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Περίληψη
Στην  εργασία  θα  περιγράψουμε  την  κατασκευή  μιας  διαδραστικής  πλατφόρμας  με

αντικείμενο την διδασκαλία των κλασματικών αριθμών και θα  ερευνήσουμε σε τι βαθμό τα παιδιά

της Γ΄ Δημοτικού μπορούν να οδηγηθούν σε μια πρώτη κατανόηση των κλασματικών αριθμών και

των πράξεων που γίνονται με αυτούς, έπειτα από μια μη τυπική διδασκαλία ενσώματης μάθησης

και  απτών  διαδραστικών  αντικειμένων.  Έτσι,  θα  ασχοληθούμε  με  τις  έννοιες  τις  ενσώματης

μάθησης  και  της  διάχυτης  πληροφορικής.  Θα  χρησιμοποιήσουμε  την  μέθοδο  σχεδίασης

διαδραστικών  διεπαφών  χρήστη  του  Abrahamson  που  βασίζεται  στο  παράδειγμα  της  δράσης-

κίνησης στον  χώρο.  Η  διδακτική  προσέγγιση  που  εφαρμόστηκε  υπακούει  στις  αρχές  της

κονστρουκτιβιστικής θεωρίας καθώς, οι μαθητές είχαν τον κυρίαρχο ρόλο μέσω της εξερεύνησης-

ανακάλυψης και τελικά της κατασκευής της νέας γνώσης. 

Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εκπαιδευτικό λογισμικό με την μορφή

βιντεοπαιχνιδιού  χρησιμοποιώντας  την  πλατφόρμα  Unity3d,  ενώ  για  την  είσοδο  στον  Η/Υ

χρησιμοποιήθηκε το MakeyMakey.

Η έρευνά μας σχετίζεται με την έρευνα των Booth και Siegler στην οποία κατασκευάστηκε

μια αριθμογραμμή και τα παιδιά κινούνταν στον χώρο περπατώντας πάνω σε αυτή με σκοπό να

κατανοήσουν το “μέγεθος” των αριθμών μέχρι το 100. Με παρόμοιο τρόπο στην διδακτική μας

παρέμβαση  χρησιμοποιούμε  ένα  διαδραστικό  πάτωμα  στο  οποίο  υπάρχουν  αναπαραστάσεις

κλασμάτων με την μορφή κομματιών πίτας και ορθογωνίου. Ο χειρισμός, η κίνηση του χαρακτήρα

του  παιχνιδιού  καθώς  και  οι  απαντήσεις  στους  γρίφους  γίνονται  μέσω  του  διαδραστικού

πατώματος.  Σκοπός ήταν τα παιδιά να καταφέρουν να αναπαραστήσουν τα κλάσματα που τους

ζητούνται πατώντας με τα πόδια τους πάνω στα διάφορα κομμάτια. 

Η  έρευνα  έλαβε  χώρα  τον  Μάιο  του  2017  στο  Έκτο  Δημοτικό  Σχολείο  Φλώρινας  και

συγκεκριμένα στο Γ1 τμήμα. Τέλος, για την αξιολόγηση της παρέμβασης μας χρησιμοποιήθηκαν

pre-test και post-test πριν και μετά την ενασχόληση με την πλατφόρμα. 

Λέξεις κλειδιά

διδακτική  μαθηματικών,  κλάσματα,  μη  τυπική  μάθηση,  ενσώματη  μάθηση,  διαδραστικά

αντικείμενα, διάχυτη πληροφορική, ΤΠΕ, Unity3d, MakeyMakey

Abstract 
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In  this  paper  we  will  describe  the  construction  of  an  interactive  platform  aimed  to  teach

mathematical fractions and we will investigate to what extent the children of the third grade of

primary school can achieve a first understanding of fractions and their functions, after a teaching of

embodied learning and tangible interactive objects. We will deal with the concepts of embodied

learning and umbiqutus computing. We will use the Abrahamson interactive user interface design

method based on the paradigm of motion- action. The didactic approach implemented according to

the  constructivism  principals,  as  the  students  had  the  dominant  role  through  the  exploration-

discovery and ultimately the construction of new knowledge.

For this reason, educational software in the form of a video game was designed and constructed

using the Unity3d platform, while the input method  was MakeyMakey.

Our research is related to Booth and Siegler's research, in which a numberline was constructed and

the children were moved to walk on it in order to understand the "size" of the numbers up to 100. In

a similar way to our didactic intervention we use an interactive floor where there are representations

of fractional pieces in the form of circular pie and rectangular pieces. Handling, movement of the

character of the game as well as the answers to the puzzles are given through the interactive floor.

The purpose was for children to be able to represent the different fractions by pressing their feet on

the various pieces.

The survey took place in May 2017 at the sixth Elementary School of Florina and in particular in

the third grade. Finally, for the evaluation of our intervention we used pre-tests and post-tests before

and after the use of the platform.

 Keywords
teaching  math,  fractions,  not  formal  learning,  embodied  learning,  interactive  objects,  diffused

computing, Unity3d, MakeyMakey,
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Πρόλογος

Ο προβληματισμός  μέσα από τον  οποίο  γεννήθηκε η ιδέα για την  πραγματοποίηση της

έρευνας  ξεκίνησε  μετά  από την συζήτηση με  έναν  συνάδελφο  εκπαιδευτικό  που  τα  τελευταία

χρόνια  εργάζεται  σαν  αναπληρωτής.  Είχα  την  επιθυμία  να  κατασκευάσω  μια  διαδραστική

πλατφόρμα  με  αντικείμενο  την  διδασκαλία  των  μαθηματικών.  Ο  εν  λόγω  συνάδελφος

επαναλάμβανε  συνεχώς  πόσες  δυσκολίες  συναντούσε  κατά  την  διδασκαλία  των  κλασματικών

αριθμών,  καθώς  αποτελούν  μια  αφηρημένη  έννοια  και  είναι  δύσκολο  να  την  κατανοήσουν  τα

παιδιά.  Έτσι,  αποφάσισα  η  διαδραστική  μου  πλατφόρμα  να  εστιάσει  στην  διδασκαλία  των

κλασμάτων, ενός αντικειμένου που ανέκαθεν δυσκόλευε τους μαθητές. 

Όπως θα δούμε, σύμφωνα με έρευνες η δράση και η κίνηση έχουν σημασία στην γνωστική

λειτουργία. Επίσης, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορούμε να κατασκευάσουμε πιο εύκολα

ελκυστικά διαδραστικά περιβάλλοντα για ενσώματη μάθηση. 

Η  ενσώματη  μάθηση  –  αλληλεπίδραση  προσφέρει  ευκαιρίες  για  κατανόηση  αόριστων

μαθηματικών εννοιών μέσω τεχνουργημάτων που μπορούν να αναπαραστήσουν ή να αποδώσουν

αυτές τις αόριστες έννοιες. 

Η  κατασκευή  τέτοιων  διαδραστικών  περιβαλλόντων  μάθησης  που  χρησιμοποιούν  την

ενσώματη  μάθηση  δεν  φιλοδοξεί  να  αντικαταστήσει  την  παραδοσιακή  διδασκαλία.  Αντίθετα,

έρχεται να την ενισχύσει και να την αναβαθμίσει. Οι παρεμβάσεις την ενσώματης μάθησης στις

έρευνες  των  άρθρων  που  μελετήθηκαν  έλαβαν  χώρα  πριν  την  καθιερωμένη  παραδοσιακή

διδασκαλία. Δεν ήταν σαφές στους μαθητές κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους με την

διεπαφή ότι “κάνουν μαθηματικά” εκείνη την στιγμή, κυρίως λόγω της παιγνιώδους φύσης της

διδασκαλίας.  Στόχος  είναι  οι  μαθητές  να  αναπτύξουν  τις  προσωπικές,  απλοϊκές  τους  θεωρίες

σχετικά με την υπό μελέτη έννοια έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η μάθηση της αργότερα στην

επιστημονική της μορφή. Έτσι, έχουμε την προετοιμασία των μαθητών για την μελλοντική μάθηση

του φαινομένου ή έννοιας με την επιστημονική του/της μορφή. 

Παράλληλα η ενσώματη μάθηση μέσω των διάφορων κινήσεων – δράσεων του σώματος

και  του  χειρισμού  τεχνολογικών  και  μη  τεχνολογικών  αντικειμένων  υπακούει  στις  αρχές  της

θεωρίας  του κονστρουκτιβισμού σύμφωνα με  την οποία ο μαθητής είναι  αυτός που θα φτάσει

μόνος του στην νέα γνώση με την ανακαλυπτική – εξερευνητική μέθοδο. 
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Τέλος, η ανάπτυξη της πληροφορικής, της εικονικής πραγματικότητας και της ρομποτικής

μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάσουμε διεπαφές χρήστη οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των

προηγούμενων δεκαετιών.  Μπορούμε πλέον σχετικά  εύκολα να ανιχνεύσουμε την κίνηση στον

χώρο, τις χειρονομίες, την φωνή, την στάση του σώματος. Αυτό δημιουργεί το πλέον πρόσφορο

έδαφος για την κατασκευή διαδραστικών περιβαλλόντων ενσώματης μάθησης  - αλληλεπίδρασης

(Embodied learning Interacton- EI). Στην έρευνας μας χρησιμοποιήθηκε το MakeyMakey, με το

οποίο μπορούμε να δώσουμε “ζωή” σε διάφορα αντικείμενα έτσι ώστε η αλληλεπίδραση μαζί τους

να ενεργοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες στην πλατφόρμα μέσω του Η/Υ. 
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1. Εισαγωγή - Θεωρητική τεκμηρίωση

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μια διδακτική παρέμβαση, κοιτώντας μέσα από το

πρίσμα της διδακτικής των μαθηματικών, μέσω αυτού που ονομάζουμε ενσώματη μάθηση, δηλαδή

μιας  διδακτικής  προσέγγισης  που  ενεργοποιεί  τα  παιδιά  να  κινηθούν  στον  χώρο  και  να

χρησιμοποιούν το σώμα τους ενώ ταυτόχρονα προωθείται  η μαθησιακή διαδικασία.  Επίσης,  θα

δούμε πως ο χειρισμός απτών αντικειμένων και η κίνηση του σώματος μπορούν να λειτουργήσουν

ευεργετικά  στην  μαθησιακή  διαδικασία.  Παρακάτω  θα  επιχειρήσουμε  μια  βιβλιογραφική

ανασκόπηση των τρόπων σχεδίασης υπολογιστικών συστημάτων που κάνουν χρήση των ανωτέρω

εννοιών, μέσα από προηγούμενες έρευνες. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τον τρόπο κατασκευής

μιας  διαδραστικής  πλατφόρμας  με  της  αρχές  της  θεωρίας  της  ενσώματης μάθησης  και  θα  την

χρησιμοποιήσουμε  σε  μια  παρέμβαση  για  την  διδασκαλία  των  κλασμάτων,  πριν  την  τυπική

διδασκαλία αυτών. 

Σκοπός  της  διπλωματικής  εργασίας  είναι  να  ερευνηθεί  σε  τι  βαθμό  τα  παιδιά  της  Γ΄

Δημοτικού μπορούν να οδηγηθούν σε μια πρώτη κατανόηση των κλασματικών αριθμών και των

πράξεων  που  γίνονται  με  αυτούς.  Όπως  αναφέραμε  παραπάνω  η  παρέμβαση  μας

πραγματοποιήθηκε  πριν  την  τυπική  διδασκαλία  των πράξεων μεταξύ  των κλασμάτων,  η  οποία

λαμβάνει χώρα στην Ε΄ Δημοτικού. 

Η έρευνα σχετίζεται με την αυτή των Booth και Siegler (κεφάλαιο 1.7.3 της παρούσης) στην

οποία  κατασκευάστηκε  μια  αριθμογραμμή  και  τα  παιδιά  καλούνταν  να  κινηθούν  στον  χώρο

περπατώντας πάνω σε αυτή με σκοπό να κατανοήσουν το “μέγεθος” των αριθμών μέχρι το 100. Με

παρόμοιο  τρόπο στην διδακτική  μας  παρέμβαση χρησιμοποιούμε ένα διαδραστικό πάτωμα στο

οποίο  υπάρχουν  αναπαραστάσεις  κλασμάτων  με  την  μορφή  κομματιών  πίτας  και  ορθογωνίου.

Σκοπός  ήταν  τα  παιδιά  να  καταφέρουν  να  αναπαραστήσουν  τα  κλάσματα  που  τους  ζητούνται

πατώντας με τα πόδια τους πάνω στα διάφορα κομμάτια. Τα παιδιά μπορούν να συγκρίνουν ή να

εκτελέσουν  πράξεις  μεταξύ  κλασματικών  αριθμών  χρησιμοποιώντας  τις  αναπαραστάσεις  που

υπάρχουν διαθέσιμες στο διαδραστικό πάτωμα. Στο κεφάλαιο “2. Μέθοδος” δίνεται λεπτομερής

περιγραφή της διαδικασίας.

Επιπροσθέτως, ακολουθήθηκε η γραμμή της έρευνας των  Schneider & Blikstein το 2015, οι

οποίοι χρησιμοποίησαν υπολογιστές τύπου τάμπλετ με οθόνες μεγάλου μεγέθους που κάλυπταν

όλο το τραπέζι. Αντικείμενο των Schneider & Blikstein ήταν οι πιθανότητες. Στην έρευνα αυτή

χρησιμοποιήθηκαν pre-test και post-test πριν και μετά την παρέμβαση τα οποία οδήγησαν στην
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αξιολόγησή της. Συγκεκριμένα,η διαφορά στην βαθμολογία των τεστ πριν και μετά την παρέμβαση

έδειξε τον βαθμό που η παρέμβαση επηρέασε τις επιδόσεις των μαθητών. 

Έτσι, για την αξιολόγηση της παρέμβασης μας χρησιμοποιήθηκαν pre-test και post-test πριν

και μετά την ενασχόληση με την πλατφόρμα. Το pre-test είχε σκοπό να δείξει ότι τα παιδιά δεν

είχαν προηγούμενη γνώση σχετικά με τις πράξεις κλασματικών αριθμών και την σύγκριση αυτών.

Είναι αναμενόμενο το  pre-test να μας δείξει ότι τα παιδιά δεν έχουν προηγούμενη γνώση, αφού το

αντικείμενο  δεν  το  έχουν  διδαχθεί  ακόμα  στο  σχολείο.  Η  τυπική  διδασκαλία  των  κλασμάτων

λαμβάνει  χώρα στην Ε΄  Δημοτικού,  ενώ έχει  προηγηθεί  μια  εισαγωγή στα κλάσματα στην Γ΄

Δημοτικού. Παρόλα αυτά, είναι πιθανό κάποια παιδιά να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις  του

pre-test με βάση την λογική τους ή με βάση την άτυπη μάθηση που μπορεί να έχουν δεχθεί μέσω

άλλων δραστηριοτήτων. Είναι λοιπόν ασφαλές να συμπεράνουμε ότι οι σωστές απαντήσεις που θα

προκύψουν στο  post-test οφείλονται στην διδακτική μας παρέμβαση και στην ενασχόληση των

παιδιών με την διαδραστική μας πλατφόρμα. Τα παραπάνω τεστ που χρησιμοποιήθηκαν είναι από

την έρευνα των Barmby P. &  Bolden D. & Raine S. & Thompson L. ,που πραγματοποιήθηκε το

2013 και  σκοπός  της  ήταν  να  ερευνηθεί  η  σημαντικότητα  των  οπτικών  αναπαραστάσεων  στα

μαθηματικά. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν οι οπτικές αναπαραστάσεις στον πολλαπλασιασμό και

στην  διδασκαλία  των  κλασμάτων.  Όσο  αφορά  τα  κλάσματα  οι  αναπαραστάσεις  που

χρησιμοποιήθηκαν συνάδουν με τις αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήσαμε και εμείς στην παρούσα

έρευνα,  δηλαδή  αναπαράσταση  των  κλασματικών  αριθμών  με  την  μορφή  κομματιών  πίτας  ή

κομματιών ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Το τεστ από την έρευνα των Barmby P. &  Bolden D.

& Raine S. & Thompson L.,  χρησιμοποιήθηκε με μικρές διαφοροποιήσεις σε κάποιες ερωτήσεις

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τις παρούσας έρευνας. 

Διατυπώνουμε λοιπόν το ερευνητικό μας ερώτημα ως εξής: “Σε ποιο βαθμό τα παιδιά της

Γ΄  Δημοτικού  είναι  σε  θέση  να  κατανοήσουν  τους  κλασματικούς  αριθμούς.  Συγκεκριμένα  να

αναπαριστούν, να εκτελούν προσθαφαιρέσεις και συγκρίσεις μεταξύ κλασματικών αριθμών  μετά

από μια μη τυπική διδασκαλία ενσώματης μάθησης και απτών διαδραστικών αντικειμένων”. 
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1.1 Οι Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση

Στην  χώρα  μας  έχουμε  το  φαινόμενο  οι  Τ.Π.Ε.  να  μην  χρησιμοποιούνται  από  το

εκπαιδευτικό  σύστημα  με  τρόπο  επαρκή.  Έχουμε  δηλαδή  υποχρησιμοποίηση  των  Τ.Π.Ε.  τόσο

ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Αντίθετα, οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες έχουν φροντίσει για

την εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την έρευνα γύρο

από αυτές και χρηματοδοτούν νέες εκπαιδευτικές  εφαρμογές.  Το ερώτημα είναι αν μπορούν οι

Τ.Π.Ε.  να  αντικαταστήσουν  σε  κάποιο  βαθμό  την  παραδοσιακή  διδασκαλία,  αλλάζοντας

ταυτόχρονα τον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν

τις νέες τεχνολογίες επικουρικά και όχι σαν το κύριο μέσο μάθησης. Έτσι έχουμε το φαινόμενο του

εμπλουτισμού του υπάρχοντος υλικού με περιεχόμενο που αποκτήθηκε μέσα από τη χρήση της

τεχνολογίας. Τελικά, η τεχνολογία αφομοιώνεται μέσα στη χρήση του δασκαλοκεντρικού μοντέλου

διδασκαλίας  και  ελάχιστα  συνεισφέρει  στη  μεταμόρφωση  της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης

(Παρασκευή Σχορετσανίτου Π. ,  Βεκύρη Ι. 2010). 

Με την σχεδίαση κατάλληλων εφαρμογών οι Τ.Π.Ε. μπορούν να αλλάξουν τον ρόλο του

εκπαιδευτικού. Μέχρι σήμερα δάσκαλος και τα σχολικά βιβλία ήταν η κύρια πηγή πληροφοριών.

Με την  ένταξη  των  Τ.Π.Ε.  ο  δάσκαλος  θα  έχει  τον  ρόλο  του  οργανωτή,  του  διαχειριστή  της

μάθησης σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης με υπολογιστικά

συστήματα.

Μελλοντικός στόχος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η χρησιμοποίηση των Τ.Π.Ε. να γίνει

πέρα από τα όρια του μαθήματος της πληροφορικής. Να γίνει προσπάθεια να ενσωματωθεί η χρήση

των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού

προγράμματος, όπως η φυσική και τα μαθηματικά. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διστάζουν να ενσωματώσουν τις Τ.Π.Ε.

στην διδασκαλία τους λόγω έλλειψης πίστης στις ικανότητες τους. Έτσι, θα πρέπει το λογισμικό

που θα αναπτυχθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό

πιο απλό στη χρήση του, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Το φαινόμενο

αβεβαιότητας των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ θεωρούμε ότι θα εξαλειφθεί, καθώς

όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν Η/Υ, tablets, smart-phones στην καθημερινή τους
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ζωή. Άρα είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι οι πλειοψηφία της νέας γενιάς εκπαιδευτικών θα

αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά στην χρήση ΤΠΕ.

Έτσι,  θα πρέπει  να αναπτυχθεί  εκπαιδευτικό  λογισμικό για διάφορα σχολικά μαθήματα.

Στην παρούσα εργασία θα ξεφύγουμε από τον παραδοσιακό τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη  με

τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  μέσω  του  πληκτρολογίου  και  του  ποντικιού.  Όπως  θα  δούμε

παρακάτω ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα οφέλη της ενσώματης και εμπειρικής μάθησης. Υπάρχει

γενικότερα  η  τάση  να  απαγκιστρωθούμε  από  την  οθόνη  και  τους  κλασικούς  τρόπους

αλληλεπίδρασης με ένα υπολογιστικό σύστημα (πληκτρολόγιο – ποντίκι) και να προχωρήσουμε σε

νέα συστήματα (interfaces). Τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι οθόνες αφής,

οι οποίες είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς ο χρήστης να αλληλεπιδράσει με τον

Η/Υ χρησιμοποιώντας χειρονομίες οι οποίες έχουν νόημα. Έτσι έχει υιοθετηθεί ο όρος Διάχυτος

Υπολογισμός ή αλλιώς διάχυτη πληροφορική (umbiqutus computing).

1.2. Διάχυτη Πληροφορική

1.2.1 Ορισμός

Η  έννοια  σημαίνει  ότι  η  χρήση  υπολογιστικών  συστημάτων  εμφανίζεται  παντού.  Σε

αντίθεση  με  την  κλασική  πληροφορική,  με  τους  υπολογιστές  γραφείου,  τα  laptop  κτλ.  ,τα

υπολογιστικά  συστήματα  που  χρησιμοποιούν  διάχυτη  πληροφορική  μπορούν  να  υφίστανται  σε

κάθε συσκευή, σε κάθε χώρο και με κάθε μορφή. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή, ο

οποίος  μπορεί  να  πάρει  την  μορφή  καθημερινών  αντικειμένων.  Τα  αντικείμενα  αυτά  έχουν

εγκατεστημένους αισθητήρες που ανιχνεύουν το ανθρώπινο άγγιγμα, την κίνηση, την φωνή κτλ και

στέλνουν πληροφορίες στην κεντρική μονάδα ενός υπολογιστή. Είναι ένα νέο είδος έρευνας που

περικλείεται στον γενικό όρο διάχυτος υπολογισμός και βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανθρώπου

- υπολογιστή μέσω έξυπνα κατασκευασμένων αντικειμένων.  Η σωματική  δραστηριότητα και  ο

χειρισμός φυσικών αντικειμένων μπορεί να είναι ευεργετικοί τρόποι διδασκαλίας. Προγενέστερες

μελέτες,  έχουν  δείξει  ότι  διαδραστικά  μοντέλα  που  βασίζονται  στο  ασυνείδητο  μπορεί  να

ωφελήσουν τη μαθησιακή διαδικασία με την εισαγωγή των ευρέως διαδεδομένων τεχνολογιών, και

τις ευκαιρίες που έχουν προκύψει για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και τη χρήση

αντικείμενων  στη  μάθηση.  Πρόσφατες  μελέτες  υπογραμμίζουν  τα  οφέλη  της  ενσώματης

αλληλεπίδρασης με  αντικείμενα  του φυσικού  κόσμου.  Για την εκμάθηση υποστηρίζεται  ότι  τα

διάφορα απτά αντικείμενα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργητική μάθηση. Η κίνηση του

σώματος  και  ο  χειρισμός  αντικειμένων  είναι  δεξιότητες  πολύτιμες  για  τη  γνωστική  ανάπτυξη.
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Ακόμη, αυτός ο τύπος μάθησης είναι ιδιαίτερα ευεργετικός για τομείς όπως τα μαθηματικά και η

φυσική.  Οι  μαθητές  μπορούν  να  αντιληφθούν  καλύτερα  τα  διάφορα  φαινόμενα  διότι  μπορούν

πλέον  να  τα  αγγίξουν  και  να  αλληλεπιδράσουν  μαζί  τους.  Όσο  περισσότερες  αισθήσεις

χρησιμοποιεί κάποιος στην μαθησιακή διαδικασία, τόσο ανεβαίνει το επίπεδο αυτής και η μάθηση

έρχεται εμπειρικά και πιο εύκολα.  Έτσι, μια διδακτική προσέγγιση, που προωθεί το παιχνίδι,

ενεργοποιώντας τα παιδιά να κινηθούν στον χώρο και να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ενώ

ταυτόχρονα  προωθεί  την  μαθησιακή  διαδικασία  είναι  αυτό  που  ονομάζουμε  ενσώματη

μάθηση.

1.2.2. Ιστορική αναδρομή – Σχεδίαση διεπαφής χρήστη διάχυτου υπολογισμού

Στην ιστορία της πληροφορικής στις αρχές της δεκαετίας του 90, έχουμε την εμφάνιση των

γραφικών διεπαφών χρήστη – Graphical User Interfaces (GUI). Η Microsoft έβαλε για τα καλά στις

ζωές μας τις γραφικές διεπαφές χρήστη με την κυκλοφορία και την ευρεία αποδοχή των Windows.

Τότε είχαμε για πρώτη φορά απεικόνιση στην οθόνη του υπολογιστή διάφορων μεταφορών, για

παράδειγμα τα διάφορα αρχεία είχαν την μορφή φακέλων. Έτσι, γίνεται εύκολα η σύνδεση του

αρχείου που παλιότερα κρατούσαμε σε φακέλους χειροπιαστούς με το νέο ψηφιακό αρχείο που

μπορούμε να έχουμε στον υπολογιστή. Ο κύριος στόχος ενός σχεδιαστή εκείνη την εποχή ήταν να

δημιουργήσει ένα συμβολικό σύστημα, το οποίο προβάλλεται  στην οθόνη του υπολογιστή, που

διευκολύνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και υπολογιστή.

Ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε με την παρουσίαση στον χρήστη γραφικών μεταφορών από

αντικείμενα που χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή, τα οποία στον ψηφιακό κόσμο έχουν την

ίδια ή παρόμοια λειτουργία.  

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  90  η  εταιρεία  ubicomp  παρουσίασε  κάποια  πειραματικά

μοντέλα ειδών γραφείου, τα οποία είχαν εγκατεστημένα υπολογιστικά συστήματα στο εσωτερικό

τους.  Για  παράδειγμα  είχαμε  ψηφιακά  σημειωματάρια  και  πίνακες  τα  οποία  έδειχναν  πως

φαντάζονταν ένα ψηφιοποιημένο γραφείο του μέλλοντος με υλικά της καθημερινής μας ζωής, τα

οποία όμως είχαν γίνει ψηφιακά. Φυσικά, αυτά τα πρότυπα-πειραματικά μοντέλα δεν έφτασαν ποτέ

στα χέρια των καταναλωτών. Τα τελευταία μόλις χρόνια όμως έχουμε αρχίσει να κινούμαστε και

πάλι  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  με  την  κυκλοφορία  συσκευών  που  βασίζονται  σε  απτικές

διεπαφές  χρήστη, όπως τα tablets  και τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (Wiberg M. & Robles E.

2010).

Ο διάχυτος  υπολογισμός  ή  διάχυτη  πληροφορική  φιλοδοξεί  να  ενισχύσει  τις  μεταφορές

αυτές που έχουμε στις γραφικές διεπαφές χρήστη έτσι ώστε να έχουμε αλληλεπίδραση του χρήστη

με αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Όπως είπαμε παραπάνω, διάχυτος υπολογισμός ή διάχυτη
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πληροφορική σημαίνει ότι τα υπολογιστικά συστήματα μπορούν να εμφανίζονται παντού, σε κάθε

αντικείμενο. Αυτό πετυχαίνεται με την εισαγωγή αισθητήρων και επεξεργαστών σε αντικείμενα

που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή (Wiberg M. & Robles E. 2010). 

Σύμφωνα  με  τον  Nicholas  Negroponte  (1995),  η  ψηφιοποίηση  της  ζωής  μας  είναι

αναπόφευκτη. Έτσι, σημείο εστίασης γίνεται η προσπάθεια αυτή η ψηφιοποίηση να συμβεί όσο πιο

εύκολα γίνεται. Έχουμε την μετάβαση από τις μεταφορές που υπάρχουν στα γραφικά συστήματα

διεπαφής χρήστη στην δημιουργία νέων υβριδικών συσκευών με την εγκατάσταση αισθητήρων

αφής,  κίνησης κτλ.  (Wiberg  M. & Robles  E.  2010).  Στην σχεδίαση των διεπαφών διάχυτου  η

αλληλεπίδραση γίνεται μέσω της αφής ,του χειρισμού αντικειμένων της καθημερινής ζωής και των

κινήσεων του σώματος. 

“The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of

everyday life until they are indistinguishable from it. - Weiser M.”

Ο Mark Weiser που έγραψε το παραπάνω εδάφιο το 1991 προβλέπει ότι η τεχνολογία των

υπολογιστών θα έχει  στο μέλλον τόσο βαθιά  ριζώσει  στις  ζωές  μας  που θα είναι  δύσκολο να

αντιληφθούμε  που βρίσκονται  κρυμμένα  τα  υπολογιστικά  συστήματα.  Αυτό είναι  αλήθεια  στις

μέρες μας με την έλευση όλο και περισσότερων “έξυπνων” συσκευών για κατανάλωση στο ευρύ

κοινό.  Έτσι,  σήμερα  έχουμε  “έξυπνα”  κινητά  τηλέφωνα,  αυτοκίνητα,  τηλεοράσεις,  ψυγεία,

πλυντήρια  τα  οποία  έχουν  εγκατεστημένους  αισθητήρες  και  επεξεργαστές.  Είναι  στην  ουσία

δηλαδή  ολοκληρωμένα  υπολογιστικά  συστήματα  με  πολύ  μεγαλύτερες  και  περισσότερες

δυνατότητες από ότι στο παρελθόν.  

1.3 Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού.

