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Περίληψη 

Οι ΤΠΕ αποτελούν μια μαθησιακή περιοχή και εντάσσονται στα σύγχρονα αναλυτικά 

προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα σημαντική και 

απαραίτητη θεωρείται η ένταξή τους στην Προσχολική εκπαίδευση εφόσον ο 

τεχνολογικός γραμματισμός ξεκινά πλέον από τις μικρές ηλικίες. Τα ψηφιακά 

παιχνίδια είναι μια μορφή Τεχνολογίας που προσελκύει το ενδιαφέρον των μικρών 

παιδιών. Η απήχηση αυτή των ψηφιακών παιχνιδιών στις μικρές ηλικίες έχει 

οδηγήσει στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχει προσελκύσει 

το ενδιαφέρον των ερευνητών για την καλύτερη αξιοποίηση τους στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία βασιζόμενη στην Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία 

προσεγγίζει το ψηφιακό παιχνίδι ως διαμεσολαβητικό εργαλείο και εξετάζει την 

εξέλιξη απλών εννοιών Μηχανικής από καθημερινές σε επιστημονικές σε παιδιά 

Προσχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα και προηγούμενες 

έρευνες η εφαρμογή των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται 

σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες οι οποίες ακολουθούν τη φιλοσοφία της 

προετοιμασίας για μάθηση και διαμεσολαβούν το παιχνίδι επιχειρώντας τη 

μεγιστοποίηση της μάθησης. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να 

εξετάσει την αξιοποίηση ενός ψηφιακού παιχνιδιού και την ενσωμάτωσή του στα 

πλαίσια μια τυπική διδασκαλίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 8 νήπια που έπαιξαν το 

ψηφιακό παιχνίδι Crayon Physics Deluxe. Εξετάστηκαν δύο συνθήκες, τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των τεσσάρων, με προάσκηση και χωρίς. Η ομάδα της 

προάσκησης συμμετείχε πριν το παίξιμο του παιχνιδιού σε μία διδακτική ακολουθία 

σχετική με τις έννοιες που διαπραγματεύεται το παιχνίδι και η άλλη ομάδα απλά 

έπαιξε το παιχνίδι. Και στις δύο ομάδες εφαρμόστηκε πρωτόκολλο εφαρμογής κατά 

την αλληλεπίδρασή τους με το παιχνίδι, το οποίο τους παρείχε βοήθεια με μορφή 
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scaffolding. Το ερευνητικό ερώτημα που επιχειρήθηκε να απαντηθεί είναι:  «Πώς 

επηρεάζει η προάσκηση με μία διδακτική ακολουθία με απλές έννοιες Μηχανικής 

μια ομάδα νηπίων το μετασχηματισμό καθημερινών εννοιών σε επιστημονικές 

κατά τα 2  πρώτα επίπεδα του ψηφιακού παιχνιδιού Crayon Physics Deluxe;».  

Η συλλογή των δεδομένων περιελάμβανε μετρήσεις πριν και μετά την 

αλληλεπίδρασή των παιδιών με το παιχνίδι καθώς και κατά την αλληλεπίδρασή τους 

με αυτό. Από την επεξεργασία των δεδομένων δημιουργήθηκαν δύο άξονες 

ανάλυσης, (α) οι μαθησιακές τους επιδόσεις: πρόοδος από προτεστ σε μετατεστ και η 

εξέλιξη των εννοιών καθ’ όλη τη διάρκεια του ψηφιακού παιχνιδιού και (β) οι 

πρακτικές επιδόσεις: χρόνος, προσπάθειες – βοήθεια, συναισθηματική ενίσχυση και 

βοήθεια με το ποντίκι. Από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε πως  η 

επαφή με το παιχνίδι ήταν μαθησιακά επωφελής και για τις δύο ομάδες, καθώς οι 

μαθητές μετά το παιχνίδι διατύπωναν καλύτερα τις περιγραφές τους. Και 

παρατηρήθηκε επίσης πως υπήρξε πολύ μικρή διαφορά στη μαθησιακή εξέλιξη των 

μαθητών, με θετικότερη εκείνη της ομάδας που συμμετείχε στην προάσκηση 

συμπεραίνοντας έτσι μικρή θετική επίδραση της προάσκησης στην εξέλιξη των 

εννοιών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά Παιχνίδια, Κοινωνικοπολιτσιμική Θεωρία, Φυσικές 

Επιστήμες, Επιστημονικές και Καθημερινές έννοιες, Προσχολική Αγωγή. 
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Abstract 

Communication Information Technologies are a learning area and included in 

modern curricula at all levels of education. Specifically considered their integration 

important and necessary in Early Childhood Education if the technology literacy 

begins at an early age. Digital games are a form of technology that attracts the interest 

of young children. The impact that digital games at younger ages has led to their 

inclusion in the educational process and has attracted the interest of researchers for 

their better use in education. This study is based on sociocultural theory approaches 

the digital game as a mediating tool and examines the evolution of simple 

Engineering concepts from everyday to scientific in Preschool Children. According to 

the literature research and previous studies the application of digital games in the 

educational process is done in conjunction with other activities which follow the 

philosophy of preparation for learning and mediate the game trying to maximize 

learning. The aim of this thesis is to examine the use of a digital game and its 

incorporation within a formal teaching. The study involved eight infants who played 

the digital game Crayon Physics Deluxe. Examined two conditions, the children were 

divided into two groups of four, with and without pre exercise. The pre exercise group 

participated before playing the game in a teaching sequence related concepts 

negotiates the game and the other team just played the game. Both groups applied 

application protocol during their interaction with the game, which provided them with 

assistance in the form of scaffolding. The research question we attempted to answer 

is: “How affects the pre exercise with a teaching sequence with simple engineering 

concepts a group of toddlers transforming everyday concepts in science during the 

first 2 levels of the digital game Crayon Physics Deluxe?”. The collection of data 

included measurements before and after the interaction of children with the game as 
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well as their interaction with it. From the data processing created two analytical axes, 

(a) their learning performance: progress of protest in aftertest and evolution of 

concepts throughout the course of the digital game and (b) the practical performance: 

time, efforts - help, emotional support and help with the mouse. From the 

interpretation of the results found that the contact with the game was learning 

beneficial for both groups, as students after the game express better their descriptions. 

And also noted that there was very little difference in the learning progress of students 

with more positive that the team involved in pre exercise, thus inferring a small 

positive effect of pre exercise in the development of concepts. 

 

Keywords: Digital Games, Sociocultural Theory, Science, Science and Everyday 

Concepts, Preschool. 
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Εισαγωγή 

Οι ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εντάσσονται ως 

γνωστικό αντικείμενο στα ΑΠΣ σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, από προσχολική 

μέχρι και δευτεροβάθμια. Η χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική εκπαίδευση είναι 

σημαντική γιατί η ψηφιακή ικανότητα εντάσσεται στις βασικές ικανότητες  για την 

προσωπική ολοκλήρωση, την ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό δράση 

του ατόμου. Επίσης, η τεχνολογία βρίσκεται στο καθημερινό περιβάλλον των 

περισσότερων παιδιών. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν εμπειρίες 

αλληλεπιδρώντας με διάφορα ψηφιακά μέσα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τους 

δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους αυτές και στο σχολικό 

περιβάλλον. Από την άλλη για τα παιδιά που δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή με ψηφιακά μέσα να τους δοθεί ευκαιρία να τα γνωρίσουν. Για τους παραπάνω 

λόγους η χρήση των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο μπορεί να εφαρμοστεί καθημερινά, ως 

εποπτικά μέσα στη διδακτική ακολουθία, ως εργαλεία διερεύνησης, πειραματισμού 

και επίλυσης προβλημάτων και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών (Ψηφιακό 

Σχολείο, n.d). 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο διέπεται από δύο αρχές: λειτουργούν 

σε σχέση με άλλες μαθησιακές περιοχές και η χρήση τους δεν είναι αυτοσκοπός. 

Ειδικότερα σε συνδυασμό με τις Φυσικές Επιστήμες, οι ΤΠΕ μπορούν να 

συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των 

παιδιών, στην αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και τον μετασχηματισμό των 

προϋπαρχουσών ιδεών των παιδιών. Ακόμα μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη 

οπτικοποίηση και αναπαράσταση φαινομένων από τον πραγματικό κόσμο με στόχο 

την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης και τη μετάβαση από τα συγκεκριμένα 
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οπτικοποιημένα αντικείμενα στο συλλογισμό με αφηρημένες έννοιες (Ψηφιακό 

Σχολείο, n.d). 

 

Το Παιχνίδι στη Προσχολική Εκπαίδευση 

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου το παιχνίδι μπορεί να εμφανίζεται: α) ως μέσο 

για τη διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών, β) ως ελεύθερο παιχνίδι στο διάλειμμα,  

και γ) ως ελεύθερο παιχνίδι στο οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον (Δαφέρμου, 

Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). 

Παιχνίδι και Μάθηση. Το παιχνίδι είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα για την 

ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μέσα από το παιχνίδι 

δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες για μάθηση καθώς αναπτύσσουν καινούριες  ιδέες, 

αυτοσχεδιάζουν, επικοινωνούν και δημιουργούν. Τα νήπια κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού αλληλεπιδρούν είτε με αλλά πρόσωπα, παιδιά ή ενήλικες, είτε με διάφορα 

αντικείμενα και αναπαραστάσεις, παλιές ή καινούριες. Εμπλέκονται με τον τρόπο 

αυτό σε ρεαλιστικές ή φανταστικές καταστάσεις με κοινωνικό, συναισθηματικό και 

νοητικό τρόπο (Ψηφιακό Σχολείο, n.d).  

Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ανάπτυξη του παιδιού και 

θεωρείται αναπόσπαστο δικαίωμα του (Vygotsky 1978). Επίσης, είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με τη μάθηση. Μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό πλαίσιο μάθησης όταν 

υποστηρίζεται από τον εκπαιδευτικό. Τα παιδιά σε ένα τέτοιο πλαίσιο βιώνουν θετικά 

συναισθήματα και ψυχαγωγούνται πέραν αυτού όμως εκφράζουν τις εμπειρίες και τις 

αντιλήψεις τους για τον πραγματικό κόσμο, συνεργάζονται, διαπραγματεύονται, 

έρχονται σε επαφή με έννοιες από διάφορα επιστημονικά πεδία, προβληματίζονται, 

αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν και μαθαίνουν. Το παιχνίδι αποτελεί επίσης «ένα 

σημαντικό μαθησιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη της γλώσσας και της αναπαραστατικής 
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σκέψης, δυο βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη και την αναδιοργάνωση των εννοιών» 

(Ψηφιακό Σχολείο, n.d, σελ.16). 

Ορισμός Παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα το παιχνίδι ορίζεται «ως μια γεμάτη 

νόημα διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά συνδημιουργούν ενεργητικά τον κόσμο τους 

με τους συνομήλικους τους και μαθαίνουν μέσα από αλληλεπιδράσεις με τους φίλους 

τους» (Αυγητίδου, 2001, σελ. 172). Επίσης ένας ακόμη ορισμός χαρακτηρίζει το 

παιχνίδι «ως μια ελεύθερη και οικειοθελή δραστηριότητα η οποία είναι πηγή 

ευχαρίστησης και διασκέδασης» (Caillois, 2001, σελ. 6). Στη διεθνή βιβλιογραφία 

συναντάμε  δύο όρους για το παιχνίδι, τον όρο “play”, ο οποίος αναφέρεται στην 

εμπειρία της ευχαρίστησης και τον όρο “game”, ο οποίος σχετίζεται με την έννοια 

του ανταγωνισμού (Leemkuil, 2006). 

Ο όρος “play” σύμφωνα με τον Moyles όπως αναφέρεται στο Sheridan, 

(2011) δεν είναι εύκολο να οριστεί επακριβώς. Ωστόσο, ο όρος αυτός περιγράφει την 

πολυπλοκότητά του παιχνιδιού ως συμπεριφορά, ως διαδικασία και ως προσέγγιση 

μιας εργασίας. Ακόμα ο όρος “play” αναφέρεται ως μια δραστηριότητα χωρίς όρια, 

το παιχνίδι έχει ελεύθερη μορφή κατά το οποίο τα παιδιά κινούνται σε φανταστικούς 

κόσμους αυτοσχεδιάζοντας και εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά μικρής ηλικίας 

(Caillois, 2001. Walther, 2003). 

Από την άλλη ο όρος “game” αντιπροσωπεύει το παιχνίδι το οποίο είναι 

δομημένο με κανόνες, έχει όρια και είναι πιο περίπλοκο. Περιγράφει μια 

δραστηριότητα η οποία διαχωρίζεται από την πραγματική ζωή, συμβαίνει σε 

συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, τα παιδιά ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, 

δημιουργούν κοινωνικές ομάδες με τους συμπαίκτες τους και προσπαθούν να 

αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στο πλαίσιο του παιχνιδιού (Caillois, 2001. 

Walther, 2003. Michael & Chen, 2005). O όρος “game” τοποθετεί το παιχνίδι σε 
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υψηλότερο επίπεδο από ότι ο όρος “play” (Caillois, 2001. Walther, 2003). Τα 

παιχνίδια με κανόνες εμφανίζονται στην ηλικία των 4 με 5 ετών, όπου τα παιδιά 

σχηματίζουν μικρές ομάδες και θέτουν τους κανόνες τους (Sheridan, 2011). 

 

Το Ψηφιακό Παιχνίδι (Video Game) 

Το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογικές 

εφαρμογές για τα παιδιά της σημερινής εποχής, τα ¾ των παιδιών παίζουν εντατικά 

κάποιο ψηφιακό παιχνίδι. Επίσης, αποτελεί ένα τομέα της κοινωνίας μας που 

συνεχώς αναπτύσσεται και γι’ αυτόν δαπανώνται δισεκατομμύρια δολάρια στη 

παγκόσμια αγορά (Kirriemuir & McFarlane, 2004). 

Ορισμός Ψηφιακού παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους Kirriemuir & McFarlane, 

(2004) ψηφιακό ορίζεται το παιχνίδι το οποίο: 

 παρέχει οπτική ψηφιακή πληροφορία σε έναν ή περισσότερους 

χρήστες, δέχεται εισαγωγή δεδομένων από παίκτες,  

 διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά με βάση κάποιους 

προγραμματισμένους για το παιχνίδι κανόνες,  

 τροποποιεί τις ψηφιακές πληροφορίες στους παίκτες και  

 παίζεται: σε κονσόλες (πχ Playstation, Xbox, Wii), σε υπολογιστές και  

σε φορητές συσκευές (πχ κινητά τηλέφωνα, Game Boy Advance)  

Κατηγορίες ψηφιακών παιχνιδιών. Σύμφωνα με τους Prensky (2001) και 

Herz (1997) όλα τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουμε 

παραπάνω όμως μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικούς τύπους ψηφιακών 

παιχνιδιών, σε κάθε τύπο ορισμένα χαρακτηριστικά είναι πιο σημαντικά από άλλα και 

οι παίκτες πρέπει να χρησιμοποιούν δεξιότητες καθώς αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι. 
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Οι τύποι αυτοί διακρίνουν τα ψηφιακά παιχνίδια σε παιχνίδια: δράσης, περιπέτειας, 

μάχης, παζλ, ρόλων, αθλητικά, προσομοίωσης και στρατηγικής. 

Edutainment. Τα ψηφιακά παιχνίδια προωθούν τη μάθηση τύπου 

“Edutainment”. Ο όρος “Edutainment” ή αλλιώς “Education through Entertainment” 

εμφανίστηκε στη δεκαετία του ‘90  και περιγράφει κάθε τύπο εκπαίδευσης που 

επιδιώκει την διασκέδαση μαζί με τη μάθηση, θεωρείται υποσύνολο του συνολικού 

θέματος των Serious Games (Michael & Chen, 2005). Είναι μία σύνθεση των όρων 

“education” και “entertainment”, o σκοπός του είναι να προσελκύσει και να κρατήσει 

την προσοχή των εκπαιδευόμενων εμπλέκοντας τα συναισθήματα τους μέσα από ένα 

ψηφιακό περιβάλλον γεμάτο έντονα χρώματα και κινούμενα σχέδια (Okan, 2003). 

Σοβαρά Ψηφιακά Παιχνίδια (Serious Games). Μια κατηγορία ψηφιακών 

παιχνιδιών είναι τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια. O οξύμωρος αυτός όρος χαρακτηρίζει 

τα παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικού λόγους (Ma, Oikonomou & 

Jain, 2011). Η κατηγορία αυτή των παιχνιδιών έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τους την 

εκπαίδευση και τη μάθηση και όχι την ψυχαγωγία (Ma, Oikonomou & Jain, 2011. 

Michael & Chen, 2005. Miller, 2008). Τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιούν 

δομικά στοιχεία των τυπικών ψηφιακών παιχνιδιών για να διδάξουν ή να παρέχουν 

μια εμπειρία και έχουν κατεξοχήν εκπαιδευτικό ρόλο (Michael & Chen, 2005. de 

Freitas & Liarokapis, 2011). Ο παιδαγωγικός τους χαρακτήρας είναι το 

σημαντικότερο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό . Οι de Freitas and Oliver, (2006) 

δημιούργησαν ένα πλαίσιο τεσσάρων διαστάσεων για τα χαρακτηριστικά των 

σοβαρών ψηφιακών παιχνιδιών, το οποίο για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου 

σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού φέρνει κοντά: το μαθητή, το πλαίσιο μάθησης, την 

αναπαράσταση του παιχνιδιού και τις παιδαγωγικές μέθοδοι που υιοθέτησε.  
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Το Ψηφιακό Παιχνίδι ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο 

Το ψηφιακό παιχνίδι είναι ένα μέσο που έχει μπει στη ζωή των παιδιών και 

στην κοινωνία μας γενικότερα. Η έντονη αυτή ενασχόληση των παιδιών με τα 

ψηφιακά παιχνίδια έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς και τους περισσότερους 

ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες να 

προσπαθούν να βρουν τρόπους για να εντάξουν το ισχυρό αυτό μέσο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να υποστηρίξουν την μάθηση των παιδιών, εντός και 

εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Αν και η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στο 

σχολείο παραμένει σπάνια, και φαίνεται προς το παρόν εξαιρετικά δύσκολο να 

ενσωματωθεί άμεσα στο πρόγραμμα σπουδών, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

αναγνωρίζουν ότι η ενασχόληση με τα ψηφιακά παιχνίδια μπορεί να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων όπως: η στρατηγική σκέψη, ο σχεδιασμός, η επικοινωνία, η 

εφαρμογή των αριθμών, οι διαπραγματευτικές δεξιότητες, την ομαδική λήψη 

αποφάσεων και το χειρισμό δεδομένων (Kirriemuir & McFarlane, 2004). 

Η ενσωμάτωση και η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών ως βασικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο απορρέει από τον έντονο τεχνολογικό γραμματισμό της νέας 

γενιάς, το υπάρχον παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρακινεί και δεν 

προσφέρει ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές του (Gee, 2007). 

Υποστηρίζεται ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να 

αναπροσαρμόσουν τους στόχους τους λαμβάνοντας υπόψιν τους τον υψηλό 

τεχνολογικό γραμματισμό των σημερινών παιδιών και το ρόλο των ψηφιακών μέσων 

στη σημερινή κοινωνία γενικότερα (Squire, 2003). Η σχολική εκπαίδευση έχει πολλά 

ακόμα να μάθει από τα ψηφιακά παιχνίδια αναφορικά με τους τρόπους που αυτά 

προωθούν τη μάθηση (Σταυρίδου & Καρασαββίδης, 2009). Ένας από τους 

σημαντικότερους τρόπους σύμφωνα με τον Prensky, (2002)  είναι η διασκέδαση, η 
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οποία καθιστά τη μάθηση πιο αποτελεσματική. Ακόμα ο Gee, (2007) αναφέρει ότι τα 

ψηφιακά παιχνίδια προάγουν διαδραστικές, συμμετοχικές και συναρπαστικές 

δραστηριότητες πράγμα που τα καθιστά καθοριστικά εκπαιδευτικά εργαλεία. 

Τέλος, συνοψίζοντας τις θετικές επιδράσεις των ψηφιακών παιχνιδιών στη 

μάθηση ο Prensky, (2007) υποστηρίζει πως βοηθούν τους μαθητές: να 

χρησιμοποιήσουν την εμπειρία αντί της ερμηνείας, να δημιουργούν προσωπικά 

κίνητρα για μάθηση, να αποκτούν πολλαπλά στυλ μάθησης και δεξιοτήτων και να 

λαμβάνουν αποφάσεις μέσω ενός διαδραστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο Ke, 

(2008) συμπληρώνει πως είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την ενίσχυση της 

μάθησης, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την ενεργό μάθηση, 

και προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.  

Παρόλο που μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές έρευνες 

και μετααναλύσεις για τη μάθηση  και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των ψηφιακών 

παιχνιδιών, τα ερευνητικά αποτελέσματα τους δεν παρουσιάζουν μια συνεκτική 

εικόνα. Ωστόσο, οι Clark, Yates, Early, & Moulton, (2010) βρήκαν ότι τα 

περιβάλλοντα μάθησης που χρησιμοποιούν προσομοιώσεις και σοβαρά ψηφιακά 

παιχνίδια δεν είναι αναποτελεσματικά για τους περισσότερους μαθητές. 

 Από την άλλη σε μια μετααναλυτική έρευνα του Sitzmann, (2011) βρέθηκε 

ότι τα παιχνίδια προσομοίωσης ενισχύουν τη μάθηση και βοηθούν στην απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με το θέμα του παιχνιδιού, ενώ η μάθηση 

μεγιστοποιείται όταν οι παίκτες συμμετέχουν ενεργά. Οι Steinkuehler & Squire 

(2014) συμπεραίνουν ότι  τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να προωθήσουν τη μάθηση 

σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα γιατί αποτελούν ένα ενδιαφέρον εργαλείο, 

ακολουθούν σωστές παιδαγωγικές αρχές, παρέχουν ευκαιρίες για εκτίμηση της 

μάθησης και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Ειδικότερα, αναφερόμενοι στο γνωστικό 
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αντικείμενο των φυσικών επιστημών επισημαίνουν ότι  τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν 

μεγάλες δυνατότητες για να προωθήσουν πολλαπλούς στόχους μάθησης που 

περιλαμβάνουν το κίνητρο για να μάθουν την επιστήμη, την εννοιολογική 

κατανόηση, την κατανόηση της φύσης της επιστήμης, την απόκτηση επιστημονικού 

λόγου και της επιχειρηματολογίας. 

 

Το Ψηφιακό Παιχνίδι στη Παρούσα Εργασία 

 Η παρούσα εργασία εστιάζεται σε δύο μαθησιακές περιοχές, Τ.Π.Ε και 

Φυσικές Επιστήμες. Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό παιχνίδι ως πλαίσιο 

μάθησης και ανάπτυξης εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο πεδίο της Μηχανικής. 

Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε ως πλαίσιο μάθησης είναι το 

Crayon Physics Deluxe (CPD).  

Το CPD παιχνίδι επιλέχθηκε γιατί αποτελεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον 

προσομοίωσης το οποίο αναγνωρίζει τα αντικείμενα που σχεδιάζει ο παίχτης και 

προσομοιώνει τις αλληλεπιδράσεις τους υιοθετώντας τους αντίστοιχους φυσικούς 

νόμους (βάρος, όγκος, τριβή, ταχύτητα, ορμή κτλ.). Οι νόμοι και οι έννοιες της 

Φυσικής βρίσκουν εφαρμογή στα αντικείμενα που σχεδιάζει ο παίκτης και του δίνουν 

τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει, να τα ερμηνεύσει και να τα συσχετίσει με την 

πραγματική ζωή. Το παιχνίδι επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή του παίχτη, ο 

οποίος μπορεί να εκτιμά,  να σχεδιάζει, να παρατηρεί, να διαπιστώνει το λάθος και να 

επαναπροσδιορίζει τις κινήσεις του δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον 

εποικοδομητικής μάθησης και βιωματικής προσέγγισης της γνώσης. 

