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Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή αφορά μια διδακτική παρέμβαση σε μαθητές της Δ’ τάξης 

ορισμένων Δημοτικών σχολείων της Φλώρινας σε διάστημα δύο ημερών 23-24 

Μαΐου, με σκοπό να μελετηθεί κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν με τη 

χρήση φυσικών διεπαφών και τεχνολογίας σε προβλήματα που αφορούν την ώρα και 

τον χρόνο.  

 

Στην εργασία περιγράφονται αναλυτικά οι αντιλήψεις των μαθητών όσον 

αφορά στον χρόνο και την ώρα, οι αιτίες που μπορεί να εμποδίζουν τους μαθητές 

στην ανάγνωση του ρολογιού, η αξία και η σημασία των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση τέτοιων δυσκολιών, οι φάσεις και οι 

δραστηριότητες όλης της διδακτικής παρέμβασης, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό 

που παρήχθη στην έρευνα που διεξήχθη. Επιπροσθέτως, με τη βοήθεια και τη χρήση 

των “focus group” και της παρατήρησης δίνονται απαντήσεις σχετικά με το πώς 

εξελίσσεται το ενδιαφέρον των μαθητών για το συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης και 

εξάσκησης, κάνοντας μια σύγκριση αυτού του τρόπου με τα φύλλα εργασίας ως 

εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και πώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους 

δραστηριότητες στο να μαθαίνουν.   

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές αντιμετώπισαν έναν 

τέτοιον τρόπο μάθησης με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση σε σχέση με τα τυπικά 

φύλλα εργασίας. Επίσης, αυτό το γεγονός, αναδεικνύει τη θετική αξία της έρευνάς 

και μέσα απ’ αυτή, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η διδασκαλία των γνωστικών 

αντικειμένων μπορεί να διεξαχθεί με τέτοια μορφή δραστηριοτήτων.  

 

 

Λέξεις κλειδιά 
 

Χρόνος, ώρα, ρολόι, μαθηματικές δυσκολίες, νέες τεχνολογίες, εκπαιδευτικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, διδακτική παρέμβαση 
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Abstract 
 

This study is about a teaching intervention to students in the fourth grade of 

certain Florina elementary schools over two days, May 23-24, in order to study 

whether students can be practiced in using natural interfaces and technology in issues 

related to time and hour. 

This project describes in detail the perceptions of students with regard to time, 

the causes that make it hard for the students to read the clock, the value and 

importance of new technologies in education as long as in overcoming such 

difficulties, the phases and activities  from the whole instructional intervention and 

the educational means produced in the research conducted. In addition, with the help 

and use of answers given through “focus group” and observation was revealed how 

students’ interest evolved for this specific way of learning and practicing, compared 

to the worksheets, as an alternative educational way and how students face this type 

of activities in the learning process.  

The results of this research showed that students were more excited and 

pleased facing such a way of learning than with standard worksheets. Also, this event 

highlights the positive value of the research and through this it is conducted that 

teaching can be carried out in such a form of activities. 

 

 

 

Keywords 
 

Time, clock, mathematical difficulties, new technologies, educational video games, 

teaching intervention  
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Πρόλογος 
 

Αναμφίβολα, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή αλλά και τα τάμπλετ ως μέσο παιχνιδιού και διασκέδασης. Σημειώνεται 

μια ιδιαίτερη προσήλωση σε τέτοιου είδους ενασχολήσεις που, όπως έχει ερευνηθεί, 

ευχαριστεί πολύ τους μικρούς μαθητές, αφού αποτελούν ευφάνταστα μέσα.  

Βέβαια, η ενασχόληση των μαθητών με τον υπολογιστή, λόγω του ότι είναι 

μια εντυπωσιακή διαδικασία γι’ αυτά, διαρκεί πολλές ώρες την ημέρα. Με δεδομένα, 

λοιπόν, αυτά τα στοιχεία έγινε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο ένα τέτοιο 

μέσο (υπολογιστής κτλ) θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο όχι μόνο διασκέδασης 

αλλά και μάθησης.  

Έτσι, επιλέχθηκε η μελέτη της έννοιας του χρόνου, μια διαδικασία που 

δυσκολεύει πολύ τους μαθητές και μια διαδικασία, η εκμάθηση και η εξάσκηση της 

οποίας γίνεται, αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές  με παραδοσιακούς τρόπους.   

Επομένως, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων στόχος ήταν η παρατήρηση 

των μαθητών, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο διατηρούν το ενδιαφέρον τους 

στην ενασχόληση τους με τη νέα τεχνολογία, όχι μόνο παίζοντας αυτή τη φορά, αλλά 

και μαθαίνοντας.  

 Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για 

να διεκπεραιώσω τη συγκεκριμένη εργασία. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις 

Κυριλλίδου Παναγιώτα, Σαρχόση Στυλιανή και Σκενδέρη Αναστασία για την 

παραχώρηση του τρισδιάστατου ρολογιού, που οι ίδιες είχαν υλοποιήσει στα πλαίσια 

του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να 

ευχαριστήσω τον επόπτη καθηγητή μου, κ. Παλαιγεωργίου, ο οποίος στάθηκε αρωγός 

στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας και τέλος τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων της Φλώρινας και των 

γύρω χωριών που παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στην όλη διαδικασία.  
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Εισαγωγή 
 

Από μικρά παιδιά ακούμε τις φράσεις «είναι ώρα για φαγητό», «είναι ώρα για 

ύπνο», «το παιδικό θα παίξει στις οχτώ το βράδυ» και είναι δύσκολο να 

αντιληφθούμε γενικότερα την ώρα, αλλά και την ώρα πάνω στο ρολόι σε αυτές τις 

ηλικίες. Τι σημαίνει, όμως, το «είναι ώρα…»; Γιατί να υπάρχει η ώρα και γιατί 

πρέπει να την υπολογίζουμε; 

 Το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται την έννοια του χρόνου στην ηλικία των 4 

ή 5 ετών, όταν ρωτούν τους γονείς του «Πότε θα είναι αύριο;», «Είναι πρωί ή 

απόγευμα;», «Είναι χειμώνας;». Μεγαλώνοντας αρχίζει να χρησιμοποιεί εκφράσεις 

του χρόνου με σωστό τρόπο, να χρησιμοποιεί το ρολόι για να βλέπει την ώρα και να 

διαπιστώνει τις χρονικές σχέσεις. 

 Έχουμε αναρωτηθεί, όμως, ποτέ γιατί η ώρα μας ορίζει τον χρόνο που έχουμε 

μια συγκεκριμένη στιγμή; Έχουμε σκεφτεί ποιος καθόρισε αυτή τη σύμβαση και 

γιατί; Γιατί ένα μικρό παιδί να μη μπορεί να αντιληφθεί την ώρα; Φταίει η ηλικία ή 

είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης αιτίας;  

Η αλήθεια είναι ότι όλοι δυσκολευτήκαμε στο να μάθουμε την ώρα. 

Δυσκολευτήκαμε να αντιληφθούμε τη φορά του ρολογιού, τη συνέχεια των αριθμών 

πάνω στο ρολόι, τα λεπτά που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό, το τι δείχνει ο μικρός και 

ο μεγάλος δείκτης κάθε φορά.  

Ο χρόνος είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια και ειδικά για τα παιδιά. Τα 

παιδιά από τα πρώτα στάδια της ζωής τους, δε μπορούν να αντιληφθούν την έννοια 

του χρόνου και της ώρας και φυσικά δε μπορούν να καταλάβουν το ρολόι αλλά ούτε 

να διαβάσουν τους δείκτες τους. Η ώρα είναι μια σύμβαση του ανθρώπου, ένας 

αυθαίρετος, δηλαδή, τρόπος για να την ορίσει. Επειδή, όμως, τα παιδιά δε γνωρίζουν 

τι είναι η σύμβαση, δε μπορούν και να αντιληφθούν την ώρα και τη χρησιμότητα της. 

Δεν αντιλαμβάνονται το συμβατικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στη μέτρηση της ώρας. 

Δε γνωρίζει πότε είναι το χθες ή το αύριο γι αυτό και πολλές φορές μπορεί να 

ακούσουμε από ένα παιδί να λέει «Σήμερα είναι αύριο;» ή μετά από λίγο να 

ρωτήσουν ξανά «τώρα είναι αύριο;».  Ξέρει το πρόγραμμα του, ξέρει τι θα κάνει όταν 

γυρίσει από το σχολείο ή όταν θα τελειώσει το διάβασμα του αλλά δε ξέρει και δε 

μπορεί να διατυπώσει και να βάλει στη σειρά το πρόγραμμα του. Καταλαβαίνει, 

επίσης, ότι η ώρα μπορεί να έχει πολλές έννοιες (π.χ. είναι ώρα για φαγητό, για 

παιχνίδι, για ύπνο) χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αντιληφθεί και να 

διαβάσει την ώρα.  

Μπορεί να μην υπάρχει ένας γενικός ορισμός, ωστόσο, η έννοια του χρόνου 

χρησιμοποιείται από τον καθένα καθημερινά και γνωρίζει τι εννοεί κάθε φορά που το 

αναφέρει. Ίσως, με βάση αυτά που εννοεί, ο χρόνος να παίρνει και μια άλλη 

διάσταση. 
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Όσον αφορά στη διδασκαλία της ώρας και του χρόνου, αυτή 

συμπεριλαμβάνεται στο δημοτικό σχολείο και συγκεκριμένα ξεκινά από τη πρώτη 

τάξη του δημοτικού και συνεχίζει ως τη τελευταία. Γενικά, είναι μια σπειροειδής 

μάθηση και η ύλη αναλώνεται κάθε χρόνο απλά κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη. 

Δηλαδή, στην Α΄ τάξη ο μικρός μαθητής έρχεται σε μια πρώτη επαφή με την έννοια 

του χρόνου, στη Β’ τάξη αρχίζει να διαβάζει την ώρα «ακριβώς» και «και μισή», στη 

Γ’ και στη Δ’ τάξη έχει μάθει να διαβάζει το ρολόι και όλες τις ώρες που παρουσιάζει 

αλλά και έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την έννοια της διάρκειας και μπορεί να την 

υπολογίσει και τέλος, στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη σταθεροποιούν τις γνώσεις τους και 

εξοικειώνονται με τις μονάδες μέτρησης του χρόνου στη καθημερινή τους ζωή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : Η έννοια του χρόνου 

1.1. Το πρόβλημα του ορισμού της έννοιας του χρόνου 

 

Ο χρόνος είναι μια έννοια η οποία έχει προκαλέσει πολλούς προβληματισμούς 

και έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα ως προς τον ορισμό του (Σαμαρτζή, 2003). 

«Τι είναι ο χρόνος;», «Πώς μετρείται;», «Υπάρχει πραγματικός χρόνος;», «Γιατί να 

μετράμε τον χρόνο;», είναι μερικές ερωτήσεις που απασχόλησαν αρχαίους 

φιλοσόφους μέχρι και επιστήμονες του Διαφωτισμού από τη στιγμή που ο άνθρωπος 

απέκτησε γνώση του εαυτού του και του περιβάλλοντος του (Σαμαρτζή Σ., 2003).  

 

Συγκεκριμένα, ο χρόνος μελετήθηκε στο πλαίσιο πολλών διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων (φυσική, ψυχολογία, φιλοσοφία κτλ) και κάθε πεδίο 

ασχολήθηκε με μια ιδιαίτερη πλευρά της έννοιας του χρόνου. Εξαιτίας, όμως, της 

αφηρημένης του έννοιας δεν είναι δυνατό να αποδοθεί μια διάσταση σε αυτόν και να 

εξηγηθεί η φύση του. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι έρευνες κατά τον 20ο αιώνα στον 

κλάδο της ψυχολογίας καθώς μελετήθηκε η ανθρώπινη συμπεριφορά σε σχέση με τις 

αλλαγές που βιώνει ο άνθρωπος (Σαμαρτζή Σ., 2003). Γενικά ερευνήθηκε η έννοια 

και η κατανόηση του χρόνου, η αντίληψη της χρονικής ακολουθίας, η εκτίμηση του 

χρονικού διαστήματος και διάρκειας. 

 

Γενικά ο χρόνος συνδέεται με την αλλαγή , τη μεταβολή, τη κίνηση. Δε 

μπορεί να νοηθεί χρόνος χωρίς κάποια αλλαγή. Αλλάζει πρόσωπα, μορφές, 

λειτουργίες αλλά στη πραγματικότητα δεν αλλάζει υπόσταση. Μπορεί να οριστεί ως 

η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, στο παρόν και 

στο μέλλον, ως η τάξη των πραγμάτων που διαδέχονται το ένα το άλλο, ως η ακριβής 

μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν στο παρόν, ως αυτό που τρέχει όταν δεν 

τρέχει τίποτα ή ως το βολικό μέσο που βρήκε η φύση για να μη συμβούν όλα 

μονομιάς (Klein E., 1997).  

 

Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Άγιου Αυγουστίνου που γράφει "Αν δεν 

με ρωτήσουν, νομίζω πως ξέρω τι είναι ο χρόνος, αν όμως με ρωτήσουν, τότε δεν 

ξέρω πια", στις Εξομολογήσεις του  (Augustine, St. 400/1961). Ο ίδιος χωρίζει το 

χρόνο στο παρόν του παρελθόντος που είναι η μνήμη, στο παρόν του παρόντος που 

είναι η παρούσα αντίληψη και στο παρόν του μέλλοντος που είναι η αναμονή. 

 

1.2. Το πρόβλημα της πραγματικότητας του χρόνου 

 

Σύμφωνα με την άποψη ότι το παρελθόν δεν υπάρχει πια, το παρόν δεν έχει 

σταματήσει να υπάρχει και το μέλλον δεν έχει έρθει είναι δυνατό να αντιληφθεί 

κανείς την έννοια και  τη φύση του χρόνου; Το παράδοξο για την έννοια του χρόνου 
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είναι αν μπορεί να υπάρξει αφού αποτελείται μόνο από ανυπαρξίες. Γενικότερα, ο 

χρόνος είναι το παρόν που χωρίζεται σε παρελθόν και μέλλον. Βέβαια, όσο δύσκολο 

είναι να συλλάβει κανείς την ύπαρξη του χρόνου, τόσο δύσκολο είναι να συλλάβει 

και την ανυπαρξία του. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο μόνος πραγματικός χρόνος 

είναι ο παρών. Επίσης, «Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον χρόνο αλλά δεν τον 

καταλαβαίνουμε» λέει ο φιλόσοφος Τζούλιαν Μπάρμπουρ. «Είναι αξιοσημείωτο ότι 

υπάρχει τόσο μικρή συμφωνία σχετικά με το τι είναι ο χρόνος, ή ακόμη και σχετικά με 

το πώς πρέπει να διερευνήσουμε μια απάντηση σε αυτό». 

Ένα πρόβλημα, επίσης, είναι η μέτρηση του χρόνου με τη βοήθεια των 

ρολογιών. Τα ρολόγια είναι σύνθετα συστήματα που παρουσιάζουν ατέλειες, 

υπόκεινται σε φθορές και σε εξάντληση της πηγής ενέργειάς τους. Δύο πραγματικά 

ρολόγια, συγχρονισμένα, μετά από λίγο καιρό θα διαφωνούν ως προς τον χρόνο που 

δείχνουν. (Smolin, L., 2002). Και εδώ γεννούνται τα ερωτήματα «Ποιο από τα δύο 

μετράει τον αληθινό χρόνο;», «Υπάρχει μόνο ένας απόλυτος χρόνος, ο οποίος αν και 

μετρείται με ατέλειες από τα πραγματικά ρολόγια, είναι ο αληθινός χρόνος του 

Κόσμου;», «Υπάρχει ένας απόλυτος χρόνος, αφού κανένας ποτέ δεν μπορεί να τον 

μετρήσει με ακρίβεια;».  

Η πεποίθηση ότι υπάρχει ένας απόλυτος χρόνος γεννά άλλα παράδοξα. Όπως 

προαναφέρθηκε ο χρόνος δε μπορεί να υπάρξει χωρίς μεταβολή και κίνηση. Αν δεν 

εξελισσόταν τίποτα στο Σύμπαν, θα συνέχιζε να κυλάει ο χρόνος; Από την άλλη, ίσως 

να μην υπάρχει ο απόλυτος χρόνος. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχουν πολλά ρολόγια 

τα οποία δε συμβαδίζουν, άρα και πολλοί χρόνοι, αφού ο χρόνος μετράται από τα 

ρολόγια. Άρα ο χρόνος ορίζεται με βάση ένα ρολόι που έχουμε επιλέξει για να 

χρησιμοποιήσουμε. (Smolin, L. 2002) 

 

1.3. Διαιρέσεις του Χρόνου 

 

Η ανάγκη του ανθρώπου να οργανώσει τη καθημερινότητα του, τον οδήγησε 

στη μελέτη του χρόνου και στην εφεύρεση των πρώτων μέσων μέτρησης του. Η 

πρώτη διαίρεση του χρόνου ήταν η ημέρα και η νύχτα. Βαθμιαία άρχισε να διαιρεί 

πρώτα την ημέρα χρησιμοποιώντας τη θέση των σκιών κατά την ώρα της 

ηλιοφάνειας. Οι γνώσεις αυτές οδήγησαν στην κατασκευή του ηλιακού ρολογιού. 

Πολύ αργότερα διαιρέθηκε η νύχτα χρησιμοποιώντας ως δείκτες τους αστερισμούς 

και συγκεκριμένα τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Η ανάπτυξη των γεωργικών 

καλλιεργειών οδήγησε στη διαπίστωση της εναλλαγής των Εποχών.  Αργότερα, με 

την παρακολούθηση των σεληνιακών φάσεων, ο άνθρωπος ανακάλυψε μία άλλη 

φυσική χρονική μονάδα, το μήνα. Στην πορεία δημιουργήθηκαν και τεχνητές 

μονάδες, όπως είναι η εβδομάδα, οι ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. 
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1.4. Αντικειμενικός και υποκειμενικός χρόνος 

 

Λόγω της αδυναμίας να υπάρξει μια «θεωρία χρόνου» υπάρχει μια διάκριση 

του χρόνου σε «αντικειμενικό» και «υποκειμενικό» χρόνο. Συγκεκριμένα, ο 

«αντικειμενικός» (ή Αριστοτελικός) χρόνος είναι αυτός που μετριέται από άψυχα 

μηχανήματα, όπως τα ρολόγια. Ταυτίζεται με τον μετρικό χρόνο. Ως αντικειμενικός 

χρόνος χαρακτηρίζονται οι έννοιες χρόνου, οι οποίες προβάλλουν γενική ισχύ και 

δηλώνουν εμφανείς κινήσεις και αλλαγές (Nestle W., 1973). Πρόκειται για: 

1.    την έννοια του χρόνου του Common Sense. 

2.    τον ωρολογιακό και ημερολογιακό χρόνο. 

3.    το φυσικό χρόνο. 

4.    το βιολογικό χρόνο. 

5.    τον ιστορικό χρόνο. 

 

Όσον αφορά στον «υποκειμενικό χρόνο», αυτός, αναφέρεται στην αποδοχή 

του χρόνου από το ίδιο το άτομο. Είναι ο βιωματικός χρόνος και πιο πραγματικός 

τουλάχιστον για τον κοινό άνθρωπο. Είναι αυτός που βιώνεται από τον άνθρωπο και 

μπορεί να φανεί ότι κινείται αργά ή γρήγορα ανάλογα με τις νοητικές καταστάσεις 

του ατόμου (Nestle W., 1973). 

