έννοιες που ενσωματώνονται σε μία επιστημονική θεωρία αλλάζουν το νόημά τους όταν 
αλλάζει η θεωρία (Vosniadou, Vamvakoussi & Skopeliti, 2008). Ο όρος «θεωρία» 
χρησιμοποιείται με περισσότερη ελευθερία για να διακρίνουμε ένα συνεκτικό σώμα γνώσης 
που περιλαμβάνει μία αιτιακή, ερμηνευτική κατανόηση, σε σύγκριση με ένα σώμα γνώσης 
που περιλαμβάνει μια σειρά γεγονότων και κάποιες σχετικές διαδικασίες (Vosniadou, 2002). 
Όταν ένα θεωρητικό πλαίσιο αλλάζει, αλλάζει η σημασία των εννοιών που εντάσσονται σε 
αυτό, και οι έννοιες γίνονται μη αφομοιώσιμες σε σχέση με τις έννοιες που υπήρχαν στο 
προηγούμενο θεωρητικό πλαίσιο (Vosniadou et al., 2008). Στον επιστημονικό τομέα της 
Φυσικής, για παράδειγμα, η θεωρία του πλαισίου μπορεί να περιλαμβάνει  τις βασικές 
οντολογικές και επιστημονολογικές υποθέσεις που ορίζουν την έννοια ενός φυσικού 
αντικειμένου. Συγκεκριμένες θεωρίες ενσωματώνονται μέσα στις θεωρίες του πλαισίου και 
περιορίζονται από αυτές. Για παράδειγμα, έρευνες με παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά 
δημοτικού έχουν δείξει ότι τα παιδιά κατηγοριοποιούν την γη ως φυσικό αντικείμενο (παρά 
ως ένα αστρονομικό αντικείμενο) και θεωρούν ότι έχει τις ιδιότητες ενός φυσικού 
αντικειμένου. Η συγκεκριμένη θεωρία για τη γη δομείται πάνω στη βάση των παρατηρήσεων 
των παιδιών και των πολιτισμικών πληροφοριών που λαμβάνουν στην καθημερινή τους ζωή 
υπό τους περιορισμούς  της θεωρίας πλαισίου της φυσικής (Vosniadou, 1994, όπως 
αναφέρεται στο Vosniadou, 2002). Σύμφωνα με τις Stafylidou & Vosniadou (2004), το 
γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο της εννοιολογικής αλλαγής μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: 

Για την διαδικασία απόκτησης γνώσης  απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση των όσων 
είναι ήδη γνωστών ώστε να γίνει σωστή ενσωμάτωση των νέων πληροφοριών, εκτός από την 
διαδικασία εμπλουτισμού των ήδη υπαρχόντων δομών, και αυτού του είδους η μάθηση είναι 
πιο δύσκολη και χρονοβόρα. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αναδιοργάνωσης, είναι ιδιαίτερα 
πιθανή η δημιουργία παρανοήσεων, οι οποίες αποτελούν συνθετικά μοντέλα που 
αποκαλύπτουν τις προσπάθειές τους να αφομοιώσουν τις νέες πληροφορίες στο υπάρχον 
γνωστικό τους σχήμα. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη δυσκολία των παιδιών με την εννοιολογική 
κατανόηση των κλασμάτων το θεωρητικό  πλαίσιο της Βοσνιάδου και των συνεργατών της 
υποστηρίζει τα εξής για την μαθηματική ανάπτυξη:  

Στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά διαμορφώνουν μια πρώιμη αντίληψη για την 
έννοια του αριθμού, η οποία είναι ουσιαστικά αντίστοιχη με την έννοια του ακέραιου 
αριθμού. Αυτή η πρώιμη αντίληψη για τον αριθμό περιλαμβάνει μια σειρά πεποιθήσεις που 
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αποτελούν τη βάση για τις προσδοκίες των παιδιών σχετικά με το τι είναι αριθμός και τι 
ιδιότητες θα έπρεπε να έχει (π.χ. ότι οι αριθμοί έχουν μόνο μια συμβολική αναπαράσταση, 
ότι υπακούουν τον κανόνα του επόμενου αριθμού, ότι διατάσσονται με βάση τη θέση τους 
σε μια λίστα μέτρησης όπου ο επόμενος αριθμός είναι πάντα μεγαλύτερος, κλπ) , τα οποία 
πρέπει να επανερμηνευθούν στην διαδικασία της κατανόησης των ρητών αριθμών  

Οι πληροφορίες επομένως για τους ρητούς αριθμούς που παίρνουμε από την 
διδασκαλία της συγκρούονται με τις βασικές αρχές της έννοιας του ακέραιου αριθμού  (π.χ. 
τον συμβολισμό, την διάταξη, την διακριτότητα, τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της 
διαίρεσης. Γι’ αυτό η κατανόηση των ρητών αριθμών απαιτεί την ανακατασκευή της έννοιας 
του ακέραιου αριθμού και την κατασκευή μιας νέας αναπαράστασης του ρητού αριθμού 
στην αριθμογραμμή. Αυτή η διαδικασία ανακατασκευής χρειάζεται αρκετό χρόνο για να 
ολοκληρωθεί και οδηγεί  στην διαμόρφωση των παρανοήσεων, πολλές από τις οποίες 
αποκαλύπτουν την προσπάθεια των μαθητών να αφομοιώσουν τις μη συμβατές 
πληροφορίες για τους ρητούς αριθμούς στην αρχική ιδέα που έχουν για την έννοια των 
ακέραιων αριθμών (Stafylidou & Vosniadou, 2004; Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). Τελικά, 
διαμορφώνεται μία νέα αναπαράσταση, η οποία όμως δεν είναι ισχυρή και δεν αντικαθιστά 
την αρχική αναπαράσταση του ακέραιου αριθμού, αλλά συνυπάρχει μαζί της (Dewolf & 
Vosniadou, 2015). 

Ακόμα και οι ενήλικες, σύμφωνα, με το θεωρητικό πλαίσιο της εννοιολογικής 
αλλαγής, αναπτύσσουν ένα επιστημονικό μοντέλο αναφορικά με τα κλάσματα, αλλά οι 
λανθάνουσες αντιλήψεις τους, σε συνδυασμό με τις αναπτυγμένα γνωστικά σχήματα που 
έχουν για τους φυσικούς αριθμούς, είναι δυνατό να επηρεάσουν το μοντέλο αυτό, όπως 
αποδεικνύεται στην μελέτη των  DeWolf & Vosniadou (2011), οι οποίοι μέτρησαν το χρόνο 
αντίδρασης και την ευστοχία των συμμετεχόντων, στην προσπάθειά τους να συγκρίνουν δύο 
κλάσματα κάθε φορά, και να επιλέξουν, όσο γρηγορότερα μπορούσαν, το μεγαλύτερο, 
πατώντας ένα κουμπί. Η μελέτης οδήγησε στο συμπέρασμα πως σε περιπτώσεις που το 
μεγαλύτερο κλάσμα αποτελείται από μεγαλύτερα ακέραια μέρη, οι συμμετέχοντες 
αποδίδουν πιο εύστοχα και απαντούν γρηγορότερα, σε σχέση με περιπτώσεις όπου το 
μεγαλύτερο κλάσμα αποτελείται από μικρότερα ακέραια μέρη. 

Παρ’ όλα αυτά η παρεμβολή της σκέψης με γνώμονα τους ακέραιους αριθμούς σε 
προβλήματα με ρητούς αριθμούς δεν είναι μια μοναδική διαδικασία η οποία εκδηλώνεται 
σε έρευνες χρόνου αντίδρασης, αλλά ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο και η αιτία για πολλές 
διαρκείς παρανοήσεις σχετικά με τους ρητούς αριθμούς και τον τρόπο που συμπεριφέρονται 
(Ni & Zhou, 2005; Stafylidou & Vosniadou, 2004) 

 

 

1.3.3.Τα συχνότερα λάθη των παιδιών στα κλάσματα 
 

Τα πιο συχνά λάθη στα κλάσματα, που αντικατοπτρίζουν την ελλιπή εννοιολογική κατανόηση 
των μαθητών, όπως παρουσιάζονται από τους Fazio & Siegler( 2011) είναι οι εξής:  

1.Τα παιδιά μεταχειρίζονται τον αριθμητή και τον παρονομαστή του κλάσματος ως 
δύο ξεχωριστούς ακέραιους αριθμούς. 

Όταν ζητείται από τους μαθητές να κάνουν αφαίρεση κλασμάτων, συνήθως 
αφαιρούν τον ένα αριθμητή από τον άλλο και μετά αφαιρούν τον ένα παρονομαστή από τον 
άλλο (π.χ. 5/8–¼= 4/4).  Αυτοί οι μαθητές αδυνατούν να χειριστούν το κλάσμα ως ενιαίο 
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αριθμό και αντί αυτού, μεταχειρίζονται τον αριθμητή και τον παρονομαστή του κλάσματος 
ως δύο ξεχωριστούς ακέραιους αριθμούς. 

2.Τα παιδιά δεν μετατρέπουν τον παρονομαστή του κλάσματος σε προβλήματα 
πολλαπλασιασμού 

Όταν οι μαθητές πολλαπλασιάζουν κλάσματα με ίδιους παρονομαστές, συνήθως 
αφήνουν τον παρονομαστή αμετάβλητο (π.χ. 4/5 x 1/5 = 4/5). Αυτό το λάθος μπορεί να 
προκύψει λόγω του ότι οι μαθητές λύνουν περισσότερα προβλήματα πρόσθεσης κλασμάτων 
απ’ ότι πολλαπλασιασμού κλασμάτων, το οποίο τους οδηγεί στο να γενικεύουν λανθασμένα 
την διαδικασία της πρόσθεσης κλασμάτων  με ίδιους παρονομαστές και στον 
πολλαπλασιασμό κλασμάτων 

3.Τα παιδιά κατανοούν ελλιπώς τους μεικτούς αριθμούς 

Οι μαθητές συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα προβλήματα με μεικτούς 
αριθμούς. Μερικοί μαθητές αγνοούν τα κλασματικά μέρη και επικεντρώνονται μόνο στον 
ακέραιο αριθμό (π.χ.  4 2/3 – 1 2/5 = 3), ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι οι ακέραιοι αριθμοί 
στο πρόβλημα, πρέπει να έχουν τον ίδιο παρονομαστή με τα κλάσματα (π.χ. 3 – 2/5 = 3/5 – 
2/5 = 1/5). Μια σχετική παρανόηση είναι το ότι οι μαθητές προσθέτουν τον ακέραιο αριθμό 
στον αριθμητή του κλασματικού μέρους (π.χ. 2 2/5 x 5/6 = 4/5 x 5/6 = 20/30).Όλα αυτά τα 
λάθη αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις παρανοήσεις των παιδιών για το τι είναι οι μεικτοί 
αριθμοί, και τι ποσότητες αναπαριστούν. 

 

       1.3.3.1. Παραδείγματα δυσκολιών σε έργα αναγνώρισης κλασμάτων  

 

Μία από τις πιο βασικές δυσκολίες των παιδιών να κατανοήσουν την έννοια του 
κλάσματος φαίνεται από την δυσκολίας του να αναγνωρίσουν τα μέρη του κλάσματος σε 
σχέση με το όλο, όταν καλούνται να λύσουν έργα κλασμάτων στα οποία: το σύνολο των 
μερών του όλου δεν είναι σε αντιστοιχία με τον παρονομαστή του κλάσματος, τα κλάσματα 
είναι μέρος συνεχούς επιφάνειας και όταν υπάρχει πάνω από ένα μέρος ή αντικείμενο μέσα 
στο όλο. 

 

Έργα στα οποία το σύνολο των μερών του όλου δεν είναι σε αντιστοιχία με τον 

παρονομαστή του κλάσματος 

Η έρευνα δείχνει ότι είναι πιο εύκολο για τους μαθητές  να βρουν τα κλασματικά 
μέρη ενός όλου,  όταν τα το σύνολο των μερών είναι ίσο  με τον παρονομαστή, ενώ τους είναι 
πολύ δύσκολο στην αντίστοιχη περίπτωση που το σύνολο των μερών του όλου είναι 
πολλαπλάσιο του παρονομαστή (Bezuk & Bieck, 1993, όπως αναφέρεται στους  Petit, Laird 
&, Marsden, 2010). Για παράδειγμα, όταν τους ζητήθηκε να χρωματίσουν τα 3/8 του 
παρακάτω σχήματος, η μαθήτρια  έλαβε υπόψη μόνο την ποσότητα του αριθμητή και 
λανθασμένα χρωμάτισε   τρία μέρη, όπως δείχνει η εικόνα: 
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Εικόνα 30 και 31.  Αριστερά, η μαθήτρια λανθασμένα χρωμάτισε  3 κουτάκια, όταν τους 
ζητήθηκε να βάψουν τα 3/8 του σχήματος, ενώ δεξιά, άλλη μαθήτρια απάντησε σωστά 
και  χώρισε το σχήμα σε οχτώ ίσα μέρη και στη συνέχεια χρωμάτισε τα τρία από αυτά 

(Petit et al., 2010) 

 

Έργα στα οποία τα κλάσματα είναι μέρος συνεχούς επιφάνειας 

Πολλοί μαθητές δεν λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος (επιφάνεια) των διαφορετικών μερών 
που διαμοιράζονται σε ένα μοντέλο επιφάνειας για τα κλάσματα., αλλά εστιάζουν μόνο στο 
από πόσα μέρη αποτελείται (Bezuk & Bieck, 1993, όπως αναφέρεται στους  Petit, Laird &, 
Marsden, 2010). Μια ακόμη δυσκολία των παιδιών είναι ότι δεν αναγνωρίζουν σωστά τα 
κλασματικά μέρη, αν τα κομμάτια δεν  είναι ίδια σε μέγεθος και σχήμα (Bezuk & Bieck, 1993, 
όπως αναφέρεται στους  Petit, Laird &, Marsden, 2010). Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ότι 
όταν ψάχνουμε κλάσματα  με  ποσά, μέτρηση ή περιοχής, τα κομμάτι πρέπει να  είναι ίσα 
στο μέγεθος (Μathematics navigator, 2015). Στην ερώτηση αν είναι χρωματισμένο το ¼ της 
επιφάνειας του σχήματος στην εικόνα 32, μόνο  το 30% των μαθητών στο τέλος της δευτέρας 
δημοτικού απάντησε σωστά, και οι 7 από τους 19 μαθητές της τρίτης τάξης, σε σχετική 
έρευνα που αναφέρεται στους Petit et al. (2010). 

 

 

Εικόνα 32. Το σχήμα της συνεχούς επιφάνειας για το οποίο τα παιδιά ρωτήθηκαν αν είναι 
χρωματισμένο το ¼ του σχήματος (Petit et al., 2010) 

 

Για να εξηγήσει το συλλογισμό του ένας μαθητής που απάντησε σωστά, έδωσε μια εξήγηση 
που φανερώνει την δυσκολία του να κατανοήσει το συνεχές της επιφάνειας. Πήρε 4 βώλους 
και υποστήριξε ότι κάθε βώλος αποτελεί το ¼ του συνόλου των βόλων, παρότι οι βώλοι δεν 
είχαν το ίδιο μέγεθος. Με τον ίδιο τρόπο θεώρησε ότι το χρωματισμένο μέρος του 
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τετραγώνου είναι  ένα από τα τέσσερα μέρη του τετραγώνου, οπότε είναι το ¼ του 
τετραγώνου: 

 

Εικόνα 33. Η αναπαράσταση σε βώλους, της απάντησης που έδωσε ο μαθητής (Petit et 
al., 2010) 

Η απάντηση του μαθητή υποδεικνύει ότι μαθητής  χρησιμοποίησε λανθασμένα σε μοντέλα 
επιφάνειας, τον συλλογισμό  που χρειάζεται για να βρει το κλασματικό μέρος σε διακριτές 
ποσότητες  (Petit et al., 2010). 

 

Στο παρακάτω σχήμα, παρά το γεγονός ότι τα κομμάτια είναι ίσα, οι μαθητές ισχυρίζονται 
ότι δεν είναι βαμμένα τα  2/4 του τετραγώνου, επειδή θεωρούν ότι τα ίσα κομμάτια πρέπει 
απαραίτητα να έχουν και το ίδιο σχήμα (Μathematics navigator, 2015). 

 

Εικόνα 34. Το τετράγωνο για το οποίο ρωτήθηκαν οι μαθητές αν είναι βαμμένα τα 2/4 
του (Μathematics navigator, 2015) 

 

Έργα στα οποία υπάρχει πάνω από ένα μέρος ή αντικείμενο μέσα στο όλο 

Το παρακάτω παράδειγμα μας δείχνει ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το 
όλο όταν υπάρχει πάνω από ένα μέρος ή αντικείμενο μέσα στο όλο. Οι μαθητές καλούνται 
να αναγνωρίζουν τι κλασματικό μέρος του όλου (μεγάλο τετράγωνο) είναι κάθε κομμάτι που 
συμβολίζεται με ένα γράμμα. Η απάντηση ενός μαθητή, μας δείχνει ότι αναγνώρισε σωστά 
το κλάσμα 1/8 στα μέρη Α και Β, καθώς  έλαβε σωστά υπόψη όλο το μεγάλο τετράγωνο ως 
όλο. Ωστόσο, στo μέρος  I έγραψε λανθασμένα ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αντιπροσωπεύει 
το ¼ του όλου, ενώ στην πραγματικότητα, το ¼ αντιπροσωπεύει το μέρος  Ι αν το όλο 
αποτελούνται από το κάτω δεξιά τετράγωνο (μέρη  Η και Ι). Το ίδιο λάθος έγινε και με το 
μέρος  H, καθώς εστίασε σε ένα μόνο κομμάτι (μέρη  Η και Ι)  αντί για το όλο (μεγάλο 
τετράγωνο), καθώς και με τα μέρη F  και G (Petit et al., 2010). 
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Εικόνα 35. Το τετράγωνο στο οποίο οι μαθητές καλούνται να βρούνε τα κλασματικά μέρη 
που συμβολίζει κάθε κεφαλαίο γράμμα (Petit et al., 2010). 

 

 

 

 

1.3.4. Κλάσματα και αναπαραστάσεις 
 

1.3.4.1. Οι αναπαραστάσεις στα μαθηματικά 

 

Ορισμοί 

Οι  Goldin & Shteingold  (2001)ορίζουν την αναπαράσταση ως ένα σημάδι-σύμβολο ή έναν 
σχηματισμό από σύμβολα, χαρακτήρες ή αντικείμενα, το οποίο/α μπορούν να συμβολίσουν, 
απεικονίσουν, κωδικοποιήσουν ή αναπαραστήσουν κάτι άλλο. Σύμφωνα με τους Goldin & 
Shteingold (2001) η σχέση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί με μία διάκριση παρόμοια με αυτή 
του Saussure (1959) ανάμεσα στο «σημαίνον» (εξωτερική αναπαράσταση) και το 
«σημαινόμενο» (εσωτερική αναπαράσταση), με τη διαφορά ότι το «σημαίνον» δεν είναι 
σταθερό και μονής κατεύθυνσης, αλλά ευμετάβλητο και αναστρέψιμο (Goldin & Kaput 
,1996). Mε διαφορετικό τρόπο , μπορούμε να πούμε ότι οι αναπαραστάσεις είναι δομημένες 
φυσικές καταστάσεις οι οποίες μπορούν να περιγραφούν με τη χρήση των μαθηματικών και 
να θεωρηθούν  ως φυσικές ενσωματώσεις μιας μαθηματικής έννοιας (Goldin & Shteingold, 
2001) 

Οι  αναπαραστάσεις  στον τομέα των Μαθηματικών έχουν τρεις ερμηνείες, δηλαδή μπορεί 
να είναι εσωτερικές, εξωτερικές ή να αναφέρονται στην πράξη της εξωτερίκευσης. Η 
διάκριση των αναπαραστάσεων σε εξωτερικές και εσωτερικές είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την Ψυχολογία αλλά και τη μάθηση των μαθηματικών (Goldin & Kaput ,1996). Οι 
εσωτερικές αναπαραστάσεις μπορούν να θεωρηθούν ως εσωτερικά αφηρημένα σχέδια των 
μαθηματικών ιδεών, ή αλλιώς γνωστικά σχήματα που αναπτύσσονται από τον μαθητευόμενο 
μέσω της εμπειρίας (Pape  & Tchoshanov, 2001). Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν 
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την εξωτερίκευση αυτών των νοητικών κατασκευών ή αλλιώς των μαθηματικών εννοιών 
(αριθμοί, αλγεβρικές  εξισώσεις, γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα ), τα οποία 
«λειτουργούν ως ερέθισμα στις αισθήσεις» και μας βοηθούν να καταλάβουμε αυτές τις 
έννοιες (Janvier, Girardon, & Morand, 1993, p. 81)στο  (Pape  & Tchoshanov, 2001).Επιπλέον, 
η αναπαράσταση αναφέρεται στην πράξη εξωτερίκευσης μιας εσωτερικής, νοητικής 
αφηρημένης ιδέας  (Pape  & Tchoshanov, 2001).Η αλληλεπίδραση μεταξύ των εσωτερικών 
και των εξωτερικών αναπαραστάσεων είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική διδασκαλία 
και μάθηση των μαθηματικών (Goldin & Shteingold, 2001). 

Στο National Council of Teachers of Mathematics, η αναπαράσταση ορίζεται ως εξής: «Ο όρος 
αναπαράσταση αναφέρεται και στην διαδικασία αλλά και στο προϊόν, με άλλα λόγια 
αναφέρεται και στην πράξη της σύλληψης μιας μαθηματικής έννοιας ή μιας μορφής  
μαθηματικής σχέσης αλλά και την ίδια την μορφή… Επίσης ο όρος εφαρμόζει και στις 
διαδικασίες ή προϊόντα που μπορούν να παρατηρηθούν εξωτερικά,  αλλά και σε αυτά που 
συμβαίνουν «εσωτερικά», στο μυαλό τον ανθρώπων που κάνουν μαθηματικά. Στα 
μαθηματικά του σχολείου είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι 
ερμηνείες των αναπαραστάσεων» (NCTM 2000: 67) 

 

Αλληλεπίδραση εξωτερικών και εσωτερικών αναπαραστάσεων για την κατανόηση μιας 
μαθηματικής έννοιας 

Θα περιγράψουμε ένα παράδειγμα  που αναφέρουν οι Pape  & Tchoshanov (2001) για το πώς 
λειτουργούν οι εξωτερικές και οι εσωτερικές αναπαραστάσεις για την κατανόηση της 
μαθηματικής έννοιας που συμβολίζει ο αριθμός «πέντε». Ένα παιδί τεσσάρων ετών παίζει με 
τα παιχνίδια του και καθώς τα βάζει με τη σειρά, τα ονομάζει «ένα, δύο, τρία κλπ.» χωρίς να 
καταλαβαίνει απαραίτητα ότι ο τελευταίος αριθμός που είπε, αντιπροσωπεύει το σύνολο 
των παιχνιδιών. Αυτό αρχίζει να το καταλαβαίνει γύρω στα 5 ή 6 του χρόνια, Όταν καταλάβει 
το αριθμητικό και το όνομά του (π.χ. 5 και «πέντε»,) τα δύο αυτά στοιχεία γίνονται οι 
εξωτερικές αναπαραστάσεις , οι οποίες αποτελούν την εξωτερίκευση της εσωτερικής 
αφηρημένης ιδέας ( ο αριθμός του συνόλου των παιχνιδιών). Γι’ αυτό, το όνομα του αριθμού 
(«πέντε») και το αριθμητικό (5)  αποτελούν τις εξωτερικές αναπαραστάσεις που δρουν ως 
ερέθισμα για τον σχηματισμό μιας εικόνας, μιας εσωτερικής αναπαράστασης, ενός συνόλου 
από πέντε αντικείμενα. Από αυτό το σημείο και μετά, το παιδί θα μπορεί να χρησιμοποιεί 
αυτές τις αναπαραστάσεις για κάνει συγκρίσεις της μορφής «περισσότερο από» και  
«λιγότερο από» (Pape  & Tchoshanov, 2001).   



49 
 

 

 

Εικόνα 36. H σχέση εσωτερικών και εξωτερικών αναπαραστάσεων στην ανάπτυξη της 

κατανόησης  της μαθηματικής έννοιας που συμβολίζει ο αριθμός 5 (Pape  & Tchoshanov, 

2001) 

 

1.3.4.2. Οι αναπαραστάσεις των κλασμάτων 

 

Στο National Council of Teachers of Mathematics τονίζεται η σημασία των εξωτερικών 

αναπαραστάσεων των μαθηματικών εννοιών, καθώς «οι τρόποι με τους οποίους 

αναπαρίστανται οι μαθηματικές έννοιες είναι θεμελιώδεις για το πώς οι άνθρωποι μπορούν 

να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδέες (NCTM, 2000: 67). Η σημασία των 

εξωτερικών αναπαραστάσεων για τα Μαθηματικά αντικατοπτρίζεται και στους νέους 

στόχους των προτύπων που θέτει το NCTM, σύμφωνα με τους οποίους όλοι οι μαθητές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να: 

1.Δημιουργούν και να χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις για να οργανώνουν, να καταγράφουν 

και να επικοινωνούν τις μαθηματικές ιδέες 

2. Επιλέγουν, εφαρμόζουν και μεταφράζουν ανάμεσα στις μαθηματικές αναπαραστάσεις  για 

να λύνουν προβλήματα και, 

3. Μοντελοποιούν και να ερμηνεύουν φυσικά, κοινωνικά και μαθηματικά φαινόμενα (ΝCTM, 

2000, p. 67). 
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Τρόποι αναπαράστασης των ρητών αριθμών 

 Οι μαθηματικές ιδέες σύμφωνα με τους Lesh,  Behr  & Post (1987)μπορούν να 

αναπαρασταθούν με τους εξής πέντε τρόπους: στατικές εικόνες, χειραπτικά μοντέλα 

(εικονικά χειραπτικά και χειραπτικά υλικά) (manipulative models), γραπτά σύμβολα, 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής  και ομιλούμενη γλώσσα. 

Στον τομέα των κλασμάτων, οι διαφορετικές αναπαραστάσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν 

την μάθηση, βοηθώντας τους  μαθητές να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του 

κλάσματος (Behr, Lesh, Post, & Silver, 1983). Βασιζόμενοι σε αυτή την πεποίθηση, οι Lesh et 

al. (1987) παρουσίασαν ένα μοντέλο μέσα στα πλαίσια του Rational Number Project, που 

υπογραμμίζει την μετάφραση μεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων που μπορεί να 

έχουν οι ρητοί αριθμοί. Μέσα από το μοντέλο, οι Lesh et al. (1987) υποστηρίζουν ότι η 

μετάφραση ανάμεσα στα διάφορα αναπαρασταστιακά συστήματα (π.χ. εικόνες, χειραπτικό 

υλικό, ομιλούμενη γλώσσα, γραπτά σύμβολα, καταστάσεις της καθημερινής ζωής)  είναι 

σημαντική για τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν αποτελεσματικά τις έννοιες των ρητών 

αριθμών. Για παράδειγμα, πολλά προβλήματα με ρητούς αριθμούς  λύνονται  με την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διαφορετικά αναπαραστασιακά συστήματα: Οι εικόνες ή 

συγκεκριμένα χειραπτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ως ενδιάμεσα μεταξύ μιας 

πραγματικής κατάστασης και των γραπτών συμβόλων, ενώ  η ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να 

λειτουργήσει ως ενδιάμεση μεταξύ της πραγματικής κατάστασης και των εικόνων, ή  μεταξύ 

των εικόνων και των γραπτών συμβόλων.  

 

 

 

Εικόνα 37. Πώς αλληλεπιδρούν τα εξωτερικά αναπαραστασιακά συστήματα για την 

επίλυση προβλήματος με ρητούς αριθμούς (Behr et al., 1983). 

 

Οι Petit, Laird & Marsden (2010) δίνουν με μια εικόνα τους 5 τρόπους αναπαράστασης των 

κλασμάτων: 
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Εικόνα 38. Το κλάσμα 5/6 αναπαρίσταται με μοντέλα, με  λέξεις, με γραπτή περιγραφή, 

με μαθηματικά σύμβολα και με αντικείμενα καθημερινής ζωής, ώστε να βοηθηθούν οι 

μαθητές για να αναπτύξουν ευέλικτη αντίληψη για τα κλάσματα (Petit, Laird & Marsden, 

2010) 

                     
 

Μοντέλα διδασκαλίας των κλασμάτων 

Οι αναπαραστάσεις , όπως περιγράψαμε και παραπάνω, μπορεί να είναι εξωτερικές ή 

εσωτερικές (που συνθέτονται στο μυαλό του ανθρώπου την ώρα που λύνει μαθηματικά). 

(ΝCTM, 2000). Στην διδασκαλία των μαθητών χρησιμοποιούνται εξωτερικές αναπαραστάσεις 

για την δημιουργία εσωτερικών δομών για τις μαθηματικές έννοιες, εφόσον εσωτερικές και 

εξωτερικές αναπαραστάσεις βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης (Goldin & Kaput, 1996).  

Οι στατικές ή δυναμικές εξωτερικές αναπαραστάσεις υποστηρίζουν την οπτικοποίηση των 

μαθηματικών εννοιών των παιδιών. Ο Arcavi (2003)ορίζει την οπτικοποίηση στα μαθηματικά 

ως την ικανότητα κάποιου να δημιουργεί, να ερμηνεύει, να χρησιμοποιεί και να 

αναστοχάζεται εικόνες νοερά, στο χαρτί ή με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Η 

οπτικοποίηση παρέχει σε μερικούς μαθητές την δυνατότητα να «δουν» τα φυσικά 

αντικείμενα και τις εικονικές αναπαραστάσεις με νόημα, και να τις συνδέσουν με τις 

αφηρημένες έννοιες των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθηματικά. Ο  Van Garderen, 2006 

(όπως αναφέρουν οι  Moyer-Packenham, Ulmer, & Anderson, 2012) υπογράμμισε την 

σημαντικότητα της οπτικοποίησης  για τα μαθηματικά σε μία έρευνα που εξέτασε μαθητές 
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με διαφορετικές επιδόσεις και χρήση  του απεικονιστικού συστήματος  και του χωρικού 

συστήματος οπτικοποίησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές  με τις υψηλότερες  

επιδόσεις είχαν τα υψηλότερα επίπεδα χωρικής οπτικοποίησης. Σύμφωνα με αυτή την 

έρευνα η ικανότητα των μαθητών για οπτικοποίηση, σχετίζεται σημαντικά με την ικανότητα 

να κατανοούν τα μαθηματικά (Moyer-Packenham, Ulmer, & Anderson,2012) 

 Η επιστήμη των μαθηματικών ασχολείται κυρίως με την δημιουργία και την βελτίωση των 

αναπαραστασιακών συστημάτων, ενώ η διδασκαλία των μαθηματικών ασχολείται με το πώς 

οι μαθητές θα μάθουν να δουλεύουν πάνω σε αυτά, και να λύνουν προβλήματα με αυτά 

(Lesh, Landau, and Hamilton 1983, όπως αναφέρεται στο  Goldin  & Shteingold , 2001) 

Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα η διδασκαλία των κλασμάτων βασίζεται στις  εξωτερικές 

αναπαραστάσεις ως  μοντέλα- βοηθήματα για την κατανόηση των εννοιών των κλασμάτων 

(NCTM 2000). Ο όρος «μοντέλα» έχει επικρατήσει λόγω των βασικών διαφορών μεταξύ των 

δύο όρων. Οι όροι «αναπαράσταση» και «μοντέλο» χρησιμοποιούνται  τις περισσότερες 

φορές με εναλλαγή, ωστόσο δεν είναι συνώνυμοι. Ο λόγος που ταυτίζονται πολλές φορές 

είναι ότι έχουν πολλές ερμηνείες και  μοιράζονται μερικές ερμηνείες. Το μοντέλο, σε 

αντίθεση με την αναπαράσταση, μπορεί να είναι ένα μοντέλο κλίμακας ενός πραγματικού 

αντικειμένου, ένα σύνολο ισοτήτων που αναπαριστούν με μαθηματικά ένα φυσικό 

φαινόμενο, μία παρουσίαση, κάτι που απεικονίζει ή απλοποιεί μία μαθηματική έννοια, 

συγκεκριμένα (concrete) υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία (manipulatives) 

κ.λ.π . (Watanabe , 2002). 

Tα μοντέλα αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή στατικών εικόνων, όπως τα μοντέλα που 

υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια, ή να αποτελούν χειραπτικό υλικό (manipulatives), με τη 

μορφή συγκεκριμένων (concrete) απτών αντικειμένων (Watanabe, 2002), ενώ τελευταία 

ενισχύεται και η χρήση εικονικών, δυναμικών αναπαραστάσεων (Moyer-Packenham et al., 

2014). 

Χειραπτικά υλικά 

Τα χειραπτικά υλικά είναι αντικείμενα που σχεδιάστηκαν για να αναπαριστούν με 

συγκεκριμένο τρόπο αφηρημένες  μαθηματικές έννοιες. Προσφέρουν εικονικό και απτικό 

ερέθισμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητευόμενους σε hands-on 

δραστηριότητες.  Ο Thompson, 1992 (όπως αναφέρει η Moyer, 2001) σημειώνει ότι  η 

αφηρημένη σκέψη των μαθητών είναι εδραιωμένη στις συγκεκριμένη θεώρησή τους για τον 

κόσμο, οπότε η ενασχόλησή τους με τα χειραπτικά υλικά, τους επιτρέπει να αναπτύξουν 

ποικιλία εικόνων , τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για τον νοερό χειρισμό των αφηρημένων 

εννοιών.  

Σύμφωνα με την Moyer (2001), πολλοί παράγοντες  στον προηγούμενο αιώνα συντέλεσαν 

ώστε τα manipulatives να γίνουν δημοφιλή στη διδασκαλία των μαθηματικών. Πολλοί 

ερευνητές και θεωρητικοί, σε αντίθεση με τις παλαιότερες πεποιθήσεις,  έθεσαν στο 

προσκήνιο την πεποίθηση ότι τα παιδιά πρέπει να κατανοούν ό,τι μαθαίνουν. Ο Zoltan 

Dienes, 1969 (όπως αναφέρει η Moyer, 2001) υποστήριξε ότι η χρήση διαφόρων 

αναπαραστάσεων για μία έννοια ή «πολλαπλών ενσωματώσεων»  ήταν απαραίτητη για την 

κατανόηση από τους μαθητές. Ο Piaget, 1952 (όπως αναφέρει η Moyer, 2001) θεωρούσε ότι 
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τα παιδιά δεν έχουν την πνευματική ωριμότητα για να αντιληφθούν αφηρημένες 

μαθηματικές έννοιες που παρουσιάζονται με τις λέξεις ή τα σύμβολα, και γι’ αυτό 

χρειάζονται πολλή εμπειρία με απτά αντικείμενα ή και σχέδια για να επιτευχθεί η μάθηση. 

Ο Bruner, 1960, 1986 (όπως αναφέρει η Moyer, 2001)  κατέληξε στο ότι τα παιδιά δείχνουν 

την κατανόησή τους σε τρία στάδια αναπαράστασης: σε φυσικά αντικείμενα, σε εικόνες  και 

σύμβολα. Οι θεωρίες του Skemp , 1987(όπως αναφέρει η Moyer, 2001)  υποστηρίζουν ότι οι 

πρώιμες εμπειρίες των μαθητών με φυσικά αντικείμενα διαμορφώνουν τη βάση για την 

μετέπειτα μάθηση σε αφηρημένο επίπεδο.  Πιο σύγχρονη έρευνα από τον Cobb, 1995(όπως 

αναφέρει η Moyer, 2001)  η οποία βασίζεται στην  κοινωνική εποικοδομιστική θεωρία του 

Βιγκότσκι (1978), διαπραγματεύεται τα πολιτισμικά εργαλεία  ως πίνακες που δείχνουν την 

πολύπλοκη σχέση μεταξύ των manipulatives και την κοινωνικοπολιτισμική προοπτική. 

Σύγχρονες έρευνες  στον τομέα της εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά αντιμετωπίζουν τους 

μαθητές ως ενεργούς συμμετέχοντες που οικοδομούν τη γνώση αναδιοργανώνοντας τους 

τρόπους που εκλαμβάνουν συνοχή και νόημα από τις εμπειρίες τους  (Simon, 1995, όπως 

αναφέρεται στο  Moyer, 2001). Ο αντίκτυπος αυτών των θεωριών που συνδέουν την 

αλληλεπίδραση των μαθητών με τα φυσικά αντικείμενα και την μάθηση μαθηματικών 

εννοιών είχε μεγάλη επίδραση στην αναγκαιότητα χρήσης των manipulatives για το σύνολο 

των τάξεων του δημοτικού σχολείου 

 

Τα τρία είδη μοντέλων διδασκαλίας των κλασμάτων 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μοντέλων , με τους οποίους τα παιδιά αλληλεπιδρούν, 

χρησιμοποιούν για να λύσουν προβλήματα και για να γενικεύσουν ιδέες που σχετίζονται με 

τα κλάσματα στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο: μοντέλα περιοχής η εμβαδού, μοντέλα 

συνόλων και μοντέλα μέτρησης ή μήκους (Van de Walle, Karp & Bay-Williams, 2010). Αν και 

είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται και άλλα μοντέλα, αυτά τα τρία είδη κυριαρχούν στα 

σχολικά εγχειρίδια(Watanabe, 2002).  

 Μοντέλα περιοχής ή εμβαδού 

Στα μοντέλα περιοχής ή εμβαδού υπάρχει μια επιφάνεια η οποία αποτελεί τη μονάδα 

αναφοράς και διαιρείται τα κλασματικά μέρη. Μοντέλα περιοχής είναι οι ορθογώνιες 

επιφάνειες, οι κυκλικοί δίσκοι, οι γεωπίνακες, οι διάστικτοι και οι ορθογώνιοι καμβάδες, τα 

σχήματα 24 διαφορετικού μεγέθους (pattern blocks), το διπλωμένο χαρτί κτλ. Το πιο γνωστό 

μοντέλο αυτής της κατηγορίας είναι οι κυκλικοί δίσκοι (πίτες) . Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά 

τους σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα περιοχής είναι ότι δίνουν έμφαση στην  σχέση μέρους 

–όλο , και στην έννοια του σχετικού μεγέθους ενός μέρους προς το όλο (Cramer, Wyberg, & 

Leavitt, 2008, όπως αναφέρεται στο Van de Walle et al., 2010).Τα υπόλοιπα μοντέλα δείχνουν 

πώς διαφορετικά σχήματα μπορεί να απαρτίζουν το όλο. 
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Εικόνα 39. Μοντέλα περιοχής (Van de Walle et al., 2010) 

 

Μοντέλα μέτρησης ή μήκους 

Στα μοντέλα αυτά συγκρίνουμε μήκη ή μετρήσεις, ζωγραφίζοντας και υποδιαιρώντας 

γραμμές ή συγκρίνοντας φυσικά αντικείμενα με αναφορά το μήκος τους.  Oι ράβδοι 

Cuisenaire  είναι έγχρωμοι ξύλινοι λη πλαστικοί ράβδοι, οι οποίοι έχουν κομμάτια μήκους 

που αριθμούνται από το 1 έως το 10 από την μικρότερη ράβδο ή λωρίδα. Οι λωρίδες 

κλασμάτων αποτελούν μια εκδοχή των ράβδων Cuisenaire.  Oι μαθητές μπορούν από μόνοι 

τους να φτιάξουν μοντέλα μέτρησης από διπλωμένες λωρίδες χαρτιού. Οι ράβδοι και οι 

λωρίδες παρέχουν ευελιξία καθώς κάθε μήκος μπορεί να αναπαραστήσει το όλο (Van de 

Walle et al., 2010). Η αριθμογραμμή αποτελεί για τους ερευνητές ένα απαραίτητο μοντέλο 

στο οποίο θα πρέπει να δίνεται περισσότερη βάση για την διδασκαλία των κλασμάτων, 

(Watanabe, 2006, όπως αναφέρεται στο Van de Walle et al., 2010)   γιατί βοηθά να 

οικοδομηθεί η κατανόηση του μεγέθους ενός κλάσματος και να εδραιωθούν οι έννοιες της 

ισοδυναμίας και της πυκνότητας των ρητών αριθμών (Behr & Post, 1992, όπως αναφέρεται 

στους Petit et al., 2010). 
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Εικόνα 40. Μοντέλα μέτρησης ή μήκους  (Van de Walle et al., 2010) 

 

Μοντέλα συνόλων 

Στα μοντέλα συνόλων, το όλο είναι ένα σύνολο αντικειμένων, και τα υποσύνολα του όλου 

εκφράζουν τα κλασματικά μέρη. H ιδέα της αναφοράς σε ένα σύνολο από αντικείμενα ως 

μεμονωμένη οντότητα είναι κάτι που δυσκολεύει την κατανόηση των μοντέλων αυτής της 

κατηγορίας, ειδικά από τους μαθητές των μικρότερων τάξεων. Οι μαθητές συχνά 

επικεντρώνονται στο μέγεθος του συνόλου παρά στον αριθμό των ίσων υποσυνόλων του 

όλου. Για παράδειγμα, εάν το όλο αποτελείται από 12 πούλια, τότε το σύνολο από 4 πούλια 

είναι το ένα-τρίτο, όχι το ένα-τέταρτο, εφόσον τα 3 ίσα σύνολα απαρτίζουν το όλο. Ωστόσο, 

αυτά τα μοντέλα βοηθούν τα παιδιά να συγκροτήσουν σημαντικές συνδέσεις με πολλές 

καθημερινές εφαρμογές των κλασμάτων, καθώς και με τις έννοιες των λόγων (Van de Walle 

et al., 2010) 
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Εικόνα 41. Μοντέλα συνόλων (Van de Walle et al., 2010) 

 

Σύμφωνα με τους Bright, Behr, Post, & Wachsmuth (1988, όπως αναφέρεται στους Petit et 

al., 2010) τα τρία είδη μοντέλων διαφέρουν στις προκλήσεις που καλούν τους μαθητές να 

αντιμετωπίσουν και γι ’αυτό  είναι σημαντικό οι  μαθητές να μάθουν να έρθουν σε επαφή 

και με τα τρία είδη μοντέλων. Όταν οι μαθητές έρθουν σε επαφή με τα τρία είδη μοντέλων 

θα πρέπει να σκεφτούν: 

•πώς ορίζεται το όλο  

• πώς καθορίζονται τα «ίσα μέρη» 

• τι δείχνει το κλάσμα 

 

Οι διαφορές πάνω σε αυτά τα σημεία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Εικόνα 42. Οι διαφορές ανάμεσα στα τρία είδη μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη 

διδασκαλία των κλασμάτων (Petit et al., 2010) 

 

Εικονικά  χειραπτικά υλικά (virtual manipulatives) 

Tα εικονικά χειραπτικά υλικά (virtual manipulatives) ορίζονται ως «μια αλληλεπιδραστική, 

οπτική διαδικτυακή αναπαράσταση ενός δυναμικού αντικειμένου, που προσφέρει ευκαιρίες 

για την κατασκευή της μαθηματικής γνώσης» (Moyer, Bolyard & Spikell, 2002 : 373). Tα 

εικονικά χειραπτικά υλικά θεωρούνται «γνωστικά εργαλεία τεχνολογίας» (Pea, 1985, όπως 

αναφέρεται στο Moyer-Packenham et al., 2014), και γι΄ αυτό θεωρούνται και ως «ένα 

ενδιάμεσο που βοηθά να υπερβούμε τους περιορισμούς του μυαλού, όπως η μνήμη, σε 

δραστηριότητες σκέψης, μάθησης και επίλυσης προβλήματος» (Pea, 1985:168,  όπως 

αναφέρεται στο Moyer-Packenham et al., 2014). Tα εικονικά χειραπτικά υλικά μπορούν ίσως 

να αλλάξουν τον τρόπο που οι μαθητές προσεγγίζουν τα μαθηματικά έργα. Για παράδειγμα, 

ψηφιακά υλικά που αναπαριστούν τον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων (εικόνα) επιτρέπει 

στους μαθητές να παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις που θα φέρει η αλλαγή του αριθμητή ή 

παρονομαστή σε κάθε κλάσμα. Παρέχοντας ταυτόχρονα αναπαραστάσεις σε εικονική και 

συμβολική μορφή, τα εικονικά χειραπτικά υλικά παρέχουν μια μαθηματική εμπειρία 

διαφορετικού είδους σε σχέση με την εμπειρία αλληλεπίδρασης με φυσικά χειραπτικά 

αντικείμενα ή με υλικά που βασίζονται σε κείμενο(Moyer- Packenham et al., 2014). Τις 

τελευταίες δυο δεκαετίες, πολλές έρευνες που αφορούν  την χρησιμοποίηση ψηφιακών 

χειριστικών αντικειμένων  με διάφορους τρόπους από δάσκαλους και έρευνες που αφορούν 

στα ίδια τα χειραπτικά αντικείμενα, έχουν δείξει ανάμεικτα αποτελέσματα (Moyer- 

Packenham et al., 2014). 
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Εικόνα 43. Εικονικό χειραπτικό υλικό (αλληλεπιδραστικές αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιούνται στο Fraction Tutor: πίτα, ορθογώνιο και αριθμογραμμή) (Rau, Aleven,  

Rummel & Pardos, 2014) 

 

 
 

Εικόνα 44 και 45. Εικονικό χειραπτικό υλικό που δείχνει τον πολλαπλασιασμό κλασμάτων 

(Μοyer-packenham  et al., 2014) και την πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων (Rau, 2013) 

 

Πολλές μορφές αναπαραστάσεων, όπως είναι τα διαγράμματα, οι γραφικές αναπαραστάσεις 

και οι συμβολικές εκφράσεις, αποτελούν για πολύ καιρό μέρος των μαθηματικών του 

σχολείου. Δυστυχώς όμως αυτά διδάσκονται μονομερώς. Οι αναπαραστάσεις πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως απαραίτητα στοιχεία στο να υποστηρίζουν την κατανόηση των μαθητών 

για τις μαθηματικές έννοιες και σχέσεις, στο να επικοινωνούν τις μαθηματικές προσεγγίσεις, 

θέσεις και να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, το να αναγνωρίζουμε συνδέσεις ανάμεσα σε 

έννοιες των μαθηματικών που συσχετίζονται και να εφαρμόζουμε τα μαθηματικά σε 

πραγματικά προβλήματα μέσω της μοντελοποίησης. Είναι ανάγκη πλέον οι μαθητές να 

μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων με ευελιξία, ώστε να 

μπορούν να διερευνούν και να επικοινωνούν με τα φαινόμενα στον πραγματικό κόσμο.  O 

δρόμος ωστόσο, για την ευέλικτη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων στην διδασκαλία και 

την μάθηση των μαθηματικών αποτελεί ακόμα μια πρόκληση (Pape & Tchoshanov, 2001). 
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1.3.4.3.Σχεδιασμός  διδακτικών αναπαραστάσεων για τα κλάσματα με την 

χρήση τεχνολογίας 

 

Καινούριες μορφές αναπαραστάσεων που συνδέονται με την ηλεκτρονική τεχνολογία 

δημιουργούν μια ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή διδακτικά στην αναπαράσταση (ΝCTM, 

2000). Τα εξωτερικά αναπαραστασιακά συστήματα των μαθηματικών περιλαμβάνουν τα 

τυπικά συστήματα συμβολισμού (π.χ. αρίθμηση με βάση το 10, αλγεβρικά σύμβολα, 

αριθμογραμμή) αλλά και τα δομημένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως αυτά που αφορούν 

στα χειριστικά υλικά ή μικρόκοσμους σε περιβάλλον υπολογιστή (Goldin & Shteingold, 

2001).Τα περιβάλλοντα υπολογιστικών συστημάτων  έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν νέες 

πηγές αναπαραστάσεων που θα υποστηρίξουν την μάθηση και την διδασκαλία των 

μαθηματικών, όπως τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Fractions Tutor: ένα  ευφυές σύστημα διδασκαλίας με τη χρήση πολλαπλών δυναμικών 

αναπαραστάσεων για τα κλάσματα 

Οι Rau, Aleven, Rummel, & Pardos (2014) εξετάζουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να εναλλάσονται οι αναπαραστάσεις των κλασμάτων σε συνδυασμό με την 

παρεχόμενη ανατροφοδότηση, για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσα από το 

ευφυές σύστημα διδασκαλίας Fractions Tutor. Το Fractions Tutor είναι ένα επιτυχημένο 

ευφυές διδακτικό σύστημα  που  χρησιμοποιεί πολλαπλές δυναμικές και αλληλεπιδραστικές 

εικονικές αναπαραστάσεις  για την μάθηση των κλασμάτων. Περιλαμβάνει επίσης 

προβλήματα κλασμάτων με πολλά βήματα και παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση. Το 

περιβάλλον του Fractions Tutor υποστηρίζει διάφορους τρόπους με τον οποίο οι μαθητές 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις δυναμικές γραφικές αναπαραστάσεις: πατώντας σε 

κομμάτια των κλασμάτων για να τα υπογραμμίσουν ή να τα επιλέξουν, σύροντας και 

ρίχνοντας κομμάτια κλασμάτων και πατώντας κουμπιά για να αλλάξουν τον διαχωρισμό των 

γραφικών αναπαραστάσεων. Στην εικόνα 46 φαίνεται ένα παράδειγμα προβλήματος όπου 

οι μαθητές φτιάχνουν κυκλικές αναπαραστάσεις για δύο κλάσματα που τους δίνονται και στη 

συνέχεια παρακινούνται να αναστοχαστούν πάνω στο σχετικό μέγεθος των δύο κλασμάτων. 

Η ιδέα της μονάδας θέτει τα θεμέλια για την εισαγωγή των καταχρηστικών κλασμάτων  (π.χ. 

το 1 ½ είναι μία μονάδα συν το ½ από τη μονάδα). Σε κάθε πρόβλημα κλασμάτων υπάρχει 

ανατροφοδότηση για να βοηθά τους μαθητές να σχετίζουν τις γραφικές αναπαραστάσεις με 

τον αριθμητικό συμβολισμό των κλασμάτων βασίζεται στην θεωρία ότι οι πολλαπλές 

αναπαραστάσεις βελτιώνουν τα μαθητικά αποτελέσματα. 
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Εικόνα 46. Πως οι μαθητές σχηματίζουν μία κυκλική αναπαράσταση όταν τους δίνεται ο 

αριθμητικός συμβολισμός κλάσματος , και τα ερεθίσματα που τους δίνονται για να 

συγκρίνουν δύο κλάσματα. Σε κάθε πρόβλημα,  παρέχεται ανατροφοδότηση με  

πτυσσόμενο μενού το οποίο τοποθετείται στο τέλος του προβλήματος (Rau et al., 2014) 

Επιπλέον, όταν οι σχεδιαστές του curriculum ασχολούνται με την σχεδίαση διδασκαλίας που 

χρησιμοποιεί πολλαπλές γραφικές αναπαραστάσεις, πρέπει να αποφασίσουν για την 

ακολουθία με την οποία θα παρουσιάζονται οι αναπαραστάσεις, δηλαδή με ποια συχνότητα 

πρέπει το curriculum να εναλλάσσει τις αναπαραστάσεις.  

Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν οι Rau, Aleven, Rummel, & Pardos, 2014 

εξετάζοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα  από την έρευνα σε  μαθητές τετάρτης και  πέμπτης 

δημοτικού που καλέστηκαν να λύσουν ανάλογα  προβλήματα κλασμάτων  μέσα στο 

περιβάλλον του Fractions Tutor. Τα αποτελέσματα από ένα σύνολο 230 μαθητών έδειξαν ότι 

η εξάσκηση με  συχνή εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων για τα κλάσματα 

οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με την εξάσκηση με ένα είδος 

αναπαράστασης κάθε φορά. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές κάνουν συνδέσεις 

μεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων για τα κλάσματα μόνο όταν παρακινούνται για 

να το κάνουν, μέσα από την ανατροφοδότηση που τους παρέχεται, και όχι αυθόρμητα. 
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Εικόνα 47. Δοκιμές μοτίβων για τον τρόπο με τα οποίο θα παρουσιάζονται οι πολλαπλές 

αναπαραστάσεις σε προβλήματα του Fraction Tutor. Οι αριθμοί αναφέρονται σε κάθε 

έναν από τους 6 τύπους προβλημάτων, ενώ τα σχήματα απεικονίζουν τις 

αναπαραστάσεις των κλασμάτων (Rau et al., 2014). 

 

 

Ψηφιακός μικρόκοσμος Fraction-Slider  και  εφαρμογή ARI-LAB2 Fraction 

Οι Morgan, Mariotti, & Maffei (2009) παρουσιάζουν δυο εφαρμογές οι οποίες προσφέρουν 

νέες πηγές αναπαραστάσεων για την  κατανόηση των κλασμάτων. 

Ο ψηφιακός μικρόκοσμος  Fraction-Slider  ανήκει στο ψηφιακό πολυεργαλείο E-Slate για την 

δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μάθησης προσφέρει ένα σύνολο από συμβατικές 

και καινοτόμες αναπαραστάσεις για τα κλάσματα. Το καινούριο στοιχείο που εισάγει ο 

μικρόκοσμος είναι ότι παρουσιάζει τις τυπικές αριθμητικές αναπαραστάσεις αλλά και την 

αναπαράσταση της αριθμογραμμής για τα κλάσματα με έναν καινοτόμο τρόπο, αλλάζοντας 

τα στοιχεία και τα μέσα με τα οποία αλληλεπιδρά ο μαθητευόμενος σε σχέση με την τυπικό 

αριθμητικό συμβολισμό για το κλάσμα, της μορφής  α/β. Συγκεκριμένα, η αξία του 

κλάσματος αναπαρίσταται ως μια σχέση αναλογίας μεταξύ των θέσεων του δείκτη στoυς δύο 

ολισθητές (sliders), παρά ως ένα ζευγάρι αριθμών. Μετακινώντας  το δείκτη από τον 

ολισθητή «ελέγχου», αλλάζουν αντίστοιχα και οι θέσεις των δεικτών στους «εξαρτημένους» 

ολισθητές, οπότε η σχέση αναλογίας παραμένει σταθερή. Η αναπαράσταση με ολισθητές 

εστιάζει  σε ένα σχήμα της πολυδιάσταστης φύσης του κλάσματος, σε μία δοσμένη αναλογία. 

Γι αυτό το λόγο μπορεί να εστιάσει στον «κόσμο» των άπειρων ισοδύναμων κλασμάτων, 

αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει ή να αναπαραστήσει τις πράξεις των κλασμάτων. 
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Εικόνα 48. Η μικρόκοσμος FractionSlider  με τέσσερις ολισθητές. Οι δείκτες στους τρεις  

ολισθητές  κινούνται αναλογικά με τον δείκτη στον πάνω ολισθητή, για να δείξουν τις 

συνεχείς αναλογίες  ½, 1/3 και ¼ (Morgan et al., 2009) 

 Ο μικρόκοσμος  Fraction-Slider προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν κλάσματα με αριθμητές και παρονομαστές οποιουδήποτε μεγέθους, σε 

σύγκριση με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όταν λύνουν προβλήματα κλασμάτων 

με χαρτί και το μολύβι, και πρέπει να επιλέξουν κλάσματα με μικρά μεγέθη για την 

διευκόλυνσή τους. Επιπλέον, η δυναμική επίδραση που προσφέρει η αλλαγή της αξίας του 

κλάσματος στον βασικό ολισθητή, στους «εξαρτημένους» ενισχυτές  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία νέων μορφών αναπαραστάσεων των κλασμάτων που θα 

σχετίζονται με την απόσταση και τον ρυθμό αλλαγής (ταχύτητα).  

Στην εφαρμογή ARI-LAB2  παρουσιάζεται μια αναπαράσταση για τα κλάσματα που διαφέρει 

από τις τυπικές αναπαραστάσεις, και η οποία βασίζεται στο θεώρημα του Θαλή. Στην 

εφαρμογή παρουσιάζονται δυο αριθμογραμμές: στην οριζόντια αριθμογραμμή θα 

παρουσιάζονται οι αριθμοί που θα συνθέτει ο χρήστης, ενώ η δεύτερη αριθμογραμμή είναι 

βοηθητική για την σύνθεση των αριθμών. Για να αναπαρασταθεί ένα κλάσμα στην οριζόντια 

αριθμογραμμή ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: το σημείο που 

αντιπροσωπεύει τον αριθμητή στην οριζόντια γραμμή, ενώνεται με το σημείο που 

αναπαριστά τον παρονομαστή στην βοηθητική γραμμή. Η παράλληλη γραμμή που θα 

ξεκινάει από την βοηθητική γραμμή, θα τέμνει την οριζόντια γραμμή στο σημείο που θα 

αναπαριστά το κλάσμα που δίνεται. Αν και η απόσταση που υπάρχει μεταξύ αυτής της 

αναπαράστασης και τις τυπικές αναπαραστάσεις των κλασμάτων μπορεί να προκαλέσει 

δυσκολίες, ωστόσο η εφαρμογή  ARI-LAB2 έχει τη δυναμική να υποστηρίξει την κατασκευή 

της έννοιας του κλάσματος ως αριθμού, ως λόγου μεταξύ δυο αριθμών, και ως «μέρους 

από». Στα θετικά της ερευνητικής δοκιμής σε παιδιά είναι ότι τα παιδιά συνειδητοποίησαν 

για πρώτη φορά ότι υπάρχουν αριθμοί μεταξύ των κλασμάτων  6/4 και 7/4 (Morgan et al., 

2009). 
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Εικόνα 49. Στην εφαρμογή ARI-LAB2 Fraction ο χρήστης μπορεί να συνθέσει την 

αναπαράσταση ενός κλάσματος ενώνοντας τις δυο αριθμογραμμές (Morgan et al., 2009) 
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2.Το πλαίσιο της έρευνας 
 

2.1.To μεθοδολογικό πλαίσιο για την δημιουργία συμμετοχικών 

σχεδιαστικών παιχνιδιών We!Design&Play 
 

Οι (Triantafyllakos, Palaigeorgiou,  & Tsoukalas, 2011), στην έρευνά τους πρότειναν το 

μεθοδολογικό πλαίσιο We!Design&Play, μια καινοτόμο μέθοδο συμμετοχικής σχεδίασης με 

μαθητευόμενους για την δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών. Το πλαίσιο 

We!Design&Play συνδυάζει τρία διαφορετικά ρεύματα έρευνας, τη θεωρία για την 

παραγωγή ιδεών, τη δημιουργικότητα και τα  σχεδιαστικά παιχνίδια για να οδηγήσει στη 

δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών συμμετοχικής σχεδίασης. Τα παιχνίδια αυτά μέσα από 

τη χρήση κατάλληλων ερεθισμάτων και κανόνων διευκολύνουν τους μαθητές στο να 

εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους για το εκπαιδευτικό λογισμικό. 