Πέρα από το περιεχόμενο και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του Crayon 

Physics Deluxe, το περιβάλλον του επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιλογή του 

για τη συγκεκριμένη εργασία. Αν και το παιχνίδι αυτό δεν σχεδιάστηκε ειδικά για 
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παιδιά προσχολικής ηλικίας, το περιβάλλον του είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και 

γνώριμο σε αυτά, αφού πρόκειται για ένα καμβά ζωγραφικής πάνω στο οποίο οι 

παίκτες μπορούν να ζωγραφίσουν πολύχρωμα αντικείμενα και οτιδήποτε άλλο 

θέλουν προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους.  

Η γλώσσα είναι ένας ακόμα παράγοντας για την επιλογή του συγκεκριμένου 

παιχνιδιού. Τα περισσότερα ψηφιακά παιχνίδια απαιτούν τη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, στο συγκεκριμένο παιχνίδι η γλώσσα δεν έχει σημαντικό χαρακτήρα. Ο 

μόνος ήχος του παιχνιδιού είναι το μουσικό θέμα (soundtrack) που ακούγεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση του 

συμμετέχοντος με το παιχνίδι, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ήρεμο κλίμα. 

 Δεδομένων των παραπάνω, το Crayon Physics Deluxe επιλέχθηκε ως το 

ψηφιακό παιχνίδι για την ελκυστική και δημιουργική προσέγγιση απλών εννοιών 

Μηχανικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

 

Φυσικές Επιστήμες 

Τα μικρά παιδιά προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο και να 

κατανοήσουν διάφορα φυσικά φαινόμενα. Κάνουν υποθέσεις, διακρίνουν ομοιότητες 

και διαφορές, παρατηρούν και ερμηνεύουν φαινόμενα και αλλαγές που συμβαίνουν 

γύρω τους. Η μηχανική αποτελεί έναν ευρύ κλάδο της Φυσικής που ασχολείται με 

τα φυσικά σώματα, την άσκηση δυνάμεων και τη κίνηση. Τα φαινόμενα αυτά 

υπάρχουν στην καθημερινότητα μας και σίγουρα γίνονται αντιληπτά και από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  

Η Μηχανική στη Προσχολική Εκπαίδευση. Η κίνηση των διάφορων 

αντικειμένων αποτελεί κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Οι δραστηριότητες που αφορούν την κίνηση των αντικειμένων είναι 
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κατάλληλες για τα μικρά παιδιά για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, τα παιδιά 

μπορούν να κατανοήσουν την αντίδραση των αντικειμένων, δεδομένου ότι αυτή η 

αντίδραση οφείλεται αποκλειστικά στη δική τους δράση. Δεύτερον, πληρούν το 

κριτήριο της μεταβολής της δράσης σε μεγαλύτερο βαθμό και ως εκ τούτου, τα 

παιδιά έχουν την ευκαιρία να θέσουν μια σειρά από παράγοντες στη σχέση με την 

κίνηση. Και τρίτον τα παιδιά μπορούν να προβλέψουν την κίνηση αυτών των 

αντικειμένων συντονίζοντας χωροχρονικές σχέσεις (Hadzigeorgiou, 2002).  

Οι δραστηριότητες που αφορούν την κίνηση των αντικειμένων παρέχουν στα 

παιδιά άφθονες ευκαιρίες για λογικο-μαθηματική σκέψη (Hadzigeorgiou, 2002). Έτσι 

οι πιο κατάλληλες δραστηριότητες είναι εκείνες που παρέχουν τέτοιες ευκαιρίες και 

αφορούν τη δράση των παιδιών σε αντικείμενα, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια 

άμεση και παρατηρήσιμη αντίδραση σχετικά με τη δυνατότητα μεταβολής της 

αρχικής δράσης (Kamii & Lee-Katz, 1979. Kamii & DeVries, 1993). 

Η κατανόηση της επιστήμης αρχίζει με την προσεχτική παρατήρηση ενός 

αντικειμένου ή ενός φαινομένου. Τα παιδιά πρέπει πρώτα να παρατηρήσουν μια 

κατάσταση πριν την περιγράψουν ώστε να κατανοήσουν τι συμβαίνει σε αυτή την 

κατάσταση αλλά και ποιοι παράγοντες εμπλέκονται σ’ αυτή (Hadzigeorgiou,2001). Ο 

τρόπος που κινούνται τα αντικείμενα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: το 

σχήμα, το μέγεθος, το βάρος, την τριβή και τη δύναμη. Για την κατανόηση εννοιών 

που αφορούν τη Μηχανική και πιο συγκεκριμένα την υπερκείμενη έννοια της κίνησης 

των αντικειμένων τα παιδιά θα πρέπει να εστιάσουν τη προσοχή τους στους 

παράγοντες που την προκαλούν ή την επηρεάζουν (Kamii and DeVries, 1993). 

Η κατάκτηση βασικών εννοιών Μηχανικής είναι πολύ σημαντική για τη 

γνωστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολική ηλικίας, εξίσου σημαντική όμως είναι 

και η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των εννοιών. Από τη σκοπιά αυτή, 
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δημιουργείται η ανάγκη για δραστηριότητες που δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να 

κατασκευάσουν σχέσεις μεταξύ των εννοιών (Sternberg & Berg, 1993). Ο Vygotsky, 

(1986, σελ. 93) είναι αυτός που στη θεωρία του μελέτησε την ανάπτυξη των εννοιών 

υποστηρίζοντας ότι : «Η ίδια η έννοια συνεπάγεται μια ορισμένη θέση σε σχέση με 

άλλες έννοιες, δηλαδή, μια θέση μέσα σε ένα σύστημα εννοιών». 

 

Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία  

Η ΚΘ κατέχει σημαντική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, πραγματεύεται τη 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και έχει εφαρμογή στα περισσότερα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών. Κεντρική θέση στη θεωρία αυτή έχει η κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο Vygotsky, θεμελιωτής και βασικότερος εκπρόσωπος της ΚΘ, 

υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν αναπτύσσονται μεμονωμένα και ότι η μάθηση λαμβάνει 

χώρα όταν το παιδί αλληλεπιδρά  με το κοινωνικό του περιβάλλον. Εναπόκειται 

λοιπόν στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μια διαδραστική διδακτική κατάσταση 

στην τάξη, όπου το παιδί να είναι ένας ενεργός μαθητής και ο δάσκαλος να 

χρησιμοποιεί τις γνώσεις τους για να καθοδηγήσει τη μάθηση (Daniels, 2001). Με 

βάση αυτή την αρχή, Ο Vygotsky διατύπωσε το γενετικό νόμο της πολιτισμικής 

ανάπτυξης, κατά τον οποίο «κάθε λειτουργία που αφορά την πολιτισμική ανάπτυξη του 

παιδιού εμφανίζεται δύο φορές: πρώτα σε κοινωνικό επίπεδο και αργότερα σε ατομικό 

επίπεδο, πρώτα μεταξύ των ατόμων (δια-ψυχολογικά) και στη συνέχεια στο εσωτερικό 

του παιδιού (ενδο-ψυχολογικά). Αυτό ισχύει για την προσοχή, τη μνήμη και τον 

σχηματισμό των εννοιών. Όλες οι ανώτερες λειτουργίες προέρχονται από σχέσεις 

μεταξύ των ατόμων.» (Vygotsky, 1978, σελ 57). 

Διαμεσολάβηση. Η θεμελιώδης έννοια της ΚΘ είναι η έννοια της 

διαμεσολάβησης. Κατά την άποψή του Vygotsky ο άνθρωπος είναι διαφορετικός από 
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τα υπόλοιπα έμβια όντα, η δομή των ψυχικών του διαδικασιών είναι πιο σύνθετη και 

στρέφεται στη δημιουργία και χρήση σημείων με τα οποία διαμεσολαβεί και ελέγχει 

τη συμπεριφορά του (Vygotsky, 1986). Όλες οι ανώτερες ψυχολογικές λειτουργίες 

όπως η ομιλία, η νόηση, η διαμεσολαβημένη μνήμη, η ενεργητική προσοχή κτλ. 

έχουν εκούσιο, συνειδητό χαρακτήρα και αναπτύσσονται μέσω της χρήσης τεχνητών 

μέσων για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι δηλαδή προϊόντα 

διαμεσολαβημένης δραστηριότητας (Δαφέρμος, 2002). 

Ο Vygotsky διακρίνει δύο μορφές διαμεσολαβητικής δραστηριότητας για την 

πολιτισμική ανάπτυξη του ατόμου, διαχωρίζει τα ψυχολογικά από τα απλά εργαλεία. 

Τα ψυχολογικά εργαλεία ή αλλιώς σημεία είναι αυτά που κατευθύνουν το νου και τη 

συμπεριφορά, συμβάλλουν στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων να ελέγχει της ψυχολογικές λειτουργίες  και τη συμπεριφορά 

του ενώ τα απλά εργαλεία είναι αυτά που λειτουργούν ως ενδιάμεσος σύνδεσμος της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και του εξωτερικού αντικειμένου (Daniels, 2001. 

Δαφέρμος, 2002). Επίσης, θεωρεί τα ψυχολογικά εργαλεία (σημεία) ως συσκευές 

ελέγχου για τον έλεγχο των ψυχικών διεργασιών κάποια από αυτά είναι η γραφή, οι 

χάρτες, διάφορα διαγράμματα και σχήματα, συστήματα μέτρησης, μνημονικές 

τεχνικές και το σημαντικότερο όλων η γλώσσα (Daniels, 2005). 

Ο Vygotsky (1978) διαμόρφωσε τη θέση ότι η χρήση και η επινόηση σημείων 

για την επίλυση ενός ψυχολογικού προβλήματος είναι ανάλογη με την επινόηση και 

τη χρήση εργαλείων από ψυχολογική άποψη. Το σημείο-ψυχολογικό εργαλείο 

λειτουργεί ως εργαλείο της ψυχολογικής δραστηριότητας με τρόπο ανάλογο του 

εργαλείου στην εργασία. Ομοιότητα των δύο είναι ότι έχουν διαμεσολαβητικό 

χαρακτήρα, βασική διαφορά τους όμως, είναι η διαφορετική τους κατεύθυνση: το 

εργαλείο είναι προσανατολισμένο προς τον εξωτερικό κόσμο ενώ το σημείο αποτελεί 
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ένα όργανο εσωτερικής δραστηριότητας που στοχεύει στον έλεγχο του εαυτού και 

είναι προσανατολισμένο προς τον εσωτερικό κόσμο. 

Γενικότερα στην ΚΘ η έμφαση δίνεται στην σημειακή διαμεσολάβηση, με 

ιδιαίτερη προσέγγιση στη γλώσσα. Ο Vygotsky έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

σημασία των λέξεων ως μορφή σημειακής διαμεσολάβησης καθώς η λέξη αποτελεί 

την πρώτη μορφή ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης των εμπειριών και των 

γεγονότων και είναι αποτέλεσμα των γεγονότων που παρακολουθεί το άτομο αλλά 

και επεξεργάζεται νοητικά. Η λέξη αρχικά αποτελεί το σημείο διαμεσολάβησης για 

τη διαμόρφωση μιας έννοιας και αργότερα γίνεται το σύμβολό της (Βυγκότσκι, 1993. 

Δαφέρμος, 2002).  

Καθημερινές & Επιστημονικές Έννοιες. Ο Vygotsky ορίζει ως έννοια τη 

σημασία των λέξεων και υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που θα προστεθεί στο 

λεξιλόγιο ενός παιδιού εξελίσσεται συνεχώς. Στη θεωρία του διακρίνονται δύο τύποι 

εννοιών, οι καθημερινές και οι επιστημονικές. Ως καθημερινές ορίζονται εκείνες που 

δεν αναπτύσσονται μέσω ενός οργανωμένου συστήματος γνώσεων αλλά 

διαμορφώνονται κατά την πρακτική δραστηριότητα του ατόμου και την προσωπική 

του επαφή με άλλα άτομα του περιβάλλοντός του. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα 

είναι ότι δεν είναι συνειδητές, το παιδί δρα αυθόρμητα και έχει σε μεγαλύτερο βαθμό 

συνείδηση του αντικειμένου και όχι της ίδιας της έννοιας. Ταυτίζει δηλαδή την 

έννοια με ένα αντικείμενο και τη συγκεκριμενοποιεί με αυτό. Από την άλλη πλευρά, 

οι επιστημονικές έννοιες είναι αυτές που αναπτύσσονται μόνο με ένα συνειδητό και 

εκούσιο τρόπο στα πλαίσια ενός οργανωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος όπως π.χ. 

το σχολείο, γίνονται αντικείμενο μελέτης σαν ξεχωριστές έννοιες αλλά και σαν μέρη 

ενός καλά ιεραρχημένου συστήματος εννοιών. Το παιδί με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπου καλλιεργούνται οι 
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ανώτερες ψυχολογικές λειτουργίες, αποκτά συνείδηση της ίδιας της έννοιας και της 

δομής στην οποία ανήκει (Vygotsky, 1986). 

Οι επιστημονικές και οι καθημερινές έννοιες εξελίσσονται στη σκέψη των 

παιδιών, και όχι ανεξάρτητα η μία από την άλλη βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση. Η ανάπτυξη των επιστημονικών εννοιών δεν συμβαίνει αυθαίρετα, 

καθώς βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους είναι η ύπαρξη ενός επιπέδου 

καθημερινών εννοιών οι οποίες εξελίσσονται διαρκώς. Από τη στιγμή που θα 

προστεθεί στο λεξιλόγιο του παιδιού μια καινούρια λέξη ξεκινάει και η εξέλιξή της η 

οποία περνά κατά τον Vygotsky από τρεις κύριες φάσεις και εφόσον η έννοια 

συνιστά μια γενίκευση η μετάβαση από τη μια φάση στην επόμενη σημαίνει 

μετάβαση από γενίκευση ενός τύπου σε γενίκευση ανώτερου τύπου. Κατά την 1η 

φάση η σημασία της λέξης δεν δηλώνει τίποτε περισσότερο από μια «αόριστη 

συγκριτική συσσώρευση ξεχωριστών αντικειμένων»  που έχουν κατά κάποιο τρόπο 

ενωθεί σε μια ασταθή εικόνα στο μυαλό τους. Στη 2η φάση το παιδί δημιουργεί 

"συμπλέγματα" στη σκέψη του. Δημιουργεί δηλαδή δεσμούς οι οποίοι συνδέουν 

συλλογές αντικειμένων, οι οποίοι είναι πραγματικοί και όχι μόνο η υποκειμενική 

εντύπωση του παιδιού. Τέλος στη 3η φάση πραγματοποιούνται ανώτερου τύπου 

γενικεύσεις και διαρκώς αυξάνεται η αφαιρετική ικανότητα, που είναι απαραίτητη για 

το σχηματισμό των επιστημονικών εννοιών (Vygotsky, 1986). 

Μεταξύ των καθημερινών και επιστημονικών εννοιών διακρίνονται και 

διαφορές. Με σημαντικότερη αυτών να καθιστά τις επιστημονικές έννοιες καλά 

εδραιωμένες σε σύστημα εννοιολογικών δομών ενώ τις καθημερινές ως αυθόρμητες 

που δεν αποτελούν μέρος ενός συστήματος, όπως προκύπτει και από τους ορισμούς 

τους παραπάνω. Οι καθημερινές έννοιες έχουν εξελικτική πορεία από το 

συγκεκριμένο προς το αφηρημένο ενώ οι επιστημονικές το αντίθετο. Ακολουθούν 
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διαφορετική πορεία όμως πάραυτα δεν μπορούν να διαχωριστούν γιατί μεταξύ τους 

υπάρχει αλληλεπίδραση. Στην πορεία της σχολικής εκπαίδευσης οι καμπύλες 

ανάπτυξής τους τείνουν να συγκλίνουν και κάθε τύπος έννοιας υπερτερεί εκεί όπου 

μειονεκτεί ο άλλος. Γενικότερα, οι καθημερινές έννοιες έχουν περισσότερο νόημα για 

τα παιδιά γιατί αποκτούνται αυθόρμητα από τις προσωπικές τους εμπειρίες και 

αναφέρονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή διαδικασίες ενώ οι επιστημονικές 

έννοιες αποτελούν γενικεύσεις που αποκτούνται μόνο συνειδητά και εκούσια, 

επιτρέποντας στο παιδί να απαγκιστρωθεί από το συγκεκριμένο πλαίσιο έκφανσης 

τους.  Συνεπώς, η εκπαίδευση των παιδιών και το σχολείο επιδρά στην εξέλιξη των 

καθημερινών εννοιών και μετασχηματίζει την  οργάνωση και τη δομή τους 

(Δαφέρμος, 2002. Vygotsky, 1987). 

Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development). Η ΖΕΑ 

αποτελεί την τομή μεταξύ καθημερινών και επιστημονικών εννοιών. Είναι δηλαδή το 

επίπεδο που θα πρέπει να έχει φτάσει η εξέλιξη μιας καθημερινής έννοιας για να είναι 

ικανό το παιδί να απορροφήσει μία αντίστοιχη επιστημονική έννοια. Όταν η 

επιστημονική έννοια θα έχει φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο εξέλιξης τότε η 

συνειδητοποίηση και η εκούσια χρήση των εννοιών θα βρίσκονται στη ζώνη της 

προσεχούς ανάπτυξης του, δηλαδή θα εμφανίζονται με τη βοήθεια των ενηλίκων 

(Vygotsky, 1986).    

O Vygotsky (1978, σελ. 86) ορίζει ότι «η ζώνη αυτή αντιστοιχεί στην 

απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως αυτό καθορίζεται από 

την ανεξάρτητη επίλυση των προβλημάτων, και στο επίπεδο δυνάμει ανάπτυξης όπως 

αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από την καθοδήγηση ενηλίκων ή 

σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους». Ουσιαστικά είναι η ΖΕΑ είναι η 

απόσταση μεταξύ του έργου που μπορεί να επιλύσει ένα παιδί αυτόνομα και του 
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έργου το οποίο μπορεί να επιλύσει το παιδί μόνο στα πλαίσια βοήθειας και 

καθοδήγησης από κάποιον πιο έμπειρο άλλο. 

Η ZPD έχει συνδεθεί στενά με την έννοια της Σκαλωσιάς-scaffolding. Παρά 

το γεγονός ότι ο Vygotsky δεν χρησιμοποίησε τον όρο σκαλωσιά, πίστευε ότι η 

μάθηση συντελείται πρώτα στο κοινωνικό επίπεδο και υπογράμμισε το ρόλο των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ως ζωτικής σημασίας για τη γνωστική ανάπτυξη 

(Puntambekar & Hubscher, 2005). Κατά τους Wood, Bruner, and Ross (1976, σελ. 

90) η  σκαλωσιά αφορά κυρίως « ότι ο έμπειρος/ενήλικας ελέγχει τα στοιχεία εκείνα 

του έργου που είναι αρχικά πέρα από την ικανότητα του παιδιού/άπειρου, επιτρέποντας 

με τον τρόπο αυτό να επικεντρωθεί και να ολοκληρώσει μόνο τα στοιχεία εκείνα που 

βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ικανοτήτων του. Το έργο προχωρά έτσι σε μια 

επιτυχή κατάληξη». Όμοια, σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), ένα παιδί (ή ένας 

αρχάριος) μαθαίνει με έναν ενήλικα ή από ένα πιο ικανό ομότιμο. Η μάθηση 

λαμβάνει χώρα εντός της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης του παιδιού.  

 

Η παρούσα έρευνα 

Στη παρούσα εργασία και σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που 

παρουσιάζεται παραπάνω, το ψηφιακό παιχνίδι προσεγγίζεται ως διαμεσολαβητικό 

εργαλείο σύμφωνα με την ΚΘ για την ανάπτυξη και την εξέλιξη απλών εννοιών 

Μηχανικής σε παιδιά Προσχολικής εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψιν τις απόψεις 

των Steinkuehler & Squire, (2014) ότι 1) τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της μελλοντικής μάθησης, οι μαθητές 

ασχολούνται με ένα παιχνίδι πριν από τη μάθηση στην τάξη, με στόχο την παροχή 

μιας χειροπιαστής εμπειρίας με ένα φαινόμενο ή ένα τομέα και 2) ότι πρέπει να 

συνδυάζονται με ικανούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι να είναι σε θέση να υποστηρίξουν 
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τους μαθητές και να τους  εμπλέξουν σε διαδικασίες προβληματισμού συνδυάζοντας 

το παιχνίδι και με άλλο εκπαιδευτικό υλικό.  

Προάσκηση. Το ψηφιακό παιχνίδι συνδυάστηκε με μια διδακτική ακολουθία 

στην οποία τα παιδιά συμμετείχαν πριν να παίξουν το παιχνίδι. Εφαρμόστηκε δηλαδή 

ένας τύπος προάσκησης, η οποία περιλαμβάνει μια διδακτική ακολουθία με 

δραστηριότητες συναφείς με τις έννοιες του ψηφιακού παιχνιδιού. Από αποτελέσματα 

ερευνών έχει διαπιστωθεί ότι όταν τα ψηφιακά παιχνίδια συνδυάζονται με άλλες 

δραστηριότητες, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος και παρέχουν στους μαθητές μια 

εμπειρία πριν το παίξιμο του παιχνιδιού, τείνουν να έχουν θετικά αποτελέσματα και 

συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της μάθησης. Για παράδειγμα στη μελέτη των Arena 

& Schwartz (2013) χρησιμοποιήθηκαν δύο συνθήκες για την κατανόηση Στατιστικών 

εννοιών: στη μια οι μαθητές διάβασαν ένα βοηθητικό κείμενο πριν το παίξιμο ενός 

ψηφιακού παιχνιδιού ενώ στην άλλη οι μαθητές απλά έπαιξαν το παιχνίδι. Τα 

αποτελέσματα ήταν θετικά για την ομάδα των μαθητών που διάβασαν το κείμενο ως 

προάσκηση. Επίσης, οι Barzilai & Blau (2014) μελέτησαν το κατά πόσο η παροχή 

μιας εννοιολογικής σκαλωσιάς μπορούσε να επηρεάσει τη μάθηση από ένα ψηφιακό 

παιχνίδι. Μελέτησαν 3 συνθήκες στις οποίες οι μαθητές: έπαιξαν το παιχνίδι, 

παρακολούθησαν μια παρουσίαση και μετά έπαιξαν το παιχνίδι και τέλος έπαιξαν το 

παιχνίδι και μετά παρακολούθησαν την παρουσίαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

υψηλότερες επιδόσεις για την ομάδα που έλαβε την παρακολούθηση ως προάσκηση.  

Ερευνητικό ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα έρευνα επιδιώκεται 

η διερεύνηση της επίδρασης της προάσκησης στο μετασχηματισμό απλών εννοιών 

Μηχανικής από καθημερινές σε επιστημονικές σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας στα 

πλαίσια του ψηφιακού παιχνιδιού Crayon Physics Deluxe. Χρησιμοποιήθηκαν δύο 

συνθήκες. Στην πρώτη συνθήκη τα παιδιά συμμετείχαν πριν το παίξιμο του 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



26 
 

παιχνιδιού σε μία διδακτική ακολουθία με απλές έννοιες Μηχανικής όμοιες με αυτές 

του ψηφιακού παιχνιδιού (προάσκηση με τις έννοιες). Στη δεύτερη συνθήκη τα παιδιά 

έπαιξαν το παιχνίδι χωρίς προάσκηση. Για την συμμετοχή των παιδιών στο ψηφιακό 

παιχνίδι και στις δύο συνθήκες ακολουθήθηκε πρωτόκολλο εφαρμογής για παροχή 

βοήθειας scaffolding, (Wood et al, 1976), το οποίο αναλύεται παρακάτω και 

παρατίθεται στο Παράρτημα 2. Σύμφωνα με τα παραπάνω το ερευνητικό  ερώτημα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Πώς επηρεάζει η προάσκηση με μία διδακτική ακολουθία με απλές έννοιες 

Μηχανικής μια ομάδα νηπίων το μετασχηματισμό καθημερινών εννοιών σε 

επιστημονικές κατά τα 2  πρώτα επίπεδα του ψηφιακού παιχνιδιού Crayon 

Physics Deluxe;  
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Μεθοδολογία 

Η επιλογή της μεθόδου έρευνας 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για να απαντηθεί το παραπάνω ερευνητικό 

ερώτημα είναι η Μελέτη Περίπτωσης (Case Study). Η μελέτη Περίπτωσης είναι μια 

εμπειρική  μέθοδος έρευνας που δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να μελετήσει εις 

βάθος ένα φαινόμενο  στα πλαίσια της πραγματικής ζωής (Yin, 2009). 

