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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to address the problem of neglecting the carry 

digit during the multiplication process, with the use of tangible interfaces, in the third 

grade. In particular an attempt was made, using a maquete based on the makey-makey 

kit within the context of a digital game to facilitate the correct registration and 

counting of the carry digit during the multiplication process by the students, assisting 

them to complete it correctly. In this thesis, terminology of the mathematics and ICT 

fields is presented. Moreover the constructed maquete is described, in the main part of 

the thesis, along with the computer code used for the game. Results from the analysis 

of questionnaires filled in by Primary School teachers in order to detect the problems 

they face while teaching multiplication, focusing on the carry digit. Finally there is a 

comparison between pre- and post-tests, distributed to the students prior and after the 

intervention, leading to the conclusion was observed that there was significant 

improvement for the students who played the game, in correctly registering and 

calculating the carry digit during the multiplication process.  

Key words: carry digit, tangible interfaces 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της έρευνας ήταν να μειωθεί το πρόβλημα της μη καταμέτρησης του 

κρατουμένου με την χρήση των απτικών διεπαφών στην τρίτη δημοτικού. 

Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια με την κατασκευή ενός βιντεοπαιχνιδιού και τη 

χρήση του από τους μαθητές, μέσω της πλακέτας makey – makey, να μάθουν να 

καταγράφουν και να υπολογίζουν τα κρατούμενα κατά την εκτέλεση και κατά την 

ολοκλήρωση της πράξης του πολλαπλασιασμού. Στην παρούσα εργασία 

αποσαφηνίζονται οι όροι των κλάδων των μαθηματικών και της πληροφορικής για 

την καλύτερη κατανόησή τους από τον αναγνώστη. Επιπλέον, παρουσιάζονται η 

κατασκευή της μακέτας, που βρίσκεται στο κύριο μέρος της εργασίας, καθώς και ο 

κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του παιχνιδιού, ο οποίος βρίσκεται 

στο παράρτημα με τη μορφή εικόνων. Επίσης, αναλύονται τα αποτελέσματα τόσο 

των ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς για την ανίχνευση των 

προβλημάτων στην διδασκαλία του πολλαπλασιασμού όσο και της έρευνας που 

αφορά την καταμέτρηση και την καταγραφή των κρατουμένων πριν και μετά την 

παρέμβαση. Τέλος, γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των τεστ που δόθηκαν στους 

μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση   καταλήγοντας με αυτόν τον τρόπο στο 

συμπέρασμα ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση στου μαθητές που έπαιξαν το παιχνίδι, 

όσον αφορά την καταγραφή και την μέτρηση των κρατουμένων, κατά τη διαδικασία 

της πράξης του πολλαπλασιασμού. 

Λέξεις – κλειδιά: Κρατούμενα, χρήση απτικών διεπαφών  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η εστίαση στα μαθηματικά και έγινε αντιληπτή 

η ανάγκη για την μεταρρύθμιση στην διαδικασία της διδασκαλίας τους. Το NCTM 

(National Council of Teachers of Mathematics) διέκρινε έξι σημαντικές αρχές για την 

διδασκαλία τους, Η αρχή της ισότητας αναφέρει πως πρέπει να υπάρχουν υψηλές 

προσδοκίες για όλα τα παιδιά και να τους δίνεται η κατάλληλη υποστήριξη ώστε να 

μάθουν, ανεξάρτητα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Η αρχή του 

αναλυτικού προγράμματος αφορά την συλλογή κατάλληλων (κατανοητές, σαφείς, με 

συνοχή) οδηγών δραστηριοτήτων. Η αρχή της διδασκαλίας, αναφέρεται στην 

αποτελεσματική διδασκαλία των μαθηματικών η οποία όμως προϋποθέτει και την 

κατανόηση των ήδη υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων των μαθητών 

(προϋπάρχουσες ιδέες). Η αρχή της μάθησης εξηγεί πως η οικοδόμηση της γνώσης 

επιτυγχάνεται με ενεργητικό τρόπο μιας και η κατανόηση είναι σημαντική αλλά 

απαραίτητος πλέον είναι ο μαθηματικός τρόπος σκέψης. Η αρχή της αξιολόγησης 

είναι αρκετά σημαντική για την ανατροφοδότηση τόσο των μαθητών αλλά και των 

εκπαιδευτικών. Η αρχή της τεχνολογίας εξηγεί πως είναι σημαντική και διευρύνει την 

μάθηση, η χρήση αριθμομηχανών, υπολογιστών και άλλων τεχνολογικών μέσων, 

ενισχύει την μάθηση και επεκτείνει τις δυνατότητες στην επίλυση νέων προβλημάτων 

καθώς και βοηθάει παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην κατανόηση των μαθηματικών. 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην 

καθημερινότητα τόσο παιδιών όσο και ενηλίκων. Πλέον δεν αποτελούν μόνο έναν 

ακόμη επιτυχημένο τρόπο ψυχαγωγίας, αλλά είναι ισχυρά µέσα ικανά να 

διαμορφώνουν απόψεις, να αναπτύσσουν τη δική τους αισθητική και να γεννούν 

νέους τρόπους κατανόησης του κόσµου. Για αυτόν τον λόγο, τα τελευταία χρόνια, το 

αντικείµενο των παιχνιδιών έχει εξελιχτεί σε έναν διακριτό τοµέα µελέτης κάτω από 

τον όρο «Game Studies». Σκοπός του είναι η προσπάθεια κατανόησης της φύσης των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των χρηστών και των περίπλοκων διαδράσεων µεταξύ 

παιχνιδιών και χρηστών (Γαβριηλίδου, 2008).  

Ένα σημαντικό ζήτημα στον τομέα των μαθηματικών, αποτελεί η κατάκτηση 

της αριθμητικής πράξης του πολλαπλασιασμού. Το συγκεκριμένο πρόβλημα που 
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παρουσιάζουν αρκετά παιδιά στην πολλαπλασιαστική πράξη και οι στάσεις που 

εντέλει διαμορφώνουν προς αυτή, επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, εκ των 

οποίων μερικοί από τους σημαντικότερους είναι η διατακτικότητα στην πράξη του 

πολλαπλασιασμού, η εκμάθηση της προπαίδειας και η συγκράτηση και σωστή 

μέτρηση των κρατουμένων (Αγαλιώτης, 2011). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται 

στο πρόβλημα των κρατουμένων και γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί ένας 

διαφορετικός τρόπος, από τους ήδη υπάρχοντες στην βιβλιογραφία, για την επίλυση 

του. Σε συνδυασμό με την συνεχή αύξηση της αξιοποίησης της τεχνολογίας από την 

εκπαίδευση και λόγω του μεγαλύτερου τμήματος που καταλαμβάνει στην ζωή των 

μαθητών, επιλέχθηκε το περιβάλλον του scratch μέσω της χρήσης απτικών διεπαφών, 

και συγκεκριμένα της πλακέτας makey – makey. Η εμπλοκή των μαθητών και η 

αλληλεπίδραση που έχουν με το βιντεοπαιχνίδι, στοχεύει στην δημιουργία ενός 

οικείου περιβάλλοντος και στην σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινότητά 

τους, με διασκεδαστικό τρόπο. (Prensky, 2001) 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση από την παραδοσιακή 

διδασκαλία του πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιείται στα σχολεία της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1  

Ορισμοί και έννοιες της τεχνολογίας και των μαθηματικών 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται ορισμοί που εξυπηρετούν στην κατανόηση 

των όρων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών που 

παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. 

 Ο όρος Τ.Π.Ε. προκύπτει από τον αγγλικό όρο I.C.T. (Information 

Communications Technologies). Ο όρος Τ.Π.Ε. αναφέρεται στο σύνολο των 

διαθέσιμων ψηφιακών τεχνολογιών (τεχνολογικά προϊόντα καθώς και στα 

τεχνολογικά εργαλεία σχεδίασης, παραγωγής, αξιολόγησης) που βασίζονται στη 

διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας (παραγωγή, αναπαράσταση, επεξεργασία, 

αποθήκευση) και τη μετάδοσή της μέσω δικτύων επικοινωνίας και κυρίως του 

διαδικτύου. Οι Τ.Π.Ε. εισάγονται και χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. εμπόριο, εκπαίδευση, επιστήμη, λογιστική κ.α.). 

Στόχος της ενσωμάτωσης και χρήσης των Τ.Π.Ε. είναι η ποιοτική βελτίωση και η 

αύξηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε πεδίο 

δραστηριότητας (Δημητριάδης, 2015).  

O όρος «ηλεκτρονικό παιχνίδι» αναφέρεται σε οποιοδήποτε παιχνίδι παίζεται 

µε τη χρήση μιας ηλεκτρονικής συσκευής όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, µια 

κονσόλα παιχνιδιών, ένα κινητό τηλέφωνο κτλ και εµπλέκει έναν ή περισσότερους 

παίκτες σε ένα εικονικό περιβάλλον. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συνήθως, 

προϋποθέτουν την ύπαρξη µίας ή περισσότερων συσκευών εισόδου, πχ 

πληκτρολόγιο, joystick, gamepad, trackball ή ποντίκι καθώς και κάποιων συσκευών 

εξόδου, συνήθως µιας οθόνης στην οποία εμφανίζονται οπτικά και ηχείων όπου 

προβάλλονται ακουστικά.  Τα περισσότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια µπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα είδος προσομοιώσεων, ενός πραγματικού ή φανταστικού κόσμου 

ή ενός παραδοσιακού παιχνιδιού (πάζλ, σταυρόλεξα, Scrabble, Monopoly). Οι 
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προσοµοιώσεις αυτές αποτελλούν εικονικά εργαλεία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από το χρήστη (Γαβριηλίδου, 2008).  

  Στις επόμενες παραγράφους αποσαφηνίζονται μαθηματικοί όροι που βοηθούν 

στην κατανόηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην εργασία.   

Η μαθηματική γνώση έχει αναγνωριστεί τόσο κοινωνικά όσο και επιστημονικά 

ως σημαντική και απαραίτητη. Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα σπουδών 

περιλαμβάνουν πολλές μαθηματικές έννοιες αλλά είναι άγνωστο πόσες από αυτές 

μαθαίνει, κατανοεί και εφαρμόζει ο μέσος άνθρωπος (Τζεκάκη, 2007). 

Είναι γεγονός ότι για πολλούς αιώνες η μαθηματική γνώση, εκτός από 

περιορισμένες πρακτικές εφαρμογές (όπως για παράδειγμα, οι πράξεις, τα αριθμητικά 

προβλήματα, οι απλές  γεωμετρικές έννοιες και οι υπολογισμοί), έδειχνε να 

απευθύνεται μόνο σε όσους ενδιαφέρονται για μια επιστημονική ή τεχνολογική 

καριέρα που στηρίζεται στην μαθηματική επιστήμη. Για το λόγο αυτόν παρέμενε 

περιορισμένη σε μια ελίτ ανθρώπων που την κατανοούσαν, τη χρησιμοποιούσαν και 

την ανέπτυσσαν. Αν και η αποτελεσματική μαθηματική μάθηση προβληματίζει επί 

πολλούς αιώνες τη μαθηματική κοινότητα, η επιστημονική ενασχόληση με τη 

διδασκαλία των μαθηματικών αρχίζει ουσιαστικά όταν ο κοινωνικός χαρακτήρας που 

απέκτησε η εκπαίδευση το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα πρόβαλλε το αίτημα « 

Μαθηματικά για όλους» (Τζεκάκη, 2007). 

 Για πολλά χρόνια, ο διαχωρισμός της προσχολικής από την πρώτη σχολική 

ηλικία δεν υφίσταντο βιβλιογραφικά. Οι ηλικίες αυτές αντιμετωπίζονται ως μια 

ηλικία κατά τη διάρκεια των οποίων τα μικρότερα παιδιά (4 – 6 χρονών) 

απασχολούνται με δραστηριότητες και παιχνίδια χωρίς μαθηματικό στόχο και 

προσανατολισμό, ενώ αργότερα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (6 – 8 χρονών) με 

απλές αριθμητικές και γεωμετρικές έννοιες. Οι περισσότεροι έχουν την τάση να 

πιστεύουν ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με σημαντικά 

μαθηματικά νοήματα, αντιθέτως θα πρέπει η μαθηματική εκπαίδευση να αρχίζει από 

τις μικρότερες ηλικίες γιατί οι ηλικίες αυτές είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη του 

ατόμου. Θα  πρέπει, λοιπόν, να οργανώνεται η μαθηματική εκπαίδευση  ώστε να 

εξασκήσει τα μικρά παιδιά σε σημαντικές μαθηματικές διαδικασίες κι έννοιες που 

χρειάζονται πολλά χρόνια για να αναπτυχθούν και να υπάρχει μια εκπαίδευση που να 
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ανταποκρίνεται στο παρόν αλλά να επενδύει  και στο μέλλον των μικρών παιδιών 

(Τζεκάκη, 2007). 

Η παραδοσιακή διδασκαλία ξεκινάει με την εξήγηση ιδεών που βρίσκονται στα 

σχολικά εγχειρίδια και προχωράει με την επίλυση αντίστοιχων ασκήσεων. Έμφαση 

δίνεται στην εύρεση απαντήσεων και τα παιδιά συχνά αποθαρρύνονται. Κυριαρχεί 

επομένως η αντίληψη πως τα μαθηματικά αφορούν την εφαρμογή κανόνων, την 

εκτέλεση πράξεων -  υπολογισμών και την αναζήτηση σωστών απαντήσεων.  Λίγα 

παιδιά τα καταφέρνουν, σύμφωνα με αυτό το σύστημα, αλλά δεν είναι σίγουρο πως 

έχουν τον σωστότερο τρόπο σκέψης. Έτσι προσφέρονται λίγες δυνατότητες 

ενασχόλησης των μαθητών με τα μαθηματικά (Τζεκάκη, 2007). 