2.1.1. Σχεδιαστικά παιχνίδια 

 

Το πλαίσιο We!Design&Play έχει ως αφετηρία τα σχεδιαστικά παιχνίδια, τα οποία 

παρουσίασαν πρώτοι στη βιβλιογραφία οι  Habraken  &  Gross (1988) με τον όρο 

«εννοιολογικά σχεδιαστικά παιχνίδια» (concept design games). Πρόκειται για 9 επιτραπέζια 

παιχνίδια που δημιουργήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία για την  κατανόηση του 

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού του αστικού περιβάλλοντος  (Habraken & 

Gross, 1988). Στη σχεδιαστική διαδικασία εμπλέκονται και οι  δυο μεριές (δημιουργός και 

παίκτες), όμως ο δημιουργός του παιχνιδιού είναι αυτός που δίνει το ποσοστό ελευθερίας 

στους παίκτες, για το πόσο θα εμπλακούν στις δραστηριότητες (Habraken & Gross, 1988).Τα 

σχεδιαστικά παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν και σε έργα συμμετοχικής σχεδίασης από τους Ehn 

& Sjögren (1991). Tα παιχνίδια Layout Kit και Organizational Kit αφορούσαν τις διαδικασίες 

αλλαγής στην παραγωγή στον τομέα της ξυλουργικής και της κατασκευής εφημερίδων. Οι  

Iversen  & Buur (2002) παρουσιάζουν τέσσερα σχεδιαστικά παιχνίδια και εξετάζουν πώς η 

δημιουργία, ο αναστοχασμός αλλά και η ίδια η διαδικασία του παιχνιδιού αποτελούν μια νέα 

δυναμική  στην ανάπτυξη της γνώσης για τη σχεδίαση. Μέσα από τα αναστοχαστικά σχόλια 

των μαθητών που συμμετείχαν στα παιχνίδια, δημιούργησαν μια λίστα με «οδηγίες» για ένα 

επιτυχημένο σχεδιαστικό παιχνίδι:  

-To υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το παιχνίδι (ταμπλό και εξαρτήματα) πρέπει να είναι 

εμπνευσμένο 

-Πρέπει να υπάρχουν κανόνες για να ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά όχι αυστηροί 

- Οι παίκτες πρέπει να έχουν την επιλογή να επεκτείνουν  το ρόλο τους 

- O παίκτες πρέπει να τολμούν θαρραλέες κινήσεις 

- Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην διατήρηση της σειράς των παικτών 
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Στην ίδια έρευνα των  Iversen  & Buur (2002), οι μαθητές εξέφρασαν τη γνώμη και για έν 

επιτυχημένο παιχνίδι γενικότερα: «Παίζουμε, γιατί έχει πλάκα να παίζεις, γιατί στο παιχνίδι 

συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα, και γιατί είναι πρόκληση να καταφέρεις να το 

ολοκληρώσεις»( Iversen  & Buur, 2002). 

 

Εικόνα 50. Το παιχνίδι Vision Communication Game:   Οι παίκτες συνεργάζονται για να 

σχεδιάσουν ένα αντικείμενο με ψηφιακά τουβλάκια  Lego, επικοινωνώντας μέσω email. 

Ο βάτραχος της εικόνας σχεδιάστηκε διαδοχικά από τρεις συμμετέχοντες (Iversen  & 

Buur, 2002) 

Οι Brandt και Messeter (2004) περιγράφουν 4 συμμετοχικά επιτραπέζια παιχνίδια (User 

Game, Landscape Game, Technology Game και Scenario Game), τα οποία αποτελούν μέρος 

δυο ερευνητικών έργων σε συνεργασία με  επιχειρηματικούς συνεργάτες  και  πιθανούς 

χρήστες και τοποθετούνται σε ένα ερευνητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Όπως αναφέρουν οι 

Brandt και Messeter (2004), δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι, υποβαθμίζονται οι σχέσεις 

εξουσίας και άλλοι παράγοντες που πιθανόν να παρεμποδίζουν την παραγωγή ιδεών. 

 

Εικόνα 51. Το παιχνίδι Τechnology game στο οποίο οι παίκτες δημιουργούν κομμάτια του 

παιχνιδιού πάνω σε αφρώδες υλικό ή χαρτόκουτο, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα υλικό 

τεχνολογίας  και πάνω σε αυτό δημιουργούν σενάρια για τα άτομα που συμμετείχαν στα 

προηγούμενα σχεδιαστικά παιχνίδια. Τα σενάρια γράφονται σε χαρτί και τα κομμάτια 

του παιχνιδιού κολλάνε πάνω σε αυτό (Brandt & Messeter, 2004) 

Το γεγονός ότι τα σχεδιαστικά παιχνίδια σε μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού, μοιάζουν τόσο 

πολύ με τα τυπικά επιτραπέζια παιχνίδια που παίζουν όλοι για διασκέδαση, και οι κανόνες 
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είναι ξεκάθαροι, αποτελεί ποιοτικό στοιχείο, που κάνει τους συμμετέχοντες να νιώσουν 

άνετα με τον  «μη οικείο ρόλο» του σχεδιαστή.  Οι σχεδιαστικές αξίες  της σχεδίασης 

παιχνιδιών αποτελούν χαρακτηριστικά  που καλλιεργούν τη διάθεση για πειραματισμό, η 

οποία είναι πολύ σημαντική για τη σχεδίαση. Η προσέγγιση της σχεδίασης παιχνιδιών 

προτείνει έναν τρόπο για συνεργασία, και παρέχει σχεδιαστικά αντικείμενα που μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως δομικά στοιχεία (Johansson, 2006) 

Οι Kultima, Niemelä, Paavilainen & Saarenpää (2008)χρησιμοποιούν τον όρο  game-idea-

generation  games, για να περιγράψουν τα  3 επιτραπέζια παιχνίδια (VNA (Verbs, Nouns and 

Adjectives), GameSeekers και GameBoard) που σχεδίασαν, με στόχο την διερεύνηση νέων 

μεθόδων σχεδίασης και αξιολόγησης  πραγματικούς παιχνιδιών με πολλούς παίκτες, τα 

οποία συμπεριλήφθηκαν στο αντίστοιχο έργο GameSpace . Τα παιχνίδια έχουν στόχο την 

παραγωγή καινοτόμων ιδεών χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνικών εργαλείων  που ανέπτυξαν 

οι ερευνητές , όπως λογισμικά προγράμματα, προσεγγίσεις με χαρτί και στυλό, brainstorming 

ειδικά προσαρμοσμένο για το παιχνίδι, κουτιά με παιχνίδια και εφαρμογές  (Kultima et al, 

2008).  

Οι Kultima et al. (2008) θεωρούν ότι τα game-idea-generation  παιχνίδια μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως ένα παράδειγμα «παιχνιδιών  για παραγωγή ιδεών». 

 

Εικόνα 52.  Διάφορες κάρτες του συνεργατικού παιχνιδιού GameSeekers. Οι παίκτες του 

παιχνιδιού κάνουν συσχετισμούς με τις λέξεις των καρτών ώστε να παραχθεί η μεγάλη, 

κοινή ιδέα (Kultima et al., 2008). 

2.1.2. Το  επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετοχικής σχεδίασης  We!Design&Play 

 

Στόχος της ερευνητικής εφαρμογής του πλαισίου We!Design&Play είναι η συμμετοχική 

σχεδίαση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης της μάθησης η οποία θα ικανοποιεί τις 

επιθυμίες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων για τη μάθηση και θα μπορεί να 

ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινότητα ενός σύγχρονου φοιτητή, με πολλά 

ενδιαφέροντα (Τριανταφυλλάκος, 2010). Το πλαίσιο We!Design&Play εξελίσσει τα 

χαρακτηριστικά των σχεδιαστικών παιχνιδιών που περιγράψαμε και επιχειρεί μια 

εξερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου μέσω ερεθισμάτων με τη μορφή λέξεων, εικόνων ή 

ερωτημάτων που παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες με την μορφή ενός επιτραπέζιου 

παιχνιδιού με κάρτες. Μέσα από το παιχνίδι, οι συμμετέχοντες καλούνται να παράγουν όσο 

το δυνατόν περισσότερες ιδέες για τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα προβλήματα του 

σχεδιαστικού τους alter ego σε σχέση με την μαθησιακή διαδικασία, ώστε να τις 

ενσωματώσουν στην δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στην ερευνητική εφαρμογή 
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του παιχνιδιού διεξήχθησαν 13 συνεδρίες σχεδίασης με τη συμμετοχή 62 προπτυχιακών 

φοιτητών και 2 συντονιστών.  Η μέση διάρκεια της συνεδρίας ήταν  2 ώρες και 30 λεπτά και 

οι συμμετέχοντες παρήγαγαν ένα σύνολο από 525 ιδέες, ενώ αξιολόγησαν με ιδιαίτερα 

θετικά σχόλια την εμπειρία του παιχνιδιού και τις ιδέες που παρήγαγαν. 

 

Εικόνα 53. Το ταμπλό του παιχνιδιού We!Design&Play (Triantafyllakos, Palaigeorgiou,  & 

Tsoukalas, 2011) 

 

Έχοντας ως βάση την προσέγγιση της μεθόδου We!Design&Play, θα επιχειρήσουμε να 

αναπτύξουμε την δική μας εκδοχή της, τη μέθοδο We!Design!Fractions με στόχο τη 

δημιουργία μιας εφαρμογής για την εκμάθηση των κλασμάτων. Βασιζόμενοι στο ότι  τα 

παιδιά είναι ικανοί σχεδιαστές των δικών τους εκπαιδευτικών εργαλείων, θα εξετάσουμε  αν  

μέσα από το παιχνίδι We!Design!Fractions τα παιδιά παράγουν ιδέες που θα αποδώσουν την 

δική τους προοπτική για τα κλάσματα μέσα από τις εμπειρίες τους. 

       

2.2.Βιβλιογραφική διερεύνηση του μεθοδολογικού πλαισίου για την 

δημιουργία του συμμετοχικού σχεδιαστικού παιχνιδιού  

We!Design!Fractions 
 

 Το επιτραπέζιο παιχνίδι We!Design!Fractions  εμπνέεται από την θεωρία των συμμετοχικών 

σχεδιαστικών παιχνιδιών και το  πλαίσιο σχεδίασης επιτραπέζιων παιχνιδιών 

We!Design&Play ώστε να επιχειρήσει την συμμετοχική σχεδίαση με παιδιά στο γνωστικό 

αντικείμενο των κλασμάτων. Για την σχεδίαση του παιχνιδιού, θα βασιστούμε στην 

βιβλιογραφία για την δημιουργικότητα, τις τεχνικές παραγωγής ιδεών και την τεχνική του 

σχεδιαστικού alter ego. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια επισκόπηση της σχετικής 
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βιβλιογραφίας , καθώς τα τρία αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν τους σχεδιαστικούς άξονες της 

διαδικασίας συμμετοχικής σχεδίασης της έρευνάς μας. 

 

2.2.1.Θεωρίες για την δημιουργικότητα, συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη 

 

Η δημιουργικότητα αποτελεί τομέας έρευνας στην επιστήμη της Ψυχολογίας, ωστόσο τα 

τελευταία χρόνια μελετάται στον τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου –Υπολογιστή για 

τους εξής λόγους: Πρώτον, οι ερευνητές που ασχολούνται με τη μάθηση μπορούν να 

επωφεληθούν από τα εργαλεία λογισμικού για να βελτιώσου τις στρατηγικές 

δημιουργικότητας και δεύτερον, τα υπάρχοντα εργαλεία μάθησης για ατομική, ή 

συνεργατική χρήση συχνά περιέχουν στοιχεία που παρεμποδίζουν την δημιουργική σκέψη, 

γι’ αυτό και έχουν δυνατότητες βελτίωσης (Farooq, Carroll & Ganoe, 2005). Η 

δημιουργικότητα στον τομέα της επιστήμης, όπως και σε άλλους τομείς περιλαμβάνει και 

την συγκλίνουσα αλλά και την αποκλίνουσα σκέψη. Γι’ αυτό, τα εργαλεία δημιουργικότητας 

στη συνεργασία με υποστηρικτικά υπολογιστικά συστήματα πρέπει να υποστηρίζουν και 

τους δυο αυτούς τρόπους σκέψης.  Επειδή η διαδικασία της δημιουργικότητας περιλαμβάνει 

μια συνεχή αλληλεπίδραση και στοχεύει σε μια δυναμική ισορροπία μεταξύ συγκλίνουσας 

και αποκλίνουσας σκέψης, δεν τις εξετάζουμε ξεχωριστά. Αντιθέτως, με βάση τη 

βιβλιογραφία αποτυπώνουμε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους και η συγκλίνουσα 

αλλά και η αποκλίνουσα σκέψη μπορούν να διευκολυνθούν, και τελικά να υποστηριχθούν 

μέσω της τεχνολογίας (Farooq, 2005), καθώς η  δημιουργική εργασία  περιλαμβάνει την 

συγκλίνουσα διαδικασία της αναγνώρισης σχετικών, αληθινών πραγμάτων, όπως είναι η 

πραγματική γνώση, και την αποκλίνουσα διαδικασία με την οποία δοκιμάζονται όλα αυτά 

μαζί σε καινοτόμους τρόπους (Guilford, 1967). Για να είναι κάποιος δημιουργικός, απαιτείται 

και συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη σε ανάλογο βαθμό που ορίζει η φύση του 

προβλήματος (Guilford, 1959). 

Η αποκλίνουσα σκέψη είναι η ικανότητα παραγωγής πολλών και διαφορετικών απαντήσεων, 

ιδεών, επιλογών ως απάντηση σε μία ερώτηση, έργο ή πρόκληση ανοιχτού τύπου (Farooq, 

2005), και σχετίζεται με την ικανότητα για εναλλαγή μεταξύ νοερών κατηγοριών ή 

προοπτικών («thinking outside of the box») και την παραγωγή διαφορετικών ιδεών που δεν 

σχετίζονται μεταξύ τους (Guilford, 1959). Σύμφωνα με τον Guilford (1967), η συγκλίνουσα 

σκέψη αναφέρεται σε λειτουργία της ανθρώπινης γνώσης που προσπαθεί για την 

συμπερασματική δημιουργία μιας ακριβούς και αποτελεσματικής λύσης. Άλλες ερμηνείες 

σχετίζουν την συγκλίνουσα σκέψη με την  χρήση γενικών μεγάλων νοερών κατηγοριών που 

επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να διακρίνει ομοιότητες, σχήματα και σχέσεις μεταξύ 

διαφορετικών ειδών πληροφορίας( «connecting the dots») (Cropley, 2006 όπως αναφέρεται 

στο Ashton-James & Chartrand, 2009) 

Ο Nickerson (1999) περιγράφει τα χαρακτηριστικά της αναστοχαστικής σκέψης, η οποία 

σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί μια μορφή συγκλίνουσας σκέψης καθώς αξιολογεί ότι 

προσφέρει η αποκλίνουσα σκέψη, υποβάλλει τις πιθανότητες σε κριτήρια αποδοχής  και 

επιλέγει ανάμεσα από αυτές για περαιτέρω εξέταση (Nickerson, 1999, σελ,399). Η 

αναστοχαστική σκέψη είναι  μια διαδικασία όπου κάποιος συλλογίζεται πιο βαθιά, με 
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περισσότερη λεπτομέρεια, ή αλλιώς είναι η κριτική σκέψη, η σκέψη η οποία είναι 

εστιασμένη, πειθαρχημένη, λογική και περιορισμένη (Nickerson, 1999, σελ,397). 

Οι Treffinger et al. (2002) στην βιβλιογραφική έρευνα τους για τα χαρακτηριστικά της 

ατομικής δημιουργικότητας  ομαδοποίησαν τα ευρήματά τους σε τέσσερις κατηγορίες 

χαρακτηριστικών: την κατηγορία «παράγοντας ιδέες», την κατηγορία Digging Deeper Into 

Ideas, την «ανοιχτότητα και θέληση για εξερεύνηση ιδεών», και την κατηγορία «ακούγοντας 

την εσωτερική φωνή» (Listening to One's «Inner Voice»). Τα χαρακτηριστικά προήλθαν από 

την ανασκόπηση στους τρεις τομείς έρευνας  για το άτομο (γνωστικά ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και βιογραφικά στοιχεία), κι αναφέρονται 

στην ερευνητική βιβλιογραφία για την δημιουργικότητα. 

 

 

Εικόνα 54. Οι τέσσερις κατηγορίες χαρακτηριστικών της ατομικής δημιουργικότητας 

(Treffinger et al., 2002) 

Η κατηγορία «παράγοντας ιδέες» περιλαμβάνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται συνήθως ως αποκλίνουσα (όπως τη αναγνώρισε ο Guilford) ή δημιουργική 

σκέψη ή μεταφορική σκέψη, και περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της ευχέρειας, της 

ευελιξίας, της αυθεντικότητας και της ανάπτυξης λεπτομερειών. 

 H κατηγορία «ανοιχτότητα και θέληση για εξερεύνηση ιδεών» (openness and courage to 

explore ideas) περιλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σχετίζονται με 

τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τις συμπεριφορές και την αυτοπεποίθηση του ατόμου, όπως 

η ευαισθησία για τα προβλήματα και την αισθητική, η περιέργεια, η αίσθηση του χιούμορ, η 

διάθεση για παιχνίδι, η φαντασία, το θάρρος για ρίσκο, η ανεκτικότητα απέναντι στην 

ασάφεια, η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες, η συναισθηματική ευαισθησία, η 

προσαρμοστικότητα, η διαίσθηση, η ενσωμάτωση αντιθέτων εννοιών 

Η κατηγορία «digging deeper into ideas» περιλαμβάνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται ως συγκλίνουσα σκέψη  τα οποία είναι η ανάλυση, η σύνθεση, η 

αναδιοργάνωση, η αξιολόγηση και ο εντοπισμός σχέσεων (Treffinger et al., 2002). 
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H κατηγορία  ακούγοντας την εσωτερική φωνή «inner voice»  περιλαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπική κατανόηση του ποιος είσαι, ένα όραμα 

για το προς τα που θέλεις να πορευθείς, και μια δέσμευση για να κάνεις οτιδήποτε χρειαστεί 

ώστε να φτάσουμε εκεί. Τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν την 

επίγνωση της δημιουργικότητας, την επιμονή ή την εμμονή, την αυτοκατεύθυνση, τον 

εσωτερικό έλεγχο, την ενδοσκόπηση, την ελευθερία από τα στερεότυπα, την συγκέντρωση, 

την ενέργεια και την εργασιακή ηθική (Treffinger et al., 2002) 

Σχετικά με την δημιουργικότητα στο επίπεδο μιας ομάδας,  ο Kaner (2007) θεωρεί ότι η 

συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη σε μία ομάδα συμμετοχικής  αναφέρονται στις 

διαδικασίες όπου τα μέλη της ομάδας χρειάζεται να εκφράσουν ο καθένας τη δική του 

γνώμη, ενώ άλλες φορές θέλουν να περιορίσουν τις διαφορές τους και να οδηγήσουν στο 

«κλείσιμο» της συζήτησης, αντίστοιχα. Η πορεία των δύο κατηγοριών σκέψης μέσα στην 

ομάδα συμμετοχικής λήψης αποφάσεων είναι η εξής: 

 

 

Εικόνα  55. Η δυναμική μιας ομάδας συμμετοχικής λήψης αποφάσεων ως προς την 

πορεία της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας σκέψης (Kaner, 2007) 

 Σύμφωνα με τον Kaner (2007), στα πλαίσια της συζήτησης μιας ομάδας συμμετοχικής 

σχεδίασης, οι διαφορές μεταξύ της συγκλίνουσας κι αποκλίνουσας σκέψης συνοψίζονται ως 

εξής: 

ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΚΕΨΗ  ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΚΕΨΗ 

Παραγωγή ιδεών Ταξινόμηση ιδεών σε κατηγορίες 

Ανοιχτή συζήτηση χωρίς 
περιορισμούς 

Συνοψίζουμε τα σημεία- κλειδιά 

Αναζήτηση διαφορετικών απόψεων Συμφωνία μεταξύ των ιδεών 

Αναστολή της κριτικής Άσκηση της κριτικής 

 

Πίνακας 1. Οι διαφορές μεταξύ της συγκλίνουσας κι αποκλίνουσας σκέψης σε μία ομάδα 

συμμετοχικής σχεδίασης (Kaner, 2007) 
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2.2.2.Τεχνικές παραγωγής ιδεών 

 

Η παραγωγή ιδεών έχει πολλές μεθόδους-τεχνικές, οι οποίες συναντώνται στην 

βιβλιογραφία στον τομέα της δημιουργικότητας και  σχετίζεται με πολλούς διαφορετικούς 

τομείς, όπως την ψυχολογία, την παιδαγωγική, την διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing, τη 

βιομηχανική σχεδίαση, τις καλές τέχνες, την αρχιτεκτονική και την μηχανολογική σχεδίαση 

(Mycoted 2007), ενώ η κατηγοριοποίησή τους εξαρτάται από την σχέση τους με τα διάφορα 

στάδια της δημιουργικής διαδικασίας. 

Στον τομέα της μηχανολογικής σχεδίασης πολλές μέθοδοι- τεχνικές παραγωγής ιδεών 

(ideation) έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους σχεδιαστές να παράγουν εναλλακτικά 

σχέδια. Σύμφωνα με τους Shah, Smith, & Vargas-Hernandez (2003), οι γνωστικοί ψυχολόγοι 

θεωρούν ότι η ευχέρεια και η καινοτομία αποτελούν τις βασικές μετρήσεις της ικανότητας 

κάποιου να παράγει ιδέες. Το μηχανολογικό σχέδιο πρέπει να είναι καινοτόμο (ασυνήθιστο, 

απρόσμενο), αλλά πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιεί κάποιες προγραμματισμένες 

λειτουργίες, να έχει δηλαδή την επιθυμητή χρησιμότητα. 

 

Εικόνα 56. Η σχεδίαση στον μηχανολογικό τομέα βρίσκεται στο ενδιάμεσο της 

καινοτομίας και της χρησιμότητας (Shah et al., 2003) 

  Σύμφωνα με τους Shah, Smith & Vargas-Hernandez (2003) οι τυπικές μέθοδοι παραγωγής 

ιδεών στον τομέα της μηχανολογικής σχεδίασης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις 

διαισθητικές και τις λογικές. Οι λογικές μέθοδοι παραγωγής ιδεών περιλαμβάνουν τις 

μεθόδους που βασίζονται σε προηγούμενα δεδομένα, όπως είναι η μέθοδος TRIZ, η οποία 

συλλέγει και ερευνά «εφευρετικές» αρχές από ευρεσιτεχνίες διάφορων τομέων, αλλά και τις 

αναλυτικές μεθόδους, οι οποίες αναπτύσσουν ιδέες από βασικές αρχές αναλύοντας τις 

βασικές σχέσεις αιτιότητας και τις ιδιότητες που είναι επιθυμητές ή μη επιθυμητές, όπως 

είναι η μέθοδος Forward Steps, και η μέθοδος της αντιστροφής (inversion). Οι διαισθητικές 

μέθοδοι παραγωγής ιδεών περιλαμβάνουν τις βασικές μεθόδους, τις μεθόδους 

μετασχηματισμού, τις προοδευτικές μεθόδους και τις οργανωτικές μεθόδους. Οι βασικές 

μέθοδοι αναφέρονται σε μεθόδους παραγωγής ιδεών όπως είναι η  μέθοδος Morphological 

Analysis, η μέθοδος Brainstorming και η μέθοδος  K–J, μέθοδοι μετασχηματισμού παράγουν 

ιδέες μέσα από τον μετασχηματισμό των υπαρχουσών ιδεών, όπως είναι για παράδειγμα οι 

μέθοδοι Checklists , Random Stimuli και  PMI, οι προοδευτικές μέθοδοι παράγουν ιδέες 
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επαναλαμβάνοντας τα ίδια βήματα πολλές φορές, παράγοντας ιδέες σε διακριτά, 

προοδευτικά στάδια, όπως είναι για παράδειγμα οι μέθοδοι Method 635 , C-Sketch, και η 

μέθοδος  Gallery, ενώ οι οργανωτικές μέθοδοι βοηθούν τους σχεδιαστές να παράγουν ιδέες 

με νόημα, όπως είναι για παράδειγμα οι μέθοδος Affinity,  Storyboarding και η μέθοδος  

Fishbone Diagrams. Υπάρχουν επίσης οι υβριδικές μέθοδοι παραγωγής ιδεών, όπως είναι η  

μέθοδος Synectics, η οποία συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους ώστε να αντιμετωπίσει τις 

διαφορετικές ανάγκες, στα διάφορα στάδια της παραγωγής ιδεών (Shah et al., 2003). 

Μια παρόμοια κατηγοριοποίηση αναφέρεται από τους Kowaltowski et al. (2010), όπου στην 

κατηγορία της παραγωγής ιδεών αναφέρουν τις ακόλουθες μεθόδους: Analogy, Attribute 

Listing, Biomimicry, Mind Mapping, Morphological Analysis, Nominal Group Technique; 

Pictures as Idea Triggers, Pin Cards Random Stimuli, Talking Pictures και TRIZ. 

Οι Liikkanen και Perttula (2006) παρουσιάζουν το CuPRIG (Cue-based Memory Probing in Idea 

Generation), ένα μοντέλο παραγωγής ιδεών σύμφωνα με το οποίο η παραγωγή ιδεών 

εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, τη φάση ερμηνείας του σχεδιαστικού προβλήματος, τη φάση 

ανάκλησης προηγούμενης γνώσης και τη φάση της προσαρμογής, κατά τη διάρκεια της 

οποίας η ανακληθείσα γνώση χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων, κατάλληλων ιδεών. 

Το υποκείμενο σχηματίζει ένα κλειδί αναζήτησης στην βραχυπρόθεσμη μνήμη του, το οποίο 

αναφέρεται σε έννοιες ή αντικείμενα  και χρησιμοποιείται για την αναζήτηση σχετικής 

γνώσης στην μακροπρόθεσμη μνήμη. Η ταυτόχρονη χρήση ρημάτων (περιγραφή ενεργειών 

ή λειτουργιών) και ουσιαστικών (περιγραφή αντικειμένων) στην περιγραφή ενός κλειδιού 

αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποδοτική ανάκληση γνώσης. Επίσης, τα 

ρήματα, περιγράφοντας ενέργειες ή αφηρημένες λειτουργίες, μας δίνουν τη δυνατότητα να 

διερευνήσουμε συγκεκριμένες δράσεις και διεργασίες, ενώ τα ουσιαστικά, περιγράφοντας 

καταστάσεις και αντικείμενα, αναδεικνύουν επιμέρους χαρακτηριστικά και επιτρέπουν την 

ανάλυση τους (Liikkanen & Perttula, 2006). 

 

2.2.3.Το εργαλείο σχεδίασης των personas 

 

Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές της συμμετοχικής σχεδίασης  και της Αλληλεπίδρασης 

Ανθρώπου-υπολογιστή έχουν εστιάσει  για την εμπλοκή των χρηστών αλλά και των μελών 

της σχεδιαστικής ομάδας  με τη χρήση σεναρίων ή personas  (Grudin,& Pruitt, 2002). Οι 

personas είναι σύνθετα αρχέτυπα που βασίζονται σε δεδομένα συμπεριφοράς που 

συλλέγονται από διάφορους αληθινούς χρήστες  μέσα από συνεντεύξεις, παρατήρηση και 

εθνογραφική μελέτη χρηστών (Cooper et al., 2007), αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ως μια 

τεχνική σχεδίασης που χρησιμοποιεί φανταστικούς χαρακτήρες ως μοντέλα, οι οποίοι 

αναπαριστούν μοτίβα συμπεριφοράς χρηστών (Grudin  & Pruitt, 2002; Cooper et al., 2007). 

Χρησιμοποιώντας personas μπορούμε να καταλάβουμε τους στόχους του χρήστη σε 

συγκεκριμένα πλαίσια και  η persona αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την παραγωγή 

ιδεών και την αξιολόγηση σχεδιαστικών εννοιών. Οι personas δεν είναι πραγματικοί 

άνθρωποι , αλλά βασίζονται σε συμπεριφορές και κίνητρα αληθινών ανθρώπων, που τους 

έχουμε παρατηρήσει και τους αναπαριστούμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  . Είναι 

σύνθετα αρχέτυπα που βασίζονται σε δεδομένα συμπεριφοράς που συλλέγονται από 
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διάφορους αληθινούς χρήστες  μέσα από συνεντεύξεις. Βασίζονται σε μοτίβα συμπεριφοράς  

που παρατηρούμε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης , τα οποία επισημοποιούνται 

στην φάση της μοντελοποίησης 

O πρώτος που εισήγαγε τον όρο Personas, και ασχολήθηκε με την χρήση των φανταστικών  

χαρακτήρων στην σχεδίαση είναι Alan Cooper με το βιβλίο του The Inmates are Running the 

Asylum (1999),ενώ μετέπειτα ο όρος αναφέρεται σε  διδακτικό υλικό (tutorials), σε 

workshops, σε ενημερωτικά δελτία σε διαδικτυακές πηγές, σε έρευνες. H χρήση των 

αφηρημένων αναπαραστάσεων των χρηστών ξεκίνησε από το marketing, αλλά η χρήση των 

personas όπως τις περιέγραψε ο Cooper εστίασε στη σχεδίαση. O ίδιος θεωρεί ότι οι 

σχεδιαστές έχουν πολλές φορές ασαφή εικόνα για τους μελλοντικούς χρήστες και 

χρησιμοποιούν σενάρια για ανθρώπους, τα οποία είναι κοντά στους ίδιους. Γι’ αυτό και 

εστίασε στην σχεδίαση  Personas των οποίων οι στόχοι διαμορφώνουν τη βάση για τη 

δημιουργία σεναρίων. Οι πρώτες Personas του Cooper ήταν πιο απλά σχέδια , αλλά με την 

πάροδο του χρόνου η μέθοδός του εξελίχθηκε και περιελάμβανε συνεντεύξεις για να 

δημιουργούνται πιο λεπτομερείς χαρακτήρες (Pruitt & Grudin, 2003). 

Οι Personas ,σύμφωνα με την οπτική του Cooper αποτελούν ένα πολυδύναμο εργαλείο στον 

τομέα της σχεδίασης της εμπειρίας του χρήστη (user experience design). H σχεδίαση της 

εμπειρίας του χρήστη (user experience design) είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια 

αυξάνεται η δημοτικότητά του και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αλληλεπίδρασης του 

τελικού χρήστη με την εταιρία, τις υπηρεσίες της και τα προϊόντα της. Η εμπειρία του χρήστη 

είναι το πώς ένα άτομο αισθάνεται όταν διασυνδέεται με ένα σύστημα, δηλαδή μία 

διαδικτυακή εφαρμογή ή ένα λογισμικό και γενικά  κάθε είδος αλληλεπίδρασης ανθρώπου-

υπολογιστή. Στο  βιβλίο About face: the essentials of interaction design (2014) οι Cooper et 

al. προσπαθούν να απαντήσει στο ερώτημα του σχεδιασμού της συμπεριφοράς σύνθετων 

αλληλεπιδραστικών συστημάτων και υποστηρίζει ότι το κλειδί βρίσκεται στο πώς να 

επηρεάσουμε την εμπειρία των χρηστών σχεδιάζοντας τους τρόπους με τους οποίους 

αλληλεπιδρούν οι χρήστες με το προϊόν. Οι Cooper et al. 2014) θεωρούν ότι σχεδίαση της 

εμπειρίας του χρήστη (user experience design) έχει  τρία αλληλεπικαλυπτόμενες αρχές: την 

μορφή, την συμπεριφορά και το περιεχόμενο. H σχεδίαση αλληλεπίδρασης  (Interaction 

design) εστιάζει στην σχεδίαση της συμπεριφοράς , αλλά ερευνά και πώς αυτή η 

συμπεριφορά σχετίζεται με την μορφή και το περιεχόμενο. Με τον ίδιο τρόπο, η 

αρχιτεκτονική της πληροφορίας εστιάζει στην δομή του περιεχομένου, αλλά ερευνά επίσης 

και τις συμπεριφορές που παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και πώς το περιεχόμενο 

παρουσιάζεται στον χρήστη. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός και η γραφιστική ερευνούν την 

μορφή των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά πρέπει να διασφαλίσουν ταυτόχρονα  ότι η 

μορφή υποστηρίζει την χρήση, οπότε λαμβάνουν υπόψη την συμπεριφορά και το 

περιεχόμενο  (Cooper et al., 2014). 

Στην προσπάθεια για κατανόηση της ζωής, των κινήτρων και του περιβάλλοντος των 

χρηστών,  προκύπτει το ερώτημα πώς χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για να 

δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που θα καταλήξει σε  ένα επιτυχημένο προϊόν; Πώς θα 

διαχειριστούν όλα αυτά τα δεδομένα που χρειάζονται από διαφορετικούς ανθρώπους  που 

είναι διαφορετικοί μεταξύ τους; Για να λύσουν το πρόβλημα αυτό οι σχεδιαστές εφάρμοσαν 

την πολυδύναμη έννοια ενός  μοντέλου. Τα μοντέλα χρησιμοποιούνται στις φυσικές και 
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κοινωνικές επιστήμες για να αναπαραστήσουν περίπλοκα φαινόμενα με την μορφή μιας 

εύχρηστης αφαίρεσης, οπότε δημιούργησαν τα μοντέλα που θα περιγράφουν τους χρήστες, 

ώστε να αποτελέσουν ένα πολυδύναμο εργαλείο για την σχεδίαση. Οι  personas μας δίνουν 

πληροφορίες για τον τρόπο που σκέφτονται , συμπεριφέρονται ο χρήστες, για το τι θέλουν 

να πετύχουν και γιατί. Με τις  personas μπορούμε να καταλάβουμε τους στόχους των 

χρηστών σε συγκεκριμένα πλαίσια, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 

ενημέρωση και την δικαιολόγηση του σχεδιαστικού προϊόντος. Οι Personas λύνουν πολλά 

σχεδιαστικά προβλήματα, όπως αυτό που θα περιγράψουμε: 

Για να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που θα ικανοποιεί ένα ποικίλο κοινό χρηστών , o 

καλύτερος τρόπος είναι να σχεδιάσουμε για συγκεκριμένους τύπους ατόμων , με 

συγκριμένες ανάγκες .Στην προσπάθεια για επέκταση της λειτουργικότητας ενός προϊόντος, 

για να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, αυξάνεται ο γνωστικός φόρτος και 

οι λειτουργικές δαπάνες . Τα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν μερικούς χρήστες, θα 

παρεμβαίνουν σε χαρακτηριστικά που ικανοποιούν ένα άλλο ποσοστό χρηστών, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 57. Αν προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε ένα αυτοκίνητο που θα ικανοποιεί 

οποιονδήποτε πιθανό οδηγό, οδηγούμαστε σ την σχεδίαση ενός αυτοκινήτου με κάθε 

πιθανό χαρακτηριστικό που θα ικανοποιεί κάθε έναν χρήστη. Στις μέρες μας πολλά 

λογισμικά συστήματα σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν πολλούς χρήστες, με 

αποτέλεσμα την χαμηλή ικανοποίηση του συνόλου των χρηστών (Cooper et al., 2014) 

Το κλειδί για αυτή την προσέγγιση είναι να διαλέξουμε πρώτα τα σωστά άτομα για τα οποία 

πρέπει να σχεδιάσουμε, χρήστες δηλαδή που αναπαριστούν με τον καλύτερο τρόπο τις 

ανάγκες ενός μεγαλύτερου συνόλου πιθανών χρηστών. Μετά τα άτομα επιλέγονται με βάση 

τις προτεραιότητες, ώστε να αναδειχθούν οι ανάγκες των πιο σημαντικών χρηστών, χωρίς να 

περιοριστεί η δυνατότητα να αναδειχθούν και οι ανάγκες των δευτερευόντων χρηστών. 

Μέσα από την χρήση των Personas , οι ανάγκες των διαφορετικών χρηστών επικοινωνούν 

και στη συνέχεια, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στους πιο σημαντικούς χρήστες ως προς 

την μορφή και την συμπεριφορά τους. 



75 
 

 

Εικόνα 58. Προσέγγιση  σχεδίασης που ακολουθεί την λογική σχεδίασης με την χρήση 

personas: Σχεδιάζοντας ένα αυτοκίνητο για διαφορετικούς ανθρώπους, που  

συγκεκριμένες και διαφορετικές ανάγκες, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέδια που θα 

ικανοποιήσουν άτομα που έχουν παρόμοιες ανάγκες με τους οδηγούς- στόχους της 

σχεδίασής μας. Το ίδιο ισχύει για την σχεδίαση ψηφιακών προϊόντων και λογισμικού. 

(Cooper et al., 2014) 

 

Βλέπουμε ότι οι personas είναι ένα δυνατό σχεδιαστικό εργαλείο, πολλαπλών χρήσεων, που 

βοηθάει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που εγείρονται κατά την διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογίας. Οι personas βοηθούν τους σχεδιαστές στα εξής(Cooper 

et al., 2007): 

• Να καθορίσουν τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το προϊόν. Οι 
στόχοι της persona  παρέχουν τη βάση για την σχεδιαστική προσπάθεια. 

• Παρέχουν μια κοινή γλώσσα για τους συμμετέχοντες στη σχεδιαστική διαδικασία και 
κρατάνε το επίκεντρο της σχεδίασης εστιασμένο στους χρήστες σε κάθε βήμα της 
διαδικασίας.  

• Χτίζουν μία κοινή άποψη και δέσμευση για τη σχεδίαση, ώστε να υπάρχει κατανόηση 
από κοινού. Οι personas μειώνουν την ανάγκη  για περίπλοκα μοντέλα διαγράμματος  
καθώς είναι πιο εύκολο να κατανοήσει κάποιος τις πολλές διαφοροποιήσεις της 
συμπεριφοράς των χρηστών μέσω των αφηγηματικών δομών  που εφαρμόζει η 
persona. Είναι πολύ πιο εύκολο να σχετιστεί κανείς με τις personas επειδή μοιάζουν  
με αληθινούς ανθρώπους, παρά με λίστες και διαγράμματα με χαρακτηριστικά.  

• Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Οι επιλογές της σχεδίασης 
μπορούν να ελεγχθούν σε μια persona με τον ίδιο τρόπο που θα ελέγχονταν σε έναν 
αληθινό χρήστη. Mε αυτό τον τρόπο, οι σχεδιαστικές επαναλήψεις γίνονται γρήγορα 
και υπάρχει ένα δυνατό σημείο αναφοράς, όταν θα γίνει η δοκιμή με αληθινούς 
ανθρώπους. 

• Συνεισφέρουν σε άλλους τομείς που έχουν σχέση με το σχεδιαστικό προϊόν, όπως 
είναι η προώθησή του και η πώλησή του. Οι επιχειρηματικές μονάδες που δεν 
ασχολούνται με την ανάπτυξη των προϊόντων, επιθυμούν εξεζητημένη γνώση των 
χρηστών του προϊόντος , και λαμβάνουν υπόψη με μεγάλο ενδιαφέρον τις personas 
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Σε αντίθεση με τα σενάρια (scenarios), που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 

Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-υπολογιστή, για την εμπλοκή των χρηστών αλλά και των μελών 

της σχεδιαστικής ομάδας φαίνεται να έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα, σύμφωνα με τον 

Grudin, & Pruitt (2002). Οι σχεδιαστές χρησιμοποιούσαν για πολύ καιρό τα σενάρια για να 

οργανώνουν και να επικοινωνούν τις ιδέες τους, χωρίς απαραίτητα να περιλαμβάνουν τους 

χρήστες στην διαδικασία. Τα σενάρια φαίνονται να είναι λιγότερο αποτελεσματικά   όταν δεν 

είναι χτισμένα πάνω σε personas, είναι δύσκολο να αναπαρασταθούν  και να επεκταθούν με 

ασφάλεια. Οι personas αυξάνουν την εμπλοκή του  χρήστη και το στοιχείο της 

πραγματικότητας. Είναι ένα πολυδύναμο σχεδιαστικό εργαλείο γιατί η χρήση των personas 

δεν απαιτεί την αντικατάσταση των σεναρίων, αλλά αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 

χτίζονται τα σενάρια και  η συλλογή δεδομένων. Οι personas είναι φανταστικοί χαρακτήρες. 

Έχουν όνομα, ενδιαφέροντα, στυλ ντυσίματος, οικογένεια, φίλους, κατοικίδια, κ.λ.π., καθώς 

και ηλικία, φύλλο, εθνικότητα, συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης και 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Επίσης έχουν τη δική τους ιστορία ζωής, συγκεκριμένους 

στόχους και καθήκοντα. Τα σενάρια μπορούν να «χτιστούν» γύρω από την persona, ωστόσο 

η persona έρχεται πρώτη. Δεν είναι εκπρόσωποι ή ηθοποιοί, σε ένα σενάριο, αλλά παίρνουν 

σάρκα και οστά, γίνονται οι πραγματικοί άνθρωποι (Grudin, & Pruitt,2002). 

Η κατανόηση των personas συνδέεται περισσότερο με την κατανόηση των κινήτρων και τν 

στόχων των χρηστών, παρά των δημογραφικών στοιχείων τους. Οι στόχοι των personas 

πρέπει να συνδέονται με το μοντέλο του Norman, σύμφωνα με το οποίο οι στόχοι των 

χρηστών αποτελούν τα κίνητρά τους, δηλαδή οι στόχοι των εμπειριών  συνδέονται με το πώς 

οι χρήστες θέλουν να αισθάνονται, οι τελικοί στόχοι συνδέονται  με το τι θέλουν οι χρήστες 

να κάνουν και οι στόχοι ζωής αναφέρονται στo ποιος θέλει να είναι ο χρήστης. Οι personas  

φαίνεται να αποτελούν το κλειδί για να συνδυαστούν αυτοί οι τρεις στόχοι. Η σχεδίαση που 

λαμβάνει υπόψη τις γνωστικές λειτουργίες και τα συναισθήματα του ανθρώπου μπορεί να 

προσφέρει ισχυρό δυναμικό για την δημιουργία πιο ικανοποιητικών εμπειριών των χρηστών 

(Cooper et al., 2014). Οι σχεδιαστές στον τομέα της Αλληλεπίδρασης ανθρώπου –υπολογιστή 

πρέπει να «μεταφράσουν» τους στόχους ζωής, σε συστήματα υψηλών δυνατοτήτων και 

βασικές σχεδιαστικές αρχές. Ένα προϊόν που θα εκπληρώνει όχι μόνο τους τελικούς στόχους, 

αλλά τους στόχους ζωής των χρηστών, θα κερδίσει το ενδιαφέρον του περισσότερο από κάθε 

άλλο διαφημιστικό προϊόν.  

Για την δημιουργία της αφήγησης μέσω της personas, πρέπει να επιλέγονται φωτογραφίες, 

ώστε να η αφήγηση να φαίνεται πιο ρεαλιστική και να δεσμεύει το κοινό. Οι καλύτερες 

φωτογραφίες περικλείνουν εθνογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες για το περιβάλλον και 

την γενική συμπεριφορά της persona (π.χ. η persona  μιας νοσοκόμας πρέπει να φοράει 

στολή νοσοκόμας και να βρίσκεται σε περιβάλλον κλινικής). Πολλές φορές δημιουργούνται 

φωτογραφικά κολλάζ για κάθε persona, ώστε να αποκαλύψουν περισσότερες 

συναισθηματικές και εμπειρικές πτυχές της persona. Επιπλέον, πολλές φορές είναι χρήσιμο 

να δημιουργούνται μοντέλα του περιβάλλοντος της persona, ώστε να είναι πιο ξεκάθαρα. 

H περιγραφή της persona περιλαμβάνει εκ φύσεως, μερικές φανταστικές καταστάσεις, αλλά, 

όπως συζητήσαμε προηγουμένως, δεν είναι μια μικρή ιστορία.  Η καλύτερη περιγραφή  

σκιαγραφεί μια μέρα στη ζωή του περιλαμβάνοντας τα πράγματα που ενοχλούν την persona, 

τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα , που έχουν άμεση σχέση με το προϊόν. Η περιγραφή δεν  
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πρέπει να είναι παραπάνω από μια ή δυο σελίδες και ούτε να περιέχει πολλές λεπτομέρειες 

(Cooper et al., 2014). 

 

Εικόνα 59. Τα κολλάζ, όπως το παραπάνω, σε συνδυασμό με την αφήγηση, αποτελούν 

έναν αποτελεσματικό τρόπο για να εκφράσουν τις διάφορες πτυχές των συναισθημάτων 

και των εμπειριών μιας persona(Cooper et al., 2014). 

 

Οι Taura & Nagai (2010) παραθέτουν τα εξής στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

τυπικά το περιεχόμενο της παρουσίασης μιας persona: 

• Φωτογραφία ενός ατόμου 

• Όνομα 

• Βασικά δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, απασχόληση, τόπος κατοικίας) 

• Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής (εικόνες και κείμενο) 

• Στόχοι, ανάγκες και προσδοκίες που είναι σχετικές με το χρήστη και το θέμα 

• Μια μικρή αφήγηση, μια ιστορία σχετική για τον χρήστη και το θέμα 
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Εικόνα 60. Παράδειγμα παρουσίασης μιας persona  (Taura & Nagai,2010) 

 

Οι personas επικαλούνται  την Θεωρία του νου, την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπου να  

προβλέπει την συμπεριφορά ενός άλλου ανθρώπου κατανοώντας του νου του, και την 

χρησιμοποιούν για τη σχεδιαστική διαδικασία. Εφόσον οι χρήστες δεσμευτούν πλήρως με 

την persona, μπορούν να την προβάλλον σε νέες καταστάσεις, ενώ αντίθετα ένα σενάριο 

καλύπτει μόνο μια κατάσταση. Ένας σχεδιαστής εκμεταλλεύεται την δύναμη τα φαντασίας 

να δεσμεύει τα υποκείμενα. Ένας ηθοποιός διαισθάνεται τα χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς του χαρακτήρα που ενσαρκώνει, σε νέες καταστάσεις. Με τον ίδιο τρόπο ένας 

σχεδιαστής κάνει το ίδιο για τους πιθανούς χρήστες που μπορεί να βασίζεται η persona 

(Pruitt & Grudin, 2003). 

Η ενσυναίσθηση μέσω του φαντασιακού Άλλου, και  το παιχνίδι ρόλων (role-play) και τα 

πρωτότυπα εμπειριών (experience prototypes) αποτελούν τρόπους δέσμευσης με τους 

φανταστικούς χρήστες ή τις φανταστικές εμπειρίες του χρήστη. Στο παιχνίδι ρόλων οι 

σχεδιαστές δρουν όπως θα αισθανόταν κάποιος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως  για 

παράδειγμα, ένα άτομο με ειδικές ανάγκες , για το οποίο θα χρησιμοποιούσαν καροτσάκι ή 

ρούχα που θα περιόριζαν την κίνηση. Τα πρωτότυπα εμπειριών (experience prototypes) 

αποτελούν μεθόδους και τεχνικές προσομοίωσης της εμπειρίας με ένα προϊόν, ένα χώρο ή 

ένα σύστημα ώστε να κατανοήσει ο σχεδιαστής πώς θα ένιωθε αν δεσμευόταν με αυτό 

αντίστοιχα (Pruitt & Grudin, 2003). Ο Nielsen (όπως αναφέρουν οι  Wright & McCarthy, 2008) 

περιγράφει σχετικά: «ένας χαρακτήρας περιλαμβάνει προσωπικά (εσωτερικά) και 

διαπροσωπικά (κοινωνικά) στοιχεία. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν εσωτερικές ανάγκες και 

στόχους, καθώς και διαπροσωπικές επιθυμίες και επαγγελματικές φιλοδοξίες, τα οποία τους 

βοηθούν για να χαρακτηριστούν και να τοποθετήσουν τις δικές τους απαιτήσεις, 

περιορισμούς και δικαιώματα. Όταν τα στοιχεία του χαρακτήρα και των τυχαίων 

περιστάσεων συναντηθούν, υπάρχει πιθανότητα να εκφραστούν πολλές «φωνές». 
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Οι Kantola, Tiitta, Mehto, & Kankainen (2007) επιχειρούν να ερευνήσουν την χρήση των 

personas με στοιχεία δραματοποίησης στην αρχική φάση μίας σχεδιαστικής διαδικασίας, και 

συγκεκριμένα πώς ο ρόλος του χαρακτήρα και οι τεχνικές δραματουργικής ανάγνωσης 

μπορούν να δημιουργήσουν μία πιο δυναμική persona. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι μέσω της δραματουργικής ανάγνωσης, ο σχεδιαστής μπορεί να έρθει σε 

ενσυναίσθηση με τον χρήση, μέσω της αλληλεπιδραστικής πράξης, να δεσμευτεί με 

σχεδιαστικά προβλήματα που δεν είναι οικείος λόγω του φύλου ή της ηλικίας του, να 

υποδυθεί ή να δημιουργήσει πραγματικές αναπαραστάσεις καταστάσεων του χρήστη και να 

έρθει σε επαφή με θέματα που δεν είναι εύκολο να ειπωθούν σε μια συνέντευξη.  Οι 

δραματουργικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν την αναπαράσταση της 

πραγματικότητας του χρήστη, των αναγκών και των επιθυμιών του μέσω εννοιολογικών 

χαρτών, χαρτών της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας του χρήστη ή χαρτών του 

προσωπικού του πλαισίου, των σχέσεων και των ενδιαφερόντων του. 

 

 

Εικόνα 61. Εικονική αναπαράσταση του ερευνητή για την επανάληψη στην ζωή του 

χρήστη, ως στάδιο μιας δραματουργικής ανάγνωσης (Kantola et al., 2007) 

 

Εικόνα 62. Εννοιολογικός χάρτης του ερευνητή για την κοινωνία, μέσα από την σκοπιά 

του χρήστη, ως στάδιο μιας δραματουργικής ανάγνωσης (Kantola et al., 2007) 
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2.2.3.1.Η τεχνική των Σχεδιαστικών  Alter Egos 

Η τεχνική των σχεδιαστικών alter egos προτάθηκε από τους  Triantafyllakos et al. (2010) ως 

μια εναλλακτική πρόταση για την αξιοποίηση στοιχείων της αφηγηματικής θεωρίας σε μια 

συμμετοχική διαδικασία σχεδίασης με μαθητευόμενους. Η τεχνική των σχεδιαστικών alter 

egos συνδυάζει στοιχεία από τις τεχνικές των personas  που περιγράψαμε παραπάνω, αλλά 

και την τεχνική των pastiche scenarios, η οποία δανείζεται φανταστικούς χαρακτήρες από την 

λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την ευρύτερη σύγχρονη κουλτούρα για την αξιοποίησή τους 

στην σχεδιαστική διαδικασία για την ανάπτυξη σεναρίων χρήσης του υπό σχεδίαση 

συστήματος (Blythe & Wright, 2006). Τα σχεδιαστικά alter egos αναπαριστούν φανταστικούς 

χαρακτήρες  οι οποίοι λειτουργούν ως αντιπροσωπευτικοί χρήστες του υπό σχεδίαση 

συστήματος, και δημιουργούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες,  σε αντίθεση με τις 

τεχνικές των personas και των pastiche scenarios, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση 

στοιχείων των πραγματικών χρηστών ή σε υπάρχοντες φανταστικούς χαρακτήρες αντίστοιχα. 

Οι συμμετέχοντες της συνεδρίας συμμετοχικής σχεδίασης δημιουργεί τον φανταστικό του 

χαρακτήρα στα αρχικά στάδια μιας συνεδρίας συμμετοχικής σχεδίασης, ο οποίος έχει όνομα, 

προσωπικότητα  και μια προσωπική ιστορία και μέσω αυτών των στοιχείων καλείται να 

παίξει στη σχεδιαστική διαδικασία. Στόχος της τεχνικής είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 

σχεδίασης το οποίο θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν τις ανάγκες και τα 

προβλήματα που μπορεί να έχουν  και θα τους παροτρύνει να αναζητήσουν  πλαισιωμένες 

αλληλεπιδράσεις οι οποίες θα υποστηρίζονται από την τεχνολογία, σε αντίθεση με  απλές 

τεχνολογικές λύσεις, να αναζητήσουν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ αυτών των κινήτρων και 

των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, και να τοποθετήσουν τις σχεδιαστικές τους 

ιδέες  σε παγιωμένες κοινωνικές συμπεριφορές.  Η χρήση των φανταστικών χαρακτήρων και 

η δημιουργία ενός φαντασιακού και παιγνιώδους σκηνικού σχεδίασης επιτρέπει στους 

μαθητές να συμμετέχουν στην σχεδιαστική διαδικασία με ίσους όρους (Triantafyllakos et al., 

2010). H διαδικασία της ανάπτυξης των σχεδιαστικών alter ego εξελίσσεται μέσα από τρεις 

πράξεις: 

Η πρώτη πράξη αναφέρεται στην δημιουργία ενός φανταστικού χαρακτήρα με φυσιολογικά, 

ψυχολογικά και κοινωνιολογικά γνωρίσματα  μέσα από μια διαδικασία ενδοσκόπησης, 

ανάκλησης των προσωπικών τους εμπειριών, αλλά  και των χαρακτηριστικών άλλων 

χρηστών. Στόχος αυτής της πράξης είναι να προετοιμάσει γνωστικά τους συμμετέχοντες για 

την επερχόμενη σχεδιαστική διαδικασία, ώστε να μεταφέρουν υα δικά τους σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά και άλλων χρηστών, στο υπό σχεδίαση αντικείμενο. 

Η δεύτερη πράξη αναφέρεται στην  διαδικασία μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες 

ταυτίζονται ή  υιοθετούν την άποψη και την θέση του σχεδιαστικού τους alter ego (role-

taking), ώστε να δημιουργήσουν μία αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο το σχεδιαστικό 

alter ego θα ενεργήσει, σε μια δεδομένη κατάσταση, σύμφωνα με την έννοια της «ταύτισης  

με τον ρόλο ενός άλλου ατόμου» (Coutu, 1951). Μπορούμε να πούμε ότι μέσω της 

ενσυναίσθησης, οι συμμετέχοντες θα ταυτιστούν με τους φανταστικούς τους χαρακτήρες με 

στόχο την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών, απαιτήσεων και επιδιώξεών τους. 

Η τρίτη πράξη αναφέρεται στην διαδικασία όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να παίξουν τον 

ρόλο των σχεδιαστικών alter egos που δημιούργησαν, σε ένα φαντασιακό πλαίσιο, ώστε να 
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παραμείνει ζωντανή η εικόνα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των φανταστικών 

χαρακτήρων στο μυαλό των συμμετεχόντων καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας. Με 

αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους σχεδιαστές  να αντιληφθούν στις πραγματικές 

της διαστάσεις την εμπειρία των προτεινόμενων αλληλεπιδράσεων, αναπτύσσεται μια κοινή 

γλώσσα μεταξύ των σχεδιαστών και των συμμετεχόντων (Brandt, 2005) για την από κοινού 

διερεύνηση σχεδιαστικών λύσεων, και ενισχύεται η συναισθηματική δέσμευση των 

συμμετεχόντων με την διαδικασία και το τελικό προϊόν. 

Στην έρευνα των Triantafyllakos et al. (2010, 2011), οι φοιτητές δημιούργησαν το σχεδιαστικό 

alter ego συμπληρώνοντας μια φόρμα  όπου καλέστηκαν να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας, των επιδιώξεων, των συνηθειών και της 

κοινωνικής κατάστασης ενός φανταστικού χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα καλέστηκαν να 

αποφασίσουν για την όψη του χαρακτήρα επιλέγοντας ανάμεσα από διάφορες φωτογραφίες 

ατόμων της ηλικίας τους που τους δόθηκαν, την οποία κόλλησαν στο αντίστοιχο κενό στην 

φόρμα συμπλήρωσης. 

 

Εικόνα 63. Παράδειγμα φόρμας περιγραφής του σχεδιαστικού alter ego  που 

συμπλήρωσαν οι φοιτητές για τις συνεδρίες συμμετοχικής σχεδίασης (Triantafyllakos, 

Palaigeorgiou,  & Tsoukalas, 2009) 
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3.Το παιχνίδι We!Design!Fractions 
 

3.1. Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού 

We!Design!Fractions 
 

3.1.1.Οι  σχεδιαστικοί άξονες- στόχοι του επιτραπέζιου παιχνιδιού συμμετοχικής 

σχεδίασης 

 

Στην διδακτορική του διατριβή ο Τριανταφυλλάκος Γ., περιγράφει μια διερεύνηση του 

σχεδιαστικού χώρου της μεθόδου We!Design&Play, η οποία στοχεύει σε τρεις προοπτικές 

διερεύνησης: την συγκλίνουσα προοπτική, η οποία στοχεύει σε μια πιο περιορισμένη και 

ενδοσκοπική διερεύνηση του σχεδιαστικού  χώρου, την αποκλίνουσα προοπτική, η οποία 

στοχεύει σε μια πιο απομακρυσμένη και δημιουργική διερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου, 

και την προοπτική του περιβάλλοντος, η οποία στοχεύει στην διερεύνηση των πραγματικών 

συνθηκών που υπάρχουν σε ένα περιβάλλον χρήσης της εκπαιδευτικής εφαρμογής που θα 

σχεδιάσουν οι συμμετέχοντες (Τριανταφυλλάκος, 2010). 

 

 

 

Εικόνα 64. Προοπτικές διερεύνησης του σχεδιαστικού χώρου σύμφωνα με το 

We!Design&Play (Τριανταφυλλάκος, 2010) 
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Έχοντας ως βάση τις παραπάνω προοπτικές διερεύνησης του σχεδιαστικού χώρου, θέσαμε 

τους δικούς μας άξονες-στόχους για τις παραγόμενες ιδέες των παιδιών μέσα από το 

παιχνίδι:  

Πρώτον, οι ιδέες θα έπρεπε να παράγονται με βάση μια συγκλίνουσα προοπτική, μια 

προοπτική δηλαδή που προκαλεί την ενδοσκόπηση των παιδιών στις προηγούμενες σχετικές 

εμπειρίες τους (Treffinger et al., 2002), οποία κινείται περισσότερο στα όρια του 

καθημερινού περιβάλλοντος και εμπειριών των παιδιών, αλλά και με βάση  μια αποκλίνουσα 

προοπτική,  η οποία προκαλεί παραγωγή νέων ιδεών, αντισυμβατικών και πρωτότυπων 

(Treffinger et al., 2002), μέσα από τον συνδυασμό ασυμβίβαστων στοιχείων, και τη φαντασία 

των παιδιών.   

Δεύτερον, οι παραγόμενες ιδέες των παιδιών θα έπρεπε να απαντούν σε  μία σειρά από 

βασικά σημεία, διαδικασίες και δυσκολίες των παιδιών στα κλάσματα. Όπως αναφέρθηκε, η 

μέθοδος We!Design!Fractions εστιάζει στο να ανιχνεύσει από τους μαθητευόμενους ποιος 

είναι ο καταλληλότερος τρόπος οργάνωσης και αναπαράστασης του γνωστικού 

περιεχομένου της εφαρμογής, δηλαδή των κλασμάτων, ποια είναι τα παραδείγματα που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να τους αφορούν περισσότερο. 

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν οι τέσσερις παρακάτω κατηγορίες ιδεών που τα παιδιά θα 

εξερευνήσουν μέσα από το παιχνίδι: 

1. Αναπαραστάσεις για τους ακέραιους αριθμούς σε αντιδιαστολή με τα κλάσματα: η 
εννοιολογική σύγκρουση ανάμεσα στην έννοια του κλάσματος και στην έννοια του 
ακέραιου αριθμού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας των δυσκολιών των μαθητών 
(Stafylidou & Vosniadou, 2004). 

2. Αναπαραστάσεις για την υποβοήθηση της σύγκρισης και πρόσθεσης κλασμάτων  
3. Αυθεντικές αναπαραστάσεις κλασμάτων από τις εμπειρίες των μαθητών, να 

ανιχνεύσουν δηλαδή οι μαθητές παραδείγματα των κλασμάτων μέσα στη δική τους 
πραγματικότητα. 

4. Προτάσεις για την πορεία διδασκαλίας των κλασμάτων. 
 