 Μια μελέτη περίπτωσης είναι μια σε βάθος εξερεύνηση ενός καλά 

οριοθετημένου συστήματος και περιλαμβάνει την εκτεταμένη συλλογή δεδομένων. 

Ως περίπτωση θεωρείται το σύστημα που μελετάται κάθε φορά και οριοθετείται όσον 

αφορά τον τόπο, το χρόνο ή άλλους φυσικούς παράγοντες, αυτό μπορεί είναι ένα 

άτομο, πολλά άτομα ξεχωριστά ή ενταγμένα σε μια ομάδα, η συγκεκριμένη έρευνα 

συνιστά μια πολλαπλή μελέτη περίπτωσης. Ο ερευνητής που χρησιμοποιεί τη μελέτη 

περίπτωσης ως μέθοδο έρευνας έχει τη δυνατότητα  να μελετήσει ένα σύστημα 

(άτομο ή μια ομάδα ατόμων) και να εστιάσει στην πορεία και την εξέλιξή του κατά τη 

δραστηριότητά που μελετά (Creswell, 2012).  

Η μελέτη περίπτωσης κρίθηκε ως  κατάλληλη μέθοδος για τη συγκεκριμένη 

έρευνα ώστε να μελετηθεί σε βάθος η εξέλιξη απλών εννοιών Μηχανικής κατά την 

αλληλεπίδραση των παιδιών με το ψηφιακό παιχνίδι. Η λεπτομερής καταγραφή 

δεδομένων από πολλαπλές πηγές προσέφεραν ένα πλούσιο όγκο δεδομένων 

αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες και στην πολυπλοκότητα της περίπτωσης, έτσι ώστε 

να υπάρξει χώρος για γενικεύσεις (Cohen & Manion, 1994). 

 

Πιλοτική έρευνα 

 Ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνας περιλάμβανε το παίξιμο του παιχνιδιού σε 

ζεύγη. Ωστόσο, κατά την πιλοτική  εφαρμογή διαπιστώθηκε δυσκολία στην 
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επικοινωνία των παιδιών: τα παιδιά δεν αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους, δεν 

αναπτύχθηκε διάλογος, απλώς έπαιζαν το παιχνίδι εκ περιτροπής χωρίς να 

καταφέρουν να συνεργαστούν. Έτσι αποφασίστηκε να παίξουν το καθένα ξεχωριστά 

υποστηριζόμενα από την ερευνήτρια σύμφωνα με το πρωτόκολλο εφαρμογής  που 

ακολουθήθηκε αυστηρά σε κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε  

μία δεύτερη πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού με ένα παιδί έτσι ώστε να εκτιμηθούν 

οι χρόνοι που χρειάζεται κάθε παιδί σε κάθε επίπεδο καθώς και οι τύποι βοήθειας σε 

κάθε έργο του παιχνιδιού. 

Σχεδιασμός Έρευνας 

Ερευνητικό Σχέδιο. Στη παρούσα έρευνα  διερευνήθηκε πως επηρεάζει η 

προάσκηση των παιδιών με ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων με έννοιες Μηχανικής, 

πριν την ενασχόληση των παιδιών με το ψηφιακό παιχνίδι Crayon Physics Deluxe, 

την εξέλιξη της κατανόησης των εννοιών αυτών κατά τα 2 πρώτα επίπεδα του 

παιχνιδιού αυτού. 

Μελετήθηκαν δύο ομάδες παιδιών και εκ των οποίων η ομάδα  πειραματική 

ομάδα (ΟΠ) έπαιξε το παιχνίδι μετά από προάσκηση. Οι συμμετέχοντες στην 

πειραματική ομάδα εκτέλεσαν αρχικά δραστηριότητες σχετικές με τις έννοιες που 

μελετώνται και στη συνέχεια έπαιξαν το ψηφιακό παιχνίδι. Οι συμμετέχοντες στην 

ομάδα ελέγχου (ΟΕ) έπαιξαν το ψηφιακό παιχνίδι χωρίς προάσκηση, χωρίς δηλαδή 

να έχει εισαχθεί συστηματικά το κάθε παιδί στις σχετικές έννοιες. Ωστόσο, για να 

εξασφαλιστεί ισοδύναμος χρόνος επαφής και των δύο ομάδων με τις έννοιες, η (ΟΕ) 

έπαιξε και το 3ο επίπεδο του παιχνιδιού (+7 έργα). Οι μετρήσεις έγιναν σε ατομικό 

επίπεδο. 
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Πίνακας 1 

Σχέδιο Έρευνας 

Συνθήκη (α) Με 
Προάσκηση 

Μέτρηση-Α Ψηφιακό 
παιχνίδι 
(2 επίπεδα:18 
έργα) 

Μέτρηση-Β 

Συνθήκη (β) Χωρίς 
Προάσκηση 

Μέτρηση-Α Ψηφιακό 
παιχνίδι 
(3 επίπεδα:25 
έργα) 

Μέτρηση-Β 

 

Δείγμα –Συμμετέχοντες. Στη κυρίως έρευνα συμμετείχαν 8 παιδιά, 4 αγόρια 

και 4 κορίτσια ηλικίας 5 ετών (έτος γέννησης 2008) που φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο 

ημιαστικής περιοχής. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έρευνα ήταν να 

μιλούν την ελληνική γλώσσα και να μην έχουν διαγνωσθεί με μαθησιακά 

προβλήματα και άλλου είδους διαταραχές. 

 Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση το σχέδιο έρευνας. Στη 

σύνθεση των ομάδων επιχειρήθηκε να υπάρχει ισοκατανομή ως προς το φύλλο. Στο 

υπόλοιπο του κειμένου, οι συμμετέχοντες για την ομάδα (ΟΠ) θα αναφέρονται ως 

ΠΑ1, ΠΑ2, ΠΚ1, ΠΚ2 ενώ για την ομάδα (ΟΕ) ως ΕΑ1, ΕΑ2, ΕΚ1, ΕΚ2. 

Για πρακτικούς λόγους η κατανομή των παιδιών σε ομάδες δεν έγινε 

τυχαία. Οι ομάδες δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το ωράριο των παιδιών και τη 

λειτουργία του Νηπιαγωγείου ώστε να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου. Στο συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο λειτουργούσαν 2 τμήματα (Κλασικό 

και Ολοήμερο). Το δείγμα της έρευνας προέρχεται και από τα δύο τμήματα 3 νήπια 

από το Κλασικό και 5 από το Ολοήμερο τμήμα. Στην Πειραματική ομάδα (ΟΠ) 

συμμετείχαν μόνο παιδιά από το Ολοήμερο τμήμα γιατί οι δραστηριότητες έγιναν στο 

απογευματινό ωράριο ώστε να υπάρχει χώρος και χρόνος για την πραγματοποίηση 

τους, τα υπόλοιπα νήπια συμμετείχαν στην ομάδα Ελέγχου (ΟΕ).  
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Διαδικασία - Διεξαγωγή έρευνας.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές 

Ιουνίου του 2014 σε Νηπιαγωγείο όπου η συγγραφέας υπηρετούσε ως αναπληρώτρια 

Νηπιαγωγός. Η συλλογή δεδομένων διήρκεσε 3 μέρες για την (ΟΠ) και 2 μέρες για 

την (ΟΕ). Απαιτήθηκαν 3 συνεχόμενες μέρες για την ομάδα (ΟΠ), κατά τη 1η μέρα 

τα παιδιά συμμετείχαν όλα μαζί στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τη 2η μέρα 

χορηγήθηκε στο καθένα ξεχωριστά το ερωτηματολόγιο (προτεστ) και στη συνέχεια 

κάθε παιδί έπαιξε το 1ο επίπεδο του παιχνιδιού, την 3η και τελευταία μέρα κάθε παιδί 

της ομάδας έπαιξε το 2ο επίπεδο του παιχνιδιού και στη συνέχεια του χορηγήθηκε 

ξανά το ερωτηματολόγιο (μετατεστ). Για τη συλλογή των δεδομένων της ομάδας ΟΕ 

χρειάστηκαν 2 συνεχόμενες μέρες εφόσον τα παιδιά αυτής της ομάδας δεν 

συμμετείχαν στις δραστηριότητες, κάθε παιδί έπαιξε με την ίδια σειρά τα επίπεδα, το 

1ο τη 1η μέρα και το 2ο την επόμενη και επιπλέον για να διασφαλιστεί ο ίδιος χρόνος 

επαφής με της έννοιες που μελετώνται τη 2η μέρα του παιχνιδιού κάθε παιδί της 

ομάδας (ΟΕ) έπαιξε και το 3ο επίπεδο (+7 έργα).  

 

Πίνακας 2 

Πορεία της ερευνάς 

 1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 

Ομάδα (OΠ) Συμμετοχή σε 

πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων 

Προ τεστ + 1ο 

επίπεδο 

 

2ο επίπεδο + μετά 

τεστ 

Ομάδα (OΕ)  Προ τεστ + 1ο 

επίπεδο 

 

2ο επίπεδο + 3ο 

επίπεδο + μετά 

τεστ 

 

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων. Για τη συλλογή των δεδομένων 

μαγνητοφωνήθηκε η πορεία των δραστηριοτήτων και η πορεία του παιχνιδιού, έγινε 

καταγραφή της οθόνης του υπολογιστή και τέλος μαγνητοφωνήθηκαν οι απαντήσεις 
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των συμμετεχόντων  σε προτεστ & μετατεστ. Παράλληλα, συμπεριλήφθηκαν τα 

σκίτσα που έδωσαν τα παιδιά σε κάθε απάντηση. Η εφαρμογή λογισμικού που 

χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της οθόνης του υπολογιστή ήταν το FastStone 

Capture 7.7.  Για τις ανάγκες μαγνητοφώνησης των απαντήσεων των μαθητών στα 

έργα που επιδόθηκαν σε προτεστ και μετατεστ καθώς  και για την πορεία του 

παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Audacity.   

Εργαλεία και Υλικά 

 Το ψηφιακό παιχνίδι Crayon Physics Deluxe (εικ. 1). To CPD αποτέλεσε 

το πλαίσιο εντός του οποίου εξετάστηκε ο μετασχηματισμός των εννοιών από 

καθημερινές σε επιστημονικές. Πρόκειται για ένα δισδιάστατο (2D) παιχνίδι παζλ με 

έννοιες Φυσικής στο οποίο ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει  σε 

πραγματικό χρόνο αντικείμενα τα οποία αποκτούν πραγματικές φυσικές ιδιότητες. Το 

Crayon Physics Deluxe δίνει τη δυνατότητα στον παίχτη να προσεγγίσει δημιουργικά 

και ευχάριστα τη Φυσική, να επιλύσει προβλήματα και γρίφους χρησιμοποιώντας 

τους νόμους της.  Το παιχνίδι κατασκευάστηκε από τον Petri Purho και κυκλοφόρησε 

το 2007 από την εταιρία Kloonigames Ltd για PC (Windows, Mac και Linux), 

smartphones και tablets (Crayon Physics, n.d.). To 2008 στο διαγωνισμό ψηφιακών 

παιχνιδιών “Independent Games Festival” έλαβε το πρώτο βραβείο (Independent 

Games Festival, n.d.). 

To Crayon Physics Deluxe αποτελείται από 70 επίπεδα αυξανόμενης 

δυσκολίας, νησιά (Islands) όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Κάθε νησί 

περιλαμβάνει επιμέρους έργα (tasks) όπου ο παίκτης καλείται να ολοκληρώσει για να 

προχωρήσει στο επόμενο νησί. Σκοπός σε κάθε έργο είναι να καταφέρει ο παίχτης να 

στείλει τη κόκκινη μικρή μπάλα στο αστέρι, να μετακινήσει δηλαδή τη μπάλα από 

ένα σημείο αφετηρία Α σε ένα σημείο Β, για να συλλέξει έτσι όλα τα αστέρια. 
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Χαρακτηριστικό του παιχνιδιού αυτού είναι ότι για κάθε έργο δεν υπάρχει μια και 

μοναδική λύση. Σε κάθε επίπεδο ο παίχτης έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί, να 

δοκιμάσει ιδέες και να επινοήσει το δικό του τρόπο λύσης του προβλήματος κάθε 

δοκιμασίας. 

 

εικ. 1 : Στιγμιότυπο οθόνης CPD 

         Ερωτηματολόγιο. Για τη μέτρηση πριν και μετά τη συμμετοχή στο παιχνίδι 

χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο με μορφή ημιδομημένης 

συνέντευξης. Οι ερωτήσεις εξέταζαν πώς τα νήπια αντιλαμβάνονται απλές έννοιες 

Μηχανικής. Το ερωτηματολόγιο  αποτελείται από 12 ερωτήσεις και σκίτσα που 

περιγράφουν κάθε φορά μια κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 1-6 

αναφέρονται στην ευθύγραμμη κίνηση και εξετάζουν την κατανόηση των 

παραγόντων που εμπλέκονται σ’ αυτές (δύναμη, βάρος-μάζα, επιτάχυνση,  

απόσταση). Οι ερωτήσεις 7-9 αναφέρονται στην κίνηση σε κεκλιμένα επίπεδα και 

εξετάζουν την κατανόηση των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτές (δύναμη, 

επιτάχυνση, απόσταση, ύψος). Τέλος, οι ερωτήσεις 10-12 αναφέρονται στη ροπή 

εξετάζοντας παράγοντες όπως το ύψος, το βάρος-μάζα, τη δύναμη και την 

κατεύθυνση. Σε κάθε ερώτηση ο κάθε συμμετέχων/ουσα καλούνταν να διατυπώσει 

την άποψη του/της, να την αιτιολογήσει και να την σχεδιάσει όπως εκείνος/η πίστευε. 
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Το ερωτηματολόγιο παραθέτεται στο Παράρτημα 1, όπως ακριβώς χορηγήθηκε στους 

συμμετέχοντες.  

Πρωτόκολλο εφαρμογής ψηφιακού παιχνιδιού Crayon Physics Deluxe. 

Για την εφαρμογή του ψηφιακού παιχνιδιού Crayon Physics Deluxe σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο εφαρμογής το οποίο τηρήθηκε 

αυστηρά σε όλη την πορεία του παιχνιδιού και στις δύο ομάδες (Παράρτημα 2). 

Δεδομένου της μικρής ηλικίας των παιδιών (5 ετών), ήταν αναμενόμενο να ζητήσουν 

υποστήριξη κατά την πορεία του παιχνιδιού  από την ερευνήτρια.  Για το λόγο αυτό 

το πρωτόκολλο αφορά τις οδηγίες του παιχνιδιού και τη βοήθεια που δόθηκε από την 

ερευνήτρια στους συμμετέχοντες ώστε να διασφαλιστεί ότι το ίδιο επίπεδο 

υποστήριξης και η συνακόλουθη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων από τις δύο 

ομάδες .  

Οι οδηγίες του παιχνιδιού δόθηκαν πριν το παιχνίδι. Στη συνέχεια πριν από 

κάθε έργο η ερευνήτρια ζητούσε από τα νήπια να βρουν τη λύση σε κάθε πρόβλημα 

και να περιγράφουν τι κάνουν: «Περιέγραψε μου τι θα κάνεις για να φτάσει η μπάλα 

στο αστέρι; Γιατί;»  ή  «Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις εδώ;». Κατά την πορεία του 

παιχνιδιού η ερευνήτρια ενθάρρυνε τα παιδιά να σκέφτονται φωναχτά και να 

εκφράζουν τους προβληματισμούς τους: «Γιατί έγινε /δεν έγινε αυτό;», «Τι θα κάνεις 

τώρα;». 

Για τη παροχή βοήθειας χορηγήθηκε τεχνική υποστήριξη (scaffolding) 

σύμφωνα με τους Wood et al (1976). Οι τύποι βοήθειας προσαρμόστηκαν στις 

ανάγκες της κάθε δοκιμασίας, κάθε έργο δεν περιλάμβανε όλες τις λειτουργίες 

υποστήριξης ή περιλαμβάνει κάποιες 2 ή 3 φορές ανάλογα με τη δοκιμασία και την 

ανάγκη για βοήθεια σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού. Η 

ερευνήτρια έκανε 3 τύπων παρεμβάσεις : (1) άμεσα,- δείχνει, (2) με λεκτική 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



34 
 

διόρθωση – λέει, (3) με γενική λεκτική κατεύθυνση – υπενθυμίζει, λέει. Οι 

λειτουργίες που χρησιμοποιεί για να παρέμβει είναι οι εξής :  

1. Στρατολόγηση (Recruitment) 

2. Μείωση των βαθμών ελευθερίας. Απλούστευση του έργου με τη μείωση του 

αριθμού των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη λύσης 

3. Τήρηση στόχευσης. Όταν τα παιδιά αποκλίνουν από τους στόχους, σκοπός 

του εκπαιδευτικού είναι να τα κρατά σε ένα συγκεκριμένο στόχο. 

4. Επισήμανση κρίσιμων χαρακτηριστικών 

5. Έλεγχος απογοήτευσης 

6. Επίδειξη λύσης 

Πιο συγκεκριμένα, σε πρακτικό επίπεδο σε κάθε έργο δίνονται 4 βοήθειες: 

η 1η βοήθεια δίνεται μετά από 7 αποτυχημένες προσπάθειες του παιδιού  να πάρει το 

αστέρι. Στη συνέχεια  η επόμενη βοήθεια δίνεται μετά από κάθε 3 αποτυχημένες 

προσπάθειες . Η  τελευταία βοήθεια δίνει τη λύση έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να 

προχωρήσει στο επόμενο έργο. Κατά περίπτωση και όπου κρίνεται σκόπιμο δίνονται 

οι βοήθειες (5) έλεγχος απογοήτευσης για επιβράβευση και ενθάρρυνση  και (6) στο 

χειρισμό του ποντικιού, όπου κρίνεται σκόπιμο. 

Πίνακας 3 

Πορεία παροχής βοήθειας σε κάθε έργο 

Προσπάθειες  Βοήθεια 

1) 7 προσπάθειες  → 1η Βοήθεια  

2) 3 προσπάθειες  → 2η Βοήθεια  

3) 3 προσπάθειες  → 3η Βοήθεια  
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4) 3 προσπάθειες  → 4η Βοήθεια → επόμενο έργο 

 

Διδακτική Ακολουθία. Όπως προαναφέρθηκε, στη διδακτική ακολουθία 

συμμετείχε μόνο η ομάδα (ΟΠ). Το περιερχόμενο της διδακτικής ακολουθίας 

περιλάμβανε δύο δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας για την κατανόηση 

απλών εννοιών Μηχανικής και πιο συγκεκριμένα για την έννοια της κίνησης και 

τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή.  

Η διδακτική ακολουθία στηρίζεται στο εποικοδομητικό μοντέλο και στην 

προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής, σύμφωνα με τα οποία η διδακτική ακολουθία 

έχει ως εξής: 

1)  Προσανατολισμός-Εμπλοκή σε δραστηριότητες. Αρχικά ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών, δίνοντας μια αρχική ιδέα 

στα παιδιά για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.  

 

2)  Ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο ερευνητή αναζητά 

τις αντιλήψεις των παιδιών για το θέμα που πρόκειται να ακολουθήσει. 

Αναζητούνται τα πιθανά γνωστικά σχήματα των αντιλήψεων των παιδιών και 

καταγράφονται. Τα παιδιά έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία αυτή.  

 

3) Αναδιοργάνωση και αλλαγή των ιδεών μέσω διευκρινήσεων, διαλόγου, 

γνωστικής σύγκρουσης αξιολόγησης νέων ιδεών. Στη φάση αυτή τα παιδιά 

καλούνται να ελέγξουν τις αντιλήψεις τους, να αποκτήσουν νέα γνωστικά 

σχήματα ή να αντικαταστήσουν τα προϋπάρχοντα. 
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4)  Εφαρμογή. Τα παιδιά συσχετίζουν τη νέα γνώση με την πραγματικότητα. 

Αποκτούν την ικανότητα να εφαρμόσουν τη νέα γνώση  ώστε να ερμηνεύσουν 

φαινόμενα της καθημερινότητας που πριν δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. 

 

5) Ανασκόπηση της αλλαγής των ιδεών. Είναι μια μορφή αξιολόγησης από τα 

ίδια τα παιδιά, να συνειδητοποιήσουν πως έμαθαν κάτι καινούριο και να 

συγκρίνουν την προηγούμενη γνώση με την νέα. Να αποκτήσουν μεταγνώση. 

(Driver & Oldham. 1986 , Χατζηγεωργίου, 2006) 

Η διδακτική ακολουθία αποτελείται από 2 δραστηριότητες οι οποίες 

θέτουν τα παιδιά σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων παρόμοιων με τα 

προβλήματα που θα κληθούν να επιλύσουν στο ψηφιακό παιχνίδι. Η πρώτη 

δραστηριότητα αποτελείται από δύο μέρη το ένα αναφέρεται στην ευθύγραμμη 

κίνηση και το άλλο στην κίνηση σε κεκλιμένα επίπεδα: κύλιση από κάτω προς τα 

πάνω και κύλιση από πάνω προς τα κάτω. Τα παιδιά καλούνται να μετακινήσουν μια 

μπάλα για να πετύχουν και να συλλέξουν αστέρια, δοκιμάζουν και πειραματίζονται 

με τη δύναμη που πρέπει να βάλουν για να μετακινήσουν τη μπάλα σε διαφορετικές 

αποστάσεις, με την κίνηση σε διαφορετικές επιφάνειες και αυτοσχέδιες ράμπες. Κάθε 

μέρος της δραστηριότητας αναπτύσσεται σύμφωνα με τα πέντε στάδια  της 

διδακτικής ακολουθίας του εποικοδομητικού μοντέλου.  

Η 2η δραστηριότητα ακολουθεί την ίδια διδακτική πορεία και αναφέρεται 

στην έννοια της ροπής. Εδώ τα παιδιά πειραματίζονται με μια αυτοσχέδια τραμπάλα, 

δοκιμάζουν το βάρος και τη θέση του άξονα για να κατεβάσουν την τραμπάλα στο 

αστέρι. Η συνολική διάρκεια των δραστηριοτήτων είναι 45 λεπτά (1η δραστηριότητα: 

30 λεπτά & 2η δραστηριότητα: 15 λεπτά). Ο χρόνος επιδιώχθηκε να είναι περίπου 

ίσος με τη διάρκεια του 3ου επιπέδου του παιχνιδιού στο οποίο συμμετείχε μόνο η 
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ομάδα (ΟΕ) έτσι ώστε να υπάρχει χρονική ισοδυναμία ενασχόλησης με τις έννοιες 

και για τις δύο ομάδες. Οι στόχοι, η πορεία και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων 

παρατίθενται  αναλυτικά στο Παράρτημα 3. 

 

Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων 

Τα δεδομένα προς ανάλυση προήλθαν από: 

1) την απομαγνητοφώνηση των απαντήσεων των παιδιών σε προτεστ και 

μετατεστ,  

2) τους διαλόγους των παιδιών με την ερευνήτρια κατά την περιγραφή 

των προσπαθειών τους,  

3) τις υποθέσεις και τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες.  

Επίσης, λήφθηκαν υπόψιν τα σκίτσα που έκαναν τα παιδιά σε προτεστ και 

μετατεστ καθώς και εικόνες από τις προσπάθειες στη πορεία κάθε έργου (Παράρτημα 

4). Από την επεξεργασία των δεδομένων δημιουργήθηκαν δύο άξονες ανάλυσης, (α) 

οι μαθησιακές τους επιδόσεις, αναφορικά με την πρόοδο τους σε προτεστ και 

μετατεστ καθώς η εξέλιξη των εννοιών καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής 

τους με το ψηφιακό παιχνίδι και (β) οι πρακτικές επιδόσεις των συμμετεχόντων 

κατά την πορεία του  ψηφιακού παιχνιδιού. 