Μαθηματική δεν είναι η δραστηριότητα με αριθμούς, σχήματα, πράξεις και 

γενικά με μαθηματικά αντικείμενα. Μαθηματική δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη 

μιας μαθηματικής έννοιας που από προηγούμενες γνώσεις θα γεννηθεί ή και θα 

αναπτυχθεί. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν και δυσχεραίνουν την 

υλοποίηση μιας μαθηματικής δραστηριότητας. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες 

είναι ότι οι μαθηματικές δραστηριότητες δεν είναι μεμονωμένες. Δηλαδή, μια 

δραστηριότητα που σχεδιάζεται για να οδηγήσει σε μία νέα γνώση αποτελεί το μέρος 

από μία σειρά δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες οι μαθητές έχουν εμπειρίες και 

δημιουργούν, προσεγγίζουν ή αναπτύσσουν γενικότερες ιδέες (Τζεκάκη, 2007). 

 Επιπλέον, οι μαθηματικές δραστηριότητες χρειάζεται να προκαλούν δράση και 

σκέψη. Εννοώντας ότι πέρα από την ανάπτυξη μιας έννοιας η μαθηματική 

δραστηριότητα εμπλέκει και άλλες έννοιες που πιθανά να επιτρέψουν τρόπους 

αντιμετώπισης που υπεκφεύγουν τη δημιουργία μιας νέας ιδέας. Για παράδειγμα, 

προτείνοντας στα παιδιά δραστηριότητες που αφορούν μικρές προσθέσεις, ιδιαίτερα 

με τη χρήση αντικειμένων, αντιμετωπίζονται απ’ αυτά με μια διαδικασία «μέτρησης 

όλων» που αποτελεί τη χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης της καταμέτρησης και όχι 

τη δημιουργία της αντίληψης της σύνθεσης που επιδιώκεται με την πρόσθεση 

(Τζεκάκη, 2007). 

 Τέλος, οι μαθηματικές δραστηριότητες αφορούν την αυτόνομη δράση του 

μαθητή. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη εννοιών μέσα από ειδικά σχεδιασμένες 

δραστηριότητες σημαίνει την συστηματική εμπλοκή του μαθητή σε αυτές, αλλά και 

την «εκχώρησή» Τους από τη μεριά του εκπαιδευτικού, στοιχεία που εμφανίζουν 
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σοβαρές αποκλίσεις και δυσκολίες. Ο μαθητής μπορεί να μην ενδιαφερθεί να 

ασχοληθεί ή να ασχοληθεί με άλλη πλευρά της δραστηριότητας, ενώ ο εκπαιδευτικός, 

καθώς παρατηρεί τη δράση του μαθητή ξεφεύγει από τον αρχικό του στόχο να 

προσπαθεί με διαδοχικές ερωτήσεις ή παρεμβάσεις να επαναφέρει τη δράσει εκεί που 

επιθυμεί, ακυρώνοντας έτσι την δράση (Τζεκάκη, 2007).   

Σημαντική είναι η συζήτηση μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος που 

πραγματοποιείται. Οι μαθητές συζητούν, μοιράζονται πληροφορίες, κατανοούν και 

χρησιμοποιούν τις γνώσεις που κατέκτησαν. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην 

κατάκτηση της μεταγνώσης, όπου τα παιδιά δεν μένουν μόνο στην κατανόηση της 

γνώσης των μαθηματικών αλλά προχωρούν στην γνώση για τα μαθηματικά. Με άλλα 

λόγια, κατανοούν την σημαντικότητα τους, είναι σε θέση να διακρίνουν ποιες ήταν οι 

λανθασμένες αρχικές εντυπώσεις για το συγκεκριμένο διδαχθέν αντικείμενο. 

Επιπλέον, την συσχετίζουν με αντίστοιχες πραγματικές καταστάσεις και είναι σε 

θέση να την χρησιμοποιήσουν. Η τελική σύνοψη από τον εκπαιδευτικό, είναι πολύ 

σημαντική, για την ορθή ανακεφαλαίωση και την ορθή χρήση της ορολογίας, τώρα 

που την έχουν κατανοήσει πλήρως τα παιδιά (Van de Walle, 2007). 

Σημαντικοί είναι οι συναισθηματικοί στόχοι. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να νοιώθουν πως έχουν τις δυνατότητες να λύσουν τα προβλήματα, πρέπει να 

υπάρχει προθυμία εναλλακτικών μεθόδων καθώς και ευελιξία. Πρέπει τα μαθηματικά 

να γίνονται απολαυστικά, να ακούγονται όλες οι απόψεις και να επιβραβεύονται οι 

σωστές αλλά και οι ξεχωριστές λύσεις που δίνουν τα παιδιά με διαφορετικό τρόπο 

σκέψης (Van de Walle, 2007). 

Οι παραδοσιακές γραπτές δοκιμασίες, δίνουν έμφαση στο τι δεν ξέρουν τα 

παιδιά και όχι τόσο στο τι γνωρίζουν. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τα 

μαθηματικά που πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν όλα τα παιδιά, να είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης και όχι μια απλή παρεμβολή. Βοηθάει στο 

σχεδιασμό των διδασκαλιών και ανατροφοδοτεί τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τα 

παιδιά. Τονίζει την αμεροληψία αλλά και τον σεβασμό των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών – ικανοτήτων και μετατοπίζει την προσοχή από τις απαντήσεις στις 

διαδικασίες και την επεξήγηση των σωστών, ώστε να κατανοήσουν πως δεν είναι το 

τέλος μόνο η σωστές – διορθωμένες λύσεις. Όσων αφορά, την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με την διδασκαλία και στην ενσωμάτωση της αξιολόγησης 
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πρέπει να υπάρχει συνοχή και σύνδεση μεταξύ των γνώσεων που διδάσκονται οι 

μαθητές (Van de Walle, 2007).  

Σκοποί της αξιολόγησης είναι η παρακολούθηση της προόδου των παιδιών, 

ανάλογα με τους στόχους και την σημείωση της αναπτυξιακής πορείας του κάθε 

μαθητή, η λήψη διδακτικών αποφάσεων και η διόρθωση η συνέχεια χρήσης 

συγκεκριμένων μεθόδων και η αποτίμηση τόσο των επιδόσεων των παιδιών αλλά και 

του εκπαιδευτικού και τον προγραμμάτων. Θα πρέπει να λαμβάνει ποικιλία πηγών 

και πληροφοριών για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων (Van de Walle, 2007).  

Θα πρέπει να αξιολογούνται οι έννοιες και οι διαδικασίες που διδάσκονται τα 

παιδιά καθώς και να τους δίνεται η δυνατότητα να δείξουν τον τρόπο σκέψης τους. 

Επίσης σημαντική είναι η συλλογή δεδομένων που αναφέρονται στην προδιάθεση 

των μαθητών και τις στάσεις τους (Van de Walle, 2007). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2  

Ιστορική αναδρομή για το ηλεκτρονικό παιχνίδι και θεωρίες 

μάθησης 

 

Ο Steven Johnson, σχολιάζει πως τα σύγχρονα ηλεκτρονικά παιχνίδια απαιτούν 

πολλές ικανότητες όπως είναι η συγκέντρωση, ο καθορισµός στόχων, η παράλληλη 

σκέψη καθώς και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι ικανότητες αυτές 

προσφέρουν ένα είδος «γνωστικής εξάσκησης», η οποία µπορεί να λειτουργήσει 

εποικοδομητικά για την πνευματική ανάπτυξη των χρηστών. Ο Seymour Papert, 

αναφέρεται στο φαινόμενο αυτό χρησιμοποιώντας τον όρο «hard fun» (δύσκολη 

διασκέδαση), εξηγώντας  πως αυτό ακριβώς είναι που επιθυµούν τα παιδιά: όχι την 

εύκολη, αµέριµνη διασκέδαση, αλλά τις προκλήσεις που διατηρούν το ενδιαφέρον 

τους και είναι κάτι στο οποίο το σχολείο έχει αποτύχει, «όχι επειδή είναι δύσκολο, 

αλλά επειδή είναι τελείως βαρετό» (Γαβριηλίδου, 2008). 

Ο Marc Prensky, εξηγεί πως τα παιδιά αγαπούν τη µάθηση όταν δεν είναι 

καταναγκαστική. Το σηµερινό σχολείο συνήθως «επιβάλλει» τη γνώση µε ένα τρόπο 

ξένο προς τα παιδιά και τις φυσικές διαδικασίες μάθησης τους, οι οποίες όπως 

υποστήριζαν οι Piaget και Vygotsky σχετίζονται µε το παιχνίδι (Γαβριηλίδου, 2008). 

 Ο Albert Einstein δήλωσε πως ποτέ δεν προσπαθούσε να διδάξει οτιδήποτε 

στους µαθητές του, παρά µόνο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο αυτοί θα 

µπορούσαν να µάθουν. Παρομοίως, ο Seymour Papert ισχυρίζεται πως «το καλύτερο 

που µπορεί κάποιος να κάνει είναι να τους τοποθετήσει [τους ανθρώπους] εκεί όπου 

θα µπορούν να βρουν όσα χρειάζονται να ξέρουν όποτε χρειάζονται να τα ξέρουν». 

Τέλος, σχετικά µε τη µάθηση µέσα από το παιχνίδι, ο Anatole France σχολιάζει : «∆ε 

µορφωνόµαστε παρά διασκεδάζοντας. Η τέχνη του να διδάσκεις δεν είναι παρά η τέχνη 

του να ξυπνάς την περιέργεια των νεαρών ψυχών, για να την ικανοποιήσεις στη 

συνέχεια και η περιέργεια δεν είναι ζωηρή και υγιής παρά µέσα στα ευτυχισμένα 

πνεύματα. Οι γνώσεις που διοχετεύει κανείς βίαια µέσα στις ψυχές, τις θολώνουν και 

τις πνίγουν» (Γαβριηλίδου, 2008). 
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Οι Suzanne de Casttell και Jennifer Jenson υποστήριξαν ότι ούτε οι ερευνητές, 

ούτε οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών παιχνιδιών είχαν καταφέρει να δηµιουργήσουν 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, που να προσφέρουν στους χρήστες τους τη µορφή του 

παίζειν, την εξερεύνησή του παίζειν και τη µάθηση μέχρι το 2003. Οι de Casttell και 

Jenson αναφέρουν ως αιτίες της αποτυχίας αυτής τους περιορισµούς που 

υπεισέρχονται στην προσπάθεια να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα 

ικανοποιήσουν ένα «καταναλωτικό κοινό» που έχει ήδη εξοικειωθεί µε περίπλοκα 3D 

εµπορικά παιγνιώδη περιβάλλοντα. Οι Andrew Rollings και Ernest Adams είναι πιο 

αισιόδοξοι, καθώς σχολιάζουν -εν έτη 2006- ότι η νέα γενιά των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών δίνει έµφαση στην κατανόηση ιδεών χωρίς να βασίζεται στη λογική «drill 

and practice» που χαρακτήριζε τα παλαιότερα λογισµικά. Κατά τα τελευταία χρόνια, 

δημιουργήθηκε ένα νέο ρεύµα που καλείται «Μάθηση Βασισµένη σε Ψηφιακά 

Παιχνίδια» (Digital Game-based Learning) ή ΜΒΨΠ (DGBL) (Γαβριηλίδου, 2008).  

Τα παιχνίδια που σχεδιάζονται µε βάση την τάση αυτή, όπως ισχυρίζεται ο 

«ιδρυτής» της αλλά και συγγραφέας του οµώνυµου βιβλίου «Digital Game-based 

Learning» Mark Prensky αποτελούν µαθησιακά εργαλεία υψηλής απόδοσης. 

Χαρακτηρίζονται από τον κατάλληλο συνδυασµό των δελεαστικών και διαδραστικών 

σχεδιαστικών στοιχείων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών µε ένα συγκεκριµένο και 

υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόµενο, με σκοπό να διατηρείται κατά το 

δυνατόν αµείωτο το ενδιαφέρον αλλά και η προσοχή των χρηστών. Κατά την 

σχεδίαση τους, ιδιαίτερη έµφαση  δίνεται στην διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ του 

προς µελέτη υλικού, που ενσωµατώνεται στο παιχνίδι, καθώς και των διαδραστικών 

χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, που έχουν τη δυναµική να το καταστήσουν 

ελκυστικό και πηγή κινήτρου. Στόχος δεν είναι μόνο η  συγκράτηση της γνώσης και 

της δυνατότητας µεταφοράς αλλά και η εφαρµογή της σε πραγµατικές συνθήκες. Ο 

Prensky (Prensky M, 2001) υποστηρίζει πως τα εκπαιδευτικά παιχνίδια πρέπει να 

διαθέτουν ισάξια ποιότητα µε αυτή των παιχνιδιών διασκέδασης και να είναι τόσο 

ελκυστικά όσο αυτά που χρησιµοποιούνται στη θέση τους, χωρίς εκπαιδευτικό στόχο. 

∆εν πρέπει να υποστηρίζουν απλώς την εξάσκηση µέσα από µια δελεαστική µορφή, 

αλλά να αποτελούν «πραγµατικά» παιχνίδια και να ενσωµατώνουν δηµιουργικά το 

ποιοτικό µαθησιακό περιεχόµενο. Η εστίαση της ΜΒΨΠ στην ανάγκη διατήρησης 

της ισορροπίας που περιγράφηκε παραπάνω, γίνεται φανερή και στα σχόλια του 

Richard van Eck. Η εµπειρία του edutainment  προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις 
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επειδή είχε ως αποτέλεσµα τον αποκλεισμό της διασκέδασης από τα παιχνίδια 

(sucking the fun out of games), όπως θα έλεγε και ο Mark Prensky. Πολλοί 

υποστηρικτές της ΜΒΨΠ τόνισαν τον κίνδυνο να επαναληφτεί το ίδιο. Η ανησυχία 

αυτή αφορά την πιθανότητα κατάληξης των παιχνιδιών σε παράγωγα που 

κληρονοµούν τα χειρότερα χαρακτηριστικά των συστατικών που τα συναποτελούν. 