3.1.2. H σχεδίαση των καρτών του παιχνιδιού 

 

Με  βάση αυτές τις παραπάνω κατηγορίες, συνθέσαμε τις κάρτες του παιχνιδιού οι οποίες 

αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου από τους μαθητές 

προκαλώντας την παραγωγή ιδεών για την αντίστοιχη κατηγορία. Έχοντας δηλαδή ως βάση 

τους δυο άξονες διερεύνησης του σχεδιαστικού χώρου (αποκλίνουσα/συγκλίνουσα 

προοπτική διερεύνησης) και τα σημεία που θέλουμε να καλύψουμε στο γνωστικό 

αντικείμενο των κλασμάτων, συνδυάσαμε και αξιοποιήσαμε διαφορετικές τεχνικές 

παραγωγής ιδεών, ώστε να δημιουργηθούν 22 κάρτες.  

 Οι τεχνικές παραγωγής ιδεών  που χρησιμοποιήθηκαν είναι η τεχνική  Super Heroes  

(Grossman & Catlin, 1985; Μycoted, 2007), η τεχνική Break the rules (Silver, 2013), και η 

τεχνική Random stimulus (Kowaltowski, Bianchi & De Paiva, 2010) ενώ τα ερεθίσματα που 
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πυροδοτούν την παραγωγή ιδεών στις κάρτες  έχουν την μορφή λέξεων (ουσιαστικών, 

ρημάτων ή συνδυασμό τους), εικόνων ή ερωτημάτων. 

H τεχνική Super Heroes, είναι παρόμοια εκδοχή της τεχνικής Rolestorming (καταιγισμός 

ρόλων) (Mycoted, 2007), η αναπτύχθηκε από τον Griggs (1985) και περιγράφεται από τον Van 

Gundy (1987), είναι εξέλιξη της τεχνικής Brainstorming, και οι συμμετέχοντες καλούνται να 

υποδυθούν ένα ρόλο, ένα άλλο πρόσωπο. Η τεχνική Super Heroes αρχικά περιγράφηκε από 

τους Grossman & Catlin, (1985), και τα παιδιά μπαίνουν στη θέση ενός άλλου, συγκεκριμένα 

υποδύονται έναν υπερήρωα (γνωστό ή δικής τους έμπνευσης) και χρησιμοποιούν τις 

«υπερδυνάμεις» του για να πυροδοτήσουν ιδέες (Μycoted, 2007). Οι μαθητές 

χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο τις δυνάμεις και δυνατότητες των υπερηρώων, οι οποίες 

είναι πέρα από τις φυσιολογικές δυνατότητες των ίδιων, οπότε σκέφτονται «έξω από το 

κουτί» συνδυάζουν πιο ασυνήθιστες ιδέες που διαφορετικά δε θα εξέφραζαν. Επίσης, αν 

χρησιμοποιήσουν τον αγαπημένο τους υπερήρωα, τον οποίο είχαν καταγράψει και στο 

προφίλ του «game character» που δημιούργησαν, δημιουργούν μια συνέχεια ώστε να 

ταυτίζονται με έναν εξιδανικευμένο εαυτό στο πρόσωπο του υπερήρωα, δημιουργώντας ένα 

δεύτερο alter ego, εκτός από τον  «game character». 

Η τεχνική Break the rules αναφέρεται στο βιβλίο Exploring interface design του Silver, M. 

(2013) ως μια τεχνική workshop  που στοχεύει σε «ιδέες που αψηφούν τη λογική, πηγαίνουν 

αντίθετα από την συμβατική λογική, κανόνες ή πρότυπα» (Silver, 2013:100). Ο τρόπος με τον 

οποίο αποτυπώνεται η τεχνική στην κάρτα του παιχνιδιού BREAKING THE RULES, έχει 

στοιχεία και από την τεχνική SCAMPER που περιγράφεται στο βιβλίο Thinkertoys (Michalko, 

M., 2010). Τα παιδιά καλούνται να «σπάσουν» και να ξεχάσουν τους κανόνες που ισχύουν 

για τα κλάσματα και τους ακέραιους και να φτιάξουν δικούς τους, όσον αφορά στην 

ονομασία, συμβολισμό και το τι αναπαριστούν, έχοντας τη δυνατότητα με αυτό τον τρόπο να 

φτιάξουν  αναπαραστάσεις έχοντας εκκίνηση από μια «αντίστροφη» προοπτική διερεύνησης 

του σχεδιαστικού χώρου. 

Οι κάρτες ΡΗΜΑΤΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και ΧΡΩΜΑΤΑ βασίστηκαν στην τεχνική Random 

stimulus, κατά την οποία ένα τυχαίο ερέθισμα, διερευνά απροσδόκητους συσχετισμούς οι 

οποίοι θα πυροδοτήσουν νέες πρωτότυπες ιδέες (Kowaltowski et al., 2010), και πιο 

συγκεκριμένα στις τεχνικές  Random word (Kowaltowski et al., 2010) και Two words  (Clegg,  

& Birch, 1999) όπου μια τυχαία λέξη (τεχνική Random word)  ή συνδυασμός δύο λέξεων 

(τεχνική Two words) χρησιμοποιούνται για να παράγουν νέους συσχετισμούς.  Τα 

ερεθίσματα έχουν την μορφή λέξεων – ρημάτων ή ουσιαστικών (κάρτα ΧΡΩΜΑΤΑ)- ή 

συνδυασμού λέξεων (ρήμα και ουσιαστικό) (Μycoted, 2007). Τα ρήματα, όπως υποστηρίζουν 

οι Liikkanen & Perttula (2006) μας δίνουν τη δυνατότητα να διερευνήσουμε συγκεκριμένες 

δράσεις και διεργασίες, ενώ τα ουσιαστικά αναδεικνύουν επιμέρους χαρακτηριστικά των 

καταστάσεων και αντικειμένων  και επιτρέπουν την ανάλυση τους (Liikkanen & Perttula, 

2006). Στις κάρτες χρησιμοποιήσαμε για ερεθίσματα ρήματα κίνησης (τρέχω, πηδάω, 

πατάω), ρήματα αισθήσεων ή καταστάσεων (μυρίζω, ζεσταίνομαι, τραγουδάω), αλλά και 

συνδυασμούς ρημάτων και ουσιαστικών , ώστε να δημιουργηθούν καταστάσεις (κάρτα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) πιο «απροσδόκητες», ώστε οι συσχετισμοί με το «σταθερό στοιχείο» 

(κλάσματα) να γίνουν πιο ευφάνταστοι και δημιουργικοί.  
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Οι κάρτες για τη διευκόλυνση τόσο του συντονιστή όσο και των μαθητών παρουσιάστηκαν 

στο επιτραπέζιο παιχνίδι μέσα στις παρακάτω κατηγορίες: ΜΑΘΗΣΗ, ΧΩΡΟΣ (αγαπημένο 

μέρος, χώρος Superhero, ελεύθερη επιλογή χώρου), ΧΡΟΝΟΣ (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα) 

ΡΗΜΑΤΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΥ ΗΕRO, και BREAKING THE RULES, οι οποίες 

αναγράφονται στο αριστερό περιθώριο της κάθε κάρτας. Η κάθε κατηγορία καρτών έχει το 

δικό της χρώμα, το οποίο πλαισιώνει την κάρτα γύρω γύρω. Με αυτό τον τρόπο, οι 

συμμετέχοντες καταλαβαίνουν πιο  γρήγορα το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κάρτας 

και μπαίνουν στο «κλίμα» ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Στο σύνολο των καρτών 

περιλαμβάνονται 2 κάρτες με τίτλο «Παίζω με συμπαίκτη/τρια», στις οποίες ο παίκτης θα 

συνεργαστεί με κάποιον άλλο συμπαίκτη/τρια ώστε να παράγουν ιδέες, και επιβραβεύονται 

με διπλούς πόντους. Οι κάρτες αυτές βοηθούν στο να γίνει το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό και 

να προσομοιάζει με κάρτες bonus που περιλαμβάνουν τα επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και 

στο να «χαλαρώνουν» λίγο οι παίκτες από την συνεχή ροή των καρτών. Κάθε κάρτα είναι 

αριθμημένη (1-22) σύμφωνα με την θέση στην οποία αντιστοιχεί πάνω στο ταμπλό του 

παιχνιδιού, και έχει διαστάσεις 13 εκ. × 9 εκ.  

Κάθε κατηγορία καρτών  στοχεύει στην παραγωγή διαφορετικών αναπαραστάσεων για τα 

κλάσματα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Κατηγορίες καρτών του 
παιχνιδιού 

Στόχοι παραγωγής ιδεών 

 
ΜΑΘΗΣΗ 
 
 

H κατηγορία αυτή έχει στόχο να διερευνήσει με ενδοσκόπηση τις κυριότερες 
αναπαραστάσεις και παραδείγματα για τα κλάσματα, που τα παιδιά θεωρούν ότι 
έχουν διδακτική αξία, μέσα από τις εμπειρίες τους από το σχολικό περιβάλλον ή 
έξω από αυτό. 
 

ΜY HERO 
 

Οι κάρτες αυτής τις κατηγορίας μαζί με την κάρτα ΧΩΡΟΣ MY HERO αξιοποιούν 
την τεχνική παραγωγής ιδεών Super Heroes τα παιδιά μπαίνουν στη θέση ενός 
υπερήρωα (γνωστό ή δικής τους έμπνευσης) και χρησιμοποιούν τις υπερ-
δυνάμεις του για να πυροδοτήσουν ιδέες ώστε να δημιουργήσουν 
αναπαραστάσεις και διδακτικά παραδείγματα για τα κλάσματα στον 
αποκλίνοντα φαντασιακό κόσμο του υπερήρωα.  
 

ΧΡΟΝΟΣ Ο άξονας του χρόνου έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
δημιουργήσουν μια νοητή αναπαράσταση των συνθηκών και του περιβάλλοντος 
στο οποίο κινούνται ώστε να εκμαιεύσουν ιδέες μέσα από τις νοητές εικόνες που 
θα δημιουργήσουν. Στον άξονα του χρόνου έχουμε 3 κάρτες, οι οποίες τέμνουν 
τον χρόνο σε 3 σημεία, οπότε έχουμε 3 διαφορετικές καίριες χρονικές στιγμές 
μέσα στην ημέρα (9 με 10 το πρωί, 2 με 3 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα). 
Οι κάρτες στοχεύουν στο να μεταφερθεί ο μαθητής στη δραστηριότητα ή 
περιβάλλον που βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
 

ΧΩΡΟΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 
ΜΕΡΟΣ 
 

Η κάρτα στοχεύει στο να αναπαραστήσουν τα παιδιά το αγαπημένο τους μέρος 
ή χώρο για να πυροδοτηθούν ιδέες  μέσα από το οικείο αυτό περιβάλλον. 
 

ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

Στόχος των καρτών είναι να διερευνήσουν αναπαραστάσεις στο φυσικό ή 
φανταστικό κόσμο (ελεύθερη επιλογή χώρου)  για την έννοια του κλάσματος σε 
αντιδιαστολή με την έννοια του φυσικού αριθμού, διαχωρισμός ο οποίος 
βασίζεται στην διάκριση των Stafylidou & Vosniadou (2004), και αποτελεί 
παράγοντα των δυσκολιών των παιδιών   

ΡΗΜΑΤΑ- 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-
ΧΡΩΜΑΤΑ 

 

Στις κάρτες χρησιμοποιήσαμε την τεχνική  Random stimulus, έχοντας για 
ερεθίσματα ρήματα κίνησης, ρήματα αισθήσεων, ουσιαστικά αλλά και  
συνδυασμούς ρημάτων και ουσιαστικών ώστε να διερευνήσουμε συγκεκριμένες 
δράσεις μέσα από τις εμπειρίες των παιδιών, αλλά την ικανότητά τους να 
συνθέτουν αντίστοιχες καταστάσεις. 
 

BREAKING THE RULES 
 

Με την τεχνική Break the rules τα παιδιά καλούνται να «σπάσουν» και να 
ξεχάσουν τους κανόνες που ισχύουν για τα κλάσματα και τους ακέραιους και να 
φτιάξουν δικούς τους, όσον αφορά στην ονομασία, συμβολισμό και το τι 
αναπαριστούν, σε μια αποκλίνουσα προοπτική διερεύνησης του σχεδιαστικού 
χώρου. 
 

 

Πίνακας 2. Οι κατηγορίες καρτών του παιχνιδιού  We!Design! Fractions της πιλοτικής 

εφαρμογής και το είδος των αναπαραστάσεων για τα κλάσματα στις οποίες στοχεύουν 

 

Παραδείγματα καρτών για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα: 



87 
 

 

Εικόνα 65. Ενδεικτικές κάρτες του παιχνιδιού από κάθε κατηγορία 

 

3.1.3. Το ταμπλό του παιχνιδιού 

 

Το ταμπλό του παιχνιδιού αποτελούνταν από μια κυκλική ξύλινη βάση διαμέτρου 42 εκ. και 

χωρίζεται σε 22 θέσεις. Κάθε θέση στο ταμπλό αντιστοιχούσε σε μια από τις 22 κάρτες του 

παιχνιδιού και αποτυπώνει την κατηγορία και το περιεχόμενο της κάρτας με τα ίδια σχήματα 

και εικόνες, εκτός από ορισμένες θέσεις όπου παραλείπεται όλο το κείμενο των εντολών της 

κάρτας λόγω οικονομίας χώρου. Η τοποθέτηση των καρτών πάνω στις θέσεις του ταμπλό 

έγινε με τυχαίο τρόπο εκτός τις εξής προϋποθέσεις: να μην προκύπτουν δίπλα- δίπλα κάρτες 

από την ίδια κατηγορία, οι κάρτες ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ/ΚΤΡΙΑ να βρίσκονται σε εκ 

διαμέτρου αντίθετη θέση, και οι αρχικές θέσεις να περιλαμβάνουν τις κατηγορίες ΧΡΟΝΟΣ 

και ΜΑΘΗΣΗ ως επί το πλείστον καθώς είναι πιο απλές και απαιτούν λιγότερο χρόνο στην 

κατανόηση τους αλλά και στη σύνθεση των ιδεών από τα παιδιά, ενώ οι κατηγορίες ΧΩΡΟΣ-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ και BREAKING THE RULES να τοποθετούνται σε θέσεις από τη μέση του 
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συνόλου και μετά, για το λόγο ότι είναι πιο σύνθετες και απαιτούν να έχουν μπει οι παίκτες 

στο ρυθμό του παιχνιδιού. 

 

 

 

Εικόνα 66. Το ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού  We!Design!Fractions της πιλοτικής 

εφαρμογής 

 

Δημιουργήθηκε ένα παιχνίδι που βασίζεται α) σε ένα επιτραπέζιο ταμπλό πάνω στο οποίο 

μετακινούνται τα πιόνια και β) σε κάρτες που περιγράφουν τρόπους για την παραγωγή ιδεών 

από τους μαθητές. Κάθε θέση στο ταμπλό αντιστοιχεί σε μια από τις 22 κάρτες και 

αποτυπώνει την κατηγορία και περιεχόμενο της κάρτας.  

 
 

3.1.4.. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

3.1.4.1. Σκοπός και ερωτήματα 

1.Αν οι μαθητές δημοτικού μπορούν να συν-σχεδιάσουν το γνωστικό τμήμα των 

αναπαραστάσεων μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, εφόσον προηγουμένως έχουν 

αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις. 

2.Αν Αν το παιχνίδι We!Design!Fractions μέσω των καρτών και των κανόνων του 

μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την παραγωγή ιδεών-προτάσεων από τους 

μαθητές. 
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3. Αν οι μαθητές αξιολόγησαν το τελικό προϊόν (παραγόμενες ιδέες) και τη συνολική 

εμπειρία της συμμετοχής τους στη σχεδίαση θετικά. 

4.Aν οι παραγόμενες ιδέες των παιδιών  αναφέρονται στις αναπαραστάσεις των 

κλασμάτων σύμφωνα με τους  σχεδιαστικούς στόχους που θέσαμε.  

3.1.4.2. Οι συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 12 παιδιά (5 αγόρια και 7 κορίτσια), τα οποία βρίσκονταν 

στον τελευταίο μήνα της σχολικής περιόδου της έκτης δημοτικού σε σχολείο αστικής 

περιοχής. Τα παιδιά επιλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας, με μοναδικό κριτήριο να μην 

έχουν καταγεγραμμένες μαθησιακές δυσκολίες, και να μην παρουσιάζουν δυσκολίες στο 

μάθημα των Μαθηματικών. Αυτό επιβεβαιώθηκε μετά από επίδειξη της βαθμολογίας τους 

και συζήτηση με τον δάσκαλό τους. Στους μαθητές ως κίνητρο δόθηκε η πρόσκληση 

συμμετοχή τους σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 

3.1.4.3. Η διαδικασία της έρευνας 

Διεξήχθησαν  3 συνεδρίες συμμετοχής σχεδίασης διάρκειας 3,5 ώρες κατά μέσο όρο, σε 

αίθουσα του δημοτικού σχολείου που φοιτούσαν οι συμμετέχοντες, μετά από την κατάλληλη 

διαμόρφωσή της για την διαδικασία. Σε κάθε συνεδρία συμμετείχαν 4 παιδιά και ένας 

ενήλικας συντονιστής. Οι ομάδες διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να υπάρχουν σε κάθε συνεδρία 

παιδιά και των 2 φύλων. 

Η  περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχικής σχεδίασης 
 

1.Εισαγωγική φάση της διαδικασίας 

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, προηγήθηκε μια εισαγωγική φάση, όπου οι συντονιστές εξήγησαν 

στους μαθητές το αντικείμενο σχεδίασης και τους στόχους του παιχνιδιού, ενώ τους 

ζητήθηκε να δημιουργήσουν έναν «φανταστικό χαρακτήρα», με τον οποίο θα παίξουν στο 

παιχνίδι.  

2. Δημιουργώντας ένα σχεδιαστικό alter ego 

Για το σχεδιασμό του «φανταστικού χαρακτήρα» ακολουθήσαμε την τεχνική των  

σχεδιαστικών alter ego, που ανέπτυξαν οι Triantafyllakos et al. (2010, 2011) αφού πρώτα την  

προσαρμόσαμε στην ηλικία των παιδιών που συμμετείχαν. Τα παιδιά διαμόρφωσαν το 

προφίλ του φανταστικού χαρακτήρα πάνω σε μια έντυπη φόρμα επιλέγοντας αρχικά την 

εμφάνιση του χαρακτήρα τους μέσα από φωτογραφίες παιδιών της ηλικίας τους  και 

συμπληρώνοντας τα ψυχολογικά και κοινωνικά του χαρακτηριστικά.  

Ο συντονιστής, αντί για την φράση «σχεδιαστικό alter ego» ή «φανταστικός χαρακτήρας» 

(Triantafyllakos, 2010) χρησιμοποιούσε την φράση στα αγγλικά: «My game character» , ώστε 

να αποφευχθούν παρερμηνείες και τα παιδιά να νιώσουν οικεία, ότι παίζουν σε αληθινό 

παιχνίδι, προσιδιάζοντας τη φόρμα συμπλήρωσης του παίκτη, που ακολουθούν τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στη διάρκεια των συνεδριών με τα παιδιά, ο συντονιστής 

χρησιμοποιούσε τον όρο «χαρακτήρα» ή «παίκτη-τρια» για να αναφερθούν στο σχεδιαστικό 
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alter ego. Οι κατευθυντήριοι περιορισμοί που έδωσε ο συντονιστής ήταν ότι ο χαρακτήρας 

του παιχνιδιού τους θα έπρεπε να είναι ένα αγόρι ή κορίτσι της ηλικίας τους ή λίγο 

μεγαλύτερο και ότι θα πρέπει να τους αρέσει, να νιώσουν οικεία, να μπορούν να ταυτιστούν 

μαζί τους ή να τους εμπνεύσει για να παίξουν το παιχνίδι μαζί του. Όταν ολοκλήρωναν τη 

δημιουργία του χαρακτήρα τους, κάθε παιδί παρουσίαζε τον δικό του σε όλη την ομάδα, και 

μετά ξεκινούσε το παιχνίδι.  Περιορισμός φύλου δεν υπήρξε, δηλαδή τα κορίτσια μπορούσαν 

να επιλέξουν ένα αγόρι για  alter ego και το αντίστροφο, αν και αυτό ενώ συζητήθηκε, δεν το 

επέλεξαν τα παιδιά. Ο συντονιστής ενθάρρυνε τα παιδιά να νιώσουν ελεύθερα και να 

αναπτύξουν τη φαντασία τους όσο μπορούν, νιώθοντας ότι είναι παιχνίδι και μπορούν να 

«γίνουν» όποιοι θέλουν. Έτσι κάποια παιδιά έκαναν ακόμα πιο φανταστικό τον «χαρακτήρα» 

τους, όπως π.χ. να είναι 2.000.000 ετών και να μένει στον Άρη, ενώ έχει τη μορφή ενός 

συνομήλικου τους. 

Τα παιδιά συνέθεσαν το χαρακτήρα τους πάνω σε μια φόρμα με κενά πεδία συμπλήρωσης, 

ώστε να διαμορφωθεί το προφίλ του «game character» με τον οποίο θα παίξουν. Αρχικά, θα 

έπρεπε να αποφασίσουν πώς θα ήταν η εμφάνιση του χαρακτήρα τους. Οι συντονιστές 

έδωσαν στα παιδιά 72 φωτογραφίες από πρόσωπα παιδιών και εφήβων στην ηλικία τους και 

λίγο μεγαλύτερα, 36 αγοριών και 36 κοριτσιών για να επιλέξουν ποιος/α θα αναπαριστούσε 

τον «game character». Οι φωτογραφίες αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο και αναφέρονται σε 

καθημερινά πρόσωπα παιδιών, όχι γνωστών. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι 

φωτογραφίες να παρουσιάζουν διαφορετικούς χαρακτήρες παιδιών, ώστε όσο το δυνατόν 

να καλύπτουν περισσότερο το εύρος χαρακτήρων που μπορούμε να συναντήσουμε στην 

κοινωνία μας. Τα παιδιά έτσι θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ταυτιστούν με κάποιο από 

τα παιδιά των φωτογραφιών για να το επιλέξουν.  
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Εικόνα 67. Ενδεικτικές φωτογραφίες παιδιών για την δημιουργία του game character  

 

Εφόσον διάλεξαν την εικόνα, τα παιδιά την έκοψαν και την κόλλησαν στην ειδικά 

διαμορφωμένη φόρμα ανάπτυξης του σχεδιαστικού τους alter ego. Στη συνέχεια, 

συμπλήρωσαν τα κενά πεδία για να διαμορφώσουν μια σύντομη «ταυτότητα» του 

χαρακτήρα τους. Συγκεκριμένα, δίπλα από τη φωτογραφία του «game character», τα παιδιά 

είχαν να συμπληρώσουν: το όνομα, την ηλικία, την κατοικία του «χαρακτήρα», την 

αγαπημένη φράση-ατάκα  που χρησιμοποιεί συχνά, το αγαπημένο του μάθημα, και τα 

hobbies-χαλάρωση-διασκέδαση του. Επίσης, συμπλήρωσαν τι δεν αντέχει καθόλου ο 

χαρακτήρας τους να κάνει, ποιος θα ήταν, αν ήταν υπερήρωας, πότε λένε οι φίλοι του ότι 

γίνεται ανυπόφορος και ποιο είναι το όνειρό του. Η αγαπημένη ατάκα του χαρακτήρα έδειχνε 

ποια είναι η στάση του για τη ζωή (Triantafyllakos, 2010) και αποτέλεσε πηγή γέλιου στις 

συνεδρίες. Το στοιχείο του αγαπημένου υπερήρωα βοήθησε  και στη συνέχεια στο παιχνίδι, 

καθώς σε  μερικές κάρτες οι μαθητές καλούνταν να τον  χρησιμοποιήσουν,  αλλά και τα 

παιδιά ένιωθαν ότι υπήρχε μια συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ ταυτίζονταν μαζί του σε εναλλαγή 

με τον βασικό «game character». Τέλος, τα παιδιά καλούνταν να κυκλώσουν  6 από τα 36 

επίθετα που δίνονται, για να χαρακτηρίσουν την προσωπικότητα του «game character» που 

δημιούργησαν. Τα επίθετα προήλθαν από την μετάφραση που χρησιμοποίησε ο  

Τριανταφυλλάκος (2010) του εργαλείου μέτρησης της προσωπικότητας Ten Item Personality 

Inventory (Gosling et al., 2003), μια σύντομη εκδοχή του ερωτηματολογίου μέτρησης της 

προσωπικότητας Big Five Inventory (John & Srivastava, 1999), και επιλέχθηκαν ώστε να 

υπάρχουν αντιπροσωπευτικά από κάθε έναν από τους πέντε βασικούς τομείς που ορίζουν οι 
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John & Srivastava (1999), για να καλύψουν όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο φάσμα 

προσωπικοτήτων. 

 

 

Εικόνα  68.  Φόρμα  για την δημιουργία του game character 

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της φόρμας, κάθε παιδί παρουσίασε στην υπόλοιπη 

ομάδα τον «χαρακτήρα» που δημιούργησε. Οι συντονιστές ενημέρωσαν τα παιδιά ότι από 

εδώ και πέρα θα υποδύονται τον «χαρακτήρα»  τους για να παίξουν το παιχνίδι, και  δε θα 

τους προσφωνούσαν με το όνομά τους, αλλά με το όνομα που έδωσαν στον «χαρακτήρα» 

που δημιούργησαν. Ταυτόχρονα, οι συντονιστές έδωσαν μια δεύτερη  πανομοιότυπη 

φωτογραφία από τον χαρακτήρα που επέλεξε το κάθε παιδί για να κολλήσει στη φόρμα, ώστε 

να δημιουργήσει κάθε παιδί το πιόνι του. Πάνω σε ένα κυλινδρικό χαρτονάκι, διαφορετικού 

χρώματος για το  κάθε παιδί, τα παιδιά κόλλησαν τη φωτογραφία του «χαρακτήρα» με τον 

οποίο θα παίξουν, και αυτό αποτέλεσε το πιόνι τους. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι 

μαθητές είχαν μπροστά τους τη φόρμα δημιουργίας του σχεδιαστικού τους alter ego για να 

ανατρέχουν σ ‘αυτήν αν θέλουν. Η διαδικασία δημιουργίας των σχεδιαστικών alter ego 

διήρκησε περίπου 30-35 λεπτά. 
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Εικόνα 69. Συμπληρωμένη φόρμα  για την δημιουργία του game character 

 

 
  

Εικόνα 70. Τα  πιόνια των συμμετεχόντων με την φωτογραφία του game character 
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3. Παίζοντας το παιχνίδι 

 
Οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν απλοί και ακολούθησαν τους κανόνες ενός τυπικού 

επιτραπέζιου παιχνιδιού. Κάθε παίκτης είχε το πιόνι που κατασκεύασε, χαρτάκια post-it 

(διαφορετικό χρώμα για τον κάθε παίκτη) και από ένα ζάρι. Δίπλα τους, είχαν το προφίλ του 

«game character» που δημιούργησαν, για να το συμβουλεύονται σε περίπτωση που το 

χρειαστούν. Η πορεία του παιχνιδιού ήταν η εξής: Οι παίκτες ξεκινούν το παιχνίδι με 

ταυτόχρονη ρίψη των ζαριών και τοποθετούν τα πιόνια τους στην αντίστοιχη θέση στο 

ταμπλό. Στη συνέχεια παίρνει ο καθένας την κάρτα που αντιστοιχεί στη θέση του ταμπλό. 

Κάθε γύρος σηματοδοτείται από την ταυτόχρονη ρίψη των ζαριών  των παιδιών και κάθε 

παίκτης μετακινείται όσες θέσεις του δείχνει το ζάρι του, στον αντίστοιχο αριθμό θέσεων στο 

ταμπλό. Μόλις ο κάθε παίκτης πάρει την κάρτα που του αντιστοιχεί, του δίνεται ένα μικρό 

χρονικό διάστημα (10 λεπτά περίπου) για να σκεφτεί και να γράψει τις ιδέες του στα 

χαρτάκια post-it. Οι παίκτες παροτρύνονται να γράψουν όσες περισσότερες ιδέες μπορούν 

στο χρόνο που τους δίνεται, καθώς κάθε ιδέα θα επιβραβεύεται με έναν πόντο. Για λόγους 

ευκολίας στην καταμέτρησή τους σε επόμενο στάδιο, οι μαθητές περιγράφουν από μια ιδέα 

σε κάθε χαρτάκι post-it. 

Όταν οι συμμετέχοντες ολοκλήρωναν την καταγραφή των ιδεών, ο κάθε παίκτης διαδοχικά 

παρουσίαζε σε όλους τους συμμετέχοντες τις ιδέες που έχει καταγράψει. Οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες άκουγαν με προσοχή και έθεταν διευκρινιστικές ερωτήσεις όπου χρειαζόταν. 

Στη συνέχεια, κάθε παίκτης κολλούσε τα χαρτάκια στην άκρη του ταμπλό, κάτω από την 

αντίστοιχη θέση της κάρτας που έπαιξε, και το παιχνίδι συνεχιζόταν με καινούριο γύρο. Στο 

τέλος του κάθε γύρου, η παρουσίαση των καρτών ξεκινούσε με διαφορετικό συμμετέχοντα 

διαδοχικά, ακολουθώντας τη φορά του ρολογιού, για να αποφευχθούν στιγμές οκνηρίας από 

τη μεριά των συμμετεχόντων. 

 

Εικόνα 71.Τα παιδιά καταγράφουν τις ιδέες τους παίζοντας το παιχνίδι 

4.  Η αξιολόγηση των παραγόμενων ιδεών 
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Στο τέλος του παιχνιδιού, τα χαρτάκια από το ταμπλό συλλέχθηκαν και αριθμήθηκαν, και 

κάθε ιδέα διαβάστηκε δυνατά από τον συντονιστή, ώστε οι συμμετέχοντες να την 

αξιολογήσουν σύμφωνα με δύο μεταβλητές: την χρησιμότητα και την πρωτοτυπία της, σε 

ένα ερωτηματολόγιο με κλίμακα Likert 5 σημείων, το οποίο παρατίθεται το παράρτημα της 

εργασίας.  

  

3.1.4.4. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

 

Για τη διερεύνηση των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά 
και ποιοτικά εργαλεία καταγραφής: 
 

1.Οι τρεις συνεδρίες ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια έγινε απομαγνητοφώνηση των 

διαλόγων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λεπτομερούς  εξέτασης όλης διαδικασίας 

παραγωγής και παρουσίασης των ιδεών.  

2. Μετά το πέρας των συνεδριών δόθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο με   27 ερωτήσεις  

σε κλίμακα Likert πέντε σημείων (1=συμφωνώ, 5=διαφωνώ) για να περιγράψουν την 

ικανοποίησή τους και τη στάση τους απέναντι στη διαδικασία, το παιχνίδι, το τελικό προϊόν, 

τον ρόλο των συντονιστών και των συμπαικτών τους  καθώς και για να αξιολογήσουν την 

σημαντικότητα και την πρωτοτυπία των ιδεών που παρήγαγαν σε κλίμακα Likert πέντε 

σημείων (1=χαμηλή σημαντικότητα-πρωτοτυπία, 5=υψηλή σημαντικότητα, πρωτοτυπία). Τα 

ερωτηματολόγια παρατίθενται στο παράτημα της εργασίας. 

3. Για την ποιοτική αξιολόγηση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε μια σύντομη συνέντευξη 

με καθέναν από τους συμμετέχοντες για να καταγραφούν οι εντυπώσεις τους για  τη 

συνολική εμπειρία, τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τη διαδικασία 

του παιχνιδιού και για το αν άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα κλάσματα. 

 
 

3.1.5 Αποτελέσματα και συζήτηση 

 

Ποσοτική ανάλυση 

 

Πώς βίωσαν τα παιδιά την εμπειρία  του παιχνιδιού-Η αξιολόγηση της σχεδιαστικής 

διαδικασίας 

Οι απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο της πενταβάθμιας κλίμακας Likert για την 

αξιολόγηση της εμπειρίας και του παιχνιδιού αναπαριστώνται με γραφικά στην Εικόνα. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά αξιολόγησαν την ικανοποίηση, την γνωστική προσπάθεια και  την 

δημιουργικότητα που ένιωσαν σε 6 στάδια της συνεδρίας συμμετοχικής σχεδίασης 
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(Εισαγωγή, Δημιουργία σχεδιαστικών alter ego, Παρουσίαση σχεδιαστικών alter ego, 1ος 

γύρος παιχνιδιού, 5ος γύρος παιχνιδιού, τελευταίος γύρος παιχνιδιού). Όπως φαίνεται στην 

εικόνα, οι μαθητές ένιωθαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συνεδρίας ενώ η δημιουργικότητα των παιδιών εκτοξεύεται με την δημιουργία 

των σχεδιαστικών alter ego και στη συνέχεια παραμένει υψηλή μέχρι το τέλος της συνεδρίας. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η προσλαμβανόμενη γνωστική προσπάθεια των παιδιών είχε ανοδική 

πορεία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας,  επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι καθώς 

προχωρούσε το παιχνίδι, και η εξερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου ξέφευγε από τις τυπικές 

απαντήσεις που εξαντλήθηκαν στις πρώτες φάσεις, τόσο περισσότερο απαιτήθηκε από τους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους για να σκεφτούν περισσότερο. 

 

Εικόνα 72: Ικανοποίηση, γνωστική προσπάθεια και δημιουργικότητα των παιδιών κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού 

 

Το τελικό προϊόν της σχεδίασης (παραγόμενες ιδέες) 

Τα  παιδιά παρήγαγαν ένα μεγάλο σύνολο από 210 ιδέες αναπαραστάσεων των κλασμάτων 

και αντίστοιχων παραδειγμάτων στις τρεις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν. Εύκολα 

διαφαίνεται από την Εικόνα  ότι το σύνολο των παραγόμενων αναπαραστάσεων αυξάνεται 

διαδοχικά ανά συνεδρία και αυτό υποθέτουμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι με την 

επανάληψη της συνεδρίας, ο συντονιστής απέκτησε περισσότερη εμπειρία και επεξηγούσε 

τις κάρτες και προσδιόριζε τους στόχους κάθε συνεδρίας καλύτερα. Το γεγονός επίσης ότι ο 

συντονιστής ήταν ένας, επηρέασε το σύνολο των παραγόμενων ιδεών καθώς σε κάθε γύρο 

του παιχνιδιού ο συντονιστής έπρεπε να εξηγήσει τις κάρτες σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.  
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Εικόνα 73: Ο αριθμός των παραγόμενων ιδεών  των παιδιών ανά συνεδρία συμμετοχικής 

σχεδίασης 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα από το σύνολο των παραγόμενων ιδεών των παιδιών για κάθε 

κατηγορία είναι τα εξής: 

Αναπαραστάσεις για ακέραιο αριθμό σε αντιδιαστολή με αναπαράσταση του κλάσματος:  

«Τα κλάσματα λέγονται συννεφομετρητές κι μετράνε το νερό μέσα στο σύννεφο. Ένα 

σύννεφο έχει ½ υγρασία, μετά βρέχει λίγο και μένει 1/3 υγρασίας κι μετά εξατμίζεται όλο το 

νερό από μία νερολακούβα και ξαναπάει στο σύννεφο και η υγρασία του ανεβαίνει στα 8/9. 

Ακέραιοι είναι τα σύννεφα.», «Κλάσματα είναι τα τέρματα , οι γραμμές και οι περιοχές, ενώ 

ακέραιος είναι όλο το γήπεδο». 

Αναπαραστάσεις για σύγκριση και πρόσθεση κλασμάτων: «Για να φτιάξω το χειρότερο 

κοκτέιλ που υπάρχει, θα πάρω τα ¾ από 1 λίτρο πατατοπολτό και τα 4/9 από το  1 λίτρο χυμού 

ακτινίδιο και για να τα προσθέσω θα τα  βάλω σε μια άλλη κανάτα», «Για να μου δείξει ότι 

6/7>2/5, η Wonder Woman θα πετάξει από τη γη μέχρι το πρώτο αστέρι του ουρανού και  στα 

6/7 της απόστασης θα μου κουνήσει το χέρι. Μετά θα το ξανακάνει και θα μου κουνήσει το 

χέρι στα 2/5 της απόστασης». 

Αυθεντικές αναπαραστάσεις κλασμάτων από τις εμπειρίες των μαθητών: «Μπορώ να μυρίζω 

σε ακτίνα 1/3 του μέτρου», «Μπορώ να αγγίξω μόνο τα 3/8 των εκθεμάτων του μουσείου 

γιατί τα υπόλοιπα είναι αγάλματα και δεν επιτρέπεται να τα αγγίζει ο κόσμος». 

 
Γενικές προτάσεις για διδασκαλία των κλασμάτων: «O Green Lantern, για να μου δείξει το 

1/3 θα δημιουργήσει μια πράσινη ενεργειακή πίτα και θα τη χωρίσει σε 3 ίσα κομμάτια. 

Έπειτα θα εξαφανίσει τα 2 κομμάτια και αυτό που θα μείνει θα είναι το 1/3», «Η γιαγιά μου 

έφτιαξε κέικ και  μου έδειξε ότι από τα 8 κομμάτια κέικ πήρε τα 3 , άρα τα 3/8». 
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Ποιοτική ανάλυση 

Mε βάση τις απαντήσεις των παιδιών από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της σχεδιαστικής διαδικασίας, παρουσιάζουμε αναλυτικά ανά κατηγορία, 
πώς αξιολόγησαν τα παιδιά τη συνολική σχεδιαστική διαδικασία και το τελικό προϊόν 
(παραγόμενες ιδέες): 

 
H συνολική εμπειρία του παιχνιδιού, συναισθήματα και εντυπώσεις 

Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο παιχνίδι αξιολόγησαν την εμπειρία τους ως ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, ενώ η πλειοψηφία την χαρακτήρισε επιπλέον ως 
δημιουργική, συνεργατική και ευφάνταστη (π.χ. «πέρασα φανταστικά κάναμε ωραία 
πράγματα, δημιουργήσαμε..», «μου άρεσε η ατμόσφαιρα», «είχε πολλή πλάκα γιατί 
γελούσαμε και συνεργαζόμασταν»). Επίσης δήλωσαν την επιθυμία τους για επανάληψη της 
διαδικασίας (π.χ. «σκέφτηκα ότι θέλω να το ξαναπαίξω αυτό το παιχνίδι»), την ικανοποίησή 
τους (π.χ. «ήμουν πολύ ικανοποιημένη από όλο αυτό το αποτέλεσμα»), την αγωνία τους για 
το αποτέλεσμα (π.χ. «είχα αγωνία, να δω γενικά πώς πήγε το παιχνίδι, μέσα από τις κάρτες») 
και το γεγονός ότι μέσα από το παιχνίδι καλέστηκαν να σκεφτούν (π.χ. «μέσα από το παιχνίδι 
μας βοηθήσατε να σκεφτόμαστε, παίζοντας συγχρόνως», «φτιάχναμε τους δικούς μας 
κανόνες στα μαθηματικά»). 

 
Η μορφή και οι κανόνες  του επιτραπέζιου παιχνιδιού 

Η μορφή του παιχνιδιού τράβηξε το ενδιαφέρον των παιδιών (π.χ. «το ταμπλό ήταν πολύ 
ωραίο, τα πιόνια…», «φαινόταν απλά ότι παίζαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, που βγάλαμε από 
ένα κουτί που το αγοράσαμε»), αλλά και η διαδικασία, καθώς πολλά παιδιά εξέφρασαν ότι 
το συνολικό στήσιμο ήταν ευνοϊκό ώστε να επηρεάσει το τελικό προϊόν (π.χ. «χωρίς αυτό δε 
θα είχε καμία σχέση, οι ιδέες θα ήταν τελείως βαρετές», και ότι «είχε νόημα το παιχνίδι γιατί 
έτσι υπήρχε ένας ανταγωνισμός, είχες έναν καλό λόγο να βρεις ιδέες», «το παιχνίδι ήταν ένα 
κίνητρο  για να  μπορέσουμε να σκεφτούμε»). Ως προς τη διαφορά του με τα άλλα 
επιτραπέζια παιχνίδια και ως προς τα στοιχεία που το  καθιστούν πρωτότυπο, η γνώμη των 
μαθητών ήταν ότι εμπεριέχει σκέψη ή μάθηση (π.χ. «διαφέρει πολύ από τα άλλα 
επιτραπέζια, πρέπει να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει», «είναι και μάθηση και 
διασκέδαση μαζί», «μας βοήθησε να σκεφτούμε πέρα από τα μαθηματικά»). 

 Ως προς τις μεταβλητές-παράγοντες  που επηρεάζουν ένα παιχνίδι, σε συνδυασμό με τους 
κανόνες του παιχνιδιού, συνολικά λειτούργησαν συμπληρωματικά και θετικά για την ροή του 
παιχνιδιού. Συγκεκριμένα,  ο χρόνος που παίξανε τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητος για να 
διεξαχθούν οι παραγόμενες ιδέες (π.χ. «για να βγάλουμε αυτά που βγάλαμε ήταν αρκετός») 
και ιδανικός (π.χ. «αλλιώς δεν θα είχε πλοκή, η στιγμή που σταματήσαμε ήταν η κατάλληλη», 
«δεν θα ήταν διασκεδαστικό αν κρατούσε λιγότερο»). Ένας μαθητής είχε διαφορετική 
άποψη, καθώς θεώρησε πως το παιχνίδι θα έπρεπε να κρατάει λιγότερο (π.χ. «προς το τέλος 
δεν έβγαιναν τόσο καλές ιδέες γιατί όλοι είχαμε κουραστεί»). Επιβεβαιώνοντας την 
προηγούμενη ποσοτική ανάλυση, οι μαθητές φάνηκε ότι χρησιμοποίησαν τις ικανότητές 
τους και η εμπλοκή τους ήταν παραγωγική καθώς ο παράγοντας της κούρασης εμφανίστηκε 
στο τέλος στους περισσότερους μαθητές σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (π.χ. 
«κουράστηκα λίγο, προς το τέλος μόνο», «προς το τέλος ήμασταν όλοι κουρασμένοι»), εκτός 
από έναν μαθητή που δεν επηρεάστηκε («δεν κατάλαβα πώς περνούσαν οι ώρες, θα ήθελα 
κι άλλο»), χωρίς όμως ταυτόχρονα να νιώσουν ότι βαρέθηκαν (π.χ. «δεν βαρέθηκα γιατί όλη 
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την ώρα έπρεπε να σκέφτομαι και άλλα πράγματα και να γράφω»). Ένας μαθητής σημείωσε 
ότι βαρέθηκε στην αρχή «που το εξηγούσαμε, μέχρι να το καταλάβουμε καλά», ενώ ένας 
άλλος είπε ότι βαρέθηκε στο τέλος «επειδή κάναμε πολλούς γύρους». Η δημιουργικότητα 
των παιδιών αυξανόταν κλιμακωτά, όπως επιβεβαιώνεται και στην ποσοτική ανάλυση, σε 
σχέση με την διάρκεια του παιχνιδιού και το πότε μπήκαν στο νόημα (π.χ. «το καταλαβαίναμε 
σιγά σιγά το παιχνίδι και δεν ήμασταν τόσο αγχωμένοι και βάζαμε περισσότερη φαντασία 
στις απαντήσεις μας») και κορυφώθηκε στο τέλος (π.χ. «οι τελευταίες ιδέες ήταν 
καλύτερες  από τις πρώτες γιατί είχαμε ζεσταθεί… στην αρχή  οι ιδέες ήταν  πιο 
συγκρατημένες προφανώς γιατί δεν ήμασταν ακόμα στο πνεύμα του παιχνιδιού αλλά στο 
τέλος που είχαμε μάθει πως να παίζουμε το παιχνίδι ήταν πιο δημιουργικές»). 

 Η παρουσίαση των ιδεών από τους όλους τους παίκτες έπειτα από κάθε ζαριά και 
καταγραφή τους λειτούργησε θετικά στον ομαδικό κλίμα του παιχνιδιού, καθώς τα παιδιά 
εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ιδέες των συμπαικτών τους και τους διασκέδαζε (πχ. 
«ανυπομονούσα να ακούσω τις ιδέες των άλλων», «περίμενα να ακούσω τις ιδέες από τους 
άλλους γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίες και  είχαν πολλή φαντασία..»), έδρασαν συνεργατικά 
καθώς συμπλήρωναν ή βοηθούσαν στην βελτιστοποίηση των παραγόμενων ιδεών από τους 
συμπαίκτες τους (π.χ. «ήθελα να τις ακούσω, να τους διορθώνω, να με διορθώνουν»), αλλά 
και οι ιδέες των συμπαικτών τους λειτούργησαν ως πρότυπα για την κατανόηση μιας 
«λειτουργικής» ιδέας ή ως ένα παραπάνω ερέθισμα για την πυροδότηση νέων ιδεών (π.χ. 
«βοήθησε στο να καταλάβουμε πού να εστιάζουμε, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, έβλεπες τι 
είναι το καλό, και προσπαθούσες κι εσύ να κάνεις κάτι, όχι να τον αντιγράψεις, αλλά να 
κάνεις κάτι με βάση αυτό»). Επομένως αποφεύγεται το φαινόμενο της αδυναμίας 
παραγωγής (production blocking) (Warr & O’ Neil, 2005), σύμφωνα με τα λεγόμενα των 
παιδιών, καθώς κανένα παιδί δεν ανέφερε ότι επηρεάστηκαν αρνητικά οι δικές του ιδέες, 
αλλά συνέβη  το αντίθετο (π.χ. «οι ιδέες των άλλων δε με μπλόκαραν, με βοηθούσαν γιατί 
μετά δεν έγραφα την ίδια ιδέα, αλλά την ανέπτυσσα ή την έγραφα παρόμοια… όχι ακριβώς 
την ίδια»). Το γεγονός ότι η παρουσίαση των ιδεών από όλους τους συμπαίκτες μπορεί να 
δράσει ανασταλτικά, αναφέρθηκε μόνο από ένα παιδί, το οποίο ωστόσο συμπλήρωσε ότι 
λειτούργησε συμπληρωματικά ως επιπλέον κίνητρο για την παραγωγή ιδεών (π.χ. «με 
άγχωνε μερικές φορές γιατί δεν είχα γράψει τόσα πολλά, οπότε με βοήθησε για να 
ξανασκεφτώ»). Το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας σε κάποια παιδιά λειτούργησε ως 
κίνητρο για την παραγωγή ιδεών (π.χ. «με την ανταγωνιστικότητα σκεφτόμασταν όλο και πιο 
πολύ, όλο και πιο πολύ, μέχρι που βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα», «είχες έναν καλό λόγο να 
βρεις ιδέες»), ενώ σε άλλα παιδιά  ήταν υποδεέστερο σε σχέση με το κίνητρο για ένα καλό 
αποτέλεσμα (π.χ. «δεν υπερίσχυε η ανταγωνιστικότητα, υπερίσχυε το αν καταλαβαίναμε την 
ιδέα και ήταν πρωτότυπη»). 

 
Το σχεδιαστικό alter ego 

Όλα τα παιδιά επιβεβαίωσαν ότι τα σχεδιαστικά alter ego (game characters) δημιούργησαν 
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, η κατασκευή τους ήταν ιδιαίτερα 
διασκεδαστική (π.χ. «ήταν τέλεια όταν το φτιάχναμε, ενθουσιάστηκα», «ήταν ξεκαρδιστικό, 
μου άρεσε και γέλασα») και λειτούργησαν ως μια ευχάριστη μετάβαση στο παιχνίδι (π.χ. «με 
βοήθησε να ΄΄ζεσταθώ΄΄ και να καταλάβω πώς είναι το παιχνίδι», «ήταν ένα θερμό 
ξεκίνημα»). Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποίησαν τον game character για να παράγουν 
ιδέες, άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό (π.χ. «με βοήθησε πάρα πολύ, πάνω σ’ αυτόν έκανα τα 
πάντα», «με βοήθησε να έχω περισσότερες ιδέες για το τι να γράψω, μπορούσα να τον 
ταιριάξω καλά για να απαντήσω στις ερωτήσεις») και άλλοι σε μικρότερο. Ελάχιστοι μαθητές 
ανέφεραν ότι εκτός από διασκέδαση, δεν τους βοήθησε στην παραγωγή ιδεών (π.χ. 
«λειτούργησε σαν πιόνι, μου άρεσε, αλλά δεν τον χρησιμοποίησα»). Οι περισσότεροι 



100 
 

μαθητές που τον χρησιμοποίησαν ανέφεραν ότι αύξησε τις δυνατότητες διερεύνησης του 
σχεδιαστικού χώρου (π.χ. «κάποιες ιδέες διαδραματίζονταν στο περιβάλλον, στο σύμπαν του 
χαρακτήρα μου, με βοήθησε αυτό»). Τέλος, χωρίς τον  game character τα παιδιά ανέφεραν 
ότι το παιχνίδι δε θα ήταν το ίδιο (π.χ. «δεν θα ήταν τόσο διασκεδαστικό αν δεν το 
κάναμε…»), ότι συντέλεσε στο να μπούνε δυναμικά στο κλίμα (π.χ. «θα ήταν αρκετά 
μπερδευτικό, δεν θα καταλαβαίναμε πολύ καλά το παιχνίδι, ενώ όταν κάναμε τον χαρακτήρα 
ήμασταν λίγο πιο χαλαροί έτσι») και στο να παράγουν το συγκεκριμένο τελικό προϊόν (π.χ. 
«δεν θα μπορούσα να βγάλω τίποτα, ούτε τα αφροσέικ, ούτε τους αφροπαρονομαστές, θα 
μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω πάρα πολλά ονόματα, δεν θα μπορούσα να 
χρησιμοποιήσω στοιχεία που θα ήθελα να είναι ο χαρακτήρας μου για να γίνει καλύτερη η 
απάντηση»). 

 

Το τελικό προϊόν, οι παραγόμενες ιδέες 
 

Η πλειονότητα των παιδιών χαρακτήρισε το τελικό προϊόν ως κάτι μη αναμενόμενο, 
πρωτότυπο, διασκεδαστικό, και συνδεδεμένο με τη μάθηση. Συγκεκριμένα, όλοι οι μαθητές 
δεν περίμεναν να παραχθεί αυτή η ποσότητα ιδεών (π.χ. «δεν φαντάστηκα ότι θα βγάζαμε 
τόσες ιδέες», «μου φάνηκαν πάρα πολλές»). Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι η 
ποιότητα των ιδεών είναι τόσο καλή ώστε αξίζει να δημιουργηθεί μια χρήσιμη εφαρμογή από 
αυτές (π.χ. «κάποια παιδιά έγραψαν πολύ ωραία πράγματα και αξίζει πραγματικά να μάθει 
κάποιος έτσι τα κλάσματα… σε αυτό το παιχνίδι άλλαξαν οι κανόνες και  φτιάξαμε τα 
κλάσματα όπως θα θέλαμε να είναι.. και αυτό πιστεύω είναι πολύ καλύτερο για εμάς και για 
κάθε παιδί»), ενώ 2 μαθητές διευκρινίζουν ότι ένα μικρότερο ποσοστό των παραγόμενων 
ιδεών δεν έχουν την απαιτούμενη χρησιμότητα (π.χ. «οι περισσότερες ήταν καλές , κάποιες 
ήταν απλοϊκές όμως…», «κάποιες δεν αξίζει να μπούνε σε εφαρμογή αλλά οι περισσότερες 
αξίζει»). Οι μαθητές πιστεύουν επίσης ότι παραγόμενες ιδέες μπορούν να συνθέσουν μια 
πρωτότυπη εφαρμογή και, επειδή θα είναι περισσότερο ευφάνταστη και διασκεδαστική (π.χ. 
«θα είναι πιο πρωτότυπη, και ίσως τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερη φαντασία, να το 
καταλαβαίνουν πιο εύκολα») και θα συνδυάζει τη διασκέδαση με τη μάθηση (π.χ. «έχει και 
μάθηση και διασκέδαση μαζί θα είναι μία εφαρμογή τελείως διαφορετική από τις άλλες», 
«τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα με το παιχνίδι…»).  

 
 

Αλλαγή στάσης των παιδιών απέναντι στα κλάσματα 
 

Ως παράπλευρη συνέπεια της συμμετοχής στην όλη διαδικασία, ήταν ότι επηρεάστηκε 
θετικά η στάση των παιδιών απέναντι στα κλάσματα καθώς οι περισσότεροι μαθητές μετά 
την ολοκλήρωση του παιχνιδιού υποστήριξαν ότι τα κλάσματα μπορεί να αποτελέσουν πηγή 
διασκέδασης γι’ αυτούς (π.χ. «τώρα θα θυμηθώ πως τα κάναμε με το παιχνίδι κι πιστεύω θα 
διασκεδάσω πιο πολύ το μάθημα στο σχολείο, θα μου έρθουν πιο ωραία στο μυαλό μου», 
«είδα ότι μπορώ να διασκεδάσω με αυτά...»). Διαπιστώνουμε γενικότερα ότι  αλλάζει η 
αντίληψή τους για τα κλάσματα ,τα συναισθήματά τους  έχουν ενισχυθεί θετικά ως προς 
αυτό το γνωστικό αντικείμενο μετά τη διαδικασία (π.χ. «τα κλάσματα πάντα τα σκεφτόμουν 
αλλιώς, δηλαδή τα ξεχνούσα, τα φοβόμουν ήταν κάτι που δε μου άρεσε και τόσο πολύ στα 
Μαθηματικά αλλά τώρα μου αρέσουν περισσότερο, τα είδα με άλλο μάτι, δε φοβάμαι μήπως 
τα ξεχάσω»). Η συνολική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτούργησε μια μαθησιακή 
διαδικασία, ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης και μάθησης (π.χ. «αλλάζει λίγο ο τρόπος 
που ξέρουμε τα κλάσματα και πάμε σε ένα άλλο τρόπο που τα παιδιά καταφέρνουν καλύτερα 
να το μάθουν, δηλαδή το ⅓ το μαθαίνουμε με το ότι πήδηξε κάποιος τη λίμνη και έπεσε μέσα, 
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οπότε αυτό διασκεδάζει… έρχεται στο μυαλό του παιδιού καλύτερα»). Βλέπουμε λοιπόν, ότι 
τα παιδιά σχεδιάζοντας για άλλους μαθητές, μπαίνουν στην διαδικασία να σκεφτούν πώς οι 
ίδιοι θα το μάθαιναν καλύτερα και θεωρούν ότι η μάθηση έρχεται καλύτερα μέσα από το 
παιχνίδι. Πολλοί μαθητές δήλωσαν ότι η ενασχόλησή τους με την παραγωγή ιδεών τους 
έκανε να κατανοήσουν περισσότερο τα κλάσματα (π.χ. «με όλα αυτά τα παραδείγματα τα 
κατάλαβα ακόμη καλύτερα», «μου είναι πιο εύκολα τώρα»), ενώ άλλοι διευκρίνισαν ότι η 
αλλαγή στην κατανόησή τους  για τα κλάσματα δεν έγκειται στο ότι δεν αυξήθηκε η 
ικανότητά τους για επίλυση προβλημάτων (π.χ. «τα καταλαβαίνω περισσότερο νομίζω 
τώρα... όχι, δεν έμαθα να λύνω προβλήματα μαθηματικών, γιατί αυτά μπορούσα να τα λύσω 
και πριν») αλλά στο ότι άλλαξε η θεώρησή τους και συγκεκριμένα η αντίληψή τους για το τι 
μπορεί να αναπαραστήσει ένα κλάσμα, για την χρησιμότητα του (π.χ. «τώρα κατάλαβα ότι 
τα κλάσματα υπάρχουν παντού», «με βοήθησε να καταλάβω ότι υπάρχουν κλάσματα και στο 
χώρο γύρω μας»). Τέλος, κάποιοι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία τους για τη μεταφορά 
της προσέγγισης για τα  κλάσματα που ενυπάρχει στο παιχνίδι και στη διδασκαλία των 
κλασμάτων στο σχολικό περιβάλλον (π.χ. «θα προτιμώ να κάνουμε τα κλάσματα με ένα 
παιχνίδι όπως τώρα παρά όπως θα κάνουμε στο μάθημα»). 
 
 
Συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής και ανατροφοδότηση για την κύρια εφαρμογή 

του παιχνιδιού 
 
Η μορφή και τα στοιχεία του παιχνιδιού We!Design!Fractions (τεχνικές παραγωγής ιδεών, 
σχεδιαστικό alter ego, υγιής ανταγωνισμός και συνεργασία) δημιούργησαν το κλίμα ώστε τα 
παιδιά να μπορέσουν να σκεφτούν και να παράγουν ιδέες. Συγκεκριμένα, δημιούργησαν 
καλές μεταβάσεις και στιγμές έντονων θετικών συναισθημάτων, πυροδοτώντας συνέχεια την 
δημιουργικότητα και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον και την παραγωγική δυνατότητα 
των παιδιών για 3,5 ώρες ανά μέσο όρο συνεδρίας. 
Τα παιδιά κατάφεραν να παράγουν έναν σημαντικό αριθμό ιδεών (210) και έκριναν ότι οι 
περισσότερες από αυτές είναι χρήσιμες για την δημιουργία μίας πρωτότυπης εφαρμογή για 
τη μάθηση, πιο διασκεδαστική από τις άλλες. Οι ιδέες ήταν αυθεντικές, μέσα από την 
καθημερινότητα και τις εμπειρίες των παιδιών, ώστε η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί  θα 
έχει  παραδείγματα που είναι πιο κοντά στους ίδιους. 
Μέσα από τις συνεντεύξεις, τα παιδιά μας  αποκάλυψαν μία ακόμη προοπτική, που δεν 
υπήρχε στις αρχικές υποθέσεις σχεδιασμού της έρευνας μας. Ως παράπλευρη συνέπεια των 
πιλοτικών συνεδριών ήταν ότι μετά το τέλος της διαδικασίας, οι μαθητές σημείωσαν ότι 
άλλαξε ο τρόπος σκέψης τους για τα κλάσματα, ότι μπορούν πλέον να «δουν» τα κλάσματα 
μέσα στην καθημερινότητά τους. Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές βίωσαν το παιχνίδι, εκτός των 
άλλων σαν μια μαθησιακή διαδικασία, έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης των κλασμάτων 
που άλλαξε την αντίληψή τους γι’ αυτά. Επίσης κάποια παιδιά ανέφεραν ότι μετά το παιχνίδι 
άλλαξε το αίσθημα του φόβου ή της αποστασιοποίησης που είχαν για τα κλάσματα, 
επομένως βλέπουμε ότι αλλάζει η γενική τους αντίληψη για ένα γνωστικό αντικείμενο. 
 
Η συνολική εμπειρία του παιχνιδιού ήταν τόσο ευχάριστη που αρκετά παιδιά εξέφρασαν την 
επιθυμία τους να γίνεται με παρόμοια διαδικασία η διδασκαλία των μαθηματικών στο 
σχολείο. Οι έντονα θετικές αντιδράσεις των παιδιών και η αλλαγή στάσης τους για ένα 
δύσκολο γνωστικό αντικείμενο υποδεικνύει την δυναμική του συμμετοχικού σχεδιαστικού 
παιχνιδιού καθώς η  φιλοσοφία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι του συγκεκριμένου πλαισίου 
φαίνεται να είναι εφαρμόσιμες όχι μόνο για τη συν-σχεδίαση, αλλά εναλλακτική μαθησιακή 
προοπτική προσέγγισης των διδακτικών εννοιών. 
 