Η διαδραστική μας πλατφόρμα με την οποία τα παιδιά θα κληθούν να αλληλεπιδράσουν

σχηματίζοντας  τα  διάφορα  κλάσματα  είναι  στον  πυρήνα  της  ένα  βιντεο-παιχνίδι  τύπου

εξερεύνησης – περιπέτειας και ανακάλυψης. Όπως θα δούμε παρακάτω, διδακτικές παρεμβάσεις

τέτοιου  τύπου  δεν  παίρνουν  την  μορφή  της  τυπικής  μάθησης,  καθώς  ο  σκοπός  του  είναι  να

αποκτήσουν  τα  παιδιά  μια  πρώτη  κατανόηση  για  το  υπό  διερεύνηση  αντικείμενο  και  να  τα

προετοιμάσουν  για  την  τυπική  μάθηση  που  θα  πραγματοποιηθεί  στο  μέλλον.  Πολλές  φορές

μάλιστα, οι μαθητές, κατά την ενασχόληση τους με διαδραστικές πλατφόρμες ενσώματης μάθησης
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δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη την ώρα εξερευνούν κάποιο αντικείμενο που εντάσσεται στο σχολικό

πρόγραμμα (όπως μαθηματικά, φυσική κτλ.).  Αυτό συμβαίνει  λόγω της παιγνιώδους φύσης της

διδασκαλίας. 

Το παιχνίδι λοιπόν είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ζωή του παιδιού. Παίζει ρόλο

στην γνωστική, κοινωνική και φυσική ανάπτυξη του και παρέχει ψυχαγωγικές και ολοκληρωμένες

δραστηριότητες. Όπως σε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου, οι διαδραστικές τεχνολογίες έχουν

τεράστιες δυνατότητες για να βελτιώσουν, να ενισχύσουν και να μετατρέψουν τελικά τα παιχνίδια.

Διαδραστικές  παιδικές  χαρές είναι  εγκαταστάσεις  που συνδυάζουν τα οφέλη της παραδοσιακής

παιδικής χαράς με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Για να παρέχουν πλούσια και ελκυστική

εμπειρία  παιχνιδιού,  είναι  σχεδιασμένες  να  αισθάνονται,  να  μαθαίνουν  και  να  προσαρμόζονται

στην  συμπεριφορά  των  παιχτών.  Έτσι,  δίνουν  κίνητρο  στα  παιδιά  να  εξερευνήσουν  και  να

αλληλεπιδράσουν  με  το  περιβάλλον,  να  αναπτύξουν  κοινωνικές  και  φυσικές  δεξιότητες.  Το

παιχνίδι μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο δομημένο, ανάλογα με τον αριθμό διεπαφών του

περιβάλλοντος και τον αριθμό των κανόνων που υπάρχουν για τις αλληλεπιδράσεις. 

Πολλές έρευνες έχουν επισημάνει τον ρόλο του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. Ο

Vygotsky  (1978)  υποστηρίζει  ότι  το  παιχνίδι  παρέχει  μια  σημαντική  ευκαιρία  για  προσωπική

ανάπτυξη. Οι αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους, η θέσπιση και τήρηση κανόνων και το παιχνίδι

ρόλων  παρέχουν  σημαντικά  μαθήματα  τα  οποία  βοηθούν  να  ελέγχουν  τις  παρορμήσεις  τους,

μαθαίνοντας να αλληλεπιδρούν με αντικείμενα. Ο Piaget (1951) επισημαίνει την σημαντικότητα

του παιχνιδιού, καθώς θεωρούσε τις προσωπικές εμπειρίες έναν πολύ δυνατό μηχανισμό μάθησης.

Επιπλέον οι διάφορες δεξιότητες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού.

Γνωστικές  δεξιότητες  όπως  η  δημιουργικότητα  κατακτώνται  μέσω  της  δημιουργίας  κανόνων

παιχνιδιών  και  την  προσαρμογή  αυτών,  καθώς  και  στην  δημιουργία  χαρακτήρων  σε  έναν

φανταστικό κόσμο σε ένα παιχνίδι ρόλων (Canning 2007; Vygotsky 1978). 

 Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε το πάντρεμα του εκπαιδευτικού χαρακτήρα που

μπορεί να έχει το παιχνίδι με τις νέες τεχνολογίες. Κατασκευάζοντας λοιπόν διεπαφές οι οποίες

απαιτούν  την  κίνηση  όλου  του  σώματος  και  την  αλληλεπίδραση  με  τα  υπόλοιπα  παιδιά,  στα

πλαίσια ενός οργανωμένου παιχνιδιού, πετυχαίνουμε γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Αξιοποιώντας τις παραπάνω αρχές, η εφαρμογή της διαδραστική πλατφόρμας μας έχει την

μορφή παιχνιδιού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαδικασία είναι βοηθητικός. Το πρόγραμμα

αντιλαμβάνεται  τις  απαντήσεις  των  μαθητών  και  δίνει  ανατροφοδότηση μην  επιτρέποντας  στο

παιχνίδι  να προχωρήσει  και  να φτάσει  στο τέλος  του μέχρι  να δοθούν από τους μαθητές  ένας

συγκεκριμένος  αριθμός  σωστών  απαντήσεων.  Επιπλέον  δεν  επιτρέπεται  ο  τερματισμός  του
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παιχνιδιού αν δεν έχουν ολοκληρώσει οι μαθητές όλες τις δοκιμασίες. Άρα η παρέμβαση έχει την

μορφή καθοδηγούμενης διδασκαλίας, όχι από τον δάσκαλο του οποίου ο ρόλος είναι βοηθητικός,

αλλά από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ)

1.4. Καθοδηγούμενη διδασκαλία από τον Η/Υ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρμογές που δίνουν στον Η/Υ το ρόλο δασκάλου.  Ένα

λογισμικό αυτού του τύπου θα πρέπει να προσφέρει στο μαθητή, απεριόριστη πρακτική άσκηση, να

παρέχει συνεχή ανάδραση, να εξηγεί πώς να βρεθεί η σωστή απάντηση σε ένα πρόβλημα, και να

περιλαμβάνει ένα υποσύστημα παρακολούθησης της προόδου του μαθητή. Πρέπει να προσδιορίζει

τις προαπαιτούμενες γνώσεις, να προσαρμόζει τις ασκήσεις και τις επεξηγήσεις του στις ανάγκες

του κάθε μαθητή βασιζόμενο στην ανταπόκριση του μαθητή, και να παρέχει εύχρηστο σύστημα

λεξιλογίου και βιβλιογραφικής αναφοράς. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την εξάσκηση

των μαθητών σε επιμέρους ενότητες διδακτέας ύλης. Θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε την ύλη

που  προσφέρεται  με  ένα  αντίστοιχο  βιβλίο  ασκήσεων,  με  τη  διαφορά  πως  στα  προγράμματα

εξάσκησης δεν είναι επιτακτική η παρέμβαση του δασκάλου. Η διόρθωση και η ανατροφοδότηση

γίνεται  από  το  πρόγραμμα,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  προσαρμοστεί  στις  δυνατότητες  του

ασκούμενου και να παρουσιάσει στο τέλος την πορεία και την επίδοσή του. 

1.5 Ενσώματη Διδασκαλία-Μάθηση
Με τον όρο ενσώματη διδασκαλία και μάθηση εννοούμε την μάθηση που λαμβάνει χώρα σε

ένα  περιβάλλον  στο  οποίο  οι  μαθητές  καλούνται  να  σηκωθούν  από  τις  θέσεις  τους  και  να

χρησιμοποιήσουν  το  σώμα  τους  είτε  κινούμενοι  σε  έναν  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο,  είτε

χειριζόμενοι διάφορα τεχνολογικά αντικείμενα. Τα αποτελέσματα των δράσεων των μαθητών τα

επεξεργάζεται ο Η/Υ και έχουμε ανατροφοδότηση με τρόπο οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό. Η

οπτική ανατροφοδότηση περιλαμβάνει τα δρώμενα που προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή

ενώ ως ακουστική ανατροφοδότηση εννοούμε τους διάφορους ήχους ή διαλόγους που αναπαράγει

ο Η/Υ ανάλογα με την περίπτωση. Τέλος κιναισθητική ανατροφοδότηση μπορούμε να έχουμε στην

περίπτωση  που  θα  ασχοληθούμε  με  την  ρομποτική.  Στην  παρούσα  εργασία  έχουμε

οπτικοακουστικό τρόπο ανατροφοδότησης. 
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Στο επόμενο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με τις 2 διαφορετικές προσεγγίσεις της ενσώματης

μάθησης.

1.5.1 Οι δυο διαφορετικές προσεγγίσεις της ενσώματης μάθησης (Perception-
based & Action-based) 

Σύμφωνα με τον Abrahamson (2013) υπάρχουν 2 τρόποι να υλοποιηθεί η ενσώματη μάθηση

στην διδασκαλία των μαθηματικών. Η σχεδίαση των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για αυτή

θα πρέπει  να βασίζεται  στην αντίληψη ή στην δράση (perception-based design & action-based

design). Αυτή η ταξινόμηση είναι χρήσιμη στους παιδαγωγούς που σκοπεύουν να σχεδιάσουν μια

διδασκαλία των μαθηματικών με βάση την ενσώματη μάθηση.  Ένα παράδειγμα εργαλείου που

βασίζεται στην δράση-κίνηση στον χώρο  είναι η χρήση της αριθμογραμμής. 

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις σχεδίασης εργαλείων έχουν σαν κοινή γραμμή, την βοήθεια που

προσφέρουν στους μαθητές στην σύλληψη μαθηματικών εννοιών, μέσω της προσπάθειας που θα

καταβάλλουν οι  μαθητές  να  ενισχύσουν  και  να συζητήσουν με  τους  συμμαθητές  τους  και  τον

εκπαιδευτικό  τις  προσωπικές  τους  αντιλήψεις  πάνω στα διάφορα μαθηματικά  σχήματα-έννοιες.

Αυτό θα πει, όπως θα δούμε και παρακάτω, ότι μια προσέγγιση ενσώματης διδασκαλίας μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σαν μια προεργασία, πριν την συνηθισμένη διδασκαλία. Έτσι ώστε οι μαθητές να

έχουν την δυνατότητα να ερευνήσουν και  να αναπτύξουν μια αντίληψη για τις  έννοιες  που θα

μελετηθούν αργότερα στην συνηθισμένη διδασκαλία. 

Αναλυτικότερα,  η σχεδίαση με βάση την αντίληψη και  η  σχεδίαση με βάση την δράση

μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  κοινωνικο-πολιτιστικές  ερμηνείες  της  κονστρουκτιβιστικής

παιδαγωγικής  προσέγγισης  (Abrahamson,  2012).  Με  την  έννοια  ότι  συμμορφώνονται  με  τους

πόρους και την καθοδήγηση που πρέπει να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί  σύμφωνα με αυτή τη

προσέγγιση, όπως γράφει ο Von Glasersfeld το 1992 στο άρθρο Aspects of radical constructivism

and its educational recommendations (Abrahamson 2013).  

Και  οι  2  προσεγγίσεις  σχεδίασης εργαλείων βάζουν τους  μαθητές  σε μια διαδικασία να

ανταποκριθούν και να βρουν λύση σε μία προβληματική κατάσταση με βάση αυτά που βλέπουν.

Έπειτα,  αυτή  η  φυσική  ικανότητα  των  μαθητών  αρχίζει  να  μετατρέπεται  σε  μια  αναλυτική

συζήτηση για την ίδια κατάσταση, χρησιμοποιώντας διάφορα συμβολικά αντικείμενα,  την φωνή

των εκπαιδευτικών και την τοποθέτηση τους στον χώρο (Abrahamson, 2013). 

Στην προσέγγιση με βάση την αντίληψη έχουμε σχεδίαση που στοχεύει σε μια έννοια τύπου

Α/Β (επιθυμητή κατάσταση / πιθανές καταστάσεις), παρουσιάζονται έτσι   μαθηματικές έννοιες και

παραδείγματα  με  τέτοιο  τρόπο  έτσι  ώστε  ,οι  μαθητές,  πολλές  φορές  δεν  αντιλαμβάνονται  ότι
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“κάνουν μαθηματικά” (Abrahamson, 2013).  Οι μαθητές δεν αναμένεται  να εφαρμόσουν και να

κατανοήσουν με αναλυτικό τρόπο της έννοιες που τους παρουσιάζονται , αλλά να αναπτύξουν και

να μοιραστούν με τον δικό τους απλοϊκό τρόπο τις απόψεις τους για τον τρόπο που έλυσαν ή

προσπάθησαν να επιλύσουν την προβληματική κατάσταση που τους παρουσιάστηκε.  Ένα απλό

παράδειγμα εφαρμογής αυτής της προσέγγισης είναι η προβληματική κατάσταση: “Όταν πετάμε

δύο νομίσματα στον αέρα, ποια είναι η πιθανότητα να πέσουν και τα 2 στο έδαφος με την ίδια

πλευρά προς τα πάνω;” (κορώνα ή γράμματα). Οι μαθητές σε αυτό το παράδειγμα προσπαθούν να

λύσουν την προβληματική κατάσταση με τους δικούς τους τρόπους, για παράδειγμα μεγαλύτεροι

σε  ηλικία  μαθητές  μπορεί  να  εφαρμόσουν  αναλυτική  σκέψη,  μικρότεροι  μαθητές  μπορεί  να

επαναλάβουν  την  διαδικασία  πολλές  φορές  ερευνώντας  πόσες  πιθανές  καταλήξεις  έχει  το  να

πετάξεις δυο νομίσματα στον αέρα. Οι μαθητές σε αυτό το παράδειγμα ερευνούν την έννοια της

πιθανότητας, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην αντιληφθούν ότι “κάνουν μαθηματικά”. 

Η  προσέγγιση  με  βάση  την  δράση  έχει  αναδυθεί  μέσα  από  θεωρητικές  και  εμπειρικές

έρευνες  στις  γνωστικές  επιστήμες  και  θεωρεί  την σωματική  δραστηριότητα σαν την πηγή ,την

ουσία και την διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος φτάνει στη νόηση. Στην διδακτική των

μαθηματικών έχουμε μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για υποστήριξη αυτής της προσέγγισης με τη

δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο στόχο (goal based) οι οποίες οδηγούν

στην σύλληψη μαθηματικών  εννοιών.  Το ερώτημα είναι  πώς αυτές  οι  δραστηριότητες,  αυτή  η

σωματική αλληλεπίδραση θα οδηγήσει στην μάθηση και πώς ο εκπαιδευτικός θα κατορθώσει να

καθοδηγήσει αυτή τη διαδικασία. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που κατασκευάστηκε για την έρευνα

μας βασίζεται σε αυτή την προσέγγιση. 

Ο Abrahamson ερευνά την υπόθεση ότι η μαθηματική κατανόηση μπορεί να προέλθει από

μια  προσπάθεια  που  κάνει  κάποιος  να  ενισχύσει,  να  αναπαραστήσει  ή  να  αναστοχαστεί  στις

απλοϊκές  του  ιδέες  ,  καθώς  και  στις  κινήσεις  που  κάνει  για  να  λύσει  ένα  πρόβλημα

χρησιμοποιώντας διάφορα κοινωνικά εργαλεία έτσι ώστε να θεσπίσει μια διαδικασία που οδηγεί

στην  λύση  της  προβληματικής  κατάστασης  και  βασίζεται  στην  σωματική  δραστηριότητα

(Abrahamson ,2013). 

Το  σκεπτικό  πίσω από την προσέγγιση  με  βάση  την  δράση  συγκλίνει  με  τα  εμπειρικά

ευρήματα  από  τα  δυναμικά  συστήματα  αντίληψης  στην  μηχανική  ανάπτυξη,  τα  ευρήματα

ανθρωπολογικών ερευνών σχετικά με τις κινήσεις των βρεφών και την γνωστική-ανθρωπολογική

έρευνα  (Abrahamson  ,2013).  Αυτές  οι  αρχές  ορίζουν  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  ως  την

καθοδηγούμενη,  επαναλαμβανόμενη  λύση  σε  προβλήματα  μέσω  της  ανακάλυψης  των

διαφορετικών τύπων αλληλεπίδρασης του σώματος μας με τον φυσικό κόσμο. 
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Η  μάθηση  με  το  σώμα  περιλαμβάνει  την  ενσώματη  αλληλεπίδραση  σύμφωνα  με  τον

Dourish.  Αυτή  είναι  μια  προσέγγιση  σχεδιασμού  και  ανάλυσης  της  αλληλεπίδρασης  η  οποία

λαμβάνει  την  σωματική  κίνηση  ως  κεντρική  έννοια-συστατικό  στο  φαινόμενο.  Ενσώματη

δραστηριότητα ορίζεται ως η δημιουργία, ο χειρισμός και ο διαμοιρασμός γνώσης και νοήματος

μέσα από την αλληλεπίδραση με διάφορα τεχνολογικά αντικείμενα (artifact). 

Γενικά, και οι 2 προσεγγίσεις (αυτή που βασίζεται στην αντίληψη και αυτή που βασίζεται

στην δράση) προσφέρουν στους μαθητές μια αίσθηση συνέχειας μεταξύ στις απλοϊκές προσωπικές

τους  αντιλήψεις  για  την  επίλυση  ενός  προβλήματος  και  την  αποτελεσματική  περάτωση  της

διαδικασίας επίλυσης μέσω μιας επιστημονικής, αναλυτικής και δοκιμασμένης διαδικασίας. 

Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν μπορεί να επέλθει εννοιολογική κατανόηση μέσα

από την σωματική αλληλεπίδραση; Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι πιθανό, λόγω του ότι

είμαστε όντα που ζουν και αλληλεπιδρούν μέσα στον φυσικό κόσμο. Άρα και η προσπάθεια να

καταλάβουμε  την  εννοιολογική  ανάπτυξη  πρέπει  να  αρχίζει  από  την  φυσική  αλληλεπίδραση

(Trninic & Abrahamson).

Σύμφωνα με τον Fodor η αλληλεπίδραση χωρίζεται σε 3 τομείς: την αντίληψη, την σκέψη

και την δράση. Πολλές φορές η γνωστική λειτουργία αφορά μόνο την σκέψη και απομακρύνεται

από την αντίληψη και την δράση. Αλλά είναι δυνατόν να φτάσουμε στην γνώση μέσω της δράσης; 

Έτσι, έχουμε την μελέτη της ενσώματης μάθησης η οποία έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια

κυρίως  λόγω  της  ανάπτυξης  στους  τομείς  της  ρομποτικής,   των  γνωστικών  επιστημών,  της

φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της πληροφορικής  (Trninic & Abrahamson). Σύμφωνα με τους

Dove, Barsalou και Melser υπάρχουν επιστήμονες που αναγνωρίζουν ότι το σώμα μπορεί να έχει

κάποιο ρόλο στην γνωστική λειτουργία. Άλλοι επιστήμονες πιστεύουν ότι το σώμα και η δράση

παίζει σημαντικό ρόλο στην γνωστική λειτουργία και τέλος κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η

γνώση αυτή καθεαυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά δράση.  (Trninic & Abrahamson). 

Όπως είπαμε παραπάνω η ανάπτυξη της ρομποτικής και της πληροφορικής έχουν κυρίαρχο

ρόλο στην δημιουργία δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ενσώματη μάθηση, στην κίνηση στον

χώρο, στην δράση, στην χρησιμοποίηση του σώματος γενικότερα.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα

είναι  η  κονσόλα  βίντεο  παιχνιδιών  Nintendo  Wii  μέσω  της  οποίας  ο  παίκτης  μπορεί  να

χρησιμοποιεί τις κινήσεις του σώματος του σαν διεπαφή χρήστη (User Interface, UI). Η δυνατότητα

να  κουνάς  τα  χέρια  σου  μπροστά  στην  οθόνη  εξομοιώνοντας  ένα  παιχνίδι  τένις  ή  να

χρησιμοποιήσεις  την  φωνή  σου  για  να  αλληλεπιδράσεις  με  το  σύστημα  αποτελούν  πρόσφατα
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τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία δίνουν καινούριο ενδιαφέρον στην κατασκευή διαδραστικών

δραστηριοτήτων ενσώματης μάθησης.  

Η χρήση της ενσώματης μάθησης σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας μπορεί να

δώσει δυνατότητες να κατανοηθούν και οι πιο αφηρημένες έννοιες. Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα

φυσικής σχετικά με την ανάκλαση – διάθλαση του φωτός, οι μαθητές θα μπορούσαν να πάρουν τον

ρόλο ενός φωτονίου και μέσω της εικονικής πραγματικότητας να κατανοήσουν πως αυτό κινείται

στον χώρο. Μέσω μιας τέτοιας εμπειρίας τα παιδιά μπορούν να κατασκευάσουν την νέα γνώση,

βιώνοντας στην κυριολεξία την κίνηση του φωτονίου. 

Πιο συγκεκριμένα στα μαθηματικά υπάρχουν έννοιες που παραδοσιακά δυσκολεύουν τους

μαθητές διότι σύμφωνα με την θεωρία της ενσώματης μάθησης η καθημερινή ζωή δεν προσφέρει

ευκαιρίες δράση και ενσώματη μάθηση των εννοιών αυτών. 

 

1.5.2. Διαδραστική μάθηση

Βασισμένες  στον  παραπάνω  ισχυρισμό,  πολλές  έρευνες  στην  περιοχή  της  απτής  και

ενσώματης  αλληλεπίδρασης  έχουν  επικεντρωθεί  στην  ανάπτυξη  φυσικών  διαδραστικών

συστημάτων μάθησης. Υποστηρίζεται ότι υπάρχουν πολλά οφέλη από αυτά τα στυλ μάθησης, όπως

να ενθαρρυνθεί ο αναστοχασμός, η συμμετοχική μάθηση και η αυτενέργεια, να κατανοηθούν οι

διάφορες ενσώματες μεταφορές, εμφύτευση γνώσης στο ασυνείδητο - μυική μνήμη η οποία μπορεί

να  ανακαλεστεί  και  να  χρησιμοποιηθεί  αυτόματα.  Ο  χειρισμός  των  φυσικών  αντικειμένων

ενθαρρύνει  την  αυτενέργεια  στα  παιδιά.  Έτσι,  η  απτή  αλληλεπίδραση  με  φυσικά  αντικείμενα

μπορεί να είναι πολύτιμη για μάθηση και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία

να έχουμε έναν τρόπο μάθησης ο οποίος να μοιάζει με παιχνίδι. Ο χειρισμός φυσικών αντικειμένων

παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση ενός παιδιού. Για παράδειγμα ο γνωστός μας άβακας, ένα

απλό αντικείμενο το οποίο μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε αφηρημένες έννοιες που σχετίζονται

με  την φυσική και  τα μαθηματικά.  Οι  διάφορες  μεταφορές  έχουν διαφορετική  μορφή σε κάθε

άνθρωπο ανάλογα με τις εμπειρίες του.

1.6 Χειρισμός Απτών Τεχνολογικών Διαδραστικών Αντικειμένων 
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Με  τον  όρο  artifact  εννοούμε  τα  διάφορα  αντικείμενα  –  τεχνουργήματα  που  έχει

κατασκευάσει ο άνθρωπος και έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία. Για παράδειγμα ο γνωστός μας

άβακας είναι  ένα τεχνούργημα που βοηθάει  στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών από παιδιά

μικρών ηλικιών εδώ και πολλά χρόνια.  Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στα τεχνολογικά

αντικείμενα που μπορεί να έχουν τον ανωτέρω ρόλο. 

1.6.1 Κονστρουκτιβιστική προσέγγιση και απτικές διεπαφές χρήστη στα 
μαθηματικά και υπολογιστές τύπου Tablet

Στην άτυπη μάχη μεταξύ παραδοσιακών και προοδευτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση,

η γραμμή πυρός για την μεριά των κονστρουκτιβιστών είναι η σημαντικότητα της εξερεύνησης-

ανακάλυψης, της κατασκευής της νέας γνώσης από τον μαθητή. Η προοδευτική αυτή προσέγγιση

αποκτά νέο ενδιαφέρον με την άφιξη των νέων τεχνολογιών όπως η ρομποτική και η τρισδιάστατη

εκτύπωση.  Έτσι,  έχει  έρθει  στο  προσκήνιο  η  ανάγκη  να  υλοποιηθούν  δραστηριότητες  που

προάγουν  την  εξερεύνηση-ανακάλυψη.  Υποστηρίζεται  ότι  οι  μαθητές  που  ανακαλύπτουν

επιστημονικές έννοιες μόνοι τους, αποκτούν πιο βαθιές και ουσιώδες γνωστικές δομές οι οποίες

μάλιστα είναι  πιο εύκολο να μεταφερθούν σε άλλα πλαίσια (Schneider,  Blikstein ,2015).  Είναι

δηλαδή πολύ πιο ωφέλιμο για τους μαθητές, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, να κατασκευάζουν την

νέα  γνώση  μέσω  της  αλληλεπίδρασης  με  τον  κόσμο  γύρο  τους  από  το  να  πρέπει  να

απομνημονεύσουν γεγονότα και διαδικασίες. 

Προηγούμενες  εμπειρίες  έχουν  δείξει  ότι  ο  σχεδιασμός  και  η  παροχή  κατάλληλου

περιβάλλοντος  μάθησης  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  αρχές,  αποτελεί  μια  ιδιαίτερα  δύσκολη

διαδικασία. Αποτέλεσμα είναι κάποιοι μαθητές οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε μεγάλο

βαθμό από τέτοια περιβάλλοντα μάθησης, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στους κλασσικούς

τρόπους  και  μέσα  διδασκαλίας.  Στόχος  είναι  λοιπόν  η  σύλληψη  νέων  τρόπων  σχεδίασης

δραστηριοτήτων που βασίζονται στην εξερεύνηση-ανακάλυψη, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις

ανάγκες όλων ή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών (Schneider, Blikstein ,2015).

Σύμφωνα με τις μελέτες των Bransford και Schwartz, οι μαθητές που είχαν πάρει μέρος σε

δραστηριότητες εξερεύνησης πριν την παράδοση του κύριου κορμού του μαθήματος, απέδωσαν

καλύτερα  από  την  ομάδα  ελέγχου  που  δεν  πήρε  μέρος  στην  ανακαλυπτική  -  εξερευνητική

δραστηριότητα.  Κατέληξαν  λοιπόν  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  προπαρασκευαστικές  αυτές

δραστηριότητες δεν έχουν ως στόχο να διδάξουν στους μαθητές μια έννοια με την επιστημονική

της μορφή, αλλά να προετοιμάσουν τους μαθητές για την μελλοντική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι ο

στόχος της ανακαλυπτικής δραστηριότητας είναι οι μαθητές να εξερευνήσουν περίπλοκες έννοιες,
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αναστοχαζόμενοι και στο τέλος να κατασκευάσουν μια δικιά τους μικρή-θεωρία για ένα φαινόμενο

πριν έρθουν σε επαφή με την επιστημονική μορφή του. Αργότερα στην κύρια διδασκαλία μπορούν

να  συγκρίνουν  την  δικιά  τους  εκδοχή  με  την  επιστημονική  (Schneider,  Blikstein  ,2015).  Η

παρέμβαση αυτή,  σύμφωνα και  με  την κοντστρουκτιβιστική  προσέγγιση,  οδηγεί  σε υψηλότερα

επίπεδα μάθησης διότι οι μαθητές έχουν προσωπική άποψη για το φαινόμενο ή την έννοια και

μπορούν να δώσουν νόημα πιο εύκολα στην επιστημονική εξήγηση που τους δίνει ο εκπαιδευτικός.

Αυτή  η  προσέγγιση  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  πρακτική  “παράδοση  –  εξάσκηση”  η  οποία

παραδοσιακά χρησιμοποιείται. 

Προηγούμενη μελέτη των Schneider & Blikstein το 2013 έχουν δείξει ότι η εφαρμογή της

προηγούμενης  προσέγγισης  χρησιμοποιώντας  απτικές  διεπαφές  χρήστη,  οδήγησε σε υψηλότερα

επίπεδα  μάθησης  συγκριτικά  με  την  εφαρμογή  των  ίδιων  δραστηριοτήτων  χωρίς  τις  απτικές

διεπαφές χρήστη σε μια διδασκαλία τύπου “παράδοση – εξάσκηση”. 

Τα διαδραστικά Tabletop (εικόνα 1) θεωρούνται  ιδανική πλατφόρμα για την κατασκευή

δραστηριοτήτων  σύμφωνα  με  την  θεωρία  του  κονστρουκτιβισμού.  Οι  Dillenbourg  και  Evans

αναφέρουν ότι τα Tabletop είναι ιδανικά διότι υποστηρίζουν την εργασία σε μικρές ομάδες προς

την επίλυση κάποιου προβλήματος μέσω της εξερεύνησης διάφορων καταστάσεων. Επίσης, δίνεται

μεγάλη έμφαση στις κινήσεις του σώματος με τις διάφορες χειρονομίες που χρειάζονται για να

αλληλεπιδράσει κανείς με το σύστημα. Τα  Tabletop είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και από

ξεχωριστά  άτομα  αλλά  προτείνεται  η  χρήση  τους  από  μικρές  ομάδες  ατόμων  έτσι  ώστε  να

προάγεται και η συνεργασία. 

Ε ι κ ό ν α  1 :

Tabletop
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Η  σχεδίαση  μιας  απτικής  διεπαφής  χρήστη  η  οποία  υποστηρίζει  κονστρουκτιβιστικές

λειτουργίες πρέπει να ακολουθεί κάποιες αρχές: 

1)  Οι  μαθητές  αλληλεπιδρούν  με  πιο  οικείο  τρόπο,  χρησιμοποιώντας  το  σώμα  τους,  με  τις

αναπαραστάσεις των διάφορων εννοιών.

2)  Οι  μαθητές  δουλεύουν  σε  μικρές  ομάδες,  στις  οποίες  καλούνται  να  συνεργαστούν  και  να

εξερευνήσουν ελεύθερα το υπό μελέτη αντικείμενο, φαινόμενο ή έννοια.