Επίδοση. Αρχικά μετρήθηκε το σκορ κάθε υποκειμένου πριν και μετά το 

παιχνίδι. Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου στα ποιοτικά 

δεδομένα που προέκυψαν από τις απομαγνητοφωνήσεις ώστε να εντοπιστούν οι 

έννοιες Μηχανικής που χρησιμοποίησαν τα παιδιά και να προσδιοριστεί εξελικτικά ο 

μετασχηματισμός τους για κάθε υποκείμενο. Συγκρίσεις έγιναν μεταξύ των 

υποκειμένων κάθε ομάδας αλλά κυρίως ανάμεσα στις ομάδες. 
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Κατά τις πρακτικές επιδόσεις των παιδιών μετρήθηκε και καταγράφηκε ο 

χρόνος, οι προσπάθειες σε σχέση με τη βοήθεια, η βοήθεια με το ποντίκι και η 

συναισθηματική ενίσχυση για κάθε υποκείμενο σε κάθε έργο του παιχνιδιού. Και εδώ  

συγκρίσεις έγιναν  μεταξύ των υποκειμένων κάθε ομάδας και μεταξύ των ομάδων. 
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Αποτελέσματα 

Μαθησιακές Επιδόσεις  

Πρόοδος σε προτεστ και μετατεστ. Όσον αφορά την πρόοδο των νηπίων 

στις μετρήσεις προτεστ και μετατεστ εξετάστηκε κατά πόσο τα παιδιά  

(1) εκτίμησαν και απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις και 

(2) πως χρησιμοποίησαν τις έννοιες Μηχανικής για να περιγράψουν τις 

εκτιμήσεις τους και κατά πόσο κατανόησαν τις έννοιες αυτές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

1) Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι επιδόσεις των συμμετεχόντων σε 

προτεστ (μέτρηση 1η) και μετατεστ (μέτρηση 2η) ανά συνθήκη. Με (√) σημειώνονται 

οι ερωτήσεις που τα παιδιά έκαναν  σωστές εκτιμήσεις και με (Χ) οι ερωτήσεις που 

εκτίμησαν λάθος. 

Πίνακας 4 

Απαντήσεις σε προτεστ & μετατεστ 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω (πίνακας 4) οι συμμετέχοντες είχαν εξαιρετικά 

αποτελέσματα στο προτεστ επομένως τα περιθώρια βελτίωσης ήταν μικρά για τη 

συγκεκριμένη ομάδα έργων. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπήρξε μια μικρή διαφοροποίηση 

μεταξύ των συνθηκών. Οι συμμετέχοντες της κάθε ομάδας απάντησαν συνολικά σε 

 Ομάδα  ΟΠ   Ομάδα ΟΕ   

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 Σύνολο 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 

3 √ √ × √ × × √ √ 2 3 √ √ √ √ × × √ √ 3 3 

4 √ √ × √ √ √ × √ 2 4 √ √ √ × √ √ × × 3 2 

5 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 

6 √ √ √ √ √ √ × × 3 3 × × √ √ × × √ √ 2 2 

7 √ √ √ √ √ × × × 3 2 × × √ √ × √ √ √ 2 3 

8 √ √ × √ × √ √ √ 2 4 × √ √ √ √ √ √ √ 3 4 

9 √ √ √ × √ × √ √ 4 2 √ √ √ √ × √ √ √ 3 4 

10 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 4 

11 × × √ √ × × × √ 1 2 × × × √ × × √ × 1 1 

12 √ √ √ √ × × × √ 2 3 √ √ × × × √ × √ 1 3 

Συν. 11 11 9 11 8 7 7 10 35 39 8 9 10 10 6 9 10 10 34 38 
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48 ερωτήσεις. Τα παιδιά της (ΟΠ) απάντησαν συνολικά σωστά σε 35 ερωτήσεις στο 

προτεστ και στο μετατεστ σε 39. Αντίστοιχα, τα παιδιά της (ΟΕ) απάντησαν αρχικά 

(προτεστ) σωστά σε 34 ερωτήσεις και στο μετατεστ σε 38.  Συνεπώς, υπήρξε μικρή 

βελτίωση από το προτεστ στο μετατεστ και για τις δύο ομάδες, άρα το παίξιμο 

του παιχνιδιού οδήγησε σε μικρή μαθησιακή πρόοδο. Από την άλλη όμως οι δύο 

ομάδες δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς την τελική τους επίδοση παρουσίασαν 

την ίδια πρόοδο, στοιχείο που δηλώνει ότι η προάσκηση δεν διαμεσολάβησε 

θετικά στο παίξιμο του παιχνιδιού. 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις κάθε υποκειμένου φαίνεται να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις τόσο εντός ομάδας όσο και μεταξύ των ομάδων. Στην ομάδα (ΟΠ) 

μετά την αλληλεπίδρασή τους με το παιχνίδι, οι ΠΑ2 και ΠΚ2 απάντησαν σωστά σε 

2 και 3 ερωτήσεις αντίστοιχα, το νήπιο ΠΑ1 δε σημείωσε καμία πρόοδο και το νήπιο 

ΠΚ1 εμφάνισε παλινδρόμηση, απάντησε λάθος σε μια επιπλέον ερώτηση στο μετά 

τεστ. Διαφορές υπήρξαν και μεταξύ των υποκειμένων της ομάδας (ΟΕ), τα νήπια 

ΕΑ2 και ΕΚ2 δε σημειώσανε καμία πρόοδο, τα νήπια ΕΑ1 και ΕΚ1 σημείωσαν μικρή 

πρόοδο, το ΕΑ1 απάντησε σωστά σε μία επιπλέον ερώτηση στο μετά τεστ και το 

νήπιο ΕΚ1 σε δύο. 

2) Στο παρακάτω πίνακα 5 καταγράφονται οι έννοιες μηχανικής που 

χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες και των δύο συνθηκών για να περιγράψουν τα 

φαινόμενα αναφορικά με την υπερκείμενη έννοια της κίνησης σε προτεστ και 

μετατεστ. 

Πίνακας 5 

Έννοιες Μηχανικής σε προ τεστ και μετά τεστ 

Συμμετέχων  Έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν Διαφορές 
 Προ τεστ Μετά τεστ Νέες έννοιες Έννοιες που 

δεν 

εμφανίστηκαν 
 ΠΑ1 Δύναμη δύναμη  - - 
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Ομάδα 

ΟΠ 
ΠΑ2 δύναμη, φόρα δύναμη, πιο 

δυνατά 
- φόρα 

ΠΚ1 σπρώξει δυνατά, 

βάρος 
σπρώξει δυνατά, 

πιο βαρύ-βαριά, 

δύναμη, βάρος 

δύναμη - 

ΠΚ2 πιο βαριά, 

δύναμη, πιο 

δυνατά, βάρος 

δυνατά, δύναμη - βάρος 

 

Ομάδα 

ΟΕ 

ΕΑ1 δύναμη, πολύ 

δυνατά 
φόρα, πιο 

δυνατά, βάρος 
φόρα, βάρος δύναμη 

ΕΑ2 πιο δυνατά, 

φόρα, λίγο 

βαριά 

είναι βαριά, πολύ 

δυνατά, δύναμη 
δύναμη φόρα 

ΕΚ1 είναι βαριά, 

πολύ δυνατά 
δυνατά, δύναμη, 

κάτι βαριό 
δύναμη - 

ΕΚ2 πολύ βαριά-

ελαφριά 
πολύ βαριά - - 

 

 Για να περιγράψουν την κίνηση σε κάθε ερώτηση που τους ζητήθηκε οι 

συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν έννοιες όπως δύναμη, φόρα και βάρος. Ωστόσο, σε 

πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκαν στις έννοιες με έμμεσο τρόπο, χωρίς δηλαδή να 

χρησιμοποιήσουν τον κατάλληλο όρο.  

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες της ομάδας (ΟΠ) ανέφεραν τον όρο 

«δύναμη». Το νήπιο ΠΚ1 δεν ανέφερε την έννοια στο προτεστ όμως τη 

χρησιμοποίησε στο μετατεστ. Επίσης, αναφέρθηκαν σε αυτή και με έμμεσο τρόπο, 

«..πιο δυνατά, να σπρώξει πιο δυνατά» για να περιγράψουν τις καταστάσεις που τους 

ζητήθηκε χωρίς να εισάγουν την έννοια. Την έννοια «βάρος» χρησιμοποίησαν δύο 

παιδιά, τόσο χρησιμοποιώντας τον ακριβή όρο όσο και άλλους έμμεσους τρόπους 

(ΠΚ1 & ΠΚ2). Ο μαθητής  ΠΚ2 ανέφερε τον όρο «βάρος» μόνο στο προτεστ ενώ 

μετά την αλληλεπίδρασή του με το παιχνίδι δεν χρησιμοποίησε ξανά τον ίδιο όρο στο 

μετατεστ. Το παιδί ΠΑ2 έκανε λόγο για «φόρα», έννοια με την οποία προσπάθησε να 

περιγράψει την επιτάχυνση του αντικειμένου, την οποία μετά την αλληλεπίδραση με 

το παιχνίδι δεν χρησιμοποίησε ξανά. 

Η ομάδα (ΟΕ) χρησιμοποίησε τις ίδιες έννοιες για να περιγράψει τις 

καταστάσεις της κίνησης που της ζητήθηκαν (δύναμη, βάρος και φόρα). 
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Αναλυτικότερα, ο όρος «δύναμη» αναφέρθηκε από τα νήπια ΕΑ1 (προτεστ), ΕΑ2 

(μετά τεστ) και ΕΚ1 (μετά τεστ). Ο όρος «φόρα» από τους ΕΑ1 (προτεστ) και ΕΑ2 

(μετά τεστ) και τέλος ο όρος «βάρος» από τον ΕΑ1 (μετατεστ) και από τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες της ομάδας μόνο έμμεσα (π.χ. είναι βαριά, λίγο βαριά, 

κάτι «βαριό», πολύ βαριά). 

Γενικότερα, σύμφωνα και με το πίνακα 5 οι συμμετέχοντες της (ΟΠ) στο 

προτεστ χρησιμοποιούν περισσότερο τον ακριβή όρο των εννοιών ενώ η (ΟΕ) 

περιγράφει τις έννοιες έμμεσα, ενώ στο μετά τεστ δεν διακρίνεται ουσιαστική 

διαφορά σε αυτό.  

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι απαντήσεις ενός νηπίου από κάθε 

συνθήκη σε 2 ερωτήσεις που επιλέχθηκαν τυχαία. 

Στην «Ερώτηση 4: Ο άνθρωπος θέλει να πετύχει με τη μπάλα το δέντρο; Τι 

πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση; Γιατί;» (εικ.2), το νήπιο ΠΑ2 απάντησε : 

Προ τεστ Μετά τεστ 
ΠΑ2: Να ρίξει τη μπάλα στο δέντρο (1η) 
Ε: Και στη 2η περίπτωση; 
ΠΑ2: Να τη ρίξει πιο μακριά 
Ε: Πώς θα το κάνει αυτό; 
ΠΑ2: Θα πάει λίγο πιο κοντά στο 

δέντρο και θα τη ρίξει 
Ε: Να κλέψει εννοείς; 
ΠΑ2: Ναι… 
Ε: Αν δε μπορεί, έχει μια γραμμή εδώ 

και να πρέπει να τη ρίξει σε κάθε 

περίπτωση από δω τι θα κάνει; 
ΠΑ2: Να ρίξει από δω για να φτάσει 

αλλά δε θα φτάσει μέχρι το δέντρο…να 

πηδήξει και να τη ρίξει καλύτερα. 

ΠΑ2: Να την πετάξει έτσι. 
Ε: Πώς; 
ΠΑ2: Να τη πάρει με τα χέρια και να τη 

πετάξει 
Ε: Μόνο με τα χέρια μπορεί να την 

πετάξει; 
ΠΑ2: Όχι, μπορεί και με το πόδι. 
Ε: Και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο; 
ΠΑ2: Αυτό λιγότερη δύναμη (κοντά) 

και αυτό πιοοοο πολύυυ δύναμη 

(μακριά) 
Ε: Γιατί; 
ΠΑ2: Γιατί το 2ο είναι πιο μακριά 
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εικ.2 

Αρχικά το νήπιο ΠΑ2 κατανοεί πως οι δύο περιπτώσεις διαφοροποιούνται 

στην απόσταση. Στο προτεστ επιχειρηματολογεί ότι για να φτάσει πιο μακριά πρέπει 

«…να πηδήξει και να τη ρίξει καλύτερα». Ενώ μετά την εμπειρία του με το CPD 

χρησιμοποιεί την καθημερινή έννοια δύναμη, και αιτιολογεί πιο συγκεκριμένα ότι για 

να φτάσει το μακρινό αντικείμενο αυτό που χρειάζεται η μπάλα είναι «…πιοοο 

πολύυυ δύναμη» δίνοντας έμφαση στη σύγκριση σημειώνοντας μια μικρή πρόοδος 

από προτεστ σε μετατεστ. 

Το νήπιο ΕΑ1 στην ίδια ερώτηση (4) έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις: 

Προ τεστ Μετά τεστ 
ΕΑ1: Πρέπει να στοχέψει καλά, και να τη 

προχωρήσει και θα φτάσει εκεί. (1η) 
Ε: Και στην 2η περίπτωση; 
ΕΑ1: Πρέπει να τρέξει λίγο να στοχέψει 

και τη προχωρήσει 
Ε: Γιατί εδώ πρέπει να τρέξει λίγο; 
ΕΑ1: Γιατί είναι λίγο μακριά. Ενώ στο 

άλλο (1η περίπτωση) δε χρειάζεται να 

τρέξει είναι πιο κοντά 

ΕΑ1: Πρέπει να στοχέψει καλά αυτός ο 

άνθρωπος και να τη κλωτσήσει μετά 

πιοοοο δυνατά (2η περίπτωση) 
Ε: Και στη 1η περίπτωση; 
ΕΑ1: Πρέπει να στοχέψει λίγο καλά και 

μετά να τη σπρώξει λίγο γιατί είναι πιο 

κοντά το δέντρο 
Ε: Γιατί; 
ΕΑ1: Αυτός (2η περίπτωση) πρέπει να 

στοχέψει καλά και να τη σπρώξει 

καλά, ενώ αυτός (1η περίπτωση) πρέπει 

να στοχέψει λίιιγο καλά και να τη 

σπρώξει λίγο 
Ε: Και γιατί αυτό; 
ΕΑ1: Γιατί το ένα είναι κοντά και το 

άλλο δέντρο πιο μακριά 
 

 

Στο προτεστ, το νήπιο ΕΑ1 κατανοεί τη διαφορά που πρέπει να προκαλέσει ο 

άνθρωπος την κίνηση στη μπάλα για να φτάσει στο κοντινό και το μακρινό δέντρο 
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αντίστοιχα, λέει πως «πρέπει να τρέξει λίγο..» κατανοώντας τη διαφορά. Μετά το 

παιχνίδι, το νήπιο αναφέρεται στην έννοια της δύναμης έμμεσα «..πιο δυνατά..» και 

στη συνέχεια στην περιγραφή του χρησιμοποιεί τον όρο «καλά»: «..να τη σπρώξει 

καλά.. λίιιγο καλά…». Εδώ παρατηρείται επίσης μια μικρή πρόοδος, διατυπώνει 

με μεγαλύτερη σαφήνεια τα συμπεράσματα του, αναφερόμενο στην έννοια της 

δύναμης με έμμεσο τρόπο. . 

Στη συνέχεια στην «Ερώτηση 10: Τι νομίζεις θα συμβεί αν ρίξω τη πέτρα (1), 

(2), (3) στη τραμπάλα, εκεί που δείχνει το βελάκι; Γιατί; Μπορείς να σχεδιάσεις τι θα 

κάνεις η πέτρα που βρίσκεται στη τραμπάλα;» το νήπιο ΠΑ2 έδωσε τις εξής 

απαντήσεις: 

Προ τεστ Μετά τεστ 
Πέτρα 1: 

ΠΑ2: Θα πέσει λιγότερο κάτω, θα 

κουνηθεί στη μέση. 
Πέτρα 2: 

ΠΑ2: Θα πάει πιο πολύ κάτω, και αυτή 

θα σηκωθεί πάνω 
Πέτρα 3:           

ΠΑ2: Θα πέσει όλη κάτω και αυτή θα 

πάει όλη απάνω…δηλαδή η τραμπάλα θα 

ανεβεί αυτό πάνω και αυτό θα κατεβεί 

κάτω. 
Ε: Γιατί θα συμβεί αυτό; 
ΠΑ2: Γιατί η κάθε πέτρα μπορεί να 

σηκώσει λιγότερο 
Ε: Γιατί; 
ΠΑ2: Ενώ αυτή (3) μπορεί πολύ και 

κατεβάζει τη τραμπάλα γιατί είναι 

μεγαλύτερη. 
(εικ.3) 
 

Πέτρα 1: 
ΠΑ2: Θα πάει λιγότερο μέχρι τη μέση, θα 

κατέβει… 
Ε: Για σημείωσε το μου. 

Πέτρα 2: 
ΠΑ2: Θα πάει πιοοο πέρα… 
Ε: Σημείωσε τη και αυτή 

Πέτρα 3: 
ΠΑ2:  Θα πάει μέχρι το τέλος.. 
Ε: Και η απέναντι; 
ΠΑ2: Θα πάει μέχρι εδώ. 
Ε: Γιατί θα συμβεί αυτό; 
ΠΑ2: Επειδή η 3 μπορεί να πάει τη 

τραμπάλα πιο κάτω και μετά να ανεβεί 

από δω πιο πάνω, και η 2 κάπου στη 

μέση και η 1 κάπου εδώ. 
Ε: Γιατί  σημείωσες  τη τραμπάλα σε 

διαφορετικό ύψος για κάθε πέτρα; 
ΠΑ2: Επειδή αυτές οι τρείς πέτρες 

μπορούνε όση δύναμη μπορούνε. 

(εικ.4) 
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        εικ.3                                                                            εικ.4    

Το νήπιο ΠΑ2 κατανοεί ότι η κάθε πέτρα προκαλεί διαφορετική ροπή στην 

τραμπάλα εξαιτίας του βάρους της και το αιτιολογεί «…Γιατί η κάθε πέτρα μπορεί 

να σηκώσει λιγότερο… Ενώ αυτή (3) μπορεί πολύ και κατεβάζει τη τραμπάλα γιατί 

είναι μεγαλύτερη» αναφέροντας το μέγεθός τους ως παράγοντα και αιτιολογεί με τον 

όρο «μεγαλύτερη». Στη μέτρηση μετά το CPD καταλήγει σε ένα συμπερασμό 

εισάγοντας την καθημερινή έννοια της δύναμης λέγοντας «αυτές οι τρεις πέτρες 

μπορούνε όση δύναμη μπορούνε» που δείχνει ότι έχει κατανοήσει πως το βάρος της 

κάθε πέτρας προκαλεί την αντίστοιχη ροπή στη τραμπάλα. Φαίνεται να έχει 

διαμορφώσει ένα σύμπλεγμα που σχετίζει τη δύναμη που ασκεί η πέτρα στη 

τραμπάλα με τη μάζα τους.  

Στην ερώτηση 10 το νήπιο ΕΑ1 έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις: 

Προ τεστ Μετά τεστ 
Πέτρα 1 

ΕΑ1: Θα κατεβεί κάτω 
Ε: Και η άλλη τι θα κάνει; 
ΕΑ1: Θα πετάξει, θα πάει πάνω... 
Ε: Για σημείωσέ μου μέχρι που θα 

φτάσει. 
Πέτρα 2 

ΕΑ1: Θα πάει κάτω η τραμπάλα και απ’ 

την άλλη θα πάει πάνω 
Ε: μέχρι που θα φτάσει; 
ΕΑ1: Εδώ...σημειώνει 

Πέτρα 3 
ΕΑ1:Θα πάει κάτω αλλά αυτή η πέτρα  

θα πάει εδώ...πολύυυ πάνω... 
Ε:Για σημείωσέ το.. 
ΕΑ1: Ναι 
Ε: Γιατί θα συμβεί αυτό; 

Πέτρα 1 
ΕΑ1: Θα πάει κάτω αυτή η πέτρα και θα 

ανέβει αυτή. 
Ε: Μέχρι που θα πάει σημείωσέ το μου 

με μια γραμμή. 
Πέτρα 2 

ΕΑ1: Αυτή η πέτρα θα κατέβει και θα 

ανέβει η άλλη 
Ε: Μέχρι που σημείωσε μου. 

Πέτρα 3 
ΕΑ1: Θα κατεβεί αυτή η πέτρα και θα 

ανέβει η άλλη 
Ε: Μέχρι που 
ΕΑ1: Μέχρι εδώ σημειώνει 
Ε: Γιατί θα συμβεί αυτό κάθε φορά να 

ανεβαίνει η πέτρα σε διαφορετικό ύψος 
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ΕΑ1: Γιατί αυτή η πέτρα είναι πολύ 

μικρούλα (1), αυτή δεν είναι πάρα 

πάρα πολύ μικρούλα είναι λίγο (2) και 

αυτή είναι τεράστια γι’ αυτό θα φτάσει 

πολύ πάαανω. (εικ.5) 
 

 

ΕΑ1: Γιατί οι πέτρες δεν είναι ίδιες, 

μία μικρή, μια λίγο μικρή και μια 

τεράστια. (εικ.6) 
 

                           

               εικ.5                                                      εικ.6 

Το νήπιο ΕΑ1 κατανοεί τη διαφορετική ροπή που προκαλούν οι πέτρες με 

διαφορετική μάζα στην τραμπάλα, εστιάζει στο μέγεθος της κάθε πέτρας για να 

περιγράψει το φαινόμενο «Γιατί αυτή η πέτρα είναι πολύ μικρούλα (1), αυτή δεν 

είναι πάρα πάρα πολύ μικρούλα είναι λίγο (2) και αυτή είναι τεράστια γι’ αυτό θα 

φτάσει πολύ πάαανω». Με τον ίδιο τρόπο αιτιολογεί το φαινόμενο και μετά την 

αλληλεπίδρασή του με το παιχνίδι και καταλήγει στο συμπέρασμα «..οι πέτρες δεν 

είναι ίδιες, μία μικρή, μια λίγο μικρή και μια τεράστια» δίνοντας μια ποιο ποιοτική  

αιτιολόγηση, με περισσότερες λεπτομέρειες για τον παράγοντα του βάρους, 

παρατηρείται μια μικρή πρόοδος στη διατύπωση του συμπεράσματος.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω και όσον αφορά τη χρήση των εννοιών σε 

προτεστ και μετατεστ, διαπιστώνεται ότι η ομάδα (ΟΠ) χρησιμοποίησε 

εκτενέστερα στις περιγραφές της όρους και έννοιες Μηχανικής για να 

περιγράψει τα φαινόμενα που τους ζητήθηκαν. Χρησιμοποίησαν καθημερινές 

έννοιες μετά την προάσκηση και μετά την αλληλεπίδραση με το ψηφιακό 

παιχνίδι έκαναν ποιοτικότερες περιγραφές των φαινομένων διατυπώνοντας πιο 

γενικευμένα συμπεράσματα. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα (ΟΕ) στην αρχική 

μέτρηση χρησιμοποίησε της έννοιες αλλά στην πλειοψηφία της περιέγραψε τα 
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φαινόμενα περισσότερο με έμμεσο τρόπο ενώ μετά την εμπειρία του παιχνιδιού 

χρησιμοποίησε όρους Μηχανικής διατυπώνοντας καλύτερα συμπεράσματα 

χωρίς όμως γενικεύσεις.  

 

Προάσκηση με τις έννοιες 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην προάσκηση με τις έννοιες συμμετείχε 

μόνο η ομάδα (ΟΠ). Η προάσκηση αφορά τη συμμετοχή των νηπίων σε μια διδακτική 

ακολουθία κατά την οποία ήρθαν σε επαφή και πειραματίστηκαν με έννοιες και 

καταστάσεις που διαπραγματεύεται το CPD, εκτενέστερα οι δραστηριότητες 

παρατίθενται στο Παράρτημα 3.  

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται  οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων της 

ομάδας (ΟΠ) για την έννοια της κίνησης και τους παράγοντες που εμπλέκονται σ’ 

αυτή σύμφωνα με τις καταστάσεις που τους τέθηκαν στην πορεία της διδακτικής 

παρέμβασης.  