 

 

1.5. Προσπάθεια καθορισμού της έννοιας του χρόνου 

 

Λόγω του ότι ζούμε σε ένα φυσικό τεχνητό και κοινωνικό περιβάλλον που 

αλλάζει συνεχώς, βιώνουμε πολλές αλλαγές καθημερινά. Εκτός από αυτό, όμως, 

σημαντικό είναι να αναφερθούν και οι αλλαγές που προκαλούμε οι ίδιοι καθώς οι 

καθημερινές μας δραστηριότητες είναι μια σειρά προκαλούμενων αλλαγών. Με κάθε 

αλλαγή υπάρχει και μια διαδοχή φάσεων ενός γεγονότος, η οποία προϋποθέτει την 

ύπαρξη διάρκειας για τη κάθε φάση. Επομένως, το διάστημα που διαρκεί από τη μία 

αλλαγή στην άλλη μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο (Ζακοπούλου A., 1999).  

Τις αλλαγές αυτές μπορεί να τις αντιληφθεί κάποιος μέσω των αισθήσεων. 

Δέχεται, δηλαδή, κάποια ερεθίσματα τη στιγμή της αντίληψης αυτών των αλλαγών. 

Σημαντικό, βέβαια, ρόλο στην αντίληψη των αλλαγών παίζει και η μνήμη. Μέσω 

αυτής ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί τη σειρά των αλλαγών που έχει ζήσει ή που 

μπορεί να ζήσει. Έτσι, φτιάχνει ένα παρελθόν και ένα μέλλον. Με τη βοήθεια της 

αίσθησης του χρόνου, όπως αναφέρει η Α. Ζακοπούλου (1999), της συναίσθησης ότι 

μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσουμε την 

επιθυμία για τη πραγματοποίηση ενός γεγονότος μέχρι τη στιγμή που θα 

πραγματοποιηθεί και της δυνατότητας να αντιληφθούμε τις αλλαγές, γίνεται 

αντιληπτή η έννοια της διάρκειας. 
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1.6. Η έννοια της διαδοχής παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος  

 

Κάθε άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται αντιδρά σε κάποια ερεθίσματα 

με βάση τα αντανακλαστικά. Ένα νεογέννητο, για παράδειγμα, αρχίζει  κινήσεις 

θηλασμού, μόλις ακουμπήσει κάτι στο στόμα του.   Αυτό είναι μια αντίδραση καθώς 

το βρέφος αντιλαμβάνεται την αλλαγή στάσης από την όγδοη, κιόλας, μέρα. Μόλις 

τοποθετηθεί σε στάση θηλασμού σταματάει να κλαίει. Έτσι, αποκτά τη πρώτη σχέση 

με τις έννοιες πριν και μετά (Ζακοπούλου A., 1999).  

Μετά το τρίτο μήνα, τα γεγονότα αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα δράσης πάνω στα αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το παράδειγμα του J. Piaget με τον μικρό Laurent ο οποίος σε ηλικία 3 

μηνών και 13 ημερών φάνηκε να κουνάει συνειδητά ένα κορδόνι με σκοπό να 

καταφέρει να κουνήσει την κουδουνίστρα που ήταν κρεμασμένη σε αυτό 

(Ζακοπούλου A., 1999).   

Γύρω στον ένατο μήνα το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη διαδοχή των 

γεγονότων με σύντομη χρονική διάρκεια, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη 

μονιμότητα του αντικειμένου, να εξελίσσει την έννοια του χώρου, των μετακινήσεων 

των αντικειμένων και την έννοια του αιτίου-αποτελέσματος.  

Στους δώδεκα μήνες το παιδί καταλαβαίνει ότι ο χρόνος (με την έννοιας της 

διάρκειας και της διαδοχής) επηρεάζει γεγονότα που αφορούν το ίδιο ή τα 

αντικείμενα. Ένα παιδί, για παράδειγμα, 13 μηνών που παίζει με τους κύβους του σε 

ένα δωμάτιο, τους αφήνει για λίγο, πηγαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο και φέρνει το 

φορτηγό για να φορτώσει τους κύβους συνεχίζοντας το παιχνίδι του. Έτσι, φαίνεται 

ότι το παιδί αλλάζει τη συμπεριφορά του σε σχέση με τα αντικείμενα στο παρόν ώστε 

να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του. Είναι 

απαραίτητη η ανάμνηση που σχετίζεται με τη μονιμότητα του αντικειμένου, την 

έννοια του χώρου και την έννοια του αιτίου- αποτελέσματος.  

Μεγαλώνοντας το παιδί γύρω στους δεκαοχτώ μήνες αρχίζει να αναπαριστά 

τις αναμνήσεις του χωρίς όμως αυτές να έχουν σχέση με το παρόν. Έτσι, μπορεί να 

φέρνει στη μνήμη του όλο και περισσότερα αντικείμενα ή γεγονότα που δεν είναι 

παρόντα. Και για το συγκεκριμένο θέμα η Α. Ζακοπούλου (1999) αναφέρει το 

παράδειγμα του J.Piaget που αφορά τη κόρη του Jacqueline όταν ήταν σε ηλικία 2 

χρονών περίπου. «Μαζεύει χορταράκια και τα βάζει στο κουβαδάκι της, με τον ίδιο 

τρόπο που μάζευε ακρίδες τις προάλλες ο ξάδερφός της. Συγχρόνως λέει : ακία, ακία 

(ακρίδα) ωπ! (πηδάει), αόι (αγόρι, ο ξάδερφός της)». Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

χορταράκια της θυμίζουν ένα γεγονός το οποίο φέρνει στη μνήμη της με μεγάλη 

ακρίβεια και λογική σειρά.  

Με αυτόν τον τρόπο το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται την έννοια της 

διαδοχής των γεγονότων μέσα στο χρόνο χωρίς όμως να μπορούν, σε αυτή την 

ηλικία, να διαχωρίσουν το παρελθόν από το μέλλον. Στην ηλικία των τριών χρόνων 
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μιλάει ακόμα στον ενεστώτα ακόμα και όταν θέλει να αναφερθεί σε ένα γεγονός το 

παρελθόντος («-Έχεις ξανά έρθει εδώ;» «-Όχι, δεν έχω ξανά έρθω»). Για να μπορέσει 

το παιδί να δομήσει την έννοια του παρελθόντος πρέπει να αρχίσει να αντιλαμβάνεται 

τον εαυτό του σε σχέση με τον περιβάλλον (Ζακοπούλου A., 1999). 

Καθώς, βέβαια, μεγαλώνει το παιδί, αυξάνονται και τα βιώματα του. Έτσι, 

αποκτά ένα δικό του προσωπικό παρελθόν. Τα βιώματα αυτά γίνονται αναμνήσεις 

που αποθηκεύονται στη μνήμη μέσω της εξέλιξης του λόγου. Δεν αρκεί, όμως, μόνο 

η εναποθήκευση βιωμάτων για να υπάρξει μνήμη με χρονική χροιά αναφέρει η Α. 

Ζακοπούλου (1999). Παρατηρώντας τη προσπάθεια ενός παιδιού ηλικίας 2-4 χρονών 

για το πώς αφηγείται τη μέρα του, θα δούμε ότι παραθέτει τις στιγμές τη μία μετά την 

άλλη χρησιμοποιώντας τον χρονικό προσδιορισμό «και μετά». Φυσικά, δεν υπάρχει 

απόλυτη σύνδεση μεταξύ των γεγονότων που αφηγείται το παιδί. Επίσης, είναι 

δύσκολο σε αυτές τις ηλικίες να μπορεί να τοποθετήσει σε σωστή χρονική σειρά έναν 

αριθμό εικόνων που διηγούνται μια ιστορία. 

Επομένως, γίνεται κατανοητό πως για να υπάρξει μνήμη και να μπορεί το 

παιδί να αντιληφθεί το παρελθόν πρέπει να δομούνται τα γεγονότα μεταξύ τους. Οι 

πρώτες αναμνήσεις για ένα μικρό παιδί δομούνται με βάση τα βιώματα του, τους 

εσωτερικούς του ρυθμούς που καθορίζουν τις βιολογικές του ανάγκες και την εξέλιξη 

της νόησης του που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί η δόμηση των 

αναμνήσεων. Σημαντικό ρόλο στη δόμηση αυτή παίζει η έννοια του χρόνου. Οι 

πράξεις του ανθρώπου εκτυλίσσονται σε διαδοχικούς χώρους. Έτσι, με βάση το χώρο 

ταξινομούνται οι αναμνήσεις μέσα στο χρόνο καθώς ο χώρος έχει πιο απτά στοιχεία 

από ότι ο χρόνος. Επίσης, βοηθάει και η έννοια του αιτιατού αφού είναι πιο εύκολο 

να διατηρήσει κανείς γεγονότα στη μνήμη του εφόσον αυτά συνδέονται μεταξύ τους 

με το δεσμό αιτίου- αποτελέσματος.  

Το βρέφος παράλληλα με την έννοια του «πριν» αρχίζει να αντιλαμβάνεται 

την έννοια του «μετά». Αρχίζει, δηλαδή, να προβλέπει με βάση το παρόν τι θα γίνει 

στο μέλλον. Κάνει κάτι στο παρόν (τραβάει το κορδόνι) και περιμένει κάτι στο 

μέλλον (περιμένει να βγάλει ήχο η κουδουνίστρα). Άρα, μπορεί να οργανώσει τις 

πράξεις του έτσι ώστε κάτι που γίνεται στο παρόν να του προσφέρει ικανοποίηση στο 

μέλλον.  

Ωστόσο, για το μικρό παιδί η απόσταση μεταξύ παρόντος και μέλλοντος είναι 

μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Στην αρχή, το παιδί φαντάζεται ότι το μέλλον είναι μια 

επανάληψη του παρελθόντος. Για να μπορεί, όμως, να δομηθεί μελλοντικός χρόνος 

πρέπει να υπάρξει πραγματική ανάγκη και επιθυμία για κάτι που το παιδί να ζητάει 

να πραγματοποιηθεί ή να μπορεί να προβλέψει την ύπαρξη της ανάγκης. Όπως έχει 

αναφερθεί το βρέφος σταματά να κλαίει όταν τοποθετηθεί σε στάση θηλασμού και 

επιπλέον καθώς μεγαλώνει μπορεί να παρατείνει τον παρόντα χρόνο παρατηρώντας 

την προετοιμασία του γάλακτος χωρίς να δυσανασχετεί αφού γνωρίζει πως στο 

μέλλον θα ικανοποιηθεί η πείνα του.  



15 
 

Σε πρώτο στάδιο το παιδί μπορεί να ρυθμίζει τις αντιδράσεις του σύμφωνα με 

όσα παρατηρεί. Όσο μεγαλώνει μπορεί να περιμένει περισσότερη ώρα από τη στιγμή 

που δημιουργείται η επιθυμία μέχρι και τη στιγμή που πραγματοποιείται.  

Με τη βοήθεια του λόγου, καθώς το παιδί μεγαλώνει και αντιλαμβάνεται ότι 

το αίσθημα της πείνας επανέρχεται, είναι σε θέση να προβλέψει τη διαδοχή των 

γεγονότων. Επομένως, μπορεί να ρωτήσει το γονιό του για το φαγητό που θα έχουν 

το βράδυ καθώς γνωρίζει ότι μέχρι το βράδυ θα πεινάσει και αναζητά τρόπους για να 

καλύψει την ανάγκη του. Το μέλλον υπάρχει όταν υπάρξει συγχρόνως επιθυμία για 

κάτι και συνειδητοποίηση ότι δρώντας με έναν τρόπο μπορεί να ικανοποιηθεί.   

Τέλος, το κάθε παιδί αντιλαμβάνεται τις έννοιες παρελθόν- παρόν- μέλλον 

ανάλογα με την ηλικία, τον χαρακτήρα τους, τα βιώματα και τα ερεθίσματα που του 

προσφέρονται από το περιβάλλον του, την ψυχική και πνευματική του υγεία.  

 

 

1.7. Η συνειδητοποίηση της έννοιας της διάρκειας 

 

Η διάρκεια υπάρχει από τη στιγμή που τα γεγονότα του παρόντος δεν 

περιέχουν την άμεση ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών. Κάθε φορά που κάτι δεν 

ικανοποιεί το άτομο εμφανίζεται η έννοια της διάρκειας τονίζει η Α. Ζακοπούλου. 

Την ώρα που αναμένει κάτι καταλαβαίνει καλύτερα την έννοια της διάρκειας. Η 

αναμονή υπάρχει όταν υπάρχει ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στη γέννηση μιας 

ανάγκης και την ικανοποίηση της. Το μικρό παιδί δε μπορεί να αναμένει όμως 

μεγαλώνοντας αρχίζει να αναμένει καθώς ωριμάζει συναισθηματικά και νοητικά 

(Ζακοπούλου A., 1999). 

Η στέρηση που νιώθει κάποιος για την μη άμεση ικανοποίηση της ανάγκης σε 

ένα συγκεκριμένο χρόνο δεν έχει θετικά αποτελέσματα. Σιγά- σιγά όμως μπορεί να 

περιοριστεί η στέρηση αυτή που νιώθει κανείς στο παρόν αν προβλέψει την 

ικανοποίηση που θα υπάρξει στο μέλλον. Ένα άτομο, δηλαδή, μπορεί να 

συνειδητοποιήσει τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος από την εμφάνιση της 

επιθυμίας μέχρι και την ικανοποίηση της. Βέβαια, η έννοια της διάρκειας γίνεται 

αντιληπτή και από τις αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα ή όταν το έργο που έχει πραγματοποιηθεί είναι μεγάλο.  

Όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά ανά ηλικίες την έννοια της 

διάρκειας έχουμε τα εξής :  

Γύρω στα τρία- τέσσερα χρόνια το παιδί έχει την ικανότητα να περιμένει ώστε να 

ικανοποιηθεί μια επιθυμία του αργότερα με προϋπόθεση η διάρκεια που απαιτείται να 

μην είναι πολύ μεγάλη.  
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Στα πέντε- έξι χρόνια αρχίζει η εκτίμηση της διάρκειας είτε με βάση τις αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν είτε με βάση το έργο που έχει γίνει. Στηρίζεται μόνο στη 

προσωπική του γνώμη. 

Γύρω στα επτά- οκτώ χρόνια λόγω της νοητικής του εξέλιξης ξεκινά να σκέφτεται με 

βάση και άλλα δεδομένα χωρίς να στηρίζεται μόνο στη προσωπική του άποψη χωρίς 

όμως να τα καταφέρνει.  

Τέλος, μέχρι και τα δεκαέξι του χρόνια καταφέρνει να κάνει ακριβέστερες εκτιμήσεις. 

 
 

1.8. Η αντίληψη της έννοιας του χρόνου 

 

Ως την ηλικία των έξι χρόνων το παιδί έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τις 

έννοιες του χρόνου (πριν- μετά, παρελθόν- παρόν- μέλλον) αλλά και την έννοια της 

διάρκειας. Το παιδί των έξι-επτά χρόνων έχει την ικανότητα να τοποθετεί σε σειρά τα 

γεγονότα γιατί μπορεί να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα και κυρίως της διάρκειας 

μεταξύ των γεγονότων αλλά και τη σχέση αιτίου- αποτελέσματος.  

Την έννοια της διάρκειας αρχίζει να την αντιλαμβάνεται προσπαθεί να τη 

συλλάβει ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της και το έργο που έχει παραχθεί. Σε αυτό 

βοηθάει το περιβάλλον καθώς εκτός από τη δική του εκτίμηση προβάλλονται και 

αντιπαρατίθενται και άλλες εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί παίζει με ένα 

παιχνίδι για δέκα λεπτά κρίνει ότι έπαιξε «λίγο» ενώ για τον φίλο του που περιμένει 

να παίξει με το ίδιο παιχνίδι κρίνει ότι έπαιξε «πολύ». Ο γονιός, όμως, ή ο 

παιδαγωγός δείχνοντας του το ρολόι του υπενθυμίζει ότι τα λεπτά έχουν περάσει. 

Έτσι, το παιδί, αν και δε γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί το ρολόι, βλέπει ότι είναι ένα 

αδιάψευστο επιχείρημα μέτρησης της διάρκειας.  

Τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε απλές 

ερωτήσεις όσον αφορά  την ημέρα της εβδομάδας, το μήνα, το χρόνο. Καθώς 

μεγαλώνει, μετά τα πέντε χρόνια, αρχίζει να αποκτά σταδιακά αυτή την ικανότητα. 

Είναι μια διαδικασία η οποία δε μπορεί να εξελιχθεί νωρίτερα ακόμα και αν το παιδί 

έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης.  

Γύρω στα επτά- οκτώ χρόνια που το παιδί αναπτύσσεται νοητικά μπορεί να 

καταλάβει τις σχέσεις ανάμεσα στη διαδοχή των γεγονότων και τη διάρκεια τους 

αλλά και να χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν το χώρο για να οργανώσει τις 

σκέψεις του ως προς το χρόνο επισημαίνει η Α. Ζακοπούλου. Οι έννοιες της διαδοχής 

και της διάρκειας αρχίζουν να καθορίζουν η μια την άλλη και να θεωρούνται ένα 

κοινό σύνολο. Σε αυτό το στάδιο το παιδί μαθαίνει να μετράει το χρόνο καθώς 

αρχίζει να συνειδητοποιεί πως κάθε χρονικό διάστημα έχει αρχή και τέλος και αυτά 

συμπίπτουν με την αρχή και το τέλος ενός άλλου χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, η 

Α. Ζακοπούλου επισημαίνει ότι το παιδί δεν έχει αντιληφθεί ακόμη ότι ο χρόνος είναι 
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μια αφηρημένη έννοια. Μαθαίνει το ρολόι, αντιλαμβάνεται την έννοια του μέλλοντος 

με τη βοήθεια αυτού και τοποθετεί τις αλλαγές σε σχέση με τις αντικειμενικές 

αλλαγές που του προσφέρει το ρολόι (Ζακοπούλου A., 1999).  

Σύμφωνα με τον J.Piaget είναι ικανό να συλλάβει την αφηρημένη έννοια της 

διάρκειας που αποτελεί τη βάση της οργάνωσης των γεγονότων γύρω στην ηλικία 

των δεκατεσσάρων- δεκαπέντε ετών.   

 
 

1.9. Η κατανόηση του χρόνου από το παιδί 

 

Η διαδικασία της δόμησης του χρόνου είναι μακροχρόνια καθώς καλύπτει όλη 

τη παιδική ηλικία και ολοκληρώνεται στην εφηβεία. «Επειδή ο χρόνος είναι η πιο 

αφηρημένη απ’ όλες τις δυνατές ακολουθίες το παιδί χρειάζεται μερικά χρόνια για να 

φτάσει σ’ αυτή την αφαίρεση και να χειριστεί αυτή την έννοια» (Lovell 1972). Το 

γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν διάφορες έννοιες του χρόνου δε σημαίνει ότι 

διαθέτουν με αυτές ένα γνωστικό εργαλείο για να μπορεί να δημιουργήσει σύνθετες 

δομές χρόνου. Η πορεία της κατάκτησης της έννοιας του χρόνου είναι εξελικτική 

καθώς τα παιδιά αποκτούν σιγά- σιγά την αντίληψη τους για το χρόνο ανάλογα με τα 

στάδια ανάπτυξης τους. Όσο μεγαλώνουν τόσο περισσότερο είναι σε θέση να 

κατανοήσουν και να χρησιμοποιούν χρονικές έννοιες.  