Με τον όρο αυτό ο Papert περιγράφει αυτό ακριβώς που χαρακτηρίζει τα edutainment 

παιχνίδια, δηλαδή ανιαρά ως προς την παιγνιώδη φύση τους, αποτυγχάνοντας να 

εκµεταλλευτούν δηµιουργικά τη δυναµική του παιχνιδιού για την υποστήριξη της 

µάθησης. Ο Eck ωστόσο τονίζει πως «αν βασιστούµε µόνο σε αυτό το ιστορικό και σε 

αυτούς τους φόβους, υποστηρίζοντας ότι τα παιχνίδια πρέπει να δηµιουργούνται 

αποκλειστικά και μόνο από σχεδιαστές παιχνιδιών χωρίς προσοχή στο θεωρητικό 

περιεχόµενο τους, είµαστε και πάλι καταδικασµένοι να αποτύχουµε. Θα 

δηµιουργήσουµε παιχνίδια που είναι ευχάριστα όταν τα παίζουµε, αλλά δεν έχουν 

επαρκές µαθησιακούς στόχους και αποτελέσµατα». Η απάντηση στο δίληµµα αυτό 

βρίσκεται στην μέση, δηλαδή θα πρέπει να αποφευχθεί η έµφαση σε µία από τις δύο 

όψεις των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και να γίνει προσπάθεια σύνδεσης της 

παιδαγωγικής µε τον ελκυστικό χαρακτήρα των παιχνιδιών µέσω της ΜΒΨΠ 

(Γαβριηλίδου, 2008). 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό, υπηρετεί τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές και το 

εκάστοτε διδακτικό μοντέλο που βασίζεται στην αντίστοιχη θεωρία μάθησης. Σκοπός 

σχεδίασης του είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το 

διδακτικό μοντέλο αλλά και η προσφορά επιπλέον υλικού και ασκήσεων, για τον 

εμπλουτισμό του. Συνεπώς το εκπαιδευτικό λογισμικό, συνδέεται με τις οι θεωρίες 

μάθησης, μέσω των διδακτικών μοντέλων, επειδή πρέπει να υπηρετούν 

συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να σχετίζονται με τις γνώσεις και τον σκοπό 

χρήσης του στο σχολείο.  

Οι βασικοί παράγοντες σύνθεσης της τεχνολογίας με την μάθηση είναι οι εξής: 

 Αναπαραστάσεις: το είδος των αναπαραστάσεων αλλά και και η διαχείριση 

τους που υποστηρίζεται από μια τεχνολογία 

 Μαθησιακή Διάδραση: το είδος των διαδράσεων που υποστηρίζεται και 

ενθαρρύνεται από το εκάστοτε λογισμικό 
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 Γνωστικές Διεργασίες: το είδος των γνωστικών διεργασιών που 

ενεργοποιούνται από τους μαθητές, μέσω της χρήσης του τεχνολογικού 

μέσου. 

( Prensky, 2007) 

 

Σύμφωνα με τους de Vries, Demetriadis και Ainsworth οι ψηφιακές 

αναπαραστάσεις μπορούν να είναι: 

 Δυναμικές: να εξελίσσονται με τον χρόνο (αφήγηση, βίντεο, ηχητικές οδηγίες 

κλπ) 

 Διαδραστικές: ενισχύουν την διάδραση μεταξύ μαθητή και τεχνολογικού 

μέσου (προσομοιώσεις, διαδράσεις πλοήγησης κλπ) 

 Συνεργατικές: παράγονται μέσω της συνεργατικής κατασκευής 

αναπαραστάσεων από τους μαθητές (συνεργατική δημιουργία εννοιολογικού 

χάρτη κλπ) 

 Οπτικοποιημένες: προκύπτουν από την εφαρμογή τεχνικών οπτικοποίησης σε 

πλήθος δεδομένων (οπτικοποίησης επιχειρηματολογίας κλπ) 

 Πολλαπλά συνδεδεμένες: προσφέρουν πολλαπλές υπερσυνδέσεις (υπερμέσα, 

σημασιολογικά δίκτυα κλπ) 

Η ενεργοποίηση των γνωστικών διεργασιών για την μάθηση, μπορεί να 

καθοδηγηθεί μέσω ενός καταλλήλου διδακτικού μοντέλου που αξιοποιεί την 

αντίστοιχη και κατάλληλη τεχνολογία. Ο επιτυχής συνδυασμός επιφέρει βέλτιστα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Prensky, 2007).  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3  

Η θέση των μαθηματικών και της πληροφορικής στο αναλυτικό 

πρόγραμμα 

 

Ο σκοπός της πληροφορικής στην εκπαίδευση είναι οι απαραίτητες γνώσεις 

που θα αποκτηθούν α) µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού (όπως: προσοµοιώσεις, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, αλληλεπιδραστικά πολυµέσα, λογισµικό γενικής χρήσης), β)  

τη χρήση και αξιοποίηση ανοικτού λογισµικού (όπως: οι εκπαιδευτικές εφαρµογές 

διερευνητικού χαρακτήρα), γ) και  του απαραίτητου συνοδευτικού υλικού (βιβλία, 

σχέδια µαθηµάτων, διδακτικά σενάρια, δραστηριότητες στο πλαίσιο αξιοποίησης 

λογισµικού στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα κ.ά.). Ο υπολογιστής ως εργαλείο 

συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά λειτουργίες οι οποίες αποδεδειγµένα βοηθούν στη 

νοητική ανάπτυξη των µαθητών (ΔΕΠΠΣ, 2011).  

Ο σκοπός της διδασκαλίας των μαθητικών, σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα, εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης και αφορά 

κυρίως την  συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και 

την επιτυχή κοινωνική ένταξή τους.  

Με τη διδασκαλία των μαθηµατικών στο δηµοτικό σχολείο επιδιώκεται:  

 Η απόκτηση βασικών µαθηµατικών γνώσεων και ικανοτήτων 

 Η καλλιέργεια της µαθηµατικής γλώσσας ως µέσου επικοινωνίας 

 Η κατανόηση στοιχειωδών Μαθηµατικών µεθόδων 

 Η εξοικείωση µε τη διαδικασία παραγωγής συλλογισµών και την αποδεικτική 

διαδικασία 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων 

 Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρµογής και πρακτικής χρήσης των 

Μαθηµατικών. 

  Η ανάδειξη της δυναµικής διάστασης της µαθηµατικής επιστήµης (ιστορική 

εξέλιξη των µαθηµατικών εργαλείων, συµβόλων και εννοιών). 

  Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.  

(ΔΕΠΠΣ, 2011). 
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ENOTHTA 1.4  

Προβλήματα που εμφανίζονται σε παιδιά τρίτης δημοτικού στον 

πολλαπλασιασμό και τρόποι επίλυσης 

 

Βασική ιδέα είναι τα μαθηματικά να έχουν νόημα για τα παιδιά, να πιστέψουν 

πως είναι ικανά να ασχοληθούν με αυτά και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να καλλιεργεί το πνεύμα της αναζήτησης, της 

εμπιστοσύνης και της προσδοκίας. Κεντρικός άξονας είναι τα παιδιά να βρίσκουν 

μόνα τους λύσεις, να εξετάζουν ιδέες, να κάνουν συσχετισμούς, να αναπτύσσουν 

λογική και να προτείνουν εξηγήσεις. Σημαντικό είναι να δουλεύουν σε ομάδες ή 

ζευγάρια ώστε να μοιράζονται την σκέψη τους να αλληλοδιορθώνονται και να 

χρησιμοποιούν τους μαθηματικούς όρους σωστά (Van de Walle, 2007). 

Η επίλυση προβλημάτων ως πρωταρχική διδακτική στρατηγική αντιπροσωπεύει 

πρόσφατες σκέψεις ολοένα και περισσότερων ερευνητών – μαθηματικών. Βασικό 

στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι η πεποίθηση πως αν όχι όλες, οι περισσότερες 

μαθηματικές ιδέες, είναι δυνατόν να διδαχθούν καλύτερα μέσω της επίλυσης 

διαφόρων προβλημάτων. Η διατύπωση των προβλημάτων θα πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν την σκέψη τους για την ανάπτυξη μαθηματικών 

ιδεών. Πρέπει να είναι η δραστηριότητα κατάλληλα σχεδιασμένη για το επίπεδο των 

μαθηματικών και σύμφωνη με τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Πρέπει να είναι σχετική 

με το συγκεκριμένο αντικείμενο που μαθαίνουν τα παιδιά, ώστε να μην μπερδευτούν 

από παραπλήσιες πληροφορίες και να απαιτεί την αιτιολόγηση και επεξήγηση των 

απαντήσεων που δόθηκαν καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε οι 

μαθητές να κατανοήσουν την σημαντικότητα της ορθότητας των απαντήσεων τους 

και της ανάληψης ευθυνών (Van de Walle, 2007).  

 Στην ηλικία των 6 – 8 ετών είναι σε θέση να αυτοματοποιούν (συνθήκες: 

προσοχή - έλεγχος συχνότητας συμβάντων) και να κωδικοποιούν (εικονικά – 

συμβολικά κλπ). Τα παιδιά μπορούν να αναλύουν ένα έργο και να αναγνωρίζουν την 

σειρά των διαδικασιών επίλυσης ενός προβλήματος. Στον πολλαπλασιασμό, στην Β 

και Γ τάξη, προσθέτουν συνήθως τον πολλαπλασιαστή τόσες φορές όσες λέει ο 

πολλαπλασιαστέος. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις μαθητών που απλώς ανακαλούν 
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την λύση των αποτελεσμάτων μέσω του πίνακα της προπαίδειας, από την μνήμη τους. 

Άλλες, βασίζουν την απάντησή τους σε λύσεις αντίστοιχων προβλημάτων με 

παρόμοια νούμερα (κοντινά). Χρησιμοποιούνται πολλές υποστηρικτικές στρατηγικές 

όπως το μέτρημα, στα πρώτα στάδια (Βοσνιάδου, 2002).  

 Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συχνά τα παιδιά στην εκμάθηση 

του πολλαπλασιασμού είναι η «μνημονική συγκράτηση διψήφιων αριθμών»,  η 

μεταφορά διάφορων αριθμών από στήλη σε στήλη και η τοποθέτηση ψηφίων στο 

χώρο. Σημαντικά είναι τα λάθη που γίνονται κατά την πράξη του πολλαπλασιασμού, 

όπως είναι η παράλειψη του κρατουμένου, η «παραβίαση της σειράς εκτέλεσης των 

προσθέσεων και των πολλαπλασιασμών» καθώς και η «εφαρμογή ελαττωματικών 

αλγορίθμων της μορφής του κατά στήλη πολλαπλασιασμού». Η αντιμεταθετική 

ιδιότητα που υπάρχει στον πολλαπλασιασμό δημιουργεί μια σύγχυση κατά την 

διδασκαλία του, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συνήθως οι μαθητές προβλήματα 

στην κατανόηση. Επιπλέον, η «κατάλληλη ενεργοποίηση της εννοίας της θεσιακής 

αξίας» συναντάται τις περισσότερες φορές διότι δεν έχει γίνει κατανοητό ακόμα πως 

ένα γινόμενο μπορεί σε μια θέση να δηλώνει εκατοντάδα ενώ σε άλλη δεκάδα. Η 

«μέθοδος των μερικών γινομένων» προβλέπει τη γραφή αυτούσιου του γινομένου 

χωρίς μετακινήσεις θέσεως (Αγαλιώτης,2011).  

 Ο Hutching (1976) με τον «αλγόριθμο της κλιμακωτής σημείωσης γινομένου» 

δίνει μια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο χειρισμό των 

κρατουμένων. Ένας ακόμη τρόπος που βοηθάει τα παιδιά στην επίλυση των 

προβλημάτων για τον πολλαπλασιασμό είναι ο «πολλαπλασιασμός πλέγμα ή ελληνικό 

ή λατινικό τετράγωνο» (Αγαλιώτης,2011). 

Στην έρευνα των Wong & Evans αναφέρει πως υπάρχουν διάφορες τυπικές 

στρατηγικές υπολογισμού για ολόκληρο το αριθμό (Monica Wong and David Evans, 

2007) :  

 Καταμέτρηση: τα αντικείμενα είναι απλά και υπολογίζονται χωρίς καμία 

προφανή αναφορά στην πολλαπλασιαστική δομή. 

 Ρυθμική: ακολουθεί τη δομή του προβλήματος (π.χ., "1, 2? 3, 4? 5, 6" ή "6? 5, 

4? 3, 2."). Ταυτόχρονα με καταμέτρηση, μια δεύτερη μέτρηση διατηρείται από 

τον αριθμό των ομάδων. 
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 Μεταφορά: Μετρώντας με πολλαπλάσια (π.χ., "2, 4, 6" ή "6, 4, 2"), πράγμα 

που καθιστά ευκολότερο να κρατήσει την καταμέτρηση του αριθμού των 

ομάδων. 

 Προσθετικό: υπολογισμού.  (π.χ., 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6). 

 Πολλαπλασιαστική: Ο υπολογισμός λαμβάνει τη μορφή των γνωστών 

γεγονότων (π.χ., "3 φορές 2 είναι 6" ή παράγωγα από ένα γνωστό γεγονός π.χ., 

3 χ 2 = 2 x 2 + 2). 

 Αντιμεταθετική: Η αλλαγή της σειράς των δύο αριθμών σε μια εξίσωση 

πολλαπλασιασμό δεν αλλάζει την απάντηση (π.χ., 7 x 9 = 9 x 7). 

 Διανεμητικό: α x (β + γ) = a x γ + a x β (π.χ. "9 φορές 14" είναι 9 x (7 + 7) = 9 

x 7 + 9 x 7). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
o
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ενότητα 2.1
 

Ερευνητικά εργαλεία 

 Αρχικά και πριν τη σχεδίαση του βιντεοπαιχνιδιού, η έρευνα επικεντρώθηκε 

στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού.  

 Από την βιβλιογραφική έρευνα που αρχικά έγινε, διαπιστώθηκε ότι τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της εκμάθησης τόσο 

της προπαίδειας όσο και μετέπειτα του αλγόριθμου του πολλαπλασιασμού είναι 

(Αγαλιώτης, 2011): 

 η  διαδικασία αποστήθισης της «προπαίδειας», 

  η θέση των αριθμών στις κάθετες πράξεις πολλαπλασιασμού, 

  η συγκράτηση και μέτρηση των κρατουμένων, 

  η υποδιαστολή στον πολλαπλασιασμό δεκαδικών αριθμών και τέλος  

 ο ίδιος ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού.  