Πίνακας 6 

1η Δραστηριότητα: Φράσεις για Ευθύγραμμη κίνηση της ΟΠ 

 Ευθύγραμμη κίνηση 

 Υποθέσεις Πειραματισμός Συμπεράσματα 

Δύναμη 
(τα παιδιά προσπαθούν 

να κυλήσουν τη μπάλα 

προς το αστέρι) 

ΠΑ1: Να το χτυπήσω 

(μπαλάκι) μπορεί να 

σταματήσει και κάπου 

αλλού 
ΠΑ2: Να το χτυπήσεις 

σιγά. 
ΠΚ1: Εγώ λέω … να το 

χτυπήσεις λίγο πιο 

δυνατά και μετά να 

φύγει να πάει στο 

αστέρι. Να γράψεις να 

χτυπήσεις λίγο δυνατά 
τη μπάλα και να φτάσει 

στο αστέρι 
ΠΚ2: Να χτυπήσει λίγο 

σιγά τη μπάλα 
ΠΑ2: Εγώ λέω να 

βάλουμε στόχο και να 

χτυπήσει δυνατά τη 

μπάλα 

ΠΑ1: Όχιιιι, στρίβει  
ΠΚ1: Αστόχησες 
ΠΚ2: Κοντά έφτασε 

όμως. 
ΠΚ2: Πρέπει να βάλεις 

στόχο 
ΠΑ2: Ναι βάλε στόχο, 

πρέπει να κοιτάς το 

αστέρι 
ΠΚ2: Θα δοκιμάσω εγώ 
ΠΑ1: Δύσκολο να 

πετύχεις το αστέρι 
ΠΚ1: Το έριξα στραβά.  
ΠΑ1: Με κλωτσιά 

καλύτερα 
ΠΚ1: Θέλει λίγο ακόμη 

σπρώξιμο 
ΠΑ1: Δύναμη θέλει 
ΠΚ2: Ναι βάλε πιο πολύ 

δύναμη 

ΠΑ1: Να το ρίχνουμε με 

το χέρι 
ΠΚ1: Δεν έπρεπε να το 

ρίχνουμε στραβά, να μη 

φεύγει στραβά 
ΠΚ2: Αν το έριχνα 

στραβά πήγαινε στραβά 
ΠΑ1: Έπρεπε εσύ να 

είσαι ίσια. 
ΠΑ2: Εγώ σκέφτηκα ότι 

χρειάζεται δύναμη 
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ΠΚ2: Σειρά μου τώρα. 

Θα το σπρώξω με 

δύναμη. 
ΠΑ1: Πρέπει να βάλουμε 

μισή δύναμη γιατί αν το 

πετάξουμε δυνατά είναι 

στη μέση το αστέρι.  
ΠΑ1: Ωωω πέρασε από 

πάνω απ’ το αστέρι. 
Ε: Γιατί δε σταμάτησε στο 

αστέρι 
ΠΑ2: Λίγη δύναμη. 
ΠΚ2: Λιγότερη 

Απόσταση 
(Προσπαθούν να 

μετακινήσουν τη μπάλα 

σε ένα κοντινό και ένα 

μακρινό αστέρι) 

ΠΑ1: Από δω πίσω θα το 

χτυπήσεις…το ένα να 

βάλεις λίγη δύναμη και 

όχι πολύ και στο άλλο να 

βάλεις μισή δύναμη και 

μπορεί να πάει και μπορεί 

αν το πετύχει. 
ΠΚ1: Εγώ λέω ότι στο 

κοντινό αστέρι να βάλω 

λίγο δύναμη και στο 

άλλο αστέρι το μακρινό 

να βάλουμε περισσότερη 

δύναμη, γιατί είναι πιο 

μακριά και αυτό είναι 

πιο κοντά. 
ΠΑ2 & ΠΚ2: 

(Συμφωνούν) 
 

ΠΑ1: Το πέρασα από 

πάνω. 
ΠΑ2: Πολύ δύναμη 

έβαλες. 
ΠΑ1: Τώρα δεν 

έφτασε…Δεν έβαλα πολύ 

δύναμη, οοο τώρα πολύ 

δύναμη, το πέρασε από 

δω. 
ΠΚ1: Ναιιιι, το πέτυχα, 

τώρα το μακρινό 
ΠΚ2: Να βάλεις 

περισσότερη δύναμη 
ΠΚ1: Να 

δοκιμάσω…θέλει 

περισσότερη δύναμη 
ΠΚ2: Λίγο πιο σπρώξιμο 

θέλει 
ΠΚ2: Και γω, θέλω…Δεν  

θα βάλω την ίδια 

δύναμη, λίγο δύναμη 

στο κοντινό 
ΠΑ2: Λίγο δύναμη θέλει 

για το κοντινό ναιιιιι, το 

μακρινό 

τώρα…ώχ…ναιιιιι 

ΠΑ1:…δύναμη πολύ στο 

μακρινό όσο είναι εκεί 

τόση δύναμη και όσο 

είναι το κοντινό εδώ 

μπροστά μπορείς να 

βάλεις όση δύναμη είναι 

εκεί. 
ΠΚ1: Το έσπρωξα, λίιιιγο 

σπρώξιμο στο κοντινό και 

στο μακρινό λίγο πιο 

πολύ σπρώξιμο 
ΠΚ2: Στο κοντό έβαλα 

λίγη δύναμη και στο 

άλλο πολύ δύναμη 
ΠΑ2: Και γω αυτό έκανα 

στο κοντινό έβαλα λίγη 

δύναμη και στο μακρινό 

πολύ 

Επιτάχυνση 
(τοποθετούμε τα 

αστέρια σε ίσα 

απόσταση, σπρώχνουν 

τη μπάλα με δύναμη 

και στη συνέχεια με 

λιγότερη δύναμη)  

ΠΑ2: Σε καμία, 

περίπτωση δε πάει πιο 

γρήγορα 
ΠΚ2: Με πολύ δύναμη 

θα πάει πιο γρήγορα 
ΠΑ1: Με πολύ δύναμη 

γιατί τα αστέρια είναι ίσα 
ΠΚ1: Όταν θα βάλω 

πολύ δύναμη, θα πάει 

πιο γρήγορα. 

ΠΚ1: Ναι…ίσα πήγα…  

ΠΑ1, ΠΑ2 & ΠΚ2: Ααα 

η δύναμη πάει πιο 

γρήγορα. 
 

ΠΚ2: η δύναμη πήγε πιο 

γρήγορα  
ΠΑ2: Η γρηγορότερη 

πήγε πιο 

γρήγορα…Αυτή με τη 

δύναμη. 
ΠΚ1&ΠΑ1:(συμφωνούν) 

 

Στον παραπάνω πίνακα 6 καταγράφονται οι φράσεις που χρησιμοποίησαν οι 

συμμετέχοντες της (ΟΠ) κατά τη συμμετοχή τους στη 1η Δραστηριότητα, αναφορικά 

με την ευθύγραμμη κίνηση και τους παράγοντες της δύναμης, της απόστασης και της 

επιτάχυνσης (αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας στο Παράρτημα 3).  

Δύναμη. Από τις υποθέσεις των συμμετεχόντων για τον παράγοντα δύναμη 

φαίνεται ότι κατανοούν πως πρέπει να υπάρξει  δύναμη-δράση για να μετακινηθεί η 
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μπάλα και να φτάσει στο αστέρι, καθώς και ότι η αντίδραση της θα είναι ανάλογη της 

δράσης τους, χωρίς να ονοματίζουν όμως τη δράση, μόνο ο ΠΑ2 λέει πως πρέπει να 

χτυπήσει «δυνατά». Καθώς προσπαθούν και πειραματίζονται με διάφορους τρόπους 

για να μετακινήσουν τη μπάλα, ο ΠΑ1 αναφέρει «με κλωτσιά» ταυτίζοντας την 

έννοια δύναμη με τη κλωτσιά, αναφερόμενος σε κάτι συγκεκριμένο. Στη συνέχεια η 

ΠΚ1 σημειώνει ότι πρέπει να «σπρώξει και άλλο», ο ΠΑ1 αντιλαμβάνεται ότι αυτό 

που χρειάζεται είναι δύναμη, στο σημείο αυτό εισάγει την καθημερινή έννοια 

«δύναμη». Όταν η μπάλα προσπερνάει το αστέρι τα παιδιά συμφωνούν ότι χρειάζεται 

«μισή δύναμη» και «λιγότερη δύναμη», είναι και δω εμφανές ότι αντιλαμβάνονται 

πως η μετακίνηση της μπάλας είναι ανάλογη της δύναμης που θα ασκήσουν πάνω 

της. Τέλος, αν και κατά την εμπλοκή τους στη δραστηριότητα χρησιμοποιούν την 

καθημερινή έννοια της δύναμης, στους συμπερασμούς τους μόνο το παιδί ΠΑ1 

αναφέρει τον όρο «δύναμη». 

Απόσταση. Στη συμμετοχή τους για τον παράγοντα της απόστασης οι 

συμμετέχοντες φαίνεται στις υποθέσεις τους να κατανοούν πως η αντίδραση της 

μπάλας είναι συνάρτηση της δράσης που θα ασκηθεί. Χαρακτηριστικά ο ΠΑ1 λέει 

«…στο ένα να βάλεις λίγη δύναμη και όχι πολύ και στο άλλο να βάλεις μισή 

δύναμη…», πράγμα που ανέφερε και στην πειραματισμό του για την μετακίνηση της 

μπάλας που έγινε αρχικά. Πιο συγκεκριμένα το μακρινό αστέρι βρίσκεται σχεδόν σε 

διπλάσια απόσταση από το κοντινό, άρα υποθέτει πως και η δράση του (δύναμη) 

πρέπει να είναι ανάλογη της απόστασης από το αστέρι. Επίσης, χρησιμοποιούν την 

καθημερινή έννοια της δύναμης για να περιγράψουν το φαινόμενο. Στη συνέχεια 

πειραματίζονται για την μετακίνηση της μπάλας, όταν η μπάλα προσπερνάει το 

αστέρι «..πολύ δύναμη έβαλες», όταν η μπάλα δε φτάνει στο αστέρι « Να βάλεις 

περισσότερη δύναμη, θέλει περισσότερη δύναμη, Λίγο πιο σπρώξιμο θέλει», 
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συγκρίνοντας τις αποστάσεις «Δεν  θα βάλω την ίδια δύναμη, λίγο δύναμη στο 

κοντινό, Λίγο δύναμη θέλει για το κοντινό…», τελικά καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι χρειάζεται περισσότερη δύναμη για να φτάσει η μπάλα στο μακρινό αστέρι και 

λιγότερη για να φτάσει στο κοντινό. Όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τον  όρο 

της καθημερινής έννοιας «δύναμη» εκτός από την ΠΚ1 που αναφέρει ότι χρειάζεται 

«σπρώξιμο» αναφερόμενη στη δράση που θα δώσει τη δύναμη. 

Επιτάχυνση. Στη δοκιμασία για την επιτάχυνση οι συμμετέχοντες ΠΑ1, ΠΚ1 

και ΠΚ2 υποθέτουν ότι αν σπρώξουν τη μπάλα πιο δυνατά θα πάει πιο γρήγορα ενώ ο 

ΠΑ2 ισχυρίζεται ότι σε καμία περίπτωση δε θα πάει γρήγορα η μπάλα. Κατά τον 

πειραματισμό τους η ΠΚ1 «ίσα πήγαν…» εννοεί πως και τις δύο φορές έφτασε η 

μπάλα στο αστέρι, δεν παρατηρεί την επιτάχυνση της μπάλας, οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες «η δύναμη πάει πιο γρήγορα» εννοούν τη μπάλα που έσπρωξαν με 

δύναμη στην οποία παρατήρησαν την επιτάχυνσή της χωρίς όμως να αναφέρουν την 

έννοια. Στα συμπεράσματα τους συμφωνούν όλοι πώς η μπάλα με τη δύναμη κινείται 

πιο γρήγορα χωρίς να αναφέρουν τον όρο επιτάχυνση.  

Πίνακας 7 

1η Δραστηριότητα: Φράσεις για κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο της ΟΠ. 

 Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο 
 1η περίπτωση (από κάτω προς τα πάνω) 

 Υποθέσεις Πειραματισμός Συμπεράσματα 

Κλίση επιπέδου 
(πρέπει να ανεβάσουν 

τη μπάλα σε ράμπα: 
-με μικρή κλίση  
-με μεγάλη κλίση) 

ΠΑ2: Στο ψηλό να 

βάλεις δύναμη και στο 

χαμηλό χωρίς δύναμη 
ΠΚ1: Εγώ λέω στο 

ψηλότερο πολύ δύναμη 

και στο χαμηλότερο λίγο 

δύναμη 
ΠΚ2: Στο μεγάλο να 

βάλουμε πιο πολύ 

δύναμη και στο μικρό 

λίγη δύναμη 
ΠΑ1: Και έτσι λέω όπως 

τα παιδιά πολύ δύναμη 

στο ψηλό και λίγη 

δύναμη στο χαμηλό. 
 

ΠΑ1: Πρώτα στο ψηλό 

θα δοκιμάσω. 
ΠΚ1: Μπράβο, το πήρε 

δυνατά το έκανε 
ΠΑ1: Στο μεγάλο πιο 

πολύ, αυτό που είπα πριν 

έκανα και έγινε.. το 

σκέφτηκα. 
ΠΚ1-ΠΑ2: Πολύ δύναμη  
ΠΚ2: Στη μεγάλη 

ανέβηκε πιο εύκολα, στη 

μεγάλη έβαλα 

περισσότερη δύναμη 
ΠΚ1: Το πέρασααα, 

εύκολο είναι ρε παιδιά 
ΠΚ1: Στο μεγαλύτερο 

θέλει δύναμη, γιατί εδώ 

είναι πιο μεγάλο το 

ΠΑ1: Θέλει πολύ δύναμη, 

το μεγάλο χρειάστηκε 

περισσότερη δύναμη, 

γιατί είναι πολύ μεγάλο 
ΠΑ2, ΠΚ1 & ΠΚ2: 

(συμφωνούν) 
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καπάκι του και δω είναι 

πιο μικρότερο. 
ΠΑ1: Το σπρώχνεις 
ΠΚ1: Πήδηξε η μπάλα, 

πήδηξε, λιγότερο θέλει 

ξανά καν’ το 
ΠΑ1: Ανέβηκε  

Επιτάχυνση 
(Κρατάμε τη μία ράμπα 

και στη συνέχεια 

ρίχνουμε τη μπάλα: 
-με δύναμη & 
-με λιγότερη δύναμη) 

ΠΑ2: Όταν τη ρίξεις 

πολύ δυνατά, πιο 

γρήγορα θα πάει 
ΠΚ2: Όταν τη ρίξεις με 

δύναμη 
ΠΑ1: Με δύναμη πιο 

γρήγορα 
ΠΚ2: Αν τη ρίξεις με 

δύναμη πιο γρήγορα.  
 

ΠΚ1: Πω πω όταν τη 

ρίξεις με δύναμη… 

σφαίρα. Πολύ γρήγορα 
ΠΑ2: Πολύ δυνατά 
ΠΑ1: Ναι με δύναμη 

έτσι…γρήγορα 
 

ΠΑ1: Έτρεξε πιο γρήγορα 

όταν τη έριξα πιο δυνατά 

και όταν την έριξα με 

λιγότερη δύναμη πήγαινε 

αργά. 
ΠΚ1: Πήγε πιο γρήγορα 

όταν την έσπρωξα πολύ 
ΠΚ2: Όταν τη πέταξα πιο 

δυνατά ανέβηκε πιο 

γρήγορα 
ΠΑ2: Την έριξα γρήγορα 

και ανέβηκε πολύ 

γρήγορα. 

 

Στον πίνακα 7 παραθέτονται οι φράσεις από το δεύτερο μέρος της 1ης 

δραστηριότητας, την κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο. Η 1η περίπτωση αφορά την 

κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο από κάτω προς τα πάνω, εδώ λαμβάνεται υπόψιν ο 

παράγοντας της κλίσης της ράμπας και η επιτάχυνση. Οι συμμετέχοντες στις 

υποθέσεις τους για τον παράγοντα «κλίση ράμπας» ισχυρίστηκαν ότι για να ανέβει η 

μπάλα στην ψηλή ράμπα χρειάζεται περισσότερη δύναμη ενώ για να ανέβει στη  

χαμηλή χρειάζεται λιγότερη δύναμη, όλοι χρησιμοποίησαν την καθημερινή έννοια 

της δύναμης στην υπόθεσή τους. Κατά τον πειραματισμό τους επιβεβαίωσαν τις 

υποθέσεις τους και κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα ότι  «το μεγάλο χρειάστηκε 

περισσότερη δύναμη, γιατί είναι πολύ μεγάλο», αιτιολόγησαν τη δύναμη που 

χρειάζεται κάθε φορά στον παράγοντα της κλίσης του επιπέδου.  

Στη δοκιμασία για τον παράγοντα επιτάχυνση οι συμμετέχοντες υποθέτουν 

«Όταν τη ρίξεις πολύ δυνατά, πιο γρήγορα θα πάει, Με δύναμη πιο γρήγορα», στη 

συνέχεια πειραματίζονται «όταν τη ρίξεις με δύναμη… σφαίρα. Πολύ γρήγορα, 

Πολύ δυνατά, Ναι με δύναμη έτσι…γρήγορα» και τέλος επιβεβαιώνουν τις 

υποθέσεις τους διεξάγοντας συμπερασμούς όπως «Έτρεξε πιο γρήγορα όταν τη 

έριξα πιο δυνατά και όταν την έριξα με λιγότερη δύναμη πήγαινε αργά, Πήγε πιο 
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γρήγορα όταν την έσπρωξα πολύ, Όταν τη πέταξα πιο δυνατά ανέβηκε πιο 

γρήγορα, Την έριξα γρήγορα και ανέβηκε πολύ γρήγορα». Είναι φανερό ότι 

κατανοούν πως η μπάλα έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση όταν τη σπρώχνουν με 

μεγαλύτερη δύναμη, περιγράφουν την κίνηση με τις λέξεις «γρήγορα-αργά». 

Στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται και 2η περίπτωση στην 

κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο από πάνω προς τα κάτω (βλέπε Παράρτημα 3), τα 

δεδομένα δε μπορούν να ληφθούν υπόψιν λόγο της πρακτικής δυσκολίας που 

παρουσιάστηκε. Δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην κύλιση της μπάλας από τις δύο 

ράμπες, για να είναι εμφανής η διαφορά, η περίπτωση αυτή θα έπρεπε να γίνει σε 

μεγαλύτερο χώρο, που το συγκεκριμένο σχολείο δεν διέθετε.  

Πίνακας 8 

2η Δραστηριότητα: Φράσεις για τη Ροπή της ΟΠ. 

 Ροπή 

 Υποθέσεις Πειραματισμός Συμπεράσματα 

Βάρος 
(καλούμε τα παιδιά να 

κατεβάσουν τη ζυγαριά 

απ’ τη πλευρά του 

αστεριού ώστε να 

φτάσει στο αστέρι) 

ΠΑ1: Να βάλεις ένα 

τέτοιο εδώ , ένα εδώ και 

ένα εδώ και στα τρείς 

γραμμές. 
ΠΚ1: Λέω να βάλουμε 

ένα τουβλάκι να κατέβει 

στο αστέρι 
ΠΚ2: Να βάλω και τα 

τρία τουβλάκια από δω 

απ’ τη πλευρά που είναι 

το αστέρι. 
ΠΑ2: Εγώ λέω 2 

τουβλάκια 

ΠΑ2: Να κατεβαίνει έτσι. 
ΠΑ2: Πάλι κατεβαίνει με 

2 
ΠΑ1: Για βάλε και στη 

μέση 
ΠΑ1: Δε γέρνει…προς το 

αστέρι 
ΠΑ2: Όχι δε πάει, με δύο 

από δω πήγε κατέβηκε 

ΠΑ1: Να βάλεις ένα από 

δω 
ΠΚ1: Να έβαζες και τα 

τρία όλα μαζί, χρειάζεται 

και τα τρία, βάρος θέλει 
ΠΚ2: Και με ένα 

τουβλάκι απ’ τη πλευρά 

που είναι το αστέρι. 
ΠΑ2: Εγώ λέω ότι 

χρειάστηκε ένα ή δύο 

βάρη για να κατεβεί στο 

αστέρι. 
 

Απόσταση από Άξονα 
(τοποθετούμε δύο βάρη 

στις γραμμές που 

σημειώσαμε σε ίσα 

δηλαδή απόσταση από 

το κέντρο της 

τραμπάλας) 

ΠΑ1: Στερεοποιήθηκε 
ΠΑ2: Να τα βάλεις και 

τα δύο 
ΠΚ2: Να βάλεις ένα εδώ 

και ένα εκεί 
ΠΑ1: Ένα στο 60 και 

ένα στο 4 (40); 
ΠΚ1: Λέω μάλλον να 

βάλω αυτό πιο μακριά 

και αυτό πιο μακριά 
ΠΑ1: Να το κάνεις αυτό 

εδώ και αυτό εδώ 
 

ΠΑ2: λιγάκι έπεσε  
ΠΑ1: Δεν κατέβηκε πολύ 
ΠΚ1: Προς τα κάτω πάει 

τώρα κατεβαίνει 
ΠΑ1: Αυτό πρέπει να 

είναι πιο μακριά από τη 

μέση. Γέρνει προς το 

αστέρι, πρέπει να είναι 

πιο μακριά απ’ το 30. 
ΠΑ2: Βάλτο στο 90 
 

ΠΑ1: η τραμπάλα γέρνει 

όταν το πας πιο μακριά 

και το άλλο το ‘χεις εκεί 
ΠΚ1: Όταν αυτό το πας 

πιο πέρα 
ΠΑ2: Εγώ λέω ότι έβαλες 

αυτό εδώ και αν βάλεις 

και αυτό εκεί 
ΠΚ2: το τουβλάκι που 

ήταν απ’ το αστέρι έπρεπε 

να είναι πιο μακριά. 
 

 

Βάρος. Στον παραπάνω πίνακα 8, καταγράφονται οι φράσεις που 

χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στη 2η δραστηριότητα 
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που αφορά τη ροπή σύμφωνα με τους παράγοντες βάρος και την απόσταση του 

βάρους από τον άξονα. Στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας που αφορά το βάρος οι 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στο αντικείμενο «ένα τέτοιο, τουβλάκι, 

τουβλάκια», κατά τους πειραματισμούς τους με τη τραμπάλα εστιάζουν στην 

ποσότητα χωρίς να ονοματίζουν το αντικείμενο. Διεξάγοντας τα συμπεράσματά τους 

η ΠΚ1 εισάγει την καθημερινή έννοια βάρος «Να έβαζες και τα τρία όλα μαζί, 

χρειάζεται και τα τρία βάρος θέλει» την οποία χρησιμοποιεί και ο ΠΑ2 «ένα ή δύο 

βάρη για να κατεβεί στο αστέρι» ενώ η ΠΚ2 αναφέρεται συγκεκριμένα στο 

αντικείμενο και o ΠΑ1 στη ποσότητα.  

Ροπή. Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητάς για τη ροπή, για να κατέβει η 

τραμπάλα στο αστέρι οι ΠΑ1, ΠΑ2 & ΠΚ2 κατανοούν πως το ένα βάρος πρέπει να 

βρίσκεται πιο μακριά από τον άξονα για να κατέβει η τραμπάλα χαρακτηριστικά ο 

ΠΑ1 «Ένα στο 60 και ένα στο 4 (40)» ενώ η ΠΚ1 υποθέτει ότι πρέπει να 

απομακρυνθούν και τα δύο βάρη «να βάλω αυτό πιο μακριά και αυτό πιο μακριά». 

Ενώ  πειραματίζονται με τη τραμπάλα διαπιστώνουν ότι πρέπει να απομακρύνουν το 

ένα βάρος από τον άξονα για να κατέβει η τραμπάλα, και όλοι διατυπώνουν σωστά 

συμπεράσματα, για να περιγράψει τη κίνηση της τραμπάλας, στο συμπέρασμά της η 

ΠΚ2 αναφέρεται στο «τουβλάκι» το αντικείμενο δηλαδή συγκεκριμένα. 