3) Οι δραστηριότητες αυτές δεν αντικαθιστούν την κύρια διδασκαλία.  Αντίθετα  προετοιμάζουν

τους μαθητές για την μελλοντική μάθηση. 

Αυτές οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αποτελούν τον πυλώνα κάθε προσπάθειας να

κατασκευαστεί ένα διαδραστικό σύστημα με απτά τεχνολογικά αντικείμενα (Schneider, Blikstein ,

2015). 

 Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι υπολογιστές αφής χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο

στην εκπαίδευση. Ένας πολύ εύκολος τρόπος να εντάξουμε ένα απτικό σύστημα διεπαφής χρήστη

είναι οι οθόνες αφής στους υπολογιστές τύπου tablet. Υπάρχει η υπόθεση ότι λόγω της φύσης των

οθονών αφής, οι χρήστες αντιλαμβάνονται διαισθητικά το περιεχόμενο με το οποίο αλληλεπιδρούν,

και  τελικά  βελτιώνουν  την πρόσβαση στην γνώση.  Το πλαίσιο  που ενισχύει  την  προηγούμενη

πρόταση το αντλούμε από τα πεδία της γνωστικής ψυχολογίας και της πληροφορικής. Σε έρευνα

που πραγματοποιήθηκε από τους Dube A. & Mcewen R.  προσεγγίστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι

οθόνες αφής βοηθούν την κατανόηση και την καλύτερη αντίληψη μαθηματικών εννοιών. 

Οι οθόνες αφής λειτουργούν διαισθητικά διότι ο χρήστης τις ελέγχει μέσω απλών φυσικών

επαφών του σώματός του (άγγιγμα του χεριού) ενεργώντας διάφορες χειρονομίες – κινήσεις. Όπως

θα δούμε και παρακάτω οι υπολογιστές αφής χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό τόσο στην τυπική

εκπαίδευση στο σχολείο όσο και στην άτυπη εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα στο σπίτι. 

Οι  χειρονομίες  που  χρησιμοποιούνται  στους  υπολογιστές  αφής  αποτελούν  έναν  τρόπο

επικοινωνίας  και  ανταλλαγής  πληροφοριών,  αλλά  ταυτόχρονα  αποτελούν  και  φυσική

αλληλεπίδραση. Για να καταλάβουμε καλύτερα την λειτουργία των κινήσεων – χειρονομιών  και

τον τρόπο που συμβάλλουν στην κατανόηση θα πρέπει να στραφούμε στην γνωστική ψυχολογία

και  στην  θεωρία  της  ενσώματης  μάθησης.  Όπως  είδαμε,  η  θεωρία  της  ενσώματης  μάθησης

προτείνει μια σύνδεση, μια πολύ στενή και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της σκέψης και της δράσης.

Έτσι, ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με φυσικά αντικείμενα επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε
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και αντίθετα ο τρόπος που σκεφτόμαστε ή αντιλαμβανόμαστε τις διάφορες έννοιες ή φαινόμενα

επηρεάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τα διάφορα φυσικά αντικείμενα. Επίσης, η θεωρία της

ενσώματης μάθησης υποστηρίζει ότι  τα απτικά συστήματα διεπαφής χρήστη (πχ.  Οθόνες αφής)

μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και μάθησης. Ακόμη, η σύνδεση της

γνώσης με την φυσική αλληλεπίδραση οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των διάφορων εννοιών που

μελετούνται (Dube A. & Mcewen R. 2014). 

Πρόσφατες έρευνες μόλις που έχουν αρχίσει να δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η φυσική

αλληλεπίδραση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην εκμάθηση των μαθηματικών.

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν δείξει ότι η  αλληλεπίδραση με τον φυσικό

κόσμο  μπορεί  να  δώσει  στα  άτομα  την  δυνατότητα  να  κατασκευάσουν  εσωτερικές,  νοητικές,

προσωπικές αναπαραστάσεις σχετικά με τις διάφορες έννοιες ή φαινόμενα. Η έρευνα των Dube A.

& Mcewen R. (2014) έδειξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλληλεπίδραση με μια οθόνη αφής

οδηγεί σε κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Με λίγα λόγια η έρευνα έδειξε ότι οι κινήσεις

-χειρονομίες επηρεάζουν την νόηση και έχει νόημα η χρησιμοποίηση τους στην διδασκαλία των

μαθηματικών. 

Οι  οθόνες  αφής  παρέχουν  μια  πιο  διαδραστική  προσέγγιση  σε  σχέση  με  την  κλασική

διδασκαλία και την χρησιμοποίηση ενός τετραδίου ή την προφορική διδασκαλία. Όμως πρέπει να

λάβουμε  υπόψιν  μας  ότι  η  διδασκαλία  των  μαθηματικών  θεωρείται  πως  γίνεται  με  τρόπο

αφηρημένο που εστιάζει στην εκμάθηση διαδικασιών και εννοιών που μπορούν να γενικευτούν.

Έτσι, πρέπει να ερευνηθεί εις βάθος η υπόθεση ότι η αλληλεπίδραση με οθόνες αφής έχει σημασία

στην διδασκαλία των μαθηματικών (Dube A. & Mcewen R. 2014). 

Η αλληλεπίδραση με φυσικά αντικείμενα και η χρησιμοποίηση μεταφορών είχε ανέκαθεν

πρωτεύοντα ρόλο στην διδακτική των μαθηματικών. Σε μικρές ηλικίες, ακόμα και πριν την έναρξη

της τυπικής μάθησης στο σχολείο, τα παιδιά εκπαιδεύονται με την μέτρηση φυσικών αντικειμένων

όπως των παιχνιδιών τους.  Το μέτρημα αυτό βοηθάει  τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών στην

κατανόηση  της  πρόσθεσης  και  της  αφαίρεσης.  Θα  ήταν  πραγματικά  πολύ  δύσκολο  να

προσπαθήσουμε να διδάξουμε μαθηματικά σε μικρές ηλικίες χωρίς αυτή την μεταφορά. Έτσι, τα

παιδιά μαθαίνουν να συνδυάζουν τα σύμβολα των διάφορων αριθμών με πραγματικές ποσότητες

από φυσικά αντικείμενα και επιπλέον η δυνατότητα οπτικοποίησης της έννοιας της πρόσθεσης και

αφαίρεσης παίζοντας με φυσικά αντικείμενα οδηγεί στην κατανόηση των εννοιών αυτών. Η οθόνες

αφής δεν αποτελούν κλασική μορφή φυσικής αλληλεπίδρασης. Οι κινήσεις και οι χειρονομίες που

χρησιμοποιούν οι  οθόνες αφής δεν μπορούν να συγκριθούν  με την αλληλεπίδραση με φυσικά
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αντικείμενα για παράδειγμα με την χρήση του άβακα ή την χρήση “κομματιών πίτας” για την

διδασκαλία των κλασμάτων (Dube A. & Mcewen R. 2014). 

Στην διαδραστική μας πλατφόρμα προσπαθούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα από

τις οθόνες αφής κατασκευάζοντας ένα διαδραστικό πάτωμα με το οποίο οι μαθητές καλούνται να

αλληλεπιδράσουν αγγίζοντας τα διάφορα σημεία του. Το διαδραστικό αυτό πάτωμα αντικαθιστά

την οθόνη του tabletop που είδαμε παραπάνω και συνδυάζει την κίνηση στον χώρο με τις κινήσεις

του  σώματος  και  τις  χειρονομίες  που  αναφέρθηκαν  στην  χρήση  του  tabletop.  Παράλληλα

προωθούμε  έναν  μαθητοκεντρικό  τρόπο  διδασκαλίας,  καθώς  οι  μαθητές  επιχειρούν  να

κατασκευάσουν την νέα γνώση μέσω μιας διαδικασίας εξερεύνησης και ανακάλυψης. 

1.6.2 Τυπική, μη Τυπική – Άτυπη Μάθηση 

Η τυπική εκπαίδευση, είναι σαφώς το έντονα θεσμοθετημένο, χρονολογικά διαβαθμισμένο

και  ιεραρχικά  δομημένο  «εκπαιδευτικό  σύστημα»,  που  εκτείνεται  από  την  πρώτη  σχολική

εκπαίδευση έως τις ανώτερες σπουδές του πανεπιστημίου (Coombs, P. H. 1968). Με απλά λόγια

για τα πλαίσια του δημοτικού σχολείου είναι η διδασκαλία που λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη

όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα και χρησιμοποιώντας τα συνήθη μέσα.  

Η  μη-τυπική  εκπαίδευση,  είναι  κάθε  οργανωμένη,  συστηματική  εκπαιδευτική

δραστηριότητα,  που  υλοποιείται  εκτός  του  πλαισίου του  τυπικού  συστήματος,  προκειμένου  να

παράσχει επιλεγμένους τύπους μάθησης σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, ενήλικους αλλά

και παιδιά (Coombs, P. H. 1968).

Η άτυπη εκπαίδευση  είναι  η  δια  βίου  διαδικασία  από  την  οποία  το  άτομο αποκτά  και

συσσωρεύει  γνώσεις, δεξιότητες,  στάσεις και αντιλήψεις  από τις καθημερινές εμπειρίες  και την

έκθεση στο περιβάλλον – στο σπίτι, στην εργασία, στο παιχνίδι, από το παράδειγμα και τις στάσεις

της  οικογένειας  και  των  φίλων,  τα  ταξίδια,  την  ανάγνωση  εφημερίδων  και  βιβλίων  ή  από  τα

ραδιόφωνο και  τον κινηματογράφο.  Γενικά,  η  άτυπη εκπαίδευση είναι  μη συστηματική και  θα

μπορούσε  να  αποτιμηθεί  με  βάση  τον  όγκο  της  συνολικής  δια  βίου  μάθησης  ενός  ατόμου  –

περιλαμβανομένης ακόμη και αυτής ενός «εκπαιδευμένου» σε υψηλό βαθμό ατόμου.  

Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω  οι  εκπαιδευτικές  διαδραστικές  πλατφόρμες  ενσώματης

μάθησης δεν αποτελούν μέρος της τυπικής μάθησης. Μπορούμε να σημειώσουμε κάποιες διαφορές

μεταξύ της τυπικής και της άτυπης μάθησης κοιτώντας μέσα από το πρίσμα της διδασκαλίας των

μαθηματικών μέσω ενσώματης μάθησης και χειρισμού αντικειμένων. Έτσι, στην μη τυπική μάθηση

η  οποία  λαμβάνει  χώρα  εκτός  πλαισίου  του  αναλυτικού  προγράμματος  έχουμε  ένα  σύνολο
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δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν αναγνώριση αριθμών, σύγκριση αριθμών. Η αλληλεπίδραση

με  ένα  επιτραπέζιο  τέτοιου  τύπου  έχει  αποδειχθεί  από  έρευνες  ότι  βοηθάει  τα  παιδιά  να

κατανοήσουν τα μεγέθη των αριθμών πριν ακόμα ξεκινήσει η τυπική μάθηση τους στο σχολείο.

Ειδικότερα,  το  αποτέλεσμα  της  μη  τυπικής  αυτής  μάθησης  είναι  η  μάθηση  των  τυπικών

επιστημονικών εννοιών με μεγαλύτερη ευκολία όταν έχουν δημιουργήσει μια πρώιμη νόηση, ένα

προσχέδιο για τις έννοιες αυτές μέσω της φυσικής αλληλεπίδρασης με αντικείμενα. Αυτό σημαίνει

ότι οι νοητές μαθηματικές διεργασίες διενεργούνται μέσω της προηγούμενης εμπειρίας που έχουν

τα άτομα από την  αλληλεπίδραση με αντικείμενα του φυσικού κόσμου  (Dube A. & Mcewen R.

2014). 

Σύμφωνα  με  την  έρευνα  των   Ramani  & Siegler  (2008)  ο  χειρισμός  αντικειμένων,  για

παράδειγμα η μετακίνηση των πιονιών σε αριθμημένα τετράγωνα από το ένα μέχρι το 10 σε ένα

ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι,  μπορεί να διαμορφώσει τις πρώτες νοήσεις  για τις  μαθηματικές

έννοιες. Στην εν λόγω έρευνα, οι μαθητές που ασχολήθηκαν με το επιτραπέζιο παιχνίδι πριν την

έναρξη της τυπικής μάθησης, είχαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από τους συμμαθητές τους που

έπαιζαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι  το οποίο δεν είχε αριθμημένα τα τετράγωνα. Οι μαθητές που

έπαιξαν το αριθμημένο επιτραπέζιο παιχνίδι δημιούργησαν συνδέσεις στο μυαλό τους μεταξύ των

αριθμητικών  συμβόλων  και  της  απόστασης  που  έπρεπε  να  μετακινήσουν  τα  πιόνια.  Υπήρξε

σύνδεση μεταξύ  της  διαδικασίας  του  μετρήματος  και  της  κίνησης  των  πιονιών  και  αυτό ήταν

υπεύθυνο για την καλύτερη επίδοση τους στα μαθηματικά. Οι επιδόσεις αυτές εξηγούνται μέσω της

θεωρίας της ενσώματης μάθησης. Μικρές κινήσεις  του πιονιού ισοδυναμούν με μικρή διαφορά

μεταξύ των 2 αριθμών και αντίθετα μεγάλες κινήσεις του πιονιού αντιστοιχούν σε μεγάλη διαφορά.

Φαίνεται  ότι  η  σύνδεση  της  διδακτικής  των  μαθηματικών  με  φυσικό  χειρισμό  αντικειμένων

ενισχύει την νόηση των μαθηματικών εννοιών και βελτιώνει την μετέπειτα μαθηματική ικανότητα

και αντίληψη. 

Παρόλα αυτά δεν είναι όλες οι μορφές φυσικής αλληλεπίδρασης με αντικείμενα ωφέλιμες

για την μάθηση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει υψηλός βαθμός αντιστοιχίας ανάμεσα στην φυσική

αλληλεπίδραση  και  την  μαθηματική  έννοια.  Για  παράδειγμα  στο  παραπάνω  πείραμα  με  το

επιτραπέζιο,  η  κίνηση  των  πιονιών  πραγματοποιούνταν  σε  ευθεία  γραμμή.  Σε  μεταγενέστερη

έρευνα από τους Ramani & Siegler (2008) χρησιμοποιήθηκε ένα επιτραπέζιο που η μετακίνηση των

πιονιών γίνονταν σε κυκλικό μοτίβο. Η έρευνα έδειξε ότι το επιτραπέζιο με το κυκλικό μοτίβο είχε

μικρότερη ευεργετική επίδραση σε σχέση με αυτό που η κίνηση των πιονιών γίνονταν σε ευθεία

γραμμή. Φαίνεται ότι η πρώιμη κατανόηση των αριθμητικών αξιών συνδέθηκε με την μετακίνηση
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σε ευθεία γραμμή. Αυτό έχει νόημα αν σκεφτούμε ότι η χρήση της αριθμογραμμής είναι ιδιαίτερα

δημοφιλής στην διδασκαλία των μαθηματικών. 

Συνοψίζοντας,  οι  έρευνες  έδειξαν  ότι  η  φυσική  αλληλεπίδραση  με  αντικείμενα  που

αναπαριστούν  μαθηματικές  έννοιες,  ενισχύει  την  μαθηματική  ικανότητα  των  μαθητών

δημιουργώντας ένα πλαίσιο γύρο από το οποίο μετέπειτα χτίζεται η γνώση που κατασκευάζεται με

την τυπική μάθηση Ramani & Siegler (2008). Οι οθόνες αφής προσφέρουν ένα σύστημα απτικής

διεπαφής  χρήστη,  όμως  δεν  μπορούν  να  αντικαταστήσουν  την  αλληλεπίδραση  με  φυσικά

αντικείμενα όπως τα πιόνια ενός επιτραπέζιου. Αυτό συμβαίνει διότι τα στοιχεία που προβάλλονται

στις οθόνες παραμένουν αφηρημένα και αόριστα. Επομένως, το στοίχημα για τους υποστηρικτές

της  θεωρίας  ενσώματης μάθησης και  του χειρισμού  φυσικών  αντικειμένων  είναι  η  δημιουργία

απτικών διεπαφών χρήστη με την χρησιμοποίηση φυσικών – χειροπιαστών αντικειμένων. 

1.7. Παραδείγματα Εφαρμογής στα Μαθηματικά

1.7.1  ΜΙΤ mathematical imagery trainer.

Δημιουργήθηκε για να ερευνηθούν οι δυνατότητες  των τεχνολογικών αντικειμένων,  που

ανήκουν στην προσέγγιση σχεδίασης με βάση την δράση, στην διδακτική των μαθηματικών. Το

ΜΙΤ είναι ένα διαδραστικό σύστημα αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιεί σαν διεπαφή χρήστη (user

interface)  το  ανθρώπινο  σώμα.  Είναι  σχεδιασμένο  έτσι  ώστε  να  προωθήσει  την  ανάπτυξη  και

επισημοποίηση “αντιληπτικο-κινητικών” σχημάτων για τις διάφορες μαθηματικές έννοιες. Η πρώτη

έκδοση  του  ΜΙΤ  κατασκευάστηκε  αποκλειστικά  για  την  έρευνα  της  μαθηματικής  έννοιας  της

αναλογίας, η οποία δυσκολεύει πολλούς μαθητές. 
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Εικόνες 2,3

Η αρχή στην οποία στηρίζεται το ΜΙΤ είναι ότι οι μαθητές θα ανακαλύψουν εξερευνώντας,

χρησιμοποιώντας το σώμα τους και τα απτικά τεχνουργήματα που τους προσφέρονται, τα οποία

μπορεί να αναπαριστούν μια μαθηματική έννοια.  Το ΜΙΤ χρησιμοποιεί  την κάμερα υπέρυθρων

ακτίνων του Nintento Wii Remote με την οποία κατορθώνει να υπολογίζει τις κινήσεις που κάνουν

με τα χέρια τους οι μαθητές. 

Στην πράξη το ΜΙΤ μετράει  την απόσταση των υψών των χεριών των μαθητών από το

θρανίο. Στόχος είναι τα παιδιά να εξερευνήσουν την έννοια της αναλογίας και να φτάσουν στις

δικές  τους  μικρές  θεωρίες.  Έτσι,  όσο  πιο  κοντά  είναι  τα  χέρια  των  παιδιών  στο  θρανίο  τόσο

μικρότερη απόσταση πρέπει να έχουν τα δυο τους χέρια έτσι ώστε να μείνει πράσινη η οθόνη (που

είναι και ο στόχος). Όσο και τα δυο τους χέρια απομακρύνονται από το θρανίο (πηγαίνουν πιο

ψηλά) τόσο μεγαλύτερη απόσταση πρέπει να έχουν τα δυο χέρια μεταξύ τους για να μείνει η οθόνη

πράσινη. 

Το πείραμα διεξήχθη σε 22 μαθητές κάτω των 8 ετών σε ένα επαρχιακό σχολείο του San

Fransisco των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα παιδιά έλαβαν μέρος στην δραστηριότητα κατά

δυάδες και αργότερα ακολούθησε μια διαδικασία συνέντευξης. Ο στόχος που ανατέθηκε στα παιδιά

ήταν να εξερευνήσουν την διεπαφή προσπαθώντας να κρατήσουν την οθόνη πράσινη κουνώντας τα

χέρια τους πάνω κάτω. Όπως γίνεται αντιληπτό δεν έγινε καμιά αναφορά σε μαθηματικές έννοιες,

μιας και όπως αναφέρθηκε οι δραστηριότητες τέτοιου τύπου έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν την

μελλοντική μάθηση των παιδιών. Στόχος ήταν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δικές τους προσωπικές
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μικρές θεωρίες και στρατηγικές έτσι ώστε να καταφέρουν να κρατήσουν την οθόνη πράσινη και να

δώσουν μια εξήγηση για το πως το κατάφεραν. 

Όλα τα παιδιά κατάφεραν να  κρατήσουν την οθόνη πράσινη και  να εκφράσουν κάποια

μορφή στρατηγικής. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετά την παρέμβαση είναι να μετατρέψει αυτές

της μη μαθηματικές στρατηγικές και θεωρίες σε επιστημονική γνώση σε σχέση με την αναλογία. 

Οι περισσότεροι μαθητές ξεκίνησαν κουνώντας ένα χέρι κάθε φορά, πειραματιζόμενοι, ενώ

αργότερα κουνούσαν και τα δύο χέρια δεξιά και αριστερά ή πάνω και κάτω. Κατά μέσο όρο κάτω

από ένα λεπτό ανακάλυψαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και τα 2 χέρια τους και ότι η κάθετη

κίνηση των  χεριών  ήταν αυτή  που είχε  σημασία  για  να  πετύχουν  τον  στόχο τους.  Στην αρχή

πίστευαν ότι ήταν συγκεκριμένη η απόσταση που έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα στα χέρια τους και

αργότερα κατάλαβαν σιγά σιγά ότι είχε κάποια σημασία η απόσταση από το έδαφος. 

1.7.2 Χρησιμοποίηση TableTop

Σε μια άλλη έρευνα και συγκεκριμένα στο πείραμα των  Schneider & Blikstein οι μαθητές

συμμετείχαν σε μια εξερευνητική – ανακαλυπτική δραστηριότητα σε ένα tabletop  (τραπέζι του

οποίου η επιφάνεια είναι μια μεγάλη οθόνη αφής). Υπήρχε μια πειραματική ομάδα η οποία πριν την

διδασκαλία  πήρε  μέρος  στην  δραστηριότητα  αυτή,  ενώ  η  ομάδα  ελέγχου  πήρε  μέρος  σε  μια

διδασκαλία τύπου “παράδοση – εξάσκηση” πριν την διδασκαλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η

πειραματική  ομάδα  ωφελήθηκε  περισσότερο  από  την  διαδικασία.  Συγκεκριμένα,  η  διαφορά

απόδοσης ήταν στο 27% το οποίο είναι σημαντικό ποσοστό. Η έρευνα έδειξε ότι η παραδοσιακή

μορφή διδασκαλίας μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά από μια παρέμβαση, πριν την διδασκαλία, η

οποία έχει ανακαλυπτικό χαρακτήρα και οδηγεί στους μαθητές να κατασκευάσουν τις δικές τους

μικρές-θεωρίες  σχετικά  με  την υπό μάθηση έννοια  ενώ ταυτόχρονα τους  προετοιμάζει  για  την

μελλοντική μάθηση που θα λάβει χώρα στην κύρια διδασκαλία, όπου θα διδαχθούν τις έννοιες ή τα

φαινόμενα με την επιστημονική τους μορφή. 

Οι συμμετέχοντες έρχονταν κατά δυάδες σε μια τάξη. Αφού καλωσόριζαν τα παιδιά, τους

εξηγούσαν τι θα ακολουθήσει και ποιος ήταν ο στόχος της μελέτης. Μετά τα παιδιά καλούνταν να

συμπληρώσουν  το  pre-test,  και  μετά  από  10  λεπτά  καλούνταν  να  εξερευνήσουν  και  να

αλληλεπιδράσουν με το Tabletop για 15 λεπτά. Ο εκπαιδευτικός είχε βοηθητικό ρόλο και έδινε
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κατευθυντήριες οδηγίες μόνο όπου χρειάζονταν. Στο τέλος τα παιδιά καλούνταν να συμπληρώσουν

το post test με το οποίο αξιολογούνταν, σε σύγκριση με το προηγούμενο τεστ, τα μαθητικά οφέλη. 

Τα μαθητικά οφέλη υπολογίστηκαν από την διαφορά στον βαθμό του pre test και του post

test.  Το  pre  test  επιβεβαίωσε  ότι  δεν  είχαν  προηγούμενη  γνώση  σχετικά  με  το  γνωστικό

αντικείμενο. Κανείς μαθητής άλλωστε δεν πέτυχε βαθμολογία άνω του 10%. Έτσι οι βαθμοί στο

post  test  ενισχύουν  το  ερευνητικό  ερώτημα:  “Οι  μαθητές  που  ολοκληρώνουν  κάποια

δραστηριότητα χρησιμοποιώντας απτικές διεπαφές χρήστη σε ένα διαδραστικό tabletop, πριν την

κύρια παράδοση του μαθήματος, πέτυχαν σημαντικά καλύτερους βαθμούς από την ομάδα ελέγχου

που δεν πήρε μέρος στην εξερευνητική δραστηριότητα” (Schneider, Blikstein ,2015).

Συμπερασματικά,  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  αυτής  υποστηρίζουν  την  προσέγγιση

“προετοιμασία για την μελλοντική μάθηση” που ακολουθείται στην ενσωμάτωση των νέων αυτών

τεχνολογιών στο καθημερινό μάθημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρησιμοποίηση

ενός διαδραστικού συστήματος με απτική διεπαφή του χρήστη (tanglible user interface, TUI) σε

δραστηριότητες  ανακαλυπτικές  -  εξερευνητικές,  πριν  την  παραδοσιακή  διδασκαλία,  οδηγεί  σε

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

1.7.3 Περπάτημα στην αριθμογραμμή 

Βασικές  αριθμητικές  αναπαραστάσεις  όπως  η  χωρική  –  διαστημική  αναπαράσταση των

αριθμών,  σύμφωνα  με  έρευνες  ξεκινούν  την  ανάπτυξη  τους  κατά  την  διάρκεια  της  πρώιμης

παιδικής ηλικίας, πριν ακόμη τα παιδιά αρχίσουν το σχολείο και θεωρείται πως είναι σε θέση να

προβλέψουν τις μετέπειτα μαθηματικές ικανότητες τους. Στην έρευνα του Moeller παρατηρήθηκε

ότι μπορούμε να προβλέψουμε, την ικανότητα των μαθητών στην πρόσθεση στην Τρίτη Δημοτικού

, μετρώντας την ικανότητα τους στην Πρώτη Δημοτικού να  συγκρίνουν τους διάφορους αριθμούς

(ποιος  είναι  μεγαλύτερος  από  τον  άλλον  κτλ.),  καθώς  και  να  αναπαριστούν  τους  αριθμούς

χρησιμοποιώντας φυσικά αντικείμενα (Link Τ. ,  Moeller Κ. , Huber S. , Fischer U., Nuerk H.,

2013).  Φαίνεται  πως  είναι  ιδιαίτερα  ωφέλιμο,  οι  διάφορες  καινοτομίες  στην  διδασκαλία  των

μαθηματικών, να επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο αναπαριστούν τα παιδιά τις διάφορες

μαθηματικές  έννοιες.  Η  αριθμογραμμή  είναι  ένα  εργαλείο  και  ταυτόχρονα  μια  βασική

αναπαράσταση που έχουμε πολλές φορές στο μυαλό μας όταν θέλουμε  για παράδειγμα να βάλουμε

στην  σειρά  αριθμούς  από  τον  μικρότερο  στον  μεγαλύτερο.  Επιστήμονες  πιστεύουν  ότι  η

αριθμογραμμή καλείται αυτόματα από τον εγκέφαλο κάθε φορά που ένα άτομο έρχεται σε επαφή

με  μια  αριθμητική  ποσότητα.  Στις  δυτικές  κοινωνίες,  οι  αριθμοί  στην  αριστερή  άκρη  της
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αριθμογραμμής είναι οι μικρότεροι αριθμοί και όσο προχωρούμε προς τα δεξιά συναντούμε όλο και

μεγαλύτερους  αριθμούς.  Με  παρόμοιο  τρόπο  στα  πλαίσια  της  έρευνας  μας  τα  κομμάτια  μιας

κυκλικής πίτας είναι πιθανό να ανακαλούνται και να συσχετίζονται αυτόματα από τον εγκέφαλο

όταν το άτομο έρχεται σε επαφή με κλασματικούς αριθμούς. 

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η ακρίβεια στην νοητική αναπαράσταση της αριθμογραμμής

βελτιώνεται  με  την  απόκτηση  εμπειρίας  και  με  την  ηλικία.  Συνήθως  τα  μικρότερα  παιδιά

υπερεκτιμούν την θέση σχετικά μικρών αριθμών μέσα σε ένα ορισμένο εύρος. Για παράδειγμα την

θέση του αριθμού 10 την αναπαριστούν στην πραγματική θέση 40 σε μια αριθμογραμμή από το 1

μέχρι  το 100.  Οι Booth και  Siegler  στην έρευνα τους παρατήρησαν ότι  όσο καλύτερη είναι  η

απόδοση  των  μικρότερων  παιδιών  στην  εκτίμηση  της  θέσης  ενός  αριθμού  πάνω  στην

αριθμογραμμή τόσο υψηλότερες επιδόσεις είχαν στο μέλλον σε αριθμητικές  δεξιότητες όπως η

πρόσθεση (Link Τ. ,  Moeller Κ. , Huber S. , Fischer U., Nuerk H., 2013). Τελικά, η εκπαίδευση

στην χωρική αναπαράσταση αριθμών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην νοητή αναπαράσταση των

αριθμών στην αριθμογραμμή, γνώση που είναι εύκολα μεταφέρσιμη σε άλλες μαθηματικές έννοιες

ή διεργασίες όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση. Όπως είδαμε και παραπάνω, για να έχει αποτέλεσμα

η ενσώματη μάθηση πρέπει οι μαθηματικές έννοιες και η κίνηση του σώματος στον χώρο πρέπει να

βρίσκονται σε νοητή αντιστοιχία. Για παράδειγμα η κυκλική αναπαράσταση της αριθμογραμμής

δεν έχει τα ίδια ωφέλιμα αποτελέσματα. 

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η χωρική αναπαράσταση των αριθμών και η εκπαίδευση

μέσω της κίνησης των μαθητών στον χώρο μπορούν να οδηγήσουν στην ενσώματη μάθηση. Πολύ

σημαντικό  ρόλο  παίζουν  η  ελεύθερη  κίνηση  στον  χώρο  και  η  χρησιμοποίηση  ολόκληρου  του

σώματος. 