Ωστόσο, διακρίναμε τις παρακάτω αδυναμίες της πιλοτικής ερευνητικής μας πρότασης: 
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-Το πλαίσιο από το οποίο αντλήσαμε τις ιδέες των παιδιών δεν ήταν αυθεντικό σε σχέση με 
την εκπαιδευτική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί, καθώς δεν υπήρχαν κάρτες για την 
παραγωγή ιδεών στα μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής. Το παιχνίδι εστίασε στην άντληση 
αυθεντικών παραδειγμάτων μόνο από τις εμπειρίες των παιδιών στην καθημερινή ζωή.  
-Το γεγονός επίσης ότι ο συντονιστής ήταν ένας, επηρέασε το σύνολο των παραγόμενων 
ιδεών καθώς σε κάθε γύρο του παιχνιδιού ο συντονιστής έπρεπε να εξηγήσει τις κάρτες σε 
κάθε μαθητή ξεχωριστά. Γι’ αυτό το λόγο, οι γύροι του παιχνιδιού και συνακόλουθα η 
ποσότητα και αντιπροσωπευτικότητα των παραγόμενων ιδεών ήταν περιορισμένες. Η 
σταδιακή αύξηση των παραγόμενων ιδεών ανά συνεδρία επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν 
προβλήματα συντονισμού, τα οποία βελτιώνονταν σε κάθε επόμενη συνεδρία, καθώς συν τις 
άλλοις, ο συντονιστής είχε την προηγούμενη εμπειρία για να  ελαχιστοποιήσει  τους 
παράγοντες που μπορεί καθυστερήσουν το παιχνίδι (π.χ. υπερβολικό χιούμορ μεταξύ των 
μαθητών, επεξήγηση των καρτών). 
-Αν και οι συμμετέχοντες της έρευνας, προήλθαν μετά από δειγματοληψία ευκολίας και 
συζήτηση με τον δάσκαλό τους, ωστόσο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το δείγμα είναι 
αντιπροσωπευτικό μαθητών που έχουν βαθιά κατανόηση των κλασμάτων με βάση επίπεδο 
της εκπαίδευσης στο οποίο βρίσκονται. Γι’ αυτό, στην κύρια εφαρμογή του παιχνιδιού, το 
γνωστικό επίπεδο των μαθητών θα πρέπει να ανιχνευθεί με ένα αντίστοιχο εργαλείο, και οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά σχολεία. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αδυναμίες του παιχνιδιού, όπως διαφαίνονται από τα 
αποτελέσματα των πιλοτικών συνεδριών, θα επιχειρήσουμε τις παρακάτω αλλαγές-
βελτιώσεις για την κύρια εφαρμογή των συνεδριών συμμετοχικής σχεδίασης: 
 
1. Η συμμετοχή δύο συντονιστών, καθώς και η πραγματοποίηση περισσότερων 

συνεδριών σχεδίασης, αποτελεί αναγκαιότητα 
 
2. Η χορήγηση ενός διαγνωστικού τεστ για την κατανόηση των παιδιών στα κλάσματα 
 
3. Οι σχεδιαστικοί στόχοι του παιχνιδιού πρέπει να στοχεύουν επιπρόσθετα και στα 

εξής: 
  
-Αυθεντικές αναπαραστάσεις και παραδείγματα κλασμάτων μέσα σε διαφορετικά πλαίσια 
χρήσης (πλαίσιο των εμπειριών των παιδιών και πλαίσιο εκπαιδευτικής εφαρμογής). 
 
-Προτάσεις των παιδιών για διδακτικά επεισόδια κλασμάτων, ώστε να διερευνηθούν  
εναλλακτικές διδακτικές διαδρομές για να αντιμετωπίσουν βασικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με τα κλάσματα.  
 

 

 

 

3.2 Σχεδιασμός της τελικής εκδοχής του παιχνιδιού  

We!Design!Fractions 
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3.2.1. Αναπροσαρμογή των στόχων και της διαδικασίας του παιχνιδιού 

We!Design!Fractions 

 
        
     Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες του παιχνιδιού και της διαδικασίας, όπως 
διαφαίνονται από τα αποτελέσματα των πιλοτικών συνεδριών, θα επιχειρήσουμε τις 
παρακάτω αλλαγές-βελτιώσεις για την κύρια εφαρμογή των συνεδριών συμμετοχικής 
σχεδίασης: 
 
-Η συμμετοχή δύο συντονιστών αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς και η πραγματοποίηση 
περισσότερων συνεδριών σχεδίασης,  ώστε αφενός να λύνονται γρηγορότερα τα 
προβλήματα συντονισμού και αφετέρου να αυξηθεί η ποσότητα και συνεπώς η 
αντιπροσωπευτικότητα των παραγόμενων ιδεών. 
 
-Αναγκαιότητα αποτελεί και η χορήγηση ενός διαγνωστικού φύλλου αξιολόγησης ώστε να 
διερευνηθεί η κατανόηση των συμμετεχόντων στο γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων 
συμπληρωματικά με την άποψη του δασκάλου τους, και να αποκλειστεί ο παράγοντας της 
δυσκολίας των παιδιών από το να επηρεάσει τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. 
 
-Επίσης θα αναπροσαρμόσουμε και θα εμπλουτίσουμε τους στόχους του παιχνιδιού μας, 
ώστε τα παιδιά να εξερευνήσουν  τις εξής κατηγορίες ιδεών: 
 

▪ Αυθεντικές αναπαραστάσεις και παραδείγματα κλασμάτων μέσα σε διαφορετικά, 
αυθεντικά πλαίσια χρήσης (πλαίσιο των εμπειριών των παιδιών και πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής εφαρμογής)  
 

▪ Προτάσεις των παιδιών για διδακτικά επεισόδια κλασμάτων. Τα παιδιά θα 
καλεστούν να βρουν εναλλακτικές διδακτικές διαδρομές για να αντιμετωπίσουν 
βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με τα κλάσματα. Στα παιδιά θα 
δίνεται η διδακτική εξήγηση της δυσκολίας που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, 
και θα τους ζητείται να τη μετασχηματίσουν με δικά τους λόγια ώστε να 
δημιουργηθεί ένα διδακτικό επεισόδιο για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας.  

 
▪ Επίσης τα παιδιά θα καλεστούν να προτείνουν τον δικό τους τρόπο για την 

διδασκαλία της έννοιας του κλάσματος, την πρόσθεση και την σύγκριση κλασμάτων 
στα διαφορετικά πλαίσια χρήσης που αναπαριστά το παιχνίδι. Όπως υποστηρίζει η 
Lamon (2007), οι έννοιες  των κλασμάτων με τις οποίες τα παιδιά πρέπει να 
αποκτήσουν ευχέρεια, και οι οποίες παρέχουν τη βάση για την μετέπειτα 
ενασχόληση με τις πράξεις των κλασμάτων, είναι η έννοια του αριθμού, η διάταξη, η 
σύγκριση και η ισοδυναμία των κλασμάτων. 

 
 

 

3.2.2. Οι  σχεδιαστικοί άξονες-στόχοι του παιχνιδιού 

 

Οι σχεδιαστικοί άξονες του παιχνιδιού θα ακολουθούν τους συγκεκριμένους γενικούς 
στόχους της έρευνας που θέσαμε παραπάνω, μετά την προσαρμογή τους με βάση τα 
συμπεράσματα της πιλοτικής έρευνας. Επομένως, για την δημιουργία των καρτών, οι οποίες 
θα αποτελούν το σχεδιαστικό εργαλείο των παραγόμενων ιδεών, ως βάση θα 
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χρησιμοποιηθούν οι γενικοί σχεδιαστικοί στόχοι για το γνωστικό αντικείμενο των 
κλασμάτων: 
  

• Αναπαραστάσεις και παραδείγματα για την έννοια του κλάσματος, για την πρόσθεση 
και την σύγκριση κλασμάτων 

 

• Προτάσεις διδασκαλίας για την έννοια του κλάσματος 
 

• Προτάσεις επεισοδίων διδασκαλίας για βασικές δυσκολίες των παιδιών στα 
κλάσματα στην έννοια του κλάσματος, στην διάταξη και την σύγκριση 

 
Στην σχεδίαση των καρτών θα χρησιμοποιηθούν  οι ίδιες τεχνικές παραγωγής ιδεών που 
χρησιμοποιηθήκαν για την κατασκευή των καρτών της πιλοτικής εφαρμογής, αλλά και νέες, 
τις οποίες θα περιγράψουμε στη συνέχεια.  
Σύμφωνα με τους γενικότερους σχεδιαστικούς στόχους, οι κάρτες μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν με τον τρόπο που παρουσιάζεται στον πίνακα: 
 
 
 

Άξονες 
διερεύνησης 
του 
σχεδιαστικού 
χώρου 

Κατηγορίες  καρτών στο επιτραπέζιο παιχνίδι 

Συγκλίνουσα 
προοπτική 

ΜΑΘΗΣΗ ΜΥ CHARACTER ΠΑΙΖΩ ΜΕ 
ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ/ΤΡΙΑ 

Αποκλίνουσα 
προοπτική 

FUTURE BREAKING THE 
RULES 

MY SUPER HERO 

Πλαίσια 
χρήσης 
(περιβάλλον) 

ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
(δυσκολίες 
και 
ουσιαστικά) 

ΡΗΜΑΤΑ 

 
 

Πίνακας 3. Οι κάρτες του επιτραπέζιου παιχνιδιού και οι άξονες διερεύνησης του 
σχεδιαστικού χώρου, στους οποίους αναφέρονται 

 
 
Στον άξονα της συγκλίνουσας προοπτικής, πραγματοποιείται μια διερεύνηση με 
ενδοσκόπηση μέσα στις  εμπειρίες των παιδιών (Treffinger et al., 2002) σχετικά με τη μάθησή 
τους για τα κλάσματα. Η συγκλίνουσα προοπτική χωρίζεται στην κατηγορία της Μάθησης και 
του Μy character. Στην κατηγορία της μάθησης τα παιδιά ενθαρρύνονται σε μια 
ενδοσκόπηση των προηγούμενων εμπειριών τους για την διερεύνηση των αναπαραστάσεων 
και παραδειγμάτων των κλασμάτων που ήταν σημαντικά για τους ίδιους. Στην κατηγορία με 
τον τίτλο My character οι μαθητές πραγματοποιούν μια αναζήτηση διδακτικών τρόπων για 
τα κλάσματα μέσα από την προβολή τους στο  σχεδιαστικό game character που έχουν 
δημιουργήσει στα πλαίσια του παιχνιδιού. Σε αυτό τον άξονα μπορούμε να 
κατηγοριοποιήσουμε και  κάρτες της κατηγορίας Παίζω με συμπαίκτη/κτρια, καθώς 
διερευνούν τους διδακτικούς τρόπους μέσα από ενδοσκόπηση του  υποκειμένου 
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(συμμετεχόντων), τους οποίους το υποκείμενο θα προβάλλει σε ένα τρίτο πρόσωπο 
(συμπαίκτη/τρια). 
 
 Στην άξονα των πλαισίων χρήσης (περιβάλλοντος), κατηγοριοποιούνται οι κάρτες που 
ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκεφτούν μέσα σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να παράγουν 
τις ιδέες τους μέσα σε αυθεντικά πλαίσια χρήσης, στο πλαίσιο των εμπειριών τους και στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής εφαρμογής. Στον άξονα του πλαισίου ανήκουν οι κατηγορίες 
ΧΩΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΗ και ΡΗΜΑΤΑ. Η κατηγορία του Χώρου αναφέρεται στη 
διερεύνηση αναπαραστάσεων και παραδειγμάτων για τα κλάσματα σε έναν οικείο χώρο των 
συμμετεχόντων, ενώ η κατηγορία του χρόνου διερευνά τις καθημερινές καταστάσεις που 
βρίσκονται οι συμμετέχοντες σε 3 χρονικές στιγμές της ημέρας, μέσα από τις οποίες τα 
παιδιά θα αντλήσουν διάφορα παραδείγματα. Η κατηγορία της Εφαρμογής διερευνά τις 
ιδέες των παιδιών μέσα στο περιβάλλον της υπό σχεδίασης εκπαιδευτικής εφαρμογής, όπου 
οι δυνατότητες είναι περισσότερες καθώς η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς, 
σύνθετους και δυναμικούς τρόπους αναπαράστασης των κλασμάτων. Η κατηγορία των 
Ρημάτων διερευνά καταστάσεις που τα παιδιά δημιουργούν μέσα από ερεθίσματα ρημάτων, 
οι οποίες προέρχονται από το πλαίσιο των αυθεντικών εμπειριών των παιδιών ή 
δημιουργούνται συνθετικά εκείνη τη στιγμή, στο φαντασιακό πλαίσιο της εφαρμογής. 
 
Στον άξονα της αποκλίνουσας προοπτικής πραγματοποιείται μια δημιουργική και πιο 
φαντασιακή διερεύνηση, η οποία προκαλεί παραγωγή νέων ιδεών (Treffinger et al., 2002) 
αντισυμβατικών και πρωτότυπων, μέσα από τον συνδυασμό ασυμβίβαστων στοιχείων, και 
τη φαντασία και  χωρίζεται στις κατηγορίες Future, My super hero και Breaking the rules. Στην 
κατηγορία Future, οι μαθητές ενθαρρύνονται να βρουν και να συνθέσουν αναπαραστάσεις  
των κλασμάτων σε ένα φαντασιακό σκηνικό του μέλλοντος, ενώ στην κατηγορία My super 
hero καλούνται να προβάλλουν τις ιδέες τους μέσα από τον χώρο και τις ιδιότητες που έχει 
ο αγαπημένος του σουπερ ήρωας. Η  κατηγορία  Breaking the rules στοχεύει σε  ιδέες  και 
αναπαραστάσεις των κλασμάτων  που «αψηφούν τη λογική, πηγαίνουν αντίθετα από την 
συμβατική λογική, κανόνες ή πρότυπα» Silver, M. (2013), σ.100. 
 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τρεις άξονες διερεύνησης του σχεδιαστικού χώρου 
(συγκλίνουσα, αποκλίνουσα προοπτική και πλαίσια χρήσης) λειτουργούν περισσότερο ως 
εκκίνηση για την πορεία διερεύνησης των ιδεών, και λόγω του ότι συνδυάζονται με τις 
τεχνικές παραγωγής ιδεών, μπορεί σε διάφορες στιγμές της διαδικασίας παραγωγής ιδεών, 
η πορεία διερεύνησης να αλλάζει ανάμεσα στους τρεις άξονες.  

 

3.2.3. Σχεδίαση και αναπροσαρμογή των καρτών του παιχνιδιού 

                       
Οι κάρτες του παιχνιδιού, όπως περιγράψαμε και στην πιλοτική έρευνα αποτέλεσαν το 
σχεδιαστικό εργαλείο των παραγόμενων ιδεών που θα αντλήσουμε από τους συμμετέχοντες. 
Οι νέες κατηγορίες καρτών όπως παραθέσαμε παραπάνω είναι οι εξής: ΧΩΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΑΘΗΣΗ, ΜΥ CHARACTER, FUTURE, BREAKING THE RULES, MY SUPER HERO. Με 
βάση αυτές τις κατηγορίες ομαδοποιήθηκαν οι κάρτες του παιχνιδιού, και για κάθε 
κατηγορία χρησιμοποιήθηκαν οι κάρτες της πιλοτικής έρευνας ή σχεδιάστηκαν καινούριες. 
Ο τίτλος της κάθε κατηγορίας υπάρχει με τον ίδιο τρόπο στο παιχνίδι. 
 
 

3.2.3.1 Οι κάρτες του  άξονα πλαίσια χρήσης 
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Κατηγορία ΧΡΟΝΟΣ  και ΧΩΡΟΣ: Οι κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν εδώ είναι οι ίδιες με την 
πιλοτική εφαρμογή με μικρές διαφοροποιήσεις. Για την κατηγορία του χρόνου 
χρησιμοποιήθηκαν οι κάρτες συμπεριλάβαμε και στην πιλοτική έρευνα με κάποιες  
βελτιώσεις στην αποτύπωση του γραπτού λόγου. Οι κάρτες χρόνος είναι 3 κάρτες, οι οποίες 
τέμνουν τον χρόνο σε 3 σημεία, οπότε έχουμε 3 διαφορετικές  χρονικές στιγμές μέσα στην 
ημέρα (9 με 10 το πρωί, 2 με 3 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα). Στην κατηγορία του 
χώρου χρησιμοποιήθηκε η κάρτα ΧΩΡΟΣ αγαπημένο μέρος, που δοκιμάσαμε στην πιλοτική 
εφαρμογή. 
 
Κατηγορία ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αυτή η κατηγορία καρτών δημιουργήθηκε για την κύρια έρευνα του 
παιχνιδιού, οπότε οι κάρτες είναι καινούριες. Σε αυτή την κατηγορία καρτών, οι 
συμμετέχοντες καλέστηκαν να προτείνουν τα δικά τους επεισόδια διδασκαλίας, έναν 
εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας δηλαδή για την αντιμετώπιση  βασικών δυσκολιών των 
παιδιών στα κλάσματα.  
Μετά από επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, καταλήξαμε να συμπεριλάβουμε τα  εξής 
σημεία τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για την δυσκολία των παιδιών στην κατανόηση των 
κλασμάτων: δυσκολίες στην έννοια του κλάσματος, στην διάταξη, την σύγκριση και την 
πρόσθεση των κλασμάτων. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε συγκεκριμένα έργα στα οποία 
γίνονται τα αντίστοιχα λάθη και χρησιμοποιούνται στην διδασκαλία για την κατανόηση των 
κλασμάτων. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν  στους συμμετέχοντες μέσα από τις 
κάρτες του παιχνιδιού είναι ο εξής: στους συμμετέχοντες περιγράφεται το έργο, με λέξεις ή 
εικόνες και η συνήθης λανθασμένη απάντηση των παιδιών, ενώ στο πίσω μέρος της κάρτας 
δίνεται η σωστή απάντηση η οποία αναπαρίσταται με εικόνα και λεκτική επεξήγηση. Στόχος 
μας είναι οι συμμετέχοντες να εστιάσουν όχι στην επίλυση του έργου, αλλά στον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία μέσα από την δική τους αντίληψη, 
χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό τους alter ego  στο πλαίσιο της εφαρμογής, όπου οι 
δυνατότητες είναι περισσότερες. 
 
Για την δυσκολία των παιδιών στην έννοια του κλάσματος χρησιμοποιήσαμε το έργο που 

περιγράφεται στους  Petit, Laird & Marsden (2010) το οποίο είναι ενδεικτικό για την δυσκολία 

των παιδιών να βρουν τα κλασματικά μέρη ενός όλου  όταν το σύνολο των μερών του όλου 

δεν είναι σε αντιστοιχία με τον παρονομαστή του κλάσματος. Στην εικόνα 74 φαίνεται ο 

τρόπος με τον οποίο αποτυπώσαμε την δυσκολία των παιδιών στην επίλυση του έργου και 

παρείχαμε τη σωστή απάντηση στο πίσω μέρος της κάρτας. 
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Εικόνα 74.Το μπροστινό και το πίσω μέρος της κάρτας Νο 5 όπου περιγράφεται το 

συνηθισμένο λάθος των παιδιών στο έργο και η σωστή απάντηση αντίστοιχα. 

Με τον ίδιο τρόπο στην κάρτα Νο 9 χρησιμοποιήσαμε το έργο που περιγράφεται στους  Petit, 

Laird & Marsden (2010) και υποδεικνύει την δυσκολία των παιδιών να βρουν τα κλασματικά 

μέρη ενός όλου, όταν τα κλάσματα είναι μέρη μιας συνεχούς επιφάνειας. Τα παιδιά συνήθως  

λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος (επιφάνεια) των διαφορετικών μερών που διαμοιράζονται σε 

ένα μοντέλο επιφάνειας για τα κλάσματα., αλλά εστιάζουν μόνο στο από πόσα μέρη 

αποτελείται (Bezuk & Bieck, 1993), όπως αναφέρεται στους Petit et al. (2010). Επιπλέον, 

δημιουργήθηκαν άλλες δυο κάρτες που δείχνουν τα συνηθισμένα λάθη των παιδιών για την 

σύγκριση και την διάταξη κλασμάτων, καθώς  και για την πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων, 

για τις οι οποίες οι μαθητές θα αναζητήσουν εναλλακτικές διδακτικές λύσεις. 
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Εικόνα 75. Οι κάρτες για τις δυσκολίες των παιδιών στο να διακρίνουν κλάσματα ως μέρη 

μιας συνεχούς επιφάνειας (Νο 9), να διατάξουν ετερώνυμα κλάσματα (Νο 14), και να 

προσθέσουν ετερώνυμα κλάσματα (Νο 20). 

Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια ακόμη κάρτα για την κατηγορία   ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η κάρτα έχει ως 

βάση την τεχνική random stimulus (Kowaltowski et al., 2010), και συγκεκριμένα την τεχνική 

random word (Kowaltowski et al., 2010) όπου μια τυχαία λέξη χρησιμοποιείται ως ερέθισμα  

για την πυροδότηση ιδεών. Το ερέθισμα δίνεται με την μορφή ουσιαστικών που προέρχονται 

από τις εμπειρίες που μπορεί να έχει ένα παιδί της ηλικίας τους, ώστε τα παιδιά να 

αντλήσουν παραδείγματα για τα κλάσματα, τα οποία μετά θα προσαρμόσουν στο πλαίσιο 

της εφαρμογής, ενδυναμώνοντας τα με τις δυνατότητες της τεχνολογίας. 
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Εικόνα 76.Η κάρτα ΕΦΑΡΜΟΓΗ (No 18) με την τεχνική random stimulus 

 
 
Κατηγορία ΡΗΜΑΤΑ 
 
Οι 2 κάρτες αυτής της κατηγορίας είναι οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν για την πιλοτική 
εφαρμογή των παιχνιδιού με μικρές αλλαγές λέξεων. Η μία κάρτα περιλαμβάνει ενεργητικά  
ρήματα κίνησης, ενώ η άλλη περιλαμβάνει κυρίως αισθητηριακά ρήματα και ρήματα 
συναισθημάτων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως ερεθίσματα (stimuli) για να δημιουργήσουν 
τα παιδιά αυθεντικές καταστάσεις μέσα από το πλαίσιο των εμπειριών τους, ή να συνθέσουν 
νέες καταστάσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής. 
 

 
3.2.3.2. Οι κάρτες του άξονα συγκλίνουσας προοπτικής 

 
Στην άξονα της συγκλίνουσας προοπτικής ανήκουν οι κάρτες ΜΑΘΗΣΗ και MY CHARACTER, 
και ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ/ΤΡΙΑ. Η κάρτα ΜΑΘΗΣΗ είναι με την ίδια μορφή και περιεχόμενο 
που παρουσιάστηκε στην πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού. Η κάρτα MY CHARACTER 
δημιουργήθηκε για την κύρια εφαρμογή της έρευνας και θα ενθαρρύνει τα παιδιά να 
αναζητήσουν διδακτικούς τρόπους για την σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων. 
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Εικόνα 77. Οι κάρτες MY CHARACTER (Νο 3) ΜΑΘΗΣΗ  Νο (6) 
 

Οι κάρτες ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ/ΤΡΙΑ βοηθούν  να γίνει το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό, να 

χαλαρώνουν λίγο οι παίκτες από την ροή του παιχνιδιού , ακολουθώντας το πρότυπο των 

καρτών bonus  που  περιλαμβάνονται στα επιτραπέζια παιχνίδια.  Οι κάρτες Παίζω με 

συμπαίκτη/τρια είναι 2 και έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και εντολή από τις κάρτες της 

πιλοτικής έρευνας  με τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ ο παίκτης που του τυχαίνει η κάρτα πρέπει 

να εξηγήσει με τον δικό του τρόπο 2 συγκρίσεις ετερώνυμων κλασμάτων σε έναν άλλο 

συμπαίκτη/τρια που θα επιλέξει ο ίδιος.  
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Εικόνα 78. Η μία (Νο 11) από τις δύο κάρτες της κατηγορίας ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ/ΤΡΙΑ 

 

3.2.3.4.Οι κάρτες του άξονα αποκλίνουσας προοπτικής 
 
Στον άξονας της αποκλίνουσας προοπτικής ανήκουν οι κατηγορίες καρτών  FUTURE, MY 
SUPER HERO και BREAKING THE RULES. 
 
Κατηγορία FUTURE 
 

Τα Future workshops είναι μια τεχνική μέσα από την οποία οι σχεδιαστές  και οι χρήστες 

εστιάζουν σε «εικόνες» ενός μελλοντικού περιβάλλοντος εργασίας. Ως τεχνική, αρχικά 

εισήχθηκε από τους Jungk R.  Müllert N. το 1987 στο εγχείρημά τους με τίτλο «Future 

Workshops: How to create desirable futures» ενώ οι Kensing & Madsen (1991) πρότειναν τη 

χρήση του στην ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων. Η τεχνική περιλαμβάνει 3 στάδια: 

την φάση της κριτικής, όπου προσδιορίζεται το πρόβλημα, την φάση της «φαντασίας» όπου 

αναπτύσσονται πιθανά σενάρια καθώς οι συμμετέχοντες καλούνται να φανταστούν «τι θα 

γινόταν εάν , και την φάση της «εφαρμογής» όπου διαμορφώνονται «λίστες καθηκόντων» 

για την υλοποίηση των αλλαγών που συζητήθηκαν. Η τεχνική χρησιμοποιεί υλικά όπως 

χαρτάκια post-it και αναρτήσεις στον τοίχο και βασίζεται στην  «μεταφορά», παράγει δηλαδή 

μεταφορές για το δεδομένο σχεδιαστικό πρόβλημα και τις προβάλλει στο μέλλον  ως 

διαδικασία παραγωγής πρωτοτύπων με την μορφή ιδεών (Carmel, Whitaker & George, 1993). 

Κρατήσαμε την ιδέα της τεχνικής ως βάση και την προσαρμόσαμε στην κάρτα με τίτλο 

FUTURE, όπου οι μαθητές θα καλεστούν να δημιουργήσουν ένα φαντασιακό, μελλοντικό 
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σκηνικό  στο έτος 2090, όπου το σχεδιαστικό τους alter ego θα αναζητήσει εναλλακτικούς 

διδακτικούς τρόπους για την πρόσθεση και την σύγκριση κλασμάτων. 

 

Εικόνα 79. H μία (Νο 19) από τις 2 κάρτες της κατηγορίας  FUTURE 

 
Κατηγορία BREAKING THE RULES 
 

Το περιεχόμενο των καρτών είναι το ίδιο με τις κάρτες που χρησιμοποιήσαμε στην πιλοτική 

εφαρμογή, με τη διαφορά ότι μοιράστηκε σε δύο κάρτες, όπου η μία αναφέρεται στο «τι»  

θα μπορούσαμε να μετρήσουμε με τα κλάσματα, ενώ η άλλη σε εναλλακτικούς τρόπους για 

να αναπαραστήσουμε τα κλάσματα  ως προς τον αριθμητικό συμβολισμό, το όνομα και την 

γραφική απεικόνισή τους. Οι κάρτες δεν αναφέρονται στους ακέραιους, σε αντίθεση με τις 

κάρτες της πιλοτικής εφαρμογής. 
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Εικόνα 80. Οι δυο κάρτες της κατηγορίας BREAKING THE RULES (Νο 21), (Νο 13) 
 

Κατηγορία MY HERO 
 
Οι κάρτες αυτής της κατηγορίας παρέμειναν ίδιες με την πιλοτική εφαρμογή, με τη διαφορά 

ότι παρέμειναν μόνο 2 κάρτες για την κύρια εφαρμογή, όπου η μία θα αναφέρεται σε 

προτάσεις διδασκαλίας για συγκεκριμένα κλάσματα μέσα από την προβολή του σούπερ 

ήρωα, ενώ η δεύτερη διερευνά αναπαραστάσεις και παραδείγματα των κλασμάτων μέσα στο 

φαντασιακό σκηνικό του σούπερ  ήρωα. 
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Εικόνα 81. H μία (No 2) από τις 2 κάρτες της κατηγορίας MY HERO 

Στην παρακάτω εικόνα παραθέτουμε μια ενδεικτική κάρτα από κάθε κατηγορία που υπάρχει 

στο παιχνίδι We!Design!Fractions! 

 

Εικόνα 82. ενδεικτικές κάρτες από κάθε κατηγορία του παιχνιδιού 

 

3.2.4. Το  νέο ταμπλό του παιχνιδιού 

 
To   ταμπλό του παιχνιδιού σχεδιάστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το ταμπλό της 

πιλοτικής έρευνας, πάνω στην ίδια ξύλινη βάση με τη διαφορά ότι κάθε μία θέση από τις 22, 

αντιστοιχεί στις νέες κάρτες της κύριας έρευνας. Η τοποθέτηση των καρτών πάνω στις θέσεις 

του ταμπλό ακολούθησε την ίδια τυχαία πορεία με την πιλοτική φάση της έρευνας αλλά και 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να μην προκύπτουν δίπλα- δίπλα κάρτες από την ίδια 

κατηγορία, οι κάρτες ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ/ΚΤΡΙΑ να βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετη 

θέση, οι αρχικές θέσεις  να περιλαμβάνουν τις κατηγορίες ΧΡΟΝΟΣ και ΜΑΘΗΣΗ ως επί το 

πλείστον, καθώς απαιτούν λιγότερο χρόνο για την κατανόησή τους και ενδείκνυνται για την 

εισαγωγή των παιδιών στην σχεδιαστική διαδικασία, ενώ οι κατηγορίες ΕΦΑΡΜΟΓΗ, FUTURE 
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και BREAKING THE RULES  να τοποθετούνται σε θέσεις από τη μέση του συνόλου και μετά, 

για το λόγο ότι απαιτούν να έχουν δεσμευτεί οι παίκτες στην σχεδιαστική διαδικασία καθώς 

στοχεύουν σε μία πιο δημιουργική διερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου. Στο ταμπλό 

τοποθετήθηκε επίσης το όνομα του παιχνιδιού We!Design!Fractions. 

 

 

 
Εικόνα 83. Το νέο ταμπλό του παιχνιδιού We!Design !Fractions που χρησιμοποιήθηκε 

στην κύρια φάση της έρευνας 
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4.Μεθοδολογία 
 

4.1. Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας 
 

Μέσα από την σχεδίαση του επιτραπέζιου παιχνιδιού We!Design!Fractions και την εφαρμογή 

του σε συνεδρίες συμμετοχικής σχεδίασης με μαθητές έκτης δημοτικού, θα επιχειρήσουμε 

να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: 

 

1.Αν οι μαθητές δημοτικού μπορούν να συν-σχεδιάσουν το γνωστικό τμήμα των 

αναπαραστάσεων μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις 

δικές τους ανάγκες μάθησης εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις. 

2. Αν η τεχνική  των σχεδιαστικών alter egos μπορεί να δημιουργήσει ένα ευχάριστο, και 

δημιουργικό κλίμα κατά την διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας με παιδιά, το οποίο θα 

δεσμεύσει τους συμμετέχοντες  με την σχεδίαση και το τελικό προϊόν.  

3. Αν το παιχνίδι We!Design!Fractions μέσω των καρτών και των κανόνων του μπορεί να 

δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα και να υποστηρίξει αποτελεσματικά την παραγωγή 

ιδεών-προτάσεων από τους μαθητές. 

4.  Αν μέσω του παιχνιδιού We!Design!Fractions, τα παιδιά δημοτικού μπορούν να παράγουν 

μία καινοτόμα και χρήσιμη πρόταση σχετικά με το αντικείμενο των κλασμάτων για την 

διδακτική αξιοποίηση της στα πλαίσια μιας εφαρμογής ή μαθησιακής προσέγγισης. 

 

4.2. Οι συμμετέχοντες 
 
Στις συνεδρίες συμμετείχαν συνολικά 27 παιδιά (19 κορίτσια και 8 αγόρια) έκτης δημοτικού,  

τα οποία επιλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας από  7 διαφορετικά σχολεία μιας 

επαρχιακής πόλης, μέσα από το σύνολο των μαθητών με κριτήριο να έχουν υψηλές επιδόσεις 

στο μάθημα των μαθηματικών, το οποίο επιβεβαιώθηκε μετά από συζήτηση με τον/ην  

δάσκαλο/ α της τάξης τους. Στους μαθητές, ως κίνητρο δόθηκε ένα φυλλάδιο πρόσκλησης 

για την εθελοντική συμμετοχής τους σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει δημιουργηθεί από 

ερευνητές του πανεπιστημίου της πόλης τους και θα διεξαχθεί σε αίθουσα του 

πανεπιστημίου.  Στο φυλλάδιο περιγραφόταν ο βασικός ερευνητικός στόχος του παιχνιδιού, 

χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες της διαδικασίας.   
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4.3. Η διαδικασία της έρευνας 
    

 
Διεξάχθηκαν 7 συνεδρίες συμμετοχής σχεδίασης διάρκειας 3 ώρες κατά μέσο όρο. Σε κάθε 

συνεδρία συμμετείχε μία ομάδα παιδιών και δύο ενήλικες συντονιστές. Στις 6 συνεδρίες 

συμμετείχαν ομάδες που αποτελούνταν από 4 παιδιά, ενώ σε μία συνεδρία η ομάδα 

αποτελούνταν από 3 παιδιά. Η σύνθεση των ομάδων σε κάποιες ομάδες ήταν τυχαία, ενώ σε 

κάποιες άλλες τα παιδιά προέρχονταν από μία τάξη του σχολείου. Λόγω του μικρότερου 

αριθμού των αγοριών, κάποιες ομάδες αποτελούνταν μόνο από κορίτσια, ενώ κάποιες άλλες 

αποτελούνταν και από τα 2 φύλα. Για τις πραγματοποίηση των συνεδριών  διαμορφώθηκε 

ένα φιλικό για τα παιδιά περιβάλλον, σε αίθουσα γραφείου του πανεπιστημίου. Στις Εικόνες  

85, 86, 90, 91 και 92 παρουσιάζεται το περιβάλλον που διαμορφώθηκε για την υλοποίηση 

του σχεδιαστικού παιχνιδιού. 

 
Η  περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχικής σχεδίασης 

 

Η όλη διαδικασία του παιχνιδιού ακολουθεί την ίδια ακριβώς πορεία με την αντίστοιχη της 

πιλοτικής εφαρμογής του παιχνιδιού που περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Οι μικρές 

αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω, μαζί με την περιγραφή των 

σταδίων της διαδικασίας: 

1.Εισαγωγική φάση 

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, προηγήθηκε μια εισαγωγική φάση, όπου οι συντονιστές έδωσαν  

στους μαθητές ένα γνωστικό τεστ για την ανίχνευση της κατανόηση των παιδιών στα 

κλάσματα, το οποίο οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν μόνοι τους μέσα σε 5-10 λεπτά. 

Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα της έρευνας μας και  αποτελούνταν από 8 

ερωτήσεις οι οποίες εξέταζαν την επιφανειακή αλλά και την βαθύτερη κατανόηση των 

κλασμάτων, στις εξής διαδικασίες: αναγνώριση κλάσματος, σύγκριση ετερώνυμων 

κλασμάτων, τοποθέτηση ομώνυμων ετερώνυμων κλασμάτων σε σειρά, πρόσθεση 

κλασμάτων, τοποθέτηση κλάσματος σε αριθμογραμμή. Οι ερωτήσεις που περιέχουν 

σχήματα κλασμάτων περιλαμβάνονται σε ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στις 

διδακτορικές έρευνες των Παντζιαρά (2012) και Μιχαηλίδου (2014). 
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Εικόνα 84. Τα παιδιά συμπληρώνουν το γνωστικό τεστ  για τα κλάσματα στην εισαγωγική 

φάση της διαδικασίας 

 Στη συνέχεια, οι συντονιστές εξήγησαν στους μαθητές το αντικείμενο σχεδίασης και τους 

στόχους του παιχνιδιού, ενώ τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν έναν «φανταστικό 

χαρακτήρα», με τον οποίο θα παίξουν στο παιχνίδι. 

 

2. Δημιουργώντας ένα σχεδιαστικό alter ego 

Στα παιδιά δόθηκαν 60 φωτογραφίες από πρόσωπα παιδιών και εφήβων, 30 αγοριών και 30 

κοριτσιών της ηλικίας τους και λίγο μεγαλύτερα. Οι περισσότερες φωτογραφίες 

ανανεώθηκαν σε σχέση με την πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού, καθώς παρατηρήθηκε ότι 

τα παιδιά είχαν την τάση να επιλέγουν χαρακτήρες σε μεγαλύτερη ηλικία από την δικιά τους. 

Οι συμμετέχοντες αυτή τη φορά είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε χαρακτήρες που 

αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά από τους ίδιους, ως επί το πλείστον. 

Επιπλέον οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν με προσοχή ώστε να αναπαριστούν διαφορετικούς 

και ολοκληρωμένους τύπους προσωπικοτήτων ώστε να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να 

ταυτιστούν με κάποιον από αυτούς. 
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Εικόνα 85. Eνδεικτικές φωτογραφίες παιδιών για την δημιουργία του game character 

Η φόρμα που δόθηκε στα παιδιά για να διαμορφώσουν μια σύντομη «ταυτότητα» του 

χαρακτήρα τους είναι ίδια με την αντίστοιχη της πιλοτικής εφαρμογής με δυο μικρές 

διαφορές: έχουν παραλειφθεί οι φράσεις προς συμπλήρωση: «Αγαπημένο μάθημα/τα» και 

«Δεν αντέχει καθόλου να..» και έχει προστεθεί η φράση προς συμπλήρωση: « Αγαπημένες 

εφαρμογές/παιχνίδια» ώστε ο χαρακτήρας να εναρμονίζεται με το πλαίσιο της δημιουργίας 

μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. Επιπλέον άλλαξε το γραφικό φόντο της φόρμας ώστε να 

είναι αντίστοιχο με τον στόχο δημιουργίας της φόρμας, την επιλογή και διαμόρφωση μιας 

προσωπικότητας παίκτη/τριας. Η φόρμα συμπλήρωσης για την δημιουργία του game 

character παρατίθεται στο Παράρτημα της εργασίας. 
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Εικόνα 86. Στιγμιότυπο από την φάση δημιουργίας του game character 
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Εικόνα 87 και 88. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα συμπληρωμένων φορμών για την 

δημιουργία του game character από τους συμμετέχοντες της σχεδιαστικής διαδικασίας 

Στη συνέχεια, τα παιδιά δημιούργησαν το πιόνι τους με την μικρογραφία της φωτογραφίας 

του προσώπου που επέλεξαν ως τον  δικό τους game character, την οποία έκοψαν και 

τοποθέτησαν στην αντίστοιχη εγκοπή από το πιόνι. 

 

 
Εικόνα 89. Τα  πιόνια των συμμετεχόντων με την φωτογραφία του game character 
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3. Παίζοντας το παιχνίδι 

Η διαδικασία ήταν αντίστοιχη με αυτή που περιγράφτηκε στην πιλοτική φάση της έρευνας. 

Κάθε παιδί έγραφε τις ιδέες του σε χαρτάκια post-it διαφορετικού χρώματος, τα οποία 

κολλούσε  κάτω από την αντίστοιχη θέση του ταμπλό που αντιπροσώπευε την κάρτα που 

έτυχε στο συγκεκριμένο γύρο. Το στοιχείο που προστέθηκε στην διαδικασία είναι ότι δόθηκε 

από ένα τάμπλετ σε κάθε παιδί ώστε να πυροδοτήσει με τον πιο άμεσο τρόπο την 

δυνατότητα αναπαράστασης των ιδεών τους μέσα στην εφαρμογή. Τα τάμπλετ ήταν ανοιχτά, 

αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν ενεργά, μόνο ως μέσο για να τα αγγίζουν τα παιδιά και να 

φανταστούν την ιδέα τους μέσα στο πλαίσιο της οθόνης του τάμπλετ. Μετά το τέλος του κάθε 

γύρου παιχνιδιού, κάθε συμμετέχων παρουσίαζε τις ιδέες του στην ομάδα και ο ένας από 

τους δύο συντονιστές τις κατέγραφε ως κείμενο στον υπολογιστή, εφόσον είχε προηγηθεί 

μια σύντομη συζήτηση στην ομάδα για την καταλληλότητα της κάθε ιδέας, όπου χρειαζόταν. 
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Εικόνα 90, 91 και 92. Στιγμιότυπα από διαφορετικές συνεδρίες σχεδίασης όπου τα παιδιά 
παίζουν το παιχνίδι,  και καταγράφουν τις ιδέες τους με την παρουσία των συντονιστών 

 

4. Η αξιολόγηση των παραγόμενων ιδεών από τους συμμετέχοντες 
 
Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο ένας από τους δύο συντονιστές διάβαζε αργά μια 
μια τις παραγόμενες ιδέες της συνεδρίας και ο κάθε μαθητής τις αξιολογούσε με βάση την 
χρησιμότητά τους και την πρωτοτυπία τους, στο φύλλο αξιολόγησης με κλίμακα Likert 5 
σημείων, που δινόταν σε κάθε συμμετέχοντα. 
 
Στην συνέχεια, δινόταν ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής της στάσης των παιδιών απέναντι 
στη διαδικασία και ακολουθούσε μία σύντομη συζήτηση. 
 
 

4.2.  Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
 

Για τη διερεύνηση των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά 
και ποιοτικά εργαλεία καταγραφής: 
  

1. Στην εισαγωγή φάση των συνεδριών συμμετοχικής σχεδίασης δόθηκε ένα φύλλο 
αξιολόγησης της κατανόησης των συμμετεχόντων για το γνωστικό αντικείμενο των 
κλασμάτων, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα της έρευνας. 

2. Μετά το πέρας των συνεδριών δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο με 30 
ερωτήσεις  σε κλίμακα Likert πέντε σημείων (1=συμφωνώ, 5=διαφωνώ) για να 
περιγράψουν την ικανοποίησή τους και τη στάση τους απέναντι στη διαδικασία, τα 
αποτελέσματά της, τον ρόλο των συντονιστών και των συμπαικτών τους, ποιες 
κάρτες ή στοιχεία του παιχνιδιού συνετέλεσαν στο να γίνει ενδιαφέρον το παιχνίδι, 
καθώς και το βαθμό (1-5) ικανοποίησης, κούρασης (γνωστικής προσπάθειας) και 
δημιουργικότητας ένιωσαν σε διάφορα στάδια του παιχνιδιού. Στο τέλος του 
ερωτηματολογίου αξιολόγησαν την σημαντικότητα και την πρωτοτυπία των ιδεών 
που παρήγαγαν σε κλίμακα Likert πέντε σημείων (1=χαμηλή σημαντικότητα-
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πρωτοτυπία, 5=υψηλή σημαντικότητα, πρωτοτυπία). Τα ερωτηματολόγια 
παρατίθενται στο Παράρτημα. 

3. Για την ποιοτική αξιολόγηση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε μια σύντομη 
συνέντευξη με καθέναν από τους συμμετέχοντες για να καταγραφούν οι εντυπώσεις 
τους για  τη συνολική εμπειρία, τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, τον ρόλο της μορφής του παιχνιδιού και του σχεδιαστικού alter ego στην 
επιτυχία της διαδικασίας, αλλά και την χρησιμότητα του τελικού προϊόντος της 
συμμετοχικής σχεδίασης. Η συζήτηση ηχογραφήθηκε και στην συνέχεια 
απομαγνητοφωνήθηκε, για την ανάλυση των δεδομένων.  

 
 

5.Αποτελέσματα 

 

5.1.Ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 
 

 

 

5.1.1. Αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ για την κατανόηση των 

κλασμάτων από τους συμμετέχοντες 

 
Με βάση την αξιολόγηση της επίδοσης των συμμετεχόντων στο γνωστικό τεστ που 
χορηγήσαμε στην αρχή της συνεδρίας συμμετοχικής σχεδίασης, επιβεβαιώσαμε ότι στο 
σύνολό τους οι συμμετέχοντες είχαν ικανοποιητική κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. 
Το τεστ περιείχε ασκήσεις που στόχευαν σε έλεγχο της επιφανειακής αλλά και πιο βαθιάς 
κατανόησης και παρατίθεται στο Παράρτημα της εργασίας. Η επίδοση των παιδιών ανά 
μαθητή/τρια, ανά  μέσο όρο συνεδρίας  και συνολικό μέσο όρο φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
 

Συνεδρία Ποσοστό επιτυχίας επί τοις εκατό ανά  μαθητή Μ.Ο. 

1η 66% 73% 63% 46% 62 

2η 60% 80% 73% 73% 71,5 

3η 80% 93% 86% 73% 83 

4η 63% 96% 96% 73% 82 

5η 70% 73% 76% 66% 71 

6η 73% 70% 73% - 72 

7η 70% 80% 86% 83% 80 

 Σύνολο 74,5 

 
Πίνακας 4. Το ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων στο διαγνωστικό τεστ ανά μαθητή, 
μέσο όρο ανά συνεδρία συμμετοχικής σχεδίασης και συνολικό μέσο όρο. 
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5.1.2.  Η αξιολόγηση της σχεδιαστικής διαδικασίας και του τελικού προϊόντος 

 

          5.1.2.1. Η αξιολόγηση της σχεδιαστικής διαδικασίας και του παιχνιδιού 

 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, στο ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης της 
σχεδιαστικής διαδικασίας και του τελικού προϊόντος με κλίμακα Likert πέντε σημείων, που 
τους δόθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές συμφωνούν σε μεγάλο 
βαθμό ότι η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη (Μ.Ο =4,74 T.A =0,594) 
και παραγωγική (Μ.Ο= 4,3 T.A =1,103), ενώ διαφωνούν με την άποψη ότι δεν ήταν ιδιαίτερα 
ευχάριστη (Μ.Ο= 1,41 T.A =1,083) και τείνουν να κρατήσουν ουδέτερη στάση σχετικά με το 
κατά πόσο η διαδικασία ήταν δομημένη (Μ.Ο =2,79 T.A =1,744). Οι μαθητές θεωρούν ότι η 
διαδικασία τους έκανε να σκεφτούν πολύ (Μ.Ο =3,889 T.A =0,974). 

 
Ως προς το παιχνίδι οι μαθητές είχαν την αίσθηση ότι έπαιζαν ένα πραγματικό παιχνίδι (Μ.Ο 
=4,407 T.A =0,747), το οποίο θεωρούν ότι τους βοήθησε να παράγουν περισσότερες ιδέες, 
από αυτές που θα παρήγαγαν χωρίς αυτό  (Μ.Ο =4,23T.A =1,032), ενώ σχεδόν κανείς δεν θα 
προτιμούσε να παράγει ιδέες χωρίς το παιχνίδι (Μ.Ο =1,185 T.A =0,483). Τα παιδιά 
σημείωσαν ότι το παιχνίδι είχε σαφείς κανόνες και ήταν καλά δομημένο (Μ.Ο =4,48 T.A 
=0,802). Ως προς το κατά πόσο τα στοιχεία του παιχνιδιού συνεισέφεραν ώστε το παιχνίδι να 
είναι πιο ενδιαφέρον, οι απαντήσεις των παιδιών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Στοιχεία παιχνιδιού Μ.Ο. Τ.Α. 

Ταμπλό 4,3 0,775 

Κάρτες 4,778 0,506 

Ζάρια (τυχαιότητα θέσης) 4,222 1,013 

Χαρτάκια  post-it 4,556 0,847 

Πιόνια 3,89 0,934 

 
Πίνακας 5. Η αξιολόγηση των παιδιών  για το κατά πόσο τα στοιχεία-υλικά του 

παιχνιδιού συνεισέφεραν ώστε το παιχνίδι να γίνει πιο ενδιαφέρον 
 

Παρατηρούμε, ότι οι μαθητές θεώρησαν ότι όλα τα στοιχεία και τα υλικά του παιχνιδιού 
συνεισέφεραν ώστε το παιχνίδι να γίνει πιο ενδιαφέρον, και πρωτίστως οι κάρτες, οι οποίες 
αποτέλεσαν το βασικότερο εργαλείο παραγωγής ιδεών, καθώς και τα χαρτάκια post-it, στα 
οποία οι μαθητές κατέγραφαν τις ιδέες τους και ολοκλήρωναν με αυτό τον τρόπο την 
διαδικασία παραγωγής ιδεών. Στη συνέχεια, ακολουθεί το ταμπλό και τα ζάρια του 
παιχνιδιού, τα οποία λειτουργούσαν ως ένας τρόπος διαμοιρασμού των καρτών, ενώ 
μικρότερο ποσοστό στις προτιμήσεις των παιδιών σχέση με τα άλλα στοιχεία είχαν τα πιόνια 
του παιχνιδιού. 
 
Ως προς το ποιες κάρτες θεώρησαν ότι είναι πιο βοηθητικές, μετά την ανάλυση συχνοτήτων 
των απαντήσεων των παιδιών, στο πρόγραμμα Spss πήραμε τα εξής αποτελέσματα: Οι 
περισσότερο βοηθητικές κάρτες σύμφωνα με τα παιδιά ήταν η κάρτα Χρόνος (19% των 
συνολικών απαντήσεων), ακολουθεί η κάρτα My hero (15,2 % των συνολικών απαντήσεων) 
οι κάρτες Ρήματα και Εφαρμογή (13,9% των συνολικών απαντήσεων), η κάρτα Future (10,1% 
των συνολικών απαντήσεων), ενώ ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό οι υπόλοιπες κάρτες. 
Το ποσοστό μπορεί να επηρεάστηκε από το γεγονός ότι οι κατηγορίες καρτών που βρίσκονται 
στις πρώτες θέσεις της συχνότητας προτιμήσεων των μαθητών αποτελούνταν από δύο 
κάρτες, ή τρεις, στην περίπτωση το χρόνου, οπότε υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να 
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επιλεγούν περισσότερο μέσα στο παιχνίδι. Ωστόσο, επειδή οι συντονιστές επιδίωκαν να μην 
πηγαίνει ο παίκτης στην ίδια κάρτα παραπάνω από μια φορά, μπορούμε να πούμε ότι οι 
προτιμήσεις των παιδιών αντικατοπτρίζουν την ρεαλιστική λειτουργία των καρτών στο 
παιχνίδι. 
 
 

Κάρτες N % 

Χρόνος 15 19.0% 

My hero 12 15.2% 

Εφαρμογή 11 13.9% 

Ρήματα 11 13.9% 

Future 8 10.1% 

Όλες οι παραπάνω 6 7.6% 

My character 4 5.1% 

Breaking the rules 4 5.1% 

Μάθηση 4 5.1% 

Χώρος 3 3.8% 

Παίζω με 
συμπαίκτη/τρια 

1 1.3% 

Συνολικά 79 100.0% 

 
 
Πίνακας 6. Οι κάρτες του παιχνιδιού που τα παιδιά θεώρησαν ότι ήταν οι πιο βοηθητικές, 

σε σχέση με το σύνολο των απαντήσεων 
 

Ως προς το σχεδιαστικό alter ego (game characters), οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι ο 
χαρακτήρας που δημιούργησαν ήταν ιδιαίτερα βοηθητικός για να μπορέσουν να σχεδιάσουν 
τις ιδέες τους (Μ.Ο =4,074 T.A = 0,997)και ότι ο χαρακτήρας περιείχε πολλά  στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν και την δική τους προσωπικότητα (Μ.Ο =3,963 T.A =1,019), ενώ διαφωνούν 
με την άποψη ότι χωρίς αυτόν θα ήταν πιο δημιουργικοί  (Μ.Ο =1,556 T.A = 0,8) και ότι ο 
χαρακτήρας παρεμπόδισε την σκέψη τους (Μ.Ο =1,407 T.A =0,971).  

 Ως προς τους συντονιστές της συμμετοχικής σχεδίασης, τα παιδιά θεώρησαν ότι βοήθησαν 
στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (Μ.Ο =4,703 
T.A =0,869) και διαφώνησαν με την άποψη ότι θα μπορούσαν  να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι και να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση της 
συνεδρίας (Μ.Ο =1,37 T.A =0,884 ), ότι προκαλούσαν άγχος στα παιδιά ζητώντας τους να 
μιλήσουν όταν δεν το ήθελαν (Μ.Ο =1,36 T.A =0,995) και ότι  «οδήγησαν» με τις συμβουλές  
τους και τις παρεμβάσεις τους τη σχεδίαση και δεν επέτρεψαν στα παιδιά να σκεφτούν 
ελεύθερα (Μ.Ο =1,704 T.A =1,436). 

Τέλος, τα παιδιά θεώρησαν ότι ωφελήθηκαν στη  σκέψη τους από τις ιδέες των συμπαικτών 
τους (Μ.Ο =3,44 T.A =1,396) και ότι είχαν απόλυτη ελευθερία να εκφράσουν αυτό που 
σκέφτονταν χωρίς κανένα περιορισμό (Μ.Ο =4,222 T.A =1,502), ενώ δεν επικροτούν την 
άποψη ότι κάποιοι συμπαίκτες τους «μονοπώλησαν» τη συζήτηση και δεν επέτρεψαν την 
ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία (Μ.Ο =1,154 T.A =0,464). 
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       5.1.2.2. Ανάλυση της ικανοποίησης, της γνωστικής προσπάθειας και της 

δημιουργικότητας που βίωσαν τα παιδιά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, η πορεία της ικανοποίησης και της 
δημιουργικότητας ξεκινούν από διαφορετικές εκκινήσεις, ωστόσο διατηρούν μία ανοδική και 
σταθερά υψηλή πορεία μέχρι το τέλος. Με την δημιουργία των σχεδιαστικών alter egos,  η 
δημιουργικότητα και η ικανοποίηση των παιδιών αυξάνεται απότομα, επιβεβαιώνοντας, 
όπως θα δούμε και στην ποιοτική ανάλυση, ότι το στάδιο της δημιουργίας και παρουσίασης 
των  σχεδιαστικών alter egos αποτέλεσε μία αποτελεσματική τεχνική εισαγωγής στη 
διαδικασία πυροδοτώντας την ικανοποίηση  και την δημιουργικότητά τους. Με το ξεκίνημα 
του παιχνιδιού παρατηρούμε μία πτώση στις δύο μεταβλητές, καθώς οι μαθητές καλέστηκαν 
να αντιμετωπίσουν μία πρωτόγνωρη διαδικασία γι αυτούς, με αντισυμβατικές απαιτήσεις 
και να κατανοήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ωστόσο, στην πορεία του παιχνιδιού, 
καθώς οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την διαδικασία, ένιωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η 
παραγωγική τους δυνατότητα και δεσμεύτηκαν στην σχεδιαστική αξία του τελικού 
προϊόντος, οπότε η ικανοποίηση και η δημιουργικότητα ακολούθησαν ξανά μια υψηλά 
ανοδική πορεία μέχρι το τέλος της συνεδρίας. 
 
 Η  προσλαμβανόμενη γνωστική προσπάθεια των παιδιών είχε σταθερά ανοδική πορεία σε 
όλη τη διάρκεια της συνεδρίας,  επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι καθώς προχωρούσε το 
παιχνίδι, τα απαιτούμενα της διαδικασίας αυξάνονταν, οπότε η εξερεύνηση του 
σχεδιαστικού χώρου ξέφευγε από τις τυπικές απαντήσεις, οι οποίες εξαντλήθηκαν στους 
πρώτους γύρους και κατευθύνθηκε προς την αναζήτηση δημιουργικών και διαφορετικών 
ιδεών , οι οποίες απαιτούσαν από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους για 
να σκεφτούν περισσότερο. 
  
 

 
 
 
Εικόνα 93. Η πορεία της ικανοποίησης, της γνωστικής προσπάθειας και της 
δημιουργικότητας  όπως τις βίωσαν οι μαθητές, στα διάφορα στάδια του παιχνιδιού 
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             5.1.2.3. Το τελικό προϊόν της σχεδιαστικής διαδικασίας (παραγόμενες 

ιδέες)  

 
Ως προς το τελικό σύνολο των ιδεών που δημιούργησαν μαζί με τους συμμαθητές τους, τα 
παιδιά είναι πολύ ικανοποιημένα (Μ.Ο =4,667 T.A =0,471)  και θεωρούν ότι οι ιδέες τους θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διδαχτούν τα κλάσματα με ένα πρωτότυπο τρόπο 
(Μ.Ο =4,63 T.A =0,554) και θα είχαν μάλλον περισσότερη εμπιστοσύνη σε διδασκαλία για τα 
κλάσματα που θα σχεδιαζόταν με τον ίδιο  τρόπο (Μ.Ο =3,36 T.A =1,323). 
 
 
Το σύνολο των παραγόμενων ιδεών ανά συνεδρία και ανά γύρο συμμετοχικής σχεδίασης 
 
Τα παιδιά παρήγαγαν ένα σύνολο από 199 ιδέες και ο μέσος όρος ανά συνεδρία σχεδίασης 
ήταν 28,43 ιδέες.  Το τελικό σύνολο των ιδεών ήταν μεγαλύτερο, όμως με βάση τους κανόνες 
του παιχνιδιού και των σχεδιαστικών στόχων, οι ιδέες που προτείνονταν  από πάνω από έναν 
μαθητή σε κάθε συνεδρία, δεν λαμβάνονταν υπόψη, καθώς καταγραφόταν μόνο κάθε 
καινούρια ιδέα σε σχέση με το σύνολο των ιδεών ανά συνεδρία συμμετοχικής σχεδίασης. Οι 
προτάσεις των μαθητών κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τις εμπειρίες τους, όπως 
θα σχολιάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται το σύνολο 
των ιδεών ανά συνεδρία συμμετοχικής σχεδίασης, καθώς και το άθροισμα των ιδεών ανά 
γύρο του παιχνιδιού σε κάθε συνεδρία συμμετοχικής σχεδίασης, και ο μέσος όρος των ιδεών 
που παρήχθησαν ανά γύρο συμμετοχικής σχεδίασης, σε σχέση με το σύνολο των ιδεών. 
 

Συνεδρί
α 

1ος 
γύρος 

2ος 
γύρος 

3ος 
γύρος 

4ος 
γύρος 

5ος 
γύρος 

6ος 
γύρος 

7ος 
γύρος 

Σύνολ
ο 

1η 
 

6 4 5 6 5 6 - 32 

2η 
 

4 5 6 3 5 3 3 29 

3η 
 

3 6 3 3 3 8 - 26 

4η 
 

9 6 8 6 4 - - 33 

5η 
 

7 7 3 4 - - - 21 

6η 
 

5 8 4 6 3 - - 26 

7η 7 7 4 9 5 - - 32 

Μ.Ο. 
αθροίσμ

ατος 
ιδεών 

5,86 6,14 4,71 5,29 4,17 5,67 3,00 28,43 

Μ.Ο 
ιδεών 
ανά 

γύρο σε 
σχέση με 

το 
σύνολο 

5,86 6,14 4,71 5,29 3,57 2,43 0,43 4,06 
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Πίνακας 7. Το σύνολο των παραγόμενων  ιδεών ανά  συνεδρία και ανά γύρο 

συμμετοχικής σχεδίασης και ο μέσος όρος των  ιδεών ανά γύρο συμμετοχικής σχεδίασης 
 
Όπως βλέπουμε ο μέσος αριθμός ιδεών ανά γύρο συμμετοχικής σχεδίασης παρουσιάζει μια 
φθίνουσα πορεία από τον 5ο γύρο παιχνιδιού και μετά, λόγω του ότι σε μερικές συνεδρίες 
πραγματοποιήθηκαν λιγότεροι γύροι παιχνιδιού, μέσα στον ίδιο χρόνο και με την ίδια 
περίπου παραγωγή ιδεών, αλλά και λόγω του ότι καθώς, προχωρούσε το παιχνίδι, τα παιδιά 
άρχισαν να εξαντλούν τις αναπαραστάσεις που ήταν πιο εύκολα προσβάσιμες ώστε να τις 
ανακαλέσουν ή να τις συνθέσουν. Επομένως, σε επόμενο γύρο έπρεπε να καταβάλλουν 
περισσότερη προσπάθεια για να διερευνήσουν λιγότερο προφανείς και αναμενόμενες ιδέες. 
 