Κατά τη πορεία της διδακτικής ακολουθίας οι έννοιες που αναδύθηκαν από 

τους συμμετέχοντες είναι η δύναμη και το βάρος. Όλοι οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποίησαν και αναφέρθηκαν στον όρο δύναμη με την καθημερινή του 

έννοια. Τον όρο βάρος ως καθημερινή έννοια χρησιμοποίησαν μόνο δύο 

συμμετέχοντες (ΠΚ1 & ΠΑ2) από τους τέσσερις συμμετέχοντες. 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



54 
 

Εξέλιξη των εννοιών κατά την αλληλεπίδρασή με το CPD 

Οι έννοιες που χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν την κίνηση της μπάλας οι 

συμμετέχοντες κατά την επαφή τους με τα έργα του CPD είναι η δύναμη, το βάρος 

και η επιτάχυνση (φόρα όπως την αποκαλούν). Κατά την πορεία του παιχνιδιού οι 

συμμετέχοντες προσπαθούν είτε να περιγράψουν τις έννοιες είτε τις χρησιμοποιούν 

τις λέξεις με την καθημερινή τους έννοια.  

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τέσσερις άξονες ανάλυσης, σαν 

ένα σχήμα εξέλιξης της κάθε έννοιας αρχικά σύμφωνα με του Vygotsky: (1) 

ταυτίζουν την καθημερινή έννοια με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και της 

δίνουν μορφή στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι (2) εστιάζουν στις περιγραφές, 

ταυτίζουν την έννοια με τη δράση που πρέπει να κάνουν ή τη χρησιμοποιούν 

έμμεσα περιγράφοντας διάφορα χαρακτηριστικά της, μετά φτάνουν να (3) 

αναφέρουν τον όρο της έννοιας με τον καθημερινό τύπο και τέλος (4) γενικεύουν, 

παράγουν δηλαδή συμπεράσματα και δημιουργούν συμπλέγματα τα οποία 

αφορούν την ίδια την έννοια ή τη σχέση της με άλλες έννοιες. 

Στον παρακάτω πίνακα 9 καταγράφονται οι φράσεις που χρησιμοποίησαν οι 

συμμετέχοντες της ομάδας ΟΠ για την περιγραφή των προσπαθειών τους κατά την 

πορεία του παιχνιδιού.  

 

Πίνακας 9 

Φράσεις για την περιγραφή των εννοιών από την ομάδα ΟΠ ανά έργο 

Επ. 

1&2 
(έργα) 

ομάδα ΟΠ 
ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 

2 -Να τη κουνήσω - Θα στείλω τη 

μπάλα… Έπεσε, της 

έδωσα δύναμη 

-…θα τη 

προχωρήσουμε 

και η μπάλα θα 

φτάσει στη 

καμινάδα που 

είναι το αστέρι 

- Ένα σπίτι, ένα 

κουτί…την 

έσπρωξε λίγο το 

κουτί 
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3 
 

-Να τη σπρώξω θα 

πέσει 
- Έσπρωξα τη μπάλα.. 

η μπάλα έπεσε, πρέπει 

να σπρώξω πιο 

δυνατά. 

- Θα τσουλήσω 

τη μπάλα και η 

μπάλα θα φτάσει 

εδώ…, τη 

σπρώχνω 

δυνατά τη 

σπρώχνω, τη 

σπρώχνω και 

αυτή πέφτει 

κάτω 

- Θαααα…κάνω 

ένα κύκλο, έπεσε 

η μπάλα, το βελάκι 

δε την έσπρωξε 

καλά…μια 

καρδιά…ένα 

τρίγωνο… δε πήγε 

χρειάζεται…ένα 

τρίγωνο ακόμα 

4 
 

-… είναι τσουλητά και 

δε μπορεί να πάει η 

μπάλα εκεί 

- Για να πέσει η 

μπάλα. Έφτιαξα μια 

γέφυρα και κοίτα με τη 

μία. 

- Ήθελε λίγο 

σπρώξιμο 
ακόμα. 
 

-Να κλείσω τις 

τρύπες.. τώρα θα 

τη σπρώξω 

5 - - Θέλει πιο πολύ 

δύναμη…ήτανε πιο 

κοντά έπρεπε πιο πολύ 

δύναμη 

-…θα τη 

σπρώξω… 
- Έσπρωξα τη 

μπάλα. 

6 -  - Θα πέσει η μπάλα 

στο αστέρι, επειδή έχει 

πολύ δύναμη 

- - Η μπάλα για να 

ανέβει στο αστέρι 

θέλει δύναμη  
7 
 

-Θα κάνω μια 

πέτρα…κούνησε τη 

μπάλα για να φτάσει 

στο αστέρι, έτσι για να 

κουνηθεί και να πάει 

πάνω 

-Προσπαθώ να το 

κατεβάσω, ιιι πολύ 

μεγάλο παραλίγο…ωχ 
- Να τοοοο, ένα 

τεράστιο… Εεε πώς 

το λένε σαν κουβάς, το 

έριξα στη τραμπάλα 

και πετάχτηκε η μπάλα 

- Θα κάνω ένα 

βάααρος…ιιιι 

έλα έλα έλα… 
- Θέλει λίγο 

σπρώξιμο(κλικ 

στη μπάλα) , πιο 

πολύ βάρος. Ναι 

ναι ναι  ναιιιιιιι  

- Έκανα ένα 

κουτάκι, γύρισε τη 

τραμπάλα και 

πήρα το αστέρι. 
 

8 -Σαν τσουλήθρα θα το 

κάνω, για να τσουλήσει 

..οοο τη πέταξε, τώρα 

θα  τσουλήσει προς το 

αστέρι 

- Να σπρωχτεί…μπα 

δε μπήκα 
- Μα δε θα πήγε 

η μπάλα γιατί 

είναι στραβά.. 

- Να το ρίξω…να 

το σπρώξω… θα 

φτιάξω ένα 

τρίγωνο 

9 -Μπορεί να βάλω εδώ 

μια πέτρα (πάνω στο 

εμπόδιο και να πέσει 

αυτό κάτω) 
 -Τη κούνησα (τη 

μπάλα) 

 - Να βάλω πάνω ένα 

μεγάλο τεράστιο 

κουβά και μετά να 

πέσει… ωχ  έπρεπε 

λίγο πιο μικρούτσικο, 

τόσο να έλα, το 

κατάφερα, κατέβασα 

τη γέφυρα, έφτιαξα 

ένα τεράστιο 

- το κούνησα και 

έτσι έπεσε (το 

εμπόδιο) 
 

- Εμποδίζει τη 

μπάλα αυτό το 

ξύλο. Θα κάνω 

ένα κουτάκι 
 - Το έριξε, η 

μπάλα δε μπορεί 

να περάσει 
- θα κάνω ένα 

βάρος 
10 - - - - 
11 -Θα βάλω όπως πριν 

μια πέτρα για να 

κουνηθεί…έλα, 

έλα…μονόκερος!  
-δε πήγε αλλά τώρα θα 

πάει (η μπάλα) θα 

φτιάξω πιο μεγάλο 
  - …όχι όχι θα κάνω 

μια μικρούλα και 

αυτή, δύο πέτρες 

μάζί…όχιιιι, να βάλω 

έτσι τις πέτρες για να 

δούμε…όχι όχι ααα τι 

έκανε (βάζει πέτρες) 

γύρνα…άλλη 

- Θα στείλω ένα 

μεγάλο και θα πάει. 

Για να  κουνηθεί 

…όχι..τόοοσο μεγάλο 
 - Προσπαθώ να 

σπρώξω τη μπάλα, 

κάνω τώρα αυτό 

(σχεδιάζει βάρος) να 

έπεσε …εεε έπεσε η 

τραμπάλα, θα το 

φτιάξουμε καλύτερα 

τόσο…αν φτιάξω 

γέφυρα. 
 - Χρειάζεται δύναμη 

(η μπάλα) 

- Θα βάλω κάτι 

βαρύ για να πάει 

η τραμπάλα προς 

το κάτω και να            

‘ρθει η μπάλα να 

το κερδίσει 
 

-θα κάνω ένα 

κουτάκι, για να 

είναι το βάρος… 

πιο πολύ βάρος 
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μία…τρείς, μια χαρά 

και άλλη μία τέσσερις. 
 -Δε χοράνε…αλλά 

έπεσαν και οι τέσσερις, 

αν βάλω δύο μπορεί… 
-…θα κάνω κάτι 

εδώ…τεράστιο…Πολύ 

μεγάλο         

 - Ήταν ένα βάρος και 

έπεσε και μετά 

κατέβασε τη μπάλα. 
 

12 -Θα κοπανήσει τη 

μπάλα…έκανα το 

σφυρί 

- Έκανα το σφυρί… 
Και έκανε ένα 

γύρω…και το πέταξε 

-Τη χτύπησε. 

Γύρισε ανάποδα 

το σφυρί και η 

μπάλα έφυγε 

πήγε στο αστέρι. 

- Το σφυρί την 

έσπρωξε τη μπάλα 
 

13 -Θα κάνω ένα σφυρί, 

εδώ στο σύννεφο για 

να ριχτεί (η  μπάλα) 
-Την έσπρωξα, και 

τσούλησε και το 

κοπάνησε 

- να φτιάξω ένα 

τεράστιο και να πέσει 

αυτό και η μπάλα να 

σωθεί.. όχι ήθελα να 

κάνω ένα πιο μεγάλο 

αλλά για να πέσει, δε 

πέφτει 
 - θα πέσει τώρα αυτό 

εδώ τώρα και πήρε το 

αστέρι, πήρε πολύ 

φόρα 
 - έφτιαξα μια γέφυρα 

και πήρε πολύ φόρα 

και το έσπρωξε 

-… να πατήσω 

το βελάκι (να 

γίνει βελάκι το 

μολύβι) και η 

μπάλα να πάει 

στο αστέρι 
 

- Να κάνω κάτι 

από κάτω για να 

μη πέσει και μετά 

να τη σπρώξω τη 

μπάλα 
 - Η μπάλα την 

έσπρωξε. 
 

14 - Οοο το 

έσπρωξα…λέω να 

χτυπήσω τη μπάλα 
-Σχεδιάζω ένα 

κοντάρι, μάλλον  θα το 

κοπανήσει αλλά δε 

γίνεται. 
 - Θα κουνήσω τη 

μπάλα να το 

διώξει…όχιιι  
-Θέλω να βάλω εδώ 

πάνω αυτά τα βάρη 
 - Θα κάνω αυτά τα 

βάρη για να το 

σηκώσουν (στην 

αλυσίδα), πολύ βαριά 

χρειαζόμαστε 

- να φτιάξω ένα 

τεράστιο και…και 

μετά θα πέσει 

-θέλει πολύ 

δύναμη 
-Έκανα ένα 

κύκλο για να 

πέσει κάτω και 

πέφτει πέφτει 

πέφτει… και 

κέρδισαααα, εγώ 

την έσπρωξα τη 

μπάλα… 
 

-Θα κάνω ένα 

βαρύ αντικείμενο 
και θα πέσει 
- Σηκώθηκε 

…πρέπει να 

σπρώξω τη μπάλα 

να πάει έτσι… 
 - Να κάνω ένα 

κύκλο ανεβαίνει… 
γιατί αυτό είναι 

βαρύ. 
 - Να κάνουμε 

κάτι βαρύ απ’ έξω 

για να πέσει. 
- Θα κάνουμε ένα 

κύκλο εδώ πέρα 

(δείχνει τον 

άξονα), γιατί ο  

κύκλος είναι 

βαρύ. 
15 - -σκέφτομαι να κάνω 

μια γέφυρα και μετά 

να σπρώξω τη 

μπάλα… 

-… να πατήσω 

τη μπάλα και να 

πάει στο αστέρι, 

τώρα θα πάει 

μπορεί. 

-θα φτάσει στο 

αστέρι, θα τη 

σπρώξω 
 

16 -Δε μπορεί να πάει, 

θέλει σπρώξιμο 
-Ένα κοντάρι να το 

χτυπήσει 

-θέλει λίγο ακόμα                            

σπρώξιμο. Επειδή 

είναι ανηφόρα και δε 

μπορούσε…χρειάζεται                               

λίγο δύναμη…όχι δεν 

ανεβαίνει…λέω να 

βάλουμε ένα μεγάλο 

για να το σπρώξει 

-Μα έχει τόσο 

βάρος η μπάλα, 

τόσο μικρή 

μπαλίτσα και να 

έχει τόσο πολύ 

βάρος 
 

- Πέφτει…γιατί 

θέλει να είναι ίσιο 

έτσι. Να τη 

σπρώξω λίγο πιο       

δυνατά 
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αλλά δε 

γίνεται,…μάλλον 

βρήκα τι να φτιάξω                    

καλύτερα, μια γέφυρα 

αλλά πρέπει έτσι να τη 

φτιάξω (ενώνει                          

επίπεδα), να πήγε…δεν 

ανέβαινε. 
 - δε θα πάει, θέλει 

λίγο πιο δύναμη, αν 

είχαμε μια τεράστια 

μπάλα να τη σπρώξει, 

ακόμη μία να τη 

βοηθήσει. 
17 - - έβαλα δύναμη και το 

πήρα 
- -θα τη σπρώξω και 

το πήρε 
18 - Να κάνω ένα 

βάρος…μάλλον, για να 

κουνηθεί και να 

χτυπήσει εκεί…. 
- Να βάλω εδώ βάρος, 

πολύ βάρος (μέσα στο 

γάντζο 
-Οοο σπρώξε 

(σχεδιάζει βάρη στους 

άξονες) έλααα, το 

σπρώξε… Βάζω βάρος 
 -Οοο αυτό είναι πολύ, 

μεγάλο 

- αν φτιάξω ένα 

μεγάλο μάλλον θα 

πάει…ένα 

σφυρί…Ένα που να 

το σπρώχνει, λίγο το 

έσπρωξε… Ένα 

τεράστιο χέρι… 
 

-Πω πω, θα 

βάλω ένα βάρος 
-Όχι θέλει πιο 

καλή, 
-Οοο…ααα 

…τότε αυτό το 

τεράαααστιο… 

χα τίποτα δε 

κάνει… 
 

- Θα κάνω ένα 

σφυρί όχι δε 

βοηθάει. Θα κάνω 

εδώ κάτι βαρύ, 

όχι.   Να κάνω 

έτσι για να 

σπρώξε. Πρέπει να 

το κουνήσουμε 

έτσι για να φτάσει 

ως το αστέρι, θα 

κάνω κάτι εδώ 

δίπλα βαρύ. 

Πρέπει να κάνουμε 

ένα μεγάλο 

τέτοιο, θέλει λίγο 

ακόμα, θα το  

κάνω εδώ και θα 

το σπρώξει πέρα 

πολύ 
 - Δε μπορεί θα 

κάνω το βάρος. 

 

Υποκείμενο ΠΑ1 

 Δύναμη. Ο ΠΑ1 δεν αναφέρει ρητά τον όρο δύναμη σε όλη την πορεία της 

αλληλεπίδρασής του με το CPD, αναφέρεται στη δράση που πρέπει να κάνει «να τη 

κουνήσω, να τη σπρώξω» για να μετακινήσει τη μπάλα (έργα 2 & 3). Στη συνέχεια 

ταυτίζει την έννοια της δύναμης με τα αντικείμενα που θα προκαλέσουν την κίνηση, 

συγκεκριμένα αναφέρει «Θα κοπανήσει τη μπάλα…έκανα το σφυρί», «Θα κάνω 

ένα σφυρί, εδώ στο σύννεφο για να ριχτεί», «Σχεδιάζω ένα κοντάρι…», «θέλει 

σπρώξιμο…Ένα κοντάρι να το χτυπήσει» στα έργα 12, 13, 14 & 16 αντίστοιχα.  
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Βάρος. Όσον αφορά την έννοια του βάρους αρχικά στα έργα 7, 9 και 11 την 

ταυτίζει με το αντικείμενο πέτρα, στα επόμενα έργα του παιχνιδιού όμως 14 και 18 

χρησιμοποιεί τον όρο βάρος «Θέλω να βάλω εδώ πάνω αυτά τα βάρη… Θα κάνω 

αυτά τα βάρη για να το σηκώσουν, Να κάνω ένα βάρος…Να βάλω εδώ βάρος, 

πολύ βάρος» 

Υποκείμενο ΠΑ2 

Δύναμη. Ο ΠΑ2 χρησιμοποιεί τον όρο δύναμη με την καθημερινή του έννοια 

στα έργα 2, 3, 5, 6, 11, 16 και 17  ενώ στα έργα 12 και 18 αναφέρει συγκεκριμένα το 

αντικείμενο «Ένα σφυρί, Ένα που να το σπρώχνει, λίγο το έσπρωξε… Ένα τεράστιο 

χέρι» και στο έργο 15 κάνει λόγο μόνο για τη δράση που θα προκαλέσει την κίνηση 

«…να σπρώξω τη μπάλα». Εδώ παρατηρούμε ότι ο ΠΑ2 χρησιμοποιεί τον όρο 

δύναμη αυτολεξεί στη συνέχεια όμως τη συγκεκριμενοποιεί με αντικείμενα, στο έργο 

16 χαρακτηρίστηκα αναφέρει «…θέλει λίγο πιο δύναμη, αν είχαμε μια τεράστια 

μπάλα να τη σπρώξει, ακόμη μία να τη βοηθήσει» προσδίδει την έννοια της 

δύναμης στο αντικείμενο και μάλιστα το χαρακτηρίζει “τεράστιο” θέλοντας να 

περιγράψει τον όγκο που χρειάζεται για να προκαλέσει την κίνηση που θέλει.  

Βάρος. Αναφερόμενος στην έννοια του βάρους στα έργα 7, 9 και 14 της δίνει 

συγκεκριμένη μορφή «Να τοοοο, ένα τεράστιο… Εεε πώς το λένε σαν κουβάς, Να 

βάλω πάνω ένα μεγάλο τεράστιο κουβά και μετά να πέσει… ωχ  έπρεπε λίγο πιο 

μικρούτσικο, να φτιάξω ένα τεράστιο». Στο έργο 11 αναφέρει την έννοια βάρος με 

την καθημερινή της έννοια «Θα στείλω ένα μεγάλο και θα πάει. Για να  κουνηθεί 

…όχι..τόοοσο μεγάλο. Χρειάζεται δύναμη (η μπάλα). Ήταν ένα βάρος και έπεσε 

και μετά κατέβασε τη μπάλα.». Εδώ ο ΠΑ2 τείνει να γενικεύει την έννοια του 

βάρους ως δύναμη που θα προκαλέσει την κίνηση που θέλει.  
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Επιτάχυνση. Επίσης, ο ΠΑ2 χρησιμοποιεί την έννοια φόρα για να περιγράψει 

την επιτάχυνση τη μπάλας στο έργο 13, πιο συγκεκριμένα αναφέρει «πήρε πολύ 

φόρα, έφτιαξα μια γέφυρα και πήρε πολύ φόρα και το έσπρωξε» χρησιμοποιεί τον 

όρο φόρα για να περιγράψει το φαινόμενο της επιτάχυνσης της μπάλας, δεν αναφέρει 

την έννοια επιτάχυνση προσπαθεί να τη περιγράψει με τη λέξη φόρα. 

Υποκείμενο ΠΚ1 

Δύναμη. Η ΠΚ1 στα έργα 2, 3, 4, 5, 13 και 15 αναφέρεται στη δράση που 

πρέπει να κάνει για να προκαλέσει την κίνηση της μπάλας «θα τη προχωρήσουμε, θα 

τη σπρώξω, λίγο σπρώξιμο, να πατήσω τη μπάλα» ενώ στο έργο 12 ταυτίζει τη 

δύναμη με συγκεκριμένο αντικείμενο «Γύρισε ανάποδα το σφυρί και η μπάλα έφυγε» 

αιτιολογεί δηλαδή την κίνηση της μπάλας στο χτύπημα από το σφυρί. Στο έργο 14 

αναφέρει τον όρο δύναμη με την καθημερινή του χρήση «θέλει πολύ δύναμη».   

Βάρος. Για την έννοια του βάρους στο έργο 11 περιγράφει πως χρειάζεται 

«κάτι βαρύ». Τον όρο βάρος χρησιμοποιεί στα έργα 7, 16 και 18, στα οποία φαίνεται 

να διαπιστώνει πως το βάρος που προσθέτει είναι ανάλογο με τη μάζα του. Πιο 

συγκεκριμένα στο έργο 14 αναφέρει πως χρειάζεται δύναμη γι’ αυτό σχεδιάζει ένα 

κύκλο (αντικείμενο) για να κατεβάσει την τραμπάλα, φαίνεται δηλαδή να κατανοεί 

και να γενικεύει πως το βάρος αποτελεί τη δύναμη που χρειάζεται, ενώ στο έργο 16 

διατυπώνει ένα προβληματισμό «μα έχει τόσο βάρος η μπάλα, τόσο μικρή μπαλίτσα 

και έχει τόσο πολύ βάρος», ενδεχομένως να αναφέρεται στην επιτάχυνση της 

κίνησης της μπάλας. 

Υποκείμενο ΠΚ2 

Δύναμη. Η ΠΚ2 στα έργα 2, 3, 8 και 12 συγκεκριμενοποιεί τη δύναμη με τα 

αντικείμενα που σχεδιάζει να πέσουν στη μπάλα και να προκαλέσουν κίνηση «ένα 

σπίτι, ένα κουτί, ένα κύκλο, μια καρδιά, ένα τρίγωνο, το σφυρί έσπρωξε τη μπάλα» 
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στη συνέχεια όμως στο έργο 6 διατυπώνει το συμπέρασμα «Η μπάλα για να ανέβει 

χρειάζεται δύναμη» γενικεύοντας με την καθημερινή έννοια της δύναμης. Ενώ στα 

έργα 4, 5, 13, 16 και 17 αιτιολογεί την κίνηση της μπάλας στη δράση που πρέπει να 

κάνει «θα τη σπρώξω, να τη σπρώξω λίγο πιο δυνατά».  

Βάρος. Αναφορικά με την έννοια του βάρους στο έργο 7 ταυτίζει το 

αντικείμενο «κουτάκι» με το βάρος που θα προκαλούσε τη ροπή στη τραμπάλα. Στη 

συνέχεια γενικεύει και αναφέρει τον όρο βάρος, συγκεκριμένα στο έργο 9 αρχικά 

αναφέρει πως θα κάνει «ένα κουτάκι» και στη συνέχεια γενικεύει με την έννοια 

βάρος, στο έργο 11 αιτιολογεί τη γενίκευσή της αυτή «θα κάνω ένα κουτάκι, για να 

είναι το βάρος…». Στη συνέχεια στο έργο 14 αναφέρει πως θα κάνει « ένα βαρύ 

αντικείμενο, να κάνουμε κάτι βαρύ, ένα κύκλο…γιατί ο κύκλος είναι βαρύ»  και στο 

έργο 18 « ένα σφυρί…κάτι βαρύ, πρέπει να το κουνήσουμε έτσι …θα κάνω κάτι 

εδώ δίπλα βαρύ…ένα μεγάλο τέτοιο …θα κάνω το βάρος» αρχικά αναφέρεται 

συγκεκριμένα στο αντικείμενο και στη συνέχεια γενικεύει  με τον όρο βάρος, 

αναφέροντάς τον με την καθημερινή του έννοια. 

Συμπεράσματα για την ομάδα (ΟΠ). Σύμφωνα με τα παραπάνω και το 

σχήμα που κινήθηκε η ανάλυση των δεδομένων για την έννοια «δύναμη» 

δημιουργήθηκε το παρακάτω Σχεδιάγραμμα 1. Για την εξέλιξη της έννοιας 

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής διαβαθμίσεις: 1= ταύτιση έννοιας με αντικείμενο, 2= 

περιγραφή της δράσης, 3=χρήση καθημερινού όρου και 4= γενίκευση.  
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Σχεδιάγραμμα 1 

Εδώ παρατηρούμε ότι η εξέλιξη της έννοιας δύναμη δεν είναι σταθερή για 

τους  συμμετέχοντες της (ΟΠ). Κανείς δε διατυπώνει συμπεράσματα και γενικεύσεις 

όμως κατά τη πορεία του παιχνιδιού τρεις από αυτούς (ΠΑ2, ΠΚ1 & ΠΚ2) φτάνουν 

να αναφερθούν στο όρο δύναμη με την καθημερινή του σημασία. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω μόνο ο ΠΑ1, ο οποίος στη προάσκηση με τις έννοιες είναι εκείνος που 

εισάγει τον όρο δύναμη, στην αλληλεπίδρασή του με το παιχνίδι, φτάνει μέχρι τις 

περιγραφές της δράσης που θα την προκαλέσουν. 