 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί υπάρχουν δύο τάσεις 

σχετικές με την έρευνα της κατανόησης και της απόκτησης των εννοιών του χρόνου 

από τα παιδιά. Από τη μία, η αντίληψη του χρόνου από τα παιδιά μελετήθηκε με 

ψυχολογική μεθοδολογία ώστε να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η 

έννοια του χρόνου στα παιδιά από γενετική άποψη. Από την άλλη πλευρά, 

μελετήθηκε η αντίληψη του χρόνου από τα παιδιά για παιδαγωγικούς σκοπούς. 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε από παιδαγωγική άποψη με σκοπό να προσδιοριστεί το 

επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού με βάση την αντίληψη του χρόνου και για να 

οριστεί η διδακτέα ύλη στα μαθήματα με βάση την αντίληψη του χρόνου από τα 

παιδιά στα διάφορα στάδια ανάπτυξης τους (Φράγκος, 1985).  

 

 

1.10. Τα στάδια ανάπτυξης της αίσθησης του χρόνου από τα παιδιά 

 

Ανάλογα με την ηλικία το παιδί περνά κάποια στάδια όσον αφορά την κατανόηση 

του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα,  

 Σε ηλικία 12 - 15 μηνών το παιδί πειραματίζεται. Είναι ικανό να πετάει ένα 

ποτήρι στο πάτωμα για να δει πόση ώρα θα κάνει κάποιος για να το σηκώσει. 
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Δεν πρόκειται να το κάνει μόνο μία φορά, αλλά να το επαναλαμβάνει μέχρι να 

βαρεθεί. 

 

 Σε ηλικία 16 μηνών το παιδί αρχίζει να αναφέρεται σε αντικείμενα απόντα 

χωρίς να ξέρουμε αν αναφέρεται στο παρελθόν ή στο μέλλον. 

 

 Σε ηλικία 19 μηνών μπορεί να κάτσει στο καρεκλάκι του και να περιμένει για 

παράδειγμα  να του δώσουμε το φρούτο του.  

 

 Σε ηλικία 2 χρονών θυμάται γεγονότα που έχουν συμβεί έως και 1 μήνα πριν. 

Ζει στο παρόν και χρησιμοποιεί λέξεις για να το κάνει όσο πιο έντονο μπορεί. 

Έχει αντιληφθεί το πρόγραμμα, που ακολουθείται στο σπίτι ή τον παιδικό 

σταθμό και γνωρίζει τι ακολουθεί μετά την καθαριότητα, το γεύμα, το 

παιχνίδι. Καταλαβαίνει και αντιδρά σε φράσεις όπως: «περίμενε», «σε λίγο», 

«θα παίξουμε με την πλαστελίνη μόλις τελειώσουμε το πρωινό». 

 

 Σε ηλικία 2 ½ - 3 χρονών έχει μάθει και χρησιμοποιεί περίπου είκοσι λέξεις, 

που έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Κατανοεί αδρά χρονικές έννοιες όπως 

«σήμερα», «αύριο», «χθες το βράδυ», «μετά» όπως για παράδειγμα «Φάω 

μετά παίξω» 

 

 Σε ηλικία 3-4 χρονών θυμάται γεγονότα που έχουν συμβεί έως και 1 χρόνο 

πριν. Αρχίζει να χρησιμοποιεί παρατατικό και αόριστο. Χρησιμοποιεί το 

χρονικό επίρρημα «χθες» για να μιλήσει γενικά για το παρελθόν. Γνωρίζει και 

αναφέρει την ηλικία του. Μερικές φορές μπερδεύει χρόνους και επιρρήματα: 

«εγώ εχθές θα πάω...αύριο γιόρτασα...». Μπορεί να περιγράψει από την 

προηγούμενη μέρα τι θέλει να κάνει την επόμενη. Μπορεί να περιμένει ώσπου 

να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του. Κατανοεί έννοιες όπως «χθες», 

«καλοκαίρι», «απόψε». Αρχίζει να αντιλαμβάνεται το παρελθόν και το παρόν.  

 

 Στην ηλικία των 4-5 ετών Αρχίζει να έχει αναμνήσεις και να προβλέπει τις 

επόμενες γιορτές. Ξεχωρίζει τις ημέρες αργίας μέσα στην εβδομάδα. Αποκτά 

αρκετά σαφή συνείδηση της διαδοχικής σειράς των γεγονότων μέσα στην 

ημέρα. Χρησιμοποιεί με όλο και περισσότερη άνεση και λιγότερα λάθη 

λεξιλόγιο που αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Μπορεί 

να διηγηθεί γεγονότα στο παρόν. Απαντά σωστά στην ερώτηση: «Ποιος είναι 

μεγαλύτερος εγώ ή εσύ;». Διαφοροποιούν τις έννοιες «πρωί»- «απόγευμα». 

Μπορεί να μιλήσει για το «χθες», για τη «προηγούμενη βδομάδα» για το 

«σήμερα» και για το «τι θα γίνει αύριο». Κατανοεί έννοιες όπως το 

«μεσημέρι».  

 

 Σε ηλικία 5-6 ετών  Έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να προβλέπει και να 

φαντάζεται σημαντικές γιορτές. Αρχίζει να μην μπερδεύει και να χρησιμοποιεί 
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σωστά τις χρονικές έννοιες «χθες» και «αύριο». Ξέρει με σιγουριά να πει σε 

πιο σημείο της ημέρας βρισκόμαστε. Αρχίζει να συνδέει την έννοια της ώρας 

με το καθημερινό του πρόγραμμα. Παίζοντας συμβολικό παιχνίδι αναπλάθει 

με χρονική σειρά βιώματα από την οικογενειακή ζωή. Απαντάει σωστά στην 

ερώτηση «Τώρα είναι πρωί ή βράδυ;». Αναφέρεται στο παρόν και στο 

μέλλον. Δε μπερδεύει το παρελθόν και το μέλλον. Ονομάζει όλες τις μέρες 

της εβδομάδας. Ξέρει την ηλικία του. 

 

 Σε ηλικία 6 ετών αρχίζει να συνειδητοποιεί τις τυπικές έννοιες του χρόνου: 

μπορεί να μας πει σε ποια μέρα της εβδομάδας βρισκόμαστε. Έχει τη 

δυνατότητα να εκτελέσει τρεις πράξεις διαδοχικά (πρώτα, μετά, στο τέλος) 

και να αφηγηθεί μία ιστορία χρησιμοποιώντας τις λέξεις «αρχή, μέση, τέλος». 

Κατανοεί τις εποχές του χρόνου. Έχει κατακτήσει τη δεξιότητα του χρονικού 

προσανατολισμού με τη χρήση χρονικών εννοιών(σήμερα, χθες, αύριο).  

 

 Σε ηλικία 7-8 ετών το παρελθόν ξεπερνάει πια προσωπικές εμπειρίες. Το παιδί 

αρχίζει να ενδιαφέρεται για την ιστορία των γονιών και άλλων ανθρώπων. 

 Στα επτά χρόνια ξέρει να μας πει σε ποιο μήνα βρισκόμαστε. Μετά τα 

επτάμισι ξέρει την εποχή. Το έτος το γνωρίζει γύρω στα οκτώ.  Σε αυτή την 

ηλικία, ακόμη κι αν ξέρει να διαβάσει την ώρα στο ρολόι, δεν έχει 

διαμορφώσει καμιά ιδέα για το τι αντιπροσωπεύει ένα λεπτό ή ώρα.  

 

 Στην ηλικία των 8-9 ετών αρχίζει να ξέρει σε ποια μέρα του 

μήνα βρισκόμαστε. Είναι ικανό να ενδιαφερθεί για ιστορίες και γεγονότα που 

δεν έχει ζήσει το ίδιο. Κάνει σχέδια για το μακρινό μέλλον για το τι θα γίνει ή 

τι θα κάνει όταν μεγαλώσει. 

 

 Στην ηλικία των 11 χρονών το παιδί έχει σχηματίσει μια αόριστη αντίληψη 

του ιστορικού χρόνου. Είναι η πιο σπουδαία περίοδος για την εξέλιξη της 

έννοιας του χρόνου. Παρατηρείται ραγδαία βελτίωση όλων των 

συγκεκριμένων εννοιών του χρόνου. 

 

 Στην ηλικία των 13-14 ετών Η κατάκτηση των χρονικών εννοιών (χτες, 

σήμερα, τώρα κ.α) ολοκληρώνεται. Στα 14 έτη το παιδί αποκτά την έννοια του 

χρόνου που έχουν οι ενήλικοι (Ζακοπούλου A., 1999). 

 

 

1.11. Η Εξέλιξη της έννοιας του χρόνου σύμφωνα με τον J. Piaget 

 

Ο J.Piaget, ως αναπτυξιακός ψυχολόγος, ασχολήθηκε με τη νοητική ανάπτυξη 

του παιδιού και καθόρισε τα τέσσερα βασικά στάδια από τα οποία διέρχεται αυτή 

(Piaget, 1955). Σε κάθε στάδιο παρουσιάζει αυτό που μπορεί να μάθει σε κάθε 
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περίοδο της ζωής του ο άνθρωπος. Επίσης, σε κάθε στάδιο επιτελούνται ορισμένες 

νοητικές διεργασίες, η ολοκλήρωση των οποίων οριοθετεί το τέλος του σταδίου 

αυτού και την αρχή του επόμενου. Οι τέσσερις περίοδοι γνωστικής ανάπτυξης 

σύμφωνα με τον J.Piaget : 

 

1. Η αισθησιοκινητική περίοδος (0-2 ετών) 

2. Η περίοδος της προλογικής σκέψης ή προσυλλογιστική περίοδος (2-7 ετών) 

3. Η περίοδος των συγκεκριμένων λογικών πράξεων (7-11 ετών) 

4. Η περίοδος των τυπικών λογικών πράξεων ή περίοδος της αφαιρετικής σκέψης 

(11-15 ετών)  

 

Η πρώτη περίοδος καλύπτει τη βρεφική ηλικία του παιδιού. Κατά τη διάρκεια 

αυτής ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα αντανακλαστικά, ως τα πρώτα μέσα, για την 

επιβίωση του, την προσαρμογή του στο περιβάλλον γύρω του και στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων. Με την βοήθεια των αισθήσεων και της ικανότητας να κινείται το 

βρέφος δημιουργούνται τα πρώτα αισθησιοκινητικά σχήματα. Έτσι το παιδί 

διαφοροποιεί τη θέση του από άλλα πράγματα και μπορεί να αντιληφθεί ότι ένα 

αντικείμενο υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και αν δε το βλέπει μπροστά του 

μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άρα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται τη μονιμότητα του 

αντικειμένου. αυτή η έννοια του χρόνου συγχέεται πλήρως με την έννοια του χώρου. 

 

Η δεύτερη περίοδος καλύπτει τη νηπιακή ηλικία του παιδιού. Σημαντικό ρόλο 

παίζει η ανάπτυξη της ικανότητας να μιλά το παιδί με επακόλουθο την ικανότητα 

συμβολισμού και την ικανότητα αναπαραστάσεων. Βέβαια, η σκέψη του και η 

επικοινωνία του χαρακτηρίζεται ως εγωκεντρική καθώς οτιδήποτε αντιλαμβάνονται 

γύρω τους στο περιβάλλον το ερμηνεύουν σύμφωνα με την δική τους λογική- 

προοπτική. Τέλος, το παιδί εντοπίζει και ξεχωρίζει αντικείμενα λαμβάνοντας υπόψη 

τους μόνο ένα χαρακτηριστικό τους. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν αρκετές μπάλες 

διαφόρων χρωμάτων, το παιδί είναι σε θέση να εντοπίσει όλες τις κόκκινες μπάλες, 

βασισμένο σε ένα και μόνο χαρακτηριστικό, το χρώμα του (ανεξάρτητα από το 

σχήμα). 

 

Η τρίτη περίοδος καλύπτει την παιδική ηλικία του ατόμου. Τα παιδιά 

αρχίζουν να κατακτούν λογική σκέψη αλλά και να λαμβάνουν υπόψη τους τον κόσμο 

γύρω τους αφήνοντας, έτσι, την εγωκεντρική λογική τους. Το βασικό έλλειμμα που 

εμφανίζεται έχει σχέση με την αφηρημένη σκέψη. Επίσης, το παιδί κατανοεί 

καλύτερα και διαχωρίζει τα αντικείμενα, με βάση πολλούς παράγοντες όπως το ύψος, 

το βάρος, το σχήμα, το μέγεθος κλπ. και επομένως είναι σε θέση να κατανοήσει τους 

αριθμούς, το βάρος και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων. Τέλος, 

μπορεί να τοποθετήσει ακόμη τα αντικείμενα σε σειρά, εξυπηρετώντας έναν 

συγκεκριμένο σκοπό. 

 

Στη τελευταία περίοδο που ξεκινά στα 11 έτη του παιδιού και φτάνει ως την 

εφηβεία του συντελείται η ανάπτυξη της λογικής σκέψης, βελτιώνεται η ικανότητα 

για κατανόηση και ερμηνεία και επιτυγχάνεται η κατάκτηση της αφηρημένης σκέψης. 
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Στην εφηβεία, τα παιδιά ασχολούνται με θέματα του μέλλοντος, ιδεολογίες, 

πειθαρχία, σωστό, λάθος και την ηθική. Με την ανάπτυξη της λογικής σκέψης τα 

παιδιά είναι σε θέση να σκέφτονται αφηρημένα θέματα, λίγο πολύ, ανάλογα με το 

επίπεδο ωριμότητας που έχει αποκτηθεί. 

 

Ανάλογα με την ηλικία το άτομο μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις χωρίς 

βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δε περνά από κάθε στάδιο. Αντιθέτως, όλα τα άτομα 

περνούν υποχρεωτικά από κάθε στάδιο. Σύμφωνα με τον J. Piaget η ανάπτυξη της 

έννοιας του χρόνου ακολουθεί τρεις φάσεις:  

 

Πρώτη φάση: Ο «αισθησιοκινητικός» ή «πρακτικός χρόνος» : Στη φάση αυτή 

η έννοια του χρόνου συγχέεται πλήρως με την έννοια του χώρου. Ήδη από τη 

βρεφική ηλικία το παιδί συντονίζει τις κινήσεις του με σωστή χρονική ακολουθία 

(όταν τοποθετείται σε στάση θηλασμού εντοπίζει τη θηλή, ανοίγει το στόμα του και 

θηλάζει) χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ακόμη την αντίληψη του χρόνου. Με την 

ανάπτυξη της αισθησιοκινητικής του αντίληψης το παιδί πειραματίζεται με 

αντικείμενα και αναμένει νέα αντιληπτικά δεδομένα (Oerter R., 1971).   

 

Δεύτερη φάση : Ο «παραστατικός» χρόνος : Ήδη από το τελευταίο στάδιο 

αισθησιοκινητικής νοημοσύνης φανερώνεται η ύπαρξη των πρώτων παραστάσεων. Ο 

παραστατικός χρόνος συνδέεται με αντικείμενα και κινήσεις που αντιλαμβάνεται το 

παιδί. Εκτός από τη σύνδεση χώρου και χρόνου έχουμε και τη σύνδεση ανάπτυξης 

και ηλικίας : το ψηλότερο παιδί είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία (Φράγκος, 1985). 

 

Τρίτη φάση : Η «λειτουργική» ή «λογική» έννοια του χρόνου: Στο στάδιο 

αυτό το παιδί διαχωρίζει την αντίληψη του χρόνου από τις χωρικές παραστάσεις. Η 

έννοια του χρόνου σχηματίζεται στο στάδιο της λογικής σκέψης (Φράγκος, 1985).  

 

«Γενικά η πορεία της ανέλιξης της έννοιας του χρόνου είναι : 1. Χρόνος= χώρος, 2. 

Χρόνος= χώρος και χρόνος, 3. Χρόνος= καθαρός μαθηματικός χρόνος, χρονική 

αφαίρεση» (Φράγκος, 1985) 

 

Πέρα από αυτά ,όμως, ο Piaget κρίνει ότι υπάρχουν και δύο διαφορετικοί 

χρόνοι, ο φυσικός και ο ψυχολογικός. Ο φυσικός χρόνος είναι ο πραγματικός χρόνος, 

ο χρόνος που περνά, δηλαδή τα λεπτά, οι ώρες κτλ. Από την άλλη, ο ψυχολογικός 

χρόνος είναι αυτός που αντιλαμβάνεται το άτομο ανάλογα με τη ψυχολογία του, το 

πώς αισθάνεται. Για παράδειγμα, αν είμαστε κάπου που περνάμε καλά νομίζουμε ότι 

έχουν περάσει μόλις κάποια λεπτά ενώ στην ουσία έχουν περάσει ώρες. Φυσικά, 

ισχύει και το αντίθετο. (σχετικιστική στιγμή: όταν κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι 

πέρασαν 15 λεπτά ενώ αισθάνεται σαν να πέρασε μία ώρα). 

 

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, όμως, δηλαδή να μπορεί το παιδί να συνδυάσει 

τις δύο σφαίρες, πλευρές του χρόνου θα πρέπει όχι μόνο να χρησιμοποιεί τις έννοιες 
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της διάρκειας, της διαδοχής, της αντιστρεψιμότητας και του ταυτόχρονου αλλά και να 

κατανοεί πότε και πώς τις χρησιμοποιεί.   

 

 

1.12. Έρευνες που αφορούν τη γνώση και κατανόηση του χρόνου από το 

παιδί 

 

Α) Η έρευνα του χρόνου στο παιδί σε σχέση με την ηλικία  

 

Τα προβλήματα που μελετήθηκαν ήταν : α) η ικανότητα των παιδιών να 

κατανοούν τις χρονικές έννοιες που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι, β) η γνώση των 

χρονικών διαστημάτων, γ) η κατανόηση των ιστορικών εννοιών, δ) η ικανότητα των 

παιδιών να σχηματίσουν χρονικές έννοιες και ε) το πώς κατανοούν τα παιδιά τις 

χρονικές έννοιες (Oakden και Sturt, 1922). 

 

Συμπεράσματα από την έρευνα : Η εξέλιξη της έννοιας του χρόνου αρχίζει 

από τη προσχολική ηλικία με αργό ρυθμό, τα παιδιά μαθαίνουν την σημασία των 

χρονικών εννοιών μέσα από τη καθημερινή χρήση, έως τα έντεκα τους χρόνια έχουν 

αναπτύξει μια αόριστη αντίληψη σχετικά με τον ιστορικό χρόνο, από τα τρία- 

τέσσερα χρόνια τους χρησιμοποιούν χρονικές έννοιες (χτες, σήμερα, αύριο κτλ) και 

έως τα δεκατέσσερα χρόνια τους έχουν αναπτύξει την έννοια του χρόνου όπως και οι 

μεγάλοι, στο όγδοο έτος της ηλικίας του έχουν διαφοροποιήσει το παρελθόν με το 

παρόν.  

 

 

Β) Η έρευνα του χρόνου στο παιδί σε σχέση με άλλες μεταβλητές (φύλο, 

κοινωνικοοικονομικό στρώμα, επίδοση)  

 

Το πρόβλημα που μελετήθηκε ήταν : α) η σχέση μεταξύ της έννοιας του 

χρόνου και μεταβλητών όπως το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, την επίδοση 

κτλ. (Anselmo, 1967) 

 

Συμπεράσματα από την έρευνα : Υπάρχει μια σταθερή εξέλιξη του χρόνου σε 

σχέση με την ηλικία, φάνηκε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μαθητές των 

τάξεων Β’ έως Στ’, η έννοια του χρόνου στα παιδιά έχει στενότερη σχέση με το Ι.Q. 