Η διαφοροποίηση στον αριθμό των ιδεών ανά γύρο του παιχνιδιού σε κάθε συνεδρία 
συμμετοχικής σχεδίασης οφείλεται στην σύνθεση και την δυναμική αλληλεπίδραση που 
δημιουργήθηκε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, στον τυχαίο τρόπο με τον οποίο οι 
μαθητές είχαν πρόσβαση στα μέσα παραγωγής ιδεών του παιχνιδιού και στις ενδοατομικές 
διαφορές μεταξύ των μαθητών ώστε να αξιοποιήσουν τα παρεχόμενα ερεθίσματα 
δημιουργικά και να παράγουν ιδέες αντίστοιχα. 
 
Η βαθμολόγηση των παιδιών στο ερωτηματολόγιο της κλίμακας Likert 5 σημείων, ως προς 
τις μεταβλητές της χρησιμότητας και της πρωτοτυπίας των ιδεών που παρήχθησαν στην 
συνεδρία συμμετοχικής σχεδίασης στην οποία συμμετείχαν, συλλέχθηκαν και 
παρουσιάζονται ως τον μέσο όρο του συνόλου της βαθμολόγησης στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Χρησιμότητα 3,93 1,04 

Πρωτοτυπία 3,83 1,35 

 
Πίνακας 8. Ο μέσος όρος της χρησιμότητας και της πρωτοτυπίας των συνολικών ιδεών 

από τα τους συμμετέχοντες 
 

Παρατηρούμε ότι οι μαθητές θεωρούν ότι οι ιδέες τους είναι αρκετά χρήσιμες για την 
αξιοποίησή τους στην εφαρμογή και αρκετά πρωτότυπες. Το γεγονός ότι η χρησιμότητα έχει 
υψηλότερη βαθμολόγηση από την πρωτοτυπία, έστω και σε ελάχιστο βαθμό, φανερώνει ότι 
οι μαθητές αξιοποίησαν το γνωστικό τους δυναμικό για να προτείνουν χρήσιμες λύσεις,  και 
εστίασαν στην λειτουργικότητα των ιδεών, αλλά και στην πρωτοτυπία που προέρχεται από 
την δική τους οπτική διερεύνησης του αντικειμένου. 

 
 
 

 

 

5.2.Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων 
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5.2.1. Ποιοτική ανάλυση της σχεδιαστικής διαδικασίας και του τελικού 

προϊόντος 

 
Μέσα από την σύντομη συζήτηση με τους συμμετέχοντες των συνεδριών συμμετοχικής 
σχεδίασης στο τέλος της διαδικασίας, η οποία απομαγνητοφωνήθηκε και αναλύθηκε, 
συλλέξαμε και αναλύσαμε τα αποτελέσματα, με τα οποία τα παιδιά περιγράφουν την άποψή  
τους  στα παρακάτω σημεία:  

 

• Τα σχεδιαστικά alter ego 

• H συνολική εμπειρία της διαδικασίας 

• Πώς λειτούργησε το επιτραπέζιο παιχνίδι και τα στοιχεία του 

• Το τελικό προϊόν της σχεδίασης (παραγόμενες ιδέες) 

• Αλλαγή στάσης των παιδιών απέναντι στα κλάσματα 
 
 
     

5.2.1.1. Τα σχεδιαστικά alter egos 

 
Για την ανάλυση της στάσης των παιδιών ως προς την δημιουργία και την επιρροή των 
σχεδιαστικών alter egos στην συμμετοχή τους στη σχεδιαστική διαδικασία, θα 
συμπεριλάβουμε τα δεδομένα της συζήτησης που προήλθε τόσο από την πιλοτική 
εφαρμογή, όσο και από την κύρια εφαρμογή των συνεδριών συμμετοχικής σχεδίασης της 
έρευνάς μας. 
 

Ο ρόλος τους ως τεχνική εισαγωγής στη σχεδιαστική διαδικασία 
 
Όλα τα παιδιά θεώρησαν ότι τα σχεδιαστικά alter egos δημιούργησαν μία ευχάριστη 
ατμόσφαιρα στο παιχνίδι επιβεβαιώνοντας ότι λειτουργεί ως warm-up τεχνική για την 
συμμετοχική σχεδιαστική διαδικασία, όπως και στην έρευνα των Τriantafyllakos et al. (2010). 
Τα περισσότερα παιδιά δήλωσαν ότι τους άρεσε καθώς έκανε όλο το παιχνίδι πιο 
διασκεδαστικό (π.χ. «μου άρεσε ο χαρακτήρας γιατί δημιουργούσαμε ένα πιο ευχάριστο 
κλίμα», «θα ήταν λιγότερο διασκεδαστική η διαδικασία όλη αυτή αν δεν είχαμε και τους 
χαρακτήρες και αυτά…») και ιδιαίτερα στο στάδιο της κατασκευής των χαρακτήρων ( π.χ. 
«ήταν τέλεια όταν το φτιάχναμε, ενθουσιάστηκα», «ήταν ξεκαρδιστικό, μου άρεσε και 
γέλασα», «όταν τον φτιάχναμε, περάσαμε ωραία»). Επίσης, κάποια παιδιά περιέγραψαν ότι 
λειτούργησε ως μία ευχάριστη και αποτελεσματική εισαγωγή στη σχεδιαστική διαδικασία  
(π.χ. «ήταν ένα θερμό ξεκίνημα»), απελευθερώνοντας τα παιδιά από τον φόβο,  το 
επικοινωνιακό και το γνωστικό  κενό της απευθείας έκθεσης κι συμμετοχής στη διαδικασία 
(π.χ. «θα ήταν αρκετά μπερδευτικό, δεν θα καταλαβαίναμε πολύ καλά το παιχνίδι, ενώ όταν 
κάναμε τον χαρακτήρα ήμασταν λίγο πιο χαλαροί έτσι», «μας βοήθησε πολύ για να μπούμε 
λίγο  στο ρόλο και να ξέρουμε και τι γράφουμε, μας βοήθησε να καταλάβουμε την άσκηση, 
το παιχνίδι και… για να το κάνουμε πιο εύκολα και να μην ζοριστούμε…»). 
  
 
Η ταύτιση της προσωπικότητας παιδιών με τους χαρακτήρες των σχεδιαστικών alter egos 
 
Σχεδόν όλοι οι μαθητές έβαλαν στοιχεία της δικής τους προσωπικότητας στο σχεδιαστικό 
alter ego, κάποιοι σε μεγαλύτερο βαθμό και κάποιοι σε μικρότερο.  Ως προς την εξωτερική 
εμφάνιση, οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν κάποιον «χαρακτήρα» που μοιάζει ως ένα 
βαθμό στους ίδιους (π.χ. «η δικιά μου έχει σχέση.. .φοράμε και οι 2 γυαλιά.. και εγώ κάπως 
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έτσι είμαι στο σχολείο, κάνω τα μαλλιά μου και έχουμε και οι 2 στρογγυλό πρόσωπο…») και 
το πρόσωπο τους άρεσε (π.χ. «μου άρεσε η εικόνα της»), ενώ ως προς τα υπόλοιπα κοινωνικά 
και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα, κάποιοι μαθητές ταυτίστηκαν απόλυτα( 
π.χ. «όλος ο χαρακτήρας είχε στοιχεία από τον εαυτό μου», «έχει πολύ μεγάλη σχέση»), άλλοι 
πολύ (π.χ. «καμιά φορά είμαι κι εγώ ανταγωνιστική..»),  και άλλοι λιγότερο  (π.χ. «έχει κάποια 
σχέση, αλλά στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας θα έβαζα κι άλλα για μένα..», «στα 
χαρακτηριστικά δεν είναι σαν κι εμένα.. δηλαδή έβαλα νευρική, αλλά εγώ δεν είμαι…»).  
Κάποια παιδιά έφτιαξαν έναν εξιδανικευμένο εαυτό, μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, 
όπως περιέγραψε μια μαθήτρια (π.χ. «είχε στοιχεία και από τον δικό μου χαρακτήρα, αλλά 
έβαλα και κάποια πράγματα που θα ήθελα να είναι... πιστεύω ο χαρακτήρας μου είναι 
κάποια πράγματα που δεν μπορώ εγώ να είμαι, δεν μπορώ να γίνω ποτέ σαν κι αυτόν, και 
προσπαθώ.. κυρίως τα επίθετα… προσπάθησα να βάλω μόνο καλά και προσπάθησα να 
φτιάξω ένα χαρακτήρα που ήθελα, με στοιχεία από τον δικό μου..») 
 Συγκεκριμένα, τα παιδιά χρησιμοποιούσαν φανταστικό όνομα, κατοικία και ηλικία, ενώ στην 

αγαπημένη τους  φράση, τα ενδιαφέροντα, τις αγαπημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα 

στοιχεία της προσωπικότητας προέβαλλαν περισσότερο τα δικά τους στοιχεία (π.χ. «ο μισός 

ο χαρακτήρας είχε τα δικά μας… και τα χόμπι… αυτά είναι όντως δικά μου… δηλαδή εγώ όταν 

βγαίνω έξω με την παρέα μου κάθομαι και χορεύω ζούμπα με τις ώρες…», «εμένα μόνο το 

όνομα, η ηλικία και η κατοικία άλλαζε… συμφωνώ στην αγαπημένη φράση… στα χόμπι και 

στις αγαπημένες εφαρμογές…», «τα περισσότερα τα έβγαλα από τα δικά μου 

ενδιαφέροντα…». 

 

Η επιρροή των σχεδιαστικών alter egos  στη συμμετοχή των παιδιών στην σχεδιαστική 
διαδικασία 

 

α. Ο ρόλος τους ως απελευθερωτικό μέσο έκφρασης 

Η δημιουργία του σχεδιαστικού alter ego φαίνεται, όπως συζητήσαμε, ότι αποτέλεσε μία 

ευχάριστη εισαγωγή στην διαδικασία, ωστόσο κάποια μαθήτρια ανέφερε πως χρειάστηκε 

κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής στην ιδέα του game character (π.χ. «στην αρχή 

ένιωθα κάπως περίεργα… σαν να μην μπορώ να πω τις σκέψεις μου… αλλά μετά το συνήθισα 

και έλεγα αυτό που μου ερχόταν αυθόρμητα…»). Πολλά παιδιά ωστόσο, ταυτίστηκαν τόσο 

πολύ με τον φανταστικό χαρακτήρα, ώστε χρησιμοποιούσαν τα ονόματα των  χαρακτήρων 

και μετά το τέλος της διαδικασίας (π.χ. «τώρα στο σχολείο θα το έχουμε συνήθεια να 

φωναζόμαστε έτσι! Θα μας φωνάζουν Σαμπρίνα, Νάνσυ, Λάουρα και Σταβ»). Τα σχεδιαστικά 

alter egos κατάφεραν να λειτουργήσουν ως ένα απελευθερωτικό μέσο για τα παιδιά, 

προβάλλοντάς τον εαυτό τους μέσα από έναν άλλον, χωρίς τον φόβο της έκθεσης (π.χ. 

«σκεφτόσουν έναν άλλο εαυτό, με δικά σου βέβαια… με δικές σου σκέψεις… σκεφτόσουν ότι 

θα μπορούσε να υπάρξει ένας τέτοιος χαρακτήρας που θα τα έκανε αυτά τα πράγματα… τις 

ίδιες ιδέες…») και προσφέροντας την δυνατότητα να σκεφτούν και να εκφραστούν πέρα από 

τους κοινωνικούς ρόλους και περιορισμούς που καλούνται να έχουν στην καθημερινότητά 

τους (π.χ. «με βοήθησε εμένα πάρα πολύ και να σκεφτώ και να φανταστώ…», «σκεφτόμουν 

σαν να είμαι αυτός, γιατί εμείς στα Μαθηματικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τόσο πολύ», 

«με βοήθησε και μου άρεσε το ότι κάναμε έναν χαρακτήρα και δεν ήμασταν οι ίδιοι οι 

άνθρωποι.. με βοήθησε γιατί ένιωσα σαν να είμαι εγώ η Έμιλυ και όχι η Ελένη και σκέφτηκα 
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το περιβάλλον της Έμιλυ και όχι το δικό μου… εγώ έχω μια συνηθισμένη ζωή, ενώ η Έμιλυ 

είναι ένας χαρακτήρας που δεν είναι συνηθισμένος…»). 

 
β. Ο ρόλος τους στην παραγωγή  ιδεών 

 
Τα παιδιά αξιοποίησαν τις δυνατότητες που τους προσέφερε το  σχεδιαστικό alter ego  στην 

διερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου και την παραγωγή ιδεών, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό. Κάποια παιδιά εμπνεύστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το σχεδιαστικό alter ego για 

παράγουν ιδέες (π.χ. «με βοήθησε πάρα πολύ, πάνω σ’ αυτόν έκανα τα πάντα… δεν θα 

μπορούσα να βγάλω τίποτα, ούτε τα αφροσέικ, ούτε τους αφροπαρονομαστές, θα μου ήταν 

πάρα πολύ δύσκολο να βρω πάρα πολλά ονόματα, δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 

στοιχεία που θα ήθελα να είναι ο χαρακτήρας μου για να γίνει καλύτερη η απάντηση « μας 

βοήθησε και το θέμα… δηλαδή μπορούσαμε να λέμε ό,τι θέλουμε και δεν ήμασταν στο 

πλαίσιο… Ας πούμε αν οι ήρωες (χαρακτήρες) ήταν μόνο μαθητές, δεν θα μπορούσαμε να 

έχουμε τόσες πολλές ιδέες... ενώ τώρα  μπορούσαμε να λέμε ό,τι θέλουμε εμείς…», 

«σκεφτόμουν σαν να είμαι αυτός, γιατί εμείς στα Μαθηματικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε 

τόσο πολύ»), ενώ κάποια άλλα παιδιά χρησιμοποίησαν το σχεδιαστικό alter ego σε ένα 

ποσοστό από τι ιδέες που παρήγαγαν (π.χ. «κάποιες ιδέες διαδραματίζονταν στο περιβάλλον, 

στο σύμπαν του χαρακτήρα μου, πιστεύω πως με βοήθησε αυτό», «ο χαρακτήρας περιείχε 

πολλά στοιχεία μου, αλλά και δικά του στοιχεία και έτσι μπόρεσα να βρω περισσότερες 

ιδέες», «… π.χ. στην κάρτα ΧΡΟΝΟΣ έβλεπα τι κάνω στην Αθήνα, πού είχα την κατοικία μου 

στην Αθήνα… τα χόμπι μου… διάφορα…»), ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν τον χαρακτήρα ως 

εργαλείο για την βελτίωση των ιδεών που παρήγαγαν (π.χ. «σε κάποια σημεία, γιατί με αυτά 

που έχω γράψει ας πούμε, με βοηθούσαν για να σκεφτώ καλύτερες ιδέες», «εμένα με 

βοήθησε στις ιδέες για να σκέφτομαι  ότι την ιδέα που είχε η κάρτα μπορώ να την εφαρμόσω 

σε κάποιον, και να μην κάθομαι να σκέφτομαι ονόματα κιόλας..», «μπορούμε να έχουμε 

περισσότερες ιδέες και να τις εξηγούμε περισσότερο…»). Ωστόσο, μία ομάδα μαθητών  

δήλωσε ότι τα σχεδιαστικά alter egos, ενώ συνετέλεσαν στο ευχάριστο κλίμα του παιχνιδιού, 

δεν τους βοήθησαν ιδιαίτερα στην παραγωγή ιδεών (π.χ. «μου άρεσε, διασκέδασα, με 

βοήθησε, αλλά όχι τόσο πολύ σε όλα…», «δεν με βοήθησε , παρά μόνο σε 1 ερώτηση, αλλά 

ήταν τέλεια όταν το φτιάχναμε», « χωρίς αυτόν, πιστεύω θα ήταν το ίδιο  γιατί εγώ, πιο πολύ 

έπαιρνα ιδέες από τον δικό μου εαυτό στον χαρακτήρα, απλώς αυτό που θα άλλαζε ήταν το 

όνομα, και οι ιδέες που θα βγάζαμε με βάση και τα ονόματα»). 

Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά που θεώρησαν ότι δεν βοηθήθηκαν ιδιαίτερα από τον χαρακτήρα 

που  δημιούργησαν, ανέφεραν ότι αντί αυτού, χρησιμοποίησαν τον σούπερ ήρωα που 

συμπλήρωσαν στην φόρμα δημιουργίας του χαρακτήρα, τον οποίο ανακαλούσαν με αφορμή 

τις αντίστοιχες κάρτες MY HERO του παιχνιδιού (π.χ. «σε κάποια σημεία… με βοήθησε στο 

my hero, δηλαδή ας πούμε τα χαρακτηριστικά», «o χαρακτήρας λειτούργησε σαν πιόνι, μου 

άρεσε, αλλά δεν τον χρησιμοποίησα, χρησιμοποίησα μόνο τον σούπερ ήρωα, τον Flash»). 

 

5.2.1.2. H συνολική εμπειρία της διαδικασίας 
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Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις συνεδρίες συμμετοχικής σχεδίασης αξιολόγησαν την 

συνολική εμπειρία τους ως ιδιαίτερα διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα( π.χ. «πέρασα 

τέλεια»,  «πέρασα υπέροχα», «περάσαμε πολύ ωραία… γελάσαμε…», «ήταν μια θαυμάσια 

εμπειρία», «… δεν θέλαμε να τελειώσει το παιχνίδι!»), ενώ άλλα παιδιά την χαρακτήρισαν 

ως πρωτότυπη (π.χ. «μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα και την βρήκα πρωτότυπη» και η 

πλειοψηφία των παιδιών δήλωσε την επιθυμία τους για επανάληψη του παιχνιδιού (π.χ. 

«θέλω να την ξαναζήσω αυτή την εμπειρία», «άμα γινόταν ξανά, θα ήθελα να πάρω μέρος..», 

«θα ήθελα να το ξανάκανα και κάθε μέρα… δεν θα είχα θέμα, είναι τόσο τέλειο») και 

παράταση της εμπειρίας (π.χ. «το πρώτο που σκέφτηκα όταν τελειώσαμε ήταν να μην 

τελειώσει ποτέ»). 

 Ειδικότερα, τα περισσότερα παιδιά δήλωσαν ότι βίωσαν την εμπειρία ως ένα παιχνίδι (π.χ. 

«παίζαμε», «εδώ ξεχνάς ότι είναι μαθηματικά, δεν το λες μαθηματικά, το λες ένα παιχνίδι 

επιτραπέζιο…») και μία δημιουργική, ευφάνταστη εμπειρία που διαφέρει από την 

μαθησιακή εμπειρία του σχολείου. Μέσα από την διαδικασία, τα παιδιά εξάσκησαν την 

δημιουργικότητά τους και συνειδητοποίησαν τις δυνατότητές τους (π.χ. «καταλάβαμε ότι 

είχαμε πολύ δημιουργικές ιδέες»), ξεκλείδωσαν την δυναμική της φαντασίας τους (π.χ. 

«άνοιξαν οι ορίζοντες της φαντασίας μας»)  και της σκέψης τους (π.χ. «εξασκήσαμε τον 

εγκέφαλό μας…») και μπόρεσαν να παράγουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τους ίδιους 

(π.χ. «μέσω του παιχνιδιού μπορέσαμε και βρήκαμε διάφορες ιδέες για μια εφαρμογή με 

κλάσματα»). Για κάποια παιδιά η εμπειρία ήταν συναρπαστική, όπως περιγράφει 

αφηγηματικά μία μαθήτρια (π.χ. «ήταν σαν να πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ, αγοράσαμε 

τσίχλες, κάναμε τεράστιες φούσκες και μετά μπήκαμε μέσα σε αυτές και πετάξαμε ψηλά…»).  

Άλλη ομάδα παιδιών  τόνισε την  συμμετοχική και δημοκρατική πλευρά της διαδικασίας, 

καθώς  χαρακτήρισαν την εμπειρία του παιχνιδιού ως συνεργατική και με ελευθερία στην 

έκφραση των διαφορετικών απόψεων (π.χ. «είναι μια πολύ καλή εμπειρία και ότι 

σκεφτήκαμε, συνεργαστήκαμε για να βρούμε όσες περισσότερες ιδέες μπορούμε για να 

μπούνε στο παιχνίδι…», «συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και μιλούσαμε και λέγαμε ελεύθερα τις 

ιδέες μας»). 

Τα περισσότερα παιδιά βίωσαν την εμπειρία ως έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης και 

μάθησης, πιο διασκεδαστικό, δημιουργικό και πολύ πιο κοντά στους ίδιους και στις εμπειρίες 

τους, τον οποίο σύγκριναν με την μαθησιακή διαδικασία του σχολείου (π.χ. «ήταν το ακριβώς 

αντίθετο από το μάθημα», «είδαμε τα μαθηματικά από άλλη πλευρά, δεν μοιάζουν καθόλου 

με τα μαθηματικά του σχολείου, «εδώ δημιουργείς.. βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει..», 

«ήταν  σαν να κάνουμε μάθημα, αλλά να παίζουμε επιτραπέζιο… αντί να διαβάζουμε, να 

παίζουμε»). Συγκεκριμένα, κάποια ένιωσαν ότι έμαθαν μέσα από το παιχνίδι να εξασκούν τις 

δεξιότητές τους στα μαθηματικά (π.χ. «μέσα από το παιχνίδι μάθαμε να κάνουμε 

προβλήματα, να κάνουμε εξάσκηση…», «να δημιουργούμε δικά μας προβλήματα με 

περισσότερη φαντασία…», «το παιχνίδι με βοηθάει στα κλάσματα»), και να προσεγγίζουν με 

διαφορετικό, πιο παιγνιώδη τρόπο το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών και ειδικότερα 

των κλασμάτων (π.χ. «… σκεφτόμαστε διαφορετικά.. όχι να τα βλέπουμε σαν μαθηματικά 

που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη αλλά σαν παιχνίδια.. και στάνταρ άμα  λέγαμε στους 

συμμαθητές μας ότι ήταν ωραία τα μαθηματικά θα κορόιδευαν  και θα έλεγαν: ποια 

μαθηματικά, πάτε καλά», «μάθαμε ένα καινούριο τρόπο για κλάσματα… τον αστεριθμητή και 

τον ομπρελονομαστή… και την γραμμή τηλεφώνου.. από εδώ και πέρα έτσι θα 
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χρησιμοποιώ..», «ήταν πάρα πολύ πιο διασκεδαστικό από το σχολείο»), και πιο κοντά στα 

ίδια τα παιδιά (π.χ. «είδαμε τα μαθηματικά από άλλη πλευρά», «είδα τα κλάσματα με άλλο 

μάτι.. πολύ πιο παιδικά.. και όχι τόσο για μεγάλους…»). 

Τα παιδιά φαίνεται ότι απόλαυσαν την εμπειρία και ότι αναζητούν τέτοιες συμμετοχικές 

εμπειρίες μάθησης και σκέψης με τη μορφή παιχνιδιού, οι οποίες φαίνεται να λείπουν από 

το σχολείο και το εξωσχολικό πρόγραμμα ενός  μαθητή/τριας δημοτικού σχολείου (π.χ. «θα 

ήθελα να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να το κάνω με ο,τιδήποτε άλλο, με εξισώσεις, με λόγους, 

με αναλογίες…», «θα έβρισκα και άλλα παιχνίδια τέτοια… για να παίξω… γιατί υπάρχουν 

λίγες ευκαιρίες στη ζωή.. μπορεί να μην προλάβεις να τις κάνεις όλες γιατί δεν έχεις πάντα 

ελεύθερο χρόνο να… εκφραστείς…»). Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από τις αρχικές 

προσδοκίες δύο παιδιών, τα οποία δεν περίμεναν ότι η διαδικασία θα αφορούσε ένα παιχνίδι 

και θα διέφερε από τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο σχολείο (π.χ. «δεν ξέραμε τι θα 

κάνουμε… εγώ νόμιζα ότι θα γράψουμε τεστ…», «νόμιζα θα κάνουμε μάθημα»). 

 

            5.2.1.3. Πώς λειτούργησε το επιτραπέζιο παιχνίδι και τα στοιχεία του 

 

Όλοι οι μαθητές θεώρησαν ότι η μορφή, το περιεχόμενο και οι κανόνες του επιτραπέζιου 

παιχνιδιού με τις κάρτες και τα πιόνια συντέλεσαν στο να είναι η εμπειρία διασκεδαστική 

αλλά και παραγωγική. Συγκεκριμένα, οι κάρτες έδιναν ερεθίσματα για να μπορέσουν να 

παιδιά να σκεφτούν (π.χ. «οι κάρτες που σου δίνουν κλάσματα για να κάνεις τις ιδέες σου, 

λέξεις ας πούμε, τα ρήματα… που δίνουν λέξεις για να σχηματίσεις το πρόβλημα..», «εμένα 

μου άρεσε πολύ η κάρτα my hero, εμπνεύστηκα πολύ από αυτή την κάρτα», «με βοήθησαν 

πολύ οι κάρτες, τα βοηθήματα που είχαν… σου έλεγε δηλαδή «σπάσε τους κανόνες», σου 

έλεγε πράγματα που μπορείς να αναφέρεσαι…»). Μόνο ένα παιδί εξέφρασε ότι  

αντιμετώπισε δυσκολία σε μερικές κάρτες (π.χ. «και εύκολο και δύσκολο.. κάποιες ερωτήσεις 

ήταν πιο δύσκολες να τις απαντήσεις..»), ενώ μια άλλη μαθήτρια σημείωσε ότι οι συντονιστές 

κάλυψαν κάποια δυσκολία που αντιμετώπισε στην κατανόηση των καρτών (π.χ. «εύκολο 

ήταν, και 2-3 ερωτήσεις που ήταν πιο δύσκολες, τις αναλύσαμε μετά και έγιναν εύκολες, μια 

χαρά..»). Ένας επίσης μαθητής θεώρησε ότι θα μπορούσε να παράγει τις ίδιες ιδέες και χωρίς 

το παιχνίδι. 

Το επιτραπέζιο με το ταμπλό, τα ζάρια και τα πιόνια συντέλεσε στον τρόπο διαμοιρασμού 

των ιδεών (π.χ. «το ταμπλό μας βοηθούσε  πολύ γιατί είχε αυτό με τα ζάρια στην τύχη και τις 

κάρτες…»), ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να δοκιμαστούν σε διάφορους τρόπους 

παραγωγής ιδεών (π.χ. «αν έπαιρνες εσύ όποια κάρτα θες, δεν θα γινόταν.. δεν θα έπαιρνες 

κάποιες άλλες για να δοκιμάσεις καινούρια… τον εαυτό σου…») και έκανε το παιχνίδι πιο 

διασκεδαστικό και με περισσότερη αγωνία (π.χ. «το παιχνίδι θα ήταν πιο ξενέρωτο… χωρίς 

το ταμπλό και τα πιόνια», «θα ήταν και λίγο βαρετά χωρίς τα ζάρια… τα πιόνια…»,  «έχει πιο 

πολύ αγωνία που θα πας… να θέλεις να πας σε μια συγκεκριμένη κάρτα, να τύχεις ένα 

συγκεκριμένο μέρος και όταν το τύχεις.. είναι πιο ωραίο…»). Τα περισσότερα παιδιά 

θεώρησαν ότι το συνολικό επιτραπέζιο παιχνίδι ήταν καθοριστικό για να παραχθεί το τελικό 

προϊόν (παραγόμενες ιδέες) λόγω των διαφορετικών ερεθισμάτων σκέψης (π.χ. «θα ήταν πιο 

δύσκολο… εδώ ο καθένας είχε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά και έκανε διαφορετικά 
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πράγματα… ενώ αλλιώς θα τα είχαμε κάνει όλα μαζί, και θα ήταν πάνω-κάτω το ίδιο όλο…», 

«σε βοήθησε πολύ να σκεφτείς για τις ιδέες, δηλαδή σε βοήθησε να σκεφτείς και να ζήσεις 

καλύτερα… ενώ αν δεν το παίζαμε, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για τι να 

γράψουμε…»), ενώ μόνο ένα παιδί εξέφρασε ότι θα μπορούσε εν μέρει, να παράγει ιδέες και 

χωρίς το παιχνίδι (π.χ. «θα μπορούσαμε να βρούμε, εντάξει, με βοήθησε λίγο και αυτό… για 

κάποια με βοήθησε ναι… για άλλα, θα μπορούσα και μόνος»). Επίσης, πολλά παιδιά θεωρούν 

ότι μπόρεσαν να παράγουν τις συγκεκριμένες ιδέες λόγω του ότι το παιχνίδι ήταν 

διασκεδαστικό (π.χ. «πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό με βοήθησε στις ιδέες γιατί ήταν 

διασκεδαστικό…», «βγάλαμε πολλές ιδέες, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τις 

βγάλουμε με άλλο τρόπο… γιατί είναι πιο διασκεδαστικό να μαθαίνεις με παιχνίδι…») και 

διαπραγματεύτηκε το αντικείμενο των κλασμάτων με πιο διασκεδαστικό τρόπο σε σύγκριση 

με το σχολείο (π.χ. «εδώ θα ερχόμασταν και θα μας λέγατε για κλάσματα.. χωρίς αυτά, τις 

κάρτες, τα πιόνια, να αποκτήσει ενδιαφέρον το παιχνίδι… θα ήταν μόνο ένα σύστημα για τα 

κλάσματα, δεν θα είχε ενδιαφέρον… όπως είναι το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο…», 

«κάνει τα παιδιά της ηλικίας μας να τους αρέσει αυτό που κάνουν, τα κλάσματα, γιατί έτσι 

όπως μας τα δείχνουν στο σχολείο κάποιες φορές και τα αντιπαθούμε επειδή… τα βρίσκουμε 

μαθήματα, ενώ με αυτό τον τρόπο είναι σαν παιχνίδι…»). Μία μαθήτρια σημείωσε επίσης, 

ότι  το ότι  στόχος του παιχνιδιού αποτέλεσε κίνητρο για την παραγωγή ιδεών (π.χ. «θα 

βγάζαμε πιο λίγες ιδέες, χωρίς να ξέρουμε τι ψάχνουμε, για ποιο θέμα είμαστε εδώ πέρα, 

δηλαδή θα μιλούσαμε για κλάσματα ή  για γλώσσα, ή για ιστορία ή για άλλο μάθημα, δεν θα 

ξέραμε δηλαδή γιατί είμαστε εδώ πέρα… είναι πιο εύκολο και πιο ωραίο έτσι…»). 

Ως προς τις προτάσεις βελτίωσης ή αλλαγής του παιχνιδιού, η πλειοψηφία των παιδιών δεν 

θα άλλαζε κάτι (π.χ. «όχι, μ αρέσει έτσι όπως είναι…», «εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα»), ενώ 

κάποια παιδιά θα ήθελαν να έχει μεγαλύτερη διάρκεια γιατί ήταν διασκεδαστικό (π.χ. 

«περισσότερες ώρες παιχνιδιού… να ήταν περισσότερες ώρες το παιχνίδι γιατί εδώ καθίσαμε 

3 ώρες… θα άλλαζα μόνο τον χρόνο.. θα τον έκανα πιο πολύ τον χρόνο…»). Ένας μαθητής 

πρότεινε να υπήρχε  κάποιος νικητής στο τέλος (π.χ. «κάποιος να κέρδιζε στο τέλος.. θα 

είχαμε έτσι αγωνία ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνει…»), ενώ δυο μαθητές πρότειναν οι 

κατηγορίες των καρτών –ερεθισμάτων σκέψης να έμοιαζαν περισσότερο με την 

κατηγοριοποίηση που υπάρχει στις διαδικτυακές εφαρμογές ή στην τελική εφαρμογή που θα 

φτιάξουν  (π.χ. «θα ήταν καλύτερο το παιχνίδι αν είχε κατηγορίες και σου έλεγε κάτι για 

πολεμικό, καθημερινή ζωή… για να καταλάβει τι είναι και να επιλέξει αυτό που τον 

ενδιαφέρει… να είχε περισσότερες κατηγορίες… για να σου δείχνει τι ακριβώς είναι το 

παιχνίδι…», «θα με βοηθούσε περισσότερο αν είχε περισσότερες κατηγορίες το επιτραπέζιο, 

να μην είχε μόνο χρόνο, heroes κλπ… να είχε περισσότερες κατηγορίες… καθημερινή ζωή ας 

πούμε…»), επιβεβαιώνοντας όμως ότι οι κατηγορίες του παιχνιδιού τους βοήθησαν εξίσου 

για να παράγουν ιδέες. 

 

 

5.2.1.4. Το τελικό προϊόν της σχεδίασης (παραγόμενες ιδέες) σύμφωνα με τις 

συνεντεύξεις των παιδιών 
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Σχεδόν όλοι οι μαθητές  θεώρησαν το τελικό προϊόν, δηλαδή τις ιδέες τους για την 

δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής ως μη αναμενόμενο , διασκεδαστικό,  πρωτότυπο, 

συνεργατικό και πιο βοηθητικό για τα παιδιά, εστιασμένο στη  «λογική» τους και τις ανάγκες 

τους. Τα περισσότερα παιδιά δεν περίμεναν ότι θα καταφέρουν να παράγουν την 

συγκεκριμένη ποσότητα ιδεών  (π.χ. «όχι, η αλήθεια είναι όχι…», «δεν περίμενα να βρούμε 

τόσες πολλές», «εγώ έτσι κι έτσι»), καθώς τους ενθουσίασε το γεγονός ότι ο μέσος όρος 

ιδεών ανά συνεδρία ήταν 28 ιδέες περίπου,  ενώ μερικά παιδιά ενθουσιάστηκαν και με την 

ποιότητα των ιδεών που παράχθηκαν (π.χ. «δεν ήμουν ιδιαίτερα σίγουρη αν θα βγάζαμε 

τέτοιες ιδέες και αν θα βγάζαμε και ωραίες ιδέες…», «ούτε εγώ αλλά … τα καταφέραμε!»). 

Τρία παιδιά αποδίδουν την ικανοποιητική ποσότητα  και ποιότητα των ιδεών στο γεγονός ότι 

οι ιδέες ήταν προϊόν συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων (π.χ. «βγάλαμε τόσες ιδέες 

γιατί είχαμε πολλή φαντασία και συνεργαστήκαμε…», «βρήκαμε πολλές ιδέες γιατί 

συνεργαστήκαμε και ο καθένας έλεγε την ιδέα του για το πώς θα γινόταν καλύτερο», «δεν 

περίμενα να βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες, αλλά επειδή συνεργαστήκαμε καταφέραμε και 

βγάλαμε τόσες…»). 

  Η πλειονότητα των παιδιών θεωρεί ότι με το σύνολο των ιδεών μπορεί να δημιουργηθεί μια 

χρήσιμη εφαρμογή για τα κλάσματα, πιο βοηθητική και διασκεδαστική για τα παιδιά της 

ηλικίας τους, ενώ ελάχιστα παιδιά είχαν αμφιβολίες για το αν κάποιες ιδέες από το σύνολο 

είναι χρήσιμες για την εφαρμογή (π.χ. «δεν ξέρω, κάποιες δικές μου δεν νομίζω…» ναι θα 

άξιζε, εντάξει, μπορεί να υπάρξουν και καλύτερες…»). Τα παιδιά θεωρούν ότι με τις ιδέες του 

αξίζει να δημιουργηθεί μια εφαρμογή για τα κλάσματα για άλλα παιδιά, καθώς θα ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική (π.χ. «οι ιδέες που δώσαμε ήταν πολύ ωραίες και 

ευχάριστες να τις παίξεις… ειδικά τώρα σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά είναι.. εξελιγμένα στις  

ηλεκτρονικές … εφαρμογές… και κατεβάζουν πάρα πολλά είδη… θα το έπαιζαν γιατί μόνο το 

ενδιαφέρον που θα είχε θα του άρεζε…», «αυτή την εφαρμογή θα την έχουν φτιάξει παιδιά 

και όχι ενήλικες και θα έχει πιο πολύ φαντασία απ’ ό,τι θα είχε ένας ενήλικας που δεν έχει 

φαντασία»), και γιατί θεωρούν ότι προσφέρει έναν τρόπο μάθησης πιο  κοντά στις ανάγκες 

των παιδιών της ηλικίας τους λόγω του ότι συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι (π.χ. «οι 

εφαρμογές οι άλλες σου μαθαίνουν… σου λένε ότι προσθέτονται μόνο τα ομώνυμα… ενώ 

αυτές είναι σαν παιχνίδι… γι ΄ αυτό…», «είναι φτιαγμένες από παιδιά, οπότε έχουν περίπου 

την ίδια λογική όλων των παιδιών… την παιδική λογική, δηλαδή ότι μέσω του παιχνιδιού 

μαθαίνουμε να μαθαίνουμε…», «είναι πολύ διασκεδαστικό και αξίζει να γίνει πρόγραμμα 

(εφαρμογή)… επειδή είναι πρωτότυπες ιδέες και μαθαίνουμε μέσα από παιχνίδι…»),  λόγω 

του ότι προσφέρει  διαφορετικούς, πιο βοηθητικούς  και απλούς τρόπους επεξήγησης και σε 

αντίθεση με το σχολείο και τις άλλες εφαρμογές για μαθηματικά (π.χ. «δεν θα βοηθούσε 

μόνο εμάς, αλλά και κάποια άλλα παιδιά που δυσκολεύονται με τα κλάσματα, και με πιο απλά 

λόγια, απ ‘ότι τα λένε οι δάσκαλοι, θα τα βοηθούσε αρκετά», «θα ήταν πιο παιδική, πιο 

εύκολη, και θα είχε όλους τους κανόνες που ακολουθούν τα παιδιά, τους εύκολους.. και θα 

μπορούσαμε να το παίξουμε χωρίς να δυσκολευόμαστε σε κάτι… να νευριάζουμε… αυτά», 

«μέσα από το παιχνίδι θα μπορείς να κάνεις και επανάληψη αυτά που δεν είχες καταλάβει 

από το σχολείο… και να σε βοηθήσουνε έτσι όπως είναι αστεία… ιδίως όταν υπάρχουν 

δάσκαλοι που τα εξηγούν με έναν τρόπο που τα καταλαβαίνουν   μόνο αυτοί, ενώ οι μαθητές 

δεν τα καταλαβαίνουν…»), και λόγω του ότι έχει περισσότερα παραδείγματα τα οποία είναι 

πιο κοντά στα παιδιά (π.χ.  «θα έδινε παραδείγματα… περισσότερα παραδείγματα…», «… στο 
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σχολείο είναι  πιο επιστημονικά, πιο περίπλοκα.. αυτά τα παραδείγματα είναι πιο 

βοηθητικά»). Δύο παιδιά ανέφεραν ότι συνιστά πρωτοτυπία και μόνο το γεγονός ότι η 

εφαρμογή θα βασιστεί σε ιδέες παιδιών, και αυτός ο παράγοντας την συνιστά κατάλληλη γι’ 

αυτούς (π.χ. «ότι οι περισσότερες εφαρμογές που υπάρχουν είναι φτιαγμένες από μεγάλους 

και όχι από παιδιά, όπως εμάς που πήρατε ιδέες, οπότε πιστεύω ότι θα ήταν μια μοναδική, 

μάλλον διαφορετική εφαρμογή…», «… θα ήταν πρωτότυπη από τις άλλες, πιο απλή, δηλαδή 

από τις περισσότερες που έχω δει, τις έχουν κάνει μεγάλοι, δηλαδή από το πανεπιστήμιο κι 

αυτά.. και θεωρώ επειδή τις κάναμε με παιδιά, που καταλαβαίνουν πως είναι το κάθε τι, θα 

είναι πολύ πιο καλή απ’ ότι οι άλλες …»). Ένας μαθητής αποδίδει το γεγονός ότι η εφαρμογή 

θα είναι καλύτερη από τις ήδη υπάρχουσες, καθώς οι ενήλικες κατασκευαστές δεν 

δεσμεύονται συναισθηματικά στην σχεδίαση,  ώστε να αποδώσουν στην εφαρμογή την 

αναγκαία ευφάνταστη και  διασκεδαστική πλευρά (π.χ. «το δικό μας παιχνίδι είναι 

καταπληκτικό, και θα μπορούσαν οι κατασκευαστές των παιχνιδιών να φτιάξουν ένα τέτοιο, 

παρόμοιο με το δικό μας, άμα είχανε και λίγο κέφι…»). Κάποια άλλα παιδιά θεωρούν ότι η 

εφαρμογή θα είναι χρήσιμη επειδή αποτελεί προϊόν συμμετοχικής σχεδίασης, δηλαδή 

συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, το οποίο ενίσχυσε την ποιότητα των τελικών ιδεών (π.χ. 

«αξίζει να γίνει πρόγραμμα (εφαρμογή) γιατί δουλέψαμε ομαδικά, όλοι μαζί και 

συνεργαστήκαμε, και δε δούλεψε ένας, για να πετύχει αυτό το πρόγραμμα-εφαρμογή». 

Επίσης, ένας μαθητής ανέφερε ότι η εφαρμογή θα είναι χρήσιμη καθώς  θα αποτελεί  προϊόν 

έρευνας  σε μεγάλο δείγμα παιδιών, για την γνώμη των παιδιών σχετικά με το πώς θέλουν 

να μαθαίνουν (π.χ. «σε σχέση με άλλες εφαρμογές νομίζω ότι δεν το έχουν αναλύσει τόσο 

πολύ όσο εσείς… εσείς καλέσατε πολλά παιδιά για να το αναλύσετε και να σκεφτείτε τα ίδια 

τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν… ενώ άλλες εφαρμογές οι μεγάλοι συνήθως το κάνουν…»). 

 

5.2.1.5. Αλλαγή στάσης των παιδιών απέναντι στα κλάσματα 

 

Tο γεγονός ότι επηρεάστηκε θετικά η στάση των παιδιών απέναντι στα κλάσματα, ως 

παράπλευρη συνέπεια της συμμετοχής στην όλη διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής του 

παιχνιδιούWe!Design!Fractions, επιβεβαιώνεται και στην κύρια έρευνα από τους 

περισσότερους μαθητές που έλαβαν μέρος. Κάποια μαθήτρια σχολίασε ότι δεν είναι σε θέση 

να απαντήσει, καθώς απαιτείται χρόνος για να το διαπιστώσει (π.χ. «νομίζω ότι  θα το δούμε 

πιο πολύ στην πορεία… δεν θα το καταλάβουμε αμέσως..»), ενώ δύο μαθητές δήλωσαν ότι 

δεν έχουν παρατηρήσει κάποια αλλαγή στην διάθεσή τους (π.χ. «το ίδιο με πριν..», «ακόμη 

τα κλάσματα δεν μου αρέσουν, όπως και πριν…»). Ωστόσο τα περισσότερα παιδιά εξέφρασαν 

μια θετική αλλαγή της διάθεσής τους σε σχέση με τον γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων, 

καθώς  πλέον τα αντιμετωπίζουν ως πηγή ενδιαφέροντος, διασκέδασης και παιχνιδιού (π.χ. 

«θα τα κάνω με ευχαρίστηση… θα σκέφτομαι όλες αυτές τις ιδέες που βρήκαμε…», «τα 

κλάσματα τώρα που τα έκανα έτσι μου φαίνονται σαν παιχνίδι μετά από αυτήν την εμπειρία, 

δηλαδή θα τα βλέπω και θα τα σκέφτομαι μέσα από το παιχνίδι…», «τώρα το είδα και σαν 

παιχνίδι, ήταν πιο ενδιαφέρον…», «άλλαξε ο τρόπος που  βλέπω τα κλάσματα, παλιά δεν μου 

πολυάρεσαν, αλλά τώρα μετά από αυτό το παιχνίδι το διασκεδαστικό αρχίζουν και μου 

αρέσουν.. τα είδα με άλλο μάτι…»), ενώ για μερικούς μαθητές η εμπειρία έδωσε την 

δυνατότητα να «πλαισιώσουν» τα κλάσματα μέσα σε παραδείγματα των δικών τους 
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εμπειριών (π.χ. «με βοήθησε περισσότερο στα κλάσματα γιατί σκεφτόμουν μέσα.. από πού 

γράφουμε π.χ. τη σοκολάτα… πώς να τα εξηγήσω.. ότι πήραμε δηλαδή το 1/3… με βοήθησε 

γενικά το παιχνίδι…», «κάναμε με διάφορες ιδέες.. βάλαμε διάφορα πράγματα και πρόσωπα 

μέσα σ ‘αυτά… δεν θα τα σκεφτόμαστε τώρα ‘’ωχ, τα μαθηματικά, κλάσματα… και θα πρέπει 

να κάνουμε πράξεις κ.λ.π.’’, αλλά θα σκεφτόμαστε ένα πρόσωπο, μαζί με ένα άλλο και θα τα 

συγκρίνουμε κάποιες φορές, κάποιες φορές θα λέμε «τι σου πήρανε», πώς κάνουμε, απλώς 

θα είναι πιο εύκολο…», «… με βοήθησε και το παιχνίδι αρκετά… με έβαζε σε διάφορες 

σκέψεις… σκεφτόμουν δηλαδή τώρα αυτό, τα παραδείγματα που κάναμε… αυτά… με 

βοήθησαν αρκετά… πιστεύω… και στα πράγματα που βλέπω γύρω μου και στα 

παραδείγματα…»). Τέλος, κάποιοι μαθητές εξέφρασαν μια θετική αλλαγή συναισθήματος 

και διάθεσης ως προς το γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων (π.χ. «τα βλέπουμε πιο φιλικά 

τώρα…», «έχει μπει όμορφα… έχει δημιουργήσει ένα όμορφο σύνολο στο μυαλό και στην 

καρδιά μου…»), ενώ ένας μαθητής συμπλήρωσε ότι θα πρότεινε το παιχνίδι στους 

συμμαθητές του ώστε να αλλάξουν την αρνητική στάση τους απέναντι στα κλάσματα (π.χ. 

«θα αλλάξουνε τη γνώμη τους για τα κλάσματα γιατί θα τα μισούνε πάρα πολύ… θα άλλαζαν 

δηλαδή γνώμη και θα διασκέδαζαν πολύ…»). 

 

 

 

5.2.3. Η τελική πρόταση των παιδιών 
 

Τα παιδιά παρήγαγαν ένα σύνολο από ιδέες. Θα επιχειρήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε και 

να αξιολογήσουμε τις παραγόμενες αναπαραστάσεις των παιδιών σε σχέση με τους τρεις 

στόχους που διατρέχουν την έρευνά μας: το είδος των αναπαραστάσεων των κλασμάτων, το 

πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται (εμπειρίες παιδιών ή πλαίσιο εφαρμογής) και την διδακτική 

αξία που μπορεί να έχουν από μόνες τους ή την και διδακτική αλληλεπίδραση που 

προσφέρουν μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής. 

 

5.2.3.1.Οι αναπαραστάσεις των κλασμάτων 

 

 Αρχικά, θα επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε τις αναπαραστάσεις των κλασμάτων σύμφωνα 

με την μορφή που μπορεί να έχουν, όπως τις έχουν κατηγοριοποιήσει οι Kieren (1980) και 

Lamon (2001). Ως προς την μορφή των αναπαραστάσεων των κλασμάτων που παρήγαγαν τα 

παιδιά, οι περισσότερες είναι αναπαραστάσεις μέρος όλου δηλαδή αναπαριστούν μέρη ενός 

αντικειμένου, ή αναπαραστάσεις τελεστή, δηλαδή αναπαριστούν μέρη ενός αριθμού, 

αντικειμένου ή συνόλου αντικειμένων (Kieren 1980; Lamon, 2001), ενώ ελάχιστες είναι 

αναφέρονται στο κλάσμα ως πηλίκο ή μέτρηση, δηλαδή σημείο πάνω στην αριθμογραμμή. 

Συγκεκριμένα, μερικές από τις ιδέες που ανήκουν στις μορφές εκτός από το μέρος-όλο είναι 

οι εξής: 
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Το κλάσμα ως τελεστής (μέρος ενός αριθμού, αντικειμένου ή συνόλου αντικειμένων) 

Επισκέφθηκε το 5/8 των μαγαζιών ρούχων στα Χανιά. Πρέπει να διαλέξει σε ποια μαγαζιά 

θα πάει στα Χανιά.  

Άνθρωποι που έχουν ιπτάμενα αμάξια και διαλέγω με κλάσμα τι ποσοστό έχουν 

Lamborghini και ποιοι Ferrari.  

Το κλάσμα ως πηλίκο  

Έχουμε 2 παιδιά στα οποία πρέπει να μοιράσουμε τα 8 κρουασανάκια που είναι στο 

σακουλάκι, θα διαλέγω με ποιον τρόπο θα μοιραστούν και θα γράφεται το αντίστοιχο 

κλάσμα.  

Η Catwoman για να περάσει την πύλη πρέπει να κάνει την διαίρεση του κλάσματος, ώστε 

να βρει τον δεκαδικό που γράφεται στην πόρτα.  

Μας δίνεται μια σοκολάτα με 8 κομμάτια και οι φίλοι μου είναι 6, θα πρέπει να βρω πώς θα 

την μοιράσω σε όλους, το ίδιο με σοκολάτες. 

Το κλάσμα ως μέτρηση 

Κλόουν που ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί και βρίσκω το κλάσμα στο σημείο της συνολικής 

απόστασης που βρίσκεται, αλλιώς πέφτει σε πισίνα. 

Στα 1/3 της διαδρομής από μία πόλη, σε μια άλλη, έκανα στάση και στα 2/3 έπαθε λάστιχο 

το αυτοκίνητο. 

Τεντώνω το λάστιχο γυμναστικής όσο μου δείχνει το κλάσμα, και από κάτω έχω στάθμη με 

διαχωριστικά.  

Η πισίνα ξεχειλίζει και από  τα 3/3 πηγαίνει στα 2/3, δείχνω με κλάσμα το νερό που 

ξεχειλίζει. 

Ένα παιδί που το βλέπουμε στα 3 του χρόνια, στα 6 και στα 9,  και βρίσκω με κλάσμα πόσο 

ψήλωσε στο μέτρο του τοίχου. 

 

Ως προς το είδος των αναπαραστάσεων που παρήγαγαν τα παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι 

οι περισσότερες προέρχονται από υλικά, αντικείμενα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής 

των παιδιών, ενώ άλλες ενσωματώνουν τα ίδια αντικείμενα στο πλαίσιο της εφαρμογής, και 

λίγες προέρχονται από το αντικείμενα του φαντασιακού πλαισίου των ηρώων. Συγκεκριμένα, 

μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε αναπαραστάσεις κλασμάτων που αναφέρονται σε: 

Χρόνο-ρολόι 

 Ο χαρακτήρας-μαθητής θα έχει ένα ρολόι στο χέρι του, και θα δίνεται με κλάσματα ο 

χρόνος που πρέπει ο μαθητής να αλλάζει τις δραστηριότητες που έχει να κάνει και το 
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σκηνικό θα αλλάζει , π.χ. τα ¾ του διαλείμματος να ακούει μουσική, ο χρόνος που 

χρειάζεται για να φάει κ.λ.π. 

Θέλω να πάω στο σουβλατζίδικο και θα αυξάνω την ταχύτητα μου ανάλογα με τον χρόνο 

που έχω. Θα κοιτάω το χέρι μου στο οποίο έχω 2 ρολόγια, το ένα δείχνει τα λεπτά, και το 

άλλο ρολόι χωρίζεται σε κλάσματα της ώρας, σαν πίτα. Tα λεπτά θα μετατρέπονται 

κλάσματα της ώρας. 

Χώρο-έκταση 

Ο Deadpool θέλει να ανατινάξει το εργαστήριο που βρίσκεται ο Francis, αλλά μπορεί να 

ανατινάξει μόνο ένα κομμάτι του εργαστηρίου που του δίνεται σε σχήμα, οπότε πρέπει να 

αναγνωρίσω ποιο κλάσμα αντιπροσωπεύει και να το γράψω. 

Κάνω σχέδια στους τοίχους του σπιτιού μου, και μπορώ να βάψω μόνο όσο μου δίνεται με 

κλάσμα, π.χ. τα 2/5 του τοίχου- βρίσκω με κλάσμα το ποσοστό του χώρου που καίγεται από 

το σχολείο μου ώστε να μπορέσω να σώσω ό,τι  μπορώ. 

Η αυλή της Φλώρας χωρίζεται σε διαφορετικό χρώμα λουλουδιών, τα 2/15   έχουν άσπρα 

λουλούδια και 11/ 15  μωβ λουλούδια, βρίσκω ποιο κλάσμα αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 

της αυλής. 

Δείχνω με κλάσμα το ποσοστό της σκεπής που είναι κουτσουλιμένη. 

 

Αντικείμενα καθημερινής χρήσης 

 Έχουμε 2 ίδια μολύβια, το ένα χωρίζεται σε πέμπτα και σε έβδομα, όπως μου δείχνει η 

στάθμη που υπάρχει δίπλα σε κάθε μολύβι και συγκρίνω τα 4/5 με τα 4/7.  

Ο χαρακτήρας μου θέλει να πετάξει τα παλιά βιβλία από την βιβλιοθήκη, πετάει τα βιβλία 

που δείχνει το κλάσμα. 

Θα σκίζω χαρτί το ½ και ξανά το ½ κι μετά θα το κολλάω για να δείξω ότι είναι ολόκληρο. 

Θα δίνονται φωτογραφίες με τον τρόπο που δίνεται το σχήμα στην κάρτα 9 και θα πρέπει 

να βρίσκουν αν το κλάσμα αναπαριστά το χρωματισμένο κομμάτι του σχήματος. Αν ο 

χρήστης δίνει λάθος απάντηση, θα του δίνεται λεκτική βοήθεια. Μετά θα πρέπει να βρει το 

¼ από όλες τις φωτογραφίες που του παρουσιάστηκαν.  

 

Ποσότητα φαγητού 

Ο χρήστης θα πρέπει να φάει το ½ της τυρόπιτας από μια πίτα που είναι χωρισμένη σε 

κομμάτια-Πιτσαρία που πουλάει πίτσα και δείχνει με κλάσματα την ποσότητα της πίτσας 

που παραγγέλνει ο πελάτης ώστε να την κόψει στα σωστά κομμάτια. 



141 
 

Θα έχω ένα ζαχαροπλαστείο και θα θέλω να φτιάξω ένα πιάτο με διάφορα είδη γλυκών που 

θα μου δίνονται με κλάσμα και εγώ θα πρέπει να τα επιλέξω. 

Για να φτιάξω φρουτοσαλάτα  θα βάζω την ποσότητα των υλικών που μου δίνονται με 

συγκεκριμένα κλάσματα. 

Από τα 7 μήλα στην μηλιά έφαγα τα 6. 

O χρήστης για να μπορέσει να φάει το Kit Kat θα πρέπει να κόψει το σωστό κομμάτι που του 

δείχνει το κλάσμα.  

Βγαίνουν 2 χέρια για να κόψουν την μπουγάτσα στο κλάσμα που παραγγέλνει ο πελάτης. 

 

Μέτρηση ποσότητας υγρών σε καθημερινά αντικείμενα 

Έχω ένα ποτήρι με λάδι και νερό, το κλάσμα που δείχνει τι ποσοστό καταλαμβάνει το 

καθένα. 

Ποτήρι με  ρόφημα σοκολάτα, δείχνω σε κλάσμα πόσο ήπιαμε και πόση σοκολάτα βάζω για 

να το ξαναγεμίσω. 

Δείχνω τα κλάσματα με τη στάθμη του νερού στο ποτήρι. ½ είναι το μισό ποτήρι νερό 

ακριβώς στη μέση, 1/3 πιο κάτω από τη μέση, ¼ ακόμα πιο κάτω από τη μέση . 

Στο γυμναστήριο ο χαρακτήρας πίνει νερό και διάφορα υγρά, ο χρήστης πρέπει να βρει με 

κλάσμα πόσο νερό έχει πιει και πόσο νερό έχει μείνει στα μπουκαλάκια. 

Το  υγρό σαπούνι για τα πιάτα έχει μια αριθμογραμμή από δίπλα θα πρέπει να ρίχνω ή να 

μην ρίχνω σταγόνες στο σφουγγάρι για τα πιάτα για να φτάσει και να μην κατέβει κάτω από 

τα 5/6. 

Ο χρήστης πρέπει να ρίξει τα υλικά σε 2 μπλέντερ με διαβαθμίσεις, τα οποία έχουν 

διαβαθμίσεις το ένα σε έβδομα και το άλλο σε όγδοα, για να τα συγκρίνει .  

Δείχνω με κλάσμα το πόσο γεμάτο είναι το αντηλιακό στη Χαβάη. 

 

Αποστάσεις-διαδρομές 

Στα 1/3 της διαδρομής από μία πόλη, σε μια άλλη, έκανα στάση και στα 2/3 έπαθε λάστιχο 

το αυτοκίνητο. 

Στο  διάδρομο του γυμναστηρίου, ο παίκτης πρέπει να τρέξει  στο 1/3 του διαδρόμου σε 

σχέση με τη φίλη της που έτρεξε  συνολικά 1 χλμ. 

Ο χρήστης θα μπαίνει στο στάδιο  και θα πρέπει να τοποθετεί τους αθλητές πάνω στα 

σημεία των αποστάσεων   που θα του δίνονται με κλάσμα, για να τρέξουν τον αγώνα 

δρόμου. 
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Αντικείμενα  μέσα από ενδιαφέροντα-δραστηριότητες-χόμπι των παιδιών 

Τεντώνω το λάστιχο γυμναστικής όσο μου δείχνει το κλάσμα, και από κάτω έχω στάθμη με 

διαχωριστικά.  

Στο μάθημα χορού, από τα 8 στεφάνια χρησιμοποιήσαμε μόνο τα 3. 

Από τις 10 ακτίνες του ποδηλάτου, έπεσα, χτύπησα και έσπασα τις 6.  

Ο χρήστης προσπαθεί να πετάξει τον χαρταετό, ρυθμίζει με τα κλάσματα που του δίνονται 

πόσο σκοινί πρέπει να μαζεύει ή να αφήνει για να πετάξει τον χαρταετό, να τρέξει κόντρα 

στον άνεμο για να ξοδέψει μόνο τα 2/3 του σκοινιού της, να μην ξεπεράσει το όριο που θα 

δίνεται με κλάσμα και του φύγει. 

Στους αγώνες μποξ  έχω ρίξει ξύλο ¾, ενώ στην προπόνηση 5/9, τα συγκρίνω. 

Πηδάω τα εμπόδια που μου δείχνει το κλάσμα και τα άλλα τα περνάω από κάτω στο στίβο. 

Παίζω τένις με ένα κορίτσι ή  ποδόσφαιρο με ένα αγόρι με ποδόσφαιρο και βρίσκω σε 

κλάσμα τα πετυχημένα σερβίς ή γκολ. 

Θα έχω καμβά ζωγραφικής ο οποίος θα είναι χωρισμένος σε όγδοα και θα μου δείχνει με 

κλάσμα ποιο κομμάτι πρέπει να ζωγραφίσω. 

Η πισίνα ξεχειλίζει και από  τα 3/3 πηγαίνει στα 2/3, δείχνω με κλάσμα το νερό που 

ξεχειλίζει. 