 Για την επιβεβαίωση των παραπάνω, δόθηκαν ερωτηματολόγια σε δασκάλους 

δέκα δημοτικών σχολείων των περιοχών της Φλώρινας και της Νάουσας. Σε αυτά οι 

δάσκαλοι κλήθηκαν απαντώντας σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, να αναφέρουν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία της πράξης καθώς και του 

αλγόριθμου του πολλαπλασιασμού.  

 Από τις απαντήσεις διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές της τρίτης δημοτικού 

αντιμετωπίζουν κατά την εκμάθηση του πολλαπλασιασμού, παρόμοια προβλήματα με 

τα προαναφερόμενα. Συγκεκριμένα, το 32% του ποσοστού των εκπαιδευτικών 

αναφέρει την αποστήθιση της προπαίδειας ως σημαντικό πρόβλημα κατά την 

εκμάθηση του πολλαπλασιασμού. Ακολουθεί το πρόβλημα της διάταξης – θέσης των 

αριθμών στους κάθετους πολλαπλασιασμούς, το οποίο «αγγίζει» το 26% του συνόλου 

των προβλημάτων, που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, ενώ ακολουθούν η κατανόηση 

του πολλαπλασιασμού ως μηχανιστικό εργαλείο με ποσοστό με 23%, τα κρατούμενα 

με ποσοστό 10%,  το ζήτημα στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων με ποσοστό 6% 

και τέλος η χρήση της πράξης της πρόσθεσης σε προβλήματα που πρέπει να 

επιλυθούν με πολλαπλασιασμό με ποσοστό 3%. 
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 Εικόνα 1
η
  Προβλήματα της διδασκαλίας του πολλαπλασιασμού 

 

 Στην ερώτηση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στην 

διδασκαλία του πολλαπλασιασμού οι περισσότεροι δάσκαλοι απάντησαν, ότι  

χρησιμοποιούν παραδείγματα, ενώ σαν δεύτερη προσέγγιση ακολουθούσε η 

εκμάθηση τραγουδιών που αφορούν πολλαπλασιασμούς και παιχνίδια στον 

υπολογιστή. Μικρό ήταν το ποσοστό αντιμετώπισης των ανωτέρω προβλημάτων 

μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης διδασκαλίας και των διαδοχικών 

προσθέσεων. 
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Επίλυση σύνθετων προβλημάτων 
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Εικόνα 2
η
 Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων που εμφανίζουν οι μαθητές στον 

πολλαπλασιασμό 

 

 Επιπλέον, οι δάσκαλοι στην ερώτηση για την χρήση επιπλέον ασκήσεων για 

την εκμάθηση του πολλαπλασιασμού, απάντησαν πως χρησιμοποιούν ασκήσεις  από 

άλλα βιβλία (το 83% των δασκάλων), ενώ το υπόλοιπο 18% απάντησε πως 

χρησιμοποιεί ασκήσεις σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. 
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Εικόνα 3
η
 Χρήση επιπλέον ασκήσεων για την εκμάθηση του πολλαπλασιασμού 

 

 Στην ερώτηση «χρησιμοποιείτε διαφορετικά μέσα για να διδάξετε την πράξη 

του πολλαπλασιασμού» το  74% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά, αναφέροντας τη 

χρήση οπτικο-ακουστικού υλικού και παιχνιδιών στον υπολογιστή, το 21%  απάντησε 

ότι χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα μόνο όταν χρειάζεται, ενώ το 5% απάντησε 

αρνητικά ως προς τη χρήση εναλλακτικών μέσων διδασκαλίας για την πράξη του 

πολλαπλασιασμού. 
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 Εικόνα 4
η
 Χρήση διαφορετικών μέσων διδασκαλίας 

 

 Έγινε και μια σειρά άλλων ερωτήσεων προς στους δασκάλους που αφορούσαν: 

α)  την ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των παιδιών που φοιτούν κανονικά 

στην τάξη και των παιδιών που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, 

στο πλαίσιο της κατανόησης του πολλαπλασιασμού, β) τις μεθόδους διδασκαλίας της 

προπαίδειας και γενικότερα του πολλαπλασιασμού, γ) η αξιολόγηση των μαθητών ως 

προς την κατανόηση και κατάκτηση της πράξης του πολλαπλασιασμού.  

 Από την ανάλυση όλων των παραπάνω εξήχθησαν τα παρακάτω: 

- από τα προβλήματα που καταγράφηκαν μέσω των ερωτηματολογίων 

αποφασίστηκε η έρευνα να επικεντρωθεί στο πρόβλημα με τα κρατούμενα, 

καθώς η διδασκαλία της προπαίδειας είχε ήδη διδαχθεί στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς. Ακόμη  θεωρήθηκε πως κατά την περίοδο της διεξαγωγής 

της έρευνας (μήνας Απρίλιος) ένα σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται είναι 

η έλλειψη μέτρησης του κρατούμενου κατά την εκτέλεση της πράξης του 

πολλαπλασιασμού.   

- οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης τείνουν τα τελευταία χρόνια να 

είναι πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή). Για το λόγο αυτό  επιλέχθηκε η δημιουργία παιχνιδιού μέσω 

74% 

5% 

21% 

Ναι 

Όχι 

Μόνο όταν χρειάζεται 
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απτικών διεπαφών. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να σχεδιαστεί ένα 

βιντεοπαιχνίδι με προβλήματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο 

των μαθητών με διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας, παρόμοια με αυτά που 

έχουν έρθει σε επαφή τα παιδιά. 

 Μετά την ανάλυση των ερωτηματολογίων και σύμφωνα με την βιβλιογραφική 

έρευνα (Αγαλιώτης, 2011) η πτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στην καταγραφή και 

καταμέτρηση των κρατουμένων μέσω διάφορων προβλημάτων με 

πολλαπλασιαστικές πράξεις. Αποφασίστηκε να γίνει η επίλυση του προβλήματος 

αυτού μέσω της χρήσης ενός βιντεοπαιχνιδιού και απτικών διεπαφών. Την ημέρα της 

διεξαγωγής της έρευνας που θα γινόταν η χρήση της μακέτας, παρουσιάστηκαν στο 

σχολείο δώδεκα από τους δεκαοκτώ μαθητές της τρίτης δημοτικού. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να συμμετάσχουν και οι δώδεκα μαθητές και να δημιουργηθούν νέα 

ερευνητικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν τα 

εξής ερωτήματα:  

I.  Οι μαθητές θα είχαν καλύτερες επιδόσεις μετά την εμπλοκή τους με το 

συγκεκριμένο λογισμικό; 

II.  Οι μαθητές της ομάδας Β
1
 θα παρουσίαζαν διαφορές στον τρόπο καταγραφής 

και μέτρησης των κρατουμένων μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας σε 

σύγκριση με την ομάδα Α
2
; 

 Σκοπός των διαγνωστικών τεστ ήταν α) ο έλεγχος  του επιπέδου των παιδιών ως 

προς την ικανότητα εκτέλεσης της πράξης του πολλαπλασιασμού και β) η 

διαπίστωση του αν οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με τη χρήση του 

κρατούμενου. 

Σκοπός των τεστ αξιολόγησης ήταν η σύγκριση α) της απόδοσης των μαθητών σε 

προβλήματα πολλαπλασιασμού που περιέχουν «κρατούμενα» πριν τη διεξαγωγή της 

ερευνητικής διαδικασίας και β) η απόδοσή τους μετά την ερευνητική διαδικασία. 

 

 

                                                           
1
 Οι μαθητές που έλειπαν την ημέρα διεξαγωγής του βιντεοπαιχνιδιού αλλά συμμετείχαν στα 

διαγνωστικά και στα τεστ αξιολόγησης.  
2
 Οι μαθητές που  συμμετείχαν στην διεξαγωγή της διαδικασίας του βιντεοπαιχνιδιού.  
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Ενότητα 2.2 

Τεχνολογικά εργαλεία 

 

 To scratch (https://scratch.mit.edu/) είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 

προγραμματισμού, που δημιουργήθηκε στο MIT Media Lab . Αναπτύχθηκε από 

το Lifelong Kindergarten group του MIT,  με επικεφαλή τον Mitchel Resnick και 

πρωτοεμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2007. Το λογισμικό διανέμεται δωρεάν για 

διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (Windows, Mac OS X ή Linux) και η 

εγκατάστασή του είναι πολύ απλή και χρησιμοποιείται ευρέως για τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού. (Lifelong Kindergarten Group) 

 Διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού η οποία καθιστά τον 

προγραμματισμό πιο προσιτό, σε παιδιά (από 8 ετών και άνω), εφήβους αλλά και 

αρχάριους προγραμματιστές. Ο χρήστης δημιουργεί προγράμματα με βάση το 

υπόδειγμα της θεατρικής σκηνής. Ο προγραμματιστής έχει στη διάθεση του μια 

σκηνή (η κεντρική οθόνη του scratch), στην οποία προσθέτει αντικείμενα (ηθοποιούς 

και σκηνικά) επιλέγοντας από μια συλλογή ή ζωγραφίζοντας τα δικά του. Τα 

αντικείμενα της σκηνής μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το 

χρήστη, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες συμπεριφορές που ορίζει ο χρήστης-

προγραμματιστής. Η συμπεριφορά των αντικειμένων ορίζεται από το σύρσιμο 

δομικών στοιχείων τα οποία αναπαριστούν εντολές, οι οποίες αναφέρονται σε ένα 

αντικείμενο ή γενικά στα σκηνικά. Τα δομικά αυτά στοιχεία αποτελούν τη γλώσσα 

προγραμματισμού του scratch. Ο σχεδιασμός με δομικά στοιχεία κάνει τον 

προγραμματισμό ευκολότερο και δεν αφήνει περιθώρια λαθών στη σύνταξη, 

επιτρέποντας έτσι ανάδραση από τον χώρο που είναι στοιβαγμένα τα δομικά στοιχεία 

και δίνοντας δυνατότητες άμεσης εκτέλεσης και πειραματισμού (Λουκή, 2011). 

Η κοινότητα του scratch δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξει κανείς ιδέες και 

απόψεις με άλλους δημιουργούς, να εμπλακεί ενεργά σε μια κοινότητα πρακτικής 

αλλά και μάθησης. Κάθε μέλος της κοινότητας διαθέτει τον δικό του χώρο – προφίλ, 

για την έκθεση των έργων του καθώς μπορεί να σχολιάζει τα έργα άλλων, να 

μεταφορτώνει τις εφαρμογές που επιλέγει από και στον δίσκο του και να έχει πλήρη 

https://scratch.mit.edu/
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πρόσβαση στον τρόπο που έχουν φτιαχτεί τα έργα άλλων χρηστών, ώστε να 

επαναχρησιμοποιήσει τις ιδέες τους (Λουκή, 2011). 

Ο σχεδιασμός του Scratch ευνοεί τους αρχάριους προγραμματιστές αλλά μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και από μικρότερες ηλικίες. Αποτελεί εκπαιδευτικό περιβάλλον 

αλλά και στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, όπως είναι: η δημιουργική 

σκέψη, η σαφής επικοινωνία, η συστηματική ανάλυση, η αποδοτική συνεργασία, ο 

επαναληπτικό-προοδευτικός σχεδιασμός, και οι δεξιότητες της δια βίου μάθησης. Για 

τους εκπαιδευτικούς το Scratch είναι ένα βολικό εργαλείο παραγωγής ψηφιακού 

μαθησιακού υλικού (Λουκή, 2011). 

Το makey – makey (βλ. εικόνα 1) δημιουργήθηκε από τους Eric Rosenbaum, 

Jay Silver, and Mitchel Resnick, το 2010 στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού και 

καλλιτεχνικού πρότζεκτ, του Lifelong Kindergarten group, του MIT. Ο Jay Silver, 

ιδρυτής του JoyLabz, μέσω της κοινότητας του kickstarter, η οποία δίνει την 

δυνατότητα σε νέους, οποιουδήποτε τομέα, εφευρέτες να εργασθούν πάνω σε 

καινοτόμα προγράμματα και να φέρουν στην πραγματικότητα, τις ιδέες τους, 

προώθησε το makey - makey.  
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Εικόνα 5
η
: Μακέτα makey – makey 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5, είναι ένα σετ το οποίο σκοπό έχει την 

σύνδεση καθημερινών αντικειμένων με τον υπολογιστή και την αλληλεπίδραση με 

αυτόν, μέσω των αντικειμένων της επιλογής μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον σωστό 

συνδυασμό της σύνδεσης των καλωδίων με τα αντικείμενα, την μακέτα και τον 

υπολογιστή. Είναι συμβατό με το προγραμματιστικό περιβάλλον του scratch, το 

οποίο χρησιμοποιήσαμε και δίνει άπειρες δυνατότητες στην χρήση του, μέσω του 

σωστού προγραμματισμού και των αντίστοιχων εντολών (MIT – lifelong 

kindergarten, 2012). 
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Εικόνα 6
η
 : Υποδοχές της πλακέτας Makey – makey  

Το παιχνίδι αποτελείται από δύο τμήματα: α) το λογισμικό στο περιβάλλον του 

scratch και β) την μακέτα, η οποία είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, μέσω της 

διαδραστικής πλακέτας makey – makey.  
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 Εικόνα 7
η
 : Βιντεοπαιχνίδι στο προγραμματιστικό περιβάλλον του scratch 

 

Το παιχνίδι όπως φαίνεται στην εικόνα 7, σχεδιάστηκε με βάση κάποια στάδια, 

στα οποία  ο μαθητής καλείται να λύσει ορισμένα προβλήματα, κλιμακούμενης 

δυσκολίας. Το θέμα των προβλημάτων είναι κοινό και το σκηνικό σχετίζεται με έναν 

αγώνα μπάσκετ. Τα προβλήματα αναφέρονται στις προπονήσεις, το παιχνίδι και τα 

χρήματα από τα πωληθέντα εισιτήρια, που θα πάρει η ομάδα. Η μακέτα (βλ. εικόνα 8) 

εμπεριέχει τα εννέα απαραίτητα ψηφία (0-9), στο τμήμα της εκτέλεσης των πράξεων, 

καθώς και τρία ψηφία (1,2,3) για τα αντίστοιχα κρατούμενα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση των πράξεων των πολλαπλασιασμών που επιλέχθηκαν. Επίσης, στο 

τμήμα των κρατουμένων βρίσκονται: α) το κουμπί του σβησίματος του κρατουμένου 

σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής και β) το κουμπί της βοήθειας, το οποίο αφού 

πατηθεί εμφανίζει στην οθόνη το κατάλληλο τμήμα της προπαίδειας, για την επίλυση 

του κάθε πολλαπλασιασμού, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να επιλέξουν το 

σωστό αποτέλεσμα.  