και με τη νοητική ηλικία παρά με τη χρονολογική ηλικία, στην εξέλιξη της έννοιας 

του χρόνου παίζει ρόλο το φύλο αλλά και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του 

παιδιού.  
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Γ) Η έρευνα του H. Roth για τη γνώση του ιστορικού χρόνου 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Roth «Παιδί και Ιστορία» η αντίληψη του χρόνου 

αποτελεί προϋπόθεση για την ιστορική συνείδηση. Η αντανάκλαση του χρόνου είναι 

το τελευταίο στάδιο της νοητικής ανάπτυξης του ατόμου (Roth H., 1968). Για να 

ολοκληρωθεί χρειάζονται τρεις φάσεις :  

 

1. Η φάση της αφελούς βίωσης του χρόνου στην οποία το παιδί ζει 

προσκολλημένο στο παρόν και έχει προσδοκίες για το μέλλον οι οποίες 

εκφράζονται με χρονικές λέξεις όπως «σε λίγο»,  «αύριο», «θα περιμένω» 

κτλ. Στο παιδικό λεξιλόγιο υπάρχουν χρονικοί προσδιορισμοί όπως «πρωί», 

«απόγευμα», «ώρα», «έτος», «εβδομάδα» και χρησιμοποιούνται σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις αλλά ασαφώς. 

 

2. Η φάση της γνώσης του χρόνου αρχίζει στη σχολική ηλικία. Το παιδί 

χρησιμοποιεί χρονικές έννοιες με μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και έννοιες 

αριθμών και έννοιες ωρολογιακού και ημερολογιακού χρόνου. (ρολόι, 

εβδομάδες,  μήνες, έτη)  

 

3. Η φάση της εμπειρίας και αντανάκλασης του χρόνου ξεκινά στην εφηβεία. Ο 

χρόνος δεν είναι υποκειμενική βίωση και συγκεκριμένη γνώση με τη βοήθεια 

των αριθμών αλλά εμπειρία κατά την οποία βιώνονται πόνος και χαρές. Το 

παιδί αναρωτιέται αν ο χρόνος είναι κύριος πάνω από εμάς ή το αντίθετο και 

αν ότι αποτελεί παρελθόν χάνεται η επανέρχεται. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται 

την επίδραση του χρόνου στη ζωή του. 

 

 

Δ) Η έρευνα σχετικά με τη χρήση του λεξιλογίου που αφορά τις χρονικές έννοιες  

 

Η εξέλιξη της αντίληψης του χρόνου εξαρτάται από το λεξιλόγιο των 

χρονικών εννοιών που χρησιμοποιεί το παιδί και τη νοητική του ανάπτυξη. Σύμφωνα 

με την έρευνα του Paul (1966) ένα τετράχρονο παιδί αντιλαμβάνεται την έννοια 

«μεσημέρι», «απόγευμα», «νωρίς» και στα πέντε του χρόνια μπορεί να τις 

συμπεριλάβει στο κύκλο «μέρα- νύχτα». Στα έξι του χρόνια μπορεί να ξεχωρίζει το 

«χθες» και το «αύριο» και στα επτά του μπορεί να χρησιμοποιεί τις έννοιες 

«προχθές» και μεθαύριο». Από τα επτά έως τα δέκα χρόνια μπορεί να αναλύσει την 

ημέρα σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και μπορεί να τοποθετήσει την ημέρα στην 

εβδομάδα, το μήνα και το έτος.  
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1.13. Η εκμάθηση της γλώσσας του χρόνου από το παιδί 

 

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί η κατανόηση της φύσης του χρόνου είναι ένα 

θέμα που προβλημάτισε όχι μόνο τους επιστήμονες αλλά και τα ίδια τα παιδιά που 

έρχονται σε επαφή με τον χρόνο από νωρίς στη ζωή. Πολύ σημαντικό αλλά και 

ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αρχίζουν από την ηλικία των 2-3 ετών να 

χρησιμοποιούν λέξεις σχετικές με τον χρόνο, ωστόσο, σχετικά με αυτόν 

εκπαιδεύονται όταν εισέρχονται στο σχολείο. Γιατί, όμως, να συμβαίνει αυτό; Πώς 

ερμηνεύουν και χρησιμοποιούν τα παιδιά έννοιες του χρόνου από τα πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης τους, χωρίς να έχουν λάβει την επίσημη εκπαίδευση; Αυτό το 

ερώτημα προσπάθησαν να απαντήσουν κάποιοι ειδικοί στα πλαίσια μιας έρευνας. 

  

Τα παιδιά δεν διδάσκονται συνήθως τους τυπικούς ορισμούς των λέξεων του 

χρόνου (π.χ., ένα λεπτό ισούται με εξήντα δευτερόλεπτα) μέχρι να φτάσουν σε 

σχολική ηλικία, αλλά αρχίζουν να ακούν και να παράγουν τέτοιες λέξεις, πολύ 

νωρίτερα, όχι, όμως, με μεγάλη ακρίβεια. Το 80% των παιδιών παράγουν λέξεις 

σχετικά με τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων του λεπτού και της ώρας, από την 

ηλικία των 5 ετών, μόνο το 22% των παιδιών ηλικίας 5 ετών χρησιμοποιούν τις 

έννοιες του χρόνου κατάλληλα (Grant και Suddendorf, 2011).  Πριν μάθουν τους 

ορισμούς των εννοιών από τους ενήλικες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται έννοιες με βάση 

άλλες πληροφορίες; Και αν ναι, ποιες πληροφορίες χρησιμοποιούν ώστε να 

αποκτήσουν τις έννοιες αυτές;  

 

Η πρώιμη μάθηση μελετήθηκε με βάση τρεις πιθανές υποθέσεις. Σύμφωνα με 

τη πρώτη, την ονομαστική υπόθεση, τα παιδιά κατασκευάζουν μια λεξιλογική  

κατηγορία για τις λέξεις του χρόνου και έτσι κατανοούν ότι η ώρα και τα λεπτά 

ανήκουν σε μια κοινή κατηγορία λέξεων. Σύμφωνα με αυτό, ο Shatz και οι 

συνεργάτες του (2010) παρατήρησαν ότι, όταν το παιδί ρωτάται « “πόσο καιρό” ή 

“πόσο χρόνο”», ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί κατάλληλα (χρησιμοποιώντας μια λέξη για να δηλώσει 

την ποσότητα ή την διάρκεια) από ό, τι είναι σε θέση να ανταποκριθεί με ακρίβεια.  

Τα παιδιά φαίνεται να κατανοούν το είδος των λέξεων που μπορεί να απαντήσει σε 

μια ερώτηση σχετικά με το χρόνο πριν να είναι σε θέση να αντιστοιχίζουν τις λέξεις 

αυτές σε συγκεκριμένες διάρκειες. 

 

Δεύτερον, τα παιδιά θα μπορούσαν να μάθουν τις τακτικές σχέσεις μεταξύ 

των λέξεων του χρόνου. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί ακούει έναν ενήλικα, που λέει 

«Φεύγουμε για το πάρκο σε μια ώρα, έτσι έχετε μόνο δέκα λεπτά για να τελειώσετε 

το φαγητό» χωρίς να γνωρίζει τους ακριβείς ορισμούς των δύο λέξεων του χρόνου, θα 

μπορούσε να καταλάβει ότι μια ώρα θα πρέπει να είναι περισσότερο από ένα λεπτό, 

εάν αντιλαμβάνεται ότι οι δύο αυτές λέξεις συμβολίζουν ποσά του χρόνου. Με την 

Τακτική υπόθεση, πέρα από την απλή εκμάθηση, οι λέξεις έχουν κοινή ονομαστική 

τάξη και τα παιδιά μαθαίνουν επίσης τις τακτικές σχέσεις μεταξύ των γνωστών 
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λέξεων του χρόνου (π.χ., έτος> μήνας> εβδομάδα> ημέρα> ώρα> λεπτό> 

δευτερόλεπτο). 

 

Τρίτον, τα παιδιά θα μπορούσαν να μάθουν τις αναλογίες μεταξύ της 

διάρκειας που κωδικοποιούνται από τις λέξεις του χρόνου. Η αναλογική υπόθεση 

στηρίζεται σε αναλογία της αντίληψης της διάρκειας, δηλαδή στην ικανότητα του 

παιδιού όχι μόνο να γνωρίζει ότι το λεπτό είναι μεγαλύτερο από το δευτερόλεπτο 

αλλά και πόσα δευτερόλεπτα έχει ένα λεπτό, την αναλογία δηλαδή 60:1.  

 

Πραγματοποιώντας αυτά τα πειράματα- υποθέσεις στα πλαίσια μιας έρευνας 

δείχνουν ότι, πριν από την απόκτηση των ορισμών των εννοιών του χρόνου των 

ενηλίκων, τα παιδιά μαθαίνουν την ονομαστική κατηγορία των λέξεων του χρόνου, 

καθώς και τις τακτικές σχέσεις μεταξύ των λέξεων του χρόνου. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει ότι τα παιδιά πριν μάθουν τους τυπικούς 

ορισμούς του χρόνου μαθαίνουν την αντιστοιχία αυτών σε ακριβείς αναπαραστάσεις 

της διάρκειας.  

 

 

1.14. Η διδασκαλία των εννοιών του χρόνου από τους εκπαιδευτικούς- 

Δραστηριότητες της σύλληψης του χρόνου 

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τις έννοιες του 

χρόνου με βάση κάποια στάνταρ, κάποια πρότυπα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους 

τις αναπτυξιακές δυνατότητες των μικρών παιδιών. Οι πολυάσχολοι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να συμβουλευτούν βιβλία που βοηθούν στην επίτευξη ενός ευχάριστου και 

διασκεδαστικού μαθήματος προωθώντας, φυσικά, και τη μαθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού. Πρέπει, όμως, να αντιληφθούν ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων θα ενισχύσουν τη κατανόηση των εννοιών. Το παιδί θα κληθεί να 

απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις σχετικές με το χρόνο (για παράδειγμα να δείξουν 

μια συγκεκριμένη ώρα στο αναλογικό ή στο ψηφιακό ρολόι) και θα απαντήσει 

σωστά. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Ο εκπαιδευτικός, κατανοώντας τους όρους και τις 

ιδέες του παιδιού για την αντίληψη του χρόνου, πρέπει να βοηθήσει το παιδί ώστε να 

καταλάβει τι πραγματικά διάβασε και να έχει μια πραγματική σύλληψη του τι 

σημαίνουν οι απαντήσεις του.   

  

1. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν προτάσεις για τη διαδοχή και τη διάρκεια. 

Μια πρόταση είναι το χρονοδιάγραμμα της καθημερινότητας που θα βοηθά τα 

παιδιά να αντιληφθούν την χρονική ακολουθία των γεγονότων. Για 

οποιαδήποτε ερώτηση του παιδιού, όπως «Είναι ώρα για ύπνο;», ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να παραπέμψει τα παιδιά στο πρόγραμμα αντί να δώσει 

εξήγηση για το τι ώρα είναι. 

2. Το πρόγραμμα αυτό, μπορεί να ζητήσει ο εκπαιδευτικός από τους γονείς, να 

τοποθετηθεί και στο σπίτι είτε στο ψυγείο, είτε σε ένα πίνακα στο δωμάτιο 
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του παιδιού ώστε να βλέπουν καθημερινά τον χρόνο στη ζωή τους και να 

αντιληφθούν τη σημασία του.  

3. Ένα ακόμα ενδιαφέρον είναι να συνδυάσουν τα παιδιά ένα αγαπημένο τους 

πρόγραμμα στην τηλεόραση με τη διάρκεια του. Έτσι αν κάνει κάποια 

ερώτηση του τύπου «σε πόση ώρα θα χτυπήσει το κουδούνι;» ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να δώσει ως απάντηση «Σε τόση ώρα όσο διαρκεί το αγαπημένο σου 

πρόγραμμα». Έτσι το παιδί θα καθίσει να αναρωτηθεί και πόση ώρα διαρκεί 

το πρόγραμμα αλλά και θα σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο 

δάσκαλος για να μετρήσει τα λεπτά ή την ώρα που χρειάζεται.  

4. Ο εκπαιδευτικός με βάση ένα τηλεοπτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα ζητάει 

κάθε φορά από το παιδί όχι μόνο να σκεφτεί τι ώρα θα παίξει ένα παιδικό 

έργο στο αναλογικό ρολόι εφόσον βλέπει την ώρα σε ψηφιακή μορφή αλλά 

και να υπολογίσουν τη διάρκεια του επεισοδίου αλλά και την διάρκεια που 

μεσολαβεί από το ένα παιδικό έργο στο άλλο. Επίσης μπορούν να 

υπολογίζουν πόση ώρα θα πρέπει να καθίσουν ώστε να δουν δύο επεισόδια 

από τα αγαπημένα τους παιδικά.  

 

 

Αν, όμως, το παιδί δε μπορεί να αντιληφθεί τον χρόνο, να διαβάσει το ρολόι, 

να τοποθετήσει με τη σωστή χρονολογική σειρά μια ιστορία ακόμα και αν έχει 

περάσει από τα στάδια πραγματοποίησης των παραπάνω, τι ακριβώς μπορεί να 

συμβαίνει, να κρύβεται από πίσω; Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αν το παιδί έχει 

κάποια μαθησιακή δυσκολία που το εμποδίζει να ακολουθήσει τα στάδια κατάκτησης 

της έννοιας του χρόνου; Γιατί, είναι πολύ πιθανό να οφείλονται βασικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν γενικότερα τη μαθησιακή εμπειρία του κάθε παιδιού. Μεγάλη αξία, 

λοιπόν, έχει να εξετάσουμε τις μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα τη 

δυσαριθμησία ως βασική αιτία των δυσκολιών του παιδιού στην ανάγνωση του 

ρολογιού και γενικότερα των αριθμών σε καθημερινές απλές καταστάσεις.  
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2Ο : Μαθηματικές δυσκολίες 

2.1. Μαθησιακές δυσκολίες –Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

 

Πρώτα από όλα θα πρέπει να τονιστεί πως τα παιδιά που παρουσιάζουν 

δυσκολίες σε κάποιο μάθημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση στα μαθηματικά δε 

σημαίνει πως έχουν χαμηλή νοημοσύνη.  

 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες φυσικά και υπήρχαν από τα πρώτα χρόνια της 

ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της μάθησης ωστόσο, είναι έκδηλες στη σύγχρονη 

εποχή καθώς η ανάγκη για ταχύτερη απόκτηση γνώσεων είναι μεγαλύτερη. Επίσης, 

στη συγκεκριμένη εποχή λόγω και της γενίκευσης της εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε η 

πραγματικότητα των μαθησιακών δυσκολιών ως ένα ζήτημα με σημαντικές 

διαστάσεις και συνέπειες στην εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον 

Πόρποδα (2003), ο προβληματισμός και οι διαρκείς προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση τους έχουν επηρεάσει τον προσανατολισμό της θεώρησης του 

συγκεκριμένου ζητήματος   

 

Σύμφωνα με την ψυχοπαιδαγωγό, Μαρία Σκαπέρα,  αν το παιδί κατά τη 

διάρκεια της Α΄ Δημοτικού παρουσιάσει προβλήματα, οι γονείς θα πρέπει να 

εξετάσουν και να αρχίσουν να αναρωτιούνται αν αυτά σχετίζονται με την ωρίμανση 

του παιδιού ή υπάρχουν ενδείξεις κάποιας μαθησιακής δυσκολίας. Είναι πολύ 

σημαντικό να γίνει η διάγνωση σε μικρή ηλικία και να γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε 

πρόβλημα ώστε να αντιμετωπιστεί και έγκαιρα. 

 

Συγκεκριμένα, προς το τέλος της Α΄ με αρχή της Β΄ Δημοτικού, ένα παιδί 

μπορεί να εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα κάποιας μαθησιακής δυσκολίας. Οι 

πρώτες ενδείξεις είναι συνήθως ότι παρουσιάζει δυσκολία με την εκμάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής, προσθέτει ή αφαιρεί γράμματα σε λέξεις ή παραλείπει 

ολόκληρες λέξεις όταν διαβάζει ή γράφει, έχει προβλήματα στο να μάθει να λέει την 

ώρα, γράφει πολύ αργά και δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις εργασίες. Αυτό δεν 

σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το παιδί δεν είναι έξυπνο αλλά απλώς έχουν μια 

ειδική δυσκολία σε κάποιο νοητικό τομέα. Οφείλονται σε μια διαφορετική λειτουργία 

του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τη λήψη και την επεξεργασία μιας πληροφορίας. 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιες ιδιαιτερότητες απλά αντιλαμβάνονται τα 

πράγματα με διαφορετικό τρόπο.  

 

 

2.2.  Χαρακτηριστικά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά 

 

Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2003) οι δυσκολίες των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν στα μαθηματικά είναι οι εξής:  
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 Δυσκολίες αντίληψης μορφής - πλαισίου 

 Οι μαθητές δεν μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε ένα συγκεκριμένο 

ερέθισμα όταν αυτό παρουσιάζεται μέσα σε ένα πλαίσιο πολλών παρόμοιων 

ερεθισμάτων. 

 

 Δυσκολίες διάκρισης αντιληπτικών μορφών  

Τα παιδιά δε διακρίνουν σωστά αντιληπτικές μορφές με τις οποίες μεταφέρονται 

ποσοτικές πληροφορίες. Δε διακρίνουν σωστά για παράδειγμα τους δείκτες του 

ρολογιού.  

 

 Δυσκολίες ακουστικής αντίληψης 

Ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να κάνει λάθη λόγω σύγχυσης μεταξύ 

όρων ή λέξεων που μοιάζουν ακουστικά.  

 

 Δυσκολίες χωρικού και χρονικού προσανατολισμού  

Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχει μεγάλη σύγχυση στις έννοιες της 

απόστασης του χρόνου και του χώρου γενικά.  

 

 Δυσκολίες λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού  

Το παιδί δεν μπορεί να συντονίσει χέρι και μάτι, ώστε να υλοποιήσει την εικόνα της 

λέξης ή του συμβόλου.  

 

 Διαταραχές μνήμης και σκέψης 

 Τα προβλήματα μνήμης εμποδίζουν ιδιαίτερα τα παιδιά να αντεπεξέλθουν με 

επιτυχία στη διαδικασία μάθησης, καθώς με τη βοήθεια της μνήμης ο μαθητής 

επεξεργάζεται και αποθηκεύει πληροφορίες.  

 

 Διαταραχές γλωσσικής έκφρασης 

 Οι δυσκολίες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως προβλήματα εκφραστικού λόγου.  

 

 Δυσκολίες ολοκλήρωσης 

 Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά πολύ συχνά έχουν πρόβλημα 

στην ολοκλήρωση και εφαρμογή όσων μαθαίνουν, αφού δυσκολεύονται να 

χρησιμοποιήσουν και να συνδέσουν πληροφορίες για να εξαγάγουν συμπεράσματα. 

 

 Αδυναμίες στον αφηρημένο συλλογισμό 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν πρόβλημα στην κατανόηση εννοιών που 

παρουσιάζονται μέσω γραπτών συμβόλων για να εκφράσουν μαθηματικές έννοιες.  