Πετυχαίνω στόχους με σκοποβολή, το κλάσμα μου δείχνει την ευστοχία μου. 

 

Aντικείμενα μέσα από επαγγελματικό πλαίσιο 

Μια μοδίστρα πρέπει να κόβει κομμάτια το ύφασμα ανάλογα με το κλάσμα που της δίνεται. 

Ο χρήστης είναι τεχνικός τηλεοράσεων και προσπαθεί να φτιάξει το 1/3 των πίξελ της 

τηλεόρασης που έχει χαλάσει.  

Πρέπει να βρω το κλάσμα που αντιπροσωπεύουν τα δόντια στα οποία θα κάνει σφράγισμα 

ο οδοντίατρος σε σχέση με  τα συνολικά δόντια του ασθενή.  

 Ο χαρακτήρας χτύπησε και πήγε στο γιατρό, ο οποίος γεμίζει την ένεση μόνο με  τα 3/5 ml 

από το συνολικό. 

Απλά  γεωμετρικά σχήματα  

Θα είναι 2 χέρια και θα υπάρχουν 3 καρτέλες με τετράγωνα σχήματα χωρισμένα σε 

κουτάκια. Ο χρήστης θα επιλέξει με τα χέρια τα κουτάκια σε κάθε τετράγωνο σχήμα που 

αντιπροσωπεύουν το ¾, το 4/4  κ.λ.π. Μετά τα κουτάκια στο ίδιο σχήμα θα γίνονται 

περισσότερα και θα βρίσκει άλλα κλάσματα. 
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Γράμματα και λέξεις 

Η λέξη τάμπλετ είναι τα 7/8 της λέξης τάμπλετ , η κάθε λέξη θα αντιστοιχίζεται σε σωστό 

κλάσμα σε σχέση με τον αριθμό των γραμμάτων που έχει. 

Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος 

Το καλοκαίρι, το νερό της θάλασσας θα εξατμίζεται και θα μου δείχνεται με κλάσμα πόσο 

εξατμίζεται και πόσο μένει. 

Τα αστέρια τον ουρανό  σβήνουν και θα λέει βρες το ½ των αστεριών για να τα βάλεις φως 

και να ξαναφωτίσουν. 

Διάστημα 

Θα έρχονται πολλοί κομήτες προς τη γη και θα πρέπει με το φλογοβόλο να σβήνω κομμάτια 

πάνω στον κομήτη που θα μου δίνονται με κλάσματα, για να σβηστεί  όλος ο κομήτης και να 

μην πέσει στη γη. 

Βρίσκω με κλάσματα τα μέρη της γης που έχουν καταστραφεί από τους εξωγήινους. 

Αντικείμενα του μέλλοντος 

Πρέπει να φτιάξω με τηλεκίνηση το ½ του ρομπότ και μετά το άλλο  ½. 

Δύο κιθάρες εξωπραγματικές θα είναι χωρισμένες σε τάστα  σε έβδομα και πέμπτα και θα 

παίζω τα 5/7 ή τα 2/5 για να δω ποια είναι η πιο ψηλή (μεγάλη) νότα στο 2090. 

 

Αντικείμενα που συνέθεσαν από ενδιαφέρονται και ενσωμάτωσαν στην εφαρμογή  

Σε μια επίδειξη μόδας, για να βγουν στην πασαρέλα τα μοντέλα, θα πρέπει να ντυθούν με 

τα κατάλληλα ρούχα που τους δείχνει το κλάσμα από αυτά που έχουν. Στις επόμενες πίστες, 

τα κλάσματα θα είναι πιο δύσκολα. 

Μια σελίδα με 8 Sudoku και θα σου λέει «κύκλωσε το ¼» και αν το βρω σωστά, μπορώ να 

λύσω τα Sudoku.  

Τα 7/10 των επιχειρήσεων της Κατερίνας είναι στη Νέα Υόρκη και τα 3/10 στο Παρίσι. Ο 

χρήστης θα πρέπει να διαλέξει  περισσότερες στη Νέα Υόρκη και λιγότερες στο Παρίσι για 

να βρει τα κλάσματα να διαλέξει ποσοστιαία. 

Ουρανοξύστης που πουλάει διαμερίσματα και θα είναι σημειωμένα στη λίστα ποια 

πουλήθηκαν με κλάσμα, οπότε θα βρίσκω το κλάσμα ή τα διαμερίσματα με δοσμένο 

κλάσμα. 

Γίνεται ένα πάρτυ και έχω μια λίστα με καλεσμένους που σημειώνει με τικ σε κλάσματα 

ποιοι έχουν έρθει σήμερα σε σχέση με ένα προηγούμενο πάρτυ, ώστε να συγκρίνω τα 6/7 

με τα 7/8.   



144 
 

 

Απλά αντικείμενα που ενσωματώθηκαν στο φαντασιακό πλαίσιο εφαρμογής ή υπερηρώων 

Η Harley Quinn έχει ένα χάρακα και μετράει με κλάσματα πόσο μακριά μαλλιά έχει ο κάθε 

αστυνομικός σε σχέση με αυτόν που έχει τα μακρύτερα μαλλιά.  

Η Catwoman  προσπαθεί να σκοτώσει τα ζόμπι  που κλέβουν τα λεφτά. Τα ζόμπι  ρίχνουν τις 

δεσμίδες από τα λεφτά  κάτω, και πρέπει να βρω σε κλάσμα την ποσότητα.  

Ο χρήστης θα πρέπει να κατευθύνει ένα καράβι και θα πρέπει να αποφύγει τους καρχαρίες 

και να κόψει το βατραχοπέδιλο με τον τρόπο που μου δείχνει το κλάσμα.2 

 

Αυθεντικά αντικείμενα μέσα από το πλαίσιο των υπερηρώων 

Ο Batman ρίχνει βελάκια που έχουν παγίδες και αιχμαλωτίζει τις 2 από τις 3 νυχτερίδες.  

Χαλάνε τα 2/3  από τις τουρμπίνες του batmobile και πέφτει. Ο χρήστης πρέπει να βρει το 

κλάσμα για να του δοθεί χρόνος να το επισκευάσει.  

Η Harley Quinn και ο Joker είναι πάνω σε μια  γέφυρα που σπάζει και πρέπει να βρίσκουν το 

σωστό κλάσμα που αντιπροσωπεύουν τα κομμάτια της γέφυρας που πέφτουν, ώστε να μην 

πέσουν κι αυτοί.  

 

Πρωτότυπες συνθέσεις αναπαραστάσεων από τα παιδιά 

Δύο κιθάρες εξωπραγματικές θα είναι χωρισμένες σε τάστα  σε έβδομα και πέμπτα και θα 

παίζω τα 5/7 ή τα 2/5 για να δω ποια είναι η πιο ψηλή (μεγάλη) νότα στο 2090. 

Σε ένα αστεροπωλείο έχω ένα  μισό σύννεφο και στο διπλανό αστεροπωλείο πρέπει να 

επιλέξω το σωστό κλάσμα από διάφορα που μου δίνονται π.χ. ½, 6/8  για να δείξω το άλλο 

μισό. Με την σωστή απάντηση παίρνω δώρο ένα αστέρι, ενώ με λάθος απάντηση 

εξαφανίζονται τα αστέρια.  

 

Συνθέσεις αναπαραστάσεων από τα παιδιά με διδακτική αξία: 

 

1. Που δείχνουν την μορφή του κλάσματος ως πηλίκου: 

Τα κλάσματα δεν λέγονται πια κλάσματα αλλά κρυφές διαιρέσεις. 

Τα κλάσματα λέγονται διαίσματα (διαίρεση) και συμβολίζονται με :.  
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2. Έχουν ταυτόχρονα χρησιμότητα και πρωτοτυπία: 

 

Τα κλάσματα λέγονται ευχούλια, απεικονίζονται με πέταλα λουλουδιών που θα λείπουν 

από το λουλούδι, θα υπάρχει αστεριθμητής και ομπρελονομαστής. Αριθμογραμμή θα είναι 

η γραμμή τηλεφώνου. 

Τα κλάσματα θα λέγονται παιχνίδια, θα συμβολίζονται με μπάλες, θα μετράμε με κλάσμα 

τον αέρα που έχει μέσα η μπάλα. 

Τα κλάσματα θα λέγονται πολυκατοικίες και θα βάζουμε φωτιά και θα μετράμε πόσοι 

όροφοι σώθηκαν από την πολυκατοικία. 

Κλόουν που ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί και βρίσκω το κλάσμα στο σημείο της συνολικής 

απόστασης που βρίσκεται, αλλιώς πέφτει σε πισίνα. 

Ένα παιδί που το βλέπουμε στα 3 του χρόνια, στα 6 και στα 9,  και βρίσκω με κλάσμα πόσο 

ψήλωσε στο μέτρο του τοίχου. 

 

5.2.3.2. Το πλαίσιο 

 

Ως προς το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι ιδέες, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν 

όλες οι ιδέες που τα παιδιά ανακάλεσαν μέσα από την καθημερινή τους ζωή  ήταν 

αυθεντικές, μέσα από τα βιώματα, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους. Ως προς το 

πλαίσιο της εφαρμογής, τα περισσότερα παιδιά μπόρεσαν να ενσωματώσουν τις ιδέες τους 

στο περιβάλλον της εφαρμογής, συνθέτοντας ιδέες μέσα από συνδυασμό άλλων εφαρμογών 

ή χρησιμοποιώντας την τεχνική των σουπερ ηρώων, μέσα από τον συνδυασμό του χιούμορ, 

της φαντασίας και της αφηγηματικής τους ικανότητας. Συγκεκριμένα, οι παραγόμενες 

αναπαραστάσεις αναπτύσσονται στα παρακάτω πλαίσια: 

 

Αυθεντικό πλαίσιο των εμπειριών τους 

Παιχνίδι με φάρσες που θα δίνονται με κλάσματα κάποιες εντολές, π.χ. του κατεβάζω το 

παντελόνι στο σημείο που μου δείχνει το κλάσμα. 

Το ανθρωπάκι νευριάζει και σπάει την κουζίνα σε κλάσματα και μετά πρέπει να μαζέψει με 

κλάσματα τα σκουπίδια στις σακούλες. 

Η Αντέλ θέλει να φτιάξει το πρωινό της και διαλέγει από το ψυγεία όση ποσότητα δείχνει το 

κλάσμα από κάθε υλικό. Το ίδιο  και με υλικά για να φτιάξει τούρτα. 

Ο χρήστης προσπαθεί να πετάξει τον χαρταετό, ρυθμίζει με τα κλάσματα που του δίνονται 

πόσο σκοινί πρέπει να μαζεύει ή να αφήνει για να πετάξει τον χαρταετό, να τρέξει κόντρα 
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στον άνεμο για να ξοδέψει μόνο τα 2/3 του σκοινιού της, να μην ξεπεράσει το όριο που θα 

δίνεται με κλάσμα και του φύγει. 

 Για να πάει ο παίκτης στο σχολείο από το σπίτι, έχει  6 περιοχές από τις οποίες πρέπει να 

περάσει, μια μονοκατοικία με αυλή, μια γέφυρα, κάτι διαμερίσματα, μια μονοκατοικία, 

έναν φούρνο και πάλι μια γέφυρα. Όλες οι αποστάσεις είναι ίδιες μεταξύ τους. Ο χρήστης 

θα πρέπει να βρίσκει με κλάσμα την διαδρομή που δίνεται η να χωρίζει την απόσταση 

ανάλογα με το κλάσμα που δίνεται.  

Νοσοκομείο και θα μετράω σε κλάσμα τι ποσοστό των ασθενών είναι άρρωστοι, πόσοι είναι 

εγχειρισμένοι, πόσοι φεύγουν και πόσοι απομένουν.  

 

 

Πλαίσιο εφαρμογής που συνδυάζει γνωστές εφαρμογές-παιχνίδια 

Ένα παιχνίδι σαν το Minecraft, όπου ο παίκτης θα παίρνει με κλάσματα που του δίνονται τα 

υλικά για να φτιάξει το σπίτι του ή άλλες κατασκευές. 

 Η Catwoman πηδάει από την μία πολυκατοικία στην άλλη, όπως στα Angrybirds, η 

απόσταση θα δίνεται με κλάσματα. 

Παίζεις Colorswitch με κλάσματα και έχεις επίπεδα, με ασκήσεις κλασμάτων όπως 

ζωγράφισε τα 4/8 κ.λ.π. Αν είναι σωστά, προχωράς, αλλιώς κατεβαίνεις πίστα.  

Ο παίκτης είναι στο Survivor, και πέφτει, για να μπορέσει να σηκωθεί πρέπει να βρει το 

σωστό κλάσμα  που είναι ίσο με τη μονάδα από τα 3 που του δίνονται. 

 

Πλαίσιο εφαρμογής που είναι υψηλά λειτουργικό 

Βγαίνουν 2 χέρια για να κόψουν την μπουγάτσα στο κλάσμα που παραγγέλνει ο πελάτης. 

Η Φλώρα κάνει κινήσεις χορού στην χορογραφία και κάθε κίνηση χορού φαίνεται σαν 

φωτογραφία. Η Φλώρα σταματάει να πιει νερό,  βρίσκω με κλάσμα σε ποια άσκηση 

σταμάτησε σε σχέση με όλες. 

Θα υπάρχει μια πισίνα με κολυμβητές και θα πρέπει να διαγράφω όσους μου δείχνει το 

κλάσμα. 

Πλαίσιο εφαρμογής με διάστημα 

Να διαλύσω την ποσότητα του μετεωρίτη που μου δείχνει το κλάσμα, αλλιώς ο μετεωρίτης 

θα σπάσει σε κομμάτια όλος και θα διαλύσει τη γη. 

Θα έρχονται πολλοί κομήτες προς τη γη και θα πρέπει με το φλογοβόλο να σβήνω κομμάτια 

πάνω στον κομήτη που θα μου δίνονται με κλάσματα, για να σβηστεί  όλος ο κομήτης και να 

μην πέσει στη γη. 
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Πλαίσιο εφαρμογής στο φαντασιακό μέλλον 

Ο δάσκαλος στο 2090 έχει φέρει μια χρονομηχανή και θέλεις να πας στο παρελθόν και 

κάνεις πράξεις με κλάσματα για να πας στη χρονολογία που θα λέει το αποτέλεσμα, π.χ. 

βρες το ½ του 90 και μετά ξανά το ½ για να πάς σε αυτή τη χρονολογία, άμα βρεις το σωστό 

ταξιδεύεις στην χρονολογία, αλλιώς η χρονομηχανή σπάει. 

 

Πλαίσιο εφαρμογής που είναι πρωτότυπο 

Σε μια επίδειξη μόδας, για να βγουν στην πασαρέλα τα μοντέλα, θα πρέπει να ντυθούν με 

τα κατάλληλα ρούχα που τους δείχνει το κλάσμα από αυτά που έχουν. Στις επόμενες πίστες, 

τα κλάσματα θα είναι πιο δύσκολα. 

Ουρανοξύστης που πουλάει διαμερίσματα και θα είναι σημειωμένα στη λίστα ποια 

πουλήθηκαν με κλάσμα, οπότε θα βρίσκω το κλάσμα ή τα διαμερίσματα με δοσμένο 

κλάσμα. 

Ένας ξυλοκόπος κάθε μέρα κόβει δέντρα από διάφορα μέρη που χωρίζεται το δάσος. Κάνω 

προσθέσεις και αφαιρέσεις για να βρίσκω σε κλάσματα τα μέρη του δάσους στα οποία έχει 

κόψει τα δέντρα, σε σχέση με όλο το δάσος.  

 

Πλαίσιο εφαρμογής που συνδυάζει χρησιμότητα και πρωτοτυπία 

Θα ρυθμίζω με τα κλάσματα τον φωτισμό μιας πόλης.  

 

Πλαίσιο εφαρμογής που εστιάζει στην διασκέδαση και αγωνία:  

Θα έχουν τα μωρά το κλάσμα στην πάνα ή στο κεφάλι τους και θα πρέπει ο χρήστης να 

πετύχει με μια νερόμπαλα  το μωρό που έχει το μεγαλύτερο ή το μικρότερο κλάσμα 

αντίστοιχα. 

Ο χρήστης θα πρέπει να κατευθύνει ένα καράβι και θα πρέπει να αποφύγει τους καρχαρίες 

και να κόψει το βατραχοπέδιλο με τον τρόπο που μου δείχνει το κλάσμα. 

Τα παιδιά θέλουν να φάνε πίτα στο εστιατόριο και ο σερβιτόρος τους ρωτάει πόσο θέλουν, 

τα παιδιά απαντούν και πετάγεται ο Superman και δίνει μπουνιά στο σωστό κλάσμα και θα 

δίνει την πίτα στα παιδιά. 

Ο ληστής χτυπάει το κουδούνι και μπαίνει, ανακατεύει το σπίτι και συναντάει τη γιαγιά του 

σπιτιού που τον προσκαλεί να φάει γιατί έχει μαγειρέψει. Ο ληστής πρέπει να βρει σε 

κλάσμα πόσο πολύ πιάνει το φαγητό στην κατσαρόλα που έχει διαβαθμίσεις, αλλιώς αν 

κάνει λάθος η γιαγιά θα τον κυνηγάει με την παντόφλα. 
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Για να μην πέσει ο παίκτης με τα ρόλερς πρέπει, να βρίσκει το σωστό αποτέλεσμα από 

πράξεις κλασμάτων στο τραμπολίνο, αλλιώς θα πέφτει. 

Για να πάρει ενέργεια ο Σταβ (χαρακτήρας) πρέπει να συμπληρώσει/ ζωγραφίσει τα 

ποτήρια με νερό  ή γάλα  σωστά, με το κλάσμα που δίνεται, και αν κάνει λάθος θα 

λιποθυμήσει από την πείνα. 

 

Πλαίσιο εφαρμογής με υπερήρωες-χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων 

Ο Spiderman κάνει διασώσεις σε πολλά παράθυρα και μετράμε κλάσματα ή μπουκαλάκια 

που δείχνουν την ποσότητα, τον ιστό που καταναλώνει. 

Η Barbie χρησιμοποιεί και ξοδεύει τα κραγιόν  της εταιρίας  με ποσοστό που θα δίνεται σε 

κλάσμα, σαν τον Spiderman. 

Η Superwoman κυνηγάει trolls στο μαγεμένο δάσος κι αυτά πίνουν φίλτρο  για να  είναι πιο 

γρήγορα. Τα κλάσματα δείχνουν πόσα trolls πίνουν περισσότερα μπουκαλάκια φίλτρο και 

είναι γρηγορότερα και πόσα trolls πίνουν λιγότερα μπουκαλάκια και είναι πιο αργά.  

Έχουμε 30  στρουμφάκια, ο Δρακουμέλ έπιασε τα 5/9  από όλα τα στρουμφάκια και τα έχει 

για σκλάβους του, ενώ  ένα σπίτι χωράει τα ¾  από όλα τα στρουμφάκια. Βρίσκω πόσα 

στρουμφάκια αντιστοιχούν στα δυο κλάσματα για να τα συγκρίνω. 

 

Πλαίσιο εφαρμογής με πλούσια αφήγηση-σενάριο 

Ο ληστής βουτάει στη λίμνη για να πιάσει την τσάντα του που έχει πέσει στον πυθμένα, 

αλλά ένα αόρατο τζάμι τον σταματάει σε σημείο.  Ο παίκτης πρέπει να βρει τι κλάσμα 

αντιπροσωπεύει το σημείο σε σχέση με τα 4 μέτρα της διαδρομής, από την αρχή της λίμνης 

μέχρι τον πυθμένα. 

Η Catwoman θα πάρει έναν χάρτη στον οποίο φαίνονται μόνο τα 3/8 του χάρτη, μετά θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει 1/3 από τα κλειδιά γιατί τα άλλα χρησιμεύουν σε άλλη πίστα και  

για να ανοίξει η πύλη, θα πρέπει να γεμίσει με νερό τα 2/5 της κανάτας. 

 

Πλαίσιο εφαρμογής με διασκέδαση, πρωτοτυπία και λειτουργικότητα 

Η Harley Quinn είναι στο αστυνομικό τμήμα,  βρίσκει ένα ρόπαλο που πάνω του έχει 

γραμμένη μια πρόσθεση κλασμάτων και πρέπει να χτυπήσει με το ρόπαλο το σωστό κλάσμα 

του αποτελέσματος  που είναι πάνω στον αστυνομικό.  

Η Harley Quinn συνάντησε τον Joker και πήγαν μια βόλτα, έσπασε η γέφυρα που 

περπατούσαν και έπεσαν στο νερό. Στα βράχια εμφανίστηκαν διάφορα κλάσματα που 

πρέπει να τα βάλουν σε σειρά ώστε να γίνουν σκαλοπάτια και να μπορέσουν να ανεβούν, 

αλλιώς θα τσουλάνε στο νερό συνέχεια. 
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5.2.3.3.Διδακτική αλληλεπίδραση 

 

Ως προς τον διδακτική χρησιμότητα και αλληλεπίδραση που προσφέρουν οι ιδέες των 

παιδιών περισσότερες ιδέες είναι σύμφωνες με το συμπεριφοριστικό μοντέλο μάθησης, 

δηλαδή βασίζονται στην επανάληψη και εξάσκηση των εννοιών των κλασμάτων, ενώ λίγες 

έχουν διδακτική προσέγγιση των εννοιών, καθώς τα παιδιά φαντάστηκαν την εφαρμογή 

περισσότερο ως εξάσκηση παρά ως πηγή μάθησης.  

Παρ’ όλα αυτά,  βλέπουμε ότι αυτές οι ιδέες αποκαλύπτουν μια εναλλακτική διδακτική 

προσέγγιση την οποία μας δίνουν τα παιδιά, ενώ κάποιες εκμεταλλεύονται την 

αλληλεπιδραστική δυναμική της εφαρμογής για να υποστηρίξουν την μάθηση. 

Συγκεκριμένα, κάποιες ιδέες των παιδιών μας προσφέρουν: 

Εναλλακτικές προτάσεις για την αναγνώριση κλασμάτων επιφάνειας 

ΚΑΡΤΑ 9.Ο χρήστης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 2 τρόπους για να μοιράσει την πίτσα σε 

κλάσμα που του δίνεται, π.χ. στα 6/7, ο ένας είναι με άνισα κομμάτια και ο άλλος με ίσα. 

ΚΑΡΤΑ 9.Θα έχω ακανόνιστα κομμάτια ενός σχήματος και θα  πρέπει να επιλέξω τα σωστά 

ίδια κομμάτια που θα μου δείχνει το κλάσμα, για να ταιριάζουν στο σύνολο ενός σχήματος. 

Η σωστή απάντηση θα επιβραβεύεται. 

Εναλλακτικούς τρόπους για σύγκριση ετερώνυμων  κλασμάτων  με την κοινή 

αναπαράσταση της πίτσας 

ΚΑΡΤΑ 5.Πίτσα γίγας  σε σύγκριση με τη μικρή, συγκρίνω πόσο είναι τα 3/8 στη μικρή και 

πόσο είναι στη μεγάλη που είναι διπλάσια. 

ΚΑΡΤΑ 11.Φτιάχνω 2 πίτες, η μία είναι χωρισμένη σε έβδομα και η άλλη σε όγδοα, και βάζω 

την μία  πίτα πάνω στην άλλη την βάζω για να φανεί η διαφορά τους, ότι 6/7<7/8.  

Διδακτικές προτάσεις  με σχόλια ανατροφοδότησης, επεξήγησης 

ΚΑΡΤΑ 5.Για να δείξω τα 3/8 του συνόλου, θα  είναι ένα μικρό παιδί που του δίνονται 16 

τρενάκια και θα διαλέξει τα 3. Τότε ο μπαμπάς του, του λέει «Επ, τι κάνεις; Τι σχέση έχει το 

8 με το 16;» Αν το παιδί το βρει σωστά, ο μπαμπάς θα του δίνει τα τρενάκια. 

 

Εικoνικές αναπαραστάσεις για την σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων 

Θα έχω 2 δρόμους  που θα κινούνται δυο ανθρωπάκια, ο ένας θα είναι χωρισμένος σε 

όγδοα και ο άλλος σε έβδομα, και θα πρέπει να τα τοποθετώ στο σωστό σημείο που μου 

δείχνει το κλάσμα ώστε να συγκρίνω όσο κινήθηκαν τα δυο ανθρωπάκια για να δείξω ότι 

6/7<7/8.  
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Υπάρχουν 2 πόλεις που χωρίζονται με ένα ποτάμι και χωρίζονται με συγκροτήματα σπιτιών 

που θα δείχνουν τα ένατα ή τα τέταρτα, οπότε ο παίκτης θα πηγαίνει στο αντίστοιχο 

συγκρότημα για να συγκρίνουμε τα κλάσματα ¾ και 5/9. 

Έχουμε 2 ίδια δοχεία με λάδι και πολύχρωμη στάθμη που χωρίζει το ένα σε τέταρτα και το 

άλλο σε ένατα. Ο χρήστης θα βάζει ή θα βγάζει λάδι για να δει ότι  ¾ > 5/9. 

 

Δυναμικές εικονικές αναπαραστάσεις που επεξηγούν μια δυσκολία 

ΚΑΡΤΑ 5.To σχήμα θα αποτελείται από τετράγωνα, τα   2 μικρά τετράγωνα θα κολλήσουν 

2/16 θα κολλήσουν και θα φτιάξουν το 1/8.   

 

Διδακτικές αναπαραστάσεις με τις οποίες αλληλεπιδρά ο χρήστης της εφαρμογής 

Μετακινούμε τη γη με αφαιρέσεις ή προσθέσεις κλασμάτων πάνω σε μια αριθμογραμμή, 

κοντά η μακριά από τον ήλιο για να μη χαθούν οι εποχές. 

Ο κυνηγός πρέπει να κόψει σε κομμάτια τον  θήραμα του σε ίσα κομμάτια για να τον βάλει 

σε κουτιά που θα δείχνει το κλάσμα και να τον κουβαλήσει. 

Θα είναι 2 χέρια και θα υπάρχουν 3 καρτέλες με τετράγωνα σχήματα χωρισμένα σε 

κουτάκια. Ο χρήστης θα επιλέξει με τα χέρια τα κουτάκια σε κάθε τετράγωνο σχήμα που 

αντιπροσωπεύουν το ¾, το 4/4  κ.λ.π. Μετά τα κουτάκια στο ίδιο σχήμα θα γίνονται 

περισσότερα και θα βρίσκει άλλα κλάσματα. 

Θα διαλέγω ένα κλάσμα πχ ¼ και θα χωρίζεται η κρυμμένη ζωγραφιά σε κομμάτια που λέει 

ο παρονομαστής. Μετά, θα εμφανίζεται η ζωγραφιά στο κομμάτι που πατάω, και θα μου 

δίνεται και με κλάσμα.-  Έχω ένα φακό και σε όποιο κομμάτι της γης φωτίζω, το οποίο είναι 

χωρισμένο σε κλάσματα, αυτό αποκαλύπτεται σιγά σιγά.  

Ο Batman θα προσπαθεί να σπάει τον τοίχο με κλάσματα που του δίνονται, ο τοίχος είναι 

ζωγραφισμένος στα αντίστοιχα κομμάτια του παρονομαστή. 

Θα έχω καμβά ζωγραφικής ο οποίος θα είναι χωρισμένος σε όγδοα και θα μου δείχνει με 

κλάσμα ποιο κομμάτι πρέπει να ζωγραφίσω. 

Θα έχω κυπελάκια ίδιας χωρητικότητας και, θα παίρνω διαφορετικές ποσότητες από το 

παγωτό, σε κλάσματα, π.χ. το 1/6 ή το 1/5  και θα δοκιμάζω αν κάθε ποσότητα χωράει στο 

κυπελάκι, για να τα συγκρίνω. 

 

Διαπιστώνουμε ότι οι προτάσεις των παιδιών δίνουν ένα μεγάλο πλήθος από 

αντιπροσωπευτικές αναπαραστάσεις για τα κλάσματα  οι οποίες προέρχονται μέσα από τις 

εμπειρίες που έχουν τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή, αλλά προέρχονται και από το 

φαντασιακό πλαίσιο το οποίο βασίζεται στις εμπειρίες και την αφηγηματική τους ικανότητα 
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ή την αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο του υπολογιστή. Σχολιάζοντας τις ιδέες με βάση των 

τρεις άξονες που θέσαμε, μπορούμε να συμπεραίνουμε τα εξής: 

Ως προς τις αναπαραστάσεις που παρήγαγαν τα παιδιά, είδαμε ότι κάλυψαν στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία τις αναπαραστάσεις για την μορφή του κλάσματος  ως μέρους-

όλου και τελεστή, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις αφορούσαν το κλάσμα ως μέτρο ή πηλίκο, 

οπότε παρατηρούμε ότι η εκπαίδευση τους είναι περιορισμένη ως προς αυτό το κομμάτι ή 

και είναι πιο δύσκολο γενικά στα παιδιά να συνθέσουν αναπαραστάσεις με βάση τις άλλες 

μορφές του κλάσματος. Ως προς το είδος των αναπαραστάσεων, οι περισσότερες 

αναφέρονται στο άμεσο περιβάλλον των παιδιών, αλλά αρκετές προέρχονται από ένα 

φαντασιακό πλαίσιο το οποίο συνθέτουν τα παιδιά από τα στοιχεία των εμπειριών τους, τα 

ερεθίσματα που παρείχε το παιχνίδι (χαρακτήρες, σούπερ ήρωες) και δικά τους αφηγηματικά 

στοιχεία. Οι περισσότερες προέρχονται από αντικείμενα των άμεσων εμπειριών των 

παιδιών, όπως αντικείμενα καθημερινής χρήσης, αντικείμενα μέσα από τα ενδιαφέροντα και 

τις δραστηριότητές τους (χόμπι, αθλήματα), φαγητό ή πόσιμα υγρά, ενώ πολλές 

αναφέρονται στον χρόνο και στον χώρο (έκταση) οι οποίοι ενσωματώνονται σε διάφορες 

καταστάσεις. Λίγες αναπαραστάσεις προήλθαν από στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος ή 

του διαστήματος και αντικείμενα που προέρχονται από ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Αρκετές 

ιδέες προέρχονται από απλά αντικείμενα, ή αντικείμενα των ενδιαφερόντων τους,  τα οποία 

ενσωματώθηκαν σε συνθετικό πλαίσιο με υπερήρωες  ή όχι, μέσα στο περιβάλλον της 

εφαρμογής. Λιγότερες αναπαραστάσεις προήλθαν από αυθεντικά αντικείμενα των 

υπερηρώων, δηλαδή αντικειμένων που υφίστανται μόνο στο περιβάλλον του υπερήρωα, ή 

αντικειμένων που υφίστανται μόνο σε ένα φαντασιακό μέλλον. Λιγότερες αναπαραστάσεις 

αποτελούν πρωτότυπες συνθέσεις των παιδιών, από τις οποίες, κάποιες είναι πρωτότυπες 

χωρίς να παρουσιάζουν χρησιμότητα, ενώ κάποιες άλλες είναι ταυτόχρονα πρωτότυπες αλλά 

παρουσιάζουν χρησιμότητα και διδακτική αξία, θα μπορούσαν δηλαδή να αξιοποιηθούν 

διδακτικά από τους ειδικούς της εκπαίδευσης. 

Ως προς τα πλαίσια στα οποία ενσωματώνονται οι αναπαραστάσεις, βλέπουμε ότι πολλές 

μεταφέρουν αυθεντικές καταστάσεις των εμπειριών τους στο πλαίσιο της εφαρμογής, 

κάποιες χρησιμοποιούν στοιχεία η καταστάσεις εμπειριών των παιδιών, σε συνδυασμό με το 

πλαίσιο των υπερηρώων για να δημιουργηθεί η πρότασή τους, ή χρησιμοποιούν κάποιες πιο 

κοινότυπες καταστάσεις ή εμπειρίες που δεν ανήκουν στο άμεσο πλαίσιο των εμπειριών 

τους, τις οποίες όμως ενσωματώνουν αποδοτικά στην εφαρμογή. Επίσης παρατηρούμε μια 

διακύμανση στο βαθμό που τα παιδιά ενσωματώνουν λειτουργικά την ιδέα τους ή τις 

αναπαραστάσεις μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής. 

Ως προς τον βαθμό διδακτικής αλληλεπίδρασης που μπορεί να έχουν οι προτάσεις των 

παιδιών μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής, παρατηρούμε ότι αρκετές προτάσεις το 

επιχειρούν, και κάποιες το πετυχαίνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τόσο με 

παραδείγματα εξάσκησης για την κατανόηση των κλασμάτων, όσο και με λιγότερα μεν, 

παραδείγματα για μια πιο ανακαλυπτική μάθηση των εννοιών. 
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5.2.3.4.Χρησιμότητα παραγόμενων ιδεών για εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές 

εκπαιδευτικού υλικού 

 

Ως προς την χρησιμότητα και διδακτική αξιοποίηση που μπορεί να έχουν οι προτάσεις των 

παιδιών της έρευνάς μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι παραπάνω μπορεί να 

προσφέρουν στους ειδικούς που είναι πιο άμεσα εμπλεκόμενοι με το αντικείμενο, τους 

δασκάλους και τους σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού. Διευκρινίζουμε ότι οι προτάσεις των 

παιδιών δεν είναι ολοκληρωμένες, αλλά μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για να 

παρουσιάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης τους από τους ειδικούς της εκπαίδευσης. 

Για εκπαιδευτικούς: 

1. Πλήθος παραδειγμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν διδακτικά, καθώς 

τα παιδιά μέσα από παραδείγματα που είναι οικεία σ’ αυτούς, μπορούν να 

ταυτιστούν γνωστικά, αλλά και να δεσμευθούν συναισθηματικά, καθώς προτιμούν 

να μαθαίνουν με δικά τους σημεία αναφοράς. Τα παιδιά προσέφεραν παραδείγματα 

αναπαραστάσεων, τα οποία δεν είναι κοινότυπα και δεν χρησιμοποιούνται τόσο στο 

περιβάλλον μάθησης του σχολείου, καθώς απέχουν από τα μοντέλα διδασκαλίας και 

χειραπτικά υλικά που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια ή προτείνονται τις αρμόδιες 

κοινότητες μάθησης. 

2. Εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης κάποιων δυσκολιών στα κλάσματα, και πιθανές 

λύσεις  ή παραδείγματα για την  εξήγηση της πολυδιάστατης φύσης του κλάσματος 

σε έργα αναγνώρισης κλασμάτων και σύγκρισης ετερώνυμων κλασμάτων. 

3. Διασκεδαστικά παραδείγματα ασκήσεων ή παιχνιδιών με κλάσματα τα οποία 

συνδυάζουν  την μάθηση και το παιχνίδι για εξάσκηση της κατανόησης των εννοιών, 

των πράξεων των κλασμάτων ή την ανακαλυπτική μάθηση της έννοιας του 

κλάσματος. 

 

 

Για σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού: 

1. Συνθέσεις αναπαραστάσεων μέσα από συνδυασμούς στοιχείων, οι οποίες έχουν 

πρωτοτυπία και πιθανή χρησιμότητα. 

2. Αναπαραστάσεις που προέρχονται από αντικείμενα του πλαισίου της καθημερινής 

ζωής, ενδιαφερόντων και φαντασιακής δυνατότητας των παιδιών. 

3. Θέματα που ταυτίζονται με το άμεσο περιβάλλον των παιδιών. 

4. Παραδείγματα καταστάσεων και σεναρίων με αγωνία και χιούμορ και διασκέδαση, 

όπως τα αντιλαμβάνονται και θα ήθελαν να διδαχθούν τα παιδιά. 

5. Σενάρια διδασκαλίας ή εξάσκησης τα  οποία έχουν αφηγηματικό πλούτο. 

6. Πρωτότυπα σεναρίων χαμηλής ή υψηλής πιστότητας  για την ενσωμάτωσή τους σε 

εκπαιδευτική εφαρμογή μάθησης ή εξάσκησης των κλασμάτων.  

7. Παραδείγματα ασκήσεων ή σεναρίων στα οποία εμπλέκονται φαντασιακοί 

υπερήρωες ή χαρακτήρες, με τους οποίους ταυτίζονται. 
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6.Συζήτηση 
 

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε τον σχολιασμό και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας μας κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα 

που θέσαμε εξ αρχής. Στην συνέχεια, ακολουθούν οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας και 

πιθανές προεκτάσεις της. 

 

6.1. Συμπεράσματα 

 

1ο Ερευνητικό ερώτημα 

 

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Αν οι μαθητές δημοτικού μπορούν να συν-σχεδιάσουν το γνωστικό 

τμήμα των αναπαραστάσεων μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, το οποίο θα είναι 

προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες μάθησης εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει 

τις σχετικές γνώσεις. 

 

H έρευνα μας επιβεβαιώνει ότι μέσα από το πλαίσιο του παιχνιδιού συμμετοχικής σχεδίασης 

We!Design!Fractions  οι μαθητές δημοτικού μπορούν να συν-σχεδιάσουν αναπαραστάσεις 

για το δύσκολο γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων, οι οποίες μας δείχνουν τις δικές τους 

ανάγκες και προτάσεις για το περιεχόμενο μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. Το βασικό μας 

ερώτημα απαντήθηκε εν μέρει στην πιλοτική φάση της έρευνας, και επιβεβαιώθηκε στην 

κύρια φάση της έρευνας, μετά από βελτίωση των σχεδιαστικών στόχων. 

 Συγκεκριμένα, στην πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού συμπεραίναμε ότι μέσα από την 

μεθοδολογία που προτείναμε, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν άμεσα και παρήγαγαν ένα 

μεγάλο σύνολο από ιδέες  σχετικά με τις αναπαραστάσεις κλασμάτων, οι οποίες 

παρουσίαζαν αντιπροσωπευτικές ιδέες που ανακάλεσαν από τις εμπειρίες τους ή συνέθεσαν 

στο παιχνίδι μέσα από τις τεχνικές παραγωγής ιδεών, ωστόσο δεν είχαν σαφή 

προσανατολισμό μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής και τις  διδακτικές απαιτήσεις του 

γνωστικού αντικειμένου.  Στη συνέχεια, μετά από την αναδιοργάνωση και προσαρμογή των  

προηγούμενων στόχων μαζί με νέους σχεδιαστικούς στόχους, οι οποίοι εστιάζουν 

περισσότερο στην πλαισίωση και την διδακτική αξιοποίηση των τελικών ιδεών, υλοποιήθηκε 

η κύρια εφαρμογή του παιχνιδιού, με βάση την οποία συμπεράνουμε τα εξής: 

-Οι μαθητές δημοτικού σχολείου μπορούν να ανταπεξέλθουν πλήρως σε συνεδρίες 

συμμετοχικής σχεδίασης, καθώς μπορούν να συμμετέχουν σε μια ομάδα και να 

συνεργαστούν παραγωγικά με άλλους μαθητές της ηλικίας τους πάνω σε ένα κοινό γνωστικό 

αντικείμενο.  
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-Τα παιδιά ακολούθησαν με συνέπεια τους κανόνες του παιχνιδιού και παρήγαγαν με 

συστηματικό τρόπο πρωτότυπα που, σύμφωνα με τους ίδιους επειδή προέρχονται από τις 

δικές τους ανάγκες τους και παραδείγματα , είναι διασκεδαστικά, χρήσιμα και κατάλληλα  

ώστε να χρησιμοποιηθούν για την μάθηση άλλων παιδιών.  

-Οι μαθητές της έκτης δημοτικού μπορούν να παράγουν χρήσιμες και πρωτότυπες γνωστικές 

αναπαραστάσεις των κλασμάτων, αξιοποιώντας το βέλτιστο των δυνατοτήτων τους μέσα  

από την μεθοδολογία της συμμετοχικής σχεδίασης που ακολουθήσαμε. Δεσμεύτηκαν 

πλήρως με το τελικό προϊόν της σχεδίασης, μέσα στα όρια που επιτρέπει το γνωστικό επίπεδο 

τους, το οποίο ανάλογο με την  επίπεδο της εκπαίδευση τους , ως μαθητές έκτης δημοτικού. 

2ο Ερευνητικό ερώτημα 

 

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Αν η τεχνική  των σχεδιαστικών alter egos μπορεί να δημιουργήσει 

ένα ευχάριστο, και δημιουργικό κλίμα κατά την διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας με 

παιδιά, το οποίο θα δεσμεύσει τους συμμετέχοντες  με την σχεδίαση και το τελικό προϊόν.  

Η τεχνική των σχεδιαστικών alter ego των Triantafyllakos et al. (2010, 2011), η οποία δεν είχε 

δοκιμαστεί με μικρότερους συμμετέχοντες, λειτούργησε αποδοτικά με παιδιά μέσα από το 

παιχνίδι We!Design!Fractions, ως τεχνική εισαγωγής,  και δημιουργίας ευχάριστου κλίματος, 

ενώ δέσμευσε εν μέρει τα παιδιά στην σχεδιαστική διαδικασία και την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώσαμε στις συνεδρίες αλλά και από την  και από την 

πιλοτική αλλά την κύρια εφαρμογή του παιχνιδιού We!Design!Fractions, η τεχνική 

λειτούργησε πλήρως αποτελεσματικά ως τεχνική warm up, ως τεχνική δηλαδή εισαγωγής 

στην σχεδιαστική διαδικασία της έρευνας μας. Μέσα από την δημιουργία των χαρακτήρων, 

αναπτύχθηκε μια κοινή γλώσσα μεταξύ των παιδιών και τον συντονιστών στην εισαγωγική 

φάση της γνωριμίας με το σχεδιαστικό αντικείμενο και τους στόχους του παιχνιδιού, ενώ 

αποτέλεσε πηγή διασκέδασης και έντονων θετικών συναισθημάτων και για πολλά παιδιά 

υπήρξε μια από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές όλης της διαδικασίας.  

Για την δημιουργία των σχεδιαστικών alter ego, ως προς τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας, των συνηθειών, 

ενδιαφερόντων και κοινωνικής κατάστασης, τα περισσότερα παιδιά βασίστηκαν στην 

προβολή του εαυτού τους, όπως σημειώθηκε και στην έρευνα των  Triantafyllakos et al. 

(2010), σε συνδυασμό με φαντασιακά στοιχεία, στοιχεία που θα ήθελαν να είχαν, πιο 

εξιδανικευμένα και απελευθερωμένα από τον  κοινωνικό ρόλο που έχει ένας μαθητής 

δημοτικού σχολείου.  

Τα alter ego λειτούργησαν ως απελευθερωτικό μέσο ώστε τα παιδιά να εκφραστούν, στην 

αρχή του παιχνιδιού τουλάχιστον, καθώς διευκόλυναν την σκέψη τους και τους 

απελευθέρωσαν από το άγχος να μιλάνε για τους ίδιους, ενώ αξιοποιήθηκαν εν μέρει ως 

σχεδιαστικό εργαλείο, σε συνδυασμό με τις κάρτες του παιχνιδιού από τους μαθητές. 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μια διακύμανση στο βαθμό που επηρέασαν  την παραγωγή 

αναπαραστάσεων από τους μαθητές, καθώς αρκετοί μαθητές αξιοποίησαν χαρακτηριστικά 

του χαρακτήρα, ιδιαίτερα των ενδιαφερόντων και χόμπι τους ώστε να αναπτύξουν σχετικές 
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ιδέες, ή χρησιμοποίησαν τον χαρακτήρα τους ως πρωταγωνιστή σε καταστάσεις τις οποίες 

αφηγήθηκαν. 

Τα σχεδιαστικά alter ego δέσμευσαν εν μέρει τους συμμετέχοντες τόσο στην σχεδιαστική 

διαδικασία, όσο και το τελικό προϊόν, καθώς το γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων δεν 

σχετίζεται άμεσα με τις μαθησιακές ανάγκες των υποκειμένων, οι οποίες προβάλλονται μέσα 

από τα χαρακτηριστικά του alter ego, όπως συνέβη στην έρευνα των  Triantafyllakos et al 

(2010).  

3ο Ερευνητικό ερώτημα 

 

3ο Ερευνητικό ερώτημα: Αν το παιχνίδι We!Design!Fractions μέσω των καρτών και των 

κανόνων του μπορεί να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα και να υποστηρίξει 

αποτελεσματικά την παραγωγή ιδεών-προτάσεων από τους μαθητές. 

Όλη η μεθοδολογία του συμμετοχικού σχεδιαστικού παιχνιδιού  We!Design!Fractions 

φάνηκε να δεσμεύει  πλήρως  γνωστικά και συναισθηματικά τους συμμετέχοντες στην 

διαδικασία, αλλά και στο τελικό προϊόν στον βαθμό της δέσμευσης που επιτρέπει η φύση 

του γνωστικού αντικειμένου των κλασμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

αρκετών ιδεών από τους μαθητές, οι οποίες ανταποκρίνονται στους σχεδιαστικούς στόχους 

που θέσαμε. 

Συγκεκριμένα, η μορφή (γραφιστική αποτύπωση και υλικά), τα στοιχεία του παιχνιδιού 

(ταμπλό, κάρτες, πιόνια, χαρτάκια, post-it, ζάρια) ως προς το περιεχόμενό τους και τον ρόλο 

τους σε συνδυασμό με τους κανόνες του παιχνιδιού, δημιούργησαν ένα κλίμα όπου 

πυροδοτούσαν συνεχώς την ικανοποίηση, την δημιουργικότητα και την γνωστική 

προσπάθεια των παιδιών καθ΄ όλη την διάρκεια των 3 ωρών σε κάθε συνεδρία. 

Η ικανοποίηση των παιδιών επιβεβαιώνεται από την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των 

δεδομένων. Όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως βίωσαν την διαδικασία ως ένα διασκεδαστικό 

παιχνίδι, ενώ το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα κρατήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, 

από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς διακυμάνσεις. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την μορφή 

του επιτραπέζιου, την φόρμα συμπλήρωσης των alter ego, τις κάρτες και τα αυτοσχέδια 

ζάρια, και εξέφρασαν ότι όλα τα στοιχεία  ανεξαιρέτως, συνετέλεσαν ώστε να γίνει το 

παιχνίδι ενδιαφέρον.  Σε  κάθε συνεδρία  συμμετοχικής σχεδίασης υπήρχαν στιγμές γέλιου 

μεταξύ των συμμετεχόντων και των συντονιστών,  και τα παιδιά ανυπομονούσαν για τον 

επόμενο γύρο του παιχνιδιού. 

Οι τεχνικές παραγωγής ιδεών, με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν μέσα από τις κάρτες και το 

ταμπλό ξεκλείδωσαν και πυροδοτούσαν συνεχώς την δημιουργικότητα, φαντασία και το 

γνωστικό δυναμικό των παιδιών κρατώντας τα σε υψηλά επίπεδα. Όλες οι κάρτες του 

παιχνιδιού ανεξαιρέτως θεωρήθηκαν από τους μαθητές ότι βοήθησαν στην παραγωγή ιδεών, 

άλλες σε μεγαλύτερο ποσοστό και άλλες σε μικρότερο, και όλες άντλησαν ιδέες από τους 

μαθητές ισόποσα,  σύμφωνα με τους στόχους που θέσαμε εξαρχής. Ο τρόπος επίσης με τον 

οποίο διαμοιράζονταν οι κάρτες πάνω στο ταμπλό, συνεισέφερε στην  ισορροπημένη 

κατανομή των τεχνικών δημιουργικότητας στην διερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου,  το 



156 
 

οποίο είχε ως αποτέλεσμα, την εξαγωγή  αριθμού ιδεών ανά γύρο παιχνιδιού (4 κατά μέσο 

όρο) και ανά συνεδρία (28 ανά μέσο όρο) με έναν συστηματικό τρόπο, όπως φάνηκε και στην 

ποιοτική αξιολόγηση. 

Η  συνεργασία που υπήρξε μεταξύ όλων των συμμετεχόντων επηρέασε θετικά  τα 

συναισθήματα  τους, αλλά και την παραγωγή των ιδεών. Η ισότιμη εμπλοκή των 

συμμετεχόντων στην σχεδιαστική διαδικασία και το δημοκρατικό κλίμα που υπήρχε μεταξύ 

των παιδιών και των συντονιστών, σε όλη την διάρκεια της κάθε συνεδρίας συνεισέφερε στην 

δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων, στην εξάλειψη πιθανών στερεοτυπικών 

προκαταλήψεων μεταξύ των παιδιών,  π.χ. ως προς το φύλο και στην ανάπτυξη μιας 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών, που δεν θα μπορούσε να αναδυθεί διαφορετικά. 

Επίσης, η διαδοχική παρουσίαση των ιδεών από τους συμμετέχοντες και η ανατροφοδοτική 

συζήτηση που ακολουθούσε, λειτούργησε θετικά στην παραγωγή και την ποιότητα των 

παραγόμενων ιδεών. Κάποια παιδιά υποστήριξαν ότι το τελικό προϊόν είναι τόσο χρήσιμο 

και πρωτότυπο επειδή είναι συνεργατικό. 

 

4ο Ερευνητικό ερώτημα 

 

4ο Ερευνητικό ερώτημα: Αν μέσω του παιχνιδιού We!Design!Fractions, τα παιδιά δημοτικού 

μπορούν να παράγουν μία καινοτόμα και χρήσιμη πρόταση σχετικά με το αντικείμενο των 

κλασμάτων για την διδακτική αξιοποίηση της στα πλαίσια μιας εφαρμογής ή μαθησιακής 

προσέγγισης. 

 

Τα παιδιά  μέσα από το παιχνίδι παρήγαγαν ένα μεγάλο σύνολο  από 199 ιδέες, οι οποίες 

προσφέρουν έναν σημαντικό πλούτο ιδεών από παραδείγματα, και πρωτότυπες συνθέσεις 

αναπαραστάσεων των παιδιών για τα κλάσματα,  μέσα από την ανάκληση εμπειριών της 

καθημερινής τους ζωής, ενδιαφερόντων αλλά και δικών τους αφηγηματικών συνθέσεων –

σεναρίων. Τα ίδια τα  παιδιά θεωρούν ότι δεσμεύτηκαν στην σχεδίαση του τελικού 

προϊόντος, παράγοντας μια αξιοποιήσιμη και πρωτότυπη πρόταση ιδεών. Η χρησιμότητα των 

τελικών προϊόντων (ιδέες) αξιολογήθηκαν θετικά από τα παιδιά, γιατί αν και η μορφή των 

ιδεών ιδέες ήταν ατελής στις περισσότερες περιπτώσεις ως προς την ενσωμάτωσή τους στην 

εφαρμογή, λόγω του πλούτου των παραδειγμάτων, της ποικιλομορφίας, των πρωτότυπων 

και συνενώσεων που πραγματοποιήθηκαν για το γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων, 

προσέφερε μια καλή απεικόνιση των προσδοκιών των μαθητών σχετικά με τις εφαρμογές για 

τα κλάσματα, αλλά και την προσδοκία τους για μια μαθησιακή προσέγγιση των κλασμάτων 

με τον ίδιο τρόπο. 

 Οι ιδέες των παιδιών, ως τελικό προϊόν σχεδίασης μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, 

αποτελούν πρωτότυπα χαμηλής πιστότητας αλλά και υψηλής πιστότητας, καθώς άλλες ιδέες-

προτάσεις είναι περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένες και ενσωματωμένες στην τελική 

εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται το στάδιο της αξιολόγησης και  της επεξεργασίας 

των ιδεών από ειδικούς σχεδίασης εφαρμογών, εκπαιδευτικούς, και ειδικούς στο γνωστικό 



157 
 

αντικείμενο των κλασμάτων, ώστε να δημιουργηθεί μια εφαρμογή, η οποία θα παιχτεί από 

τα παιδιά, και να αξιολογηθούν συνολικά τα αποτελέσματά της  ως διδακτική πρόταση. 

Παρ΄ όλα αυτά, αν και οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν αποτελούν δείγμα από το οποίο 

μπορούμε να εξάγουμε καθολικά συμπεράσματα, έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι οι ιδέες που 

παρήχθησαν διαφέρουν από το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει μέσα ή έξω από των τομέα 

των τεχνολογικών εφαρμογών. Με βάση την ποιοτική ανάλυση και την κατηγοριοποίηση των 

αναπαραστάσεων που προέκυψε ως προς τους τρεις άξονες-στόχους που θέσαμε 

(αναπαραστάσεις, πλαίσιο εφαρμογής και εμπειριών τους  και  βαθμό διδακτικής 

αλληλεπίδρασης) παρατηρούμε ότι υπάρχει νέο υλικό προς επεξεργασία και ως προς τις 3 

κατευθύνσεις, και ότι κάθε ιδέα δίνει υλικό και σε παραπάνω από έναν στόχο. Η πρόταση 

που παρουσιάζουν τα  παιδιά  αποτελεί  μια πηγή υλικού που προέρχεται αυθεντικά από τις 

ιδέες των παιδιών και αποκαλύπτουν προεκτάσεις της διδακτικής τους αξιοποίησης ως προς 

την  μαθηματική διδακτική  τους αξία αλλά και την διδακτική αλληλεπίδραση που μπορεί να 

προσφέρουν στα πλαίσια της εφαρμογής. 

 

 

Παράπλευρη συνέπεια της έρευνας 

 

Η  συμμετοχή των παιδιών στην συμμετοχική σχεδιαστική διαδικασία του παιχνιδιού, είχε 

μια θετική παράπλευρη συνέπεια, η οποία παρατηρήθηκε και επιβεβαιώθηκε από τις 

συνεντεύξεις των παιδιών, τόσο στην πιλοτική, όσο και στην κύρια εφαρμογή του παιχνιδιού. 

Παρατηρήσαμε ότι η συμμετοχή του στην διαδικασία τους επέτρεψε να εξοικειωθούν 

γνωστικά με τα κλάσματα, αλλά και ότι άλλαξε  προς το θετικό η στάση των παιδιών απέναντι 

στο γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων. 

 Η συμμετοχή των παιδιών στο παιχνίδι, τους ενέπλεξε σε μια διαδικασία μάθησης και 

ανταλλαγής γνώσης  σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την 

εξοικείωσή τους με το γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων, ως προκύπτουσα γνώση με το 

συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο (Druin, 1999). Η όλη διαδικασία ήταν μαθησιακή και 

ανακαλυπτική, και το γεγονός ότι τα παιδιά σκέφτηκαν με αποκλίνουσα προοπτική, 

διερεύνησαν λύσεις μέσα από τις τεχνικές παραγωγής ιδεών, άκουσαν τις ιδέες των 

συμμαθητών τους και συζήτησαν, προβληματίστηκαν να δώσουν λύσεις σε τυπικές 

δυσκολίες των κλασμάτων, αλλά και προέκτειναν την σκέψη μέσα σε διαφορετικά πλαίσια 

τους έκανε να εξοικειωθούν με τα κλάσματα, αλλά και να δουν διαφορετικές πτυχές της 

πολυδιάστατης έννοιας. 

Οι ίδιοι οι μαθητές ανέφεραν ότι μετά το παιχνίδι, βλέπουν τα κλάσματα ως πηγή 

ενδιαφέροντος και διασκέδασης, και θα ανατρέχουν στα διάφορα παραδείγματα που 

παρήγαγαν οι ίδιοι στο παιχνίδι, καθώς είναι βοηθητικά και έχουν πλάκα. Επίσης η ανάπτυξη 

των αναπαραστάσεων για τα κλάσματα μέσα σε πλαίσια που τους αφορούν, με δικούς τους 

χαρακτήρες, δίνει έναν σκοπό και νόημα στην μάθηση των κλασμάτων, και ανέπτυξε την 
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ικανότητά τους να συνθέτουν αναπαραστάσεις και να βλέπουν πέρα από την διαδικαστική 

γνώση των κλασμάτων. 

Η όλη διαδικασία του παιχνιδιού έφερε τα παιδιά πιο κοντά στην κατανόηση των κλασμάτων, 

και η συναισθηματική εμπλοκή τους στην διαδικασία ενασχόλησης με το αντικείμενο, με 

θετικά αποτελέσματα εξάλειψε τα πιθανά συναισθήματα φόβου. Οι μαθητές μπορούν πλέον 

να  αντιμετωπίζουν τα κλάσματα ως πηγή ενδιαφέροντος, διασκέδασης και παιχνιδιού, και 

θα πρότειναν το παιχνίδι στους συμμαθητές του ώστε να αλλάξουν την αρνητική στάση τους 

απέναντι στα κλάσματα, να τα δούνε «με άλλο μάτι», όπως σχολίασαν σχετικά, πιο «φιλικά», 

ως ένα σύνολο που «έχει μπει όμορφα στο μυαλό  και στην καρδιά » των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Περιορισμοί της παρούσας έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες συν-σχεδίασης με παιδιά μέσα 

από το παιχνίδι We!Design!Fractions και αποτελεσμάτων του, που αφορούν σ τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις των παιδιών για τα κλάσματα ως προς την διδακτική αξιοποίησή τους στα 

πλαίσια μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής.  

Ο περιορισμός τίθεται από τα ίδια τα όρια της έρευνας μας, η οποία δεν περιλαμβάνει την 

υλοποίηση της εφαρμογής για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα της διδακτικής αξίας των 

παραγόμενων ιδεών. Η έρευνά μας ολοκληρώνεται στο σημείο που οι ιδέες αξιολογήθηκαν 

ποιοτικά από την ερευνήτρια, οπότε δεν μπορούμε να εξάγουμε γενικεύσιμα συμπεράσματα 

για την διδακτική αξία των ιδεών καθώς απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση από ειδικούς του 

γνωστικού αντικειμένου και σχεδιαστές εφαρμογών.  

Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι ο αριθμός του δείγματος δεν αρκεί για να εξάγουμε 

καθολικά συμπεράσματα για όλο τον πληθυσμό των μαθητών της έκτης δημοτικού, μαζί με 

την παράμετρο ότι οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι επιλεγμένο δείγμα μέσα από μαθητές 

που έχουν κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα κλάσματα. Επίσης, το γνωστικό δυναμικό 

των συμμετεχόντων επηρεάζει την ποιότητα των παραγόμενων ιδεών, ώστε παραδείγματα 

των παραγόμενων ιδεών είναι ανάλογα της κατανόησης του γνωστικού επιπέδου της έκτης 

δημοτικού. Η γνώση του γνωστικού αντικειμένου είναι προϋπόθεση για την εξαγωγή του 

τελικού προϊόντος της σχεδίασης στο  επίπεδο που επιτρέπει το γνωστικό αντικείμενο. 
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6.3. Προεκτάσεις 
 

Με την έρευνα μας επιβεβαιώσαμε ότι τα συμμετοχικά σχεδιαστικά παιχνίδια προσφέρουν 

ένα πρόσφορο πλαίσιο ώστε να εμβαθύνουμε στις δυνατότητες συν-σχεδίασης με παιδιά σε 

δύσκολα γνωστικά αντικείμενα, με θετικά αποτελέσματα. Το γεγονός ότι με το συγκεκριμένο 

δείγμα συμμετεχόντων και μέσα από 7 συνεδρίες συμμετοχική σχεδίασης με το παιχνίδι, 

εξήχθη ένας σημαντικός πλούτος ιδεών με ενδείξεις διδακτικής αξιοποίησης φανερώνει την 

δυναμική του παιχνιδιού  αλλά και των δυνατοτήτων των παιδιών. Η προοπτική επομένως 

της εφαρμογής του παιχνιδιού σε μεγάλη κλίμακα συμμετεχόντων θα οδηγούσε σε 

σημαντικά και γενικεύσιμα ευρήματα σχετικά με το αν τα παιδιά μπορούν να προτείνουν 

καινοτόμες και χρήσιμες διδακτικές προσεγγίσεις στο γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων, 

αλλά και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. 