Η έρευνα των Link Τ. ,  Moeller Κ. , Huber S. , Fischer U., Nuerk H. (2013) βασίστηκε στην

χρήση  της  αριθμογραμμής  με  την  χρήση  της  τεχνολογίας.  Συγκεκριμένα  χρησιμοποιήθηκε  ο

αισθητήρας  Kinect  της  κονσόλας  παιχνιδιών  Xbox  με  τον  οποίο  δόθηκε  στους  ερευνητές  η

δυνατότητα να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο την θέση των μαθητών στον χώρο.  Η έρευνα

πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία, σε 20 κορίτσια ηλικίας 7 χρονών από 2 διαφορετικά τμήματα

ενός δημοτικού σχολείου. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο σχολείο σε ειδικά διαμορφωμένη

αίθουσα στην οποία τα παιδιά πήγαιναν κατά μονάς. Οι μαθητές έπρεπε να  εκτιμήσουν την θέση

ενός αριθμού από το 0 έως το 100 πάνω σε μια πραγματική – χειροπιαστή αριθμογραμμή στο

πάτωμα της αίθουσας, πάνω στην οποία μπορούσαν να περπατήσουν. Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε

2 ομάδες, την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα αλληλεπίδρασε με

την αριθμογραμμή στο πάτωμα της τάξης ενώ η ομάδα ελέγχου έπρεπε να πραγματοποιήσει την
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ίδια εκτίμηση με την μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιούσαν ένα πρόγραμμα που προβαλλόταν στην

οθόνη του υπολογιστή και καλούνταν με το ποντίκι να δείξουν την θέση του αριθμού πάνω στην

αριθμογραμμή. Σχηματική αναπαράσταση της παρέμβασης φαίνεται στην εικόνα. 

Εικόνα 4

Τα παιδιά που ανήκαν στην πειραματική καλούνταν να περπατήσουν από το σημείο 1 στην

δεξιά οθόνη και αμέσως μετά ανάλογα με τον αριθμό που προβαλλόταν σε αυτή να περπατήσουν

πάνω στην αριθμογραμμή  μέχρι  το  σημείο  που εκτιμούσαν  ότι  βρίσκεται  ο  αριθμός  που τους

δόθηκε. Στο σημείο που σταματούσαν έπρεπε να κάνουν μια στροφή προς τα αριστερά, έτσι ώστε

το σύστημα να αναγνωρίσει την θέση που βρίσκεται το παιδί.  Χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικές

αριθμογραμμές: μηκους 1,5μ και  3μ. 

Αντίθετα τα παιδιά που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου έπρεπε να εκτιμήσουν την θέση του

αριθμού δείχνοντας την θέση στην οθόνη χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή.
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Αποτελέσματα:  Η απόδοση των παιδιών στην αναγνώριση αριθμών μετρήθηκε πριν την

παρέμβαση με την μορφή συμβατικού τεστ σε χαρτί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι 2 ομάδες

(πειραματική και ομάδα ελέγχου) ωφελήθηκαν από την διαδικασία. Τα παιδιά και των 2 ομάδων

βελτίωσαν  την  ικανότητα  τους  να  αναπαριστούν  αριθμούς  στον  χώρο,  τα  παιδιά  όμως  που

παρουσίασαν  συγκριτικά  μεγαλύτερη  βελτίωση  ήταν  αυτά  με  τις  χαμηλότερες  επιδόσεις.  Το

γεγονός αυτό δείχνει τα οφέλη που μπορεί να έχει η ενσώματη μάθηση σε παιδιά χαμηλότερων

επιδόσεων στα οποία οι συμβατικές μέθοδοι διδασκαλίας δεν φαίνεται να έχουν καλό αποτέλεσμα.

Η  αναπαράσταση  μαθηματικών  εννοιών  δεν  σταματάει  στην  αριθμογραμμή.  Είναι  δυνατό  να

κατασκευάσουμε  διάφορες νοητές αναπαραστάσεις και να τις χρησιμοποιήσουμε σε πλατφόρμες

που προωθούν την ενσώματη μάθηση (Link Τ. ,  Moeller Κ. , Huber S. , Fischer U., Nuerk H.,

2013). 

1.8 Τα κλάσματα στο αναλυτικό πρόγραμμα
Η πρώτη επαφή των μαθητών με τα κλάσματα γίνεται στην Γ’ Δημοτικού όπου διδάσκεται

στα παιδιά η έννοια της κλασματικής μονάδας, ενώ παρουσιάζονται και τα κλάσματα ως δεκαδικοί

αριθμοί. 

Στην Δ’ τάξη του δημοτικού δεν έχουμε κάποιο κεφάλαιο σχετικό με τα κλάσματα. Παρόλα

αυτά έχουμε και πάλι διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών (που σχετίζονται με τα κλάσματα) και

συγκεκριμένα προσθέσεις και αφαιρέσεις μεταξύ αυτών. 

Στην  Ε’  δημοτικού  έχουμε  και  πάλι  διδασκαλία  των  κλασμάτων  όπου  έχουμε  πράξεις

μεταξύ κλασματικών αριθμών. Συγκεκριμένα μαθαίνουν να εκτελούν και τις τέσσερις πράξεις με

κλάσματα (πρόσθεση, αφαίρεση , πολλαπλασιασμός και διαίρεση). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην

δεκαδική μορφή του κλάσματος,  ενώ ένας  από τους  μαθησιακούς  στόχους  είναι  να μάθουν  οι

μαθητές να συγκρίνουν τους διάφορους κλασματικούς αριθμούς. 

1.9  Όψεις κλασμάτων και στρατηγικές μαθητών
Οι κλασματικοί  αριθμοί παίρνουν διαφορετικές όψεις  όπως α) το κλάσμα ως μέρος του

όλου,  β)  το  κλάσμα  ως  λόγος  γ)  το  κλάσμα  ως  διαίρεση  ή  πηλίκο.  Στην  εργασία  μας  θα

ερευνήσουμε το κλάσμα ως μέρος του όλου. Στη συγκεκριμένη ερμηνεία, το όλο χωρίζεται σε β

κομμάτια  και  κάθε  κομμάτι  συμβολίζεται  ως  1/β  ή  στην  περίπτωση  α  κομματιών,  τότε  α/β.

Συνήθως, το κλάσμα αναπαρίσταται ως μέρος επιφάνειας ενός γεωμετρικού σχήματος που είναι

χωρισμένη σε ίσα τμήματα πχ. κομμάτια πίτας ή ορθογωνίου (Marshall 1993).
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Μία  στρατηγική  της  οποίας  η  χρήση  από  τους  μαθητές  είναι  πολύ  συχνή  είναι  οι

απεικονίσεις από πραγματικά αντικείμενα ή γεωμετρικά σχήματα, όπως ο κύκλος ή το ορθογώνιο

(Λεμονίδης 2013). Σε έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές της Ε’ τάξης χαρακτηριστικά ένας μαθητής

γράφει για τον τρόπο που σκέφτηκε την απάντηση στην πράξη 1-1/4 “Σκέφτηκα πως το 1 ήταν μια

ολόκληρη πίτσα και τη χωρίσαμε σε τέσσερα ίσα κομμάτια και πήραμε το 1 κομμάτι και μείνανε

τρία κομμάτια, δηλαδή 3/4” (Λεμονίδης 2013). 

Άλλοι  μαθητές  βρέθηκε  ότι  χρησιμοποιούν  άλλες  στρατηγικές  για  να  απαντήσουν  σε

παρόμοια  ερωτήματα.  Για  παράδειγμα  στην  πράξη  1-1/4  κάνουν  τα  κλάσματα  ομώνυμα  και

βρίσκουν την απάντηση. Η στρατηγική σε αυτή τη περίπτωση χαρακτηρίζεται εργαλειακή. 

Στην  παρούσα  εργασία  οι  μαθητές  φοιτούν  στην  Γ’  δημοτικού  και  φυσικά  δεν  έχουν

διδαχθεί την μετατροπή ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα. Άρα, πιθανή στρατηγική επίλυσης

τέτοιων προβλημάτων είναι η πρώτη δηλαδή οι απεικονίσεις ή αναπαραστάσεις όπως αναφέρονται

παρακάτω. 

1.10 Προβλήματα και στρατηγικές σύγκρισης κλασμάτων
Οι  μαθητές  αντιμετωπίζουν  πολλά  προβλήματα  όταν  καλούνται  να  συγκρίνουν  2

κλασματικές ποσότητες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παρανοήσεις όπως η θεώρηση ότι

οι  αριθμητές  και  οι  παρονομαστές  δεν  βρίσκονται  σε  σχέση  ο  ένας  με  τον  άλλον,  αλλά

αντιμετωπίζονται  ως  χωριστές  οντότητες  και  χρησιμοποιούνται  ανεξάρτητα  (Λεμονίδης  2013).

Επίσης. οι μαθητές δηλαδή αδυνατούν να καταλάβουν την ποσοτική σημασία των κλασματικών

αριθμών, δηλαδή να συνειδητοποιήσουν ότι τα κλάσματα αναπαριστούν αριθμούς.  

Αυτές  οι  δυσκολίες  και  παρανοήσεις  μπορούν  να  ξεπεραστούν  αν  βοηθήσουμε  τους

μαθητές  να  κατανοήσουν  την  ποσοτική  σημασία  των  ρητών  αριθμών  και  σε  επέκταση  των

κλασματικών αριθμών.  Σύμφωνα με τους  Post,  Behr  και  Lesh η ποσοτική σημασία του ρητού

αριθμού που αναφέραμε παραπάνω εμπεριέχει στοιχεία όπως. Την συνειδητοποίηση ότι οι ρητοί

αριθμοί  είναι  αριθμοί.  Η  κατανόηση  ότι  οι  ρητοί  αριθμοί  μπορούν  να  εκφραστούν  ή  να

απεικονιστούν  με  πολλούς  τρόπους  ως  δεκαδικοί,  ως  αναλογίας,  σαν  μέτρα  ή  σημεία  σε  μια

αριθμογραμμή. 

Ένα συχνό λάθος που κάνουν οι μαθητές είναι να μην βλέπουν τον κλασματικό αριθμό σαν

ολότητα,  αλλά  να  αντιμετωπίζουν  ανεξάρτητα  τον  αριθμητή  και  τον  παρονομαστή.  Έτσι,  για

παράδειγμα είναι δύσκολο να κατανοηθεί πως το 1/2 είναι περισσότερο από το το 4/9, αν και τα
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ψηφία  στο  1/2  είναι  μικρότερο  από  τα  αντίστοιχα  του  4/9  (Λεμονίδης  2013).  Η  στρατηγική

οπτικοποίησης και απεικόνισης των κλασμάτων σαν μέρη πίτας ή ορθογωνίου μπορεί να βοηθήσει

στην παρανόηση αυτή καθώς τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τις ποσότητες

χρησιμοποιώντας την αίσθηση της όρασής τους. 

1.11 Διδασκαλία κλασμάτων  με την  βοήθεια αναπαραστάσεων
Για  την  διδασκαλία  των  κλασμάτων  χρησιμοποιούνται  πολύ  συχνά  διάφορες

αναπαραστάσεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην

κατανόηση της έννοιας της κλασματικής ποσότητας. Οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται πιο

συχνά είναι τα μοντέλα περιοχής όπως πίτες και ορθογώνια και η αριθμογραμμή (Rau, 2009). 

Η μορφή αναπαράστασης που θα μας απασχολήσει στην παρούσα έρευνα είναι τα μοντέλα

περιοχής  και  συγκεκριμένα  πίτες  και  ορθογώνια  χωρισμένα  σε  ίσα  μέρη.  Όπως  θα  δούμε

προχωρήσαμε στην κατασκευή ενός διαδραστικού πατώματος πάνω στο οποίο οι μαθητές έχουν

την δυνατότητα να σχηματίζουν τους διάφορους κλασματικούς αριθμούς με την μορφή κομματιών

κυκλικής πίτας και κομματιών ορθογωνίου.

Η  αλληλεπίδραση  με  φυσικά  αντικείμενα  όπως  είδαμε  και  παραπάνω  φαίνεται  να

συνεισφέρει στην μάθηση αφηρημένων εννοιών. Σύμφωνα με τον Piaget, τα παιδιά είναι σε θέση

να επιλύσουν διάφορα προβλήματα όταν χειρίζονται φυσικά αντικείμενα πολύ πριν καταφέρουν να

λύσουν  τα  αντίστοιχα  προβλήματα  χρησιμοποιώντας  τις  μαθηματικές  διεργασίες  και  σύμβολα

(Martin  Τ.,  Schwartz  D. 2005).  Για παράδειγμα τα μικρά παιδιά είναι  σε θέση να λύσουν ένα

πρόβλημα του τύπου “Πώς να μοιράσω 4 αντικείμενα σε 2 συμμαθητές μου” πολύ πριν διδαχτούν

την πράξη της διαίρεσης. 

Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι η φυσική αλληλεπίδραση με αντικείμενα

ενισχύει  την  μάθηση.  Οι  Martin  και  Schwartz  πραγματοποίησαν  5  διαφορετικά  πειράματα

ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η δράση και ο χειρισμός αντικειμένων ενισχύουν τα μαθητικά

αποτελέσματα στην διδασκαλία των κλασμάτων. Τα διάφορα αντικείμενα που τα παιδιά έπρεπε να

χειριστούν τα παιδιά σε αυτές τις έρευνες ήταν κομμάτια πίτας,  τα οποία αντιπροσωπεύουν τα

κομμάτια του κλάσματος. Η αναπαράσταση των κλασμάτων με την μορφή κομματιών πίτας είναι

μια διδακτική μέθοδος πολύ δημοφιλής στην διδασκαλία των κλασμάτων (Martin Τ., Schwartz D.

2005).

Η  έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά ήταν σε θέση να λύσουν τα προβλήματα που τους δόθηκαν,

όταν  ήταν  σε  θέση  να  μετακινούν  τα  διάφορα  κομμάτια  της  πίτας.  Αντίθετα,  συναντούσαν
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δυσκολίες  όταν  απλά  είχαν  οπτική  επαφή  με  τα  κομμάτια  και  δεν  τους  επιτρέπονταν  να  τα

μετακινήσουν. Δηλαδή, αυτή η έρευνα έδειξε την σημαντικότητα της φυσικής αλληλεπίδρασης. 

Όπως  είδαμε παραπάνω η κίνηση του σώματος  παίζει  τον  ίδιο  σημαντικό  ρόλο με  τον

χειρισμό αντικειμένων και μαζί αποτελούν δεξιότητες πολύτιμες για τη γνωστική ανάπτυξη.  Στην

παρούσα  έρευνα  θα  επιχειρήσουμε  να  συνδυάσουμε  τα  οφέλη  που  έχει  ο  χειρισμός  φυσικών

αντικειμένων με την μορφή πίτας στην διδασκαλία των κλασμάτων στην έρευνα των Martin και

Schwartz με τα οφέλη από μια διαδραστική πλατφόρμα ενσώματης μάθησης η οποία προωθεί την

δράση και την κίνηση ενώ έχει την μορφή παιχνιδιού. Είδαμε στις διάφορες έρευνες τον βαθμό που

μπορεί να ενισχύσει την μάθηση μια πλατφόρμα που ενεργοποιεί τα παιδιά να κινηθούν στον χώρο.

Ακόμη, αναλύσαμε το πως μαθαίνουν τα παιδιά παίζοντας. Τέλος, είδαμε ότι η ενσώματη μάθηση

δημιουργεί στα παιδιά απλοϊκές θεωρίες σχετικά με τις διάφορες αφηρημένες έννοιες.  Αυτές οι

θεωρίες  είναι  δυνατόν  να  μεταφερθούν  και  να  διευκολύνουν  τα  παιδιά  στην  μετέπειτα  τυπική

μάθηση  των  μαθηματικών  ή  άλλων  εννοιών,  δηλαδή  ενισχύει  την  μαθηματική  ικανότητα  των

μαθητών  δημιουργώντας  ένα  πλαίσιο  γύρο  από  το  οποίο  μετέπειτα  χτίζεται  η  γνώση  που

κατασκευάζεται με την τυπική μάθηση Ramani & Siegler (2008). Σκοπός της έρευνας μας είναι να

αποδείξουμε ότι ο συνδυασμός των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε μια πρώτη νόηση,

σε απλοϊκά σχήματα – ιδέες στο μυαλό των παιδιών, έτσι ώστε να είναι  πιο εύκολη η τυπική

διδασκαλία τους αργότερα. 
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2. Μέθοδος

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται λεπτομέρειες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, περιγράφονται τα

τεστ που χρησιμοποιήθηκαν πριν  και  μετά την διδακτική  μας  παρέμβαση στο σχολείο,  γίνεται

λεπτομερής  περιγραφή  της  κατασκευής  της  διαδραστικής  μας  πλατφόρμα.  Συγκεκριμένα

περιγράφουμε τη διαδικασία της ανάπτυξης του λογισμικού και την κατασκευή του διαδραστικού

πατώματος. Επίσης, παραθέτουμε και αναλύουμε τα πλάνα διδασκαλίας που κατασκευάσαμε και

σύμφωνα με τα οποία έγινε η παρέμβαση στα σχολεία κατά τη διάρκεια των τεστ, του εισαγωγικού

μαθήματος και της κύριας παρέμβασης. Τέλος, αναλύουμε την διαδικασία συλλογής και ανάλυσης

των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την διδακτική

μας παρέμβαση. 

2.1 Συμμετέχοντες
Η διδακτική μας παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα Μαΐου του έτους 2017

στο Έκτο Δημοτικό Σχολείο  Φλώρινας  και  συγκεκριμένα  στην Γ΄  τάξη.  Πριν  την  παρέμβαση,

ήρθαμε  σε  επαφή  με  τον  δάσκαλο  της  τάξης  προκειμένου  να  συλλέξουμε  τις  απαραίτητες

πληροφορίες, όπως τον αριθμό των παιδιών, το φύλο τους, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα

αντικείμενα που έχουν διδαχθεί στα μαθηματικά, τις επιδόσεις τους αλλά και τυχόν μαθησιακές

δυσκολίες που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψιν μας. 

Έτσι η διδακτική μας παρέμβαση έλαβε χώρα στην Γ 1 τάξη στην οποία φοιτούν 22 παιδιά,

από τα οποία τα 12 είναι αγόρια και τα 10 είναι κορίτσια. Λόγω απουσιών, στην έρευνα τελικά

συμμετείχαν 17 παιδιά από τα οποία τα 9 ήταν αγόρια και τα 8 ήταν κορίτσια. Οι μαθητές είχαν

κάνει  την  στις  αρχές  του  ακαδημαϊκού  έτους  μια  εισαγωγή  στα  κλάσματα  στα  πλαίσια  του

ωρολογίου  προγράμματος  της  Γ΄  Δημοτικού  και  έτσι  ήταν σε  σχέση να  αναγνωρίζουν  και  να

απαγγέλλουν τα διάφορα κλάσματα με την μαθηματική τους μορφή. Επιπροσθέτως, τα παιδιά δεν

είχαν  δεχθεί  διδασκαλία  σχετικά  με  τις  πράξεις  μεταξύ  κλασματικών  αριθμών,  ούτε  και  τις

συγκρίσεις μεταξύ αυτών. Οι πράξεις μεταξύ των κλασματικών αριθμών άλλωστε είναι στην ύλη

της Ε΄ Δημοτικού και όπως αναφέραμε παραπάνω στόχος της διδακτικής μας παρέμβασης είναι οι

μαθητές να αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις σχετικά με τις πράξεις μεταξύ των κλασμάτων και τις

συγκρίσεις μεταξύ τους, που θα τους βοηθήσουν κατά την διάρκεια της τυπικής διδασκαλίας την

επόμενη χρονιά. 
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Ο αρχικός  σχεδιασμός ήταν να πραγματοποιηθεί  η  διδακτική  παρέμβαση στην Δ΄ τάξη.

Κρίθηκε πως θα έπρεπε να κάνουμε την παρέμβαση στην Γ΄ τάξη διότι οι μαθητές είχαν έρθει σε

επαφή με τους κλασματικούς αριθμούς την ίδια ακαδημαϊκή χρονιά.  Συγκεκριμένα, οι μαθητές

γνώριζαν τι είναι κλασματικοί αριθμοί, γνώριζαν τον μαθηματικό τους συμβολισμό και είχαν την

δυνατότητα να τους αναγνωρίζουν και να τους απαγγέλλουν. Επομένως, δεν είχαν προηγουμένως

διδαχθεί  τις  πράξεις  και  τις  συγκρίσεις  μεταξύ  των  αριθμών  αυτών,  όπως  άλλωστε  θα  δούμε

παρακάτω έδειξε και το pre-test. 

Τέλος,  δεν αναφέρθηκαν κάποιες ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες για τις οποίες θα έπρεπε να

πάρουμε ειδικά μέτρα. 

2.2 Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 
 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε τις μετρήσεις στην έρευνα μας είναι ένα

τεστ αξιολόγησης στα κλάσματα. Το τεστ αυτό δεν κατασκευάστηκε από εμάς αλλά αντλήθηκε από

την έρευνα των Barmby P. &  Bolden D. & Raine S. & Thompson L. Το 2011 και 2012, οι οποίοι

ασχολήθηκαν  με  τις  οπτικές  αναπαραστάσεις  στα  μαθηματικά  στις  τάξεις  του  δημοτικού.

Συγκεκριμένα, προσπάθησαν να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους χρησιμοποίησης των οπτικών

αναπαραστάσεων όσο αφορά τον πολλαπλασιασμό και τα κλάσματα. Η έρευνα των Barmby P. &

Bolden D. & Raine S. & Thompson L. περιλάμβανε 2 τεστ, ένα για τον πολλαπλασιασμό και ένα για

τα κλάσματα. Το τεστ που αφορούσε τα κλάσματα χρησιμοποιήθηκε ως pre-test & post-test. Το

τεστ αυτό χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας, αφού πρώτα πραγματοποιήσαμε ορισμένες αλλαγές

σε κάποιες ερωτήσεις έτσι ώστε να ανταποκρίνεται  καλύτερα στις προϋπάρχουσες γνώσεις των

μαθητών  της  Γ΄  Δημοτικού  στην  χώρα  μας.  Το  διαφοροποιημένο  τεστ  που  χρησιμοποιήσαμε

περιλαμβάνεται στο παράρτημα. 

Εικόνα  5:  Σχηματικές  αναπαραστάσεις  της

έρευνας των  Barmby P. &  Bolden D. & Raine S.

& Thompson L

Στην έρευνα των  Barmby P. &

Bolden  D.  & Raine  S.  & Thompson

L.,  έχουμε  διάφορες  σχηματικές

αναπαραστάσεις  για  τους

κλασματικούς  αριθμούς,  όπως  για
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παράδειγμα κομμάτια πίτας ή ορθογωνίων, μέρος μιας μεγαλύτερης ποσότητας διακριτών μονάδων

(π.χ. 20 από τους 25 μαθητές), ποσότητα υγρού μέσα σε ποτήρι και σημεία στην αριθμογραμμή.

Από τις σχηματικές αναπαραστάσεις αυτές, ξεχωρίζουμε τα κομμάτια πίτας και ορθογωνίου καθώς

είναι ακριβώς οι ίδιες αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήσαμε και στην παρούσα έρευνα. Έτσι, στο

διαφοροποιημένο τεστ που χρησιμοποιήσαμε, αφαιρέθηκαν οι ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με

αναπαραστάσεις αριθμογραμμής καθώς τα παιδιά δεν ασχολήθηκαν με τέτοιου είδους σχήματα και

αναπαραστάσεις  στην  παρέμβαση  μας.  Όπως  θα  δούμε  παρακάτω  στο  επόμενο  κεφάλαιο,  το

διαδραστικό  πάτωμα  που  κατασκευάσαμε  περιέχει  αναπαραστάσεις  κομματιών  πίτας  και

ορθογωνίου παραλληλογράμμου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα κλάσματα. 

Επιπλέον, τα τεστ της έρευνας των  Barmby P. &  Bolden D. & Raine S. & Thompson L.,

ταιριάζουν με το δείγμα της έρευνας μας, καθώς χρησιμοποιήθηκαν σε παιδιά 9 και 11  χρονών που

φοιτούσαν  σε  σχολεία  του  Ηνωμένου  Βασιλείου.  Σύμφωνα  με  την  έρευνα  αυτή  τα  τεστ

“Κατασκευάστηκαν ειδικά για την έρευνα, και εστιάζουν στην αξιολόγηση της κατανόησης του

πολλαπλασιασμού και των κλασμάτων. Σε κάθε τρίμηνο χρησιμοποιήθηκε το ίδιο τεστ σαν pre-test

και post-test” (Barmby P. &  Bolden D. & Raine S. & Thompson L. 2013).

Όσο αφορά  τα  αποτελέσματα  της  ποσοτικής  έρευνας,  συγκρίθηκαν  τα  αποτελέσματα

μεταξύ των pre-test και post-test. Τέλος, συγκρίθηκαν οι διαφορές των αποτελεσμάτων μεταξύ των

διάφορων σχολείων που εφαρμόστηκε η παρέμβαση των Barmby P. &  Bolden D. & Raine S. &

Thompson L.  Τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι,  οι  μαθητές  που πήραν μέρος  στο πρότζεκτ,  είχαν

σημαντικά μαθησιακά οφέλη στον πολλαπλασιασμό και στα κλάσματα. 

Παρακάτω  παραθέτουμε  αναλυτικά  τις  ερωτήσεις  του  pre-test  και  post-test  που

χρησιμοποιήσαμε στην δική μας έρευνα, ενώ γίνεται μνεία και στις αλλαγές που έγιναν σε κάποιες

ερωτήσεις  έτσι  ώστε  να  ανταποκρίνονται  καλύτερα  στις  απαιτήσεις  της  έρευνάς  μας.  Όλες  οι

ερωτήσεις είναι επιλογής ή καλούν τους μαθητές να γράψουν ένα κλάσμα ή να χρωματίσουν ένα

σχήμα. 

Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις του τεστ αφορούν την αναγνώριση κλασμάτων μέσω των δύο

σχηματικών  αναπαραστάσεων  που  θα  χρησιμοποιήσουν  οι  μαθητές  κατά  την  διδακτική  μας

παρέμβαση. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι ερωτήσεις νούμερο έξι,  επτά, εννιά,   δώδεκα,

δεκατέσσερα,  δεκαπέντε  και  δεκαέξι.  Ορισμένες  από  αυτές  τις  ερωτήσεις  είναι  πολλαπλής

επιλογής,  άλλες  ζητούν  από  τους  μαθητές  να  χρωματίσουν  στο  σχήμα  που  τους  δίνεται  το

ζητούμενο κλάσμα, ενώ στις υπόλοιπες πρέπει να γράψουν το ζητούμενο κλάσμα. Οι ερωτήσεις

τέσσερα και πέντε είναι γενικής κατανόησης των μαθηματικών εννοιών του μισού και του ενός

40



τετάρτου. Ακόμη, οι ερωτήσεις νούμερο δεκαεπτά και δεκαοχτώ έχουν να κάνουν με την πρόσθεση

μεταξύ  των  κλασματικών  αριθμών.  Τέλος,  οι  ερωτήσεις  νούμερο  δέκα,  έντεκα,  δεκατρία  και

δεκαεννιά αφορούν την σύγκριση μεταξύ δύο κλασματικών ποσοτήτων. Συγκεκριμένα, ζητούν από

τους μαθητές να βρουν πιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το άλλο συγκρίνοντας τα σχήματα ή την

συμβολική μορφή των κλασμάτων που τους δίνεται κάθε φορά. 

2.3 Σχεδίαση – Κατασκευή

2.3.1. Εισαγωγικά

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του εκπαιδευτικού λογισμικού ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του

2016, όταν και αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτή την διαδραστική πλατφόρμα. Πριν από 2 χρόνια,

είχα ασχοληθεί και πάλι με την ενσώματη μάθηση για την εκπόνηση την πτυχιακής μου εργασίας

στο  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  της  Παιδαγωγικής  Σχολής  Δυτικής  Μακεδονίας  στην

Φλώρινα. Στην πτυχιακή μου εργασία είχα χρησιμοποιήσει το Scratch για να κατασκευάσω το

λογισμικό μου, το οποίο αφορούσε την δημιουργία μιας μουσικής παράστασης από τα παιδιά. Για

την παρούσα εργασία το λογισμικό τύπου Scratch κρίθηκε ανεπαρκές, καθώς η εφαρμογές που

μπορεί  κάποιος  να  δημιουργήσει  με  αυτό  είναι  αρκετά  απλές.  Επομένως,  αναζητήθηκε  μια

πλατφόρμα  κατασκευής  λογισμικού  με  την  οποία  θα  μπορούσαμε  να  κατασκευάσουμε  ένα

εκπαιδευτικό  παιχνίδι  σύγχρονο,  με  όμορφο  γραφικό  περιβάλλον  και  δυνατότητες

οπτικοακουστικών εφέ. Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο καταλήξαμε στην μηχανή κατασκευής

παιχνιδιών Unity3d. 

Το Unity3d είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στον χρήστη την κατασκευή παιχνιδιών για

διάφορες πλατφόρμες όπως κονσόλες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές η οποία αναπτύσσεται από

την εταιρεία Unity Technologies και διανέμεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Δίνεται η δυνατότητα στον

χρήστη να δημιουργήσει εφαρμογές οποιουδήποτε τύπου, αν και η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει

πολλά εξειδικευμένα εργαλεία για την δημιουργία βιντεο-παιχνιδιών,  με  την προϋπόθεση ότι  ο

χρήστης δεν θα έχει οικονομικό όφελος  μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ από τυχόν πωλήσεις της

εφαρμογής. Η γλώσσα προγραμματισμού στην οποία ο χρήστης πρέπει να γράψει τον κώδικα της

εφαρμογής του είναι η C# (Σι Σαρπ). 