Αφού ο μαθητής κρατήσει, μετρήσει, σβήσει το κρατούμενο και γράψει το 

σωστό τελικό αποτέλεσμα σε κάθε στάδιο, μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο, μέχρι 

να φτάσει στην τελική λύση του προβλήματος. 
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Οι εκφωνήσεις των προβλημάτων είναι γραπτές, αλλά συνοδεύονται και από 

ηχητική εκφώνηση. Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια της σωστής ή λανθασμένης 

απάντησης από τους μαθητές.    

 

Εικόνα 8
η
 : Μακέτα του βιντεοπαιχνιδιού 
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Ενότητα 2.3 

Στάδια ερευνητικής διαδικασίας 

 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο στην περιοχή του 

Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νάουσας. Αρχικά επιτεύχθηκε η 

επαφή με διευθύντρια του σχολείου, η οποία και ενημερώθηκε σχετικά με την έρευνα 

που επρόκειτο να διεξαχθεί. Ο εκπαιδευτικός της τρίτης δημοτικού υποδέχθηκε τις 

φοιτήτριες στην αίθουσα της τρίτης δημοτικού και εξήγησε στα παιδιά το λόγο της 

παρουσίας των φοιτητριών και τον τρόπο με τον οποίο και τα ίδια θα συμμετείχαν.. 

 Κατά την βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, από τα συνηθισμένα 

προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την επίλυση ενός προβλήματος 

πολλαπλασιασμού είναι: α) οι μαθητές να γράφουν τα κρατούμενα και να ξεχνάνε να 

τα μετρήσουν και β) να μην τα γράφουν καθόλου και να τα ξεχνάνε (Αγαλιώτης, 

2011). Από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή πρακτική τους οι 

περισσότεροι από τους δασκάλους της τρίτης δημοτικού, κατά την εκμάθηση της 

πράξης του πολλαπλασιασμού ήταν η μη χρήση και καταμέτρηση του 

«κρατούμενου». 

 Κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας μοιράστηκαν pre-test. Στο pre-test υπήρχαν 

τέσσερα προβλήματα με αυξανόμενη διαβάθμιση δυσκολίας, τα οποία όλοι οι 

μαθητές της τρίτης τάξης έπρεπε να λύσουν. Τα  προβλήματα αυτά ήταν παρόμοια με 

του βιβλίου και όχι κάθετοι πολλαπλασιασμοί, με σκοπό τα παιδιά να μπορούν να τα 

λύσουν ευκολότερα, καθώς αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τον 

πολλαπλασιασμό.  

 Το πρώτο πρόβλημα ήταν εύκολο και οι μαθητές μπορούσαν να το λύσουν 

χρησιμοποιώντας είτε τον αλγόριθμο της πρόσθεσης είτε τον αλγόριθμο του 

πολλαπλασιασμού. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ένα επίπεδο δυσκολότερο από το 

πρώτο και χρειαζόταν οι μαθητές να υπολογίσουν «κρατούμενο». Το τρίτο πρόβλημα 

ήταν δυσκολότερο, ενώ το τελευταίο είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας καθώς οι 

μαθητές έπρεπε να συνδυάσουν δύο πράξεις για να μπορέσουν να φτάσουν στο 

αποτέλεσμα, αυτές της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού. Οι οδηγίες που 
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δόθηκαν από τον εκπαιδευτικό ήταν να λύσουν τα προβλήματα ατομικά ο κάθε 

μαθητής μόνος του, χωρίς καμία βοήθεια (π.χ. αλληλοβοήθεια, κομπιουτεράκι, 

επίλυση σε ομάδες). Το επόμενο βήμα ήταν, κάθε παιδί που τελείωνε το τεστ να το 

παραδίδει στις φοιτήτριες, οι οποίες ήταν παρούσες χωρίς να επεμβαίνουν στην όλη 

διαδικασία ως εκείνο το σημείο. Στη συνέχεια εξατομικευμένα οι φοιτήτριες έκαναν 

κάποιες ερωτήσεις στον κάθε μαθητή της τάξης, με σκοπό να καταγραφεί ο τρόπος 

σκέψης του καθενός σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων του 

πολλαπλασιασμού, και  να επισημανθούν επιπρόσθετα στοιχεία αντλώντας από τα 

ίδια τα παιδιά τις γνώσεις τους για το «τι είναι το κρατούμενο», «γιατί το 

χρησιμοποιούμε», «αν είναι απαραίτητο ή όχι στην πράξη του πολλαπλασιασμού» 

και τέλος «ποια από τις πράξεις είναι γρηγορότερη ως προς το χρόνο επίλυσής της: ο 

πολλαπλασιασμός ή η πρόσθεση». Με το τέλος όλων των εξατομικευμένων 

συνεντεύξεων ζητήθηκε από τον εκπαιδευτικό της τάξης να εξηγήσει τις λύσεις των 

προβλημάτων πολλαπλασιασμού του pre-test με τον τρόπο που ο ίδιος διδάσκει μέσα 

στην τάξη. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε ο εκπαιδευτικός την επίλυση των  

προβλημάτων ήταν ο παραδοσιακός. Συγκεκριμένα κατέγραφε  τα ζητούμενα του 

προβλήματος στο πλάι και μετά ρωτούσε τους μαθητές τι πράξη πρέπει να κάνουν για 

να λυθεί το πρόβλημα σωστά. Οι μαθητές που γνώριζαν απαντούσαν και ο δάσκαλος 

έγραφε τα δεδομένα. Τις πράξεις τις έκαναν οι ίδιοι οι μαθητές, ενώ εκείνος 

κατέγραφε τις απαντήσεις τους. Μετά από κάθε πρόβλημα ρωτούσε τους μαθητές αν 

το έλυσαν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν του πίνακα και τι τρόπο χρησιμοποίησαν. 

Στο πρώτο πρόβλημα υπήρχαν κάποιοι μαθητές που το έλυσαν με τον αλγόριθμο της 

πρόσθεσης. Ο εκπαιδευτικός ρώτησε ποιος είναι πιο εύκολος τρόπος και οι μαθητές 

απάντησαν ο πολλαπλασιασμός. Στη συνέχεια τόνισε τη σημασία της θέσης των 

αριθμών κατά την διαδικασία της πράξης του πολλαπλασιασμού, καθώς κάποιοι 

μαθητές είχαν τοποθετήσει σε λάθος θέση τους αριθμούς σε σύγκριση με την θέση 

των αριθμών που είχε γράψει ο εκπαιδευτικός στον πίνακα. Ρώτησε τους μαθητές αν 

είχαν γράψει τα κρατούμενα και έκανε ερωτήσεις σχετικά: με το αν πρέπει να 

γράφονται τα κρατούμενα ή όχι και αν δεν γράφονται με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος 

να τα θυμάται και να τα μετρά.  

 Λίγες μέρες μετά την διανομή των pre-test και αφού συγκεντρώθηκαν οι 

ημιδομημένες, ανοιχτού τύπου συνεντεύξεις των μαθητών, όπως περιγράφηκε πιο 

πάνω, επιλέχθηκαν επτά κορίτσια και πέντε αγόρια, εκ των οποίων τα μισά από αυτά 
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(έξι στα δώδεκα), είχαν εμφανίσει δυσκολίες στη συγκράτηση και στην μέτρηση των 

κρατουμένων, ενώ τα υπόλοιπα έδειχναν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα 

προβλήματα που τους είχαν δοθεί (pre test). Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με σκοπό 

α) να παρατηρηθεί εάν υπάρχει αλλαγή στάσεων, ως προς την συγκράτηση και την 

μέτρηση των κρατουμένων από τους μαθητές που παρουσίαζαν πρόβλημα σε αυτόν 

τον τομέα της πράξης του πολλαπλασιασμού, β) να καταγραφεί ο τρόπος αντίδρασης 

και η συμπεριφορά των μαθητών, οι οποίοι  φάνηκε να έχουν κατανοήσει και 

κατακτήσει την έννοια των κρατουμένων, κατά την διάρκεια που έπαιζαν το 

βιντεοπαιχνίδι και γ) να καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά με τον διευκολυντικό 

ρόλο του παιχνιδιού και την προτίμηση της συγκεκριμένης κατασκευής και 

γενικότερα παιχνιδιών τέτοιου χαρακτήρα, σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο 

λύσης προβλημάτων και τεστ αξιολόγησης που αφορούν τη χρήση των 

«κρατούμενων» και γενικότερα την έννοια του πολλαπλασιασμού.  

Αρχικά οι φοιτήτριες μπαίνοντας στην τάξη ανακοίνωσαν πως όλοι οι μαθητές 

της τρίτης δημοτικού θα συμμετείχαν στην έρευνα, την οποία είχε εξηγήσει τις 

προηγούμενες μέρες ο εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια η ομάδα των επιλεγμένων 

μαθητών μαζί με τις φοιτήτριες μεταφέρθηκαν σε μία άλλη τάξη, που το σχολείο 

χρησιμοποιούσε σαν αίθουσα προβολών, και η οποία παραχωρήθηκε από τη 

διεύθυνση του σχολείου, για τις ανάγκες της ερευνητικής εργασίας. Στο χώρο αυτό 

στήθηκε από τις φοιτήτριες η μακέτα. Αρχικά εξηγήθηκε στους μαθητές η 

διαδικασία, ότι δηλαδή  ο κάθε μαθητής θα έπαιζε με την σειρά του το συγκεκριμένο 

παιχνίδι που ετοιμάστηκε και στη συνέχεια θα του γινόταν κάποιες ερωτήσεις 

σχετικές  με αυτό. Η μία φοιτήτρια ανέλαβε να εξηγήσει το παιχνίδι, αλλά και να 

παρατηρεί τη συμπεριφορά του κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης 

της με το παιχνίδι μέσω της χρήση των απτικών διεπαφών. Η δεύτερη φοιτήτρια 

κατέγραφε τις απαντήσεις των συνεντεύξεων των μαθητών, μια διαδικασία που 

ακολουθούσε μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Η συνέντευξη αποτελούνταν από 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τις εντυπώσεις τους από το 

παιχνίδι όπως: αν ήταν ενδιαφέρον, εάν ήταν εύκολο να το παίξουν, εάν τους 

βοήθησε η μακέτα στο να θυμούνται και να μετράνε τα κρατούμενα και τέλος, αν θα 

προτιμούσαν να παίζουν αντίστοιχα παιχνίδια, αντί να γράφουν τα παραδοσιακά τεστ 

αξιολόγησης.  
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 Μετά το πέρας μίας εβδομάδας από την διεξαγωγή της παρέμβασης με το 

βιντεοπαιχνίδι των προβλημάτων πολλαπλασιασμού,  δόθηκε ένα τεστ ελέγχου (post-

test). Τα προβλήματα που επιλέχθηκαν, ήταν παρόμοια με αυτά του βιβλίου, έτσι 

ώστε να είναι οικεία στους μαθητές, όπως και αυτά του pre test. Αναφορικά με τον 

βαθμό δυσκολίας, αυτός ήταν μεγαλύτερος από του pre test, προκειμένου να 

παρατηρηθεί, εάν σε πολλαπλασιασμούς με μεγαλύτερους αριθμούς και  

πολυπλοκότερες εκφωνήσεις, μπορούσαν να συγκρατήσουν τα κρατούμενα. Αφού 

όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν το τεστ αξιολόγησης στη συνέχεια αυτά 

συγκεντρώθηκαν από τις φοιτήτριες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
o
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1 

Ανάλυση αποτελεσμάτων διαγνωστικού τεστ (pre – test) 

 

Το pre – test, το οποίο μοιράστηκε και απαντήθηκε από όλους τους μαθητές, 

αποτελείται από τέσσερα προβλήματα με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και τα 

οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το τελευταίο πρόβλημα απαιτούσε λύση μέσω 

πρόσθεσης των απαντήσεων των δύο προηγούμενων προβλημάτων. Είναι παρόμοιας 

μορφής με αυτή των ασκήσεων του βιβλίου. Μετά την λύση των προβλημάτων από 

όλους τους μαθητές, ακολούθησαν οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για την σημασία και 

την θέση του κρατουμένου αλλά και για την κατανόηση του τρόπου σκέψης και 

λύσης των προβλημάτων (βλ. παράρτημα II και III). Αυτό είχε ως σκοπό την 

κατανόηση της προϋπάρχουσας γνώσης, σχετικά με την έννοια του 

πολλαπλασιασμού και το κρατούμενο και συγκριτικά με την εφαρμογή του στην 

πράξη. Ως τελευταία ερώτηση τέθηκε το δίλημμα περί πρόσθεσης ή 

πολλαπλασιασμού, κάτι που όπως φάνηκε από τον τρόπο λύσης και την επιλογή της 

πρόσθεσης αντί του πολλαπλασιασμού προβλημάτιζε τους μαθητές. 