Η φιλοσοφία της ισότιμης συμμετοχής, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν (σχεδιαστικά alter 

egos, τεχνικές παραγωγής ιδεών) και οι μέθοδοι του πλαισίου μας κατάφεραν να 

δεσμεύσουν τα παιδιά με την διαδικασία και το αποτέλεσμα, ενώ η παράπλευρη συνέπεια 

της έρευνας να εξοικειωθούν και να υιοθετήσουν μια θετική στάση για το αντικείμενο των 

κλασμάτων, αναδύει μια γενικότερη ανάγκη και ανοίγει νέους προβληματισμούς  για το αν 

αυτές οι μεθοδολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη συν-σχεδίαση, αλλά 

για την βελτίωση της μάθησης, προσφέροντας μια δυναμική εναλλακτική προοπτική 

προσέγγισης των διδακτικών εννοιών. 

Όλα τα παιδιά εξέφρασαν την ανάγκη τους για συμμετοχή σε προσεγγίσεις που έχουν την 

φιλοσοφία και τις τεχνικές του πλαισίου μας και  τους δίνεται η δυνατότητα ώστε να 

εκφραστούν, και να αντιπροσωπευθούν μέσα από τις ιδέες τους και  ταυτόχρονα την έλλειψη 

αντίστοιχων πρακτικών  στην σύγχρονη εκπαίδευση. Αυτή η παράμετρος θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού, 

ώστε να προσανατολιστούν σε  μία  διδακτική κατεύθυνση που θα περιλαμβάνει και θα 

εξελίσσει προσεγγίσεις αντίστοιχες με του πλαισίου που παρουσιάσαμε. 
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Παράρτημα Α 
 

Οι συνεντεύξεις των μαθητών 

Οι συνεντεύξεις της πιλοτικής έρευνας 

 

Συνεδρία 1η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητής 1: ΜΣ1 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Leader@23 

Ερευνήτρια: Ε 

 
 
Ε: Πώς περάσατε αυτές τις δυόμισι ώρες; 

ΜΣ1:  Ήταν δυόμισι; Μία χαρά ήταν ωραίο ήταν πλάκα είχε... 

 

Ε: Κουράστηκες; 

ΜΣ1: Λίγο στο τέλος αλλά γενικά ήταν πολύ ωραίο διασκεδαστικό. 

 

Ε: Βαρέθηκες; 

ΜΣ1: Δεν βαρέθηκα γιατί όλη την ώρα έπρεπε να σκέφτομαι και άλλα πράγματα και να 

γράφω. 

 

Ε: Πώς σου φάνηκαν οι δικές σας ιδέες; 

ΜΣ1: Ήταν πολύ ωραίες βασικά, πρωτότυπες  όλες, λίγο στην αρχή ήταν πιο συγκρατημένες 

προφανώς γιατί δεν ήμασταν ακόμα στο πνεύμα του παιχνιδιού αλλά στο τέλος που είχαμε 

μάθει πως να παίζουμε το παιχνίδι ήταν πιο δημιουργικές.  

 

Ε: Περίμενες να βγάλετε τις ιδέες; 

ΜΣ1: Όχι ήταν κάτι που δεν περίμενα, περίμενα το παιχνίδι να είναι πιο απλό απλώς να μας 

ρωτάτε κάτι και να το γράφουμε. 

 

Ε: Τι ήταν αυτό που σε κέντρισε περισσότερο; 

ΜΣ1: Πρώτον το ταμπλό ήταν πολύ ωραίο, τα πιόνια, ο χαρακτήρας... 

 

Ε: Τι σκέφτηκες όταν τελειώσαμε το παιχνίδι; 

 ΜΣ1: Για λίγο σκέφτηκα: «Ωωω επιτέλους τελειώσαμε», και μετά είχα αγωνία, πώς τα πήγα, 

να δω γενικά πώς πήγε το παιχνίδι, μέσα από τις κάρτες. 

 

Ε: Είχε νόημα αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις ιδέες; Σκέψου δηλαδή αν 

βγάζαμε τις ιδέες απλά με ερωτήσεις, θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα; 
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ΜΣ1: Καμία σχέση,οι ιδέες θα ήταν τελείως βαρετές  και ο χαρακτήρας πολλές φορές με βάση 

αυτά που είχαμε γράψει στην αρχή μας βοηθούσε, σκεφτόμασταν τι έκανε ο χαρακτήρας 

μας,  όπως το έκανε η ο ήρωάς μας και μετά το γράφαμε . 

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους πώς σου φάνηκε; 

 ΜΣ1: Εντάξει, δε με κούρασε αλλά θα προτιμούσα να μην ξέρουμε ποιανού είναι η κάρτα 

όταν την βαθμολογούσαμε.  

 

Ε: Για να μην υπάρχει ανταγωνιστικότητα; 

ΜΣ1: Ναι, αν και με την ανταγωνιστικότητα σκεφτόμασταν όλο και πιο πολύ, όλο και πιο 

πολύ, μέχρι που βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι η εφαρμογή που θα φτιαχτεί με βάση τις ιδέες σας θα έχει κάποια 

χρησιμότητα; Θα είναι σαν τις άλλες ή όχι; Τι διαφορά θα έχει;  

ΜΣ1: Είναι ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό, θα βοηθάει τα παιδιά κυρίως αλλά και τους 

μεγάλους να μάθουνε τα κλάσματα  πιο εύκολα... και επίσης θέλω το μερίδιο μου! 

 

Συνεδρία 1η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητής 2: ΜΣ2 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Swagman 

Ερευνήτρια: Ε 

 
 

Ε: Πώς σου φάνηκε το παιχνίδι; 

ΜΣ2: Ήταν πολύ ωραίο. 

 

Ε: Πώς σας φάνηκαν οι ιδέες που βγάλαμε στο τέλος; 

ΜΣ2: Ήταν καλύτερα από τις πρώτες γιατί είχαμε ζεσταθεί, στην αρχή ήμασταν λίγο 

μπερδεμένοι... 

 

Ε: Ήταν κάτι που περιμένατε όλο αυτό; 

ΜΣ2: Όχι... ήταν κάτι που δεν περίμενα καθόλου, διαφέρει πολύ από τα άλλα επιτραπέζια, 

πρέπει να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει.  

 

Ε: Τι το πρωτότυπο είχε δηλαδή; 

ΜΣ2: Έπρεπε να γράψεις πράγματα, ενώ σε άλλα παιχνίδια απλά ρίχνεις τα ζάρια και 

προχωράς, δεν ήταν ακριβώς θέμα τύχης το να κερδίσεις, αλλά το πόσο καλά έγραψες την 

κάρτα και τι έγραψες.  

 

Ε: Είχε νόημα αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις ιδέες; 

ΜΣ2: Είχε νόημα γιατί έτσι υπήρχε ένας ανταγωνισμός, είχες έναν καλό λόγο να βρεις ιδέες, 

ήταν μέσω του παιχνιδιού, ήταν πολύ καλό. 
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Ε: Πιστεύεις ότι η εφαρμογή που θα φτιαχτεί με βάση τις ιδέες σας θα έχει κάποια 

χρησιμότητα;  

ΜΣ2: Ναι,  θα βοηθάει τα παιδιά να καταλαβαίνουν τα κλάσματα. 

 

Ε: Και τι διαφορά θα έχει σε σχέση με αυτές που υπάρχουν; 

ΜΣ2: Θα είναι πιο πρωτότυπη, και ίσως τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερη φαντασία, να το 

καταλαβαίνουν πιο εύκολα . 

 

Ε: Ο χαρακτήρας σου σε βοήθησε; Αν ναι, πώς σε βοήθησε; 

ΜΣ2: Δε με βοήθησε ακριβώς να σκεφτώ ή να γράψω, αλλά με βοήθησε να ΄΄ζεσταθώ΄΄ και 

να καταλάβω πώς είναι το παιχνίδι, και μου άρεσε που έφτιαξα έναν χαρακτήρα, ότι και καλά 

ήμουν εγώ αυτός στο παιχνίδι. 

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους άλλους σε βοήθησε; 

ΜΣ2: Όχι ιδιαίτερα. 

 

Ε: Εστίαζες δηλαδή στις δικές σου ιδέες; 

ΜΣ2: Ναι, απλά βοήθησε πάλι στο να καταλάβουμε πού να εστιάζουμε, πώς πρέπει να 

σκεφτόμαστε, δηλαδή αν εσύ δεν είχες μια καλή ιδέα και ο άλλος είχε μια καλή ιδέα, έβλεπες 

τι είναι το καλό, και προσπαθούσες κι εσύ να κάνεις κάτι, όχι να τον αντιγράψεις, αλλά να 

κάνεις κάτι με βάση αυτό, ας πούμε.   

 

Ε: Αν δεν υπήρχε ο χαρακτήρας και παίζαμε κατευθείαν το παιχνίδι; 

ΜΣ2: Θα ήταν αρκετά μπερδευτικό, δεν θα καταλαβαίναμε πολύ καλά, ενώ όταν κάναμε τον 

χαρακτήρα ήμασταν λίγο πιο χαλαροί έτσι. 

 

Ε: Τι σκέφτηκες όταν τελειώσαμε το παιχνίδι; 

ΜΣ2: Ανακουφίστηκα λίγο όταν τελειώσαμε, γιατί ξέμεινα και από ιδέες, μετά κι εγώ είχα 

αγωνία να δω πώς πήγαν οι κάρτες μου και ήμουν ευχαριστημένος από το παιχνίδι. 

 

Ε: Σε ποιο σημείο βαρέθηκες; 

ΜΣ2: Βαρέθηκα στην αρχή μέχρι να καταλάβω λίγο το παιχνίδι γιατί μας αφήσατε και πιο 

πολλή ώρα από ότι έπρεπε... και έτσι γράφαμε  πιο πολλή ώρα και εξηγούσαμε πολλή ώρα 

μέχρι να το καταλάβουμε καλά, αλλά μετά το κατάλαβα ήταν μία χαρά. 

 

Συνεδρία 1η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητήτρια 3: ΜΑ3 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Katniss 

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

 

Ε: Πώς σου φάνηκε το παιχνίδι; 

ΜΑ3: Ήταν πολύ ωραίο και μας βοήθησε να σκεφτούμε πέρα από τα μαθηματικά. 
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Ε: Πώς πέρασες όλες αυτές τις ώρες; 

ΜΑ3: Είχε πολλή πλάκα γιατί γελούσαμε και συνεργαζόμασταν πάνω σε αυτό το κομμάτι...  

Μου άρεσε. 

 

Ε: Τί ήταν το πρώτο που σκέφτηκες όταν τελειώσαμε το παιχνίδι; 

ΜΑ3: Ότι θα ήταν μια πολύ καλή εφαρμογή αυτό που θα δημιουργηθεί. 

 

Ε: Περίμενες από την αρχή ότι θα βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες; 

ΜΑ3: Όχι δεν το περίμενα, περίμενα λιγότερες. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι με όλες αυτές τις ιδέες που βγάλαμε, θα δημιουργηθεί μια καλή εφαρμογή; 

Ναι θα είναι μια πολύ καλή εφαρμογή και θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τα 

κλάσματα. 

 

Ε: Σε σχέση με τις άλλες εφαρμογές που υπάρχουν ήδη για τα κλάσματα, τι διαφορά έχει; 

ΜΑ3: Έχει διαφορά γιατί είναι σαν παιχνίδι, το παιδί θα παίζει και συγχρόνως θα μαθαίνει 

τα κλάσματα. 

 

Ε: Αν δεν είχαμε το παιχνίδι, κι είχαμε έναν άλλο τρόπο να βγάλουμε ιδέες, πιστεύεις ότι θα 

ήταν το ίδιο; 

ΜΑ3: Όχι, πιστεύω ότι το παιχνίδι μας βοήθησε γιατί ήταν όντως σαν παιχνίδι, μας βοήθησε 

να βγάλουμε ιδέες, ήταν ωραίο, ενώ αν μας κάνατε απλά ερωτήσεις, όπως τώρα, δεν θα 

βγάζαμε τόσες ιδέες. 

 

Ε: O χαρακτήρας σου πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ3: Μου άρεσε πολύ ο χαρακτήρας μου και ήταν πολύ ωραίο που το δημιουργούσαμε οι 

ίδιοι. 

 

Ε: Ποια θα ήταν η διαφορά αν παίζαμε το παιχνίδι, χωρίς να δημιουργήσουμε τον χαρακτήρα; 

ΜΑ3: Ο χαρακτήρας σου δίνει πιο πολλές δυνατότητες... 

 

Ε:Τον χρησιμοποίησες δηλαδη μέσα στο παιχνίδι; 

ΜΑ3: Ναι, βέβαια, δηλαδή σκεφτόμουν σαν να είμαι αυτός, γιατί εμείς στα μαθηματικά δεν 

μπορούμε να ξεφύγουμε τόσο πολύ... 

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τος υπόλοιπους πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ3: Μου άρεσε... 

 

Ε: Ποιά ήταν η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι; 

ΜΑ3: Στην αρχή, γιατί προς το τέλος ήμασταν όλοι κουρασμένοι. 

 

Ε: Θεωρείς ότι ο χρόνος που παίξαμε το παιχνίδι ήταν αρκετός για να παραχθούν οι ιδέες; 

ΜΑ3: Θεωρώ ότι για να βγάλουμε αυτά που βγάλαμε ήταν αρκετός, αλλά στο τέλος 

κουραστήκαμε. 
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Ε: Ευχαριστούμε πολύ Katniss. 

 

 

Συνεδρία 1η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητής 4: ΜΣ4 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Nerdul  

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

Ε: Πώς σας φάνηκε;  

ΜΣ4: Ωραίο ήταν αλλά στο τέλος επειδή κάναμε πολλούς γύρους ήταν λίγο βαρετό... Ήταν 

ωραίο σαν ιδέα και σαν όλα αυτά αλλά ήταν βαρετό επειδή είχε πολλούς γύρους.  

 

Ε: Ήταν κάτι που περίμενες όλο αυτό;  το παιχνίδι και οι ιδέες που βγάλαμε; Περιμένετε να 

βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες;  

ΜΣ4: Όχι γιατί βγάλαμε 24 περίπου ιδέες ... Ενώ εγώ περίμενα 10 με 15 ιδέες...  

 25 ήταν χωρίς τα ΡΗΜΑΤΑ μαζί με τα ΡΗΜΑΤΑ ήταν 45... 

 

Ε: Θεωρείς ότι αυτές οι ιδέες που βγάλατε είναι καλές ώστε να φτιάξουμε μία εφαρμογή;  

ΜΣ4: Θεωρώ πως περισσότερες ναι κάποιες ήταν απλοϊκές όμως... 

 

 

 

Ε: Απλοϊκές αλλά με τροποποίηση μπορούν να μπουν δεν μπορούν να είναι όλα σύνθετα... 

Θα ήταν δηλαδή μία εφαρμογή σαν όλες τις άλλες ή θα είχε κάτι παραπάνω; Από αυτές που 

ξέρεις και έχεις παίξει ... 

ΜΣ4: Πιστεύω ότι δεν θα ήταν ακριβώς παιχνίδι αλλά ούτε ακριβώς εφαρμογή για να σε 

βοηθάει θα ήτανε και τα δύο, δηλαδή μέσα από το παιχνίδι θα καταλάβαινες και κάτι.. . 

 

Ε: Είχε νόημα το επιτραπέζιο για να βγάλουμε αυτές τις ιδέες που θα μπορούσαμε να τις 

βγάλουμε και με άλλο τρόπο;  

ΜΣ4: Πιστεύω δεν θα τις έβγαζα έτσι ακριβώς, γιατί μέσα από το παιχνίδι που μας έδινε και 

κάποια πράγματα για το χαρακτήρα μας, δηλαδή δεν θα έφτιαχνα το χαρακτήρα χωρίς το 

παιχνίδι δεν θα με βοηθούσαν και οι άλλοι, αν ήμουν μόνος μου...  πιστεύω θα βγάζαμε 

παρόμοιες ιδέες αλλά όχι ίδιες ... 

 

Ε: Ο χαρακτήρας που έκανες στην αρχή σε βοήθησε σε κάτι; 

ΜΣ4: Ναι γιατί κάποιες ιδέες διαδραματίζονταν στο περιβάλλον, στο σύμπαν του χαρακτήρα 

μου, πιστεύω πως με βοήθησε αυτό... 

 

Ε: Δηλαδή ανέτρεχες σ’ αυτόν όταν τον χρειαζόσουν; 

ΜΣ4: Ε ναι... 
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Ε: Αν δεν φτιάχναμε καθόλου τον χαρακτήρα τι διαφορά θα είχε στο αν σου άρεσε το παιχνίδι 

; Στο αν το απόλαυσες πιο πολύ... 

ΜΣ4: Εντάξει, θα μου άρεσε πάλι το παιχνίδι, απλώς είναι πιο ωραίο να κάνεις τον 

χαρακτήρα, να βάζεις ό,τι θες πάνω του, που δεν έχεις εσύ... Και μετά να παίζεις στον κόσμο 

του... Μπορείς να φτιάξεις έναν σούπερ ήρωα ας πούμε και να κάνεις ό,τι θες στο παιχνίδι... 

 

Ε: Ποια ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή για σένα, από όλες, που απόλαυσες περισσότερο;  

ΜΣ4: Η δημιουργία του χαρακτήρα. 

  

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους σου άρεσε,σε κούρασε, σου ήταν 

αδιάφορο; 

ΜΣ4: Και μου άρεσε και με βοήθησε γιατί όταν έφτανα και εγώ στο κουτάκι με βοηθούσαν 

αυτά που είχα ακούσει από τους  προηγούμενους ... Και μου άρεσε να ακούω τις ιδέες των 

άλλων.  

 

Ε: Θεωρείς ότι περιόριζαν οι ιδέες των άλλων; δηλαδή οτι μπλόκαραν τη δική σου σκέψη; 

Δε με μπλόκαραν, με βοηθούσαν γιατί μετά δεν έγραφα την ίδια ιδέα, αλλά την ανέπτυσσα 

ή την έγραφα παρόμοια... όχι ακριβώς την ίδια..  

 

Ε: Θεωρείς ότι ο χρόνος που παίξαμε το παιχνίδι ήταν αρκετός για να βγουν αυτές οι ιδέες 

που χρειαζόμασταν ήθελε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο; 

ΜΣ4: Προς το τέλος δεν έβγαιναν τόσο καλές ιδέες γιατί όλοι είχαμε κουραστεί  από την 

πολλή ώρα που ήμασταν εδώ, αλλά  πιστεύω οτι θα έπρεπε να είναι λιγότερη ώρα το 

παιχνίδι...  

 

Ε: Στο τέλος όμως  έβγαιναν καλές και ολοκληρωμένες ιδέες θυμάσαι; 

ΜΣ4: Εεεε... 

 

Ε: Πες μου την δικιά σου άποψη δεν πειράζει.. 

ΜΣ4: Εγώ προσωπικά είχα κουραστεί, η καλύτερη στιγμή ήταν στη μέση του παιχνιδιού, αλλά 

όταν μου έτυχε η κάρτα με τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ήταν πιο εύκολη από τα προηγούμενα και 

έγραψα περισσότερα πράγματα... 

 

Ε: Κουράστηκες πιο πολύ από το χρόνο που παίζω με το παιχνίδι ή από το τι έπρεπε να 

σκέφτεσαι συνέχεια νομίζεις ; 

ΜΣ4: Από τον χρόνο. 

 

Ε: Θεωρείς οτι μετά το παιχνίδι, σου άλλαξε κάτι για τα κλάσματα; 

ΜΣ4: Μου άλλαξε ναι, γιατί τώρα νομίζω πώς παντού υπάρχουν κλάσματα. 

 

Ε: Βλέπεις δηλαδή παντού κλάσματα; πώς; 

ΜΣ4: Όχι παντού, γιατί δεν το παίξαμε πολλή ώρα, αλλά στα περισσότερα πράγματα ναι. 

 

Ε: Αν ξαναέπαιζες δηλαδή το παιχνίδι θα μπορούσες να δώσεις περισσότερες ιδέες; 

ΜΣ4: Όχι πολύ περισσότερες, αλλά ναι, περισσότερες από την πρώτη φορά. 
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Ε: Ευχαριστούμε πολύ Nerdul. 

 

 

 

 

Συνεδρία 2η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητής 5: ΜΣ5 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Αλλάχ Ομπάμα ο 3ος  

Ερευνήτρια: Ε 

 

  

  

Ε: Πώς σου φάνηκε; 

Πολύ ωραία ήταν, μου αρέσει πολύ η διαδικασία 

 

 Ε: Πώς πέρασες γενικά; 

ΜΣ5: Πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε η ατμόσφαιρα, μου άρεσε παρα πολύ  που κάναμε με τις 

κάρτες... Ήταν ωραίο το παιχνίδι... 

 

 

Ε: Ήταν κάτι που περίμενες;  

ΜΣ5: Όχι δεν περίμενα έχω να πω ότι μοιάζει πάρα πολύ με κανονικό παιχνίδι, ήταν πάρα 

πολύ ωραίο. 

 

Ε: Υπήρξε στιγμή που ένιωσε ότι δεν ήταν παιχνίδι; 

 ΜΣ5: Όχι, δεν ένιωσα κάτι τέτοιο . 

 

Ε: Περίμενες να βγάλουμε τόσες ιδέες; Από την αρχή του παιχνιδιού που σας εξήγησα τι θα 

κάνουμε μέχρι το τέλος που τις μετρήσαμε. 

ΜΣ5:  Όχι, μου φάνηκαν πάρα πολλές στο τέλος που τις μετρήσαμε μία μία. 

 

Ε: Θεωρείς ότι εκτός από πολλές, ήταν και καλές, δηλαδή αξίζει να μπούνε σε μία εφαρμογή; 

ΜΣ5: Οι περισσότερες ήταν καλές κάποιες δεν αξίζει να μπούνε σε εφαρμογή αλλά οι 

περισσότερες ναι. 

 

Ε: Θα έπαιζες μία τέτοια εφαρμογή; 

 ΜΣ5: Ναι, γιατί όχι; 

 

Ε: Είχε νόημα το οτι το κάναμε σε επιτραπέζιο όλο αυτό και δεν γράφαμε απλά ιδέες με έναν 

άλλο δημιουργικό τρόπο; 

ΜΣ5:  Είχε νόημα. Δεν φαινόταν καθόλου το ότι γράφαμε ιδέες, φαινόταν απλά ότι παίζαμε 

ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, που βγάλαμε από ένα κουτί που το αγοράσαμε. 
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Ε: Θα το αγόραζες αυτό το παιχνίδι; 

ΜΣ5: Εεε... δεν ξέρω, ναι. 

 

Ε: Το σκέφτηκες όμως, γιατί; 

ΜΣ5: Το σκέφτηκα γιατί είναι για τα κλάσματα αυτό το παιχνίδι, και εγώ είμαι ο μικρότερος 

στην οικογένειά μου, άρα τα ξέρω εγώ τα κλάσματα. Αν δηλαδή ήμουν ο μικρότερος και 

ήξερα τα κλάσματα στην οικογένειά μου νομίζω θα το αγόραζα. 

 

Ε: Για να μάθεις εννοείς και κάτι; 

ΜΣ5: Και για να μάθω και... Είναι και μάθηση και διασκέδαση μαζί, αυτό είναι το καλό. 

 

Ε: Σήμερα θεωρείς ότι έμαθες κάτι παραπάνω; Γιατί ουσιαστικά δεν μάθαμε κάτι. 

ΜΣ5: Όχι δεν μάθαμε κάτι παραπάνω, γιατί εμείς τα ξέραμε τα κλάσματα, αλλά ας πούμε ότι  

θυμηθήκαμε... 

 

Ε: Το παιχνίδι σου έμαθε δηλαδή κάτι παραπάνω; 

 ΜΣ5: Μου , όπως είπε και ο Nerdul,  ότι υπάρχουν κλάσματα παντού, ήταν βοηθητικό το 

παιχνίδι, ήταν πολύ ωραίο. 

 

Ε: Σε σχέση με τα κλάσματα που μαθαίνεις στο σχολείο, τι διαφορά έχει αυτό; 

 ΜΣ5: Ήταν διασκεδαστικό... 

 

Ε: Μόνο αυτό; Στο σχολείο δεν μπορείς να δεις οτι τα κλάσματα είναι παντού; 

ΜΣ5: Εδώ ασχοληθήκαμε τόσες ώρες για τα κλάσματα, στο σχολείο θα ασχοληθούμε 1- 2 

ώρες το πολύ... Δεν μας μαθαίνουν με τέτοιο τρόπο, δεν μας μαθαίνουν ότι υπάρχουν παντού 

τα κλάσματα... 

 

Ε: Ο χαρακτήρας που κάναμε στην αρχή σε βοήθησε, σου άρεσε, σε κούρασε; 

ΜΣ5: Δεν με κούρασε καθόλου, έχω να πω ότι ήταν ξεκαρδιστικό, μου άρεσε και γέλασα. 

 

Ε: Αν το παιχνίδι το παίζαμε χωρίς καθόλου χαρακτήρες, ποια θα ήταν η διαφορά για σένα; 

ΜΣ5: Ήταν ένα θερμό ξεκίνημα, ήταν πολύ ωραία έτσι όπως ξεκινήσαμε, το παιχνίδι δεν θα 

ήταν ίδιο αν δεν το κάναμε αυτό... Νομίζω δεν θα ήταν τόσο διασκεδαστικό αν δεν το 

κάναμε... 

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους πώς σου φάνηκε; 

ΜΣ5: Ανυπομονούσα να ακούσω τις ιδέες των άλλων, δεν με κούρασε.  

 

Ε: Η πιο διασκεδαστική στιγμή για σένα; 

 ΜΣ5: Στη μέση περισσότερο, εντάξει... Και στο τέλος  ήταν ωραίο... απλά είχαμε λίγο 

κουραστεί..  

 

Ε: Οι καλύτερες ιδέες ποτέ βγήκαν στη μέση, ή στο τέλος; 

ΜΣ5: Στο τέλος γιατί είχε πάρει μπροστά το μυαλό μας  
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Ε: Θεωρείς ότι ο χρόνος που παίξαμε το παιχνίδι ήταν αρκετός για να βγουν αυτές οι ιδέες 

που χρειαζόμασταν, ήθελε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο; Αν το τραβούσαμε κι άλλο, θα 

βγαίνανε και άλλες ιδέες;  

ΜΣ5: Θα έβγαιναν ελάχιστες ιδέες παραπάνω, οπότε ήταν καλός ο χρόνος που το παίξαμε. 

 

Ε: Αξίζει να φτιάξουμε μια εφαρμογή με αυτές τις ιδέες σε σχέση με τις εφαρμογές που ήδη 

υπάρχουν; 

ΜΣ5: Ναι αξίζει. 

 

Ε: Και τι παραπάνω έχει να δώσει; 

ΜΣ5: Έχει και μάθηση και διασκέδαση μαζί, είναι μία εφαρμογή τελείως διαφορετική από τις 

άλλες.  

 

Ε: Θα είχες εμπιστοσύνη σε μία εφαρμογή που την έφτιαξαν οι συμμαθητές σου ή θα 

κατεβάσεις πιο εύκολα μία εφαρμογή που ξέρεις ότι έχει φτιαχτεί από ειδικούς επιστήμονες  

οι οποίοι ξέρουν καλά τα κλάσματα και είναι έξυπνοι; 

 ΜΣ5: Μάλλον των συμμαθητών μου γιατί τους ξέρω τόσα χρόνια, πιστεύω ότι θα είναι 

καλύτερη γιατί θα είχε πιο πολλή διασκέδαση, θα μπορούσες απλά να την κατεβάσεις για 

διασκέδαση,  ενώ των επιστημόνων δεν θα είχε αυτό . 

 

Ε: Ευχαριστούμε Αλλάχ. 

 

 

 Συνεδρία 2η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητής 6: ΜΣ6 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Kazkaflar Koozoo  

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

 

Ε: Πώς περάσατε; 

ΜΣ6: Πολύ ωραία. 

  

 

Ε: Πώς σας φάνηκε το παιχνίδι; 

ΜΣ6: Εντάξει... Είχε πλάκα και μέσα από τις ερωτήσεις που είχε μας βοήθησε να σκέφτομαι 

διάφορα πάνω στα μαθηματικά.  

 

Ε: Ήταν κάτι που περίμενες; 

ΜΣ6: Δεν θα το’ λεγα.  

 

Ε: Τι ήταν αυτό που σε ξάφνιασε; Που δεν περίμενες να δεις, να παίξεις ή να νιώσεις;  

ΜΣ6: Κυρίως το ότι κάναμε αυτούς τους χαρακτήρες τους τρελούς... Και τις περίεργες 

ερωτήσεις που είχε... 
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Ε: Περίμενες να βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες;  

ΜΣ6: Δεν ήξερα καν πώς θα είναι το παιχνίδι .. .Αλλά και όταν το είδα, δεν φαντάστηκα ότι 

θα βγάζαμε τόσες ιδέες... 

 

Ε: Θεωρείς ότι σε βοήθησε αυτός ο τρόπος για να σκεφτείς ιδέες, από το να το κάναμε με 

έναν άλλον τρόπο; 

ΜΣ6: Ναι.  

 

Ε: Πιστεύεις ότι με το σύνολο των ιδεών που βγάλαμε στο τέλος θα μπορούσε να φτιαχτεί 

μία καλή εφαρμογή; Για τα κλάσματα... 

ΜΣ6: Να,ι έτσι πιστεύω, φαντάζομαι οτι και τα άλλα παιδιά είχαν ιδέες πριν από εμάς  

(συνεδρία 1η). Αν ήταν μόνο οι δικές μας θα έλεγα ότι είναι λίγες αλλά επειδή είναι και των 

άλλων παιδιών, είναι μία χαρά πιστεύω ... 

 

Ε: Σαν ποιότητα, από αυτό που είδες, γιατι τις αξιολογήσαμε κιόλας, θα είναι σαν τις άλλες 

εφαρμογές που υπάρχουν ή θα είναι κάτι πιο πρωτότυπο; 

 ΜΣ6: Μάλλον θα είναι κάτι πρωτότυπο... 

 

Ε: Γιατί, τι διαφορά θα έχει από τις άλλες που υπάρχουν ήδη για τα κλάσματα;  

ΜΣ6: Είναι μία εφαρμογή, πολλά τρελά παιχνίδια ώστε να μάθουν τα παιδιά τα κλάσματα... 

 

Ε: Οπότε είναι πιο τρελό… 

 ΜΣ6: Ναι με την καλή έννοια...  

 

Ε: Πόσο σε βοήθησε ο χαρακτήρας που φτιάξαμε στην αρχή; Σε τι σε βοήθησε, αν σε βοήθησε 

σε κάτι ; Δηλαδή σκέψου ποια θα ήταν η διαφορά να παίζουμε χωρίς αυτόν;  

ΜΣ6: Με βοήθησε να έχω περισσότερες ιδέες για το τι να γράψω, μπορούσα να τον ταιριάξω 

καλά για να απαντήσω στις ερωτήσεις. 

 

Ε: Οπότε τον χρησιμοποιούσες συνέχεια, ή  όταν στέρευες από ιδέες ανέτρεχες σε αυτόν;  

ΜΣ6: Τον χρησιμοποιούσα συνέχεια αλλά καμιά φορά που δεν ταίριαζε, έγραφα κανονικά 

πράγματα 

. 

Ε: Αν δεν φτιάχναμε χαρακτήρες από την αρχή και παίζαμε το παιχνίδι χωρίς να φτιάξουμε 

το προφίλ του χαρακτήρα κλπ... Τι διαφορά θα είχε στο πώς ένιωθες; 

ΜΣ6: Ήταν πολύ πιο ωραίο που φτιάξαμε τους χαρακτήρες, με βοήθησε στις απαντήσεις μου 

και ταίριαζε.   

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους παίκτες σε βοήθησε ή σε κούρασε; 

 ΜΣ6: Με βοήθησε γιατί μέσα από τις απαντήσεις τους έπαιρνα και εγώ εδώ ιδέες . 

 

Ε: Σε κούρασε που ο καθένας έλεγε τις δικές του; 

 ΜΣ6: Όχι.  
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Ε: Η κούραση σου στο παιχνίδι πως πήγαινε; Όσο περνούσε η ώρα σου άρεσε περισσότερο, 

κουραζόσουν ή βαριόσουν; Ή στην αρχή βαριόσουν λόγω της διαδικασίας και μετά... 

ΜΣ6: Στην αρχή μου φάνηκε πολύ δύσκολο  και δεν μπορούσα να το παίξω μέχρι να 

καταλάβω τι γίνεται, τί ακριβώς πρέπει να κάνω, αυτό που ζητάει, αλλά μετά... Στο τέλος μου 

φαινόταν πολύ πιο εύκολο και έγραφα διάφορα... 

 

Ε: Οπότε αισθανόσουν πιο δημιουργικός στο τέλος από ότι στην αρχή; 

ΜΣ6: Ναι. 

 

Ε: Ευχαριστούμε πολύ Koozoο. 

 

Συνεδρία 2η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητήτρια 7: ΜΑ7 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Emily 

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

Ε: Πώς περάσατε; 

ΜΑ7: Πολύ ωραία, μέσα από το παιχνίδι μας βοηθήσατε να σκεφτόμαστε, παίζοντας 

συγxρόνως. 

 

 Ε: Πώς σας φάνηκε όλο αυτό; 

ΜΑ7: ‘Ηταν διασκεδαστικό. 

 

Ε: Ήταν κάτι που περίμενες; 

 ΜΑ7: Όχι δεν το περίμενα να είναι έτσι... 

 

Ε: Οι ιδέες που βρήκαμε ήταν κάτι που περίμενες; 

ΜΑ7: ... 

 

Ε: Τι περίμενες ότι θα κάνουμε; 

ΜΑ7: Πίστευα ότι θα βρίσκαμε ιδέες αλλά με όχι αυτό τον τρόπο, με τις κάρτες. 

… 

 

Ε: Τι ήταν το πρώτο που σκέφτηκες όταν τελειώσαμε το παιχνίδι ; 

ΜΑ7: Ήμουν πολύ ικανοποιημένη από όλο αυτό το αποτέλεσμα. 

 

Ε: Περίμενες να βρούμε τόσες πολλές ιδέες; 

ΜΑ7: Όχι. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι αυτό το παιχνίδι είχε νόημα να το κάνουμε για να βρούμε αυτές τις ιδέες; 

 ΜΑ7: Ναι, πιστεύω ότι βοηθάει να μάθουμε καλύτερα τα κλάσματα... 

 

Ε: Πιστεύεις ότι με το σύνολο των ιδεών μπορεί να γίνει μια καλή εφαρμογή για τα κλάσματα; 
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ΜΑ7: Ναι, οι ιδέες είναι πολύ καλές και δεν είναι κουραστικές για τις κάρτες... 

 

Ε: Τι διαφορά θα έχει αυτή η εφαρμογή σε σχέση με τις άλλες; 

ΜΑ7: Είναι πιο διασκεδαστικό και τα παιδιά πιστεύω θα θέλουν να παίξουν για να μάθουν, 

περισσότερο από τις άλλες. 

 

Ε: Αν δεν παίζαμε το παιχνίδι και προσπαθούσαμε να βρούμε ιδέες με έναν άλλο 

διασκεδαστικό τρόπο, πιστεύεις οτι θα βγάζαμε τόσες ιδέες; 

ΜΑ7: Όχι. 

 

Ε: Ο χαρακτήρας σου σε βοήθησε στην αρχή; 

ΜΑ7: Με βοήθησε και μου άρεσε το ότι κάναμε έναν χαρακτήρα και δεν ήμασταν οι ίδιοι οι 

άνθρωποι... Με βοήθησε γιατί ένιωσα σαν να είμαι εγώ η ‘Εμιλυ και όχι η Ελένη, και 

σκέφτηκα το περιβάλλον της Έμιλυς και όχι το δικό μου. 

 

Ε: Πώς ακριβώς σε βοήθησε; 

ΜΑ7: Εγώ έχω μια συνηθισμένη ζωή, ενώ η Έμιλυ είναι ένας χαρακτήρας που δεν είναι 

συνηθισμένος... Μου έδωσε κάποιες ιδέες από τον χώρο του, πχ αυτή ήταν από τη Γαλλία, 

άρα έβαλα κάποιες ιδέες από εκεί... 

 

Ε: Ένιωθες πιο άνετα με τον χαρακτήρα; Ή σε περιόριζε; 

ΜΑ7: Άνετα ένιωθα... 

 

Ε: Πώς σου φάνηκε η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους; 

ΜΑ7: Μου άρεσε, γιατί μου έδωσαν και ιδέες μερικοί,  λίγο με κούρασε. 

 

Ε: Στο τέλος του παιχνιδιού ένιωθες την κούραση ή ήθελες να συνεχίσεις το παιχνίδι; 

Ήμουν και λίγο κουρασμένη, αλλά δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι 

 

Ε: Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή; 

ΜΑ7: Στην αρχή αρχή που φτιάξαμε τους χαρακτήρες. 

  

Ε:Πού κουράστηκες περισσότερο ; 

ΜΑ7: Κάποια στιγμή προς το τέλος κουράστηκα περισσότερο, που βρίσκαμε τους πόντους 

των καρτών. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι χρειαζόταν όλος αυτός ο χρόνος ή ήταν παραπάνω το παιχνίδι απ’ ότι θα 

πρεπε; 

ΜΑ7: Χρειαζόταν και παραπάνω χρόνο, για να βγάλουμε και τις αξιολογήσεις..  

 

Ε: Αν συνεχίζαμε το παιχνίδι πιστεύεις θα βγάζαμε περισσότερες ή καλύτερες ιδέες; 

ΜΑ7: Πιστεύω θα βγάζαμε περισσότερες αλλά δεν ξέρω αν ήταν καλύτερες. 

 

Ε: Μετά το παιχνίδι πιστεύεις έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το πώς έβλεπες τα κλάσματα; 
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ΜΑ7: Ναι, τώρα άμα δω στα μαθηματικά στο σχολείο τα κλάσματα, θα μου έρθουν πιο 

ωραία, στο μυαλό μου το είχα πριν σαν μάθημα, βαρετό λίγο... Τώρα θα θυμηθώ πως τα 

κάναμε με το παιχνίδι κι πιστεύω θα διασκεδάσω πιο πολύ το μάθημα... 

 

Ε: Ευχαριστούμε Έμιλυ. 

 

 

Συνεδρία 2η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητήτρια 8: ΜΑ8 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Αφροξυλάνθη 

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

Ε: Πώς πέρασες; 

ΜΑ8: Υπέροχα... Μου άρεσε πάρα πολύ. 

 

Ε: Τι ήταν το πρώτο που σκέφτηκες όταν τελειώσαμε το παιχνίδι; 

ΜΑ8:  Ότι θέλω να το ξαναπαίξω αυτό το παιχνίδι. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι θα απαντούσες διαφορετικά; 

ΜΑ8:  Ναι. 

 

Ε: Πώς; 

ΜΑ8:  Εφόσον το ήξερα και το είχα ξαναπαίξει, θα απαντούσα καλύτερα... Θα είχα ιδέες πιο 

περίεργες... Με περισσότερη φαντασία. 

 

Ε: Όταν ξεκινήσαμε το παιχνίδι και σας είπα ότι θα βρούμε ιδέες, περίμενες ότι στο τέλος  θα 

βγούνε τέτοιες ιδέες; 

ΜΑ8: Όχι δεν το περίμενα, δεν περίμενα να τελειώσει έτσι το παιχνίδι... Στην τελευταία 

ερώτηση είχαμε βάλει όλοι πάρα πολλή φαντασία... 

 

Ε: Αυτό ήταν λόγω της κάρτας, επειδή σας το έλεγα συνέχεια εγώ ή επειδή εσείς το 

καταλάβατε και θέλατε να πάτε πιο πέρα, πιο κάτω..; 

ΜΑ8: Βοήθησαν όλα πιστεύω... Γιατί το καταλαβαίναμε σιγά σιγά το παιχνίδι και δεν 

ήμασταν τόσο αγχωμένοι και βάζαμε περισσότερη φαντασία στις απαντήσεις μας... 

 

Ε: Πιστεύεις ότι με το σύνολο των ιδεών που βγάλαμε θα μπορούσε να φτιαχτεί μια 

ηλεκτρονική εφαρμογή για τα κλάσματα; 

ΜΑ8: Ναι, κάποια παιδιά έγραψαν πολύ ωραία πράγματα και αξίζει πραγματικά να μάθει 

κάποιος έτσι τα κλάσματα... Γιατί όλοι συνηθίζουν να μαθαίνουν το κλάσμα ½ με την 

κλασματική μορφή, ενώ σε αυτό το παιχνίδι άλλαξαν οι κανόνες και  φτιάξαμε τα κλάσματα 

όπως θα θέλαμε να είναι... Και αυτό πιστεύω είναι πολύ καλύτερο για εμάς και για κάθε 

παιδί. 
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Ε: Τι χρησιμότητα θα είχε αυτό το  παιχνίδι, εκτός από το να περνάς καλά; 

ΜΑ8: Ναι, τα παιδιά θα μάθαιναν καλύτερα τα κλάσματα γιατί τα παιδιά μαθαίνουν 

καλύτερα με το παιχνίδι... 

 

Ε: Τι χρησιμότητα θα είχαν οι ιδέες από μόνες τους, άσχετα με το συγκεκριμένο παιχνίδι, 

μπορεί να ήταν σε μια άλλη ηλεκτρονική εφαρμογή, με διαφορετική μορφή από το παιχνίδι... 

ΜΑ8:  Πάλι πιστεύω ότι θα βοηθήσουν... 

 

Ε: Τι διαφορά θα είχε από τις άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές που ήδη υπάρχουν; 

ΜΑ8: Αλλάζει λίγο ο τρόπος που ξέρουμε τα κλάσματα και πάμε σε ένα άλλο τρόπο που τα 

παιδιά καταφέρνουν καλύτερα να το μάθουν,δηλαδή το ⅓ το μαθαίνουμε με το  

ότι πήδηξε κάποιος τη λίμνη και έπεσε μέσα, οπότε αυτό διασκεδάζει... Έρχεται στο μυαλό 

του παιδιού καλύτερα. 

 

Ε: Είχε νόημα αυτό παιχνίδι ή πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε τέτοιες  και τόσες 

ιδέες και με έναν άλλο διασκεδαστικό τρόπο; 

ΜΑ8: Πιστεύω ότι το παιχνίδι βοήθησε πολύ, το ταμπλό γενικότερα και δεν ξέρω αν με άλλο 

τρόπο θα βγάζαμε τέτοιες ιδέες... 

 

Ε: Σκέφτηκες το χρόνο καθόλου, κουράστηκες ενώ έπαιζες, ήρθε η στιγμή που είπες εδώ 

θέλω να σταματήσω; 

ΜΑ8: Όχι, δεν κατάλαβα πώς περνούσαν οι ώρες, περνούσα πάρα πολύ ωραία και δεν ήθελα 

να τελειώσει κατά κάποιο τρόπο... 

 

Ε: Τη στιγμή δηλαδή που είπα τελειώσαμε, ήσουν εντάξει ή θα ήθελες κι άλλο; 

ΜΑ8: Θα ήθελα κι άλλο γιατί μου άρεσε η διαδικασία. 

 

Ε: Θεωρείς ότι αν παίζαμε κι  άλλο θα βγάζαμε καλύτερες ιδέες; 

ΜΑ8: Ναι, γιατί είχε περάσει και λίγη ώρα, μπαίναμε στο νόημα του παιχνιδιού και βάζαμε 

και περισσότερη φαντασία... 

 

Ε: Θεωρείς ότι εγώ σας βοήθησα παραπάνω απ ότι έπρεπε; 

ΜΑ8: Δεν ξέρω... 

 

Ε: Θεωρείς ότι εγώ βοήθησα πιο πολύ για να το καταλάβετε ή θεωρείς ότι σου είπα και 

απάντηση καμιά φορά; 

ΜΑ8: Μας βοηθήσατε να καταλάβουμε την κάρτα, όχι να την απαντήσουμε. 

 

Ε: Ο χαρακτήρας που κάναμε στην αρχή πώς λειτούργησε; Σε βοήθησε, σε κούρασε, σου 

άρεσε; 

ΜΑ8: Με βοήθησε πάρα πολύ, πάνω σ’ αυτόν έκανα τα πάντα... 

 

Ε: Εσύ τα έκανες όλα με την Αφροξυλάνθη.. 

ΜΑ8: Ναι, και επίσης είχε στοιχεία και από τον δικό μου χαρακτήρα, αλλά έβαλα και κάποια 

πράγματα που θα ήθελα να είναι.. 
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Ε: Δηλαδή; 

ΜΑ8: Πιστεύω ο χαρακτήρας μου είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ εγώ να είμαι, δεν 

μπορώ να γίνω ποτέ σαν κι αυτόν, και προσπαθώ... Κυρίως τα επίθετα... Προσπάθησα να 

βάλω μόνο καλά και προσπάθησα να φτιάξω ένα χαρακτήρα που ήθελα, με στοιχεία από τον 

δικό μου... 

 

Ε: Οπότε σκεφτόσουν συνέχεια με βάση τον χαρακτήρα σου; 

ΜΑ8: Συνέχεια... 

 

Ε: Αν παίζαμε το παιχνίδι χωρίς τον χαρακτήρα; 

ΜΑ8: Δεν θα μπορούσα να βγάλω τίποτα, ούτε τα αφροσέικ, ούτε τους αφροπαρονομαστές, 

θα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω πάρα πολλά ονόματα, δεν θα μπορούσα να 

χρησιμοποιήσω στοιχεία που θα ήθελα να είναι ο χαρακτήρας μου για να γίνει καλύτερη η 

απάντηση.  

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ8: Περίμενα να ακούσω τις ιδέες από τους άλλους γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίες και  είχαν 

πολλή φαντασία... 

 

Ε: Δε σε κούρασε αυτό; 

ΜΑ8: Καθόλου. 

 

Ε: Ένιωσες ανταγωνιστικά; Θεωρείς οτι τα παιδιά το έκαναν για το βαθμό ή το ξέχασαν στο 

τέλος; Τα 2 αγόρια το μέτρησαν λίγο... 

ΜΑ8: Ναι το μέτρησαν. 

 

Ε: Τι υπερίσχυε όμως στο παιχνίδι; 

ΜΑ8: Δεν υπερίσχυε αυτό, υπερίσχυε το αν καταλαβαίναμε την ιδέα και ήταν πρωτότυπη. 

 

Ε: Στο τέλος η αξιολόγηση πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ8: Ήταν ωραία σχετικά, γιατί βάζαμε τον εαυτό μας να καταλάβει τι γράψαμε, όταν το 

ξαναακούγαμε... 

 

Ε: Έχει αλλάξει κάτι μετά το παιχνίδι σε σχέση με το πώς βλέπεις τα κλάσματα; 

ΜΑ8: Τα κλάσματα πάντα τα σκεφτόμουν αλλιώς, δηλαδή τα ξεχνούσα,τα φοβόμουνή, ήταν 

κάτι που δε μου άρεσε και τόσο πολύ στα μαθηματικά, αλλά τώρα μου αρέσουν 

περισσότερο,ντα είδα με άλλο μάτι, δε φοβάμαι μήπως τα ξεχάσω, είδα ότι μπορώ να 

διασκεδάσω με αυτά... 

 

 Ε: Αν άλλαζες κάτι στο παιχνίδι τι θα ήταν αυτό; Κάποια βελτίωση ίσως; 

ΜΑ8: Να έχει περισσότερο Βreaking the rules, να έχει περισσότερες κάρτες, θα ήθελα να 

ξαναπροσπαθήσω να παίξω αυτή την κάρτα. 
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Συνεδρία 3η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητής 9: ΜΣ9 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Stavento  

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

Ε: Πώς πέρασες; 

ΜΣ9: Πέρασα φανταστικά, κάναμε ωραία πράγματα, δημιουργήσαμε... 

 

Ε: Τι σκέφτηκες μόλις τελειώσαμε το παιχνίδι; 

ΜΣ9: Πόσο ωραία πέρασα... και πέρασα τέλεια... 

 

Ε: Περίμενες να βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες; 

ΜΣ9: Δεν το περίμενα . 

 

Ε: Πότε άρχισες να καταλαβαίνεις τι κάνουμε και να μπαίνεις στο νόημα; 

 ΜΣ9: Στη δεύτερη ζαριά. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι οι ιδέες που βγάλαμε θα ήταν χρήσιμες για να μπούνε σε μία ηλεκτρονική 

εφαρμογή για τα κλάσματα; 

ΜΣ9: Μερικές από αυτές θα ήταν χρήσιμες και μερικές άλλες όχι... 

 

Ε: Γιατί; 

ΜΣ9: Ας πω για τις δικές μου, πιστεύω δεν θα ήταν πολύ κατανοητές για τα παιδιά... 

 

Ε: Κι όμως οι δικές σου ήταν πολύ κατανοητές... 

ΜΣ9: Ναι, αλλά κάποιες δεν τις καταλάβαινε η Μ... 

 

Ε: Τις καταλάβαινε, απλά ήθελε περισσότερο χρόνο... Πιστεύεις ότι οι περισσότερες θα 

μπορούσαν να μπουν σε μία εφαρμογή που θα είναι χρήσιμη για τα παιδιά; 

 ΜΣ9: Ναι. 

 

Ε: Ο χαρακτήρας που φτιάξαμε στην αρχή πως λειτούργησε για σένα; 

ΜΣ9: Λειτούργησε σαν πιόνι, μου άρεσε, αλλά δεν τον χρησιμοποίησα, χρησιμοποίησα μόνο 

τον σούπερ ήρωα, τον Flash. 

 

Ε: Αν παίζαμε το παιχνίδι χωρίς τον χαρακτήρα τη διαφορά θα είχε; 

ΜΣ9: Δεν θα είχα ποιον σούπερ ήρωα να βάλω . 

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους άλλους πώς σου φάνηκε; 

 ΜΣ9: Μου άρεσε και ήθελα να τις ακούσω, να τους διορθώνω, να με διορθώνουν. 

 

Ε: Τι διαφορά θα είχε αν βγάζω με ιδέες για τα κλάσματα με άλλους τρόπους και όχι με το 

παιχνίδι; 
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ΜΣ9: Δεν θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. 

 

Ε: Ένιωσες ότι κουράστηκες κάποια στιγμή; 

ΜΣ9: Όχι, μόνο στο τέλος λίγο. 

 

Ε: Θεωρείς ότι θα μπορούσε να κρατήσει λιγότερο το παιχνίδι; 

ΜΣ9: Όχι γιατί δεν θα ήταν διασκεδαστικό. 

  

Ε: Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή; 

ΜΣ9: Όταν πήρα μία κάρτα που μπορούσα να γράψω πολλές ιδέες. 

 

Ε: Έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που βλέπεις τα κλάσματα; 

ΜΣ9: Τα καταλαβαίνω περισσότερο νομίζω τώρα... 

 

Ε: Τι εννοείς, ότι θα μπορούσες να λύσεις περισσότερα προβλήματα μαθηματικών; 

 ΜΣ9: Όχι, προβλήματα μπορούσα να λύσω και πριν, τώρα κατάλαβα ότι τα κλάσματα 

υπάρχουν παντού . 

 

Ε: Θα άλλαζες είχα βελτιώνεις κάτι στο παιχνίδι; 

ΜΣ9: Όχι, δεν θα βελτίωνα κάτι. 

 

Συνεδρία 3η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθήτρια 10: ΜΑ10 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Jenny  

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

Ε: Πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ10: Μία χαρά, πολύ ενδιαφέρον και χαρήκαμε, διασκεδάσαμε. 

 

Ε: Το παιχνίδι ήταν κάτι που περίμενες; 

 ΜΑ10: Όχι ακριβώς, περίμενα κάτι σαν παιχνίδι μνήμης . 

 

Ε: Περίμενες ότι θα βρούμε τόσες πολλές ιδέες; 

 ΜΑ10: Ναι γιατί έχουμε παίξει κάτι παρόμοιο, ένα παιχνίδι με ιδέες σε σχέση με τη μνήμη, 

δεν θυμάμαι ακριβώς πως ήταν, όχι στο σχολείο... 

 

Ε: Μπορείς να το περιγράψεις; 

ΜΑ10: Με μνήμη είχε να κάνει, είχε κάρτες και λέγαμε ιδέες, αλλά δεν τις γράφαμε. 

 

Ε: Πότε ακριβώς κατάλαβες ότι θα βγάλουμε τόσες ιδέες; 

 ΜΑ10: Όταν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε το παιχνίδι στην τρίτη ζαριά. 
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Ε: Πιστεύεις ότι οι ιδέες που βγάλαμε μπορούν να μπουν σε μία εφαρμογή που θα είναι 

χρήσιμη για τα παιδιά; 

ΜΑ10: Ναι φυσικά. 

 

Ε: Θα ήταν το ίδιο αν δεν παίζαμε το παιχνίδι αλλά βρίσκαμε τις ιδέες με άλλους τρόπους; 

ΜΑ10: Όχι δεν θα ήταν το ίδιο γιατί το παιχνίδι ήταν ένα κίνητρο  για να  μπορέσουμε να 

σκεφτούμε. 

 

Ε: Σκέφτηκες τους πόντους όταν έπαιζες το παιχνίδι; 

ΜΑ10: Όχι.  

 

Ε: Η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ10: Μου άρεσε αλλά με άγχωνε μερικές φορές γιατί δεν είχα γράψει τόσα πολλά, οπότε 

με βοήθησε για να ξανασκεφτώ. 

  

Ε: Αν είχαμε δυο συντονιστές στο παιχνίδι, ακόμη ένα άτομο μαζί με εμένα, πιστεύεις θα 

ήταν καλύτερα; 

ΜΑ10: Όχι γιατί θα ήταν από πάνω μας και θα μας άγχωνε... Η μια κυρία μπορεί να σε 

βοηθήσει, αν ήταν 2 άτομα δεν ξέρω, εγώ αγχώνομαι πάντως... Επειδή θα πρέπει να 

τελειώσω γρήγορα... Να είναι σωστό... 

 

Ε: Ποια ήταν η καλύτερή σου στιγμή στο παιχνίδι; 

ΜΑ10:  Όταν συμπληρώναμε τον χαρακτήρα μας και όταν μετρούσαμε τους βαθμούς, την 

αξιολόγηση των καρτών στο τέλος. 

 

Ε: Πώς θα ήταν το παιχνίδι χωρίς τη δημιουργία του χαρακτήρα; 

ΜΑ10: Χωρίς τον χαρακτήρα δεν θα με βοηθούσε και πολύ, με αυτά που έγραψα για τον 

χαρακτήρα, με βοήθησαν και στις κάρτες  

 

Ε: Ένιωσες ότι κουράστηκες; 

ΜΑ10: Προς το τέλος λίγο ναι. 

 

Ε: Δηλαδή τι σκέφτηκες, να τελειώνουμε; 

 ΜΑ10: Ναι. 

 

Ε: Θεωρείς ότι το παιχνίδι έπρεπε να κρατήσει λιγότερο; 

 ΜΑ10: Όχι γιατί αλλιώς δεν θα είχε πλοκή, η στιγμή που σταματήσαμε ήταν η κατάλληλη. 

 

Ε: Μετά το παιχνίδι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που βλέπεις τα κλάσματα; 

ΜΑ10: Έχει αλλάξει, θα προτιμώ να κάνουμε τα κλάσματα με ένα παιχνίδι όπως τώρα, παρά 

όπως θα κάνουμε στο μάθημα. 

 

Ε: Θεωρείς ότι κατάλαβες κάτι περισσότερο; 

ΜΑ10: Ναι, με βοήθησε να καταλάβω οτι υπάρχουν κλάσματα και στο χώρο γύρω μας. 
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Ε: Θα άλλαζες ή θα βελτίωνες κάτι στο παιχνίδι; 

ΜΑ10: Όχι. 

 

 

Συνεδρία 3η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθήτρια 11: ΜΑ11 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Liza 

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

Ε: Πώς πέρασες; 

ΜΑ11: Πολύ ωραία. 

 

Ε: Τι σου άρεσε περισσότερο; 

 ΜΑ11: Που φτιάξαμε τον χαρακτήρα . 

 

Ε: Η καλύτερή σου στιγμή; 

ΜΑ11: Όταν φτιάχναμε τους δικούς μας κανόνες στα μαθηματικά. 

 

Ε: Ένιωσες κάποια στιγμή ότι βαρέθηκες ή κουράστηκες; 

ΜΑ11: Δεν βαρέθηκα, κουράστηκα μόνο όταν μετρούσαμε τους πόντους. 

 

Ε: Περίμενες να βγάλουμε στο τέλος τόσες πολλές ιδέες; 

ΜΑ11: Όχι. 

 

Ε: Δηλαδή τι σκέφτηκες στην αρχή και τι σκέφτηκες στο τέλος; 

ΜΑ11: Μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο και πίστευα δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε αλλά 

τελικά βγάλαμε πάρα πολλές ιδέες. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι το σύνολο ιδεών που βγάλαμε θα μπορούσε να μπει σε μία ηλεκτρονική 

εφαρμογή για κλάσματα; 

ΜΑ11: Ναι. 

 

Ε: Ο χαρακτήρας που φτιάξαμε στην αρχή του παιχνιδιού πως λειτούργησε για σένα; 

ΜΑ11:  Δεν με βοήθησε, παρά μόνο σε 1 ερώτηση, αλλά ήταν τέλεια όταν το φτιάχναμε. 

 

Ε: Τι παραπάνω σου έδωσε σε σχέση με το να το παίζαμε χωρίς αυτόν;  

ΜΑ11: Ενθουσιάστηκα όταν το φτιάξαμε, δεν μου χρησίμευσε, αλλά ενθουσιάστηκα. 

 

Ε:  Η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ11: Περίμενα να δω τι είχαν γράψει οι άλλοι, δεν κουράστηκα. 

 

Ε: Είχε νόημα  που τις ιδέες τις βγάλαμε μέσα από αυτό το παιχνίδι; 

 ΜΑ11: Ναι, γιατί ήταν ένας χαρούμενος τρόπος. 
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Ε: Τι σκέφτηκες όταν τελειώσαμε;  

ΜΑ11: Να πάω σπίτι. Αλλά δεν κουράστηκα τόσο πολύ, μου άρεσε πολύ. 

 

Ε: Είπες σε κάποιο σημείο ότι θέλεις να τελειώνουμε; 

 ΜΑ11: Όχι. 

 

Ε: Θεωρείς ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τα κλάσματα μετά το παιχνίδι; 

ΜΑ11: Ναι, μου είναι πιο εύκολα τώρα γιατί μέσα από τις κάρτες και μέσα από αυτά που 

γράφαμε τα μάθαμε με ένα διαφορετικό τρόπο, το έκανε πιο εύκολο..σκεφτόμασταν 

κιόλας..Τώρα τα είδα μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι 

 

 Ε: Θεωρείς ότι ήτανε πολύ ο χρόνος που παίξαμε ; 

ΜΑ11: Δεν είχα πρόβλημα και να παίζαμε περισσότερο. 

 

 Ε: Αν άλλαζες κάτι, τι θα άλλαζες; 

ΜΑ11: Δε θα άλλαζα κάτι. 

 

 

 

 

Συνεδρία 3η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθήτρια 12: ΜΑ12 

Όνομα σχεδιαστικού alter ego: Νεφέλη  

Ερευνήτρια: Ε 

 

 

Ε: Πώς πέρασες; 

ΜΑ12: Πολύ ωραία. 