Η ίδια οπτικοποιήση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε και για την έννοια 

του βάρους στο παρακάτω Σχεδιάγραμμα 2 όπου παρατηρούμε πως δύο από τους 

συμμετέχοντες (ΠΑ2 & ΠΚ1) έφτασαν στη γενίκευση των συμπερασμάτων τους. 

Παρατηρήθηκε η τάση στους συμπερασμούς των συμμετεχόντων της ομάδας 

(ΟΠ) να γενικεύουν πως το βάρος είναι μια δύναμη που μπορεί να προκαλέσει 

κίνηση. Γενικότερα ούτε εδώ παρατηρείται σταθερή εξέλιξη της έννοιας βάρος.   

Τέλος, την έννοια της επιτάχυνσης φαίνεται να εντοπίζει μόνο ο ΠΑ2 ο 

οποίος την αναφέρει ως φόρα. 
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Σχεδιάγραμμα 2 

Στο πίνακα 10 παρουσιάζονται οι φράσεις των συμμετεχόντων της ομάδας 

(ΟΕ) για την περιγραφή των εννοιών κατά την αλληλεπίδρασή τους με τα τρία 

επίπεδα του CPD. 

 

Πίνακας 10 

 Φράσεις για την περιγραφή των εννοιών από την ομάδα ΟΕ 

Επίπεδα 

1,2 & 3 
(έργα) 

ομάδα ΟΕ 
ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 

2 -Θα κάνω ένα 

κύκλο, για να 

προχωρήσει η 

μπάλα προς τα 

εδώ, το πήρα το 

αστέρι. 
 

- -Γιατί το πάτησα 

και τότε ...το 

πάτησα  και η 

μπάλα τσούλαγε 

και πήγε στα 

αστέρι. 

- Πρέπει να την 

πατήσω με δύναμη 

για να πάει να 

πεταχτεί και να πάει 

στο αστέρι 

3 
 

- Μια 

πέτρα...Να τη 

σπρώξει προς τα 

εκεί... (τη 

μπάλα).  
- Η πέτρα είναι 

βαριά... 

- Θα τη σπρώξω έτσι για 

να μετακινηθεί- Μου 

πέσε… Δεν είχε που να 

σταθεί.  
- Ωραία θα κάνω μια 

τεράστια πέτρα 
εδώ...σχεδόν, εντάξει… 

Θα κάνω άλλη μία… που 

- Έπεσε 

κάτω...Να την 

κάνω λίγο πιο 

σιγά.. 
- Όχι η μπάλα 

έσπρωξε το 

αστέρι... 
 

- Πρέπει να κάνουμε 

λίγο πιο πίσω τη 

μπάλα για να 

πεταχτεί προς το 

αστέρι 
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να την κάνω, α για να δω 

έγινε βελάκι...έλα... γιατί 

πέφτει;;; 
4 
 

 - Πότε θα 

ξεκινήσει να 

κουνιέται;  
- Άμα τη 

σπρώξω. Γιατί 

δε πάει εκεί 

(ζωγράφισε ένα 

βάρος)…Η 

πέτρα δε τη 

σπρώχνει 
 - Να κάνω μια 

πολύ βαριά 

πέτρα. Έπεσε. 
 - Η μπάλα θα 

προχωρήσει 

μέχρι εκεί,  θέλει 

σπρώξιμο, 

πρέπει να τη 

σπρώξω, να 

ζωγραφίσω μια 

τσουγκράνα και 

να τη σπρώξει. 

Δεν έρχεται. 

- Θα το σπρώξω έτσι, έλα, 

σπρώξου 
 - Και τώρα θα την 

προχωρήσω… 

- να φτάσει η 

μπάλα πρέπει να 

πηδήξει αυτά και 

να πάει στο 

αστέρι. Να βάλω 

εδώ το ποντίκι 

(στη μπάλα) να το 

πατήσω και η 

μπάλα να τα 

περάσει. 
 -Να τσουλήσω τη 

μπάλα…Έτσι 

(κλικ)...Ναιιιιιιι 
 

- 

5 - - Θα βάλω αυτό…Για να 

προχωρήσει η μπάλα και 

να πάει μέχρι εδω (στο 

αστέρι)..Και τώρα την 

έσπρωξα για να πάει εκεί 

και το πήρα... 

- Πρέπει η μπάλα 

να πάει από κει 

και να πηδήξει. 
- Τη πάτησα και 

όταν τη πατάω η 

μπάλα τσουλάει 

- Πρέπει να φτιάξω 

μία εδώ πέρα γέφυρα 

που να τσουλάει προς 

τα κάτω...Πρέπει να 

της δώσουμε δύναμη  

6 - Να ... κάνω 

ένα τραμπολίνο 

για να πηδήξει 
 - Να φύγει από 

κει (η μπάλα) 

και πάει εδώ.. 

πως όμως θα 

φύγει; 

- Σπρώξιμο θέλει…έλα, 

δεν έπιασε 
 

-Εγώ λέω να 

φτιάξω κάτι για 

να πάει απάνω. 

Κάτι που να τη 

κάνε μποινγκ και 

να τη ρίξει 
    

- 

7 
 

-Πρέπει εδώ να 

ζωγραφίσω μια 

τεράστια μπάλα 

για να πεταχτεί 
και να το πάρει.. 

- Μμμ τραμπάλα, μπορώ 

να βάλω εδώ ένα βάρος 

και να γυρίσει και  να 

πεταχτεί εκεί. Γιατί δε 

πέφτει 
 - Χρειάστηκε να βάλω 

εκεί μια μπάλα τεράστια. 
- Γιατί ήταν βαριά, και 

έπρεπε να την κάνω λίγο 

πιο ψηλά, για να πέσει και 

να πεταχτεί επάνω 

-να πηδήξει πάνω 

η μπάλα και να 

πάρει το αστέρι. 
-μήπως πρέπει να 

κάνω κάτι 

εδώ...αν κάνω 

κάτι πιο έτσι… 

μήπως      

καταφέρει να το 

κάνει αυτό κάτω 
- πρέπει να κάνω 

κάτι πιο μεγάλο. 

Ένα πιο μεγάλο 

έπρεπε. Γιατί 

έκανε έτσι ένα 

και άλλο ένα και 

κατάφερε και το 

πήδηξε και γύρισε 

ο άξονας. 

 - Λες να πρέπει να 

φτιάξω κάτι στη 

μπάλα ..ένα 

τραμπολίνο για να 

μπορεί να ανέβει 

επάνω να φτάσει ..στη 

μπάλα 
- Να ζωγραφίσω εδώ 

πέρα μια τεράστια 

πέτρα για να κατέβει 

αυτό για  να πηδήξει η 

μπάλα στο αστέρι;Την 

έπιασε.. Γιατί η 

πέτρα ήταν τεράστια 
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8 -Σκέφτομαι να 

κάνω έναν 

κύλινδρο εδώ 

και εδω έτσι θα 

ανέβει εδώ και 

μετά θα πάει 

εκεί…Για να 

κατεβεί εκεί και 

να πάει εκεί. 

- - Θα πατήσω τη 

μπάλα για να 

φτάσει εδώ 

- Πρώτα πρέπει να 

σπρώξω τη μπάλα 

προς τα από δω για 

να πάει και από 

δω….Το σπρώχνω για 

να πάει προς το 

αστέρι.. 

9 -  - Το έκανα...το έπιασα 

εδώ και το έριξα… εμπρός 

εμπρός προχώρα τη 

εμπρός.Χρειάστηκε να τη 

προχωρήσω τη μπάλα 

- - 

10 - Πρέπει να το 

κάνω κλικ. Την 

προχωράει... 

- -  - Η μπάλα χρειάζεται 

να σπρωχτεί και θα 

πέεεσει έτσι τότε 
11 - Πρέπει να 

ζωγραφίσω μια 

πέτρα εδώ και 

έτσι θα 

πεταααααχτείιιιιι    
και θα το 

πάρει… Έλα , 

έλα γυρίζει... 

Γιατί η πέτρα 

είναι πιο βαριά. 
 - Μόνο που 

πρέπει να είναι 

100 πράγματα. 
 - Άμα κάνω 

κάτι πάρα πολύ 

βαρύ...αλλά 100 

πράγματα 

θέλει.. 
 - Ένα βάρος; 

Μπορεί και να 

πεταχτεί. 

 - Θα σου πω εγώ τι 

χρειάζεται εγώ τώρα λίγο 

πιο μα-κρι-ά, μ’ αυτή,  μα 

τι έγινε; Αν τι κάνω μια 

τόση....έλα 

έλα...ναιιιι…Επειδή την  

έκανα τεράστια... 
 

- Πρέπει να το 

κάνω κάτι εδώ 

(δείχνει την άδεια 

πλευρά). Να 

φτιάξω κάτι να 

πέσει και να πάει 
 - Εκτός αν θα 

είναι πάνω και 

αυτό...ελπίζω να 

είναι πολύυυυ 

μεγάλο 
 - Ένα μεγάλο 

συρτάρι, ένα… 

μεγάλο πιο 

μεγάλο απ' όλα. 

- Εδώ πέρα πρέπει να 

φτιάξω μια 

μεγάαααλη πέτρα να 

ανεβεί αυτή να 

τσουλήσει εδώ για να 

φτάσει στο αστέρι 
-Η μπάλα έπεσε έξω 

επειδή ήταν πολύ 

βαριά η πέτρα και τη 

γύρισε πάααρα πολύ 
 - Πρέπει να βάλουμε 

μια ίσια πέτρα με 

αυτή εδώ τη τρύπα 
και θα δούμε άμα θα 

πέσει εκεί μπορεί και 

να μη πέσει. Πρέπει 

τη πέτρα λίγο πιο 

ψηλά απ’ τη τρύπα... 

12 - Το έσπρωξε 

αλλά δεν έφτασε 

στο αστέρι. Θα 

το σχεδιάσω 

όλο. Το πήρε 

εδώ, γιατί το 

σφυρί το 

στριφογύρισε και 

το πέταξε πολύ 

μακριά. Γιατί 

είναι τόσο 

βαρύ. 

- Εγώ το σχεδίασα το 

σφυρί και έπεσε έτσι και 

μετά με πήρε εμένα 

(μπάλα) και με έριξε το 

αστέρι 
 

- Επειδή το 

φτιάξαμε ..και το 

σφυρί επειδή 

ήτανε βαρύ 

γύρναγε 

-Γύρισε (το 

σφυρί)…Επειδή 

έπεσε. 

13 - - -  - Γύρισε…Γιατί 

έφτιαξα κάτι βαρύ… 

Ακόμα πιο βαρύ . 

Κάτι βαρύ πρέπει να 

φτιάξω (ζωγραφίζει 

ένα βάρος πάνω από 

τον άξονα)… Για να 

δούμε πως θα γυρίσει 

προς τα από δω. 
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 - Ένα σφυρί να φύγει 

από δω να τη 

κλωτσήσει και να πάει 

στο αστέρι 
14 - Ένα σφυρί για 

να βαρέσει αυτό 

ή να το βαρέσει 

η μπάλα με 

δύναμη και να 

το σπάσει. 
 - Πρέπει να 

στριφογυρίσουν 

αυτά τα 

πράγματα για να 

ανεβεί αυτό 

αλλά και μετά 

θα κάνω μια 

γραμμή έτσι και 

θα προχωρήσει. 

Να ζωγραφίσω 

μια γραμμή να 

πάει εδώ και να 

στριφογυρίσει. 

Να το μπορεί και 

να τραβήξει... 

Θέλει άλλο ένα.. 

- Αυτό εδώ πρέπει να 

γυριστεί (ρόδες) για να 

πέσει κάτω και να μπορώ 

να προχωρήσω, 
-Αν ρίξω μια μπάλα εδώ 

(3η ρόδα) χοντρή θα 

πέσει; Θα βγει αυτό και 

θα μπορεί να προχωρήσει 
  - Θέλουμε κάτι δυνατό 

να το τραβήξει αλλά όμως 

δε το ‘χω βρει ακόμα πως 

να το κάνω. 

 - Θα το γεμίσω 

με γραμμές για να 

ανεβεί απάνω... 
 - Το 

ρούφηξε...Ήταν 

βαρύ.. 
 

- Κάτι βαρύ… να 

πέσει εδώ πέρα να 

σηκωθεί αυτό εδώ να 

φτιάξουμε μια γέφυρα 

και να περάσει. Τώρα 

πρέπει να φτιάξω το 

βαρύ και να κλείσω 

εδώ την τρύπα. 
 - (κάνει έναν άλλο 

άξονα)… μπορεί να 

γυρίσει να τον κάνω 

πάνω από αυτόν λίγο 

πιο μεγάλο... 
 

15 -μια γραμμή έτσι 

(ευθεία) και 

μετά θα το 

προχωρήσω. 

Θα πατήσω στη 

μπάλα 

-θα κάνω μια γέφυρα και 

μετά θα το 
προχωρήσω 
 

- Θα το πατήσω 

(τη μπάλα)… 
- 

16 - Είναι λίγο 

στραβό κοίτα 

και τώρα δε θα 

ανέβει, γιατί 

πρέπει να είναι 

ίσιο.  
-θα τη κάνουμε 

κλικ, 

προχωράει, γιατί 

είναι σα να τη 

σπρώχνεις 
 - Να κάνω μια 

γραμμή το 

σύννεφο να το 

γυρίσει, να 

πεταχτεί η μπάλα 

έτσι και να 

πετύχει. 
 - Μια μεγάλη 

πέτρα για να 

σπρώξει να πάει 

έτσι στο ξύλο, να 

τη  σπρώξει και 

να πάει έτσι. 
 - Πολύ μεγάλη. 

Περίπου τόση 
 - Την έσπρωξε 

και άρα 

- Θα κάνω αυτό και θα τη 

προχωρήσω (κλικ στη 

μπάλα). Είναι λίγο 

ανηφόρα... 
 - Δε μπορεί να ανέβει, 

τώρα τι θα κάνω...πρέπει 

να σκεφτώ ένα  τρόπο, 

ααα βρήκα ένα τρόπο, 

λες;;; Ααα έχει εκείνο δε 

μπορεί, έπρεπε να το κάνω 

λίγο γερό, τώρα είναι 

εντάξει 
 

-  - Δε γυρνάει...(το 

σφυρί)… Γιατί δεν 

έχει...επειδή πρέπει να 

το κάνω πολύυυ 

βαρύ…Την έριξε προς 

τα πίσω (τη μπάλα) 

ενώ έπρεπε να  είναι 

λίγο πιο μεγάλο. 
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κουτούλησε και 

πήγε εκεί. 

Μπορούμε να  
ανεβάσουμε τη 

μπάλα. Με μια 

σκάλα, αλλά 

μετά πρέπει η 

μπάλα  
να πηδήξει...έλα 

τώρα γιατί δε 

πηδάς; 
17  - Θα κάνουμε 

ένα κυκλάκι 
εδώ, θα κάνουμε 

ένα σφυρί να το 

σπρώξει. 
 - Μπορεί να 

κάνω στους 

άξονες μια 

πέτρα έτσι να 

γυρίσουν και να  

πεταχτεί η 

μπάλα, αλλά η 

πέτρα θα είναι 

πολύ μικρή. 

- Ένα κύκλο, μπορεί να 

σπρώξει τη μπάλα, μπουμ 

μπουμ λίγο δυνατά και να 

πάει εκεί αλλά όμως πώς 
 - Αααα θα τη κάνω μικρή 

για να είναι πιο ελαφριά 

και να τη ρίξω εκεί απλώς 

θέλω λίγο πίσω 
- Αυτή η μπάλα πρέπει 

να πάει πίσω για να 

πάρει φόρα και να 

πετύχει, να τη ρίξει εδώ τη 

μπάλα (αστέρι), πώς 

γίνεται όμως είναι 

αδύνατο 

 -..αν κλώτσαγε 

τη μπάλα.. Να 

πάει λίγο πιο 

πάνω 

- Να φτιάξω τη 

γέφυρα να πάει έτσι 

προς τα κάτω και να 

πάει η μπάλα να πάρει 

το αστέρι… δε 

γίνεται.. Γιατί πρέπει 

να πεταχτεί η 

μπάλα…Και πάλι 

πρέπει να φτιαχτεί ένα 

πιο τεράστιο σφυρί 
από πριν . 
 

18 - Θα μπορούσα 

να κάνω 

πολλούς τέτοιους 

(άξονες) και να 

κάνω εδώ βαρύ 

και ο άξονας να 

γυρίσει, και η 

μπάλα να πάει. 
 - Γυρνάει τα 

κατάφερα (η 

γραμμή στον 

άξονα)...μόνο 

που τώρα  

μπορεί να 

αλλάξει 
- προσπάθησα 

να κάνω αυτό 

το βάρος...δε 

γίνεται... 
 - Σπρώχνει 

αλλά θέλει λίγο 

πιο πολύ... Θέλει 

πιο μεγάλο.. 

- Αλλά όμως πως πρέπει 

να φύγει αυτό (κουτί), 

αλλά όμως δε    
φεύγει. Πρέπει να κάνει 

γύρω- γύρω αυτό 
 - Πρέπει να φύγει αυτό 

(τετράγωνο) 
 - Ναι, θα φτιάξω ένα 

τεράστιο. 

- Άμα γυρίσω τον 

άξονα 
- Άμα το κάνω 

έτσι, (σχεδιάζει 

μια γραμμές στον 

άξονα) όχι αυτό 

δε φτάνει. Πρέπει 

κάτι βαρύ. 
 - Τίποτα δεν 

έκανε, τίποτα πιο 

βαρύ δεν 

υπάρχει... 
 

 

- Κάτι βαρύ από 

πάνω πρέπει να γίνει. 

Για να δω άμα θα 

γυρίσει ότι ρίξω από 

πάνω του μετά, να δω 

άμα θα γυρίσει τόσο 

πολύ γρήγορα, επειδή 

έχει πολλούς άξονες. 
-Πρέπει να φτιάξω 

εδώ ένα βαρύ και να 

γυρίσει. 
 

 

19 - Ναι πρέπει να 

κάνω έναν 

άξονα…Θα 

γυρίσει και θα τη 

σπρώωωωξει. 
Γιατί είναι πολύ 

βαρύ 

- Το έκανα έτσι και μετά 

γύρισε και μετά πήρε τη 

μπάλα και την  έριξε στο 

αστέρι 

 - Χύπησε τη 

μπάλα και η 

μπάλα πήγε στο 

αστέρι και το 

πήρε 

- γύρισε με τον άξονα, 

χτύπησε τη μπάλα και 

κέρδισε 

20  - το κάνω κλικ 

και 

προχωράει...δεν 

προχωράει... 

- Δεν έχει χώρο, θα κάνω 

ένα κυκλάκι εδώ και θα 

το κρεμάσω έτσι, τώρα θα 

τη προχωρήσω και μετά 

- Ε γιατί είναι 

ψηλό και η μπάλα 

δεν είναι δυνατή 
να σπάει όλα.. 

-Ένα σφυρί… Γιατί 

θα γυρίσει και θα 

πετάξει τη μπάλα 
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 - Έκανα ένα 

σφυρί το 

έσπρωξε (τη 

μπάλα) γιατί 

ήταν πιο γερό. 

εδώ (στη μέση της 

ανηφόρας) θα βρω κάποια 

άλλη ιδέα 
- Στην ανηφόρα δεν 

ανεβαίνει 

- Θέλω να το 

κάνω κάτω αλλά 

δε ξέρω πως ..δε 

γίνεται...μήπως 

θέλει να βάλω 

λίγη ακόμη 

δύναμη; 
- Πρέπει λίγο πιο 

δυνατάααα. 
21 - Απλά θα το 

κάνω κλικ. Και 

άμα πάει εδώ θα 

γυρίσει και θα το 

σπρώξει, γιατί 

έχει άξονα, 

σπρώξε...έλα 

σπρώξε.. καλά 

γιατί δε το 

σπρώχνει;  
- εδώ να κάνω 

ένα σφυρί, να 

κάνω κλικ και 

όταν 

προχωρήσω να 

κατεβεί να με 

σπρώξει. 
 - Θέλει λίγο πιο 

μεγάλο βάρος 
δε 

βοηθάει...πόσο 

μεγάλο βάρος 
θα χρειαστούμε; 
 - Όχι γιατί είναι 

πιο βαρύ. 

 -(κλικ στη μπάλα) έλααα 

επίθεσηηηη, έλα, έλααα, 

κλώτσησε  κλώτσησε 

φύγε…φύγε, νομίζω ότι 

έμαθα πως είναι το κόλπο 

(κρεμάει κάτι στον 

άξονα), όμως γιατί δε 

φεύγει αυτό 
- Θα φτιάξω ένα 

μεγάλο...για να δοκιμάσω 

- Και τώρα θα κάνω ένα 

τεράστιο ...τέτοιο βάρος 
 - Θα τη προχωρήσω και 

θα πάει…Θα δεις θα πάει 

λίγο θέλει, είχε    ένα αυτό 

(μικρό βάρος κλικ και 

πάει) 

- Θα κάνω ένα 

βάρος έτσι.. 
 - Θέλω ένα 

σφυρί να 

κλωτσήσει αυτό 

..όχι να σπρώξει 

τη μπάλα.. 
- Μμμ θέλω να 

κάνω από 

κει...(..ζωγραφίζει 

βάρος πάνω στον 

άξονα)…Ένα πιο 

μεγάλο.. 
 - Να κάνω κάτι 

να γυρίσει ο 

άξονας 
 - Θέλω να κάνω 

σφυρί εδώ...για 

να κοπανήσει 

αυτό από κει. 

- Ένα μικρό βάρος… 

Να φτιάξω ένα 

πράγμα εδώ πέρα που 

να γυρίσει τον άξονα.  
- Κουνιέται πολύ σιγά. 

Όχι...(ξανά 

προσπαθεί)..τεράστιο 

και πιάστηκε στον 

άξονα...δε μπορώ να 

το σταματήσω (το 

βάρος)…Όχι θέλει 

λίγο πιο μεγάλο...χμ 

κούνια μπέλα... 
 

22 - Θα τη ρίξω 

μέσα. Γιατί για 

μετά να το 

τσουλήσω, να 

κάνω μια 

μεγάλη πέτρα 
εδώ (κάτω απ' 

το καλάθι) να 

πάει έτσι (πάνω) 

και θα πάρει το 

αστέρι. Πολύ 

βαρύ..  
- Βασικά 

όχι...μπορούμε 

να κάνουμε έναν 

άξονα  
-Θα βάλω ένα 

βάρος πολύυυ  
 - Το κατάλαβα, 

τώρα ξέρω έναν 

άξονα και μετά 

ένα βάρος...όχι 

δε πήγε.  
- Όσο το χα 

κάνει στην αρχή 

πριν (το 

- Έκανα ένα τεράστιο και 

ένα πιο τεράστιο και η 

πέτρα ήταν λίγο πιο 

δυνατή και μποίνγκ 

- Θέλω να ρίξω 

εδώ πέρα τη 

μπάλα...Να κάνω 

ένα βάρος κάπως 

να το τραβήξω 

αυτό και να πάει 

πάνω εκεί... 
 

- Να κάνω κάτι βαρύ 

εδώ πέρα.. να φύγει 

αυτό, μια γέφυρα εδώ 

έτσι, αλλά πρέπει να 

φτιαχτεί κάπως έτσι. 
 - Αν πηδήξει εδώ η 

μπάλα, να ανεβεί 

αυτό, να βάλω κάτι 

βαρύ να  κατεβεί η 

πέτρα προς τα κάτω 

και έτσι να πάρω το 

αστέρι… τώρα να 

κάνω κάτι πολύ βαρύ 

εδώ να πέσει αυτό και 

θα ανεβεί αυτό, θα 

πατήσει εδώ πέρα και 

έτσι θα ανεβεί να 

πηδήξει 
 - Πρέπει να φτιάξω 

και στα δύο βάρη 
- Τώρα να πηδήξω τη 

μπάλα...μέσααα...μέσα 

στο καλάθι, εκεί και 

τώρα στερεώνω το 

βάρος...μμμ γυρνάει 

αλλά μπορεί να μη 
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βάρος)... Όχι 

είναι, μικρό… 
γυρίσει και πάρα 

πολύ...  χρειάζεται και 

άλλο λίγο ακόμα πιο 

βαρύ. 
23 - Να τη πηδήξω 

από κει. Πρέπει 

να τη σπρώξω.. 