Δύο από τους μαθητές επέλεξαν να λύσουν ορισμένα προβλήματα με την πράξη 

της πρόσθεσης, γιατί όπως δήλωσαν, φαινόταν πιο εύκολος τρόπος, ενώ η 

πλειοψηφία των μαθητών σκέφτηκαν πως το πρόβλημα λύνεται και με τις δύο 

πράξεις. Στην γενική σύγκριση όμως, οι περισσότεροι μαθητές προτίμησαν την πράξη 

του πολλαπλασιασμού, κυρίως γιατί είναι πιο γρήγορη, αναφερόμενοι και στην χρήση 

της προπαιδείας. Αρκετοί ήταν οι μαθητές που σκέφτηκαν ως μόνο τρόπο λύσης, την 

χρήση του πολλαπλασιασμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών κατανόησε σε 

θεωρητικό επίπεδο, την σημασία και την σημαντικότητα του κρατουμένου, στις 

πράξεις. Συγκεκριμένα για τον πολλαπλασιασμό ανέφεραν κάποιοι από τους μαθητές 

πως πρέπει να το γράφουν δίπλα από τον αριθμό που πρέπει να το προσθέσουν για να 

μην το ξεχνάνε. Βέβαια δεν κρατούσαν ή μετρούσαν όλοι οι μαθητές το κρατούμενο, 
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ακόμη και αν έδειχναν μέσω των απαντήσεών τους, πως γνώριζαν την σημασία του 

κρατουμένου.   

Το πρώτο πρόβλημα του pre – test είχε την εξής εκφώνηση : «Οι μαθητές ενός 

σχολείου θα πάνε εκδρομή στο μουσείο με δύο λεωφορεία. Σε κάθε λεωφορείο 

υπάρχουν 45 θέσεις. Πόσοι μαθητές θα επισκεφθούν το μουσείο;» 

Το 66,5% των μαθητών μέτρησε και κατέγραψε τα κρατούμενα, ενώ  το 12,5% τα 

μέτρησε νοητά αλλά δεν τα κατέγραψε κάπου. Από τους υπόλοιπους μαθητές το 

12.5% κατέγραψε τα κρατούμενα αλλά δεν τα μέτρησε και τέλος το 8,5% δεν έγραψε 

τα κρατούμενα ούτε τα μέτρησε.  

 

 

 

Εικόνα 9
η
 : Μέτρηση και καταγραφή των κρατουμένων όλων των μαθητών 

Το δεύτερο πρόβλημα του pre – test είχε την εξής εκφώνηση:  «Το εισιτήριο του 

λεωφορείου είναι επτά ευρώ. Πόσα ευρώ θα πληρώσουν όλοι οι μαθητές για το 

λεωφορείο;» 

Το 91.7% του συνόλου των μαθητών απάντησε σωστά στο ερώτημα και μετρούσε 

απευθείας το κρατούμενο, γιατί προσθέτονταν στο τελευταίο ψηφίο. Το υπόλοιπο 

8.3% απάντησε λάθος στο πρόβλημα είτε λόγω λανθασμένης πράξης ή επειδή δεν 

έκανε σωστά τον πολλαπλασιασμό, λόγω κωλύματος στην προπαίδεια.  

66,5% 

8,5% 

12,5% 

12,5% 

Ναι 

Όχι 

Έγραψαν αλλά δεν τα 
μέτρησαν 

Μέτρησαν αλλά δεν τα 
έγραψαν 
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Το τρίτο πρόβλημα του pre – test είχε την εξής εκφώνηση: «Κάθε μαθητής θα 

πληρώσει εισιτήριο δώδεκα ευρώ για το μουσείο. Πόσα  ευρώ θα πληρώσουν όλοι οι 

μαθητές;».  

Το 8,5% των μαθητών μέτρησε το κρατούμενο, το 54% δεν το κατέγραψε αλλά το 

μέτρησε «νοητά». Το 25% των μαθητών δεν μέτρησε καθόλου το κρατούμενο, ενώ το 

12,5% αυτού του ποσοστού δεν το μέτρησε, ενώ το είχε σημειώσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10
η
 : Συνολική μέτρηση και καταγραφή των κρατουμένων  στις πράξεις 

 

Το τέταρτο πρόβλημα του pre – test είχε την εξής εκφώνηση: «Πόσο στοίχησε η 

εκδρομή σε όλο το σχολείο;» 

Το ποσοστό του 45,5% των μαθητών μέτρησε τα κρατούμενο εκ του οποίου, το 4% 

δεν το κατέγραψε. Το 42% δεν μέτρησε καθόλου το κρατούμενο, αν και το 12,5% 

αυτού του ποσοστού, το είχε καταγράψει. 

 

8,5% 

25% 

12,5% 

54% 

Ναι 

Όχι 

Το έγραψαν αλλά δεν το μέτρησαν 

Το μέτρησαν αλλά δεν το έγραψαν 



 
 

40 
 

 

Εικόνα 11
η
 : Συνολική μέτρηση και καταγραφή των κρατουμένων  στις πράξεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,5% 

42% 

12,5% 

4% 

Ναι Όχι 

Το έγραψαν αλλά δεν το μέτρησαν Το μέτρησαν αλλά δεν το έγραψαν 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2 

Ανάλυση του βιντεοπαιχνιδιού και των συνεντεύξεων της ομάδας Β 

 

Το παιχνίδι παίχτηκε από δώδεκα μαθητές, εκ των οποίων οι επτά ήταν 

κορίτσια και οι πέντε αγόρια. Στο τέλος του παιχνιδιού, οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την εμπειρία, τις εντυπώσεις και την 

προτίμηση τους.  

Το παιχνίδι αποτελούνταν από τέσσερα στάδια κλιμακούμενης δυσκολίας, με 

την δυνατότητα χρήσης βοήθειας σε μεμονωμένους πολλαπλασιασμούς (προπαίδεια), 

ώστε να εξαλειφθεί ο παράγοντας της μη γνώσης της προπαίδειας. 

Το πρώτο πρόβλημα είχε την εξής εκφώνηση: «Έχω δεκατρείς μπάλες για την 

προπόνηση. Το ίδιο και οι συμπαίκτες μου που είναι πέντε. Πόσες μπάλες έχουμε 

όλοι;» 

Στο πρόβλημα αυτό, το 75% των μαθητών κράτησε το κρατούμενο και τρεις εκ των 

δώδεκα  μαθητών (ήτοι ποσοστό 25%) ξέχασαν να κρατήσουν το κρατούμενο, ενώ 

γνώριζαν πώς να το κάνουν. 

 

 

Εικόνα 12
η
 : Κώδικας πρώτου προβλήματος 
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Εικόνα 13
η
 : Κώδικας πρώτου προβλήματος 

 

Το δεύτερο πρόβλημα είχε την εξής εκφώνηση: «Αν το ένα καλάθι μετράει 

για δύο πόντους, πόσους πόντους θα βάλουμε όλοι οι παίκτες με τις εξήντα πέντε 

μπάλες, αν πετύχουμε όλα τα σουτ;» 

Σε αυτό το πρόβλημα το 83.3% απάντησε κρατώντας και μετρώντας το κρατούμενο 

αμέσως (με τον τρόπο που τους είχε δοθεί μέσα από το παιχνίδι), ενώ δύο από τους 

δώδεκα μαθητές (ήτοι ποσοστό 16,70%) ξέχασαν να κρατήσουν το κρατούμενο. 
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Εικόνα 14
η
 : Κώδικας δεύτερου προβλήματος 

 

Το τρίτο πρόβλημα είχε την εξής εκφώνηση: «Κάναμε δεκαεφτά προπονήσεις 

και βάλαμε τριανταπέντε μπάλες σε κάθε προπόνηση. Πόσα καλάθια βάλαμε σε όλες 

τις προπονήσεις;» 

Το 91.6% ων μαθητών που συμμετείχαν στη διαδικασία κράτησε το 

κρατούμενο με την πρώτη προσπάθεια και μόνο ένας μαθητής (ήτοι ποσοστό 8,40%) 

ξέχασε το κρατούμενο, στο συγκεκριμένο πρόβλημα.  
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Εικόνα 15
η
 : Κώδικας τρίτου προβλήματος 

 

Εικόνα 16
η
 : κώδικας τρίτου προβλήματος 

 

 

Το τέταρτο πρόβλημα είχε την εξής εκφώνηση: «Η ομάδα πούλησε 

εβδομήντα πέντε εισιτήρια, που το καθένα έκανε  δεκαπέντε ευρώ. Πόσα ευρώ 

μαζεύτηκαν;» 
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Το 91.6% των μαθητών «κράτησε» το κρατούμενο, και ένας μαθητής (ήτοι ποσοστό 

8,40%) ενώ το κράτησε, σύμφωνα με τη λειτουργία του παιχνιδιού στη συνέχεια δεν 

το πρόσθεσε για την εξαγωγή του σωστού αποτελέσματος.  

 

Εικόνα 17
η
 : κώδικας τέταρτου προβλήματος 

Όλοι οι μαθητές κατανόησαν τους κανόνες του παιχνιδιού και δεν παρουσίασαν 

προβλήματα, που αφορούσαν την διαδικασία παιξίματος. Ακόμη σε όλους το παιχνίδι 

φάνηκε ενδιαφέρον, ήταν κάτι το διαφορετικό από τον συνηθισμένο τρόπο 

προσέγγισης του πολλαπλασιασμού και κανένα δε δυσκολεύτηκε με την διαδικασία 

και την χρήση της μακέτας. Η μακέτα και το περιβάλλον του λογισμικού, 

αποδείχτηκαν χρήσιμα για την συγκράτηση και την μέτρηση των κρατουμένων και 

βοήθησαν αρκετά τους μαθητές, που παρουσίαζαν προβλήματα στον συγκεκριμένο 

τομέα. Κανένα δεν έκανε λάθος στις πράξεις και όσοι μαθητές ξεχνούσαν το 

κρατούμενο παρατηρούσαν την «αναμμένη» εικόνα του κρατουμένου στην οθόνη και 

το μετρούσαν. Λίγοι από τους μαθητές χρειάστηκαν τη «βοήθεια» στο παιχνίδι, 

προκειμένου να δουν τις λύσεις μεμονωμένων πολλαπλασιασμών, δηλαδή να 

εμφανιστεί τμήμα της προπαίδειας, που ήταν καταλλήλως επιλεγμένο από το 

σχεδιασμό για κάθε στάδιο του παιχνιδιού και ήταν αντίστοιχο των αριθμών που 

έπρεπε να πολλαπλασιάσουν στο εκάστοτε πρόβλημα. Αυτή η επιλογή στο παιχνίδι, 

προστέθηκε με σκοπό να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες που θα επηρέαζαν την  

αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων, όπως η μη γνώση της προπαίδειας, καθώς  

βασικός στόχος της έρευνας ήταν η συγκράτηση και καταμέτρηση των κρατουμένων. 
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Έτσι λοιπόν οι μαθητές που εμφάνιζαν αδυναμία στην εκμάθηση της προπαίδειας, 

χρησιμοποιώντας τη «βοήθεια», έβλεπαν τη λύση των μεμονωμένων 

πολλαπλασιασμών και συνέχιζαν προκειμένου να φτάσουν στη σωστή λύση, του 

κάθε προβλήματος.  

 Όλοι οι μαθητές βρήκαν ενδιαφέρον το περιβάλλον του παιχνιδιού και αρκετοί 

από αυτούς εντυπωσιάστηκαν με την μακέτα. Όλοι ανέφεραν πως το προτιμούν από 

τα κλασικά γραπτά τεστ αξιολόγησης, γιατί ο συγκεκριμένος τύπος παιχνιδιού 

αποτελεί κάτι το διασκεδαστικό και το διαφορετικό. Κάποιοι άλλοι μάλιστα, 

ανέφεραν πως τους άρεσε το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία  επίλυσης των 

πολλαπλασιασμών έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα πλήκτρα της μακέτας, κάτι που 

τους άρεσε περισσότερο, από τα γραπτά παραδοσιακά τεστ, που τους κουράζουν και 

είναι βαρετά.  

Συνολικά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, μόνο το 23,3% (στο ποσοστό αυτό 

ανήκουν συνολικά δύο αγόρια και ένα κορίτσι) ξέχασε να κρατήσει ή να μετρήσει το 

κρατούμενο, σύμφωνα με όσα τους είχαν εξηγηθεί για τη λειτουργία της χρήσης των 

απτικών διεπαφών του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα το πρώτο αγόρι ξέχασε να κρατήσει 

το κρατούμενο στα τρία πρώτα προβλήματα, το δεύτερο αγόρι ξέχασε να κρατήσει το 

κρατούμενο στα δύο πρώτα και τέλος το κορίτσι ξέχασε να προσθέσει το κρατούμενο 

στο πρώτο και στο τέταρτο πρόβλημα. 

Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν οι μαθητές να απαντήσουν, στην εξατομικευμένη 

συνέντευξη που ακολουθούσε το τέλος του παιχνιδιού, ήταν σχετικές με την ευκολία 

των πράξεων, της χρήσης του παιχνιδιού και της διεπαφής του παιχνιδιού, των 

εντυπώσεων τους για το ίδιο το παιχνίδι ως τρόπος εξάσκησης και αξιολόγησης στον 

πολλαπλασιασμό. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε το αν στο μέλλον θα προτιμούσαν 

να εξετάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο των γραπτών τεστ ή με κάποιο αντίστοιχο 

τρόπο εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών  

Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο παιχνίδι το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον. Η 

μακέτα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους περισσότερους  και πολλοί σχολίασαν θετικά 

το στήσιμο και το περιβάλλον του παιχνιδιού που είχε ως θέμα το μπάσκετ. Οι 

περισσότεροι μαθητές βρήκαν πολύ ενδιαφέροντα τα προβλήματα και κάποια 

ανέφεραν πως ο τρόπος παρουσίασής τους τα έκανε να μοιάζουν πιο εύκολα από 

άλλα γραπτά τεστ, όπως ήταν το pre – test που είχε διανεμηθεί . Τέλος όλα τα παιδιά 
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προτίμησαν το παιχνίδι και άλλα παρόμοια παιχνίδια ως μέσο αξιολόγησης αλλά και 

για τη διαδικασία της διδασκαλίας των μαθηματικών. Οι  λόγοι ήταν: η  ίδια η μακέτα 

και ο σχεδιασμό της, η αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή, το διαφορετικό 

περιβάλλον της εξάσκησης. Συγκεκριμένα ένας εκ των μαθητών είπε 

χαρακτηριστικά, πως το προτιμάει γιατί με την μακέτα έπρεπε να πληκτρολογεί και 

όχι να γράφει και έτσι δεν πονούσε το χέρι του από το γράψιμο και δεν βαριόταν. Στο 

pre-test o συγκεκριμένος μαθητής είχε αφήσει άλυτα κάποια προβλήματα.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3
  

Ανάλυση αποτελεσμάτων του τεστ αξιολόγησης (post – test) 

 

 Το post – test δόθηκε σε όλους τους μαθητές της τρίτης δημοτικού (ομάδα Α 

και ομάδα Β) μέσα στην τάξη μια εβδομάδα, αφού πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση 

στους δώδεκα από τους δεκαοκτώ μαθητές με το «βιντεοπαιχνίδι». Το post test 

περιείχε τρία (3) προβλήματα προς λύση, τα οποία ήταν παρόμοια με τα διαγνωστικά 

τεστ και τις ασκήσεις του βιβλίου, με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και τα οποία 

δεν ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα προβλήματα που δόθηκαν στους μαθητές 

είχαν ως πρωταρχικό στόχο να εξετάσουν το αν καταφέρουν οι μαθητές που έπαιξαν 

το παιχνίδι (ομάδα Α) να μετρήσουν το κρατούμενο στις πράξεις του 

πολλαπλασιασμού και στη συνέχεια αν το κατέγραψαν. Επίσης, αν υπήρξαν διαφορές 

μεταξύ των ομάδων Α και Β. 