 

 Διαταραχές στο γνωστικό ύφος 

Οι χαρακτηριστικές διαταραχές των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά στο γνωστικό ύφος είναι ο έντονος σκεπτικισμός και η 
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παρορμητικότητα. Δηλαδή, οι μαθητές σκέπτονται πολύ περισσότερο από το 

αναγκαίο, πριν δώσουν μια απάντηση σ' ένα πρόβλημα. 

 

 Ελλειμματική προσοχή και συγκέντρωση 

Αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να συγκεντρωθεί σ' ένα συγκεκριμένο έργο 

για παραπάνω από μερικά λεπτά.  

 

 Ανεπάρκεια γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών  

Το πρόβλημα αυτό αφορά την ικανότητα του μαθητή να κάνει επιλογή μεταξύ των 

στρατηγικών, να αξιοποιεί αποτελεσματικά το χρόνο του και να ελέγχει πόσο ορθές 

είναι οι απαντήσεις του.  

 

 

2.3. Δυσαριθμησία 

 

Η Δυσκαλκουλία ή Δυσαριθμία όπως φανερώνει και το όνομά της, είναι μια 

διαταραχή που σχετίζεται με τις αριθμητικές ικανότητες – διαταραχή στον χειρισμό 

απλών αριθμητικών επεξεργασιών όπως η αναστροφή αριθμών (52 αντί για 25), 

στοιχειώδη σφάλματα όπως ο αριθμός 20032 να ερμηνευθεί ως 2032. Διαταραχή στις 

αριθμητικές πράξεις. Αποτυχία να αναγνωριστούν ή να ονομαστούν οι αριθμοί και τα 

μαθηματικά σύμβολα.  

Η δυσαριθμησία μπορεί να είναι ποσοτική (μειονέκτημα στο μέτρημα, 

υπολογισμούς και χρήση αριθμών) ποιοτική (μειονέκτημα στην κατανόηση 

μαθηματικών εννοιών) ή ενδιάμεση (δυσκολία εργασίας με νούμερα ή σύμβολα). 

Σύμφωνα με την Lerner (1993, 472) αναφέρει ότι ο όρος δυσαριθμησία 

παραπέμπει σε μία σοβαρή δυσκολία στη μάθηση και χρήση των Μαθηματικών.  

 

Η δυσαριθμησία ανάλογα με τον λόγο που εμφανίζεται στον καθένα μπορεί 

να είναι αναπτυξιακή ή επίκτητη. Με τον όρο «αναπτυξιακή» δηλώνουν πως 

πρόκειται για μαθηματική διαταραχή που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του 

παιδιού και συνδέεται με την ποιότητα της αρχικής του μάθησης (Μπαφαλούκα, 

2011). Ενώ, o όρος «επίκτητη» δυσαριθμησία χρησιμοποιείται όταν τα παιδιά έχουν 

κατακτήσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες αλλά εξαιτίας κάποιας εγκεφαλικής 

βλάβης ή ασθένειας παρουσιάστηκαν διαταραχές στις γνωστικές λειτουργίες που 

αφορούν την μαθηματική ικανότητα και σκέψη (Μπαφαλούκα, 2011). 

Ένας παράγοντας που δυσκολεύει την εκμάθηση των μαθηματικών είναι ότι  

χαρακτηρίζονται από μια αλυσίδωση εννοιών και μια αυστηρή ακολουθία δεξιοτήτων 

(Μπαραλής, 2004). Οι έννοιες μιας περιοχής των μαθηματικών στηρίζονται στις 

προηγούμενές τους, σχηματίζοντας έτσι μια αλυσίδα. Επίσης,  χρησιμοποιούν μια 

ιδιαίτερη γλώσσα, η οποία διαφέρει από τη συνηθισμένη φυσική γλώσσα του μαθητή 

και περιλαμβάνει μαθηματικό λεξιλόγιο.  



30 
 

 

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μελετηθεί η δυσαριθμησία ο 

Κosc  (1974), διατύπωσε την άποψη ότι η δυσαριθμησία μπορεί  να μελετηθεί 

καλύτερα μέσα  από μία ταξινόμηση και έτσι, χώρισε την δυσαριθμησία σε λεκτική, 

πρακτογνωστική, λεξιλογική, γραφική, ιδεογνωστική, και λειτουργική.  

Αναλυτικότερα : 

 α. Η  λεκτική δυσαριθμησία.  

Η μορφή αυτή εκδηλώνεται µε διαταραχές στην ικανότητα να κατανοούν και 

να ορίζουν λεκτικά μαθηματικούς όρους και σχέσεις, όπως να ονομάσουν ποσότητες 

ή ψηφία. 

 β. Η πρακτογνωστική δυσαριθμησία. 

 Στην περίπτωση αυτή υπάρχει µία διαταραχή στο μαθηματικό χειρισμό  

πραγματικών αντικειμένων ή εικόνων. Ένας μαθητής δεν είναι ικανός να διατάξει τα 

αντικείμενα κατά τάξη μεγέθους ή να τα συγκρίνει.  

 γ. Η λεξιλογική δυσαριθμησία. 

  Η διαταραχή αυτή αφορά μια δυσκολία στην ανάγνωση μαθηματικών 

συμβόλων (ψηφίων, αριθμών, συμβόλων).  

δ. Η γραφική δυσαριθμησία. 

 Είναι μία δυσκολία στη γραφή μαθηματικών  συμβόλων. Σε πιο σοβαρές 

περιπτώσεις αυτής της μορφής  το παιδί δεν είναι σε θέση να γράψει αριθμούς που 

του υπαγορεύονται, να  γράψει τις αριθμητικές λέξεις ή μπορεί  να υπάρχει πρόβλημα 

και στην αντιγραφή. 

ε. Η ιδεογνωστική δυσαριθμησία.  

Πρόκειται για δυσκολία που σχετίζεται κυρίως µε την κατανόηση 

μαθηματικών  ιδεών και σχέσεων και µε την εκτέλεση των νοερών  υπολογισμών. 

 στ. Η λειτουργική δυσαριθμησία.  

Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα εκτέλεσης των μαθηματικών πράξεων είναι 

διαταραγμένη. Το παιδί μπερδεύεται στις πράξεις, δηλαδή εκτέλεση πρόσθεσης αντί 

για πολλαπλασιασμό ή η αντικατάσταση των πιο περίπλοκων πράξεων με 

απλούστερες. (Περικλειδάκης, 2003). 
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2.4. Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσκολίες στα μαθηματικά 

 

Τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όσον αφορά τις δυσκολίες στα μαθηματικά. Κάποια ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα των μαθητών είναι τα εξής 

(Μπαφαλούκα, 2011): 

Προσχολική ηλικία  

Τα παιδιά στη προσχολική ηλικία παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκμάθηση 

μέτρησης, στην αναγνώριση τυποποιημένων αριθμών, στην αντιστοίχιση του αριθμού 

με αυτό που αντιπροσωπεύει (π.χ. το 2 με δύο δάχτυλα) και στην οργάνωση των 

εργασιών σε μια λογική σειρά. Επίσης έχουν αδύναμη μνήμη στη συγκράτηση 

αριθμών. 

Σχολική ηλικία  

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολική ηλικίας δυσκολεύονται στην 

εκμάθηση βασικών αριθμητικών πράξεων (κυρίως αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και 

διαίρεσης), στην επίλυση των προβλημάτων, στη μακροπρόθεσμη μνήμη σε ότι 

αφορά τις μαθηματικές έννοιες και λειτουργίες και στην εξοικείωση με τη 

μαθηματική γλώσσα. Τέλος, αποφεύγουν τα παιχνίδια στρατηγικής. 

Εφηβεία-Ενήλικες  

Οι έφηβοι- ενήλικες αδυνατούν να εκτιμήσουν κάποιον λογαριασμό (π.χ. το 

λογαριασμό στο σουπερ- μάρκετ.),  να μάθουν μαθηματικές έννοιες πέρα από τις 

μαθηματικές πράξεις και να χειριστούν έναν τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, δεν 

έχουν αίσθηση του χρόνου και δυσκολεύονται να βρουν διάφορες προσεγγίσεις για 

ένα πρόβλημα. 

 

2.5.  Πιθανά αίτια στα οποία οφείλεται  η εμφάνιση της 

Δυσαριθμησίας 

 

Όσον αφορά στα αίτια της δυσαριθμησίας το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή δεν 

οφείλεται στη νοημοσύνη του παιδιού. Η συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία 

σχετίζεται με την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται ποσότητες, 

αριθμούς, μεγέθη, αποστάσεις και χώρο. Επίσης, η δυσαριθμησία δεν οφείλεται σε 

αισθητηριακές βλάβες, συναισθηματικές διαταραχές ή στην ακατάλληλη εκπαίδευση. 

 

Δεν έχει όμως αποδειχθεί ακόμα ποια είναι ακριβής αιτία που την προκαλεί. 

Ωστόσο, έχουν γίνει οι απαραίτητες έρευνες και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχουν κάποιες πιθανές αιτίες δυσαριθμησίας. Πιο συγκεκριμένα:  
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Γενετικές και γονιδιακές επιρροές  

Τα γονίδια συνδέονται με τις εγκεφαλικές διαφοροποιήσεις οι οποίες 

παρατηρούνται μεταξύ δυσαριθμηκών και μη δυσαριθμηκών ατόμων. Η 

ιδιαιτερότητα αυτή ενδέχεται να οφείλεται σε δυσλειτουργία διαφόρων περιοχών του 

εγκεφάλου. Είναι γνωστό ότι για τη μαθηματική σκέψη χρησιμοποιούνται και τα δύο 

ημισφαίρια του εγκεφάλου. Ειδικότερα, το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο είναι 

υπεύθυνο για την αρίθμηση, για την εφαρμογή των πράξεων κλπ. Αντίστοιχα το δεξιό 

εγκεφαλικό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των γεωμετρικών 

σχημάτων, για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων ενός προβλήματος, κλπ. (Henschen, 

1926). Η διαφοροποιημένη ανάπτυξη του εγκεφάλου οδηγούν στην ασυνήθιστη 

επεξεργασία δεδομένων ανάμεσα στο δεξιό και το αριστερό ημισφαίριο. 

Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί ότι ο αρχάριος αναγνώστης εμφανίζει δραστηριότητα 

στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου κατά την ανάγνωση, ο προχωρημένος 

αναγνώστης ενεργοποιεί το αριστερό του ημισφαίριο και ο αναγνώστης που 

χαρακτηρίζεται από δυσαριθμησία παρουσιάζει μία ασυνήθιστη εναλλαγή στην 

κατανομή της εγκεφαλικής δραστηριότητας (Geary 2004). 

 Νευρολογικά αίτια  

Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές οι δυσκολίες στα μαθηματικά συνδέονται με 

τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και πιθανόν να προκύπτουν από 

κάποιου είδους νευρολογική δυσλειτουργία (Mann 1988). Σημαντικός παράγοντας 

τέτοιων δυσκολιών είναι η κληρονομικότητα αφού η ύπαρξη γονίδιων συνδέονται με 

την ανάπτυξη της δυσαριθμησίας μέσω των νευροανατομικών επιδράσεων τους. Τα 

γονίδια έχουν επίδραση σε κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά και κατά συνέπεια ως έναν 

βαθμό και στην εμφάνιση ή όχι  μαθησιακών δυσκολιών (Τσιάντης 1988).  

Επίδραση περιβάλλοντος 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση ή στην  

αποδυνάμωση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Η μήτρα θεωρείται το πρώιμο 

περιβάλλον για τον άνθρωπο ενώ η οικογένεια, το σχολείο και άλλοι κοινωνικοί 

παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τον εγκέφαλο. Η επιρροή του περιβάλλοντος 

είναι τόσο ισχυρή ώστε να θεωρείται εν δυνάμει σημαντικότερη σε σχέση με την 

επιρροή γονιδιακών παραγόντων οι οποίοι πιθανόν να προκαλούν αποκλίσεις στη 

δομή και λειτουργία του εγκεφάλου (Geary, 2006).     

 

2.6.  Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας 

 

Η διάγνωση της δυσαριθμησίας δεν είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς η 

δυσαριθμησία μπορεί να εμφανιστεί στο κάθε παιδί με διαφορετικό τρόπο λόγω των 

πολλών υποκατηγοριών της. Αυτοί πρέπει να επιλέξουν τα πιο αποτελεσματικά μέσα 

αξιολόγησης σκεπτόμενοι τις περιπτώσεις των μαθητών. 
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 Τα μέσα αξιολόγησης μπορεί να είναι τυπικά ή άτυπα. Όσον αφορά στα 

τυπικά μέσα αξιολόγησης, είναι σταθμισμένα τεστ με πίνακες που δείχνουν τις 

επιδόσεις των μαθητών. Στην ουσία γίνεται σύγκριση της επίδοσης όλων των 

μαθητών μιας συγκεκριμένης ομάδας της ίδιας ηλικίας. Τα τεστ αυτά αποτελούν το 

μέσο αξιολόγησης όλων των μαθητών, ακόμα και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες 

καθώς παρέχουν πληροφορίες για τη σύγκριση των μαθητών με τους συνομηλίκους 

τους. Όμως, αυτά τα τεστ δε λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες κάποιων 

μειονοτικών ομάδων αλλά αντίθετα συγκρίνουν μαθητές που αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα της ίδιας ηλικίας, εθνότητας και κοινωνικο- οικονομικής 

κατάστασης.  

Από την άλλη τα άτυπα τεστ είναι και αυτά πολύ σημαντικά μέσα για την 

διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. Λόγω του ανεπίσημου χαρακτήρα τους 

μειώνουν το άγχος των μαθητών αλλά και τις φοβίες τους. Γίνονται από τον ίδιο τον 

δάσκαλο επομένως, από ένα οικείο πρόσωπο και όχι από ένα άγνωστο που μπορεί να 

τους κομπλάρει και να μη μπορούν να αποδώσουν σωστά στο τεστ. Τέλος, μπορούν 

τέτοιου είδους τεστ να γίνονται πιο συχνά.  

Τα παιδιά με δυσαριθμησία χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια στα μαθήματα που 

περιέχουν αριθμητικές και χωρο-χρονικές έννοιες. Πάνω από όλα όσο σημαντικό και 

αν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μαθητής χρειάζεται την ψυχολογική 

υποστήριξη των γονέων τους αλλά και του δασκάλου.  

Πρώτα από όλα στην αντιμετώπιση της δυσαριθμησίας βασικό ρόλο 

λαμβάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Αρχικά, πρέπει να παραδεχτούν το πρόβλημα ώστε να 

βοηθήσουν το παιδί και να μη χαθεί χρόνος. Πολλοί γονείς έχουν τη τάση να μη 

μπορούν να αποδεχτούν το πρόβλημα και πιστεύουν ότι το παιδί κάνει λάθη και 

μπερδεύεται επειδή απλά βαριέται. Επίσης, δε  βοηθούν οι πολύωρες προσπάθειες 

μάθησης, αντίθετα κουράζουν και συχνά οδηγούν το παιδί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση 

και απέχθεια για τα μαθηματικά.. Γενικά, αν το πρόβλημα είναι μικρό οι γονείς είναι 

αυτοί που θα πρέπει να βοηθήσουν το παιδί με ασκήσεις απλές και κατάλληλες για 

την αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.  

Στα πλαίσια του σχολείου, η δυσαριθμησία αποτελεί λόγω της 

σημαντικότητας των Μαθηματικών ένα σοβαρό εμπόδιο στις ευκαιρίες μάθησης και 

σπουδών του μαθητή. Γι’ αυτό, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού για 

τη διάγνωση της δυσαριθμησίας. Κάθε δάσκαλος είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθήσει ένα πρόγραμμα ύλης και να χειριστεί ένα μέσο επίπεδο τάξης στο οποίο 

κατ’ ανάγκη ο μαθητής με δυσαριθμησία θα αποτύχει. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός 

που έρχεται σε καθημερινή και πολύωρη επαφή με το παιδί και μπορεί να κρίνει με 

βάση τα συμπτώματα του μαθητή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μαθησιακή του 

ανάπτυξη ή όχι. Επομένως, αν αντιληφθεί κάτι, όπως ότι το παιδί χρησιμοποιεί 

στρατηγικές που δεν είναι ανεπτυγμένες σε σχέση με την ηλικία του, κάνει λάθη στον 

υπολογισμό που οφείλεται στη κακή μνήμη του ή δυσκολεύεται να ανακαλέσει 



34 
 

δεδομένα από τη μακροπρόθεσμη μνήμη του, δε μπορεί να αναγνωρίσει κάποιες 

πράξεις, κάνει λάθη απροσεξίας, πρέπει να προβληματιστεί.  

Είναι μείζονος σημασίας η συχνή και τακτική επαφή του εκπαιδευτικού και 

του γονιού σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να μπορούν, μέσω συνεργασίας, να 

στοχεύσουν στη πρόοδο του παιδιού και στην αντιμετώπιση προβληματικών 

καταστάσεων. Αν παρατηρηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα πρέπει ο γονιός να απευθυνθεί 

σε κέντρα μαθησιακών δυσκολιών. Μια επιτυχημένη θεραπευτική παρέμβαση 

προσπαθεί να προσεγγίσει τουλάχιστον τρία επίπεδα και συγκεκριμένα τις "τεχνικές" 

δυσκολίες στα μαθηματικά, τα ψυχολογικά επακόλουθα της δυσαριθμησίας (π.χ. 

απώλεια αυτοπεποίθησης), τις ιδιαίτερες εσφαλμένες στρατηγικές και τον ιδιαίτερο 

τρόπο μαθηματικής σκέψης του μαθητή.  

Όσον αφορά, τώρα,  το ίδιο το παιδί αντιδρά σε αυτή τη πολύ πιεστική, για 

τον ίδιο, κατάσταση με φόβο για το σχολείο και απώλεια όρεξης παρακολούθησης 

και των άλλων μαθημάτων. Νιώθει ότι πιέζεται να παρακολουθήσει το μάθημα με 

αποτέλεσμα να εμφανίζει άλλα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Η αυτοπεποίθηση του 

παιδιού πληγώνεται από τη δυσαριθμησία σοβαρά με αποτέλεσμα να δημιουργεί 

έλλειψη διάθεσης για το σχολείο, σχολική φοβία, κατάθλιψη και επιθετικότητα . Το 

παιδί νιώθει ότι αδυνατεί να ενταχθεί στη σχολική ρουτίνα αλλά και στις μαθησιακές 

απαιτήσεις του σχολείου. Ακόμα και οι επαφές με τους συνομηλίκους του 

διαταράσσονται, καθώς υπάρχει η ανησυχία για περιθωριοποίηση.  

 

2.6.1. Τρόποι αντιμετώπισης της Δυσαριθμησίας μέσω του παιχνιδιού  

 

Για κάθε παιδί η καθημερινή και απαραίτητη δραστηριότητα του είναι το παιχνίδι. 