Για  την  εκμάθηση  της  χρήσης  της  εφαρμογής,  καθώς  και  την  εκμάθηση  της  γλώσσας

προγραμματισμού C# προχώρησα στην αγορά του διαδικτυακού εκπαιδευτικού πακέτου μάθησης

εξ’ αποστάσεως “Learn to Code by Making Games – Complete  C# Unity Developer” από την

σελίδα https://www.udemy.com/. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πακέτο περιέχει 52 ώρες εκπαιδευτικού
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βίντεο  κατασκευής  παιχνιδιών  για  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  κονσόλες  και  εξηγεί  με

λεπτομέρεια  την  λειτουργία  της  γλώσσας  προγραμματισμού  C#.  Έτσι,  διαμέσου  της

παρακολούθησης  των  εξ’  αποστάσεως  μαθημάτων  κατάφερα  να  αποκτήσω  τις  απαραίτητες

γνώσεις και εφόδια για την δημιουργία της εκπαιδευτικής μου εφαρμογής. 

Η εκπαιδευτική μας εφαρμογή αποτελεί ένα παιχνίδι για υπολογιστή τύπου εξερεύνησης –

περιπέτειας με τα μενού του παιχνιδιού εξολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, όπως και οι φωνές

των χαρακτήρων που εμφανίζονται στο παιχνίδι να είναι επίσης στα ελληνικά. 

2.3.2. Σχεδίαση – Κατασκευή του λογισμικού 

Κατά την σχεδίαση του λογισμικού “Οι περιπέτειες του Ρόχο” στόχος ήταν η δημιουργία

ενός ελκυστικού πακέτου, που θα τραβούσε την προσοχή των μαθητών και θα κατάφερνε να την

διατηρήσει  αμείωτη  ως  το  τέλος.  Έτσι,  χρησιμοποιήθηκαν  τρισδιάστατα  μοντέλα  υψηλής

λεπτομέρειας  για  την  αναπαράσταση  των  χαρακτήρων  και  του  περιβάλλοντος  του  παιχνιδιού.

Χρησιμοποιήθηκαν 3  διαφορετικά  τρισδιάστατα μοντέλα  δέντρων,  2  διαφορετικά  τρισδιάστατα

μοντέλα  γρασιδιού,  8  τρισδιάστατα   μοντέλα  σπιτιών,  1  τρισδιάστατο  μοντέλο   μεσαιωνικής

γέφυρας και τέλος το μοντέλα αλόγων. Επίσης, έχουμε διαφορετικά είδη τερέν. Ειδικότερα, στον

κόσμο του παιχνιδιού ο χρήστης έρχεται σε επαφή με γρασίδι, χώμα, νερό (καθώς υπάρχει ποτάμι)

και  τέλος  πετρώδες  έδαφος.  Χρησιμοποιήσαμε  6  διαφορετικά   τρισδιάστατα  μοντέλα  για  την

αναπαράσταση των χαρακτήρων που κάνουν την εμφάνιση τους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 

Συγκεκριμένα:

 το μοντέλο του βασικού χαρακτήρα, του παίκτη, που είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο ενός

πολεμιστή με κόκκινη στολή με το όνομα Ρόχο,

 το μοντέλο του μάγου που έχει  τον ρόλο του κακού της ιστορίας,  τον οποίο ο παίκτης

πρέπει να εντοπίσει και να υπερνικήσει, 

 το μοντέλο του φρουρού της γέφυρας, που αναπαριστά έναν πολεμιστή με πανοπλία, σπαθί

και ασπίδα,

 τρία διαφορετικά μοντέλα των χωρικών-νάνων που κατοικούν στο χωριό. 

Όλοι οι παραπάνω χαρακτήρες έχουν την δική τους φωνή, καθώς και ξεχωριστές κινήσεις

(animation). 
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  Εικόνα 6: Το κεντρικό μενού του παιχνιδιού

Η ιστορία  που  εξελίσσεται  κατά  την  διάρκεια  του  παιχνιδιού  είναι  προϊόν  της  φαντασίας  του

ερευνητή  και  γράφτηκε  με  σκοπό  την  χρησιμοποίηση  της  στο  εκπαιδευτικό  λογισμικό  “Οι

περιπέτειες του Ρόχο”. Το όνομα του χαρακτήρα το προέρχεται από την ισπανική λέξη “rojo” που

σημαίνει στα ελληνικά “κόκκινο”. Ο τίτλος του παιχνιδιού, τα μενού, το περιβάλλον και η ίδια η

ιστορία  του  παιχνιδιού  δεν  προϊδεάζουν  σε  καμία  περίπτωση  τους  μαθητές  ότι  πρόκειται  να

ασχοληθούν  με  μαθηματικές  έννοιες.  Αυτός  ήταν  μάλιστα  και  ένας  από  τους  στόχους  της

σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς όπως είδαμε και από τις έρευνες που αναλύσαμε

στο  πρώτο  κεφάλαιο  της  παρούσας  εργασίας:  Οι  διδακτικές  παρεμβάσεις  ενσώματης  μάθησης

αποτελούν μη τυπική μάθηση και πραγματοποιούνται με παιγνιώδη τρόπο.   

Επίσης, δόθηκε έμφαση στην μουσική – ακουστική πλευρά του λογισμικού έτσι ώστε να

είναι πιο πλήρης η εμπειρία του χρήστη. Έτσι, οι διάλογοι που υπάρχουν μέσα στο  εκπαιδευτικό

λογισμικό  ηχογραφήθηκαν  από  4  διαφορετικά  άτομα  προσδίδοντας  μια  ποικιλία  διαφορετικών

φωνών  στους  χαρακτήρες  του  παιχνιδιού.  Ακόμη,  κατά  την  έναρξη  του  παιχνιδιού  και  της

παρουσίασης της εισαγωγικής ιστορίας από το ίδιο το λογισμικό, έχουμε την αφήγηση της ιστορίας

ηχογραφημένη πράγμα που κατά την άποψη μας βοηθάει στην διαμόρφωση της ατμόσφαιρας του

παιχνιδιού.  Παράλληλα,  όσο  αφορά  την  μουσική  επένδυση,  ηχογραφήθηκε  ένα  κομμάτι  σε

ακουστική κιθάρα το οποίο αναπαράγεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ κατά τη διάρκεια

της  τελικής  δοκιμασίας  αναπαράγεται  ένα  κομμάτι  σε  πιο  γρήγορο  και  δραματικό  ρυθμό

συνεισφέροντας στην ατμόσφαιρα του παιχνιδιού.

Τεχνικές πληροφορίες του προγραμματισμού της εφαρμογής:  Η εγγραφή του κώδικα

της εφαρμογής έγινε στην γλώσσα C# , ο προσανατολισμός της οποίας είναι αντικειμενοστραφής.
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Αυτό σημαίνει πως δεν γράφτηκε ενιαίος κώδικας, αντίθετα κάθε αντικείμενο ή χαρακτήρας του

κόσμου του παιχνιδιού έχει ενσωματωμένο το δικό του κομμάτι κώδικα το οποίο δίνει τις εντολές

για την αλληλεπίδραση με τον παίκτη. Έτσι, έχουμε ξεχωριστά κομμάτια κώδικα για τον κεντρικό

χαρακτήρα,  για  τους  κατοίκους  του  χωριού,  για  τον  μάγο,  για  τον  φρουρό,  για  τα  άλογα που

κινούνται και ούτω καθεξής. Επίσης, υπάρχει ξεχωριστός κώδικας για το καθένα από τα 4 σπίτια

που  αντιπροσωπεύουν  τους  γρίφους  –  δοκιμασίες  του  παιχνιδιού.  Τέλος,  δημιουργήθηκε  ένα

αντικείμενο  το  οποίο  δεν  είναι  ορατό  στον  χρήστη  και  έχει  τον  ρόλο  του  “διαχειριστή”.  Ο

διαχειριστής έχει ενσωματωμένο κώδικα που ελέγχει τις γενικές παραμέτρους του παιχνιδιού, όπως

την αναπαραγωγή της  μουσικής  και  των διάφορων διαλόγων που ακούγονται,  τον  αριθμό των

γρίφων που έχουν λύσει οι μαθητές έτσι ώστε να δοθεί η εντολή να ξεκλειδώσει το πέρασμα στην

γέφυρα την κατάλληλη στιγμή. Τέλος, ο διαχειριστής έχει αποθηκευμένες τις σωστές απαντήσεις

των ερωτήσεων των γρίφων και ελέγχει αν οι απαντήσεις των μαθητών είναι σωστές ή λάθος. 

Αναλυτική περιγραφή της  εκπαιδευτικής  εφαρμογής:  Με την έναρξη της  εφαρμογής

έχουμε  το  εισαγωγικό  μενού  με  το  λογότυπο  του  παιχνιδιού,  καθώς  και  κάποιες  άλλες

πληροφορίες. Για την έναρξη του παιχνιδιού ο εκπαιδευτικός που χειρίζεται τον υπολογιστή πρέπει

να  πατήσει  στο  κουμπί  “Έναρξη”  που  εμφανίζεται  στην  οθόνη.  Αμέσως  μετά  έχουμε  την

παρουσίαση της εισαγωγικής ιστορίας του παιχνιδιού, την οποία βλέπουμε γραμμένη στην οθόνη

ενώ ταυτόχρονα μια γυναικεία φωνή την αφηγείται.  Μετά το πέρας της αφήγησης, και αφού ο

εκπαιδευτικός βεβαιωθεί πως τα παιδιά είναι έτοιμα πατάει στο κουμπί “Συνέχεια”. Τότε η οθόνη

αλλάζει και ο παίκτης μεταφέρεται σε έναν τρισδιάστατο κόσμο και συγκεκριμένα στην είσοδο

ενός  χωριού  το  οποίο  όπως  θα  δούμε  παρακάτω  κατοικείται  από  νάνους.  Ακόμη,  ο  παίκτης

περιτριγυρίζεται  από  βουνά  και  δέντρα.  Στο  κέντρο  της  οθόνης  εμφανίζεται  ο  κεντρικός

χαρακτήρας του παιχνιδιού, που έχει το όνομα Ρόχο, του οποίου τον ρόλο καλούνται να πάρουν τα

παιδιά.  Στην  συνέχεια  ακούγεται  ένα  ηχητικό  απόσπασμα  στο  οποίο  μιλάει  ο  κεντρικός

χαρακτήρας και προτρέπει τους μαθητές να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρο τους. Επιπροσθέτως, το

ίδιο ηχητικό απόσπασμα ανακοινώνει στους μαθητές τον σκοπό του παιχνιδιού, ο οποίος είναι ο

κεντρικός  χαρακτήρας  Ρόχο  “Να  ανακαλύψει  ένα  μυστικό  αποκτώντας  γνώσεις  που  θα  τον

βοηθήσουν να νικήσει κάθε αντίπαλο”. Η κίνηση του χαρακτήρα και η εξερεύνηση του κόσμου του

παιχνιδιού πραγματοποιείται, όπως θα δούμε και παρακάτω, από τους μαθητές χρησιμοποιώντας το

διαδραστικό πάτωμα και συγκεκριμένα πατώντας πάνω σε αυτό. Για την αποφυγή της άσκοπης

περιπλάνησης  των  μαθητών  στον  κόσμο  του  παιχνιδιού,  σχεδιάστηκαν  μονοπάτια  τα  οποία

υποδεικνύουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν για να ξετυλιχτεί η ιστορία.
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Κινούμενοι προς την είσοδο του χωριού, συναντάμε για πρώτη φορά τον μάγο, ο οποίος έχει

τον  ρόλο  του  κακού  στην  ιστορία,  και  τον  οποίο  πρέπει  οι  μαθητές  να  υπερνικήσουν  για  να

τερματίσουν το παιχνίδι.  Έπειτα από έναν σύντομο διάλογο με τον κεντρικό μας χαρακτήρα, ο

μάγος μας προτρέπει να τον αναζητήσουμε στην άλλη μεριά του ποταμού πέρα από την γέφυρα και

αμέσως  μετά  εξαφανίζεται  από  τα  μάτια  μας.  Έτσι,  οι  μαθητές  πρέπει  να  ανακαλύψουν  που

βρίσκεται ο μάγος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα χωριό, το οποίο κατοικούν οι νάνοι οι

οποίοι  θα  βοηθήσουν  τους  μαθητές  να  φτάσουν  στον  τελικό  τους  σκοπό.  Οι  μαθητές  είναι

ελεύθεροι  να  περιπλανηθούν  στο  χωριό  και  να  αλληλεπιδράσουν  με  τους  κατοίκους  του.

Συγκεκριμένα,  πλησιάζοντας κάποιον από τους νάνους οι μαθητές ακούνε διαφορετικά ηχητικά

αποσπάσματα, διαφορετικά για τον κάθε κάτοικο του χωριού. Κινούμενοι κατά μήκος του χωριού,

οι μαθητές θα ανακαλύψουν την γέφυρα την οποία πρέπει να διασχίσουν για να περάσουν στην

άλλη πλευρά του ποταμού και να αναζητήσουν το κρησφύγετο του μάγου. Καθώς, πλησιάζουμε

την γέφυρα ανακαλύπτουμε ότι δεν μπορούμε να περάσουμε απέναντι διότι ένας ένοπλος φρουρός

μας κόβει τον δρόμο. Όταν ο χαρακτήρας πλησιάσει τον φρουρό, ακούμε ένα ηχητικό απόσπασμα

στο οποίο ο φρουρός μας λέει ότι δεν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε απέναντι και πως πρέπει να

λύσουμε κάποιους γρίφους έτσι ώστε να γίνουμε αρκετά δυνατοί για να μας αφήσει να περάσουμε

την γέφυρα και να αναζητήσουμε τον μάγο. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, οι μαθητές πρέπει

να λύσουν 4 διαφορετικούς γρίφους έτσι ώστε να προχωρήσουν στην άλλη πλευρά του ποταμού. 

Από αυτό το σημείο έχουμε για πρώτη φορά την εισαγωγή του εκπαιδευτικού στοιχείου της

εφαρμογής, καθώς όπως θα δούμε παρακάτω οι γρίφοι που καλούνται να λύσουν οι μαθητές έχουν

σχέση με τα κλάσματα. Κρίθηκε σκόπιμο να καθυστερήσει μέχρι αυτό το σημείο η εισαγωγή του

μαθηματικού – εκπαιδευτικού στοιχείου έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν στραμμένη την προσοχή

τους στην ιστορία που εξελίσσεται μπροστά τους και στην εξερεύνηση του κόσμου του παιχνιδιού.

Αυτό δίνει επιπλέον κίνητρο στα παιδιά να προχωρήσουν στην επίλυση των μαθηματικών γρίφων

έτσι ώστε να ξετυλίξουν το κουβάρι της ιστορίας και να βιώσουν το τέλος της. 

Οι μαθητές σε αυτό το σημείο καλούνται να εξερευνήσουν το χωριό και να ανακαλύψουν 4

διαφορετικά σπίτια τα οποία έχουν κάποια μαθηματικά σύμβολα πάνω από την πόρτα τους. Τα

σύμβολα αντιστοιχούν στους γρίφους – ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές στο

κάθε  σπίτι.  Έτσι,  έχουμε  ένα  σπίτι  με  το  σύμβολο  “=”  στο  οποίο  οι  μαθητές  καλούνται  να

αναγνωρίσουν τα κλάσματα που τους δίνονται σχηματίζοντας τα πάνω στο διαδραστικό πάτωμα.

Ένα  άλλο  σπίτι  έχει  το  σύμβολο  “+”  στο  οποίο  καλούνται  να  σχηματίσουν  στο  διαδραστικό

πάτωμα  το  αποτέλεσμα  της  πρόσθεσης  μεταξύ  2  κλασμάτων  ενώ  αντίστοιχα  το  σπίτι  με  το

σύμβολο “-” περιέχει ερωτήσεις αφαίρεσης μεταξύ 2 κλασμάτων. Τέλος, έχουμε το σπίτι με τα
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σύμβολα της σύγκρισης “< >” πάνω από την πόρτα του. Σε αυτό το σπίτι οι μαθητές πρέπει να

επιλέξουν ποιο από τα 2 κλάσματα που τους δίνονται είναι το μεγαλύτερο. Το κάθε σπίτι έχει 10

ερωτήσεις,  τις  οποίες πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές για να περάσουν την δοκιμασία.  Οι 3

πρώτες  ερωτήσεις  είναι  περιγραφικές,  για  παράδειγμα:  “Έχω ένα κομμάτι  από τα τέσσερα του

κύκλου, αν μου δώσεις ακόμα δύο πόσα θα έχω;”. Στην συνέχεια οι επόμενες 7 ερωτήσεις είναι με

μαθηματικά  σύμβολα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  προσπαθούμε  να  δώσουμε  στους  μαθητές  να

καταλάβουν  τι  χρειάζεται  να  κάνουν  για  να  απαντήσουν  στον  γρίφο  έτσι  ώστε  να  τους

διευκολύνουμε  πριν  χρειαστεί  να  ασχοληθούν  με  τα  μαθηματικά  σύμβολα.  Περισσότερες

λεπτομέρειες σχετικά με τους γρίφους και τον τρόπο απάντησής τους στο διαδραστικό πάτωμα

δίνονται στο επόμενο κεφάλαιο όπου περιγράφουμε και τον τρόπο κατασκευής του πατώματος. 

Ο κάθε γρίφος – σπίτι έχει διαφορετικό μαθησιακό στόχο, ενώ όλοι οι γρίφοι αφορούν τα

κλάσματα.  Έχουμε  σαν  γενικό  στόχο  να  μπορούν  οι  μαθητές  να  σχηματίζουν  τις  διάφορες

κλασματικές  ποσότητες  ως  κομμάτια  πίτας  ή  ορθογωνίου  παραλληλογράμμου.  Ειδικότερα,  ο

γρίφος του πρώτου σπιτιού έχει ως μόνο στόχο τον γενικό στόχο που αναφέρθηκε παραπάνω. Ενώ

ο γρίφος του δεύτερου και του τρίτου σπιτιού έχουν ως ειδικότερο στόχο μια πρώτη κατανόηση της

πρόσθεσης και της αφαίρεσης μεταξύ των κλασμάτων. Τέλος ο γρίφος του τέταρτου σπιτιού έχει

ως  ειδικότερο  στόχο  να  μπορέσουν   ,οι  μαθητές,  να  συγκρίνουν  δύο  κλάσματα  μεταξύ  τους

μετατρέποντας την κλασματική ποσότητα που τους δίνεται σε σχηματική αναπαράσταση. 

Με  την  ολοκλήρωση  των  10  ερωτήσεων  σε  κάθε  σπίτι  εμφανίζεται  ένα  σύμβολο  -

παράσημο στο κάτω μέρος της οθόνης, η λειτουργία του οποίου είναι να γνωρίζουν οι μαθητές ότι

ολοκλήρωσαν τον συγκεκριμένο γρίφο. Ταυτόχρονα με την εμφάνιση του παράσημου, το σπίτι

εξαφανίζεται έτσι ώστε να αποφύγουμε την σύγχυση που θα προκαλούσε η επανάληψη του ίδιου

γρίφου.  Να  σημειωθεί  ότι  υπάρχει  ένα  σύστημα  αξιολόγησης  από  την  ίδια  την  εφαρμογή.

Συγκεκριμένα,  δεν  επιτρέπεται  η  συνέχεια  στον  επόμενο  γρίφο  αν  δεν  απαντηθεί  σωστά  ο

προηγούμενος.  Αυτό,  όπως  θα

δούμε παρακάτω, δίνει έναυσμα

Εικόνα  7:  Πανοραμική  άποψη  της  γέφυρας  που

καλούνται να αναζητήσουν οι μαθητές

 

στον εκπαιδευτικό για να βοηθήσει

τους  μαθητές,  σε  περίπτωση  που
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δυσκολεύονται  και  απαντούν  λανθασμένα,  να  αναστοχαστούν  και  να  ξαναδοκιμάσουν  αφού

σκεφτούν την απάντηση με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Αφού οι μαθητές επισκεφτούν και τα 4

σπίτια  και  επιλύσουν  τους  γρίφους  που  υπάρχουν  σε  αυτά,  η  γέφυρα  ελευθερώνεται  από  τον

φρουρό, οι μαθητές ενημερώνονται για αυτό από ένα ηχητικό μήνυμα στο οποίο ο φρουρός μας

λέει ότι “είσαι αρκετά δυνατός για να περάσεις απέναντι”.  

Στην συνέχεια, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να εξερευνήσουν πέρα από το ποτάμι, έξω από το

χωριό  των  νάνων.  Εκεί  βλέπουμε  αρκετά  διαφοροποιημένο  τερέν  καθώς  έχουμε  περισσότερα

δέντρα, το ποτάμι και ένα κοπάδι αλόγων που καλπάζει μπροστά από τον χαρακτήρα μας. Στο

βάθος μπορούμε να διακρίνουμε ένα μοναχικό σπίτι,  το οποίο είναι η κατοικία του μάγου που

αναζητούμε.  Ακολουθώντας  το μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι  του μάγου ξεκινάει  η τελευταία

δοκιμασία  του  παιχνιδιού.  Με  την  έναρξη  της  δοκιμασίας  έχουμε  διάφορα  οπτικά  εφέ  και

συγκεκριμένα: Ο μάγος εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μας πετώντας φωτιές με το ραβδί του, η

μουσική αλλάζει καθώς ακούγεται ένα πιο γρήγορο και δραματικό κομμάτι και τέλος ο φωτισμός

χαμηλώνει δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για την τελευταία δοκιμασία. Η δοκιμασία

αυτή περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ερωτήσεων από τις προηγούμενες 4 δοκιμασίες και έχει ως

στόχο την επανάληψη και τον έλεγχο των γνώσεων που απόκτησαν προηγουμένως οι μαθητές. Με

λίγα λόγια είναι ένας τρόπος να αξιολόγησης των μαθητών από την ίδια την εφαρμογή. Τελικά,

αφού  απαντηθούν  σωστά  όλες  οι  ερωτήσεις,  ο  μάγος  νικημένος  βγάζει  μια  κραυγή  και

μεταφερόμαστε στην οθόνη του τερματισμού όπου η εφαρμογή δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες

για την επιτυχή ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 

Εικόνα 8: Μέσα στο χωριό των νάνων, σε πρώτο

πλάνο βλέπουμε τον κεντρικό χαρακτήρα, ενώ στο βάθος φαίνεται το σπίτι με το σύμβολο της δοκιμασίας της πρόσθεσης
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Εικόνα  9:  Στην  αρχή  του  παιχνιδιού  οι  μαθητές

βρίσκονται στην είσοδο ενός χωριού
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2.3.3. Σχεδίαση - Κατασκευή του διαδραστικού πατώματος 

Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, στόχος της παρέμβασης μας είναι, οι μαθητές,

να λάβουν μέρος σε μια διαδικασία ενσώματης μάθησης και χειρισμού απτών αντικειμένων. Έτσι,

ο χειρισμός, η κίνηση του χαρακτήρα καθώς και οι απαντήσεις στους γρίφους γίνονται μέσω ενός

διαδραστικού πατώματος που κατασκευάστηκε ειδικά για την εφαρμογή. Το πάτωμα συνδέεται με

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του makey makey και έτσι δίνονται οι απαντήσεις των παιδιών

στους γρίφους και πραγματοποιείται η κίνηση του χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι. Το makey makey

είναι  ένας  τρόπος  εισόδου  στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  που  μας  επιτρέπει  να  μετατρέψουμε

οποιοδήποτε αντικείμενο σε διακόπτη ή κουμπί με το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει ο χρήστης.

Για να γίνει αυτό όμως πρέπει το αντικείμενο να είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Είναι εφικτό

να  αποτελέσουν  διαδραστική  είσοδο  διάφορα  αντικείμενα  όπως  για  παράδειγμα  το  ανθρώπινο

σώμα,  διάφορα  φρούτα,  πλαστελίνη  ή  το  νερό.  Στην  περίπτωση  του  πατώματος  που

κατασκευάσαμε χρησιμοποιήσαμε σαν καλό αγωγό του ηλεκτρισμού κομμάτια αλουμινόχαρτου. 

Οι διαστάσεις του είναι 1,80 Χ 1,30, έτσι υπάρχει αρκετός χώρος για να κινηθούν τα παιδιά.

Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος μεταφοράς του πατώματος στην τάξη. Η μεταφορά ήταν δύσκολη

εξαιτίας του αρκετά μεγάλου μεγέθους του πατώματος, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν είναι

δυνατόν  να  αποσυναρμολογηθεί.  Για  τους  λόγους  αυτούς  αναθέσαμε  σε  ένα  ξυλουργείο  να

κατασκευάσει  ένα  ξύλινο  κουτί  στις  διαστάσεις  του  πατώματος  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η

μεταφορά του.

Εικόνα  10:  Το  διαδραστικό

πάτωμα,  στο  αριστερό  μέρος

έχουμε  τις  αναπαραστάσεις

των  κλασμάτων  ενώ  δεξιά

έχουμε  τα  βέλη  με  τα  οποία

πραγματοποιείται  η  κίνηση

του χαρακτήρα
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Τα  παιδιά  αλληλεπιδρούν  με  το  διαδραστικό  πάτωμα  πατώντας  με  τα  πόδια  τους  στα

διάφορα κομμάτια του και συγκεκριμένα στα μέρη όπου υπάρχει αλουμινόχαρτο. Είναι απαραίτητο

οι  παίκτες  να  βγάλουν  τα  παπούτσια  τους  επειδή  τα  παπούτσια  δεν  είναι  καλός  αγωγός  του

ηλεκτρισμού.  Κάτω από τα  κομμάτια  του  αλουμινόχαρτου  υπάρχουν  μικρά  καλώδια  τα  οποία

συνδέονται στο makey makey και έτσι ανάλογα σε ποιο σημείο του πατώματος πατούν με τα πόδια

τους παιδιά, στέλνονται οι αντίστοιχες εντολές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το διαδραστικό μας πάτωμα προωθεί την συνεργασία μεταξύ των παιδιών καθώς χρειάζεται

ομαδική προσπάθεια για τον χειρισμό του. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να απασχολήσει 6

παίκτες ταυτόχρονα και έτσι όπως θα δούμε παρακάτω στο πλάνο διδασκαλίας,  χωρίσαμε την τάξη

σε ομάδες των 6 ατόμων. Ένα από τα παιδιά αναλαμβάνει τον ρόλο του βοηθού, το παιδί αυτό

πατάει  με  τα  πόδια  του  πάνω  στο  σημείο  του  πατώματος  όπου  υπάρχει  η  γείωση  που  είναι

απαραίτητη  για  να  κλείσει  το  κύκλωμα  και  να  υπάρχει  η  αλληλεπίδραση.  Το  δεύτερο  παιδί

αναλαμβάνει την κίνηση του χαρακτήρα και παίρνει την θέση του στο δεξί μέρος του πατώματος

όπου βρίσκονται τα βέλη της κίνησης. Τέλος, τα υπόλοιπα 4 παιδιά βρίσκονται στο αριστερό μέρος

του πατώματος όπου δίνονται οι απαντήσεις στους γρίφους σχηματίζοντας τα διάφορα κλάσματα.

Οι ρόλοι εναλλάσσονται κατά την διάρκεια της εξέλιξης του παιχνιδιού έτσι ώστε να έχουν την

ευκαιρία όλοι οι μαθητές να περάσουν από όλα τα μέρη του πατώματος. 

Το πάτωμα έχει σαν βάση μαλακά κομμάτια παζλ παιδικής χαράς ενώ από πάνω έχουμε τις

διάφορες  αναπαραστάσεις  και  συγκεκριμένα  2 στρόγγυλα και  2  ορθογώνια  κομμάτια  τα οποία

αντιπροσωπεύουν τα κλάσματα. Επίσης,  στο δεξί μέρος του πατώματος υπάρχουν τα βέλη που

επιτρέπουν την κίνηση του χαρακτήρα στον χώρο. 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1.  Εισαγωγή και συγκεκριμένα στην έρευνα των Martin και

Schwartz  οι  οποίοι  έδειξαν  τα  οφέλη  που  μπορούν  να  έχουν  τα  παιδιά  στην  διδασκαλία  των

μαθηματικών  από  την  χρησιμοποίηση  διάφορων  σχηματικών  αναπαραστάσεων  έτσι  ώστε  να

απλοποιηθούν πολύπλοκες ή αφηρημένες έννοιες.

Οι  μαθητές  καλούνται  να  γνωρίσουν  τα  κλάσματα  ως  σχηματικές  αναπαραστάσεις  και

συγκεκριμένα  σαν  κομμάτια  στρόγγυλης  πίτας  ή  ορθογωνίου  παραλληλογράμμου.   Έτσι,  οι

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήσαμε στο διαδραστικό μας πάτωμα είναι 2 κυκλικές πίτες από τις

οποίες η μία είναι χωρισμένη σε 4 κομμάτια και συμβολίζει το κλάσμα με παρονομαστή το 4 ενώ η

δεύτερη  είναι  χωρισμένη  σε  τρία  κομμάτια  και  συμβολίζει  το  κλάσμα  με  παρονομαστή  το  3.

Επίσης, έχουμε 2 ορθογώνια παραλληλόγραμμα, το ένα χωρισμένο σε 4 και 3 κομμάτια αντίστοιχα

τα οποία και  πάλι  συμβολίζουν τα κλάσματα με παρονομαστή το 4 και  το 3.  Όπως θα δούμε
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παρακάτω τα παιδιά θα αλληλεπιδράσουν και με τα 4 κομμάτια του πατώματος ανάλογα με τις

υποδείξεις  του  δασκάλου.  Τα  4  κομμάτια  του  πατώματος  (2  κύκλοι  και  2  ορθογώνια

παραλληλόγραμμα)  αποτελούν  το  αριστερό  μέρος  του  πατώματος  και  είναι  αυτό  που

χρησιμοποιείται  για  τις  απαντήσεις  στους  γρίφους.  Αντίθετα  το  δεξί  μέρος  του  πατώματος

αποτελείται  από  4  βέλη  που  δείχνουν  μπροστά,  πίσω,  δεξιά  και  αριστερά.  Το δεξί  μέρος  του

πατώματος χρησιμοποιείται για την κίνηση του χαρακτήρα μέσα στον κόσμο του παιχνιδιού.  