Το πρώτο πρόβλημα είχε την εξής εκφώνηση «Σε ένα λεωφορείο υπάρχουν 50 

θέσεις. Εάν κλείσουν για τον αγώνα 14 λεωφορεία, πόσοι φίλαθλοι θα παρευρεθούν 

στον αγώνα;»  

 Οι περισσότεροι μαθητές, δηλαδή το 78% της τάξης δεν κατέγραψε το 

κρατούμενο στην πράξη, αλλά το μέτρησε και έβγαλε σωστό αποτέλεσμα. Αντίθετα 

το 22% έγραψε το κρατούμενο και το μέτρησε γι’ αυτό έβγαλε σωστό αποτέλεσμα 

στο πρώτο πρόβλημα. 
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Εικόνα 18
η
 : Συνολικό ποσοστό των μετρήσεων και των καταγραφών κρατουμένων στις 

πράξεις 

Το δεύτερο πρόβλημα είχε την εξής εκφώνηση: «Για να γίνει ένα κουτί του 1 λίτρου 

χυμό πορτοκάλι, χρειάζονται 4 κιλά πορτοκάλια. Για να γίνουν 24 κουτιά χυμού, πόσα 

κιλά πορτοκάλια χρειάζονται; Ένα εργοστάσιο χυμού έχει αγοράσει 124 κιλά 

πορτοκάλια, θα του φτάσουν για να φτιάξει 24 κουτιά;» 

Οι περισσότεροι μαθητές δηλαδή σε 88% έγραψαν το κρατούμενο και το μέτρησαν 

στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ το 6% των μαθητών δεν το έγραψαν αλλά το 

καταμέτρησαν και το υπόλοιπο 6% δεν το κατέγραψαν ούτε το μέτρησαν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

0% 

0% 

78% 

Ναι Όχι 

Το έγραψαν αλλά δεν το μέτρησαν Το μέτρησαν αλλά δεν το έγραψαν 
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Εικόνα 19
η 

: Συνολικό ποσοστό των μετρήσεων και των καταγραφών κρατουμένων στις 

πράξεις 

 

 Το τρίτο πρόβλημα είχε την εξής εκφώνηση: «Ο μπαμπάς του Κώστα του 

αγόρασε 12 σακούλες των 17 βόλων και 5 σακούλες των 17 βόλων και είχε ήδη 45 

βόλους. Πόσους βόλους έχει συνολικά ο Κώστας; » 

Στο τελευταίο πρόβλημα το σύνολο των μαθητών κατέγραψε και μέτρησε το 

κρατούμενο για να λύσει το πρόβλημα (ήτοι ποσοστό 88,90%). Δύο όμως από τους 

δεκαοκτώ μαθητές (ήτοι ποσοστό 11,10%) δεν έλυσαν καθόλου το τρίτο πρόβλημα, 

γιατί δεν πρόλαβαν μέσα στο χρόνο που είχε δοθεί.  

 

 

 

 

 

Ναι  Όχι 

Το έγραψαν αλλά δεν το μέτρησαν Το μέτρησαν αλλά δεν το έγραψαν 
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Εικόνα 20
η
 :Συνολικό ποσοστό των μετρήσεων και των καταγραφών κρατουμένων στις 

πράξεις 

 

  

100% 

0% 0% 0% 

Ναι 

Όχι 

Το έγραψαν αλλά δεν το μέτρησαν 

Το μέτρησαν αλλά δεν το έγραψαν 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3.4 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ομάδας Α και της ομάδας Β στα 

pre και τα post test 

 

 Οι μαθητές οι οποίοι έπαιξαν το παιχνίδι (ομάδα Α) ήταν δώδεκα. Οι μαθητές 

αυτοί συμμετείχαν και κατά την εξέταση του pre – test και του post – test. 

Συγκεκριμένα: 

1) Ο Μ1
3
 στο pre - test έγραψε στα δύο από τα τέσσερα προβλήματα προς 

λύση τα κρατούμενα, ενώ τα μέτρησε σε όλα. Στο post - test έγραψε τα 

κρατούμενα σε δύο από τα τρία προβλήματα, ενώ τα μέτρησε και στα τρία. 

2) O M2 στο pre – test έγραψε στα δυο από τα τέσσερα προβλήματα τα 

κρατούμενα ενώ μέτρησε τα κρατούμενα σε όλα τα προβλήματα, ενώ σε 

όλα τα προβλήματα του post – test  έγραψε και  μέτρησε τα κρατούμενα. 

3) O M3 στο pre – test μέτρησε και έγραψε τα κρατούμενα μόνο σε ένα 

πρόβλημα από τα τέσσερα, ενώ στο post –test έγραψε σε όλα τα 

προβλήματα τα κρατούμενα, αλλά μόνο στο τελευταίο πρόβλημα δεν τα 

μέτρησε.   

4) O M4 στο pre – test μέτρησε τα κρατούμενα, ενώ σε δύο μόνο προβλήματα 

από τα τέσσερα τα έγραψε. Στο post – test μέτρησε και έγραψε τα 

κρατούμενα σε δύο από τα τρία προβλήματα. 

5) O M5 στο pre – test μέτρησε και έγραψε τα κρατούμενα μόνο σε ένα από τα 

τέσσερα προβλήματα, ενώ στο post – test έγραψε τα κρατούμενα σε όλα τα 

προβλήματα, αλλά δεν τα μέτρησε σε ένα μόνο πρόβλημα. 

6) O M6 στο pre – test έγραψε μόνο σε ένα πρόβλημα από τα τέσσερα τα 

κρατούμενα, ενώ τα καταμέτρησε σε όλα τα προβλήματα του τεστ. Στο post 

– test μέτρησε όλα τα κρατούμενα στις πράξεις, ενώ τα έγραψε μόνο σε δύο 

από τα τρία προβλήματα. 

7) O M7 μέτρησε τα κρατούμενα μόνο σε ένα πρόβλημα του pre –test και τα 

έγραψε σε δύο από τα τέσσερα προβλήματα. Στο post – test μέτρησε όλα τα 

                                                           
3
 Όπου Μ υποδηλώνεται ο/η μαθητής/τρια.  

Όπου αριθμός είναι η τυχαία σειρά κατάταξης. 
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κρατούμενα και σε όλα τα προβλήματα ενώ τα κατέγραψε σε ένα 

πρόβλημα.    

8) Ο M8 στο pre –test μέτρησε τα κρατούμενα σε όλα τα προβλήματα, ενώ τα 

κατέγραψε μόνο στα τρία από τα τέσσερα προβλήματα. Στα προβλήματα 

του post – test μέτρησε σε όλα τα κρατούμενα, ενώ τα κατέγραψε μόνο σε 

δύο από τα τρία προβλήματα. 

9) Ο M9 έγραψε τα κρατούμενα σε ένα μόνο, από τα τέσσερα προβλήματα του 

pre – test, ενώ μέτρησε τα κρατούμενα μόνο σε ένα πρόβλημα. Στο post – 

test έλυσε μόνο τα δύο από τα τρία προβλήματα στα οποία μέτρησε τα 

κρατούμενα, αλλά τα έγραψε σε ένα από τα δύο. 

10) Ο M10 δεν έγραψε και δεν μέτρησε καθόλου τα κρατούμενα στα 

προβλήματα του pre – test. Στο post – test έλυσε μόνο τα δύο από τα τρία 

προβλήματα, ενώ μέτρησε τα κρατούμενα σε ένα από τα δύο λυμένα 

προβλήματα. Σε κανένα από τα προβλήματα που έλυσε δεν έγραψε τα 

κρατούμενα. 

11) Ο M11 στο pre – test μέτρησε και έγραψε τα κρατούμενα σε δύο από τα 

τέσσερα προβλήματα, ενώ στο post – test μέτρησε όλα τα κρατούμενα και 

στα τέσσερα προβλήματα, ενώ τα κατέγραψε στα τρία από αυτά. 

12) Ο M12 στο pre – test έγραψε τα κρατούμενα μόνο σε ένα από τα τέσσερα 

προβλήματα, ενώ τα μέτρησε σε όλα. Στο post – test έγραψε και μέτρησε τα 

κρατούμενα σε δύο από τα τρία προς λύση προβλήματα . 

 Τα αποτελέσματα της ομάδας Α στο pre – test είναι για όλα τα προβλήματα τα 

εξής: το 39% των μαθητών έγραψε και μέτρησε τα κρατούμενα, το 28% των μαθητών 

δεν έγραψε ούτε μέτρησε τα κρατούμενα, ενώ το 14% τα έγραψε αλλά δεν τα 

μέτρησε. Τέλος, το 19% των μαθητών μέτρησε τα κρατούμενα σε όλα τα προβλήματα 

αλλά δεν τα έγραψε.  

 Τα αποτελέσματα της ομάδας Α στο post – test είναι για όλα τα προβλήματα τα 

εξής:  περίπου το 58%  έγραψε και  μέτρησε τα κρατούμενα, το 11% δεν έγραψε ούτε 

και μέτρησε τα κρατούμενα, το 3% έγραψε τα κρατούμενα αλλά δεν τα μέτρησε και 

το υπόλοιπο 28% μέτρησε χωρίς να τα γράψει τα κρατούμενα. 

 Τα αποτελέσματα όλων των μαθητών της ομάδας Β στο pre – test σχετικά με τη 

μέτρηση και καταγραφή των κρατουμένων είναι τα εξής: το  12,5%  έγραψε και 
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μέτρησε τα κρατούμενα, το 33,5% των μαθητών δεν έγραψε ούτε μέτρησε τα 

κρατούμενα, το 8,5%  έγραψε αλλά δεν  μέτρησε τα κρατούμενα και το υπόλοιπο 

45,5% μέτρησε τα κρατούμενα χωρίς να τα γράψει.  

 Τα αποτελέσματα όλων των μαθητών της ομάδας Β στο post – test σχετικά με 

τη μέτρηση και καταγραφή των κρατουμένων είναι τα εξής: το 12,5% έγραψε και 

μέτρησε τα κρατούμενα, το 33,5% των μαθητών δεν έγραψε ούτε μέτρησε τα 

κρατούμενα, το 8,5% των μαθητών έγραψε τα κρατούμενα αλλά δεν τα μέτρησε και 

τέλος, το υπόλοιπο 45,5% των μαθητών μέτρησε τα κρατούμενα αλλά δεν τα έγραψε. 

 Σύμφωνα με τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων των pre – test  καθώς και των 

post – test, είναι εμφανές πως οι μαθητές της ομάδας Α, (όσοι δηλαδή έπαιξαν το 

παιχνίδι), βελτιώθηκαν αρκετά στο να γράφουν και να μετρούν τα κρατούμενα ενώ τα 

ποσοστά της ομάδας Β παρέμειναν σταθερά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

πτυχιακής εργασίας αναφέρουν ότι η ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β 

παρουσίασε αλλαγές. Η ομάδα Α αύξησε το ποσοστό καταγραφής των κρατουμένων 

στα post – test συγκριτικά με το ποσοστό επιτυχίας των pre – test. Επιπροσθέτως, 

σημαντική ήταν και η αλλαγή της συμπεριφοράς τους απέναντι: α) προς τα 

συνηθισμένα τεστ και β) προς το «παιχνίδι», δηλαδή τη χρήση τεχνολογικού μέσου. 

Αυτό ήταν κάτι που παρατηρήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης με το 

παιχνίδι, όσο και  κατά την διάρκεια των pre και post test. Αναλυτικά, οι μαθητές 

αποδέχτηκαν τα pre – test και τα post – test , ως τεστ της σχολικής τους διαδικασίας 

αξιολόγησης. Όσον αφορά την παρέμβαση με το παιχνίδι, οι μαθητές που 

συμμετείχαν ανέφεραν ότι θα προτιμούσαν όλες οι μαθητικές αξιολογικές διαδικασίες 

να γίνονται μέσω των τεχνολογικών μέσων, όπως με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και μέσω της χρήσης απτικών διεπαφών.   

Στο pre – test της ομάδας Α, το ποσοστό των μαθητών που έγραψαν και 

μέτρησαν τα κρατούμενα, ήταν περίπου 42%. Μετά την παρέμβαση, το ποσοστό 

αυξήθηκε κατά 16%, φτάνοντας στο 58%. Αντιθέτως, το ποσοστό των μαθητών που 

δεν έγραφαν, ούτε μετρούσαν τα κρατούμενα μειώθηκε σημαντικά. Στο διαγνωστικό 

τεστ, το 31% ξεχνούσε να σημειώσει κάπου τα κρατούμενα, αλλά και να τα μετρήσει, 

μετά την παρέμβαση μόλις το 11% έκανε το συγκεκριμένο λάθος. 
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Εικόνα 21
η
 : Πρόοδος των τεστ της Α ομάδας 

 Στην εικόνα 21 καταγράφεται η πρόοδος που σημείωσαν οι μαθητές της 

ομάδας A, κατά τη διεξαγωγή του pre – test και του post – test. 