Με το παιχνίδι το κάθε άτομο μπορεί να εκφραστεί, να πειραματιστεί, να 

διασκεδάσει, να συνεργαστεί αλλά και να μάθει και να ανακαλύψει ταυτόχρονα τον 

κόσμο γύρω του. Από τη στιγμή της γέννησης τους το παιχνίδι αποτελεί τον φυσικό 

τρόπο μάθησης και ανάπτυξης του. Έτσι, σύμφωνα με τους Emerson και Babtie 

(2010) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά παιχνίδια για να 

βοηθήσουν το κάθε παιδί στο να βελτιωθεί σε προβλήματα και αδυναμίες  κάποιων 

τομέων των μαθηματικών και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται 

λόγω της δυσαριθμησίας, όπως είναι οι δυσκολίες στην αίσθηση του αριθμού, στη 

μέτρηση, στους υπολογισμούς, στη θεσιακή αξία του αριθμού και στον 

πολλαπλασιασμό.  

 

2.7.  Διάβασμα του ρολογιού από παιδιά με μαθηματικές δυσκολίες 

 

 Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Elise Burny, Martin 

Valcke και Annemie Desoete μελετήθηκε κατά πόσο οι μαθησιακές δυσκολίες 

επηρεάζουν τις ικανότητες για το διάβασμα του ρολογιού και κατά πόσο καλά 
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διαβάζουν την ώρα τα παιδιά με ή χωρίς μαθηματικές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, 

μελετήθηκε ένα σύνολο 725 παιδιών ώστε να ελεγχθούν οι δεξιότητες ανάγνωσης της 

ώρας και η ικανότητα τους στα μαθηματικά. Σε αυτό το δείγμα, 154 παιδιά είχαν 

χαρακτηριστεί ως έχοντες μαθηματικές δυσκολίες και 571 παιδιά είχαν αναγνωριστεί 

ως μαθητές με κανονική επίδοση στα μαθηματικά.  

  

 Με βάση την πρόσφατη διαπίστωση της Andersson (2008) τα παιδιά με 

μαθηματικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όχι μόνο στην αριθμητική, αλλά 

και σε άλλους τομείς των μαθηματικών, όπως τον χρόνο αφήγησης.  Η παρούσα 

μελέτη στοχεύει σε μια πιο βαθιά κατανόηση των επιπτώσεων της στις δεξιότητες 

ανάγνωσης του ρολογιού από παιδιά δημοτικού, αποκαλύπτοντας ότι τα παιδιά με 

μαθηματικές δυσκολίες έχουν χειρότερες επιδόσεις στην ανάγνωση ρολογιού.  

 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε επιφυλακή για τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές δυσκολίες με το ρολόι στην πρώτη και δεύτερη τάξη 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αλληλεπίδραση των δύο στρατηγικών στην 

ανάγνωση του ρολογιού είναι εξαιρετικά δύσκολη: τα παιδιά με μαθηματικές 

δυσκολίες που έχουν δυσκολίες στην ανάκτηση των νοητικών αναπαραστάσεων από 

τη μακροπρόθεσμη μνήμη (Ashcraft, 1992), δεν μπορούν να βασίζονται σε 

στρατηγικές ανάκτησης, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να διαβάζουν αυτόματα την 

ώρα του ρολογιού. Επιπλέον, η απλή χρήση των διαδικαστικών στρατηγικών για το 

διάβασμα του ρολογιού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των σφαλμάτων 

μέτρησης (Boulton-Lewis, Wilss, & Mutch, 1997).  

 Μια πιο προσεκτική ματιά στο είδος των λαθών των παιδιών με 

μαθηματικές δυσκολίες δείχνει ότι κάνουν λάθη στην ανάγνωση του ρολογιού καθώς 

παρερμηνεύουν τους αριθμούς του ρολογιού, κάνουν εσφαλμένες αριθμήσεις, αλλά 

και συνδυασμό λαθών. Η εσφαλμένη ερμηνεία των αριθμών για το ρολόι δείχνει την 

αλληλεπίδραση των διαδικαστικών ελλειμμάτων και έλλειψη αναπαραστάσεων  

μνήμης. Όταν ένα παιδί αναφέρει 10:04 αντί για 10:20, δεν είχε επαρκή γνώση του 

γεγονότος ότι ο αριθμός 4 για το αναλογικό ρολόι πρέπει να ερμηνευθεί ως 20 όταν 

υποδεικνύεται από τον λεπτοδείκτη (έλλειμμα ανάκτηση της μνήμης) και εφαρμόζει 

μια ανώριμη στρατηγική μέτρησης με το να μην χρησιμοποιεί τον πολλαπλασιασμό 

του αριθμού που δείχνει ο λεπτοδείκτης με τον αριθμό πέντε (διαδικαστικό 

έλλειμμα).  

 

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συχνότητα των συνδυασμένων 

σφαλμάτων, δηλαδή, ένας συνδυασμός από δύο ή περισσότερα σφάλματα αυξάνεται 

με την ηλικία στην ομάδα των παιδιών με μαθηματικές δυσκολίες, ενώ σε μέση 

επίδοση, η συχνότητα αυτού του τύπου σφάλματος μειώνεται καθώς τα παιδιά 

μεγαλώνουν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα παιδιά με μαθηματικές δυσκολίες έχουν 

μια σειρά από παρανοήσεις όσον αφορά την ανάγνωση του ρολογιού που 

συσσωρεύονται επί σειρά ετών.  
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 Επίσης, σημαντική παρατήρηση είναι ότι η ανάγνωση του ψηφιακού 

ρολογιού είναι ευκολότερη για τα παιδιά και αποδίδουν καλύτερα σε ψηφιακά 

ρολόγια. Όσον αφορά στη διδασκαλία του ρολογιού με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

ανάγνωσης σε παιδιά του δημοτικού, η μελέτη δείχνει ότι η ανάγνωση του ρολογιού 

είναι μια σύνθετη γνωστική ικανότητα που έχει τεράστιες απαιτήσεις από τα παιδιά 

και τους δασκάλους. Μια στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί από εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να στραφούν σε ψηφιακά ρολόγια, όταν ένα παιδί 

εμφανίσει σοβαρές δυσκολίες με το αναλογικό ρολόι. Τέλος, για να μην υπάρχει 

σύγχυση τα παιδιά μπορούν να αρκούνται σε ένα ρολόι, είτε αυτό είναι αναλογικό 

είτε ψηφιακό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  : Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην 

εκπαίδευση 

3.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή στο «νέο» δημοτικό 

σχολείο  

 

Όπως είναι αντιληπτό στη σημερινή κοινωνία με τις ραγδαίες εξελίξεις των 

νέων τεχνολογιών η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει αλλάξει τη μαθησιακή διαδικασία και τον ρόλο τόσο του 

εκπαιδευτικού όσο και του μαθητή. Η γνώση, πλέον, αναπαριστάται και ο μαθητής 

συμμετέχει στην απόκτηση της γνώσης. Οι ΤΠΕ και η ευρεία διάδοση τους τα 

τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές οι οποίοι προσπαθούν να 

διαπιστώσουν εάν και με ποιον τρόπο μπορούν αυτές να αποτελέσουν ένα 

υποβοηθητικό μέσο για  την καλύτερη και αποτελεσματικότερη μαθησιακή 

διαδικασία.   

Με βάση τα νέα δεδομένα τα πράγματα που αλλάζουν στα πλαίσια του 

σχολείου είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο ρόλος του μαθητή και η ίδια η τάξη. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ρόλος του δασκάλου από μεταδότης της γνώσης, από κέντρο όλου 

του μαθήματος γίνεται συντονιστής, σύμβουλος και συνεργάτης του παιδιού αφού ο 

υπολογιστής μετατρέπεται σε εργαλείο γνώσης και εργασίας, παρέχοντας τη 

δυνατότητα στους μαθητές να αντεπεξέλθουν σε αυτό το νέο περιβάλλον διδασκαλίας 

και μάθησης, με  σκοπό να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 

ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Επίσης, ο εκπαιδευτικός 

ενθαρρύνει τους μαθητές και τους επιβραβεύει με σκοπό να συνεχίσουν την 

προσπάθεια τους και δείχνει ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες και αδυναμίες των 

μαθητών. Ο εκπαιδευτικός γίνεται πλέον μεσολαβητής της πληροφορίας (Βοσνιάδου, 

2006).   

 Το παιδί με τη σειρά του από παθητικός δέκτης που απλά λαμβάνει τη γνώση 

χωρίς να την επεξεργαστεί, αποκτά ενεργητική συμμετοχή, πειραματίζεται, ενεργεί, 

διερευνά, ανακαλύπτει από μόνο του τη γνώση μέσα από την αναζήτηση. Επίσης 

δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κάθε γνωστικό αντικείμενο και αναπτύσσει την 

κριτική του ικανότητα αφού του δίνεται η δυνατότητα να σκεφτεί, να διαμορφώσει 

και να εκφράσει τις δικές του ιδέες. Ο μαθητής μπορεί πιο εύκολα να λειτουργήσει 

υπεύθυνα και ομαδικά μέσα στα όρια των ομαδικών εργασιών που έχει αναλάβει, να 

εκφραστεί πιο αυθόρμητα, λόγω της δημιουργίας ενός φιλικού κλίματος, να 

καλλιεργήσει συναισθήματα αλληλοβοήθειας, με σκοπό την επίτευξη κοινού στόχου, 

να αναπτύξει θετική στάση για τη μάθηση αλλά και να βελτιώσει την επίδοση του  

μέσω του διαλόγου στα πλαίσια της ομάδας. Τέλος οι Νέες Τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση συμβάλουν στη διαδικασία της χαλάρωσης και της διασκέδασης των 

μαθητών σε ένα σχολικό περιβάλλον.  
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 Η τάξη εγκαταλείπει το παραδοσιακό μοντέλο και μετατρέπεται σε ένα νέο 

περιβάλλον μάθησης με πιο σύγχρονες τεχνικές μάθησης όπου μαθητές και 

εκπαιδευτικός αλληλεπιδρούν, αποκομμένοι από τη στριφνή μάθηση που προτείνουν 

τα σχολικά εγχειρίδια.  

Η εκπαιδευτική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σχολείο ποικίλει. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να έχει τη 

μορφή προσομοίωσης, εκπαιδευτικού παιχνιδιού, μοντελοποίησης κτλ, ως εποπτικό 

και επικοινωνιακό μέσο για επικοινωνία με άλλους μαθητές και την αναζήτηση 

πληροφοριών, ως γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο, ως μέσο διασκέδασης, 

ψυχαγωγίας και άτυπης μάθησης. Με τη χρήση του επιδιώκεται η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη δημιουργία ενός πλούσιου και 

ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης, ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος που 

θα προκαλέσει το παιδί να πειραματιστεί, να δημιουργεί και να «μαθαίνει κάνοντας», 

να μαθαίνει, δηλαδή, στη πράξη. 

Τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας (Βασιλείου, 2005) σε μαθητές 

προσχολικής αγωγής με στόχο «τη διερεύνηση των εμπειριών των νηπίων και τη 

μελέτη των γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που καλλιεργούν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου, όταν εμπλέκονται σε μαθησιακές 

δραστηριότητες με υπολογιστή», έδειξαν ότι «η παιδαγωγική αξιοποίηση του 

υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία είχε θετική επίδραση στην ποιότητα της 

μάθησης των παιδιών μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε αυθεντικές, βιωματικές 

μαθησιακές διαδικασίες, καθώς επίσης κ αι ότι ανέπτυξαν και καλλιέργησαν 

πνευματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και δεξιότητες σε γνωστικό, 

συναισθηματικό, και κοινωνικό επίπεδο ». Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι « τα 

νήπια παρήγαγαν γνώση μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε αυθεντικές 

μαθησιακές διαδικασίες και της εμπλοκής τους σε διερευνητικές διαδικασίες, σε 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, κριτικής σκέψης και 

αναστοχασμού. Επίσης ανέπτυξαν και καλλιέργησαν αναλυτική, συνθετική και 

κριτική σκέψη, μεταγνωστικές δεξιότητες , δεξιότητες αναζήτησης , αξιολόγησης, 

επιλογής κ αι αξιοποίησης πληροφορίας». 

 

3.2. Εξοικείωση της σχολικής κοινότητας με τις ΤΠΕ 

 

 Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην μαθησιακή διαδικασία με την 

εισαγωγή των νέων μεθόδων μάθησης που τα παιδιά ενεργούν και ανακαλύπτουν και 

αποκτούν κίνητρα μάθησης. Επίσης, στις διδασκαλίες κάθε γνωστικών αντικειμένων 

χρησιμοποιούνται πιο ευέλικτες διαδικασίες και νέοι ευφάνταστοι τρόποι. Έτσι 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε όλα τα 

επίπεδα της μάθησης. 
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 Παρόλα αυτά, όμως, η εφαρμογή και η ανάπτυξη των νέων μεθόδων των 

νέων τεχνολογιών χαρακτηρίζεται από μια επιβράδυνση και αδυναμία αξιοποίησης 

τους. Αυτή η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην έλλειψη γνώσεων και τις 

κατάρτισης από τους περισσότερους των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τις Νέες Τεχνολογίες. Επίσης, ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι η 

φοβία που διακρίνει τους περισσότερους αλλά και η συντηρητικότητα καθώς δε 

μπορούν να αντιληφθούν αν οι νέες τεχνολογίες μπορούν να φέρουν θετικά 

αποτελέσματα στη διαδικασία μάθησης και γνώσης.    

Ύστερα από τα αποτελέσματα ερευνών (Μελέτη Επισκόπησης της 

Πληροφορικής στην Ελλάδα, Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2006) που έχουν 

διεξαχθεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει διαπιστωθεί πως ένα μεγάλο 

ποσοστό εκπαιδευτικών ενώ είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει τους υπολογιστές 

στη μαθησιακή διαδικασία, δε τους επιτρέπεται η χρήση του σχολικού εργαστηρίου 

καθώς οι διευθυντές αυτών των σχολείων φοβούνται μια ενδεχόμενη δυσλειτουργία 

του υπολογιστικού εξοπλισμού. Επίσης, κάποιοι από τους διευθυντές ζητούν από 

τους εκπαιδευτικούς να έχει περάσει από εξετάσεις πιστοποίησης στη χρήση των 

ΤΠΕ, για να τους επιτρέψουν τη χρήση του σχολικού εργαστηρίου. 

 Μεγάλο, επίσης,  είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

αντιδρούν σθεναρά και κάθετα στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε 

όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, γιατί διακατέχονται από συντηρητικές και «παλιές» 

απόψεις και έχουν την εντύπωση πως οι νέες τεχνολογίες παρεμποδίζουν την 

«αυθεντική» μάθηση και την εκπαίδευση μέσω του βιβλίου το οποίο αποτελεί το 

«Ευαγγέλιο» του εκπαιδευτικού, κυρίως στα ανθρωπιστικά μαθήματα. Ένας επιπλέον 

λόγος γι’ αυτή τη στάση είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ αλλά και το σημαντικότερο είναι πως δεν έχουν 

τη διάθεση και το χρόνο να μπουν στη διαδικασία για μια συνεχή εκπαίδευση και 

κατάρτιση, θεωρώντας πως οι ΤΠΕ είναι κατάλληλες μόνον για διοικητικά θέματα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς, κυρίως της γενιάς 

εκείνης που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ τον υπολογιστή, ενώ παραδέχονται τα 

πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και τη σημαντικότητα τους 

για την εκπαιδευτική διαδικασία, διστάζουν να διαφοροποιήσουν ή να εισάγουν νέες 

μεθόδους στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι ικανοί 

να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα της τάξης αλλά αδύναμοι μπροστά στους 

μαθητές τους, καθώς με αυτό τον τρόπο νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο της τάξης 

μιας και ο δάσκαλος παύει να είναι το επίκεντρο του μαθήματος και η αυθεντία της 

γνώσης (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2005).  
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3.3. Χρήση των ΤΠΕ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Είναι αποδεδειγμένο ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

όπως ο υπολογιστής, το διαδίκτυο, τα λογισμικά, οι εικόνες και τα βίντεο έχουν 

βοηθήσει και έχουν συνδράμει στη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες (Σαράντη, 2004). Όπως προαναφέρθηκε, οι ΤΠΕ παρέχουν 

πολλές δυνατότητες σε μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύξουν 

δεξιότητες και από παθητικοί δέκτες να γίνουν οι ίδιοι ενεργά και πιο δημιουργικά 

μέλη μιας ομάδας συμβάλλοντας θετικά στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητή, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθησή 

τους και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα της πρόσβασης στην πληροφορία με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον και γενικότερα 

βοηθώντας στην διαδικασία της κοινωνικοποίησης του μαθητή με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

Στη περίπτωση που οι μαθητές έχουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες να 

χειριστούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα 

ενημερωμένοι και καταρτισμένοι σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο και η σχολική 

κοινότητα απαρτίζεται από τις κατάλληλες υλικοτεχνικές δομές με σκοπό να προάγει 

την μαθησιακή διαδικασία και να υποβοηθά τα παιδιά με τις μαθησιακές δυσκολίες, 

τότε οι μαθητές  με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν στην 

εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα να ενσωματωθούν κοινωνικά. Έτσι, το 

σχολείο προσφέρει ίσες ευκαιρίες και συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία. Επομένως, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί αναγκαιότητα.   

 

3.4. Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση 

ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 

 Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις Όλγα Μητσιοπούλου και 

Ιωάννα Βεκύρη (2011), μελετήθηκε ένας συνδυασμός ατομικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων που συνδέονται με την εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογιών στη 

μαθησιακή διαδικασία. Στην έρευνα συμμετείχαν  176 εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία αστικών και μη αστικών κέντρων.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως η αναποτελεσματικότητα ως προς 

την εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης με ΤΠΕ ήταν σημαντικοί 

παράγοντες για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία. Αυτό 

αναδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου των 

νέων τεχνολογιών.  
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Από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι οι υλικοτεχνικές υποδομές 

του σχολείου και συγκεκριμένα της τάξης μπορεί να επηρεάσει θετικά την 

εκπαιδευτική χρήση αφού οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που είναι τοποθετημένοι μέσα 

στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας μπορούν να ενσωματωθούν αβίαστα και φυσικά 

στη μαθησιακή διαδικασία και να μη προκαλείται αναστάτωση με την μετακίνηση 

των μαθητών από την μια αίθουσα στην άλλη και αποσπάται η προσοχή τους. 

 Οι υπόλοιπες μεταβλητές που αφορούσαν στο σχολικό περιβάλλον, δηλαδή η 

τεχνική υποστήριξη του σχολείου, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ο 

ρόλος της ηγεσίας της σχολικής μονάδας δεν αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες.  

 

3.5. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών   

 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη δύναμη να παρακινούν τους νέους να 

ασχολούνται με αυτά, κάτι που δύσκολα το κάνει ο τυπικός τρόπος εκπαίδευσης. 

Γενικότερα, στην εποχή που ζούμε, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας 

και της ενασχόλησης σχεδόν όλων των μαθητών με τους υπολογιστές, τα τάμπλετ και 

το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν αποκτήσει σημαντική θέση στη ζωή 

του κάθε παιδιού. Σύμφωνα με μελέτες που αφορούν το γιατί τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια θεωρούνται ευχάριστα και γοητεύουν τόσο τους μαθητές αποδείχθηκε ότι 

προσφέρουν το αίσθημα του ελέγχου, καθώς οι μαθητές νιώθουν ισχυροί και δυνατοί 

αφού μπορούν να κάνουν τα πάντα, το αίσθημα της εξωγενούς φαντασίας ακριβώς γα 

τον ίδιο λόγο, της περιέργειας,  προκαλώντας, έτσι τους μαθητές, στο να ασχολούνται 

όλο και περισσότερο με αυτά (Cordova και Lepper, 1996). Με βάση τα παραπάνω 

διάφοροι ερευνητές πρότειναν την χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως ένα μέσο 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αφού μπορεί να τα υποκινήσει, να τα διασκεδάσει 

και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, κρατώντας το αμείωτο για αρκετή ώρα. 