Αναλυτικά η διαδικασία της αλληλεπίδρασης με το διαδραστικό πάτωμα έχει ως εξής: 

1)  Ο  πρώτος  μαθητής  έχει  τον  ρόλο  του  βοηθού  και  στέκεται  πάνω  στο  σημείο  του

πατώματος που υπάρχει η γείωση. Οι υπόλοιποι μαθητές, όταν θέλουν να αλληλεπιδράσουν με

οποιοδήποτε  σημείο  του πατώματος  πρέπει  να  πιαστούν  χέρι  χέρι  με  τον  βοηθό έτσι  ώστε  να

κλείσει το κύκλωμα και να σταλθεί η εντολή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

2) Ο μαθητής που αναλαμβάνει την κίνηση του χαρακτήρα βρίσκεται στο δεξί μέρος του

πατώματος  όπου  υπάρχουν  τα  4  βέλη  της  κίνησης.  Για  να  κινηθεί  ο  χαρακτήρας  προς  μια

συγκεκριμένη κατεύθυνση, ανεβαίνει στο σημείο που βρίσκεται το βέλος που αντιπροσωπεύει την

κατεύθυνση προς την οποία επιθυμεί  να κινηθεί.  Για να δώσουμε περισσότερη ρεαλιστικότητα

στην κίνηση και να συνδέσουμε την κίνηση του χαρακτήρα με την φυσική κίνηση των παιδιών

πάνω στο πάτωμα, ο μαθητής που κινεί τον χαρακτήρα κάνει βάδισμα σημειωτόν πάνω στο βέλος

που αντιπροσωπεύει την κίνηση. Τέλος,  για να πραγματοποιηθεί η κίνηση πρέπει να πιαστεί χέρι

χέρι με τον μαθητή που έχει τον ρόλο του βοηθού.

3)  Οι  υπόλοιποι  4  μαθητές  αναλαμβάνουν  να  σχηματίσουν  τα  κλάσματα  στο  αριστερό

μέρος του διαδραστικού πατώματος. Κάθε μαθητής που ανεβαίνει πάνω στα συγκεκριμένα σημεία

του  πατώματος  αντιστοιχεί  σε  ένα  κομμάτι  του  κλάσματος.  Αν  για  παράδειγμα  θέλουμε  να

σχηματίσουμε  το  κλάσμα  “δύο  τέταρτα”  πρέπει  2  μαθητές  να  ανέβουν  πάνω  σε  2  από  τα  4

κομμάτια του κύκλου ή του ορθογωνίου. Ο σχηματισμός των κλασμάτων γίνεται εναλλάξ στον

κύκλο και  στο ορθογώνιο,  ανάλογα με  τις  υποδείξεις  του εκπαιδευτικού.   Έχουμε  συνολικά 4

μαθητές διότι τα κλάσματα που πρέπει να σχηματιστούν έχουν παρονομαστή το 3 ή το 4, άρα το

κλάσμα  που  χρειάζεται  τους  περισσότερους  μαθητές  για  να  σχηματιστεί  είναι  το  “τέσσερα

τέταρτα” για τον σχηματισμό του οποίου πρέπει να ανέβουν και οι 4 μαθητές πάνω στο πάτωμα.

Τέλος, όπως και στην κίνηση του χαρακτήρα, πρέπει να υπάρχει επαφή και με την γείωση έτσι

ώστε να κλείσει το κύκλωμα. Έτσι, οι μαθητές που είναι ανεβασμένοι και σχηματίζουν το κλάσμα

πιάνονται  χέρι  χέρι  ενώ ο μαθητής  -βοηθός  αγγίζει  έναν από αυτούς  έτσι  ώστε  να κλείσει  το

κύκλωμα. 

51



Τέλος,  στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης της εφαρμογής έχουμε έναν αριθμό,  ο οποίος

αρχικά είναι “0” και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μαθητών που πατάνε πάνω στα κομμάτια του

κλάσματος.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  ο  εκπαιδευτικός  παίρνει  ανατροφοδότηση  έτσι  ώστε  να

αποφύγουμε λάθη, όπως για παράδειγμα κάποιος μαθητής να μην πατάει σωστά πάνω στα σημεία

που έχουμε το αλουμινόχαρτο ή να μην γίνεται σωστά η γείωση. 

Εικόνα 11: Το  makey makey. Τα καλώδια που φαίνονται το συνδέουν με

το διαδραστικό πάτωμα.

2.3.4. Αναλυτική περιγραφή των δοκιμασιών - γρίφων και των ερωτήσεων

Κατά  την  διάρκεια  του  παιχνιδιού,  οι  παίκτες  έρχονται  αντιμέτωποι  με  5  διαφορετικές

δοκιμασίες  – γρίφους.  Κάθε δοκιμασία περιέχει  7-10 ερωτήσεις  τις οποίες τα παιδιά πρέπει  να

απαντήσουν σχηματίζοντας  τα  διάφορα κλάσματα πάνω στο διαδραστικό πάτωμα.  Οι  τέσσερις

πρώτες δοκιμασίες λαμβάνουν χώρα στην κανονική ροή του παιχνιδιού, ενώ η πέμπτη αποτελεί την

τελική δοκιμασία και αποτελεί ένα μείγμα των τεσσάρων πρώτων δοκιμασιών. Με αυτό τον τρόπο

η  πέμπτη  δοκιμασία  –  γρίφος  είναι  η  τελική  αξιολόγηση  των  μαθητών  καθώς  αξιολογούνται

συνδυαστικά οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις προηγούμενες τέσσερις δοκιμασίες. 

52



Αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο αριθμός των παιδιών που είναι  δυνατό να

αλληλεπιδράσει  με  την εφαρμογή μας  είναι  έξι  άτομα.  Για  να έχουν όμως όλα τα παιδιά  ίσες

ευκαιρίες στην μάθηση, οι ρόλοι τους εναλλάσσονται. Θα ήταν άτοπο, για παράδειγμα, το παιδί

που έχει τον ρόλο του βοηθού ή αυτό που έχει περπατάει πάνω στα βέλη και κινεί τον χαρακτήρα

να μην αλλάξει ρόλο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν συνέβαινε αυτό, τότε δύο από τα μέλη

της κάθε εξαμελούς ομάδας δεν θα είχαν καμία ανάμειξη στον σχηματισμό κλασμάτων, άρα δεν θα

υπήρχαν  μαθησιακά  οφέλη  για  τους  μαθητές  αυτούς.  Η εναλλαγή  των  ρόλων  όπως  θα  δούμε

αναλυτικά και στο πλάνο διδασκαλίας μας απαλλάσσει από αυτή την προβληματική κατάσταση.

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα τα κλάσματα τα οποία πρέπει να σχηματίσουν οι μαθητές

πάνω στο διαδραστικό  πάτωμα έχουν  παρονομαστή το 3  ή  το  4 καθώς  το  makey makey  έχει

κάποιους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, ο μέγιστος αριθμός κουμπιών εισόδου που μπορούμε να

δώσουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το  makey makey είναι 11. Έτσι έχουμε

ένα κλάσμα που αποτελείται από τέσσερα κομμάτια, ένα κλάσμα που αποτελείται από 3 κομμάτια

και 4 κουμπιά – βέλη κίνησης του χαρακτήρα. Γίνεται φανερό ότι έχουμε εξαντλήσει τις διαθέσιμες

εισόδους του makey  makey και έτσι δεν μπορούσαμε να εισάγουμε περισσότερες κλασματικές

αναπαραστάσεις  στην  εφαρμογή  μας.  Παρόλα  αυτά  καταφέραμε  να  έχουμε  2  σχηματικές

αναπαραστάσεις  για  κάθε  τύπο  κλάσματος  (με  παρονομαστή  το  3  και  παρονομαστή  το  4)

χρησιμοποιώντας τις ίδιες εισόδους του  makey  makey και για τις 2 αναπαραστάσεις. 

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά το περιεχόμενο των 5 δοκιμασιών – γρίφων. Η πρώτη

δοκιμασία αφορά την αναγνώριση διάφορων κλασματικών αριθμών και την αναπαράσταση τους

σχηματικά πάνω στο διαδραστικό πάτωμα. Είναι η βασική δοκιμασία και αποτελεί έναν πρώτο

τρόπο αξιολόγησης των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών. Οι μαθητές κατά την χρονική στιγμή

της  εφαρμογής της  καινοτομίας  μας  στην τάξη βρίσκονται  στο τέλος  της  Γ΄  Δημοτικού.  Αυτό

σημαίνει, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, ότι έχουν διδαχθεί τους κλασματικούς αριθμούς,

χωρίς να έχουν ασχοληθεί με τις πράξεις μεταξύ αυτών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές στο τέλος της Γ΄

Δημοτικού  είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίζουν  κλασματικούς  αριθμούς  είτε  ως  σχηματικές

αναπαραστάσεις  δηλαδή  κομμάτια  ενός  μεγαλύτερου  συνόλου,  είτε  με  την  μαθηματική  τους

μορφή. Έτσι, σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογήσει τις προηγούμενες γνώσεις των

μαθητών αλλά και να τις ανανεώσει, να βοηθήσει τους μαθητές δηλαδή να θυμηθούν αυτά που

έχουν ήδη διδαχθεί. Η πρώτη δοκιμασία της αναγνώρισης είναι πολύ σημαντικό να πετύχει διότι

αποτελεί την βάση για τις επόμενες δοκιμασίες. 

Αναλυτικά οι οχτώ ερωτήσεις της δοκιμασίας: 

 Δώσε μου τα 2 από τα τρία κομμάτια του κύκλου
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 Δώσε μου το 1 από τα 4 κομμάτια του ορθογωνίου

 3/3 (τρία τρίτα)

 3/4 (τρία τέταρτα)

 1/3 (ένα τρίτο)

 2/4 (δύο τέταρτα)

 2/3 (δύο τρίτα)   Εικόνα 12: Το πράσινο αυτό πλαίσιο εμφανίζεται στο κάτω δεξιά τμήμα της  

                  οθόνης κατά την διάρκεια των δοκιμασιών και περιέχει τις ερωτήσεις

 4/4 (τέσσερα τέταρτα)

Οι  δύο  πρώτες  ερωτήσεις  είναι  περιγραφικές  ενώ  οι  επόμενες  έξι  δίνουν  απλά  την

μαθηματική μορφή του κλάσματος. Κρίθηκε απαραίτητο να είναι οι πρώτες ερωτήσεις της κάθε

δοκιμασίες  περιγραφικές,  έτσι  ώστε  τα  παιδιά  να  μην  έρθουν  κατευθείαν  σε  επαφή  με  την

μαθηματική μορφή των κλασμάτων κάτι που ίσως δυσκόλευε ειδικά τους πιο αδύναμους μαθητές. 

Η  δεύτερη δοκιμασία  είναι  αυτή  της  πρόσθεσης  μεταξύ  2  κλασματικών  αριθμών.  Με

παρόμοιο τρόπο οι τρεις  πρώτες ερωτήσεις της δοκιμασίας είναι  περιγραφικές ενώ οι επόμενες

επτά χρησιμοποιούν την συμβολική – μαθηματική μορφή. Η πρόσθεση μεταξύ των κλασματικών

αριθμών αποτελεί νέα ύλη για τους μαθητές της Γ’ Δημοτικού. Ο τρόπος που ζητήσαμε από τα

παιδιά  να  απαντήσουν  στις  ερωτήσεις  της  δοκιμασίας  ήταν  να  σχηματίσουν  στο  διαδραστικό

πάτωμα το πρώτο από τα 2 κλάσματα και έπειτα να προσθέσουν να σχηματίσουν πάνω στην ίδια

αναπαράσταση  του  πατώματος  και  το  δεύτερο  κλάσμα.  Τέλος,  ζητήσαμε  από  τα  παιδιά  να

μετρήσουν  σε  πόσα  από  τα  διαθέσιμα  κομμάτια  πατάνε  πάνω  για  να  σχηματίσουν  το  τελικό

κλάσμα. Με αυτόν τον τρόπο εκμαιεύουμε την απάντηση. 

Αναλυτικά οι 10 ερωτήσεις της δοκιμασίας:

 Έχω δύο από τα τέσσερα κομμάτια του κύκλου. Αν μου δώσεις ακόμα δύο κομμάτια, πόσα

κομμάτια θα έχω;

 Έχω τρία από τα τέσσερα κομμάτια του ορθογωνίου. Αν πάρω ακόμα ένα κομμάτι,

πόσα θα έχω;

 Έχω ένα από τα τρία κομμάτια του κύκλου. Δώσε μου ένα ακόμα. Πόσα έχω τώρα;

  2/3 + 1/3 (δύο τρίτα και ένα τρίτο)

 1/4 + 1/4 (ένα τέταρτο και ένα τέταρτο)
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 1/3 + 2/3 (ένα τρίτο και δύο τρίτα)

 1/2 + 1/2 (ένα δεύτερο και ένα δεύτερο      Εικόνα 13 :  πρόσθεση κλασμάτων

 2/4 + 1/4 (δύο τέταρτα και ένα τέταρτο)

 1/3 + 1/3 (ένα τρίτο και ένα τρίτο)

Να σημειώσουμε ότι ζητήσαμε από τα παιδιά να απαντούν στις ερωτήσεις εναλλάσσοντας

τις σχηματικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούσαν στο διαδραστικό πάτωμα. Οι τρεις πρώτες

ερωτήσεις  ζητούν  με  σαφήνεια  να  απαντήσουν  τα  παιδιά  συγκεκριμένα  στον  κύκλο  ή  στο

ορθογώνιο.  Στις  επόμενες  επτά  ερωτήσεις  τα  παιδιά  απάντησαν  εναλλάξ  σε  αυτές  τις  δύο

αναπαραστάσεις.  Οι  εναλλαγή  αυτή  στην  χρησιμοποίηση  των  σχηματικών  αναπαραστάσεων

χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις δοκιμασίες. 

Η  τρίτη  δοκιμασία  είναι  αυτής  της  πράξης  της  αφαίρεσης  μεταξύ  δύο  κλασματικών

αριθμών. Όπως και στην προηγούμενη δοκιμασία, οι τρεις πρώτες ερωτήσεις είναι περιγραφικές,

ενώ οι επόμενες επτά χρησιμοποιούν τα μαθηματικά σύμβολα. Με παρόμοιο τρόπο οι μαθητές

σχηματίζουν  το  πρώτο  κλάσμα  και  έπειτα  κατεβαίνουν  από  το  πάτωμα  οι  μαθητές  που

αντιστοιχούν  στην  ποσότητα  του  δεύτερου  κλάσματος.  Τελικά,  μετρώντας  πόσοι  μαθητές

παρέμειναν πάνω στο πάτωμα έχουμε την σωστή απάντηση στην αφαίρεση. 

Αναλυτικά οι ερωτήσεις της τρίτης δοκιμασίας:

 Είχα τέσσερα από τα τέσσερα κομμάτια του ορθογωνίου. Αν σου δώσω το ένα πόσα θα μου

μείνουν;

 Είχα δύο από τα τρία κομμάτια του κύκλου. Έδωσα ένα κομμάτι σε έναν φίλο μου. Πόσα

κομμάτια μου έμειναν;

 Είχα τα μισά κομμάτια του κύκλου που είναι χωρισμένος στα τέσσερα. Αν σου δώσω το ένα

από τα κομμάτια μου, πόσα θα μου μείνουν;

  3/3 – 2/3 (τρία τρίτα μείον δύο τρίτα)

 3/4 – 2/4 (τρία τέταρτα μείον δύο τέταρτα)

 2/3 – 1/3 (δύο τρίτα μείον ένα τρίτο)

 3/4 – 1/4 (τρία τέταρτα μείον ένα τέταρτο)

 3/3 – 1/3 (τρία τρίτα μείον ένα τρίτο)

 4/4 – 3/4 (τέσσερα τέταρτα μείον τρία τέταρτα)
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 4/4 – 2/4 (τέσσερα τέταρτα μείον δύο τέταρτα)

Να επισημάνουμε  ότι  ζητήθηκε  από  τους  μαθητές  να  μας  ανακοινώσουν  φωναχτά  την

απάντηση  σε  κάθε  ερώτηση  των  δοκιμασιών  -  γρίφων,  έτσι  ώστε  να  βεβαιωθούμε  ότι

καταλαβαίνουν  τι  σημαίνουν  οι  αναπαραστάσεις  που  κατασκευάζουν  πάνω  στο  διαδραστικό

πάτωμα. Όταν, οι μαθητές, ολοκλήρωναν την σχηματοποίηση του κλάσματος και ανακοίνωναν την

απάντηση που θεωρούσαν ότι είναι σωστή, τότε πατούσαμε το κατάλληλο κουμπί έτσι ώστε να

πάρουμε  και  την  ανατροφοδότηση  από  το  σύστημα  για  την  ορθότητα  της  απάντησης.  Στην

περίπτωση  που  η  απάντηση  ήταν  σωστή,  η  εφαρμογή  αναπαρήγαγε  έναν  ευχάριστο  ήχο  και

περνούσε αυτόματα στην επόμενη ερώτηση, ενώ αν η απάντηση που δόθηκε ήταν λανθασμένη

ακούγονταν  ένας  διαφορετικός  ήχος  και  η  ερώτηση  παρέμενε  στην  οθόνη  έτσι  ώστε  να

ξαναδοκιμάσουμε.  

Η τέταρτη και τελευταία δοκιμασία της βασικής ροής

του  παιχνιδιού  είναι  αυτή  της  σύγκρισης  μεταξύ  2

κλασματικών  αριθμών.  Σε  αυτή  την  δοκιμασία  δεν  έχουμε

περιγραφικές ερωτήσεις, διότι τα παιδιά έχουν εμπειρία από 

Εικόνα 14 : Ερώτηση σύγκρισης

τις προηγούμενες δοκιμασίες στον τύπο των ερωτήσεων και επιπλέον κρίθηκε πως το κείμενο της

μιας  περιγραφικής  ερώτησης  θα  ήταν αρκετά  ογκώδες  και  θα  χάναμε  χρόνο και  ίσως και  την

προσοχή  των παιδιών κατά την ανάγνωση του. Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές έφταναν στην

σωστή απάντηση δεν διαφέρει  από τις  προηγούμενες  δοκιμασίες.  Συγκεκριμένα,  ζητήθηκε από

τους  μαθητές  να  κατασκευάσουν  το  πρώτο  κλάσμα  στο  διαδραστικό  πάτωμα  και  έπειτα  να

κατασκευάσουν και το δεύτερο και να συγκρίνουν σχηματικά ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Ο

τρόπος που οι μαθητές δίνουν την τελική απάντηση διαφέρει σε αυτή την δοκιμασία, καθώς αφού

τα παιδιά αποφασίσουν ποιο από τα δύο κλάσματα αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη ποσότητα, τότε

πατούν σε ένα από τα σχήματα που βρίσκονται στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά του πατώματος

ανάλογα με το ποιο από τα δύο κλάσματα πιστεύουν πως είναι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, για να

απαντήσουν  στην  ερώτηση  που  φαίνεται  στην  εικόνα,  επιλέγουν  σωστά  πως  το  κλάσμα  που

βρίσκεται δεξιά της οθόνης είναι μεγαλύτερο και έτσι πατούν σε ένα σχήμα στην δεξιά πλευρά του

πατώματος.  Ανάλογα αν επέλεγαν το αριστερό κλάσμα θα έπρεπε να πατήσουν στην αριστερή

πλευρά του διαδραστικού μας πατώματος. Η δοκιμασία αυτή απαιτεί πιο σύνθετη σκέψη από τις

προηγούμενες καθώς έχουμε σύγκριση μεταξύ δύο κλασμάτων που μπορεί να είναι με διαφορετικό
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παρονομαστή.  Συγκεκριμένα,  οι  πρώτες  ερωτήσεις  τις  δοκιμασίας,  όπως  φαίνεται  παρακάτω,

αφορούν συγκρίσεις δύο κλασμάτων με ίδιο παρονομαστή, ενώ οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν

σύγκριση δύο κλασμάτων με διαφορετικό παρονομαστή. Θα δούμε στο κεφάλαιο Αποτελέσματα

αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν οι μαθητές σε αυτές τις ερωτήσεις, καθώς αποτελεί

ύλη  των  επόμενων  τάξεων  του  δημοτικού  και  όπως  ανέφερα  στην  εισαγωγή:  οι  κλασματικοί

αριθμοί είναι ένα αντικείμενο της διδασκαλίας των μαθηματικών που ανέκαθεν δυσκόλευε τους

εκπαιδευτικούς στην διδασκαλία του και τους μαθητές στην κατανόησή του. Έτσι, παρουσιάζει

ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πως απάντησαν οι μαθητές σε αυτές τις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας απτά

μέσα και ενσώματη μάθηση. 

Αναλυτικά οι δέκα ερωτήσεις της τέταρτης δοκιμασίας:

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 2/4 3/4 (δύο τέταρτα, τρία τέταρτα)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 3/3 1/3 (τρία τρίτα, ένα τρίτο)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 1/4 4/4 (ένα τέταρτο, τέσσερα τέταρτα)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 2/3 1/3 (δύο τρίτα, ένα τρίτο)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 1/4 3/4 (ένα τέταρτο, τρία τέταρτα)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 2/4 1/3 (δύο τέταρτα, ένα τρίτο)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 3/4 1/3 (τρία τέταρτα, ένα τρίτο)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 2/4 2/3 (δύο τέταρτα, δύο τρίτα)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 3/3 3/4 (τρία τρίτα, τρία τέταρτα). 

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 2/4 1/3 (δύο τέταρτα, ένα τρίτο)

Η  πέμπτη  και τελευταία δοκιμασία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο, η ίδια η εφαρμογή

αξιολογεί  τις  επιδόσεις  των μαθητών.  Αποτελεί  ένα  μείγμα  οχτώ ερωτήσεων  από τις  τέσσερις

προηγούμενες δοκιμασίες, ενώ ο τρόπος απάντησης στις ερωτήσεις διαφέρει ανάλογα με τον τύπο

της ερώτησης. Έτσι, αν η πρώτη ερώτηση ανήκει στην πρώτη δοκιμασία, τότε οι μαθητές απαντούν

με τον τρόπο που απάντησαν σε αυτή. Το ίδιο ισχύει ανάλογα για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Στην

δοκιμασία αυτή δεν έχουμε περιγραφικές ερωτήσεις, διότι θεωρούμε ότι οι μαθητές είναι πλέον

απόλυτα  εξοικειωμένοι  με  τα  μαθηματικά  σύμβολα  που  χρησιμοποιούν  οι  ερωτήσεις.  Επίσης,

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες ερωτήσεις σύγκρισης σε σχέση με τις ερωτήσεις από τις άλλες

δοκιμασίες. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο διότι η δοκιμασία της σύγκρισης ήταν αναμενόμενο να είναι

αυτή που θα έχει την μεγαλύτερη δυσκολία για τους μαθητές. Έτσι, θέλαμε να έχουμε αυξημένη
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αξιολόγηση και  ανατροφοδότηση σχετικά  με  την σύγκριση μεταξύ  δύο κλασματικών  αριθμών.

Αντίθετα, δεν χρησιμοποιήθηκε καμία ερώτηση από την πρώτη δοκιμασία της αναγνώρισης των

κλασματικών αριθμών. Η πρώτη αυτή δοκιμασία κρίθηκε ότι ήταν μειωμένης δυσκολίας και έτσι

δεν έχουμε ερωτήσεις τέτοιου τύπου στην τελική δοκιμασία. Ένας δεύτερος λόγος που οδήγησε σε

αυτή την απόφαση είναι η οικονομία χρόνου έτσι ώστε να καταφέρουν οι μαθητές να τερματίσουν

το παιχνίδι μέσα στον χρόνο που προβλέπεται από το πλάνο διδασκαλίας.   

Αναλυτικά οι οχτώ ερωτήσεις της τελευταίας δοκιμασίας του παιχνιδιού: 

 2/4 + 2/4 (δύο τέταρτα και δύο τέταρτα)

 2/3 – 1/3 (δύο τρίτα μείον ένα τρίτο)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 1/4 4/4 (ένα τέταρτο, τέσσερα τέταρτα)

 3/3 – 2/3 (τρία τρίτα μείον δύο τρίτα)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 2/4 1/3 (δύο τέταρτα, ένα τρίτο)

 2/3 + 1/3 (δύο τρίτα και ένα τρίτο)

 1/4 + 3/4 (ένα τέταρτο και τρία τέταρτα)

 Ποιο από τα κλάσματα είναι μεγαλύτερο; 2/4 2/3 (δύο τέταρτα, δύο τρίτα)

2.4 Πλάνο εφαρμογής της καινοτομίας

Η εφαρμογή της καινοτομίας  – πραγματοποίηση της  παρέμβασής μας έγινε  σε διάφορα

στάδια. 

1) Κατά το πρώτο στάδιο, επισκεφτήκαμε το σχολείο και μπήκαμε στην τάξη στην οποία θα

εφαρμόζαμε την καινοτομία έτσι ώστε να γνωριστούμε με τους μαθητές και να πάρουμε κάποιες

χρήσιμες πληροφορίες από την εκπαιδευτικό της τάξης, όπως τον αριθμό των παιδιών, τις επιδόσεις

τους στα μαθηματικά και τις τυχόν υπάρχουσες μαθησιακές δυσκολίες – προβλήματα που μπορεί

να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές. Σε αυτό το στάδιο έγινε μια σύντομη παρουσίαση στα

παιδιά  σχετικά  με  το  τι  θα  ακολουθήσει.  Προσπαθήσαμε  να  διεγείρουμε  το  ενδιαφέρον  τους,

λέγοντας τους πως θα παίξουν ένα τρισδιάστατο παιχνίδι για ηλεκτρονικούς υπολογιστές όχι όμως

χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι αλλά το ίδιο τους το σώμα. 
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2) Μία εβδομάδα πριν την εφαρμογή της καινοτομίας επισκεφτήκαμε και πάλι την τάξη για

να πραγματοποιήσουμε το pre-test. Το τεστ έγινε ταυτόχρονα στο σύνολο της τάξης και η χρονική

διάρκεια αυτού ήταν 40 λεπτά. Ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις,

ακόμα και αυτές για τις οποίες δεν ήξεραν την απάντηση.

3) Μία μέρα πριν την κυρίως παρέμβαση, μεταφέραμε στο σχολείο το διαδραστικό πάτωμα

και το παρουσιάσαμε στην τάξη έτσι ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτό. Εξηγήσαμε στα

παιδιά πως λειτουργεί  το διαδραστικό πάτωμα, τι  πρέπει να κάνουν για να ενεργοποιήσουν τις

διάφορες λειτουργίες του και τέλος, τι σημαίνουν οι διάφορες αναπαραστάσεις που υπάρχουν πάνω

σε αυτό. Επίσης, χωρίσαμε τα παιδιά σε ομάδες των έξι ατόμων. 

4) Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε η κυρίως παρέμβαση μας. Το διαδραστικό πάτωμα

στήθηκε στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου και συνδέθηκε με έναν φορητό ηλεκτρονικό

υπολογιστή και ηχεία. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, με την σειρά του, συνδέθηκε σε προτζέκτορα

έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές να παρακολουθούν εύκολα την δράση του παιχνιδιού. Οι

μαθητές  έρχονταν  στην  αίθουσα  σε  ομάδες  των  έξι  ατόμων,  όπως  τους  είχαμε  χωρίσει  την

προηγούμενη  μέρα.  Η συνολική  διάρκεια  ενασχόλησης  με  την  εφαρμογή  για  την  κάθε  ομάδα

αντιστοιχεί σε 35-40 λεπτά. Έτσι, υπολογίστηκε ότι χρειαζόμασταν  τέσσερις διδακτικές ώρες για

να ολοκληρωθεί επιτυχημένα η εφαρμογή της καινοτομίας από όλες τις ομάδες. Να σημειώσουμε

ότι δεν έγινε κάποια αλλαγή στο σχολικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα που κάθε εξαμελής ομάδα

βρισκόταν στην αίθουσα πληροφορικής μαζί μας, τα υπόλοιπα  παιδά της τάξης παρακολουθούσε

τα μαθήματα που προβλέπονταν στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κανονικά.

Στην αρχή του παιχνιδιού μοιράστηκαν οι ρόλοι των έξι παιδιών στο διαδραστικό πάτωμα.