  

Ε: Πώς σου φάνηκε; 

ΜΑ12: Διασκεδαστικό. 

 

Ε: Περίμενες ότι θα βγάζαμε τόσες ιδέες στο τέλος; 

 ΜΑ12: ‘Οχι, περίμενα πιο λίγες. 

 

Ε: Πιστεύεις ότι αυτή η εφαρμογή που θα φτιάξουμε έχει κάποια χρησιμότητα αξίζουν 

δηλαδή  οι ιδέες που βγάλαμε να μπουν σε αυτή; 

ΜΑ12: Ναι. 

 

Ε: Θα έπαιζες εσύ αυτή την εφαρμογή; 

ΜΑ12: Ναι. 

 

Ε: Σε σχέση με τις εφαρμογές που ήδη υπάρχουν τι διαφορά θα έχει αυτή η εφαρμογή; 
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 ΜΑ12:  Έχει ιδέες από παιδιά. 

 

Ε: Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι για σένα; 

ΜΑ12:  Όταν φτιάχναμε τον φανταστικό χαρακτήρα.  

 

 Ε: Πώς σε βοήθησε ο χαρακτήρας σου στο παιχνίδι,  αν σε βοήθησε... 

 ΜΑ12: Με τον ήρωα που έφτιαξα με βοήθησε να γράψω ιδέες . 

 

Ε: Τι διαφορά θα είχε αν παίζαμε το παιχνίδι χωρίς να δημιουργήσουμε τον χαρακτήρα; 

 ΜΑ12: Δεν θα έβγαζα τόσες ιδέες . 

 

Ε: Πώς σου φάνηκε η παρουσίαση των ιδεών από τους υπόλοιπους; 

 ΜΑ12: Περίμενα να ακούσω και τις ιδέες των άλλων. 

 

Ε: Θεωρείς ότι έμαθες κάτι ή άλλαξε κάτι στον τρόπο που σκέφτεσαι τα κλάσματα μετά το 

παιχνίδι; 

 ΜΑ12: Με όλα αυτά τα παραδείγματα τα κατάλαβα ακόμη καλύτερα . 

  

Ε: Θα άλλαζες κάτι στο παιχνίδι; 

 ΜΑ12: Δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι. 

 

Ε: Θεωρείς ότι ήταν πολλές οι ώρες που παίξαμε το παιχνίδι; Ένιωσες ότι κουράστηκες; 

ΜΑ12: Όχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Οι συνεντεύξεις της κύριας έρευνας 

 

Συνεδρία 1η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητές/τριες: Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 (οι απαντήσεις τους υποδηλώνονται με αλλαγή 

στις παύλες του διαλόγου, οπότε θα σημειώνονται μόνο με την παύλα) 

Ερευνητής: Ε1 
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Ερευνήτρια: Ε2 

 

 

Ε1: Πιστεύετε ότι έχει νόημα να φτιάξουμε μία εφαρμογή με τις ιδέες που μόλις διαβάσαμε; 

-Ναι, ναι... Γιατί δεν θα βοηθούσε μόνο εμάς, αλλά και κάποια άλλα παιδιά που 

δυσκολεύονται με τα κλάσματα, και με πιο απλά λόγια, απ ‘ότι τα λένε οι δάσκαλοι, θα τα 

βοηθούσε αρκετά. 

 

Ε1: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην εφαρμογή και τον τρόπο που έχετε διδαχθεί τα 

κλάσματα; 

-Εδώ είναι λίγο πιο ευχάριστα, ενώ στο σχολείο πιο βαρετά. 

-Όχι πιο βαρετά, αλλά πώς να το πω... Πιο επιστημονικά, πιο περίπλοκα... Αυτά τα 

παραδείγματα είναι πιο βοηθητικά. 

 

Ε1: Η διαδικασία πώς σας φάνηκε; Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσαμε να εξάγουμε ιδέες; 

-Μια χαρά... 

 

Ε1: Σας φάνηκε εύκολο ή δύσκολο; 

-Και εύκολο και δύσκολο... Κάποιες ερωτήσεις ήταν πιο δύσκολες να τις απαντήσεις... 

- Εύκολο ήταν, και 2-3 ερωτήσεις που ήταν πιο δύσκολες, τις αναλύσαμε μετά και έγιναν 

εύκολες... 

 

Ε1: Θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε τη διαδικασία για να 

μπορείτε εσείς να παράγετε πιο πολλές ιδέες, και σχετικές ιδέες; 

-... 

 

Ε1: Από όλες τις ιδέες που φτιάξατε ποια σας άρεσε περισσότερο; 

-Με τους ουρανοξύστες, άσχετα αν ήταν δικιά μου ιδέα. 

-Με τα στεφάνια που τα πετάμε. 

-Όλες ωραίες ήταν, από αυτές που φτιάξαμε ήταν περίπου ίδιες, μπορεί να άλλαζαν λίγο οι 

λέξεις αλλά ήταν το ίδιο πράγμα... 
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Ε1: Μαθηματικά εννοείς... 

-Ναι. 

 

Ε1: Ναι, αλλά το μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε... Είναι άλλο να σου πω 1/6  του γλυκού, και 

άλλο 1/6 του σύννεφου γιατί ταυτίζεσαι με αυτό, είναι μια εμπειρία, και 1/6 τι σημαίνει; 

Μπορεί να σημαίνει βροχή... 1/6 από το μακαρόνι μπορεί να σημαίνει 100 θερμίδες… Έχει 

διαφορετικές προεκτάσεις το καθένα… Αλλά μαθηματικά έχεις δίκιο… Είναι το ίδιο πράγμα… 

Συμβολικά είναι το 1/6 σε κάθε περίπτωση... Θα προτείνατε στους συμμαθητές σας να 

συμμετέχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα; 

-Ναι, ναι, εγώ το έχω ήδη κάνει. 

 

Ε1: Αυτό που κάναμε λέγεται συμμετοχική σχεδίαση και βασίζεται στο γεγονός ότι εσείς 

μάλλον μπορείτε να μας πείτε πολλά περισσότερα από εμάς για το πώς θέλετε να μαθαίνετε, 

μέσα από τις δικές σας εμπειρίες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας… ελπίζουμε 

μέχρι τον Σεπτέμβρη να έχουμε φτιάξει την εφαρμογή για να σας την δείξουμε και να 

καμαρώνετε που είστε δημιουργοί της. 

 

 

Συνεδρία 2η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητές/τριες: Μ5, Μ6, Μ7, Μ8 (οι απαντήσεις τους υποδηλώνονται με αλλαγή 

στις παύλες του διαλόγου, οπότε θα σημειώνονται μόνο με την παύλα) 

Ερευνητής: Ε1 

Ερευνήτρια: Ε2 

 

Ε1: Πώς περάσατε; 

-Τέλεια... 

 

Ε1: Δεν κουραστήκατε πολύ..; 

-Όχι. 

 

Ε1: Την Ολίβια, την Ελένη (σχεδιαστικά alter ego) σας άρεσε όταν τις φτιάχνατε; 

-Ναι. 
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Ε1: Έχουν καμία σχέση με εσάς; 

-Η δικιά μου έχει σχέση… Fοράμε και οι δυο γυαλιά… Kαι εγώ κάπως έτσι είμαι στο σχολείο, 

κάνω τα μαλλιά μου και έχουμε και οι δυο στρογγυλό πρόσωπο... 

 

Ε1: Πέρα από την εμφάνιση... Στην προσωπικότητα; 

-Έτσι όπως την έβαλα; Έχει πολύ μεγάλη σχέση... 

-Εμένα δεν έχει... 

 

Ε1: Δεν έχει; Δεν είσαι εσύ με αυτοπειθαρχία; Και τα άλλα επίθετα που έβαλες; 

-Ναι. 

-Έχει κάποια σχέση, αλλά στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας θα έβαζα κι άλλα για μένα... 

 

Ε1: Θα έβαζες κι άλλα, αλλά όχι διαφορετικά από αυτά; 

-Όχι. 

-Εμένα μου άρεσε η εικόνα της αλλά στα χαρακτηριστικά δεν είναι σαν κι εμένα... δηλαδή 

έβαλα νευρική, αλλά εγώ δεν είμαι... 

 

Ε1: Στην διαδικασία του παιχνιδιού σας βοήθησε καθόλου; Σκεφτόσασταν αυτά τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή όχι; 

-Όχι. 

-Μερικές φορές ναι. 

-Λίγο. 

-Κι εγώ λίγο. 

 

Ε1: Περιμένατε να παράγουμε αυτές τις ιδέες; 

-Όχι. 

-Έτσι κι έτσι... 

-Κι εγώ έτσι κι έτσι... 
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Ε1: Δηλαδή υπήρχαν κάποιες που περίμενες και κάποιες που δεν τις περίμενες; 

-Ναι. 

 

Ε1: Πιστεύετε ότι αν δεν είχαμε αυτό το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτές τις 

ιδέες; 

-Όχι. 

-Θα ήταν πιο δύσκολο… Εδώ ο καθένας είχε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά και έκανε 

διαφορετικά πράγματα… Ενώ αλλιώς θα τα είχαμε κάνει όλα μαζί, και θα ήταν πάνω-κάτω 

το ίδιο όλο... 

 

Ε1: Άρα βοήθησε το γεγονός ότι είχατε διαφορετικές πηγές σκέψης... Κάτι τέτοιο μου λες..; 

-Ναι. 

 

Ε1: Από όλα αυτά που είδατε ποιο σας άρεσε περισσότερο, οι κάρτες, ο χαρακτήρας..; 

-Ο χαρακτήρας (όλοι). 

 

Ε1: Θεωρείτε ότι αξίζει να φτιάξουμε μια εφαρμογή στο τάμπλετ με βάση αυτές τις ιδέες; 

-Ναι (όλες)… Και για άλλα μαθήματα… Έχω σκεφτεί για Ιστορία… Επειδή με δυσκολεύει να 

την μάθω… Να κάνουμε πάλι σαν συνεδριάσεις και να βγάζουμε τραγούδια γιατί είναι πιο 

εύκολο στα παιδιά να το θυμούνται… Θα μας έρχεται πιο εύκολο και μάλλον θα το 

θυμόμαστε για μια ζωή... Δεν θα το ξεχάσουμε... 

 

Ε1: Θα βελτιώνατε το παιχνίδι, έχετε καμία ιδέα; 

-Κάποιος να κέρδιζε στο τέλος.. . Θα είχαμε έτσι αγωνία ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνει... 

 

Ε1: Αυτό το κάναμε γιατί πιστεύουμε ότι εσείς έχετε περισσότερες ιδέες για το πώς πρέπει 

να διδάσκεστε... 

-Ή ας πούμε τα μαθηματικά να τα κάνουμε μέσα στη φύση με παιχνίδια... Να μην τα κάναμε 

μέσα στο μάθημα... 
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Ε1: Αυτό ονομάζετε συμμετοχική σχεδίαση, δηλαδή καθόμαστε μαζί με τους μαθητές για να 

σχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε... Οπότε δίνουμε περισσότερη φωνή στους 

μαθητές. Θα κάνουμε πολλές συνεδρίες, έξι- εφτά με μαθητές  και θα πάρουμε τις ιδέες τους 

και με βάση αυτές θα διαλέξουμε τις καλύτερες με βάση τις αξιολογήσεις σας και θα τις 

βάλουμε μέσα στην εφαρμογή. 

 

Συνεδρία 3η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητές/τριες: Μ9, Μ10, Μ11, Μ12 (οι απαντήσεις τους υποδηλώνονται με 

αλλαγή στις παύλες του διαλόγου, οπότε θα σημειώνονται μόνο με την παύλα) 

Ερευνητής: Ε1 

Ερευνήτρια: Ε2 

 

Ε1: Πώς σας φάνηκε η διαδικασία; 

-Πολύ ωραία, διασκεδαστική. 

 

Ε1: Σε σχέση με τον στόχο μας, να φτιάξουμε μια εφαρμογή για τους μαθητές για τα 

κλάσματα; 

-Ναι γιατί εμείς σκεφτόμασταν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν εφαρμογές για το 

τάμπλετ στα κλάσματα... Για να διδαχθούν καλύτερα τα κλάσματα… Εμείς σκεφτόμασταν... 

-Εξασκήσαμε τον εγκέφαλό μας... 

-Νομίζω βοήθησε πολύ το επιτραπέζιο… Οι κάρτες και οι βοήθειες που είχε επάνω στις 

κάρτες... Νομίζω με βοήθησαν πολύ... Και δεν βαρέθηκα… Μόνο λίγο στο τέλος… Νομίζω 

ήταν διασκεδαστικό... 

 

Ε1: Οι ιδέες που βγάλαμε θεωρείς ότι ήταν χρήσιμες; 

-Μερικές από αυτές ναι. 

 

Ε1: Θεωρείς δηλαδή ότι αξίζει να φτιάξουμε μια εφαρμογή ταμπλέτας με τον Ironman  π.χ. 

να σπάει τοίχους; 

-Ναι. 

-Ήταν ωραία γιατί μπορείς να βοηθήσεις κι άλλα παιδιά που δεν ξέρουν αυτά που ξέρουμε 

εμείς… Και το επιτραπέζιο βοήθησε πολύ... 
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Ε1: Οι ιδέες οι τελικές πώς σου φάνηκαν; Περίμενες  τέτοιες ιδέες; 

-Όχι. 

- Κι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, καμία σχέση με το σχολείο εννοείται... Πολύ καλύτερα… 

Εμένα μου άρεσε πολύ η κάρτα My hero, εμπνεύστηκα πολύ από αυτή την κάρτα και μου 

άρεσε πολύ που φτιάχναμε χαρακτήρες…. 

 

Ε1: Οι ιδέες οι τελικές πώς σου φαίνονται στο σύνολο τους; 

-Μια χαρά, φτιάχνουν παιχνίδι… 

 

Ε1: Ο χαρακτήρας που έφτιαξες έχει κάποια σχέση μαζί σου; Δες τον κιόλας… Έχει κάποια 

χαρακτηριστικά δικά σου ή όχι; 

-Πάντως ασχολείται και αυτή με το Instagram, όπως κ εγώ.. 

 

Ε1:Την φράση ‘’you can do it’’, την λες κι εσύ; 

-Όχι... Aλλά καμιά φορά είμαι κι εγώ ανταγωνιστική… 

 

Ε1: Σε βοήθησε η Jenny (σχεδιαστικό alter ego) στην διαδικασία παραγωγής σκέψεων; 

-Ναι, σε κάποια σημεία, γιατί με αυτά που έχω γράψει ας πούμε, με βοηθούσαν για να 

σκεφτώ καλύτερες ιδέες. 

 

Ε1: Θεωρείτε ότι θα ήταν ίδιο το παιχνίδι με, ή χωρίς τους χαρακτήρες; 

-Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είχε για μένα και μεγάλη διαφορά… Σε κάποια σημεία… Με 

βοήθησε στο Μy hero, δηλαδή ας πούμε τα χαρακτηριστικά… Δεν με βοήθησε κάπως 

παραπάνω... 

- Εντάξει... Δεν σε βοήθησε σε... Πολύ ο χαρακτήρας... Εντάξει... 

-Μου άρεσε ο χαρακτήρας γιατί δημιουργούσαμε ένα πιο ευχάριστο κλίμα... Και με το : «αν 

ήταν ο super hero» ... Με βοήθησε... Δεν θα έλεγα ότι μοιάζουμε... 

 

Ε1: Σε σχέση με τις κάρτες… Θεωρείτε ότι μπόρεσαν να σας βοηθήσουν; Θα θέλατε να είναι 

κάπως διαφορετικές; Υπάρχει κάποια που σε βοήθησε περισσότερο; 
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-Με βοήθησαν πολύ οι κάρτες, τα βοηθήματα που είχαν… 

 

Ε1: Τα βοηθήματα, δηλαδή; 

-Σου έλεγε δηλαδή «σπάσε τους κανόνες», σου έλεγε πράγματα που μπορείς να 

αναφέρεσαι... 

-Εμένα αυτή με το Future μου έδωσε βοήθεια για να... 

-Σκεφτείς κάτι διαφορετικό… 

-Ναι... 

-Εμένα αυτή με τα Ρήματα με βοήθησε… Σου έδινε τα ρήματα και εσύ έκανες τις προτάσεις... 

Ήταν εύκολο... 

 

Ε1: Στην όλη εμπειρία αυτό εδώ το επιτραπέζιο, τα ζάρια, τα πιόνια έπαιξαν ρόλο; 

-Εντάξει τα πιόνια δεν ήταν και κάτι, απλά ήταν για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε πάνω στο 

ταμπλό.. Το ταμπλό μας βοηθούσε πιο πολύ γιατί είχε αυτό με τα ζάρια στην τύχη και τις 

κάρτες… Αυτά.. Μου έδειχνε δηλαδή ποια κάρτα θα έχω… 

 

Ε1: Ως ένα εργαλείο τυχαίας επιλογής του τρόπου αναζήτησης των ιδεών.. 

-Ναι  

-Κι εγώ συμφωνώ ακριβώς με αυτά που είπε η ... Σε σχέση με το ταμπλό. 

 

Ε1: Τώρα που τελειώσατε, που παίξατε το παιχνίδι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που βλέπετε 

τα κλάσματα; Σκέφτεστε… διαφορετικά; 

-Νομίζω ότι  θα το δούμε πιο πολύ στην πορεία… Δεν θα το καταλάβουμε αμέσως... 

-Το ίδιο με πριν... 

-Θα τα κάνω με ευχαρίστηση… Θα σκέφτομαι όλες αυτές τις ιδέες που βρήκαμε... 

 

Ε1: Και θα λες στον δάσκαλο «ας κάνουμε ένα άλλο παράδειγμα, ας σπάσουμε έναν τοίχο»... 

Θα προτείνατε σε άλλους συμμαθητές σας να παίξουν αυτό το παιχνίδι; 

-Ναι. 
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Ε1: Γιατί; Τι θα τους λέγατε; Όταν γυρίσετε στο σχολείο τι θα τους πείτε ότι κάνατε εδώ; 

-Θα αλλάξουνε τη γνώμη τους για τα κλάσματα γιατί θα τα μισούνε πάρα πολύ… Θα άλλαζαν 

δηλαδή γνώμη και θα διασκέδαζαν πολύ... 

-Ότι ήταν τέλεια… Και σκεφτόμαστε διαφορετικά... Όχι να τα βλέπουμε  σαν μαθηματικά που 

μας κάνουν τη ζωή δύσκολη αλλά σαν παιχνίδια... Και στάνταρ άμα τους λέγαμε ότι ήταν 

ωραία τα μαθηματικά θα κορόιδευαν και θα έλεγαν: «Ποια μαθηματικά, πάτε καλά;» 

-Εγώ θα πω στον κολλητό μου ότι ήταν πάρα πολύ πιο διασκεδαστικό από το σχολείο, γιατί 

και φάγαμε, και περάσαμε πιο ωραία... 

 

Ε1: Και τι θα πεις ότι κάναμε εδώ; 

-Ότι παίζαμε. 

-Είδαμε τα μαθηματικά από άλλη πλευρά, δεν μοιάζουν καθόλου με τα μαθηματικά του 

σχολείου, εδώ δημιουργείς... Βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει... 

 

Ε1: Στο σχολείο κάνετε αντίστοιχους τρόπους σκέψεις; Σας βάζουν να σκέφτεστε με αυτό τον 

τρόπο; 

-Όχι. 

 

Ε1: Σας λείπει δηλαδή αυτό το πράγμα; 

-Ναι. 

 

Ε1: Δεν κουραστήκατε όμως και λίγο; Δηλαδή το μυαλό σας δεν είναι και λίγο «ψημένο»; 

-Ναι... Τρεις ώρες... 

-Βασικά κάναμε και  δυο ώρες μαθηματικά στο σχολείο πριν έρθουμε... 

 

Ε1: Θα είχατε να μας προτείνετε κάτι για να βελτιώσουμε την εμπειρία του παιχνιδιού; Μετά 

θα μαζέψουμε τις ιδέες σας που βαθμολογήσατε και μαζί με άλλες ιδέες από άλλες ομάδες 

θα βρούμε τις καλύτερες… Έχετε να μας προτείνετε κάτι για την βελτίωση της διαδικασίας; 

-Όχι. 

 

 



201 
 

Συνεδρία 4η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητές/τριες: Μ13, Μ14, Μ15, Μ16 (οι απαντήσεις τους υποδηλώνονται με 

αλλαγή στις παύλες του διαλόγου, οπότε θα σημειώνονται μόνο με την παύλα) 

Ερευνητής: Ε1 

Ερευνήτρια: Ε2 

 

Ε1: Πώς περάσατε; 

-Τέλεια! 

 

Ε1: Τι ήταν το πρώτο που σκεφτήκατε μόλις τελειώσατε το παιχνίδι; 

-Γιατί τελειώσαμε… 

-Ποιος πάει φροντιστήριο.. 

-Ότι περάσαμε πολύ ωραία… Γελάσαμε... Και ότι καταλάβαμε ότι είχαμε πολύ δημιουργικές 

ιδέες. 

-Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, τέλεια… Δεν θέλαμε να τελειώσει το παιχνίδι! 

 

Ε1: Περιμένατε να βγάλετε τόσες πολλές ιδέες; 

-Όχι… Ειδικά … 

-Όχι γιατί δεν ξέραμε τι θα κάνουμε… Εγώ νόμιζα ότι θα γράψουμε τεστ… 

-Εγώ δεν τις θεωρούσα τόσο έξυπνες… 

-Τι;; Μην το ξαναπείς αυτό! 

- Άνοιξαν οι ορίζοντες της φαντασίας μας γι’ αυτό... 

 

Ε1: Είναι ωραίο αυτό που είπε, του άρεσαν οι ιδέες σας, πέρα από το γεγονός ότι το πρώτο 

μέρος ήταν υποτιμητικό… Ποιες ιδέες δηλαδή σου άρεσαν περισσότερο από αυτές που είχαν 

τα κορίτσια; Το ένιωσες αυτό... 

-Όχι, πλάκα έκανα... 

-Δεν είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό τον τρόπο μάθησης ποτέ... 

-Γλύκανέ το κιόλας.. 
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Ε1: Δεν ήταν τρόπος μάθησης αυτό.. 

-Μέσα από το παιχνίδι μάθαμε... 

 

Ε1: Τι έμαθες ακριβώς; 

-Να κάνουμε προβλήματα… 

-Να κάνουμε εξάσκηση… 

-Να δημιουργούμε δικά μας προβλήματα με περισσότερη φαντασία…  

-Και μάθαμε ένα καινούριο τρόπο για κλάσματα… Τον αστεριθμητή και τον 

ομπρελονομαστή… Και την γραμμή τηλεφώνου... Από εδώ και πέρα έτσι θα χρησιμοποιώ.. 

 

Ε1: Αξίζει να φτιάξουμε μια εφαρμογή με αυτές τις ιδέες; 

-Ναι… Και με των άλλων συμμαθητών μας; 

  

Ε1: Τι παραπάνω δηλαδή θα έχει από τις άλλες εφαρμογές που ήδη υπάρχουν ή  από τον 

τρόπο που σας διδάσκει ο δάσκαλος στο σχολείο; 

-Αυτή την εφαρμογή θα την έχουν φτιάξει παιδιά και όχι ενήλικες και θα έχει πιο πολύ 

φαντασία από ό,τι θα είχε ένας ενήλικας που δεν έχει φαντασία. 

- Μέσα από το παιχνίδι θα αποκτάς… Θα μπορείς να κάνεις και επανάληψη αυτά που δεν 

είχες καταλάβει από το σχολείο… Και να σε βοηθήσουνε έτσι όπως είναι αστεία… Ιδίως όταν 

υπάρχουν δάσκαλοι που τα εξηγούν με έναν τρόπο που τα καταλαβαίνουν μόνο αυτοί, ενώ 

οι μαθητές δεν τα καταλαβαίνουν… Και το εξηγούν πάλι με αυτό τον τρόπο, και οι μαθητές 

πάλι δεν το καταλαβαίνουν… Αυτή η εφαρμογή θα… 

 

Ε1: Δηλαδή σου δίνει πολλούς διαφορετικούς τρόπους εννοείς...; 

-Ναι επειδή τα μυαλά των παιδιών που θα την βλέπουν αυτή την εφαρμογή θα τα 

καταλαβαίνουν τα κλάσματα, γιατί παιδιά θα έχουν δημιουργήσει αυτή την εφαρμογή… Και 

έχουν τον ίδιο δείκτη νοημοσύνης (με εμάς) και θα τα καταλαβαίνουν πιο εύκολα... 

-Αυτή η εφαρμογή θα υπάρχει και για παιδιά γυμνασίου και πιο μεγάλα ή μόνο για δημοτικό; 

 

Ε1: Αυτό θα γίνει για παιδιά ίσα με εσάς περίπου… Οι χαρακτήρες που φτιάξατε σας 

βοήθησαν; Πώς λειτούργησαν; 
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-Εγώ πιο πολύ διασκέδασα. 

 

Ε1: Σε βοήθησε στις ιδέες; 

-Λίγο ναι. 

-Εμένα με βοήθησε στις ιδέες για να σκέφτομαι ότι την ιδέα που είχε η κάρτα μπορώ να την 

εφαρμόσω σε κάποιον, και να μην κάθομαι να σκέφτομαι ονόματα κιόλας... 

-Μου άρεσε, διασκέδασα, με βοήθησε, αλλά όχι τόσο πολύ σε όλα... 

 

Ε1: Το γεγονός ότι σας φωνάζαμε με αυτά τα ονόματα είχε πλάκα; 

-Ναι! Τώρα στο σχολείο θα το έχουμε συνήθεια να φωναζόμαστε έτσι! Θα μας φωνάζουν 

Σαμπρίνα, Νάνσυ, Λάουρα και Σταβ. 

- Αν παίζαμε χωρίς τον χαρακτήρα δεν θα μας βοηθούσε τόσο, εμένα προσωπικά με βοήθησε 

σε κάποια προβλήματα να τα κάνω ως ηρωίδα... 

 

Ε1: Οι κάρτες πως λειτούργησαν; 

-Οι κάρτες που σου δίνουν κλάσματα για να κάνεις τις ιδέες σου, λέξεις ας πούμε, τα 

ρήματα… Που δίνουν λέξεις για να σχηματίσεις το πρόβλημα... 

 

Ε1: Ποιες κάρτες σας άρεσαν περισσότερο; Ποια σας βοήθησε; Μία πείτε… 

-Με το χώρο πιο πολύ.. 

- Εμένα μου άρεσε το Μy hero… 

-Κι εμένα… 

-Εμένα τα Ρήματα... 

 

Ε1: Αν το βγάζαμε το παιχνίδι… Και είχαμε μόνο τις κάρτες... Θα ήταν το ίδιο; 

-Όχι, θα ήταν πιο ξενέρωτο... 

-Έχει πιο πολύ αγωνία που θα πας… Να θέλεις να πας σε μια συγκεκριμένη κάρτα, να τύχεις 

ένα συγκεκριμένο μέρος και όταν το τύχεις... Είναι πιο ωραίο… 

-Γιατί αν δεν ήταν τα ζάρια να ρίξεις, να δεις πού θα πας, να έπαιρνες συνέχεια κάποιες 

κάρτες που δεν ήταν... 
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-Ή αν έπαιρνες εσύ όποια κάρτα θες, δεν θα γινόταν... Δεν θα έπαιρνες κάποιες άλλες για να 

δοκιμάσεις καινούρια... Τον εαυτό σου… 

-Θα ήταν και λίγο βαρετά χωρίς τα ζάρια… Τα πιόνια.. Αν επιτραπέζιο ήταν όλο αυτό. 

 

Ε1: Τι θα πείτε στους κολλητούς σας για το τι κάνατε εδώ; 

-Ότι έχασε που δεν ήρθε, δεν ήταν τεστ, ότι διασκεδάσαμε περισσότερο κι απ’ ότι... 

Περάσαμε πολύ ωραία, γνωρίσαμε κι εσάς... 

- Ότι περάσαμε πολύ ωραία, ότι άξιζε που χάσαμε την ρομποτική για να έρθουμε εδώ... 

-Ότι περάσαμε πολύ ωραία, διασκεδάσαμε πολύ και ότι ίσως με αυτές τις ιδέες που φτιάξαμε 

να γίνει ένα παιχνίδι που θα συμμετέχουν πολλά άτομα πιστεύω και άμα γινόταν ξανά, θα 

ήθελα να πάρω μέρος... 

 

Ε1: Στους γονείς σας τι θα πείτε  αν σας ρωτήσουν τι κάνατε εδώ τρεις ώρες; 

-Ότι παίζαμε. Αυτό. 

 

Ε1: Τόσες χιλιάδες ιδέες, θα πεις μόνο ότι «παίζαμε»; (Γέλια). 

-Από αύριο θέλω να με γράψετε στο μποξ και να μου πάρετε και ένα ρόπαλο, αυτό (γέλια). 

 

Ε1: Καλό θα ήταν να μην το πούμε αυτό (γέλια). 

 

 

Συνεδρία 5η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητές/τριες:  Μ17, Μ18, Μ19, Μ20 (οι απαντήσεις τους υποδηλώνονται με 

αλλαγή στις παύλες του διαλόγου, οπότε θα σημειώνονται μόνο με την παύλα) 

Ερευνητής: Ε1 

Ερευνήτρια: Ε2 

 

Ε1: Πώς σας φάνηκε; 

-Πολύ ωραίο. 

-Ωραίο, πολύ καλό. 
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-Υπέροχα… Πέρασα υπέροχα, θα ήθελα να το ξανακάνω πάρα πολύ... 

-Εγώ θα ήθελα να το ξανάκανα και κάθε μέρα… Δεν θα είχα θέμα, είναι τόσο τέλειο, 

καταπληκτικό με λίγα λόγια, τέλειο. 

 

Ε1: Πιστεύατε ότι θα βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες; 

-Ναι. 

-Εγώ δεν ήμουν ιδιαίτερα σίγουρη αν θα βγάζαμε τέτοιες ιδέες και αν θα βγάζαμε και ωραίες 

ιδέες... 

-Ούτε εγώ αλλά … Τα καταφέραμε!  

-Δεν περίμενα να βρούμε τόσες πολλές αλλά… 

 

Ε1: Με αυτές τις ιδέες που βγάλαμε αξίζει να κάνουμε μία εφαρμογή για κλάσματα για τα 

παιδιά; 

-Δεν ξέρω, κάποιες δικές μου δεν νομίζω…  

 

Ε1: Μην βλέπεις τις δικές σου, δες το σύνολο… 

-Ναι θα άξιζε, εντάξει, μπορεί να υπάρξουν και καλύτερες… 

-Εμένα προσωπικά... Θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τα παιδιά… Πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά και 

ότι θα βοηθούσαν πάρα πολύ τα παιδιά που θα κατέβαζαν αυτή την εφαρμογή. 

- Κι εγώ πιστεύω ότι ήταν αρκετά καλές οι ιδέες μας αλλά κάποιες ίσως είχαν λίγο… 

 

Ε1: Εμείς γι’ αυτό σας βάζουμε να τις αξιολογήσετε... Εμείς μετά θα πάρουμε  τις καλύτερες 

όπως μας τις αξιολογήσατε εσείς…Τι διαφορά θα είχε δηλαδή αυτή η εφαρμογή σε σχέση με 

τις άλλες; 

-Θα έδινε παραδείγματα… Περισσότερα παραδείγματα... 

-Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες εφαρμογές που υπάρχουν είναι φτιαγμένες από μεγάλους 

και όχι από παιδιά, όπως εμάς που πήρατε ιδέες, οπότε πιστεύω ότι θα ήταν μια μοναδική, 

μάλλον διαφορετική εφαρμογή... 

-Δηλαδή, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα ήταν πρωτότυπη από τις άλλες, πιο απλή, δηλαδή 

από τις περισσότερες που έχω δει, τις έχουν κάνει μεγάλοι, δηλαδή από το πανεπιστήμιο κι 

αυτά.. Και θεωρώ επειδή τις κάναμε με παιδιά, που καταλαβαίνουν πως είναι το κάθε τι, θα 

είναι πολύ πιο καλή απ’ ότι οι άλλες... 
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Ε1: Πιο εύκολο δηλαδή να το καταλάβουν...; 

-Οι εφαρμογές οι άλλες σου μαθαίνουν… σου λένε ότι προσθέτονται μόνο τα ομώνυμα… ενώ 

αυτές είναι σαν παιχνίδι… γι ΄ αυτό… 

 

Ε1: Πιο διασκεδαστική δηλαδή… Ο χαρακτήρας που φτιάξαμε στην αρχή πώς λειτούργησε 

στο παιχνίδι; 

-Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή έτσι μας βοηθούσε… π.χ. στην κάρτα ΧΡΟΝΟΣ έβλεπα 

τι κάνω στην Αθήνα, πού είχα την κατοικία μου στην Αθήνα… Τα χόμπι μου… Διάφορα… 

-Εγώ... Με βοήθησε σχετικά ο χαρακτήρας γιατί μπήκα στη θέση και ενός άλλου χαρακτήρα… 

Και ότι ονομάζεται Αγάπη… Που έμενε κ.λ.π… πόσο χρονών ήμουν, χόμπι κ.λ.π… 

- Ε... Εντάξει, καλός ήταν και ο χαρακτήρας, θα είχε πιο λίγη πλάκα χωρίς αυτόν. 

-Συμφωνώ κι εγώ, θα ήταν λιγότερο διασκεδαστική η διαδικασία όλη αυτή αν δεν είχαμε και 

τους χαρακτήρες και αυτά….  

-  Όπως… Αν δεν είχαμε τους χαρακτήρες, όπως και το επιτραπέζιο αν δεν είχαμε και τις 

κάρτες… Δεν θα ήταν διασκεδαστικό… 

-Ναι, δεν θα ήταν ωραίο, και δεν θα είχαμε θέμα για να βρούμε ιδέες… Δηλαδή το 

επιτραπέζιο και αυτά… Μας βοήθησαν πάρα πολύ για να βρούμε ιδέες… Το τάμπλετ… 

 

Ε1: Χωρίς το επιτραπέζιο και τις κάρτες πιστεύεις θα μπορούσαμε να βρούμε τέτοιες ιδέες; 

-Θα μπορούσαμε να βρούμε, εντάξει, με βοήθησε λίγο και αυτό… Για κάποια με βοήθησε 

ναι… Για άλλα, θα μπορούσα και μόνος. 

 

 Ε1: Ο χαρακτήρας είχε στοιχεία και από τον εαυτό σας; 

-Ναι. 

-Ναι. 

-Όλος. 

- Ο μισός ο χαρακτήρας είχε τα δικά μας… Και τα χόμπι… Αυτά είναι όντως δικά μου… Δηλαδή 

εγώ όταν βγαίνω έξω με την παρέα μου κάθομαι και χορεύω ζούμπα με τις ώρες. 

-Ναι, εμένα μόνο  το όνομα, η ηλικία και η κατοικία άλλαζε… Συμφωνώ στην αγαπημένη 

φράση… Στα χόμπι και στις αγαπημένες εφαρμογές… 
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Ε1: Τώρα που τελειώσαμε το παιχνίδι, νομίζετε ότι άλλαξε κάτι με τα κλάσματα, ο τρόπος 

που τα βλέπετε; 

-Ακόμη τα κλάσματα δεν μου αρέσουν, όπως και πριν... 

-Τα πήγα μια χαρά, με βοήθησε και το παιχνίδι αρκετά… Με έβαζε σε διάφορες σκέψεις… 

Σκεφτόμουν δηλαδή τώρα αυτό, τα παραδείγματα που κάναμε… Αυτά… Με βοήθησαν 

αρκετά… Πιστεύω… 

 

Ε1: Δηλαδή έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης ή στα πράγματα που βλέπεις γύρω σου; 

-Και στα πράγματα που βλέπω γύρω μου, και στα παραδείγματα… Εντάξει η σκέψη… Δεν... 

Κάτι.. 

-Ήθελα να πω κι εγώ, επειδή ήταν παιχνίδι, με βοήθησε περισσότερο στα κλάσματα γιατί 

σκεφτόμουν μέσα... Από πού γράφουμε π.χ. τη σοκολάτα… Πώς να τα εξηγήσω... ότι πήραμε 

δηλαδή το 1/3… Με βοήθησε γενικά το παιχνίδι…  

-Τα κλάσματα τώρα που τα έκανα  έτσι μου φαίνονται σαν παιχνίδι μετά από αυτήν την 

εμπειρία, δηλαδή θα τα βλέπω και θα τα σκέφτομαι μέσα από το παιχνίδι…  

 

Ε1: Τι θα πείτε στους γονείς/ φίλους σας  ότι κάνατε τόση ώρα στο πανεπιστήμιο; 

-Ότι κάναμε ένα παιχνίδι όπου είναι για τα κλάσματα, επίσης κάναμε έναν διαφορετικό 

χαρακτήρα για το παιχνίδι, μας βοήθησε, βάλαμε ο καθένας ένα φανταστικό όνομα, ηλικία, 

κατοικία και διάφορα άλλα… Και ότι με βοήθησε περισσότερο στα κλάσματα, μ’ άρεσε το 

παιχνίδι επειδή με βοηθάει και στα κλάσματα…  

-Ότι πέρασα φανταστικά, υπέροχα… Μετά θα της πω ότι με βοήθησε πολύ το παιχνίδι, θα 

της εξηγήσω το παιχνίδι, τον φανταστικό μου χαρακτήρα και ότι άξιζε αυτό…  

- Στις φίλες μου θα πω πως πέρασα, ότι παίξαμε ένα επιτραπέζιο, φτιάξαμε ένα χαρακτήρα, 

δηλαδή στο χαρακτήρα εγώ έχω βάλει ηλικία από φίλες μου, τον τόπο που μένει μια φίλη 

μου, θα της πω ότι παίζαμε, γενικώς τι κάναμε… 

-Θα πω ότι πέρασα πολύ καλά, παίξαμε ένα παιχνίδι, είπαμε διάφορες ιδέες, κι αυτό. 

 

 

Τα παιδιά ρωτούσαν τον συμμαθητή τους: 

-Σε βοήθησε το παιχνίδι; 

-Όχι.. τι να με βοηθήσει… τα ήξερα τα κλάσματα … 
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- Αν σου άλλαξε ας πούμε, ο τρόπος που τα κάνεις… 

-Μπα… 

 

-Τα παραδείγματα που έκανες, τα είχες σκεφτεί; 

-Ναι 

-Τι;; Εγώ τώρα τα σκεφτόμουν... Δεν ήξερα τι ακριβώς θα κάνουμε γι αυτό…  

-Εγώ νόμιζα θα κάνουμε μάθημα 

-Ήταν το ακριβώς αντίθετο από το μάθημα.. ήταν πολύ πιο ωραίο… 

-Ήταν να κάνουμε μάθημα, αλλά να παίζουμε επιτραπέζιο… Αντί να διαβάζουμε, να 

παίζουμε… Κάναμε μαθηματικά, το αγαπημένο μου μάθημα. 

 

Συνεδρία 6η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητές/τριες: Μ21, Μ22, Μ23 (οι απαντήσεις τους υποδηλώνονται με αλλαγή 

στις παύλες του διαλόγου, οπότε θα σημειώνονται μόνο με την παύλα) 

Ερευνητής: Ε1 

Ερευνήτρια: Ε2 

 

Ε1: Πώς περάσατε; 

-Τέλεια… 

-Καλά… 

-Εγώ διασκέδασα… 

-Μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα και την βρήκα πρωτότυπη… 

-Θα ήθελα να το ξανακάνω πάρα πολλές φορές στη ζωή μου… Θα προτιμούσα να το κάνω 

άλλη μία φορά… 

-Εγώ θα έμενα έτσι κι άλλο, να μην φύγω.. Θα ήθελα να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να το 

κάνω με ο,τιδήποτε άλλο, με εξισώσεις, με λόγους, με αναλογίες…  

 

Ε1: Περιμένατε να βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες; 

-Όχι, η αλήθεια είναι όχι… 
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Ε1: Πιστεύετε ότι αυτές οι ιδέες που βγάλαμε αξίζει να μπουν σε μία εφαρμογή; 

-Ναι, εμένα.. Θα κατέβαζα το παιχνίδι, όχι γιατί το έφτιαξα εγώ, αλλά γιατί μου αρέσουν και 

τα μαθηματικά και οι ιδέες που δώσαμε ήταν πολύ ωραίες και ευχάριστες να τις παίξεις… 

Ειδικά τώρα σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά είναι... Εξελιγμένα στις  ηλεκτρονικές συσκευές  

και εφαρμογές…  Και κατεβάζουν πάρα πολλά είδη… Θα το έπαιζαν γιατί μόνο το ενδιαφέρον 

που θα είχε θα του άρεζε… 

-Αν γινόταν το παιχνίδι (εφαρμογή) θα ήμουν κολλημένη εκεί συνέχεια, γιατί θα είχα βάλει 

τους δικούς μου κανόνες και θα έκανα αυτό που θέλω, κι έτσι θα έπαιζα ανενόχλητη… Χωρίς 

να εκνευρίζομαι… 

-Είναι πολύ καλή ιδέα όλο αυτό γιατί μπορείς και να μάθεις πιο καλά τα κλάσματα, γίνεσαι 

καλύτερος/η... να μάθεις περισσότερα πράγματα…  

 

Ε1: Δηλαδή τι διαφορά θα έχει αυτή η εφαρμογή σε σχέση με τις άλλες εφαρμογές που 

υπάρχουν για παιδιά; 

-Θα ήταν πιο παιδική, πιο εύκολη, και θα είχε όλους τους κανόνες που ακολουθούν τα 

παιδιά, τους εύκολους.. και θα μπορούσαμε να το παίξουμε χωρίς να δυσκολευόμαστε σε 

κάτι… Να νευριάζουμε… Αυτά. 

-Θα είχε πολλά θετικά γι’ αυτήν την ηλικία, ένα παιδί θα μπορούσε να πάρει πολλά θετικά, 

τις γνώσεις που θα έπαιρνε, το ενδιαφέρον να το ξαναπαίξει… Και στην εφαρμογή, και άλλες 

με σχέση με τα μαθηματικά … 

 

Ε1: Ο χαρακτήρας που φτιάξαμε στην αρχή, πώς λειτούργησε; 

-Με βοήθησε εμένα πάρα πολύ και να σκεφτώ και να φανταστώ… 

-Εμένα μου άρεσε επειδή σκεφτόσουν έναν άλλο εαυτό, με δικά σου βέβαια… Με δικές σου 

σκέψεις… Σκεφτόσουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας τέτοιος χαρακτήρας που θα τα 

έκανε αυτά τα πράγματα… Τις ίδιες ιδέες… 

- Στην αρχή ένιωθα κάπως περίεργα… Σαν να μην μπορώ να πω τις σκέψεις μου… Αλλά μετά 

το συνήθισα και έλεγα αυτό που μου ερχόταν αυθόρμητα… 

 

Ε1: Αν παίζαμε το παιχνίδι χωρίς να φτιάξουμε τους χαρακτήρες… Πώς θα ήταν; 

-Θα ήταν λίγο πιο δύσκολο… 
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-Πιστεύω θα ήταν το ίδιο γιατί εγώ, πιο πολύ έπαιρνα ιδέες από τον δικό μου εαυτό στον 

χαρακτήρα, απλώς αυτό που θα άλλαζε ήταν το όνομα, και οι ιδέες που θα βγάζαμε με βάση 

και τα ονόματα, δηλαδή θα άλλαζε μόνο το όνομα, η ηλικία και η κατοικία.  

 

Ε1: Πιστεύετε ότι θα βγάζαμε αυτές τις ιδέες που βγάλαμε χωρίς να έχουμε το επιτραπέζιο 

κ.λ.π; 

-Όχι. 

-Όχι, θα βγάζαμε πιο λίγες ιδέες, χωρίς να ξέρουμε τι ψάχνουμε, για ποιο θέμα είμαστε εδώ 

πέρα, δηλαδή θα μιλούσαμε για κλάσματα ή  για γλώσσα, ή για ιστορία ή για άλλο μάθημα, 

δεν θα ξέραμε δηλαδή γιατί είμαστε εδώ πέρα… Είναι πιο εύκολο και πιο ωραίο έτσι… 

- Όχι, εδώ θα ερχόμασταν και θα μας λέγατε για κλάσματα.. Χωρίς αυτά, τις κάρτες, τα πιόνια, 

να αποκτήσει ενδιαφέρον το παιχνίδι… Θα ήταν μόνο ένα σύστημα για τα κλάσματα, δεν θα 

είχε ενδιαφέρον… Όπως είναι το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο… 

- Το παιχνίδι αυτό κάνει τα παιδιά της ηλικίας μας να τους αρέσει αυτό που κάνουν, τα 

κλάσματα, γιατί έτσι όπως μας τα δείχνουν στο σχολείο κάποιες φορές και τα αντιπαθούμε 

επειδή… Τα βρίσκουμε μαθήματα, ενώ με αυτό τον τρόπο είναι σαν παιχνίδι… 

 

Ε1: Μετά από αυτή την εμπειρία, έχει αλλάξει κάτι για τα κλάσματα, στον τρόπο που τα 

βλέπετε; 

-Τα βλέπουμε πιο «φιλικά» τώρα… 

-Και πιο φιλικά, και επειδή ήρθαμε εδώ, κάναμε με διάφορες ιδέες... Βάλαμε διάφορα 

πράγματα και πρόσωπα μέσα σ ‘αυτά… Δεν θα τα σκεφτόμαστε τώρα «ωχ, τα μαθηματικά, 

κλάσματα… Και θα πρέπει να κάνουμε πράξεις κ.λ.π», αλλά θα σκεφτόμαστε ένα πρόσωπο, 

μαζί με ένα άλλο και θα τα συγκρίνουμε κάποιες φορές, κάποιες φορές θα λέμε: «τι σου 

πήρανε», πώς κάνουμε, απλώς θα είναι πιο εύκολο… 

-Έχει μπει όμορφα… Έχει δημιουργήσει ένα όμορφο σύνολο στο μυαλό και στην καρδιά μου… 

 

Ε1: Τι θα πείτε στους φίλους σας αύριο για το τι κάνατε εδώ; 

-Ότι πέρασα πολύ ωραία, ότι κι αυτή (η φίλη) είναι πολύ καλή στα κλάσματα και μπορούσε 

να έρθει… Αλλά εγώ είμαι καλύτερη… (γέλια)… Στους συμμαθητές μου θα έλεγα ότι ήταν σαν 

να πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ, αγοράσαμε τσίχλες, κάναμε τεράστιες φούσκες και μετά 

μπήκαμε μέσα σε αυτές και πετάξαμε ψηλά… 

 

Ε1: Σε άλλο κόσμο δηλαδή… 
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-Ναι. 

-Εγώ, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα προσπαθούσα να πείσω 

περισσότερους συμμαθητές μου και φίλους μου... Και θα τους έλεγα ότι μπορεί να λέγονται 

«κλάσματα» και «μαθηματικά», αλλά εδώ ξεχνάς ότι είναι μαθηματικά, δεν το λες 

μαθηματικά, το λες ένα παιχνίδι επιτραπέζιο… Με ιδέες και πρόσωπα άλλα.. 

-Θα έλεγα ότι είδα τα κλάσματα με άλλο μάτι.. Πολύ πιο παιδικά... Και όχι τόσο για 

μεγάλους… 

 

Ε1: Θα προτείνατε κάποια αλλαγή, για να γίνει καλύτερο το παιχνίδι; 

-Περισσότερες ώρες παιχνιδιού… Να ήταν περισσότερες ώρες το παιχνίδι γιατί εδώ καθίσαμε 

3 ώρες… Το μόνο που θα άλλαζα  δεν θα ήταν κάτι στο παιχνίδι, στις κάρτες ή στις 

αξιολογήσεις του παιχνιδιού.. θα άλλαζα μόνο τον χρόνο... Θα τον έκανα πιο πολύ τον 

χρόνο… 

-...(γέλια) 

-Είμαστε τόσο ενθουσιασμένες… Θα έβρισκα και άλλα παιχνίδια τέτοια… Για να παίξω… Γιατί 

υπάρχουν λίγες ευκαιρίες στη ζωή... Μπορεί να μην προλάβεις να τις κάνεις όλες γιατί δεν 

έχεις πάντα ελεύθερο χρόνο να… Εκφραστείς… 

-Όχι, μ αρέσει έτσι όπως είναι… 

 

Συνεδρία 7η  

Μέσο καταγραφής: Μαγνητόφωνο 

Μαθητές/τριες: Μ24, Μ25, Μ26, Μ27 (οι απαντήσεις τους υποδηλώνονται με 

αλλαγή στις παύλες του διαλόγου, οπότε θα σημειώνονται μόνο με την παύλα) 

Ερευνητής: Ε1 

Ερευνήτρια: Ε2 

 

Ε1: Πώς περάσατε; 

-Τέλεια! Εγώ πέρασα τέλεια. 

-Πολύ ωραία! 

 

Ε1: Τι ήταν το πρώτο που σκεφτήκατε μόλις τελειώσαμε; 

-Να μην τελειώσει ποτέ…  

-Ότι ήταν πολύ ωραία, μια πολύ θαυμάσια εμπειρία. 

-Ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και θέλω να την ξαναζήσω… 
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-Ήταν πρωτότυπο και ενδιαφέρον… 

 

Ε1: Πώς σας φάνηκαν οι ιδέες; Περιμένατε να βγάλετε τόσες ιδέες; 

-Εγώ όχι... Αλλά βγάλαμε τόσες ιδέες γιατί είχαμε πολλή φαντασία και συνεργαστήκαμε… 

-Εγώ πιστεύω ότι βρήκαμε πολλές ιδέες γιατί συνεργαστήκαμε και ο καθένας έλεγε την ιδέα 

του για το πώς θα γινόταν καλύτερο... 

-Εγώ δεν περίμενα να βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες, αλλά επειδή συνεργαστήκαμε 

καταφέραμε και βγάλαμε τόσες… 

-Ούτε εγώ περίμενα να βγάλουμε τόσες πολλές ιδέες αλλά μας βοήθησε και το θέμα… 

Δηλαδή μπορούσαμε να λέμε ό,τι θέλουμε και δεν ήμασταν στο πλαίσιο… 

 

Ε1: Εξήγησε το μου λίγο αυτό… 

-Ας πούμε αν οι ήρωες  ήταν μόνο μαθητές, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τόσες πολλές 

ιδέες... Ενώ τώρα  μπορούσαμε να λέμε ό,τι θέλουμε εμείς… 

 

Ε1: Θεωρείτε ότι αξίζει να μπουν αυτές οι ιδέες στην εφαρμογή; Να γίνει δηλαδή μία 

εφαρμογή για παιδιά για τα κλάσματα; 

-Ναι γιατί ήταν διασκεδαστικό και ταυτόχρονα θα μαθαίνεις πράγματα… 

-Ναι γιατί σου μαθαίνει πολλά πράγματα και επίσης υπάρχουν πολλά σάιτ για εμάς, και θα 

σε βοηθήσουν, να κάνεις εξάσκηση και να μάθεις καλύτερα… 

-Ναι, γιατί είναι όλες πολύ ενδιαφέρουσες… 

 

Ε1: Τι διαφορά θα έχει δηλαδή σε σχέση με τις άλλες εφαρμογές που υπάρχουν για 

κλάσματα; 

-Νομίζω ότι δεν το έχουν αναλύσει τόσο πολύ όσο εσείς… 

 

Ε1: Δηλαδή; 

-Εσείς καλέσατε πολλά παιδιά για να το αναλύσετε και να σκεφτείτε τα ίδια τα παιδιά τι 

θέλουν να κάνουν… ενώ άλλες εφαρμογές οι μεγάλοι συνήθως το κάνουν… 

-Είναι φτιαγμένες από παιδιά, οπότε έχουν περίπου την ίδια λογική όλων των παιδιών.. 
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Ε1: Και ποια είναι αυτή η λογική; 

-Η παιδική λογική, δηλαδή ότι μέσω του παιχνιδιού μαθαίνουμε να μαθαίνουμε… 

-Είναι πολύ διασκεδαστικό και αξίζει να γίνει πρόγραμμα (εφαρμογή)… επειδή είναι 

πρωτότυπες ιδέες και μαθαίνουμε μέσα από παιχνίδι. 

-Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να γίνει πρόγραμμα (εφαρμογή) γιατί δουλέψαμε ομαδικά, όλοι μαζί 

και συνεργαστήκαμε, και δε δούλεψε ένας, για να πετύχει αυτό το πρόγραμμα. 

 

Ε1: Ο χαρακτήρας που φτιάξαμε πώς λειτούργησε; Πώς σας βοήθησε; Αν σας βοήθησε… 

-Μπορούμε να έχουμε περισσότερες ιδέες και να τις εξηγούμε περισσότερο… 

-Εμένα δεν με βοήθησε περισσότερο ο ήρωας αλλά όταν τον φτιάχναμε, περάσαμε ωραία.. 

-Εμένα με βοήθησε αρκετά ο χαρακτήρας γιατί διαλέξαμε τα στοιχεία… Και μέσα από τις 

κάρτες και  από τα θέματα, βλέπουμε και από τον χαρακτήρα και  μπορούσαμε να 

εμπνευστούμε περισσότερες ιδέες… 

-Εγώ πιστεύω ότι μας βοήθησε πολύ για να μπούμε λίγο  στο ρόλο και να ξέρουμε και τι 

γράφουμε, μας βοήθησε να καταλάβουμε την άσκηση, το παιχνίδι και… Για να το κάνουμε 

πιο εύκολα και να μην ζοριστούμε… 

 

Ε1: Έχει στοιχεία από τον εαυτό σας ο χαρακτήρας που βάλατε; 

-Ναι. 

-Κι εμένα λίγο…  

-Έτσι πιστεύω κι εγώ, γιατί τα περισσότερα τα έβγαλα από τα δικά μου ενδιαφέροντα…  

-Ναι έχει πολλά στοιχεία, εμπνεύστηκα από τον εαυτό μου, ο χαρακτήρας περιείχε πολλά 

στοιχεία μου, αλλά και δικά του στοιχεία και έτσι μπόρεσα να βρω περισσότερες ιδέες. 

 

Ε1: Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε τις ιδέες αν δεν παίζαμε αυτό το παιχνίδι; 

-Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγάζαμε τόσες πολλές ιδέες γιατί το παιχνίδι ήταν διασκεδαστικό... 

- Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν και εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό 

με βοήθησε στις ιδέες γιατί ήταν διασκεδαστικό… 

-Βγάλαμε πολλές ιδέες, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τις βγάλουμε με άλλο τρόπο… 

Γιατί είναι πιο διασκεδαστικό να μαθαίνεις με παιχνίδι…  
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-Κι εγώ το ίδιο, γιατί σε βοήθησε πολύ να σκεφτείς για τις ιδέες, δηλαδή σε βοήθησε να 

σκεφτείς και να ζήσεις καλύτερα… Ενώ αν δεν το παίζαμε, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε 

για τι να γράψουμε…  

 

Ε1: Μετά από αυτή την εμπειρία, έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που σκέφτεστε τα κλάσματα; 

-Εγώ πιστεύω ότι άλλαξε ο τρόπος που  βλέπω τα κλάσματα, παλιά δεν μου πολυάρεσαν, 

αλλά τώρα μετά από αυτό το παιχνίδι το διασκεδαστικό αρχίζουν και μου αρέσουν.. Τα είδα 

με άλλο μάτι… 

- Εμένα από την αρχή που έμαθα τα κλάσματα μου άρεσαν, οπότε δεν άλλαξε κάτι, απλά 

έγιναν λίγο πιο διασκεδαστικά … 

-Κι εμένα από την αρχή μου άρεσαν πολύ τα κλάσματα, αλλά τώρα το είδα και σαν παιχνίδι, 

ήταν πιο ενδιαφέρον… 

-Κι εμένα μου άρεσαν γιατί σε παιχνίδι όταν παίζεις σου αρέσει πιο πολύ, παρά όταν 

διδάσκεις συνέχεια…   

-Και τα μαθαίνεις με το ζόρι... 

-Παπαγαλία... 

-Και όχι διασκεδάζοντας… 

 

Ε1: Τι θα πείτε στους γονείς/φίλους σας ότι κάνατε εδώ πέρα; 

-Ότι εδώ πέρα πέρασα πάρα πολύ ωραία το χρόνο μου, διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας 

ταυτόχρονα… Και να πάει κι αυτός (φίλος) για να μπορέσει να δει με άλλο μάτι τα 

μαθηματικά και να του αρέσουν. 

-Ότι πέρασα πολύ ωραία, είναι μια πολύ καλή εμπειρία και ότι σκεφτήκαμε, συνεργαστήκαμε 

για να βρούμε όσες περισσότερες ιδέες μπορούμε για να μπούνε στο παιχνίδι… 

-Ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία επειδή μέσω του παιχνιδιού μπορέσαμε και βρήκαμε 

διάφορες ιδέες για μια εφαρμογή με κλάσματα και έτσι είδα με άλλο μάτι τα κλάσματα. 

- Ότι ήταν πολύ ωραία γιατί συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και μιλούσαμε και λέγαμε ελέυθερα 

τις ιδέες μας.  

 

Ε1: Θα προτείνατε κάτι άλλο να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να βελτιώσουμε για να γίνει 

καλύτερη η εμπειρία; 

-Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα. 
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-Εγώ πιστεύω πως το δικό μας παιχνίδι είναι καταπληκτικό, και θα μπορούσαν οι 

κατασκευαστές των παιχνιδιών να φτιάξουν ένα τέτοιο, παρόμοιο με το δικό μας, άμα είχανε 

και λίγο κέφι… 

-Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι ιδέες αποφασίστηκαν από παιδιά και επίσης θα ήταν καλύτερο το 

παιχνίδι αν είχε κατηγορίες και σου έλεγε κάτι για πολεμικό, καθημερινή ζωή… Για να 

καταλάβει τι είναι και να επιλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει…  

Ε 

1: Δηλαδή μέσα από αυτό τον τρόπο δεν μπόρεσες να κάνεις αυτές τις κατηγορίες πάλι; 

-Μπόρεσα και με βοήθησαν αρκετά, απλά όπως οι κατηγορίες με το Heroes, να έχει πο 

πολλές για να σου δείχνει τι ακριβώς είναι το παιχνίδι… 

-Εγώ δεν θα άλλαζα κάτι, αλλά θα με βοηθούσε περισσότερο αν είχε περισσότερες 

κατηγορίες το επιτραπέζιο, να μην είχε μόνο Χρόνο, Heroes κλπ… Να είχε περισσότερες 

κατηγορίες…  

 

Ε1: Για να σου δίνουν πιο πολλές ιδέες... Δηλαδή πες μου μερικά… 

-Καθημερινή ζωή ας πούμε… 

 

Ε1: Καθημερινή ζωή δεν έμπαινες από την κάρτα του Χρόνου κάπως; 

-Ναι. 
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Παράρτημα Β 

 

Το φύλλο αξιολόγησης και τα ερωτηματολόγια 

 

 

Φύλλο αξιολόγησης 

 

‘Ονομα: 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. Χρωμάτισε τα 
4

6
 του σχήματος 
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Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της διαδικασίας και των παραγόμενων ιδεών 
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Παράρτημα Γ 
Οι κάρτες του παιχνιδιού και οι φόρμες συμπλήρωσης του σχεδιαστικού alter ego 

Οι κάρτες του παιχνιδιού 

Πιλοτική Έρευνα
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Κύρια Έρευνα 
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Η φόρμα συμπλήρωσης για την δημιουργία του σχεδιαστικού alter ego 

Πιλοτική έρευνα 
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Κύρια έρευνα 
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Οι φωτογραφίες παιδιών από χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του σχεδιαστικού 

alter ego 
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