Έτσι, επιχειρείται η ανάδειξη του εκπαιδευτικού χαρακτήρα τους και της σχέσης 

αυτών με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους που μπορεί να οδηγήσει σε θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα.  

Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για την χρήση των παιχνιδιών στην 

εκπαίδευση (Gordon, 1970) διαπιστώθηκε ότι δίνουν κίνητρο στους χρήστες 

προκειμένου να δοκιμάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, 

καθώς και να μάθουν πράγματα που δεν γνωρίζουν, ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν 

και περνούν ευχάριστα την ώρα τους (Malone, 1980). Έτσι, πολλοί μελετητές 

υποστήριξαν πως μπορεί να υπάρξει μάθηση μαζί με διασκέδαση και ότι η μάθηση 

μπορεί να είναι και αποτελεσματική καθώς τα εκπαιδευτικά παιχνίδια προσφέρουν 

ένα ελκυστικό και ευχάριστο χαρακτήρα στην μαθησιακή διαδικασία (Boyle, 1997) 

και βοηθούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια δίνουν ένα πιο γρήγορο, ευχάριστο και ευφάνταστο ρυθμό στη 

διδασκαλία σε σύγκριση με τους συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας που μετατρέπουν 
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τη μάθηση σε αργή και κουραστική για τους μικρούς μαθητές. Έτσι, στη πρώτη 

περίπτωση είναι πολύ πιθανό τα παιδιά να απολαμβάνουν την μάθηση μέσα από ένα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι πιθανό τα παιδιά να είναι 

απρόθυμα να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια βασίζονται σε μια «βιωματική» και «ανακαλυπτική» μάθηση καθώς 

μαθαίνουν παίζοντας, ενεργούν, ανακαλύπτουν και η μάθηση δε βασίζεται στην 

παθητική αλλά αντίθετα στην ενεργή συμμετοχή του παιδιού (Facer, 2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Το διδακτικό σενάριο 

4.1. Σχεδιασμός της διδακτική πρότασης  

 
 

Πρώτα – πρώτα, για να διεξαχθεί η έρευνα μεσολάβησαν οι τέσσερις σταθμοί 

της ώρας, που κάθε σταθμός ήταν ένας διαφορετικός τρόπος εξάσκησης με την ώρα. 

Συγκεκριμένα, ύστερα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και αφού έγινε 

καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της εκμάθησης της ώρας, των στόχων που 

τίθενται σε κάθε τάξη και των δυσκολιών των μαθητών στην εκμάθηση αυτής, 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός των σταθμών. 

Έτσι, λοιπόν, κάθε σταθμός είχε διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να κατανοηθεί 

με το καλύτερο δυνατό τρόπο πώς οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν καλύτερα με 

την ώρα.  

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος σταθμός περιελάμβανε το τρισδιάστατο ρολόι, 

ένα παιχνίδι που βοηθούσε τους μαθητές να εξασκηθούν στην ώρα με φυσικές 

διεπαφές και παράλληλα ένας πρωτόγνωρος τρόπος εξάσκησης γι’ αυτούς. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του παιχνιδιού ένας από τους μαθητές κρατάει το καλώδιο που 

αντιστοιχεί στον ωροδείκτη και αντιπροσωπεύει την ώρα, ένας άλλος μαθητής 

κρατάει το καλώδιο του λεπτοδείκτη και τέλος ένας ακόμη μαθητής κρατάει την 

γείωση, αναπαριστά το κέντρο του ρολογιού και πατώντας ένα φρούτο ελέγχει τις 

απαντήσεις. Οι μαθητές συμμετέχουν ενσώματα στην όλη διαδικασία, κινούνται στις 

διαστάσεις του μεσοχώρου και έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με μια 

διαφορετική αναπαράσταση του ρολογιού. Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με το 

πρόγραμμα του Scratch και με τη βοήθεια του makeymakey κάθε καλώδιο και κάθε 

αριθμός αντιστοιχεί σε ένα γράμμα του προγράμματος. Έτσι, όταν για παράδειγμα 

πατηθεί ο αριθμός δώδεκα, το πρόγραμμα του Scratch αναγνωρίζει τον αριθμό ως 

γράμμα “g” και δίνει εντολή ότι πατήθηκε ο αριθμός 12. Αν γίνει κάποιο λάθος και 
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πατηθεί άλλος αριθμός υπάρχει και ανατροφοδότηση η οποία ενημερώνει σε κάθε 

περίπτωση αν ο δείκτης πρέπει να κινηθεί πιο πίσω ή πιο μπροστά ανάλογα με την 

ώρα που έχει δοθεί.  

Επίσης, οι δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο ρολόι δεν 

αφορούν μόνο την αντιστοίχιση της ώρας που δίνεται στους μαθητές με τους 

αριθμούς του τρισδιάστατου ρολογιού αλλά το παιδί πρέπει να σκεφτεί και το 

πέρασμα χρονικών διαστημάτων από την ώρα που έχουν σχηματίσει.  

 

 

Εικόνα 1. 1ος σταθμός της ώρας 

 

Ο δεύτερος σταθμός περιλαμβάνει τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας από τους 

μαθητές. Τα φύλλα εργασίας αποτελούνται από ασκήσεις σύμφωνα με την ύλη της Δ’ 

δημοτικού και τους στόχους της τάξης για την εκμάθηση της ώρας από τους μαθητές. 

Οι ασκήσεις αφορούν δραστηριότητες σχεδιασμού δεικτών είτε συγκεκριμένης ώρας 

που δίνεται κάτω από το ρολόι είτε σχεδιασμός δεικτών ύστερα από τον υπολογισμό 

κάποιων χρονικών διαστημάτων που έχουν περάσει, συμπλήρωση ώρας σε ώρα προ 

μεσημβρίας  και μετά μεσημβρία(ν), υπολογισμός χρονικών διαστημάτων, 

συμπλήρωση ώρας ολογράφως και μετατροπές μονάδων χρόνου.  

Στην τελευταία σελίδα του φύλλου εργασίας παρατίθενται και κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με την ώρα με στόχο όχι μόνο την διευκόλυνση των μαθητών 

στις ασκήσεις του συγκεκριμένου φύλλου αλλά γενικότερα στην εκμάθηση και την 

εξάσκηση της ώρας.  
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Εικόνα 2. 2ος σταθμός της ώρας 

 

Ο τρίτος σταθμός αποτελεί την μικρογραφία του τρισδιάστατου ρολογιού με 

διαφορετικές, όμως, δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του ρολογιού 

είναι ακριβώς όπως αυτή του τρισδιάστατου ρολογιού με μόνη διαφορά το γεγονός 

ότι ο μαθητής που στο τρισδιάστατο ρολόι κρατούσε τη γείωση και πατούσε ένα 

φρούτο για έλεγχο της απάντησης, στο συγκεκριμένο ρολόι πατάει τη μύτη του 

ρολογιού.  

Οι δραστηριότητες αφορούν μια σειρά από την καθημερινότητα ενός 

κοριτσιού η οποία περιγράφεται μέσω του Scratch. Όπως και στο μεγάλο ρολόι, έτσι 

και σε αυτό στόχος δεν είναι να αντιστοιχίσουν οι μαθητές την ώρα που τους δίνεται 

με τους αριθμούς του ρολογιού αλλά και να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν το 

πέρασμα χρονικών διαστημάτων διατυπωμένα σε ώρες, λεπτά αλλά και σε ώρες και 

λεπτά ( για παράδειγμα ζητείται από τους μαθητές να σχηματίσουν μια ώρα ύστερα 

από το πέρασμα 2 ωρών και 55 λεπτών).  

Επίσης οι δραστηριότητες αυτού του παιχνιδιού είναι ως ένα βαθμό 

δυσκολότερες από αυτές του τρισδιάστατου ρολογιού καθώς σε αυτό δίνεται έμφαση 

κυρίως στα «και πέντε»- «παρά πέντε», «και είκοσι»- «παρά είκοσι» κ.α. και 

επομένως, σε όλο το ρολόι και όχι μόνο στα «ακριβώς», «και μισή», «και τέταρτο»- 

«παρά τέταρτο».  
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Εικόνα 3. 3ος σταθμός της ώρας 

 

Τέλος, ο τέταρτος σταθμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικά παιχνίδια με λογισμικά. 

Οι τρεις μαθητές που κάθονται σε αυτόν τον σταθμό παίζουν στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τρία λογισμικά σχετικά με την εκμάθηση και την εξάσκηση της ώρας.  

 

 

Εικόνα 4. 4ος σταθμός της ώρας 
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Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω:  

1) http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/clock_shoot.swf 

 

             Ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό λογισμικό είναι το συγκεκριμένο καθώς    

βοηθά τους μικρούς μαθητές του δημοτικού να εξασκηθούν με την εκμάθηση της 

ώρας. Κάνει, φυσικά, πιο ευχάριστη τη μάθηση καθώς το παιδί προσπαθεί να 

στοχεύσει την ώρα που δείχνει το αναλογικό ρολόι με τη ψηφιακή της μορφή. 

Επίσης, μετριέται το σκορ και έτσι, γίνεται πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Το σημαντικό 

είναι ότι παροτρύνει τα παιδιά στο να σκεφτούν και να αντιστοιχίσουν όσο πιο 

γρήγορα το αναλογικό με το ψηφιακό ρολόι με τη μορφή παιχνιδιού. 

2) http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec5.html 

 

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι γίνεται αντιστοιχία ψηφιακού και αναλογικού 

ρολογιού. Το παιδί εξασκείται και στις δύο μορφές της ώρας καθώς του ζητείται να 

αντιστοιχίσει ένα αναλογικό και ένα ψηφιακό ρολόι που απεικονίζουν την ίδια ώρα. 

Όλα τα ρολόγια δείχνουν διαφορετική ώρα και πιο συγκεκριμένα στο ψηφιακό ρολόι 

αναγράφεται η ώρα σύμφωνα με το εικοσιτετράωρο σύστημα. Είναι ένας πολύ 

έξυπνος τρόπος αφού τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν από το ένα ή το άλλο ρολόι 

για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Πολλές φορές, δηλαδή, το ένα από τα δύο 

ρολόγια λειτουργεί βοηθητικά. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο λογισμικό εξασκεί τα παιδιά στο εικοσιτετράωρο σύστημα αναγραφής 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/clock_shoot.swf
http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec5.html
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της ώρας αλλά και το βοηθά να διαπιστώσει ότι η διαφορά των δύο συστημάτων 

φαίνεται μόνο στο ψηφιακό και όχι στο αναλογικό ρολόι. Εκτός αυτού, το παιδί 

κατανοεί ποια ώρα δείχνει η ψηφιακή μορφή «16:34» στο αναλογικό ρολόι αλλά και 

είναι πιο εύκολο να διανοηθεί την ακολουθία των αριθμών στο εικοσιτετράωρο 

σύστημα αλλά και το γεγονός ότι η ώρα συνεχίζει να μετράται το μεσημέρι χωρίς να 

ξαναρχίζει όπως συμβαίνει στο δωδεκάωρο σύστημα αναγραφής. Επίσης, υπάρχει 

χρονόμετρο και το παιδί μπορεί να δει πόσο γρήγορα μπορεί να ολοκληρώσει το 

παιχνίδι αλλά και ο καλύτερος χρόνος με στόχο να προσπαθήσει το παιδί να τον 

ξεπεράσει και να ολοκληρώσει σε ακόμα λιγότερα λεπτά το παιχνίδι. 

3) http://downloads.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/telling_the_time/play/mainc

ontainer_001.swf 

 

Πρόκειται για ένα λογισμικό κατά το οποίο ο μαθητής πρέπει να επιλέξει την 

ώρα που δείχνει το ψηφιακό ρολόι ανάμεσα από τρεις διαφορετικές ενδείξεις 

ψηφιακών ρολογιών. Έτσι, συνδυάζει την εξάσκηση των παιδιών και στα δύο ήδη 

ρολογιών αφού θα πρέπει τα παιδιά να είναι σε θέση να διαβάσουν σωστά και τα δύο 

είδη ρολογιών και να απαντήσουν. Αν η απάντηση που δίνουν είναι σωστή το 

παιχνίδι συνεχίζεται. Αν, όμως, είναι λάθος το ρολόι «χαλάει» και πρέπει να 

ξαναδοκιμάσουν.  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των λογισμικών δεν είναι τυχαία αλλά 

επιλέχθηκε με σκοπό την εξάσκηση των μαθητών στο να αντιστοιχίσουν ένα 

αναλογικό με ένα ψηφιακό ρολόι, πράγμα που γι αυτή την ηλικία αποτελεί αδυναμία.  

 

 

 

 

 
 

http://downloads.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/telling_the_time/play/maincontainer_001.swf
http://downloads.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/telling_the_time/play/maincontainer_001.swf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : Μέθοδος 
 

5.1. Συμμετέχοντες  
 

Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές από πέντε τάξεις της Δ’ δημοτικού, οκτώ 

δημοτικών σχολείων της Φλώρινας αλλά και των γύρω χωριών της. Οι παρεμβάσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε διήμερη δραστηριότητα με θέμα «Απτικά αντικείμενα και 

μεικτή πραγματικότητα στην εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 

Μαΐου στο χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από 88 μαθητές, αγόρια και κορίτσια. 

 

5.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 
 

 Με σκοπό να γίνει η συλλογή των δεδομένων της έρευνας είχαν επιλεχθεί, εξ’ 

αρχής, οι «4 σταθμοί της ώρας». Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές, χωρισμένοι σε 

γκρουπ των δώδεκα ατόμων, αποτελούσαν μικρές ομάδες των τριών ατόμων με 

σκοπό κάθε ομάδα να ασχοληθεί με έναν σταθμό κάθε φορά για 10 λεπτά. Όταν 

ολοκληρωνόταν ο κάθε σταθμός από την ομάδα, οι μαθητές πραγματοποιούσαν 

κυκλική πορεία και μετακινούνταν στον επόμενο σταθμό.  

 Οι τέσσερις σταθμοί της ώρα αποτελούνταν από α) παιχνίδι με το 

τρισδιάστατο ρολόι, β) συμπλήρωση φύλλων εργασίας, γ) παιχνίδι με την 

μικρογραφία ενός ρολογιού και δ) εκπαιδευτικό λογισμικό σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

 Με την ολοκλήρωση όλων των βημάτων της διαδικασίας αυτής, οι μαθητές 

απαντούσαν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την όλη διαδικασία με τη μορφή 

“focus group”, μια μορφή ποιοτικής έρευνας στην οποία ομάδες ατόμων ρωτούνται 

για τις απόψεις τους πάνω σε ένα θέμα και είναι ελεύθεροι να συνομιλήσουν με τα 

μέλη της ομάδας τους, λειτουργώντας σε ένα διαδραστικό περιβάλλον. Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης ο ερευνητής συλλέγει τις πληροφορίες καταγράφοντας 

σημειώσεις. Επίσης, τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν και με τη μορφή 

παρατήρησης  από τα άτομα που συντόνιζαν την εύρυθμη λειτουργία των τεσσάρων 

σταθμών της ώρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε συνέντευξη συμμετείχαν 5 

έως 6 μαθητές της Δ’ Δημοτικού. 
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5.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

  
 Το κύριο μέσο που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων είναι τα “focus groups” και οι παρατηρήσεις, όπως προαναφέρθηκαν. 

Μετά το τέλος της κυκλικής πορείας και το πέρασμα των ομάδων και από τους 

τέσσερις σταθμούς ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις 

με στόχο να κριθεί κατά πόσο ένας τέτοιος τρόπος είναι αποτελεσματικός για την 

μαθησιακή διαδικασία, με ποιον τρόπο από τους τέσσερις προτιμούν να μαθαίνουν τα 

ίδια τα παιδιά κατά πόσο οι επαφές αυτές βοήθησαν στο να κατανοήσουν την έννοια 

του χρόνου καλύτερα και πόσο διασκεδαστική ήταν συνολικά η ενασχόληση του με 

τους σταθμούς.   

 Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές 

ήταν:  

-Σας βοήθησαν αυτά τα τέσσερα παιχνίδια να εξοικειωθείτε περισσότερο με την ώρα; 

-Ποιο από τα τέσσερα σας άρεσε περισσότερο και γιατί; 

-Υπάρχει κάτι καινούριο που μάθατε μέσα από αυτή τη σύντομη ενασχόληση; 

-Τι καινούριο και χρήσιμο βλέπετε σε αυτά τα παιχνίδια; 

 

Αυτές οι ερωτήσεις αποτέλεσαν τον κορμό των “focus groups”. Όμως, 

ανάλογα με τις απαντήσεις των μαθητών, γίνονταν κάθε φορά και άλλες 

υποβοηθητικές ερωτήσεις με σκοπό την συνέχιση της συζήτησης. Κάποιες από αυτές 

τις ερωτήσεις παρατίθενται ενδεικτικά:  

-Και στα δύο ρολόγια υπήρχαν υπολογιστές. Τι σημαίνει αυτό;  

-Μπορούμε να μάθουμε πράγματα μέσα από τον υπολογιστή; Με ποιον τρόπο; 

-Άρα, ενώ ο υπολογιστής συνδέεται με κάτι, εσύ μπορείς να παίζεις με αυτό χωρίς να 

ακουμπάς τον υπολογιστή;   

-Πως καταλάβατε ότι έχει περισσότερη τεχνολογία; Σας φαίνεται ενδιαφέρον αυτό; 

Και γιατί;  

-Σκεφτήκατε πώς μπορεί να γίνεται αυτό στον υπολογιστή; Τι παίζει ρόλο; 

-Παρατηρήσατε κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με τα άλλα παιχνίδια;  

-Καταλάβατε σε τι χρησιμεύουν τα καλώδια;  
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5.4. Αποτελέσματα  
 

 Οι μαθητές βοηθήθηκαν πολύ στο να εξοικειωθούν περισσότερο με την ώρα, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, καθώς «κάναμε τις ασκήσεις του φύλλου εργασίας,  

παίξαμε με τον υπολογιστή και με τα δύο ρολόγια», «κάναμε επανάληψη και μάθαμε 

την ώρα πιο καλά», «εξασκηθήκαμε στην ώρα μέσα από το παιχνίδι και με τις γνώσεις 

από τα φυλλάδια που μας είχατε δώσει», «ήταν παιχνίδια και με τα παιχνίδια 

μαθαίνουμε καλύτερα, διασκεδάζουμε και σχεδιάζουμε την ώρα μόνοι μας». Έτσι, 

φάνηκε να εξασκήθηκαν με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.  