Τα ποσοστά των μαθητών που μετρούσαν, αλλά δεν έγραφαν τα κρατούμενα, ή 

έγραφαν αλλά δεν τα μετρούσαν δεν παρουσίασαν μεγάλες μεταβολές. 

Η ομάδα Β δεν παρουσίασε ιδιαίτερες αλλαγές, τα αποτελέσματα ήταν σχετικά 

σταθερά και στο pre – test αλλά και στο post – test.  

Σχεδόν όλοι οι μαθητές της ομάδας Α, ανέφεραν πως θα προτιμούσαν να 

παίζουν παιχνίδια των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, από το να λύνουν τα 

γραπτά τυποποιημένα τεστ, που κατά κόρον χρησιμοποιούνται στην πράξη από το 

σύνολο των δασκάλων όλων των τάξεων του δημοτικού. Όλοι οι μαθητές βρήκαν 

ενδιαφέρον το παιχνίδι, ως προς την αλληλεπίδραση τους με τον υπολογιστή μέσω 

της μακέτας αλλά και του περιβάλλοντος του παιχνιδιού. Οι απαντήσεις των παιδιών 

σχετικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα, που κλήθηκαν να λύσουν στα διάφορα 

στάδια του παιχνιδιού, ήταν πιο εύκολες, από αυτές του pre – test. Αυτό είναι κάτι 

που αποδεικνύει την θετική επίδραση του παιχνιδιού στον τρόπο με τον οποίο 

βλέπουν οι μαθητές την ενασχόλησή τους με εκπαιδευτικά θέματα, όπως είναι και ο 

πολλαπλασιασμός. 
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Έτσι λοιπόν η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, όπως η χρήση 

των απτικών διεπαφών που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα, και γενικά 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικός 

τρόπος εξάσκησης και αξιολόγησης, όχι μόνο στην επιστήμη των μαθηματικών, αλλά 

και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης. 

Η χρήση των υπολογιστών και των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι αναγκαία, 

αφού οι υπολογιστές αποτελούν την καθημερινή πραγματικότητα των παιδιών. Η 

χρήση απτικών διεπαφών, όπως παρατηρήθηκε  κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

αλλά και σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις που τους έγιναν, 

είναι κάτι το διαφορετικό, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και τα ωθεί στο να 

ασχοληθούν με αυτό.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Κατά την διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας, προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα 

ευρήματα, που θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω και να αποτελέσουν θέμα 

μετέπειτα εργασιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το θεωρητικό τμήμα και σε 

συνδυασμό με τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν, σε μικρό δείγμα εκπαιδευτικών της 

περιοχής διεξαγωγής της έρευνας (Νάουσα – Φλώρινα), θα ήταν ενδιαφέρουσα η 

ενασχόληση με τους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση του 

πολλαπλασιασμού και της σωστής λύσης πολλαπλασιαστικών πράξεων, όπως η 

διατακτικότητα και οι εναλλακτικοί τρόποι εκμάθησης της προπαίδειας. Επίσης, η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων των μαθητών στα pre και post – test, θα μπορούσε να 

γίνει με βάση την σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών σε σχέση με το φύλο. Ένα 

ακόμη μέρος της πτυχιακής εργασίας, που θα μπορούσε να διερευνηθεί περισσότερο 

και να αποτελέσει νέο ερευνητικό ερώτημα, είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων 

των μαθητών μέσω της χρήσης των εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της μάθησης 

συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους 

δασκάλους  

 

                  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ  

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για συμπλήρωση από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπ/σης, συγκεκριμένα για εκπαιδευτικούς της τρίτης δημοτικού, με σκοπό τη 

διευκόλυνση στη συγγραφή πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Αξιοποίηση ψηφιακής 

αφήγησης και οπτικών διεπαφών για τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού στην 

Τρίτη Δημοτικού». 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
η
  

Ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα που συναντάτε στην διδασκαλία του 

πολλαπλασιασμού; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
η 

Α) Πως αντιμετωπίζετε τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκμάθηση της 

προπαίδειας και γενικά του πολλαπλασιασμού;  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

Β) Χρησιμοποιείτε επιπλέον ασκήσεις από τις ήδη υπάρχουσες του βιβλίου;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
η
  

Χρησιμοποιείτε διαφορετικά μέσα (όπως παραμύθια, αντικείμενα, προγράμματα Η/Υ 

κ.α.) για την καλύτερη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού πέραν των ασκήσεων – 

παραδειγμάτων; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
η  

Έχετε παρατηρήσει κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των παιδιών που φοιτούν 

κανονικά στην τάξη και των παιδιών που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν μαθησιακές 

δυσκολίες στο πλαίσιο της κατανόησης του πολλαπλασιασμού; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
η
 

Ποιες μεθόδους διδασκαλίας χρησιμοποιείτε για να διδάξετε την προπαίδεια και σε 

γενικότερο πλαίσιο τον πολλαπλασιασμό; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
η
  

Για τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού, πως αξιολογείτε τους μαθητές, για να είστε 

σίγουρος/η πως το έχουν κατακτήσει; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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II. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διαγνωστικό τεστ που δόθηκε σε όλη την τάξη 

 

ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

 

I. Οι μαθητές ενός σχολείου θα πάνε εκδρομή στο μουσείο με 2 λεωφορεία. Σε 

κάθε λεωφορείο υπάρχουν 45 θέσεις. Πόσοι μαθητές θα επισκεφτούν το 

μουσείο; 

 

 

 

Απάντηση: Θα επισκεφτούν το μουσείο ……. μαθητές. 

 

II. Το εισιτήριο του λεωφορείου είναι 7 ευρώ. Πόσα ευρώ θα πληρώσουν όλοι οι 

μαθητές για το λεωφορείο; 

 

 

 

Απάντηση: Οι μαθητές θα  πληρώσουν ….. ευρώ. 

 

 

III. Κάθε μαθητής θα πληρώσει εισιτήριο 12 ευρώ για το μουσείο. Πόσα ευρώ θα 

πληρώσουν όλοι οι μαθητές ; 

 

 

Απάντηση: Όλοι οι μαθητές θα πληρώσουν ……. ευρώ.  



 
 

66 
 

 

 

IV. Πόσο στοίχησε η εκδρομή σε όλο το σχολείο; 

 

 

 

 

Απάντηση: Η εκδρομή στοίχησε ……… ευρώ. 
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III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτήσεις για το διαγνωστικό τεστ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

1. Πως προέκυψε/βρήκες  αυτό το αποτέλεσμα; 

 

2. Τι σκέψεις έκανες μόλις είδες την πράξη; 

 

3. Για ποιο λόγο έχεις γράψει εκεί το κρατούμενο ή τι είναι αυτό στο πλάι της 

πράξης και γιατί το χρησιμοποιούμε; 

 

4. Ποια είναι η θέση του κρατούμενου; 

 

5. Θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά την πράξη; 

 

6. Το αποτέλεσμα που βρήκες είναι σωστό; Πως θα μπορούσες να το 

επαληθεύσεις;  

 

7. Ποιον από τους δύο τρόπους θεωρείς πιο εύκολο/ γρήγορο; 

 

8. Ποια η σχέση της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού; 
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IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνέντευξη ανοιχτού τύπου για την 

πειραματική ομάδα  

 

Ερωτήσεις για την ομάδα παιδιών που έπαιξε το ηλεκτρονικό παιχνίδι 

 

Ερώτηση 1 

Βρήκες ενδιαφέρον το παιχνίδι; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 

  

Ερώτηση 2 

Τα προβλήματα που έπρεπε να λύσεις σου φάνηκαν εύκολα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 
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Ερώτηση 3 

Θα ήθελες να παίξεις ξανά αυτό ή κάποιο παρόμοιο παιχνίδι αντί να κάνεις 

κάποιο τεστ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 

 

Ερώτηση 4 

Πιστεύεις ότι έμαθες κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι που πριν δεν έδινες 

σημασία, σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 
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V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεστ αξιολόγησης που δόθηκαν σε όλους τους 

μαθητές 

 

Ας λύσουμε τα παρακάτω προβλήματα! 

 

Πρόβλημα 1 

Σε ένα λεωφορείο υπάρχουν 50 θέσεις. Εάν κλείσουν για τον αγώνα 14 

λεωφορεία, πόσοι φίλαθλοι θα παρευρεθούν στον αγώνα; 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Πρόβλημα 2 

Για να γίνει ένα κουτί του 1 λίτρου χυμό πορτοκάλι, χρειάζονται 4 κιλά 

πορτοκάλια. Για να γίνουν 24 κουτιά χυμού, πόσα κιλά πορτοκάλια χρειάζονται; 

Ένα εργοστάσιο χυμού έχει αγοράσει 124 κιλά πορτοκάλια, θα του φτάσουν για 

να φτιάξει 24 κουτιά; 
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_____________________________________________________________________

_________________________________  

 

Πρόβλημα 3 

Ο μπαμπάς του Κώστα του αγόρασε 12 σακούλες των 17 βόλων και 5 σακούλες 

των 17 βόλων και είχε ήδη 45 βόλους. Πόσους βόλους έχει συνολικά ο Κώστας; 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

______________ 
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VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ανάλυση των τεστ αξιολόγησης (post test) 

Πίνακας 1 Συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων των Pre-test και Post-test και της 

συγκράτηση κρατουμένων 

 Pre-test Κρατούμενα Post-test Κρατούμενα 

Παιδί1 

 

Σωστό Το μέτρησε Σωστό 

 

Το 

μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/Δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε Σωστό Το μέτρησε 

Παιδί2 

 

Λάθος Το έγραψε/Δεν το 

μέτρησε 

 

Σωστό 

 

Το 

μέτρησε/Δεν 

το έγραψε 

Σωστό Δεν το έγραψε Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Λάθος Δεν το έγραψε/ 

Μέτρησε 

Δεν το 

έλυσε 

- 

Λάθος Δεν το έγραψε/ 

Μέτρησε 

Παιδί3 

 

 

Λάθος Δεν το 

έγραψε/Μέτρησε 

Σωστό 

 

Το 

μέτρησε/Δεν 

το έγραψε 

Λάθος Δεν το έγραψε Λάθος 

 

Δεν το 

μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Λάθος Δεν το 

έγραψε/Μέτρησε 

Δεν το 

έλυσε 

- 

Λάθος Δεν το μέτρησε 

Παιδί4 

 

Λάθος Δεν το 

μέτρησε/έγραψε 

Σωστό 

 

Το 

μέτρησε/δεν το 

έγραψε 
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Σωστό Δεν το έγραψε Σωστό 

 

Το  μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Δεν το έγραψε Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε Λάθος Δεν το 

μέτρησε/έγραψε 

Παιδί5 

 

 

Σωστό Δεν το έγραψε 

(έγραψε κατευθείαν 

την απάντηση) 

Λάθος Το έκανε 

νοητά/Το 

μέτρησε 

Σωστό Δεν το έγραψε Σωστό 

 

Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Λάθος Δεν το έγραψε/το 

μέτρησε (έκανε 

λάθος στην διάταξη) 

Λάθος Μέτρησε τα 

κρατούμενα 

Λάθος Το έγραψε/μέτρησε 

(έκανε λάθος 

πράξεις) 

Παιδί6  

 

Σωστό Το μέτρησε Σωστό 

 

Το 

μέτρησε/Δεν 

το έγραψε 

Σωστό Δεν το έγραψε/το 

μέτρησε 

Σωστό 

 

Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Δεν το έγραψε/το 

μέτρησε 

Σωστό Το μέτρησε/Το 

έγραψε 

Σωστό Το έγραψε/μέτρησε 

Παιδί7 

 

 

Σωστό Το έγραψε/μέτρησε Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/Δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/Δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/Το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/έγραψε 

Παιδί8 

 

Σωστό Το μέτρησε/έγραψε Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 
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Σωστό Το μέτρησε/έγραψε Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/έγραψε Λάθος Το μέτρησε/το 

έγραψε Σωστό Το μέτρησε/έγραψε 

Παιδί9 

 

Σωστό Το μέτρησε/έγραψε Σωστό Το 

μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Λάθος Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/έγραψε 

Παιδί10 

 

Λάθος Δεν το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Λάθος Δεν το μέτρησε/δεν 

το έγραψε 

Λάθος Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Λάθος Δεν το μέτρησε/δεν 

το έγραψε 

Παιδί11 

 

Σωστό Το μέτρησε/έγραψε 

(αρχικά είχε ξεχάσει 

να το μετρήσει και το 

διόρθωσε) 

Σωστό Το 

μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/Δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Λάθος Δεν το μέτρησε/δεν 

το έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Σωστό Το μέτρησε/Δεν το 

έγραψε 

Παιδί12 

 

Λάθος Το έγραψε/Δεν το 

μέτρησε 

Σωστό Το 

μέτρησε/δεν το 

έγραψε 
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Σωστό Το μέτρησε/Δεν το 

έγραψε 

Σωστό Το 

μέτρησε/δεν το 

έγραψε 

Λάθος Το έγραψε/Δεν το 

μέτρησε 

Σωστό Το μέτρησε/το 

έγραψε 

Λάθος Δεν το έγραψε/Δεν 

το μέτρησε 

 

Πίνακας 2 Συνολικό ποσοστό επιτυχίας με βάση την συγκράτηση των κρατουμένων 

συγκριτικά με βάση τα pre-test και τα post-test και βαθμός επιτυχίας ανά το φύλο 

Ποσοστό επιτυχίας 

Test 

Pre-test Post-test 

Συνολικό ποσοστό 50% 58.3- % 

Ποσοστό αγοριών – 

κοριτσιών 

Το 40% των 

αγοριών 

μέτρησε τα 

κρατούμενα 

Το 57.15% 

των 

κοριτσιών 

μέτρησε τα 

κρατούμενα 

Το 80% των 

αγοριών 

μέτρησε τα 

κρατούμενα 

Το 100% 

των 

κοριτσιών 

μέτρησε τα 

κρατούμενα 

 

 

 

 

 

 