Κατά  την  διάρκεια  του  παιχνιδιού,  έπειτα  από  προτροπή  μας  οι  ρόλοι  άλλαζαν  έτσι  ώστε  να

περάσουν  όλοι  οι  μαθητές  από  τα  διάφορα  κομμάτια  του  πατώματος.  Ο  ρόλος  μας  σαν

εκπαιδευτικοί, κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ήταν βοηθητικός. Από την ώρα που ξεκινάει το

παιχνίδι,  ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  αναλαμβάνει  να  κατευθύνει  τους  μαθητές.  Η  μοναδική

βοήθεια  που  δόθηκε  στους  μαθητές  ήταν  κατά  την  επίλυση  των  γρίφων.  Σε  αυτό  το  σημείο

ζητήθηκε από την ομάδα να σκέφτονται φωναχτά έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τον

τρόπο σκέψης των μαθητών και να προτείνουμε διαφορετικές λύσεις. Επίσης, στην περίπτωση που

οι μαθητές απαντούσαν με λανθασμένο τρόπο μια ερώτηση, πέρα από την ανατροφοδότηση που

είχαν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που τους πληροφορούσε για την λανθασμένη απάντηση και

επαναλάμβανε την ερώτηση, είχαν και την ανατροφοδότηση από εμάς. Ακολουθώντας το μοντέλο

του  κονστρουκτιβισμού,  δεν  υποδεικνύουμε  την  σωστή  απάντηση,  αλλά  δίναμε  διαφορετικές

στρατηγικές έτσι ώστε οι μαθητές να φτάσουν μόνοι τους στην σωστή απάντηση. 
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5)  Την  επόμενη  μέρα  της  παρέμβασης,  επισκεφτήκαμε  και  πάλι  την  τάξη  για  να

πραγματοποιήσουμε το post-test. Το τεστ πραγματοποιήθηκε από το σύνολο των παιδιών της τάξης

που  ήταν  παρών  εκείνη  την  ημέρα,  ενώ  η  χρονική  διάρκεια  που  έπρεπε  να  τελειώσουν  την

συμπλήρωση του ήταν 40 λεπτά. 

2.5 Ερευνητική διαδικασία (διαδικασία συλλογής και ανάλυσης

δεδομένων)

Σε  προηγούμενο  κεφάλαιο  αναλύσαμε  το  εργαλείο  με  το  οποίο  πραγματοποιήσαμε  το

ποσοτικό κομμάτι της έρευνάς μας. Το εργαλείο αυτό είναι ένα τεστ αξιολόγησης της κατανόησης

των  κλασματικών  αριθμών,  το  οποίο  κατασκευάστηκε  ειδικά  για  τις  ανάγκες  προηγούμενης

έρευνας  που αφορούσε τις  σχηματικές  αναπαραστάσεις  στην διδασκαλία των μαθηματικών και

συγκεκριμένα στον πολλαπλασιασμό και στα κλάσματα. Το τεστ αυτό ,αφού προηγουμένως το

προσαρμόσαμε στις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε σαν pre-test  και post-test.

Ειδικότερα,  πριν την διδακτική μας παρέμβαση πραγματοποιήσαμε το pre-test στην Γ΄ τάξη του

Πειραματικού  Σχολείου  Φλώρινας,  έτσι  ώστε  να  έχουμε  την  ανατροφοδότηση  από  αυτό  πριν

εφαρμόσουμε την διδακτική μας παρέμβαση – καινοτομία. Ο λόγος που το pre-test έγινε  πριν την

εφαρμογή  της  καινοτομίας  μας  είναι  ότι  θέλαμε  να  είμαστε  βέβαιοι  ότι  τα  παιδιά  δεν  είχαν

προηγούμενη γνώση σχετικά με το αντικείμενο που αφορά η παρέμβαση μας. Είναι σαφές από το

σχολικό πρόγραμμα ότι στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού, τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί τις πράξεις ή τις

συγκρίσεις  μεταξύ των κλασματικών αριθμών αλλά θα μπορούσαν να έχουν άτυπη γνώση από

άλλες πηγές. Έτσι, το  pre-test ήταν ένας τρόπος αξιολόγησης της καταλληλότητας των μαθητών

της  συγκεκριμένης  τάξης.  Κατά  τη  διάρκεια  του  τεστ,  ζητήθηκε  από  τους  μαθητές  να

συμπληρώσουν  όλες  τις  ερωτήσεις,  ακόμα  και  αυτές  που  τυχόν  δεν  κατανοούσαν  επακριβώς.

Φυσικά,   δόθηκε  βοήθεια  στους  μαθητές  όπου  χρειάστηκε  για  την  καλύτερη  κατανόηση  των

ερωτήσεων, χωρίς όμως να δίνονται πληροφορίες σχετικά με την απάντηση. 

Ακολούθως είχαμε το post-test, το οποίο έλαβε χώρα μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της

εφαρμογής της καινοτομίας μας. Το τεστ, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα, αποτελείται από 19

ερωτήσεις και η χρονική διάρκεια στην οποία έπρεπε να το ολοκληρώσουν οι μαθητές ήταν 40

λεπτά. Τέλος, τα αποτελέσματα του  post-test συγκρίθηκαν με αυτά του pre-test σε δύο επίπεδα.

Πρώτον  σε  επίπεδο  τάξης,  όπου   συγκρίναμε  τα  αποτελέσματα  όλων  των  παιδιών  της  τάξης

συγκεντρωτικά και δεύτερον σε ατομικό επίπεδο, όπου συγκρίναμε την διαφορά στις  επιδόσεις

κάθε παιδιού ξεχωριστά. Στο δεύτερο επίπεδο είναι δυνατόν να δούμε αν υπήρχε διαφορά στην
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επίδοση μαθητών με βάση το φύλο και την αρχική τους επίδοση στο pre-test. Η αρχική επίδοση στο

τεστ έχει μεγάλη σημασία καθώς μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε αν η εφαρμογή της

καινοτομίας μας βοήθησε με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές. 
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3. Αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη

μέσω των τεστ που συμπλήρωσαν τα παιδιά πριν και  μετά  την διδακτική  μας  παρέμβαση.  Τα

στοιχεία που αντλήσαμε από τα τεστ αυτά μας έδωσαν τα απαραίτητα στοιχεία για να απαντήσουμε

στο  ερευνητικό  μας  ερώτημα:  “Σε  ποιο  βαθμό  τα  παιδιά  της  Γ΄  Δημοτικού  είναι  σε  θέση  να

κατανοήσουν  τους  κλασματικούς  αριθμούς.  Συγκεκριμένα  να  αναπαριστούν,  να  εκτελούν

προσθαφαιρέσεις  και  συγκρίσεις  μεταξύ  κλασματικών  αριθμών   μετά  από  μια  μη  τυπική

διδασκαλία ενσώματης μάθησης και απτών διαδραστικών αντικειμένων”. 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η διδακτική μας παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα την

κατανόηση των πράξεων και των συγκρίσεων μεταξύ κλασματικών αριθμών και γενικότερα αν

υπήρξαν μαθησιακά οφέλη από την διαδικασία, τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια εισήχθησαν,

κωδικοποιήθηκαν  και  αναλύθηκαν  στο  SPSS.  Συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκε  ένα  T-test

συσχετισμένων δειγμάτων από το οποίο προέκυψαν τα αποτελέσματα. 

Πίνακας 1

Paired Samples Statistics

Διάμεσος Πλήθος Τυπική Απόκλιση

Μέσος Όρος

Στατιστικού

Λάθος

Ζευγάρι 

1

Ερώτηση 1 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 1 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

2

Ερώτηση 2 pre-test .94a 17 .243 .059

Ερώτηση 2 post-test .94a 17 .243 .059

Ζευγάρι 

3

Ερώτηση 3 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 3 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

4

Ερώτηση 4 pre-test 1.00a 17 .000 .000

Ερώτηση 4 post-test 1.00a 17 .000 .000

Ζευγάρι 

5

Ερώτηση 5 pre-test .65 17 .493 .119

Ερώτηση 5 post-test .88 17 .332 .081

Ζευγάρι 

6

Ερώτηση 6 pre-test 1.00a 17 .000 .000

Ερώτηση 6 post-test 1.00a 17 .000 .000

Ζευγάρι 

7

Ερώτηση 7 pre-test .88 17 .332 .081

Ερώτηση 7 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

8

Ερώτηση 8 pre-test .76 17 .437 .106

Ερώτηση 8 post-test .94 17 .243 .059
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Ζευγάρι 

9

Ερώτηση 9 pre-test .82 17 .393 .095

Ερώτηση 9 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

10

Ερώτηση 10 pre-test .47 17 .514 .125

Ερώτηση 10 post-test .76 17 .437 .106

Ζευγάρι 

11

Ερώτηση 11 pre-test .41 17 .507 .123

Ερώτηση 11 post-test .47 17 .514 .125

Ζευγάρι 

12

Ερώτηση 12 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 12 post-test .88 17 .332 .081

Ζευγάρι 

13

Ερώτηση 13 pre-test .24 17 .437 .106

Ερώτηση 13 post-test .53 17 .514 .125

Ζευγάρι 

14

Ερώτηση 14 pre-test .59 17 .507 .123

Ερώτηση 14 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

15

Ερώτηση 15 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 15 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

16

Ερώτηση 16 pre-test 1.00 17 .000 .000

Ερώτηση 16 post-test .88 17 .332 .081

Ζευγάρι 

17

Ερώτηση 17 pre-test .65 17 .493 .119

Ερώτηση 17 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

18

Ερώτηση 18 pre-test .47 17 .514 .125

Ερώτηση 18 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

19

Ερώτηση 19 pre-test .24 17 .437 .106

Ερώτηση 19 post-test .24 17 .437 .106

Πίνακας 2

Paired Samples Test

Paired

Differences

t df

Σημαντικότητα

(Sig. (2-tailed))

95% Confidence

Interval of the

Difference

Upper

Ζευγάρι 1 Ερώτηση 1 pre-test - Ερώτηση 

1 post-test
.066 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 3 Ερώτηση 3 pre-test - Ερώτηση 

3 post-test
.066 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 5 Ερώτηση 5 pre-test - Ερώτηση 

5 post-test
.054 -1.725 16 .104

Ζευγάρι 7 Ερώτηση 7 pre-test - Ερώτηση 

7 post-test
.053 -1.461 16 .163

Ζευγάρι 8 Ερώτηση 8 pre-test - Ερώτηση 

8 post-test
.026 -1.852 16 .083
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Ζευγάρι 9 Ερώτηση 9 pre-test - Ερώτηση 

9 post-test
.132 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 

10

Ερώτηση 10 pre-test - 

Ερώτηση 10 post-test
.008 -2.063 16 .056

Ζευγάρι 

11

Ερώτηση 11 pre-test - 

Ερώτηση 11 post-test
.280 -.368 16 .718

Ζευγάρι 

12

Ερώτηση 12 pre-test - 

Ερώτηση 12 post-test
.279 .566 16 .579

Ζευγάρι 

13

Ερώτηση 13 pre-test - 

Ερώτηση 13 post-test
-.053 -2.582 16 .020

Ζευγάρι 

14

Ερώτηση 14 pre-test - 

Ερώτηση 14 post-test
-.100 -2.954 16 .009

Ζευγάρι 

15

Ερώτηση 15 pre-test - 

Ερώτηση 15 post-test
.066 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 

16

Ερώτηση 16 pre-test - 

Ερώτηση 16 post-test
.288 1.461 16 .163

Ζευγάρι 

17

Ερώτηση 17 pre-test - 

Ερώτηση 17 post-test
.008 -2.063 16 .056

Ζευγάρι 

18

Ερώτηση 18 pre-test - 

Ερώτηση 18 post-test
-.150 -3.108 16 .007

Ζευγάρι 

19

Ερώτηση 19 pre-test - 

Ερώτηση 19 post-test
.315 .000 16 1.000

Αξιοποιώντας τα δεδομένα των πινάκων 1 και 2 έχουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων

του pre-test & post-test για κάθε μία από τις 19 ερωτήσεις:

 Ερώτηση 1: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.94,  SD = 0.243),  στο post-test  (M=1.00,  SD = 0.000).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -1.000, sig > 0.05).

 Ερώτηση 2: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών ανάμεσα στο pre-test

και στο post-test παρέμεινε η ίδια. 

 Ερώτηση 3: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.94,  SD = 0.243),  στο post-test  (M=1.00,  SD = 0.000).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -1.000, sig > 0.05).
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 Ερώτηση 4: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών παρέμεινε η ίδια. 

 Ερώτηση 5: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.65,  SD = 0.493),  στο post-test  (M=0.88,  SD = 0.332).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -1.725, sig > 0.05).

 Ερώτηση 6: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών παρέμεινε η ίδια.

 Ερώτηση 7: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.76,  SD = 0.332),  στο post-test  (M=1.00,  SD = 0.000).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -1.461, sig > 0.05).

 Ερώτηση 8: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.76,  SD = 0.437),  στο post-test  (M=0.94,  SD = 0.243).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -1.852, sig > 0.05).

 Ερώτηση 9: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.82,  SD = 0.393),  στο post-test  (M=0.94,  SD = 0.243).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -1.000, sig > 0.05).

 Ερώτηση 10: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.47,  SD = 0.514),  στο post-test  (M=0.76,  SD = 0.437).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -2.063, sig > 0.05).

 Ερώτηση 11: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.41,  SD = 0.507),  στο post-test  (M=0.47,  SD = 0.514).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -0.368, sig > 0.05).

 Ερώτηση 12: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών μειώθηκε από το pre-

test (M= 0.94, SD = 0.243), στο post-test (M=0.88, SD = 0.332). Η διαφορά στην απόδοση

των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται από τον

πίνακα 2 (t[16] = 0.566, sig > 0.05).
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 Ερώτηση 13: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.24,  SD = 0.437),  στο post-test  (M=0.53,  SD = 0.514).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται από

τον πίνακα 2 (t[16] = -2.582, sig < 0.05).

 Ερώτηση 14: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.59,  SD = 0.507),  στο post-test  (M=0.94,  SD = 0.243).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται από

τον πίνακα 2 (t[16] = -2.954, sig < 0.05).

 Ερώτηση 15: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.94,  SD = 0.243),  στο post-test  (M=1.00,  SD = 0.000).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -1.000, sig > 0.05).

 Ερώτηση 16: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών μειώθηκε από το pre-

test (M= 1.00, SD = 0.000), στο post-test (M=0.88, SD = 0.332). Η διαφορά στην απόδοση

των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται από τον

πίνακα 2 (t[16] = 1.461, sig > 0.05).

 Ερώτηση 17: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.65,  SD = 0.493),  στο post-test  (M=0.94,  SD = 0.243).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται

από τον πίνακα 2 (t[16] = -2.063, sig > 0.05).

 Ερώτηση 18: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μαθητών βελτιώθηκε από το

pre-test  (M= 0.47,  SD = 0.514),  στο post-test  (M=0.94,  SD = 0.243).  Η διαφορά στην

απόδοση των μαθητών ανάμεσα στα 2 τεστ ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται από

τον πίνακα 2 (t[16] = -3.108, sig < 0.05).

 Ερώτηση 19: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι  η απόδοση των μαθητών παρέμεινε η ίδια

ανάμεσα στο pre-test και στο post-test. 
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Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι περισσότεροι

μαθητές βελτίωσαν την απόδοση τους, ενώ 2 μαθητές ήταν αλάνθαστοι στο post-test απαντώντας

σωστά και στις 19 ερωτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 2 μαθητές αυτοί που παρουσίασαν και

την μεγαλύτερη βελτίωση είχαν τις 2 από τις 3 χαμηλότερες επιδόσεις στο pre-test, με 11 και 12

σωστές απαντήσεις αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό μας δίνει την ένδειξη ότι η μη τυπική διδακτική

μας παρέμβαση μπορεί να έχει μεγαλύτερα μαθησιακά οφέλη στους πιο αδύναμους μαθητές. 

Οι περισσότεροι μαθητές παρουσιάζουν μια μικρή βελτίωση στο post-test, ενώ 5 από τους

μαθητές είχαν ακριβώς την ίδια απόδοση και στα 2 τεστ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Pre-test
Post-test

Διάγραμμα 1

Στο διάγραμμα 1 έχουμε σε γραφική αναπαράσταση τον αριθμό των σωστών ερωτήσεων

για κάθε μία από τις 19 ερωτήσεις των 2 τεστ που πραγματοποιήθηκαν. Οι χρωματισμένες με  μπλε

χρώμα στήλες αναπαριστούν τις σωστές απαντήσεις στο pre-test, ενώ αυτές που έχουν χρωματιστεί
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με  κόκκινο  χρώμα  δείχνουν  τις  σωστές  απαντήσεις  στο  post-test.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον

παρουσιάζουν οι απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις διαφορετικού τύπου που περιείχαν τα

τεστ. 

Αναλυτικά: Οι 9 πρώτες ερωτήσεις των τεστ αποτελούν ερωτήσεις κατανόησης για τους

κλασματικούς  αριθμούς.  Αφορούν  την  αναγνώριση  ενός  κλάσματος  μέσα  από  την  σχηματική

αναπαράσταση του, δηλαδή μία ικανότητα απαραίτητη για την ενασχόληση με την διαδραστική

μας πλατφόρμα. Στις ερωτήσεις νούμερο 1 έως 4 βλέπουμε μικρές διαφορές στην απόδοση μεταξύ

των  2  τεστ.  Συγκεκριμένα,  στις  ερωτήσεις  1  και  3  έχουμε  βελτίωση  μίας  μονάδας,  ενώ  στις

ερωτήσεις 2 και 4 έχουμε την ίδια ακριβώς απόδοση. Επίσης, στις ερωτήσεις αυτές είχαμε πολύ

υψηλή απόδοση από όλους  τους  μαθητές  και  στα 2 τεστ.  Η ερώτηση νούμερο  5  φαίνεται  ότι

δυσκόλεψε  τους  μαθητές  στο  pre-test  καθώς  είχαμε  11  σωστές  απαντήσεις.  Η  ερώτηση  αυτή

απαιτούσε σύγκριση μεταξύ κλασμάτων καθώς ζητούσε το ένα τέταρτο του οχτώ. Στο post-test

είχαμε βελτίωση καθώς απαντήθηκε σωστά από 15 μαθητές. Στην συνέχεια στις ερωτήσεις 6 έως 9,

που  αφορούν  αναγνώριση  κλασματικών  αριθμών με  τον  μαθηματικό  τους  συμβολισμό,  είχαμε

σχετικά  υψηλή  απόδοση  με  εξαίρεση  την  ερώτηση  8  στην  οποία  βλέπουμε  μόνο  13  σωστές

απαντήσεις στο pre-test, ενώ στο post-test ο αριθμός των σωστών απαντήσεων ανέβηκε σε 16. Η

ερώτηση 8 είχε την μορφή ενός μικρού προβλήματος της καθημερινής ζωής, συγκεκριμένα έλεγε

“Κόψαμε μια τούρτα σε 8 κομμάτια ίδιου μεγέθους. Ο Κώστας έφαγε 3 κομμάτια τούρτα. Τι μέρος

της τούρτας έφαγε;”. Τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ 4 πιθανών απαντήσεων. Φαίνεται

ότι  ορισμένοι  μαθητές  δυσκολεύτηκαν  λίγο  περισσότερο  στην  επίλυση  μιας  προβληματικής

κατάστασης της καθημερινής ζωής. 

Στις ερωτήσεις νούμερο 10 και 11 είχαμε ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση στο pre-test με 8 και 7

σωστές  απαντήσεις  αντίστοιχα.  Αυτό  ήταν  αναμενόμενο  καθώς  οι  ερωτήσεις  αυτές  είχαν  σαν

αντικείμενο τον έλεγχο της κατανόησης της σύγκρισης μεταξύ κλασμάτων, δηλαδή ένα αντικείμενο

που  οι  μαθητές  δεν  είχαν  διδαχθεί  ακόμα.  Ειδικότερα,  η  ερώτηση 10 ζητούσε  να   βρουν  ένα

ισοδύναμο κλάσμα με το ένα δεύτερο, ενώ η ερώτηση 11 αφορούσε τη σύγκριση 2 κλασματικών

ποσοτήτων μέσω σχηματικών αναπαραστάσεων.  Και στις  2 αυτές  ερωτήσεις  είχαμε σημαντική

βελτίωση έπειτα από την διδακτική μας παρέμβαση, και οι δύο ερωτήσεις παρουσίασαν άνοδο κατά

5 σωστές  απαντήσεις  κάτι  που δείχνει  σημαντικά  μαθησιακά  οφέλη  όσο αφορά την σύγκριση

μεταξύ κλασμάτων είτε με την μαθηματική τους μορφή είτε με σχηματικές αναπαραστάσεις.  

Στην  ερώτηση  νούμερο  12,  που  ζητούσε  τον  χρωματισμό  ζητούμενης  κλασματικής

ποσότητας σε δοσμένο σχήμα, έχουμε υψηλό ποσοστό σωστών απαντήσεων και στα 2 τεστ που

σημαίνει ότι δεν δυσκόλεψε τα παιδιά.
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Στην ερώτηση νούμερο 13 βλέπουμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό σωστών απαντήσεων στο

pre-test με μόλις 4 σωστές απαντήσεις, ενώ στο post-test η κατάσταση βελτιώνεται με 9 σωστές

απαντήσεις. Παρατηρήθηκε ότι πολλά παιδιά απαντούσαν στις ερωτήσεις τέτοιου τύπου κατά τη

διάρκεια του παιχνιδιού βασισμένοι στην πεποίθηση πως αν ο αριθμητής ή ο παρονομαστής του

ενός κλάσματος είναι  μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του άλλου κλάσματος τότε το κλάσμα αυτό

είναι μεγαλύτερο. Η ερώτηση αυτή δυσκόλεψε ιδιαίτερα τα παιδιά καθώς ζητούσε να απαντήσουν

ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο : τα δύο τέταρτα ή τα δύο τρίτα. Η σωστή απάντηση στην ερώτηση

αυτή απαιτούσε σύνθετη σκέψη από τους μαθητές καθώς έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δύο τέταρτα

είναι το μισό ενώ τα δύο τρίτα είναι παραπάνω από το μισό. Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με

την διαδραστική μας πλατφόρμα, τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις σύγκρισης τέτοιου

τύπου. Η στρατηγική που δόθηκε στα παιδιά ήταν να αναπαραστήσουν τις ζητούμενες ποσότητες

στα κομμάτια της πίτας ή του ορθογωνίου και έπειτα να συγκρίνουν τα σχήματα έτσι ώστε να

φτάσουν στην απάντηση της ερώτησης “ποια κλασματική ποσότητα είναι μεγαλύτερη”. Από τις

περισσότερες σωστές απαντήσεις στο post-test μπορούμε να συμπεράνουμε πως αρκετοί μαθητές

ακολούθησαν την παραπάνω στρατηγική και απάντησαν σωστά. Από τον μεγάλο αριθμό σωστών

απαντήσεων  στο  post-test  στην  συγκεκριμένη  ερώτηση  φαίνεται  πως  υπάρχει  αλλαγή  στην

στρατηγική  των  περισσότερων  μαθητών,  κάτι  που  αποτυπώνεται  και  στην  ανάλυση  των

αποτελεσμάτων  όπου φαίνεται  ότι  η διαφορά των επιδόσεων των μαθητών στην συγκεκριμένη

ερώτηση είναι στατιστικά σημαντική.  

Στην ερώτηση 14, τα παιδιά τα πήγαν μέτρια στο pre-test με 10 σωστές απαντήσεις, ενώ οι

επιδόσεις  εκτοξεύτηκαν στο post-test  με 16 σωστές  απαντήσεις.  Η ερώτηση αυτή ζητούσε τον

χρωματισμό  του  ενός  δευτέρου  ενός  συνόλου  από  6  όμοιους  κύκλους.  Παρατηρήθηκαν  2

στρατηγικές:  Κάποιοι  μαθητές  χρωμάτισαν  το  μισό  κάθε  κύκλου,  ενώ  κάποιοι  άλλοι  μαθητές

χρωμάτισαν τους 3 από τους 6 κύκλους. Η ερώτηση αυτή όπως και η προηγούμενη αφορά την

σύγκριση μεταξύ 2 κλασματικών ποσοτήτων, ένα αντικείμενο δηλαδή που τα παιδιά της Γ’ τάξης

του δημοτικού δεν έχουν διδαχθεί ακόμα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως η

διαφορά  των  επιδόσεων  των  μαθητών  στα  2  τεστ  και  σε  αυτή  την  ερώτηση  είναι  στατιστικά

σημαντική. 

Στις ερωτήσεις 15 και 16 δεν παρουσιάστηκε ιδιαίτερη βελτίωση καθώς οι επιδόσεις των

μαθητών ήταν ιδιαίτερα υψηλές ακόμα και στο pre-test. 

Η ερώτηση 17 ζητούσε ποιο κλάσμα πρέπει να προσθέσουμε στο δύο τρίτα έτσι ώστε να

έχουμε ολόκληρο το κλάσμα (όλα τα κομμάτια). Η ερώτηση αυτή απαιτούσε: 1) πρόσθεση μεταξύ

δύο κλασμάτων και 2) να κατανοήσουν ότι τα τρία τρίτα είναι ολόκληρη η πίτα σε μια σχηματική
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αναπαράσταση. Στο pre-test είχαμε σχετικά μέτριες επιδόσεις με 11 σωστές απαντήσεις, ενώ στο

post-test  έχουμε  16 σωστές  απαντήσεις  κάτι  που 1)  δείχνει  υψηλότερο βαθμό κατανόησης της

έννοιας του κλασματικού αριθμού και 2) κατανόηση της πρόσθεσης μεταξύ κλασματικών αριθμών.

Στην  ερώτηση  18  μόλις  8  μαθητές  απάντησαν  σωστά  στο  pre-test,  ενώ  οι  σωστές

απαντήσεις  στο  post-test  ήταν  16.  Η  ερώτηση  αυτή  αφορούσε  την  πρόσθεση  2  κλασματικών

αριθμών χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τους συμβολισμό. Οι περισσότεροι μαθητές, ειδικά στο

pre-test,  έκαναν  το λάθος  να  προσθέσουν εκτός  από τους  αριθμητές  των κλασμάτων  και  τους

παρονομαστές αυτών. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια της ενασχόλησης με

την διαδραστική μας πλατφόρμα ήταν να ζητούμε από τους μαθητές να προσπαθήσουν να μας

απαντήσουν  και  με  την  μαθηματική  μορφή  στις  ερωτήσεις  πρόσθεσης.  Δηλαδή,  μετά  τον

σχηματισμό  του  κλάσματος  στο  διαδραστικό  πάτωμα,  οι  μαθητές  έπρεπε  να  απαγγείλουν  την

απάντηση χρησιμοποιώντας την μαθηματική μορφή. Αυτή η στρατηγική οδήγησε στην κατανόηση

της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μεταξύ 2 κλασματικών αριθμών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων

έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή. 

Στην ερώτηση 19 είχαμε εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις και στα 2 τεστ. Η ερώτηση αυτή

αποτελούσε πιο σύνθετη μορφή της ερώτησης 13, δηλαδή ζητούσαμε από τους μαθητές να μας

πουν  ποιο  κλάσμα  είναι  μεγαλύτερο.  Αυτή  τη  φορά  οι  πιθανές  απαντήσεις  ήταν  4  και  οι

κλασματικοί αριθμοί πιο σύνθετοι. Οι μαθητές δηλαδή δεν πέτυχαν την μεταφορά των γνώσεων

τους σε πιο σύνθετη ερώτηση. Στην ερώτηση 13 οι ζητούμενες ποσότητες αφορούν κλάσματα τα

οποία υπήρχαν στο διαδραστικό μας πάτωμα, ενώ στην ερώτηση 19 οι ζητούμενες κλασματικές

ποσότητες ήταν μεγαλύτερες από τις αναπαραστάσεις που υπήρχαν στο διαδραστικό πάτωμα. 

Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω,  παρατηρούμε  ότι  σε  3  από  τις  19  ερωτήσεις  του  τεστ  η

διαφορά  στις  επιδόσεις  των  μαθητών  ανάμεσα  στο  pre-test  και  στο  post-test  παρουσιάζει

στατιστική  σημαντικότητα.  Οι  ερωτήσεις  αυτές  απαιτούσαν  την  πρόσθεση  ή  την  αφαίρεση

κλασματικών αριθμών και την σύγκριση μεταξύ αυτών, δηλαδή την νέα γνώση που προσέφερε

στους μαθητές η ενασχόληση με την διαδραστική μας πλατφόρμα. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι η

διδακτική  παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε είχε  κάποια  μαθησιακά οφέλη για τους  μαθητές.

Στην ερώτηση 19 , η οποία ήταν μια πιο σύνθετη ερώτηση δεν παρατηρήθηκε αύξηση ή μείωση

των επιδόσεων, που σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν οι μαθητές να πετύχουν μεταφορά της γνώσης τους

σε μια πιο σύνθετη ερώτηση. Τέλος, στις υπόλοιπες ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν αντικείμενα

τα οποία είχαν διδαχθεί τα παιδιά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δεν παρουσιάστηκε

στατιστικά  σημαντική  αύξηση  των  επιδόσεων,  κάτι  αναμενόμενο  καθώς  οι  επιδόσεις  των

περισσότερων παιδιών ήταν υψηλές ήδη από το pre-test.  
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Διάγραμμα 2

Τέλος, στο διάγραμμα 2 βλέπουμε την συνολική πρόοδο των μαθητών μεταξύ των 2 τεστ.