Στην ερώτηση ποιον τρόπο θεωρούν προτιμότερο και αποτελεσματικότερο ως 

μέσο εξάσκησης οι μαθητές διατύπωσαν ότι θεωρούν «το μεγάλο ρολόι γιατί μας 

βοήθησε περισσότερα από όλα τα άλλα και ήταν διασκεδαστικά τα δύο παιχνίδια 

ρολογιών», «το τρισδιάστατο ρολόι επειδή κινούμασταν», «το μεγάλο το ρολόι γιατί 

είχε «φάση» το πορτοκάλι και ήταν πολύ διασκεδαστικό», «το μεγάλο ρολόι επειδή είχε 

τα καλώδια και ήταν πιο διασκεδαστικό και πατούσαμε το πορτοκάλι. Το μεγάλο ρολόι 

είχε τα καλώδια και τρέχαμε να τα βάλουμε στη σωστή ώρα, ακουμπούσαμε τα χέρια 

και μετά το πορτοκάλι», «το μεγάλο το ρολόι γιατί τρέχαμε και επειδή διασκεδάσαμε 

και μάθαμε. Μας άρεσε και το μικρό το ρολόι», «το μεγάλο ρολόι γιατί είναι 

διαφορετικό από τα συνηθισμένα ρολόγια και μπορείς να μάθεις πιο εύκολα την ώρα». 

Η επιλογή τους δεν ήταν τυχαία, καθώς, όπως διατυπώθηκε από τους μαθητές, 

έπαιξαν με αυτά και στην ουσία εξασκήθηκαν και έμαθαν. Ήταν γι’ αυτούς κάτι 

τελείως καινούριο, ξεχωριστό και διαφορετικό και αυτό φάνηκε και από το γεγονός 

ότι στην αρχή δε μπορούσαν να εξηγήσουν πώς μπορούν να λειτουργούν τέτοιου 

είδους παιχνίδια. Από τις απαντήσεις τους και μόνο φαίνεται ότι τέτοιου είδους 

παιχνίδια ελκύουν τους μαθητές και τους κάνουν να θέλουν να συμμετέχουν στη 

μάθηση. Μόνο ένα κορίτσι υποστήριξε πως τα φύλλα εργασίας είναι ένας πιο 

αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο μπορεί ο κάθε μαθητής να εξασκηθεί στην 

έννοια του χρόνου και της ώρας.  Οι μαθητές συνδυάζουν πάντα τα φύλλα εργασίας 

με το σχολείο και μια βαρετή μάθηση. Και γι αυτό ακόμα και αν εξασκούνται και 

μαθαίνουν μέσα από τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας, είναι δύσκολο να τα 

επιλέξουν σε σύγκριση με κάποιο παιχνίδι γιατί «είναι πιο διασκεδαστικός τρόπος να 

μαθαίνεις και προτιμάμε αυτόν τον τρόπο γιατί το να τα κάνουμε στο χαρτί δεν είναι 

τόσο διασκεδαστικό». 

 Γενικότερα οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με το τρισδιάστατο ρολόι και στις 

περισσότερες συνεντεύξεις συνέλλεξα πολύ θετικές απόψεις με αυτού του είδους την 

εξάσκηση καθώς «ήταν βασισμένο στην ώρα και ήταν περίπλοκο», «κινούμασταν μέσα 

στο ρολόι», «είχε τρέξιμο και γέλιο», «μας μίλαγε ο υπολογιστής, μας έλεγε τι να 

κάνουμε, τι ώρα να βάλουμε και πατάγαμε ένα πορτοκάλι», «μας άρεσε πιο πολύ εκεί 

που πιανόμασταν και πατούσαμε το πορτοκάλι για να δούμε αν είναι σωστό», «ήταν 

παιχνίδι και με το παιχνίδι μαθαίνουμε καλύτερα, διασκεδάζουμε και σχεδιάζουμε την 

ώρα μόνοι μας», «μας βοήθησε γιατί κάναμε τους δείκτες του ρολογιού και μάθαμε 

περισσότερα». Τους κέρδισε πολύ το ενδιαφέρον το γεγονός ότι κινούνταν μέσα στο 
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χώρο του ρολογιού και είχαν ενεργό ρόλο καθώς αποτελούσαν τον ωροδείκτη και τον 

λεπτοδείκτη ενός ρολογιού. Επίσης, θεώρησαν τα δύο ρολόγια περίπλοκα καθώς δε 

γνώριζαν πως λειτουργούν.  

 Οι μαθητές με την βοήθεια αυτών των παιχνιδιών «εξασκηθήκαμε και μάθαμε 

καλύτερα την ώρα». Η Δ’ δημοτικού είναι μια τάξη κατά τη διάρκεια της οποίας οι 

μαθητές εξασκούνται περισσότερο στη μέτρηση του χρόνου και στις μετατροπές των 

μονάδων του χρόνου, χρησιμοποιώντας την ώρα και σε λεπτά ή δευτερόλεπτα κ.α. 

Επομένως, οι μαθητές δεν έχουν να μάθουν πράγματα καθώς στην Δ’ δημοτικού 

ολοκληρώνεται η ύλη για την μέτρηση του χρόνου. Όπως φάνηκε και κατά τη 

διάρκεια της παρατήρησης των μαθητών, οι μαθητές έκαναν κάποια λάθη σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις και ήθελαν χρόνο να σκεφτούν. Ωστόσο, πολλοί μαθητές, 

αν και έκαναν αρκετά λάθη, στην ερώτηση αν έμαθαν κάτι καινούριο για την ώρα 

υποστήριξαν πως δεν έμαθαν κάτι παρά μόνο εξασκήθηκαν. Γενικά, οι μαθητές 

ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας ενώ γνωρίζουν την ώρα δυσκολεύονται στο να 

πραγματοποιούν μετατροπές από μία μονάδα χρόνου σε άλλη.   

 Ως προς το τι καινούριο και χρήσιμο συναντούν οι μαθητές σε αυτά τα 

παιχνίδια αξίζει να σημειωθεί ότι απάντησαν «την καινούρια τεχνολογία», «μάθαμε 

την ώρα παίζοντας- ο υπολογιστής μας βοηθάει πολύ», «πρώτη φορά βλέπουμε την 

ώρα με φελιζόλ και μας βοηθάει να μαθαίνουμε πιο εύκολα. Βοηθάει κάποιον να 

βλέπει τους δείκτες και να την καταλαβαίνει περισσότερο», «συνδέουμε τα καλώδια- 

στον υπολογιστή- μάθαμε με τον υπολογιστή», «πώς δουλεύει το μεγάλο ρολόι με όλα 

αυτά τα καλώδια», «έχει πιο πολλή τεχνολογία, καταλάβαινε την απάντηση με ένα 

πορτοκάλι στο κέντρο», «τα παιχνίδια αυτά είναι πιο διασκεδαστικά και είναι κάπως 

ηλεκτρονικά και είναι συνδεδεμένα με τον υπολογιστή. Γι αυτό και έχουν πιο πολύ 

πλάκα από τα άλλα παιχνίδια με την ώρα», «ήταν ωραίο που φαινόταν από τα χέρια 

μας που χτυπούσαμε ο ένας τον άλλον η ενέργεια που μεταδιδόταν από τα χέρια μας στα 

καλώδια. Μας άρεσε αυτό με τα καλώδια», «στα κανονικά ρολόγια που έχουμε στο χέρι 

μας κοιτάς την ώρα ενώ εδώ παίζεις με την ώρα», «ναι, ότι η τεχνολογία είναι πολύ 

χρήσιμη για να μάθουμε. Αν δεν υπήρχε η τεχνολογία, οι υπολογιστές και όλα αυτά δε 

θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε συνδετικά καλώδια, ούτε να ακουμπάμε ο ένας τον 

άλλον και με ένα απλό πορτοκάλι να γίνονται όλα αυτά», «είναι πολύ χρήσιμο και 

ασυνήθιστο. Είναι κάτι καινούριο που δε γίνεται μέσα στη τάξη». Οι μαθητές 

ανεξαρτήτως ηλικίας, λόγω της εξοικείωσης τους και της ενασχόλησης τους με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα άλλα μέσα νέων τεχνολογιών φάνηκε πως 

μπορούν να διακρίνουν αυτό που είναι καινούριο γι αυτούς αλλά και να σκεφτούν 

πώς μπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Ελάχιστες εξαιρέσεις απάντησαν ότι ως 

καινούριο και χρήσιμο σε αυτά τα παιχνίδια «βλέπουμε την ώρα». Σε αυτές τις 

περιπτώσεις μέσω ερωτήσεων έγινε προσπάθεια να βοηθηθούν οι μαθητές ώστε να 

διαπιστώσουν ότι είδαν και έμαθαν την ώρα με παιχνίδι στον υπολογιστή.  

Το αξιοσημείωτο είναι πως από τη πρώτη στιγμή που έπαιξαν οι μαθητές με τα 

δύο ρολόγια είχαν την απορία «γιατί πρέπει να ακουμπάω τον φίλο μου κρατώντας το 

καλώδιο;». Μέσα και από τα “focus groups” έγινε φανερή αυτή η απορία και 
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παράλληλα διαπίστωση των μαθητών για την λειτουργία του υπολογιστή και τη 

σύνδεση του με τα καλώδια. Οι μαθητές στις συμπληρωματικές ερωτήσεις σχετικά με 

την λειτουργία του υπολογιστή και τη σύνδεση του με τα καλώδια αποκρίθηκαν ότι 

τα δύο ρολόγια «είναι με καλώδια, συνδέονται με τον υπολογιστή, πατάμε αλλού και 

βγαίνει στον υπολογιστή», «μας κέρδισε την προσοχή το πώς γίνεται να πιανόμαστε και 

μετά να λέει ο υπολογιστής αν είναι σωστό και το πορτοκάλι που έλεγχε τις 

απαντήσεις», «τα καλώδια και το σώμα μας συνδέονται με τον υπολογιστή. Το σώμα 

μας είναι σαν καλώδια», «τα καλώδια συνδέονται με τον υπολογιστή, λέει ο 

υπολογιστής την ώρα, την ακουμπάμε και καταλαβαίνει αν είναι σωστή επειδή κρατάμε 

τα καλώδια που είναι παντού (σε όλους τους αριθμούς)», «ήταν ένα συγκεκριμένο 

καλώδιο, το καλώδιο του λεπτοδείκτη και ήταν συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και 

ακουμπούσαμε ο ένας τον άλλον και μετά το πορτοκάλι». Γενικότερα, οι περισσότερες 

ομάδες συνειδητοποίησαν την σημασία της τεχνολογίας και του υπολογιστή για την 

όλη διαδικασία. 

Τέλος, όσον αφορά στην επιλογή των μαθητών για «το μεγάλο το ρολόι με το 

πορτοκάλι» και «το μεγάλο το ρολόι επειδή είχε ‘’φάση’’ με το πορτοκάλι» εκτός του 

ότι  ενθουσίασε τους μαθητές το γεγονός ότι έλεγχαν την απάντηση τους με ένα 

πορτοκάλι, όπως προαναφέρθηκε, επιβεβαιώνει τις μελέτες των Cordova και Lepper, 

(1996) που υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνται ευχάριστα και 

γοητεύουν τόσο τους μαθητές καθώς τους προσφέρουν το αίσθημα του ελέγχου, το 

αίσθημα της εξωγενούς φαντασίας, της περιέργειας,  προκαλώντας, έτσι τους 

μαθητές, στο να ασχολούνται όλο και περισσότερο με αυτά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Συμπεράσματα  
 

Όσον αφορά στο τρισδιάστατο ρολόι οι μαθητές φάνηκαν να ενθουσιάζονται 

με αυτό και μάλιστα ζητούσαν να ξανά παίξουν. Όμως, παρατήρησα κάποια λάθη 

των μαθητών σχετικά με την ώρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με σημαντικότερο 

την σύγχυση του αναλογικού ρολογιού με το ψηφιακό. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος έκαναν λάθος το «5 

παρά τέταρτο» βάζοντας τον ωροδείκτη στη θέση του αριθμού 4 και μάλιστα 

διατύπωναν φωναχτά την ώρα «4 και 45». Επίσης, όταν η ώρα ήταν «ακριβώς» 

πολλά παιδιά με ρωτούσαν που είναι ο αριθμός 0 στο ρολόι. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

τόνιζα συνεχώς πως το ρολόι αποτελεί απεικόνιση αναλογικού ρολογιού ή ρολογιού 

«τοίχου» ώστε να το κατανοήσουν καλύτερα και όχι ψηφιακού ρολογιού. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά φορούσαν ρολόι στο χέρι 

τους και αυτό ήταν ψηφιακό.  

Επίσης, για την ώρα «5 παρά τέταρτο» πολλά παιδιά έβαζαν τον ωροδείκτη 

στο 5 αλλά τον λεπτοδείκτη στο «και τέταρτο» μπερδεύοντας πολλές φορές το «και» 

με το «παρά».  Σημαντικό πρόβλημα ήταν και το γεγονός ότι δε μπορούσαν να 

κάνουν νοερούς υπολογισμούς και σχεδόν όλοι οι μαθητές έκαναν λάθος τον 

υπολογισμό της ώρα μετά από το πέρασμα 5 ωρών ενώ η ώρα ήταν 9 και μισή. Γι’ 

αυτό ή χρησιμοποιούσαν τα δάκτυλα τους ή κινούνταν γύρω από τους αριθμούς μέχρι 

να μετρήσουν τις 5 ώρες. Επιπλέον, μετά από αυτή τη διαδικασία ενώ έλεγαν σωστά 

την ώρα δεν υπολόγιζαν ποτέ τα λεπτά και πάντα σχημάτιζαν την ώρα 2 ακριβώς και 

όχι 2 και μισή. Στην επόμενη ερώτηση, δηλαδή τι ώρα θα είναι μετά από 30 λεπτά οι 

μαθητές δυσκολεύονταν και πάλι να υπολογίσουν την ώρα και για κάποιον λόγο 

πολλοί έλεγαν 2 ακριβώς και όχι 3 ακριβώς.  

Τέλος, υπήρχε μια δυσκολία με την ερώτηση «Είναι μεσάνυχτα, ώρα για 

ύπνο» μεγάλος αριθμός μαθητών με ρωτούσαν κατευθείαν «τι ώρα δηλαδή;» και όταν 

απαντούσα «Μεσάνυχτα» πήγαιναν κατευθείαν στο 12 ακριβώς.  

Στον δεύτερο σταθμό, στα φύλλα εργασίας οι μαθητές είχαν θέμα σε κάποιες 

ασκήσεις και κυρίως στις μετατροπές των μονάδων του χρόνου και στον υπολογισμό 

του ωραρίου εργασίας ενός υπαλλήλου. Δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες σε άλλες 

ασκήσεις, όμως, υπήρχε μια γενικότερη καθυστέρηση σε σύγκριση με τους άλλους 

σταθμούς. Μάλιστα μια συγκεκριμένη ομάδα που έπρεπε να καθίσει για να 

συμπληρώσει το φύλλο εργασίας μου εξέφρασε άρνηση και δυσαρέσκεια, πράγμα 

που σημαίνει ότι είναι πλέον γι’ αυτά ένας τρόπος μάθησης και εξάσκησης που τους 

θυμίζει το σχολείο.  

Στο ρολόι «Η καθημερινότητα μου» κάποιοι από τους μαθητές στην ερώτηση 

«Πέρασαν ήδη 20 λεπτά από το διάλειμμα, τι ώρα είναι τώρα;» αντί να απαντήσουν 

10 ακριβώς, απαντούσαν 11 ακριβώς. Γενικότερα, και σε αυτό το ρολόι 

παρατηρήθηκε σύγχυση μεταξύ «και» και «παρά» και δε μπορούσαν να απαντήσουν 
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κατευθείαν με νοερούς υπολογισμούς αλλά έπρεπε να μετρούν πάντα με τα δάκτυλα 

τους. Επίσης, όταν μετρούσαν την ώρα παρατήρησα πως πολλές φορές ξεχνούσαν 5 

λεπτά και μπορεί, ενώ η ώρα να ήταν 3 και εικοσιπέντε, αυτοί να έβαζαν τους δείκτες 

του ρολογιού στις 3 και είκοσι.  

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μαθητές είχαν γενικά πρόβλημα στις μετατροπές 

των λεπτών σε ώρες. Στην ερώτηση «Διαβάζω τα μαθήματα μου για 2 ώρες και 55 

λεπτά αφού μετά έχω αγγλικά. Τι ώρα είναι το μάθημα των αγγλικών μου» το 90% 

των μαθητών δε μπορούσαν να υπολογίσουν σωστά την ώρα ακόμα και όταν γινόταν 

επισήμανση ότι οι 2 ώρες και 55 λεπτά είναι 3 ώρες παρά 5 λεπτά. Μόνο μία κοπέλα 

βρήκε κατευθείαν την απάντηση χωρίς να κάνει κάποιο λάθος. Επίσης, αδυνατούσαν 

να υπολογίσουν τι ώρα είναι μετά από 75 λεπτά (κάνοντας την μετατροπή σε 1 ώρα 

και 15 λεπτά). Σε αυτό το σημείο, επειδή τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το ψηφιακό 

ρολόι, πήγαιναν στο 8 παρά τέταρτο (σκεπτόμενοι 8:45).  

Τέλος, όσον αφορά στα λογισμικά οι μαθητές ήταν πολλοί εξοικειωμένοι 

λόγω της ενασχόλησης τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα τάμπλετ και 

δε χρειάζονταν καμία διευκρίνιση ως προς τον τρόπο που παίζονται τα παιχνίδια. 

Γενικότερα, δεν έκαναν σημαντικά λάθη και στην περίπτωση που έκαναν οφειλόταν 

σε απροσεξία και βιασύνη ώστε να απαντήσουν σε όσο το δυνατό πιο σύντομα για να 

κερδίσουν το παιχνίδι.  

Στα δύο ρολόγια οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον 

οποίο έπρεπε να εργαστούν γιατί δεν είχαν έρθει ξανά σε επαφή με τέτοιου είδους 

διαδικασία. Δυσκολεύτηκαν στο να συνειδητοποιήσουν πώς πρέπει να κρατούν το 

καλώδιο, ή ότι δε χρειάζεται να πιάνονται όλοι μαζί για να είναι σωστή η απάντηση 

αλλά και ότι δε χρειαζόταν πρώτα να πατηθεί η ώρα και μετά τα λεπτά. Με την 

ενασχόληση τους με αυτά τα δύο παιχνίδια πολλά παιδιά άρχισαν να συνειδητοποιούν 

ότι τα καλώδια αυτά ήταν συνδεδεμένα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά έκαναν διάφορες ερωτήσεις του τύπου «Μπορώ να 

ακουμπήσω τον φίλο μου με το άλλο χέρι ενώ κρατάω το καλώδιο στο άλλο χέρι, 

σωστά;». Αντιθέτως, στην αρχή κάθε παιχνιδιού πολλές ομάδες δυσκολεύτηκαν στο 

να καταλάβουν την διαδικασία πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν καθόλου 

εξοικειωμένοι με αυτή τη διαδικασία. Μεγάλη εντύπωση τους έκανε η παρουσία του 

πορτοκαλιού στο τρισδιάστατο ρολόι. Στην αρχή δε μπορούσαν να αντιληφθούν πώς 

γίνεται να ελέγχεται η απάντηση τους με το πάτημα ενός πορτοκαλιού και στη πορεία 

οι περισσότερες ομάδες ήθελαν να είναι σε αυτή τη θέση.  

Γενικότερα, όμως, όπως φάνηκε και από τις συνεντεύξεις αυτό που τους 

κέρδισε την προσοχή ήταν τα δύο ρολόγια και λιγότερο τα λογισμικά και τα φύλλα 

εργασίας. Οι μαθητές ζητούσαν να ξανά παίξουν και δεύτερη φορά με τα δύο ρολόγια 

δείχνοντας από την αρχή τον ενθουσιασμό τους και την ευχαρίστηση τους με το 

παιχνίδι και κυρίως την περιέργεια τους για το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο ρολόι.  
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