Συγκεκριμένα ο μέσος όρος των μαθητών στο pre-test ήταν 13,8 μονάδες, ενώ ο μέσος όρος στο

post-test ανέβηκε στις 16,4 μονάδες. Δηλαδή η διαφορά στους δύο μέσους όρους είναι 2,6 μονάδες

κάτι που δείχνει τα μαθησιακά οφέλη που είχε το σύνολο των μαθητών από την ενασχόληση με την

διαδραστική μας πλατφόρμα. 
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4. Συμπεράσματα - Συζήτηση

Στην παρούσα εργασία ερευνήσαμε τα οφέλη της ενσώματης και εμπειρικής μάθησης. Στην

εισαγωγή αναφέραμε πως στον χώρο της πληροφορικής υπάρχει  η τάση να απαγκιστρωθούμε από

την  οθόνη  και  τους  κλασικούς  τρόπους  αλληλεπίδρασης  με  ένα  υπολογιστικό  σύστημα

(πληκτρολόγιο – ποντίκι) και να προχωρήσουμε σε νέα συστήματα (interfaces). Το διαδραστικό

πάτωμα που κατασκευάσαμε  κινείται  σε  αυτή  την κατεύθυνση που θέλει  την  πληροφορική να

εμφανίζεται  σε διάφορα αντικείμενα της καθημερινότητας.  Είναι αυτό που ονομάζουμε διάχυτη

πληροφορική,  δηλαδή  ένα  νέο  είδος  έρευνας  που  περικλείεται  στον  γενικό  όρο  διάχυτη

πληροφορική  και  βασίζεται  στην  αλληλεπίδραση  ανθρώπου  -  υπολογιστή  μέσω  έξυπνα

κατασκευασμένων  αντικειμένων.  Έτσι,  μπορέσαμε  να  συνδυάσουμε  τα  οφέλη  της  ενσώματης

μάθησης, δηλαδή μιας διδακτικής προσέγγισης, που προωθεί το παιχνίδι, ενεργοποιώντας τα παιδιά

να  κινηθούν  στον  χώρο  και  να  χρησιμοποιήσουν  το  σώμα  τους  προωθώντας  ταυτόχρονα  την

μαθησιακή διαδικασία, με τα οφέλη από την χρήση των Τ.Π.Ε. και όλα αυτά υπό το πρίσμα μιας

διδασκαλίας ενός παραδοσιακά δύσκολου αντικειμένου των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου.

Στην  σχεδίαση  της  διαδραστικής  μας  πλατφόρμας  δόθηκε  έμφαση  σε  ορισμένες  αρχές.

Έτσι, τα παιδιά αλληλεπίδρασαν με το διαδραστικό πάτωμα για να εξερευνήσουν έναν φανταστικό

κόσμο που δημιουργήσαμε και για να σχηματίσουν τα διάφορα κλάσματα. Όλη αυτή η εμπειρία

παρουσιάστηκε  με  την  μορφή  βιντεοπαιχνιδιού  έτσι  ώστε  να  κεντρίσουμε  το  ενδιαφέρον  των

παιδιών. Άλλωστε, το παιχνίδι είναι σημαντικό για την γνωστική, κοινωνική και φυσική ανάπτυξη

των παιδιών (Canning 2007; Vygotsky 1978).  Επίσης, η σχεδίαση του λογισμικού μας και του

διαδραστικού  πατώματος  βασίστηκε  στην  δράση-κίνηση.  Θυμίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  τον

Abrahamson (2013) υπάρχουν 2 τρόποι να υλοποιηθεί η ενσώματη μάθηση στην διδασκαλία των

μαθηματικών.  Η  σχεδίαση  των  εργαλείων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  αυτή  θα  πρέπει  να

βασίζεται στην αντίληψη ή στην δράση (perception-based design & action-based design). 

Σύμφωνα με τους Schneider και Blikstein υπάρχουν τρεις κατευθυντήριες γραμμές οι θα

πρέπει να αποτελούν τον πυλώνα κάθε προσπάθειας να κατασκευαστεί ένα διαδραστικό σύστημα

με απτά τεχνολογικά αντικείμενα  (Schneider, Blikstein ,2015).

Η  σχεδίαση  μιας  απτικής  διεπαφής  χρήστη  η  οποία  υποστηρίζει  κονστρουκτιβιστικές

λειτουργίες πρέπει να ακολουθεί κάποιες αρχές: 

1) Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με πιο οικείο τρόπο, χρησιμοποιώντας το σώμα τους, με τις 

αναπαραστάσεις των διάφορων εννοιών.
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2) Οι μαθητές δουλεύουν σε μικρές ομάδες, στις οποίες καλούνται να συνεργαστούν και να 

εξερευνήσουν ελεύθερα το υπό μελέτη αντικείμενο, φαινόμενο ή έννοια.

3)  Οι  δραστηριότητες  αυτές  δεν  αντικαθιστούν  την  κύρια  διδασκαλία.  Αντίθετα  

προετοιμάζουν τους μαθητές για την μελλοντική μάθηση.

Σαν βάση για την σχεδίαση της πλατφόρμας ενσώματης μάθησης, που κατασκευάστηκε για

τις  ανάγκες  της  έρευνας  μας,  είχαμε  την  έρευνα  των  Booth  και  Siegler  στην  οποία

χρησιμοποιήθηκε  η  αριθμογραμμή  σαν  εργαλείο  ενσώματης  μάθησης.  Σύμφωνα  με  την  ίδια

έρευνα, η αναπαράσταση μαθηματικών εννοιών δεν σταματάει στην αριθμογραμμή. Είναι δυνατό

να κατασκευάσουμε διάφορες νοητές αναπαραστάσεις και να τις χρησιμοποιήσουμε σε πλατφόρμες

που προωθούν την ενσώματη μάθηση (Link Τ. ,  Moeller Κ. , Huber S. , Fischer U., Nuerk H.,

2013). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε την αναπαράσταση των κλασμάτων με την μορφή

κομματιών  πίτας,  η  οποία  είναι  μια  διδακτική  μέθοδος  πολύ  δημοφιλής  στην  διδασκαλία  των

κλασμάτων σύμφωνα με τους Martin Τ. και Schwartz D. (2005).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι  η διδακτική μας παρέμβαση δεν έρχεται  σαν ένας τρόπος να

αντικατασταθεί η τυπική διδασκαλία, αλλά σαν μια μορφή μη τυπικής διδασκαλίας που έχει ως

στόχο να προετοιμάσει τα παιδιά για την τυπική διδασκαλία βοηθώντας τα να κατασκευάσουν τις

δικές τους μικρές θεωρίες και αντιλήψεις σχετικά με το υπό μελέτη αντικείμενο. Σύμφωνα και πάλι

με  τον  Abrahamson  (2013),  τα  παιδιά  σε  μια  διαδικασία  ενσώματης  μάθησης  καλούνται  να

ανταποκριθούν  και  να  βρουν  την  λύση  μιας  προβληματικής  κατάστασης  χρησιμοποιώντας  τα

διάφορα συμβολικά αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό. Στο διαδραστικό

μας πάτωμα είχαμε τις σχηματικές αναπαραστάσεις κλασμάτων με την μορφή κομματιών πίτας και

ορθογωνίου. Ακόμη, ο Abrahamson ερευνά και την υπόθεση ότι η μαθηματική κατανόηση μπορεί

να  προέλθει  από  μια  προσπάθεια  που  κάνει  κάποιος  να  ενισχύσει,  να  αναπαραστήσει  ή  να

αναστοχαστεί  στις  απλοϊκές  του  ιδέες,  καθώς  και  στις  κινήσεις  που  κάνει  για  να  λύσει  ένα

πρόβλημα  χρησιμοποιώντας  διάφορα  απτά  αντικείμενα  -  εργαλεία  έτσι  ώστε  να  θεσπίσει  μια

διαδικασία που οδηγεί στην λύση της προβληματικής κατάστασης και βασίζεται στην σωματική

δραστηριότητα  (Abrahamson  ,2013).  Επίσης,  έρευνες  έδειξαν  ότι  η  φυσική  αλληλεπίδραση με

αντικείμενα  που  αναπαριστούν  μαθηματικές  έννοιες,  ενισχύει  την  μαθηματική  ικανότητα  των

μαθητών  δημιουργώντας  ένα  πλαίσιο  γύρο  από  το  οποίο  μετέπειτα  χτίζεται  η  γνώση  που

κατασκευάζεται με την τυπική μάθηση Ramani & Siegler (2008). Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να

αλληλεπιδράσουν με τα κλάσματα, τα οποία έπαιρναν φυσική υπόσταση πάνω στο διαδραστικό

πάτωμα. 
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Σχετικά  με  την  διδακτική  προσέγγιση,  η  παρέμβαση  μας  ακολουθεί  την  γραμμή  της

κονστρουκτιβιστικής θεωρίας που υποστηρίζει την σημαντικότητα της εξερεύνησης-ανακάλυψης

και της κατασκευής της νέας γνώσης από τον μαθητή. Στο βιντεοπαιχνίδι μας κυρίαρχο ρόλο είχαν

οι μαθητές που έπρεπε να ξετυλίξουν την ιστορία λύνοντας τους διάφορους γρίφους.  Οι μαθητές

επεξεργάζονται και φτάνουν στην νέα γνώση λύνοντας μαθηματικούς γρίφους, οδηγούμενη από

την επιθυμία τους να βιώσουν την συνέχεια της ιστορίας του παιχνιδιού που εξελίσσεται μπροστά

τους.  Ο  εκπαιδευτικός  είχε  τον  ρόλο  του  καθοδηγητή,  καθώς  ο  υπολογιστής  αναλαμβάνει  να

αξιολογήσει τις απαντήσεις των μαθητών. 

Σε  κάποιες  περιπτώσεις  χρειάστηκε  η  υποστήριξη  του  εκπαιδευτικού.  Η  υποστήριξη

κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από την παρατήρηση της στρατηγικής των μαθητών σε συγκεκριμένους

γρίφους αλλά και από την ανάλυση του pre-test που προηγήθηκε. Οι προβληματικές καταστάσεις

που  παρατηρήθηκαν  είχαν  να  κάνουν  με  την  σύγκριση,  την  πρόσθεση  ή  την  αφαίρεση

κλασματικών  αριθμών.  Δηλαδή,  τις  καινούριες  έννοιες  που  εξερεύνησαν  οι  μαθητές  με  την

ενασχόληση τους με το παιχνίδι. 

Σχετικά με την στρατηγική της επίλυσης της σύγκρισης μεταξύ 2 κλασματικών αριθμών

δόθηκε  η  υπόδειξη  να  αναπαραστήσουν  πρώτα  τα  2  κλάσματα  στο  πάτωμα  και  έπειτα  να

συγκρίνουν  τα  σχήματα.  Πιο  συγκεκριμένα  σε  κάποιους  γρίφους,  οι  μαθητές,  καλούνται  να

απαντήσουν  στην  ερώτηση  “Ποιο  κλάσμα  είναι  μεγαλύτερο;”  έχοντας  να  συγκρίνουν  δύο

κλάσματα  με  διαφορετικούς  παρονομασες  ,  για  παράδειγμα  2/3  και  3/4.  Τα  παιδιά  αρχικά

απαντούσαν τυχαία ή βασίζονταν στην αντίληψη πως μεγαλύτερο είναι το κλάσμα που έχει τον

μεγαλύτερο αριθμητή. Έπειτα από μερικές λάθος απαντήσεις και από την αδυναμία να εξηγήσουν

για ποιον λόγο πιστεύουν ότι το κλάσμα που επέλεξαν είναι μεγαλύτερο, ήταν φανερό πως έπρεπε

να αναπτυχθεί  κάποια  καινούρια  στρατηγική  για  την  επίλυση της  προβληματικής  κατάστασης.

Έτσι, υπήρχε η προτροπή να δοκιμάσουν να σχηματίσουν τα δύο κλάσματα πατώντας πάνω στο

διαδραστικό  πάτωμα.  Όταν  τα  δύο  κλάσματα  πήραν  φυσική  μορφή,  τα  παιδιά  μπόρεσαν  να

συγκρίνουν  τις  2  ποσότητες  που  έβλεπαν  και  να  απαντήσουν  στις  ερωτήσεις  σύγκρισης  πιο

αποτελεσματικά. Η ίδια στρατηγική χρησιμοποιήθηκε και για την σύγκριση κλασμάτων με ίδιο

αριθμητή. Η προσέγγιση αυτή για την εισαγωγή της νέας στρατηγικής χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις

εξαμελής ομάδες παιδιών της τάξης, καθώς όλα τα παιδιά αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα με τις

ερωτήσεις  σύγκρισης.  Η  στρατηγική  αυτή  έφερε  αποτέλεσμα  καθώς  πρώτον  όλα  τα  παιδιά

κατάφεραν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σύγκρισης και να τερματίσουν το παιχνίδι και δεύτερον

όπως μπορούμε να δούμε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων η διαφορά των επιδόσεων των

μαθητών στην ερώτηση 13 του pre-test και post-test ήταν στατιστικά σημαντική. 
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Ένα ακόμη σημείο όπου τα παιδιά δυσκολεύτηκαν ήταν στην απάντηση των ερωτήσεων

που αφορούσαν την πρόσθεση και την αφαίρεση των κλασματικών αριθμών. Οι δυσκολίες αυτές

ήταν αναμενόμενες από τα αποτελέσματα του pre-test  στην ερώτηση 18, όπου οι περισσότεροι

μαθητές απάντησαν λανθασμένα. Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να εκτελέσουν

την πράξη της πρόσθεσης μεταξύ 2 κλασματικών αριθμών ίδιου παρονομαστή. Το αντικείμενο

αυτό  δεν  είχε  διδαχθεί  προηγουμένως  στους  μαθητές,  οπότε  οι  περισσότεροι  από  αυτούς

εκτελούσαν πρόσθεση και στον αριθμητή και στον παρονομαστή. Η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε

όταν  χρειάστηκε  να  απαντήσουν  στους  γρίφους  πρόσθεσης  και  αφαίρεσης.  Όπως  αναφέρθηκε

παραπάνω, ζητούσαμε από τα παιδιά να απαγγέλλουν τις κλασματικές ποσότητες που σχημάτιζαν

πάνω στο διαδραστικό πάτωμα. Έτσι για παράδειγμα όταν σχημάτιζαν το κλάσμα 1/3 τα παιδιά

λέγανε “το ένα από τα τρία κομμάτια ή το ένα τρίτο”. Αν ο γρίφος ζητούσε να προσθέσουν 1/3 +

1/3  τα  παιδιά  σχημάτιζαν  την  απάντηση  στο  πάτωμα  δηλαδή  2/3  και  λέγανε  “2  από  τα  τρία

κομμάτια του σχήματος ή τα δύο τρίτα.” Έτσι, έγινε φανερό στους μαθητές πως όταν χρειάζεται να

προσθαφαιρέσουν  2  κλάσματα  ο  παρονομαστής  μένει  ίδιος.  Η  αλλαγή  στην  στρατηγική  των

μαθητών που οδήγησε στην κατασκευή μιας πρώιμης νέας γνώσης φαίνεται και στην ανάλυση των

αποτελεσμάτων.  Συγκεκριμένα,  στην  ερώτηση  18  είχαμε  στατιστικά  σημαντική  αύξηση  των

επιδόσεων των μαθητών.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση στις επιδόσεις των περισσότερων μαθητών στο post-test

και γενική αύξηση του μέσου όρου της τάξης κατά 2,4 μονάδες. Συγκεκριμένα, σε 3 ερωτήσεις

είχαμε στατιστικά σημαντική αύξηση των επιδόσεων, ενώ στις υπόλοιπες είχαμε μικρή ή καθόλου

αύξηση.  Σε  καμία  ερώτηση  δεν  παρατηρήθηκε  μείωση  των  επιδόσεων  στο  post-test.  Έτσι,

φτάνουμε  στο  συμπέρασμα  ότι  είχαμε  μαθησιακά  οφέλη  μετά  την  διδακτική  μας  παρέμβαση

ενσώματης μάθησης, κάτι που επιβεβαιώνει την θεωρία πως το σώμα και η δράση παίζει σημαντικό

ρόλο στην γνωστική λειτουργία (Trninic & Abrahamson). Η αύξηση των επιδόσεων στο post-test

απαντάει στο ερευνητικό ερώτημα: “Σε ποιο βαθμό τα παιδιά της Γ΄ Δημοτικού είναι σε θέση να

κατανοήσουν  τους  κλασματικούς  αριθμούς.  Συγκεκριμένα  να  αναπαριστούν,  να  εκτελούν

προσθαφαιρέσεις  και  συγκρίσεις  μεταξύ  κλασματικών  αριθμών   μετά  από  μια  μη  τυπική

διδασκαλία ενσώματης μάθησης και απτών διαδραστικών αντικειμένων”. 

Αναφέραμε πολλές φορές ότι στόχος μιας διαδικασίας ενσώματης μάθησης δεν είναι να

μάθουν οι μαθητές μια έννοια με την επιστημονική της μορφή, αλλά να τους προετοιμάσουν  για

την μελλοντική τυπική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος της ανακαλυπτικής δραστηριότητας

είναι  οι  μαθητές  να  εξερευνήσουν  περίπλοκες  έννοιες,  αναστοχαζόμενοι  και  στο  τέλος  να

κατασκευάσουν μια δικιά τους μικρή-θεωρία  για ένα φαινόμενο πριν έρθουν σε επαφή με την
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επιστημονική μορφή του. Αργότερα στην κύρια διδασκαλία μπορούν να συγκρίνουν την δικιά τους

εκδοχή με την επιστημονική (Schneider, Blikstein ,2015). Έτσι, κατά την διάρκεια της διδακτικής

μας παρέμβασης και μετά από πειραματισμό με το διαδραστικό πάτωμα, οι μαθητές ήταν σε θέση

να  εκτελούν  προσθαφαιρέσεις  μεταξύ  κλασματικών  αριθμών  χρησιμοποιώντας  τις  σχηματικές

αναπαραστάσεις  που  είχαν  μπροστά  τους.  Όπως  αναφέρθηκε,  παροτρύναμε  τους  μαθητές  να

απαγγέλλουν  την  σωστή  απάντηση  που  ανακαλύπτανε  αλληλεπιδρώντας  με  τις  σχηματικές

αναπαραστάσεις στο πάτωμα έτσι ώστε να καταλάβουν ότι κατά την πρόσθεση ή την αφαίρεση

ομώνυμων κλασμάτων ο παρονομαστής παραμένει ο ίδιος. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μεγαλύτερη

βελτίωση στις απαντήσεις των μαθητών στο post-test είναι στις ερωτήσεις που είχαν χαμηλότερη

επίδοση στο pre-test και αφορούσαν την σύγκριση ή την πρόσθεση κλασμάτων, δηλαδή έννοιες

που δεν είχαν προηγουμένως διδαχθεί. Αντίθετα, στις πρώτες 9 ερωτήσεις του τεστ είχαμε υψηλές

επιδόσεις ήδη από το pre-test αλλά κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο διότι οι ερωτήσεις αυτές είχαν ως

στόχο  να  αξιολογήσουν  τις  υπάρχουσες  γνώσεις  των  μαθητών  σε  αντικείμενο  που  είχαν  ήδη

διδαχθεί  μέσω  της  τυπικής  διδασκαλίας  του  σχολικού  προγράμματος.  Αν  εξετάσουμε  τα

αποτελέσματα της έρευνας υπό αυτό το πρίσμα, φτάνουμε στο συμπέρασμα πως τα μαθησιακά

οφέλη  ήταν  ακόμα  μεγαλύτερα  από  την  άνοδο  2,4  μονάδων στον  μέσο  όρο  της  τάξης.  Αυτό

συμβαίνει διότι στις ερωτήσεις που ήταν αναμενόμενο οι μαθητές να μην αποδώσουν στο pre-test,

είχαμε  την  μεγαλύτερη  βελτίωση  στο  post-test.  Συγκεκριμένα,  στις  ερωτήσεις  νούμερο

10,11,13,14,17 και 18 που αφορούσαν αντικείμενο που δεν είχε διδαχθεί στους μαθητές, βλέπουμε

την μεγαλύτερη βελτίωση της απόδοσης στο post-test. 
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Ο κύριος στόχος μιας διαδικασίας μη τυπικής μάθησης με διεπαφές ενσώματης μάθησης,

δηλαδή  να  προετοιμάσει  τους  μαθητές  για  την  τυπική-επιστημονική  μάθηση  της  έννοιας,  του

φαινομένου  ή  της  διαδικασίας  επετεύχθη  καθώς  τα  παιδιά  ήταν  σε  θέση  να  απαντήσουν  σε

μαθηματικές ερωτήσεις που δεν είχαν προηγουμένως διδαχθεί και να ολοκληρώσουν το παιχνίδι.

Έτσι,  είχαμε  παραγωγή  νέας  γνώσης  ενώ  ταυτόχρονα  μέσω  του  παιχνιδιού  προάγαμε  την

συνεργασία μεταξύ των μαθητών καθώς ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του παιχνιδιού χωρίς την

συνεργασία και των 6 μελών της ομάδας. 
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6. Παράρτημα
Πίνακας Συχνοτήτων 

Ερώτηση 1 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 2 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 3 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 4 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 5 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό
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Λάθος 6 35.3 35.3 35.3

Σωστό 11 64.7 64.7 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 6 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 7 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 2 11.8 11.8 11.8

Σωστό 15 88.2 88.2 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 8 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 4 23.5 23.5 23.5

Σωστό 13 76.5 76.5 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 9 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 3 17.6 17.6 17.6

Σωστό 14 82.4 82.4 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 10 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό
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Λάθος 9 52.9 52.9 52.9

Σωστό 8 47.1 47.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 11 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 10 58.8 58.8 58.8

Σωστό 7 41.2 41.2 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 12 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 13 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 13 76.5 76.5 76.5

Σωστό 4 23.5 23.5 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 14 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 7 41.2 41.2 41.2

Σωστό 10 58.8 58.8 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 15 pre-test
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Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 16 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 17 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 6 35.3 35.3 35.3

Σωστό 11 64.7 64.7 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 18 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 9 52.9 52.9 52.9

Σωστό 8 47.1 47.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 19 pre-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 13 76.5 76.5 76.5

Σωστό 4 23.5 23.5 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 1 post-test
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Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 2 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 3 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 4 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 5 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 2 11.8 11.8 11.8

Σωστό 15 88.2 88.2 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 6 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0
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Ερώτηση 7 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 8 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 9 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 10 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 4 23.5 23.5 23.5

Σωστό 13 76.5 76.5 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 11 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 9 52.9 52.9 52.9

Σωστό 8 47.1 47.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

85



Ερώτηση 12 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 2 11.8 11.8 11.8

Σωστό 15 88.2 88.2 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 13 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 8 47.1 47.1 47.1

Σωστό 9 52.9 52.9 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 14 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 15 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Σωστό 17 100.0 100.0 100.0

Ερώτηση 16 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 2 11.8 11.8 11.8

Σωστό 15 88.2 88.2 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0
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Ερώτηση 17 post-test

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό Σωρευτικό  Ποσοστό

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 18 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 1 5.9 5.9 5.9

Σωστό 16 94.1 94.1 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Ερώτηση 19 post-test

Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο

ποσοστό

Σωρευτικό

Ποσοστό

Λάθος 13 76.5 76.5 76.5

Σωστό 4 23.5 23.5 100.0

Σύνολο 17 100.0 100.0

Paired Samples Statistics

Διάμεσος Πλήθος Τυπική Απόκλιση

Μέσος Όρος

Στατιστικού

Λάθος

Ζευγάρι 

1

Ερώτηση 1 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 1 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

2

Ερώτηση 2 pre-test .94a 17 .243 .059

Ερώτηση 2 post-test .94a 17 .243 .059

87



Ζευγάρι 

3

Ερώτηση 3 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 3 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

4

Ερώτηση 4 pre-test 1.00a 17 .000 .000

Ερώτηση 4 post-test 1.00a 17 .000 .000

Ζευγάρι 

5

Ερώτηση 5 pre-test .65 17 .493 .119

Ερώτηση 5 post-test .88 17 .332 .081

Ζευγάρι 

6

Ερώτηση 6 pre-test 1.00a 17 .000 .000

Ερώτηση 6 post-test 1.00a 17 .000 .000

Ζευγάρι 

7

Ερώτηση 7 pre-test .88 17 .332 .081

Ερώτηση 7 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

8

Ερώτηση 8 pre-test .76 17 .437 .106

Ερώτηση 8 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

9

Ερώτηση 9 pre-test .82 17 .393 .095

Ερώτηση 9 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

10

Ερώτηση 10 pre-test .47 17 .514 .125

Ερώτηση 10 post-test .76 17 .437 .106

Ζευγάρι 

11

Ερώτηση 11 pre-test .41 17 .507 .123

Ερώτηση 11 post-test .47 17 .514 .125

Ζευγάρι 

12

Ερώτηση 12 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 12 post-test .88 17 .332 .081

Ζευγάρι 

13

Ερώτηση 13 pre-test .24 17 .437 .106

Ερώτηση 13 post-test .53 17 .514 .125

Ζευγάρι 

14

Ερώτηση 14 pre-test .59 17 .507 .123

Ερώτηση 14 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

15

Ερώτηση 15 pre-test .94 17 .243 .059

Ερώτηση 15 post-test 1.00 17 .000 .000

Ζευγάρι 

16

Ερώτηση 16 pre-test 1.00 17 .000 .000

Ερώτηση 16 post-test .88 17 .332 .081

Ζευγάρι 

17

Ερώτηση 17 pre-test .65 17 .493 .119

Ερώτηση 17 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

18

Ερώτηση 18 pre-test .47 17 .514 .125

Ερώτηση 18 post-test .94 17 .243 .059

Ζευγάρι 

19

Ερώτηση 19 pre-test .24 17 .437 .106

Ερώτηση 19 post-test .24 17 .437 .106

Paired Samples Test

Paired

Differences

t df Σημαντικότητα

(Sig. (2-tailed))
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95% Confidence

Interval of the

Difference

Upper

Ζευγάρι 1 Ερώτηση 1 pre-test - Ερώτηση 

1 post-test
.066 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 3 Ερώτηση 3 pre-test - Ερώτηση 

3 post-test
.066 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 5 Ερώτηση 5 pre-test - Ερώτηση 

5 post-test
.054 -1.725 16 .104

Ζευγάρι 7 Ερώτηση 7 pre-test - Ερώτηση 

7 post-test
.053 -1.461 16 .163

Ζευγάρι 8 Ερώτηση 8 pre-test - Ερώτηση 

8 post-test
.026 -1.852 16 .083

Ζευγάρι 9 Ερώτηση 9 pre-test - Ερώτηση 

9 post-test
.132 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 

10

Ερώτηση 10 pre-test - 

Ερώτηση 10 post-test
.008 -2.063 16 .056

Ζευγάρι 

11

Ερώτηση 11 pre-test - 

Ερώτηση 11 post-test
.280 -.368 16 .718

Ζευγάρι 

12

Ερώτηση 12 pre-test - 

Ερώτηση 12 post-test
.279 .566 16 .579

Ζευγάρι 

13

Ερώτηση 13 pre-test - 

Ερώτηση 13 post-test
-.053 -2.582 16 .020

Ζευγάρι 

14

Ερώτηση 14 pre-test - 

Ερώτηση 14 post-test
-.100 -2.954 16 .009

Ζευγάρι 

15

Ερώτηση 15 pre-test - 

Ερώτηση 15 post-test
.066 -1.000 16 .332

Ζευγάρι 

16

Ερώτηση 16 pre-test - 

Ερώτηση 16 post-test
.288 1.461 16 .163

Ζευγάρι 

17

Ερώτηση 17 pre-test - 

Ερώτηση 17 post-test
.008 -2.063 16 .056

Ζευγάρι 

18

Ερώτηση 18 pre-test - 

Ερώτηση 18 post-test
-.150 -3.108 16 .007

Ζευγάρι 

19

Ερώτηση 19 pre-test - 

Ερώτηση 19 post-test
.315 .000 16 1.000
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PRE-TEST & POST-TEST

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Όνομα: ...................................................................................

Τάξη: ................................................................................................

Σχολείο:.............................................................................................
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Ερώτηση 1:

Σημείωσε στο κουτάκι που αντιστοιχεί στον κύκλο που έχει τα δύο τέταρτα χρωματισμένα με γκρι 
χρώμα

Ερώτηση 2:

Γράψε με μορφή κλάσματος το μέρος του ορθογωνίου που

 είναι χρωματισμένο με γκρι χρώμα: .............

Ερώτηση 3:

Σημείωσε στο κουτάκι που αντιστοιχεί στον κύκλο που έχει τα δύο τρίτα χρωματισμένα με γκρι 
χρώμα.

Ερώτηση 4:

Πόσο είναι το μισό του 6; 

α) 9 β) 2 γ) 5 δ) 3
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Ερώτηση 5:

Πόσο είναι το ένα τέταρτο του 8;

α) 2 β) 4 γ) 6 δ) 8

Ερώτηση 6:

Γράψε το κλάσμα που είναι
χρωματισμένο γκρι:

Ερώτηση 7: 

Τι κλάσμα είναι χρωματισμένο γκρι; 

Ερώτηση 8:

Κόψαμε μια τούρτα σε 8 κομμάτια ίδιου μεγέθους. Ο Κώστας έφαγε 3 
κομμάτια τούρτα. Τι μέρος της τούρτας έφαγε;

Ερώτηση 9:

Γράψε το κλάσμα που είναι χρωματισμένο γκρι:
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Ερώτηση 10:

Γράψε ένα κλάσμα που είναι ισοδύναμο - ίσο με το 

...............................

Ερώτηση 11: 

Το κάθε σχήμα είναι ένα κλάσμα. Δύο από αυτά είναι ίσα. Μπορείς να βρεις ποια;

α) 
το 
3 
και 
το 

4            β) το 1 και το 3 γ) το 2 και το 3  δ) το 1 και το 2

Ερώτηση 12: 

Χρωμάτισε την εικόνα έτσι ώστε να σχηματίσεις τα δύο έκτα του σχήματος

Ερώτηση 13: 

Ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο: ή  

Ερώτηση 14: 

Χρωμάτισε το ένα δεύτερο του συνόλου των κύκλων: 

Ερώτηση 15: 

Ποιο μέρος του σχήματος είναι 
χρωματισμένο γκρι;

α) το ένα δεύτερο

β) τα δύο τρίτα

γ) τα δύο τέταρτα

δ) τα τέσσερα έκτα

Ερώτηση 16:
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Τι μέρος των κύκλων είναι χρώματος άσπρο;

Ερώτηση 17: 

Ποιο κλάσμα πρέπει να προσθέσουμε στο έτσι ώστε να έχουμε όλα τα κομμάτια;

.......................................

Ερώτηση 18: 

Υπολόγισε: =.............

Ερώτηση 19: 

Ποιο κλάσμα είναι το μεγαλύτερο;
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