Να έτσι. 

- Οοο μα τις χίλιες 

πατάτες θα μου κάνει μια 

ώρα να το  

σκεφτώ...(προσπαθεί), ένα 

στρογγυλό εδώ για να 

φτιάξω ένα σφυρί   
 και να το γυρίσει έτσι και 

να κοπανήσει τη μπάλα 

και να πάει εδώ - ένα 

μικρό σφυράκι να το 

φτιάξεις εδώ, για να το 

κουνήσει και να πάει 

εδώ...  

-Θα ρίξω τη 

μπάλα εδώ... 
 - Έγινε γιατί 

έκανα και άλλο 

ένα… για να 

περπατήσει στο 

αστέρι... 
 

- θα βάλω δύο άξονες 

εδώ για να στηρίξω 

μια κυκλική γέφυρα 

και μετα θα σπρώξω 

τη μπάλα. 
 

24 - καλύτερα να 

πάρω τη μπάλα 

και να την πάω 

- - 
 

- 

25  - Να 

προχωρήσω τη 

μπάλα...έλα 

προχώρα, πρέπει 

να κάνω κάτι  

βαρύυυυ 
 - να κάνω κλικ 

στο τετράγωνο.. 

Δε προχωράει... 

- Το σπρώχνω...δε 

πάει...το κουνάω δε 

βλέπεις δε πάει (το κουτί)   

- Να 

κυλούσε...κυλάει...κούνησέ 

το...δε μπορεί (το κουτί)  
 - Σφήνωσε εκεί, (τη 

σβήνει- προσπαθεί), κάνω 

μια μπάλα, κρεμάστηκε 

εκεί, σπρώχτηκε το μισό, 

θα ξανά προσπαθήσω...  
Αν το κάνω 100 φορές 

θα σπρωχτεί μέχρι εκεί... 

- Εεε θα πρέπει 

να τσουλήσω τη 

μπάλα να πάει 

στο αστέρι...αλλά 

είναι μέσα σε 

κουτί 
- Να το κάνω μια 

από εδώ έξω μια 

πιο μεγάλη.. 
 - Θέλω κάτι να 

κάνω πίσω για 

να μπορεί να το 

τσουλήσει αυτό 

κάτω και να 

πετύχει το αστέρι 

- Να πατάω όλη την 

ώρα τη μπάλα και 

έτσι άμα γυρνάει και 

φτάσει  να 

ακουμπήσει εδώ το 

αστέρι θα νικήσουμε... 

- Όχι ...θέλει άξονα 

και ένα σφυρί… Αλλά 

πρέπει να το κάνω 

ταυτόχρονα και τα 

δύο, ουπς πάει, δεν 

τον έφτιαξα καλά, δε 

στέκετα....πάει και 

αυτό. 
 - Μμμ πολύ μεγάλη 

μπάλα; Έτσι σα 

μηχανή...σιγά σιγά 

βοηθάνε. 

 

Υποκείμενο EA1 

Δύναμη. Ο συμμετέχων ΕΑ1 στα έργα 2, 3, 4, 8, 14 και 17 αναφέρει τρόπους 

που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνηση στη μπάλα ταυτίζοντας την έννοια της 

δύναμης με συγκεκριμένα αντικείμενα, πιο συγκεκριμένα αναφέρει «Θα κάνω ένα 

κύκλο για να προχωρήσει η μπάλα προς τα εδώ…», «Μία πέτρα…να τη 

σπρώξει…», «μια τσουγκράνα», «…έναν κύλινδρο», «…ένα σφυρί» δίνοντας μορφή 

στη δύναμη που θα μπορούσε να προκαλέσει την κίνηση. Στα έργα 10, 12, 15, 23 και 

24 αναφέρει «…να το κάνω κλικ. Την προχωράει…», «το έσπρωξε αλλά δεν έφτασε 
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στο αστέρι», «…θα το προχωρήσω. Θα πατήσω στη μπάλα…», «Να τη πηδήξω 

από κει. Πρέπει να τη σπρώξω…», «να πάρω τη μπάλα και να τη πάω» αντίστοιχα, 

περιγράφει δηλαδή μόνο τη δράση που σκέφτεται να κάνει για να θέσει τη μπάλα σε 

κίνηση, δεν συγκεκριμενοποιεί τη δράση με κάποιο αντικείμενο. Επίσης, σύμφωνα με 

τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι στα έργα 16, 20, 21 και 25 ο ΕΑ1 για την 

μετακίνηση της μπάλας αναφέρεται αρχικά στη δράση που πρέπει να κάνει «θα 

κάνουμε κλικ, να προχωρήσω τη μπάλα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και στη 

συνέχεια των έργων αυτών ταυτίζει τη δύναμη που θα προκαλέσει την κίνηση με 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Τον όρο «δύναμη» χρησιμοποιεί μόνο στο έργο 14 με την 

καθημερινή του σημασία.  

Βάρος. Για την έννοια του βάρους στα έργα 7 & 11 της δίνει μορφή 

αντικειμένου, «μια τεράστια μπάλα» & «πέτρα» αντίστοιχα. Επίσης, στο έργο 11 

συμπεραίνει ότι η πέτρα είναι βαριά και καταλήγει να γενικεύει εισάγοντας τον όρο 

βάρος με την καθημερινή του έννοια «άμα κάνω κάτι πάρα πολύ βαρύ…άλλα 100 

πράγματα θέλει. Ένα βάρος; Μπορεί και να πεταχτεί (η μπάλα)». Στη διάρκεια του 

παιχνιδιού στα έργα 3, 12, 18, 19, 21 & 22 τείνει να γενικεύει ότι η δράση του βάρους 

είναι ανάλογη με τη μάζα του «Η πέτρα είναι βαριά», «το σφυρί στριφογύρισε και 

το πέταξε πολύ μακριά γιατί είναι τόσο βαρύ», «προσπάθησα να κάνω αυτό το 

βάρος…σπρώχνει αλλά θέλει λίγο πιο πολύ…θέλει πιο μεγάλο», «…θα τη 

σπρώωωξει ,γιατί είναι πολύ βαρύ», «θέλει λίγο πιο μεγάλο βάρος, δε βοηθάει…», « 

θα βάλω ένα βάρος πολύυυυ…όχι είναι μικρό…». Δεν γενικεύει το βάρος ως 

δύναμη κατανοεί μόνο ότι η δράση του είναι ανάλογη της μάζας του και στα έργα 18, 

21 και 22 αναφέρει τον όρο βάρος. 

Υποκείμενο ΕΑ2 
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Δύναμη. Ο ΕΑ2 σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα δεν χρησιμοποιεί τον όρο 

δύναμη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης του με τα έργα του CPD. Αναφέρεται 

στην έννοια αυτή προσπαθώντας να τη περιγράψει ως δράση ώστε να προκαλέσει την 

κίνηση της μπάλας στα έργα 4, 5, 6, 9, 15, 16, 20 και 25 αντίστοιχα λέει «…θα την 

προχωρήσω», «…την έσπρωξα για να πάει και το πήρα», «…σπρώξιμο θέλει», 

«Χρειάστηκε να τη προχωρήσω τη μπάλα», «…μετά θα τη προχωρήσω», «…θα τη 

προχωρήσω», «…θα τη προχωρήσω, στη ανηφόρα δεν ανεβαίνει», «Το 

σπρώχνω…δε πάει…το κουνάω…Σπρώχτηκε το μισό…Αν κάνω 100 φορές θα 

σπρωχτεί μέχρι εκεί…». Ακόμα στο έργο 12 ταυτίζει την έννοια της δύναμης με το 

αντικείμενο που προκαλεί την κίνηση « εγώ το σχεδίασα το σφυρί…» και στο έργο 

14 αρχικά αναφέρεται στο αντικείμενο «…μία μπάλα εδώ χονδρή…» και στη 

συνέχεια τείνει να γενικεύει «…θέλουμε κάτι δυνατό». Στο έργο 3 αρχικά κάνει 

λόγω για τη δράση που προκαλεί την κίνηση και στη συνέχεια την ταυτίζει με 

συγκεκριμένο αντικείμενο «θα τη σπρώξω έτσι για να μετακινηθεί…θα κάνω μια 

τεράστια πέτρα εδώ…θα κάνω άλλη μία…».  

Βάρος. Αναφορικά με την έννοια του βάρους ο ΕΑ2 τη χρησιμοποιεί με την 

καθημερινή της έννοια στο έργο 7, χαρακτηριστικά αναφέρει «Μμμ τραμπάλα, 

μπορώ να βάλω εδώ ένα βάρος και να γυρίσει και  να πεταχτεί εκεί. Γιατί δε 

πέφτει; Χρειάστηκε να βάλω εκεί μια μπάλα τεράστια… ήταν βαριά, και έπρεπε να 

την κάνω λίγο πιο ψηλά, για να πέσει και να πεταχτεί επάνω» εδώ φαίνεται να 

κατανοεί πως για να γυρίσει τη τραμπάλα χρειάζεται βάρος, το οποίο στη συνέχεια 

ταυτίζει με συγκεκριμένο αντικείμενο. Όμως στα έργα 11 & 18 δεν αναφέρει τον όρο 

βάρος περιγράφει την έννοια και τη συγκεκριμενοποιεί σύμφωνα με τη μάζα του 

αντικειμένου που σχεδιάζει και το χαρακτηρίζει «…την έκανα τεράστια», «…να 

φτιάξω ένα τεράστιο» ενώ στο έργο 21 αναφέρει «θα φτιάξω ένα μεγάλο…ένα 
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τεράστιο…τέτοιο βάρος» περιγράφει τη μάζα του αντικειμένου αλλά το γενικεύει με 

τον όρο βάρος. Τέλος στο έργο 22 ενώ ταυτίζει το βάρος με το αντικείμενο δείχνει να 

κατανοεί πως το βάρος αποτελεί μια δύναμη ανάλογη με τη μάζα του γιατί αναφέρει 

«Έκανα ένα τεράστιο και ένα πιο τεράστιο και η πέτρα ήταν λίγο πιο δυνατή και 

μποίνγκ».  

Επιτάχυνση. Στο έργο 17 ο ΕΑ2 αναφέρει «Αυτή η μπάλα πρέπει να πάει 

πίσω για να πάρει φόρα και να πετύχει, να τη ρίξει εδώ τη μπάλα (αστέρι), πώς 

γίνεται όμως είναι αδύνατο» θέλει να αυξήσει την επιτάχυνση στην κίνηση της 

μπάλας και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα το έκανε αν του έδινε τη 

δυνατότητα το παιχνίδι, δεν αναφέρει την έννοια επιτάχυνση όμως η περιγραφές του 

δείχνουν να κατανοεί τον τρόπο που θα μπορούσε να το πραγματοποιήσει και 

χρησιμοποιεί τον όρο φόρα. 

Υποκείμενο ΕΚ1 

Δύναμη. Η ΕΚ1 στα περισσότερα έργα του παιχνιδιού αναφέρεται στην 

έννοια της δύναμης σαν τη δράση που προκαλεί την κίνηση και δεν χρησιμοποιεί  τον 

όρο «δύναμη», έργα 2, 4, 5, 8, 15, 17 & 19: «Το πάτησα και η μπάλα τσούλαγε…», 

«Να βάλω εδώ το ποντίκι, να το πατήσω και η μπάλα να περάσει…Να τσουλήσω 

τη μπάλα», «Τη πάτησα και όταν τη πατάω η μπάλα τσουλάει», «θα πατήσω τη 

μπάλα για να φτάσει εδώ», «Θα τη πατήσω», «…αν κλώτσαγε τη μπάλα» και 

«Χτύπησε τη μπάλα και η μπάλα πήγε στο αστέρι…». Χρησιμοποιεί την 

καθημερινή έννοια δύναμη μόνο στο έργο 20 όπου χαρακτηριστικά αναφέρει «…η 

μπάλα δεν είναι δυνατή να τα σπάει όλα…μήπως θέλει να βάλω λίγη δύναμη 

ακόμα; Πρέπει λίγο πιο δυνατά», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό που 

χρειάζεται η μπάλα για να αποκτήσει τη δράση που θέλει είναι δύναμη. Απ’ την άλλη 

μεριά, σε μερικά έργα ταυτίζει την έννοια της δύναμης με το αντικείμενο που 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



72 
 

προκαλεί τη κίνηση της μπάλας έργο 6: «…να φτιάξω κάτι…κάτι που να την κάνει 

μπόινγκ», έργο 12: «επειδή φτιάξαμε το σφυρί…», έργο 23: «έγινε γιατί έκανα και 

άλλο ένα…για να περπατήσει στο αστέρι…» και έργο 25: «Να το κάνω από δω έξω 

μια πιο μεγάλη (πέτρα)…κάτι να κάνω πίσω…» , δεν ονοματίζει το αντικείμενο από 

τις φράσεις και τα σχέδια της (Παράρτημα 4) φαίνεται ότι ταυτίζει την έννοια δύναμη 

με το αντικείμενο που την προκαλεί.  

Βάρος. Τέλος, την έννοια  του «βάρους» αρχικά στα έργα 7 και 11 την 

ταυτίζει με τα αντικείμενα, χαρακτηριστικά αναφέρει «μήπως πρέπει να κάνω κάτι 

…κάτι πιο μεγάλο» και «να φτιάξω κάτι …ελπίζω να είναι πολύ μεγάλο…ένα 

μεγάλο συρτάρι, ένα…μεγάλο πιο μεγάλο απ’ όλα» ενώ στο έργο 18 αναφέρει 

«…όχι αυτό δε φτάνει, πρέπει κάτι βαρύ. Τίποτα δεν έκανε, πιο βαρύ δεν 

υπάρχει…» φτάνει να χαρακτηρίσει το αντικείμενο βαρύ δεν αναφέρει ξεκάθαρα την 

έννοια βάρος αλλά τη χρησιμοποιεί για να περιγράψει το αντικείμενο, εδώ 

παρατηρείται μια γενίκευση προς την έννοια του βάρους. Στα έργα 21 και 22 φτάνει 

να χρησιμοποιήσει τον όρο βάρος, «θα κάνω ένα βάρος έτσι…Ένα πιο 

μεγάλο…Θέλω να κάνω ένα σφυρί εδώ…» και «Να κάνω ένα βάρος κάπως να το 

τραβήξω αυτό και να πάει πάνω εκεί…» αρχικά αναφέρεται στη έννοια και στη 

συνέχεια πάλι την ονοματίζει με αντικείμενο (σφυρί) στη συνέχεια γενικεύει ξανά με 

την έννοια. Επίσης, κατά τις προσπάθειες της φαίνεται να κατανοεί πως η αντίδραση 

που προκαλεί το βάρος στη μπάλα είναι ανάλογη  της μάζας του. 

Υποκείμενο ΕΚ2 

Δύναμη. Η συμμετέχων ΕΚ2 στα έργα 2 και 5 αναφέρεται στην έννοια 

δύναμη χρησιμοποιώντας την με την καθημερινή της έννοια: «Πρέπει να την 

πατήσω με δύναμη για πάει να πεταχτεί και να πάει στο αστέρι», «…πρέπει να της 

δώσουμε δύναμη». Στη συνέχεια όμως κατά τα έργα 8, 10 και 23 κάνει λόγο για τη 
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δράση που θα μπορούσε να προκαλέσει την κίνηση της μπάλας χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «Πρώτα πρέπει να σπρώξω…», «Η μπάλα χρειάζεται να σπρωχτεί…» 

και «…θα σπρώξω τη μπάλα» ενώ στα έργα 17, 20 και 25 ταυτίζει τη δύναμη με ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο «…πρέπει να φτιαχτεί ένα τεράστιο σφυρί», «ένα 

σφυρί…» και «..ένα σφυρί…μμμ πολύ μεγάλη μπάλα; Έτσι σαν μηχανή βοηθάνε».  

Βάρος. Στη συνέχεια αναφέρεται στην έννοια του βάρους ταυτίζοντάς το 

αρχικά με κάποιο αντικείμενο «…μια τεράστια πέτρα» (έργο 7) ενώ στα έργα 11, 13, 

14, 16 και 18 αντίστοιχα αναφέρει, «…μια μεγάαααλη πέτρα…ήταν πολύ βαριά η 

πέτρα και τη γύρισα πάρααα πολύ. Πρέπει να βάλουμε μια ίσια πέτρα με αυτή εδώ 

την τρύπα… Πρέπει τη πέτρα λίγο πιο ψηλά απ’ τη τρύπα», «κάτι βαρύ…ένα 

σφυρί», «κάτι βαρύ…», «πρέπει να το κάνω πολύ βαρύ (το σφυρί)…έπρεπε να είναι 

λίγο πιο μεγάλο» και «κάτι βαρύ» χρησιμοποιεί και περιγράφει έμμεσα την έννοια. 

Στα έργα 21 και 22 φτάνει να χρησιμοποιεί την καθημερινή έννοια βάρος «Ένα 

μικρό βάρος» και «…να βάλω κάτι βαρύ να κατέβει η πέτρα προς τα κάτω και έτσι 

να πάρω το αστέρι …κάτι πολύ βαρύ…Πρέπει να φτιάξω και στα δύο 

βάρη…πρέπει να στερεώσω το βάρος…χρειάζεται λίγο ακόμα πιο βαρύ». Από τις 

παραπάνω περιγραφές φαίνεται να κατανοεί πως το βάρος και η αντίδραση που 

προκαλεί είναι ανάλογο με τη μάζα του.  

Επιτάχυνση. Τέλος στο έργο 3 αναφέρει «πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω τη 

μπάλα για να πεταχτεί προς το αστέρι» ενδεχομένως να εννοεί ότι η μπάλα 

χρειάζεται επιτάχυνση για να φτάσει στο αστέρι, δεν χρησιμοποιεί όμως κανένα πιο 

συγκεκριμένο όρο για να τη περιγράψει. 

Συμπεράσματα για την ομάδα (ΟΕ). Σύμφωνα με τα παραπάνω 

απεικονίστηκε σχεδιαγραμματικά η εξέλιξη της έννοιας της «δύναμης» 

(Σχεδιάγραμμα 3). Όπως φαίνεται, ενώ τα υποκείμενα της ομάδας (ΟΕ) φτάνουν να 
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χρησιμοποιούν την καθημερινή έννοια δεν οδηγούνται όμως σε γενικεύσεις πέρα από 

αυτό. Πιο συγκεκριμένα οι ΕΑ1 & ΕΚ1 αναφέρουν την έννοια δύναμη μόνο σε ένα 

έργο, η ΕΚ2 σε δύο και ο ΕΑ2 σε κανένα από τα έργα.  

 

 

Σχεδιάγραμμα 3 

Επίσης, για την έννοια βάρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εξέλιξής 

της στο παρακάτω Σχεδιάγραμμα 4. Από αυτό συμπεραίνουμε πως την καθημερινή 

έννοια βάρος αναφέρουν όλοι οι συμμετέχοντες μάλιστα είναι φανερό ότι 

κατανοούν μέσα από τις περιγραφές και την αλληλεπίδρασή τους με το CPD ότι 

η αντίδραση που προκαλεί είναι ανάλογη της μάζας του, δεν φτάνουν όμως να 

γενικεύσουν το βάρος ως μια δύναμη που μπορεί να προκαλέσει κίνηση.  
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Σχεδιάγραμμα 4 

Τέλος, στην έννοια της επιτάχυνσης αναφέρονται οι ΕΑ2 και ΕΚ1, ο πρώτος 

την αποκαλεί φόρα ενώ η δεύτερη κάνει απλά μια εκτίμηση κατά την πορεία του 

παιχνιδιού. 

Συμπεράσματα. Παρατηρώντας τα σχεδιαγράμματα και λαμβάνοντας υπόψιν 

όλα τα παραπάνω αναφορικά με την πορεία των ομάδων στην αλληλεπίδρασή τους 

με το παιχνίδι διαπιστώνεται ότι η ομάδα (ΟΠ) αναφέρεται στην έννοια του βάρους 

απ’ τα πρώτα  έργα του παιχνιδιού ενώ η (ΟΕ) πολύ αργότερα, επίσης η (ΟΠ) 

χρησιμοποιεί με πιο γενικευμένο τρόπο απ’ την αρχή του παιχνιδιού την έννοια 

δύναμη. Για την έννοια «δύναμη» και οι δύο ομάδες καταφέρνουν να ονοματίσουν 

την έννοια με τον καθημερινό τους τύπο και δεν οδηγούνται σε γενικεύσεις. Δεν 

παρατηρείται δηλαδή διαφοροποίηση στην εξέλιξη της έννοιας κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού μεταξύ των ομάδων. Για την έννοια «βάρος» η ομάδα (ΟΕ) έφτασε 

μέχρι την αναφορά στην έννοια χωρίς περαιτέρω διαπιστώσεις, ενώ η ομάδα 

(ΟΠ) είχε καλύτερη εξέλιξη καθώς κατάφερε να κάνει γενικεύσεις και να 
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δημιουργήσει συμπλέγματα μεταξύ των εννοιών. Επιπρόσθετα, η (ΟΠ) τείνει να 

γενικεύει την έννοια απ’ τα πρώτα επίπεδα του παιχνιδιού ενώ η έννοια στην 

ομάδα (ΟΕ) εμφανίζεται πολύ αργότερα. Και τέλος για την έννοια της επιτάχυνσης 

αναφέρθηκε από ένα συμμετέχοντα της κάθε ομάδας με τον όρο «φόρα». 

 

Πρακτικές Επιδόσεις 

Οι αναλύσεις για τις πρακτικές επιδόσεις κάθε παιδιού αφορούν το χρόνο, τη 

βοήθεια και τις προσπάθειες που χρειάστηκαν τα νήπια για να ολοκληρώσουν κάθε 

έργο. Επίσης, περιλαμβάνουν τη βοήθεια που μπορεί να χρειάστηκε κάθε παιδί με τη 

χρήση του ποντικιού καθώς και τη συναισθηματική ενίσχυση για τον έλεγχο της 

απογοήτευσής που μπορεί να ένιωσε κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με το 

παιχνίδι. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε πίνακες για κάθε επίπεδο ανά συνθήκη. 

Χρόνος 

Στους πίνακες 11-13  παρουσιάζεται ο χρόνος σε δευτερόλεπτα που 

χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 

Πίνακας 11 

 

Χρόνος 1ου επιπέδου σε δευτερόλεπτα  

 

Επίπεδο 

1 (έργα) 
Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 Σύνολο 

2 30 30 38 75 173 90 30 120 60 300 

3 65 180 220 735 1200 100 215 315 360 990 

4 250 60 103 910 1323 420 60 345 70 895 

5 90 125 83 40 338 45 30 130 40 245 

6 50 65 75 170 360 430 265 375 75 1145 

7 35 250 128 305 718 65 180 240 300 785 

8 60 415 384 180 1039 375 205 410 370 1360 

9 70 112 100 280 562 90 265 275 155 785 

10 70 413 197 240 920 90 40 250 100 480 

11 670 280 60 65 1075 630 275 420 675 2000 

Σύνολο 1390 1930 1388 3000 7708   2335 1565 2880 2205 8985 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 11 η ομάδα (ΟΠ) πέτυχε  καλύτερο 

χρόνο από την ομάδα (ΟΕ) στην ολοκλήρωση του 1ου επιπέδου, η ομάδα (ΟΕ) 

χρειάστηκε 1277 δευτερόλεπτα (περίπου 21 λεπτά) παραπάνω. Η διαφορά τους είναι 

ιδιαίτερα εμφανής στα έργα 6, 10 και 11. 

Από τον παραπάνω πίνακα 11 φαίνεται ότι υπήρξαν διαφορές μεταξύ των 

υποκειμένων κάθε ομάδας. Στην ομάδα (ΟΠ) το παιδί που χρειάστηκε το 

περισσότερο χρόνο είναι το ΠΚ2, συνολικά 3000 δευτερόλεπτα, σε σχέση με τα άλλα 

παιδιά της ομάδας χρειάστηκε περισσότερο χρόνο στα έργα 3 και 4 κατά τα οποία 

πρέπει να σημειωθεί ότι εκδήλωσε άρνηση να συμμετέχει στο παιχνίδι και ξέσπασε 

σε κλάματα, αρνούμενη να περιγράφει τις κινήσεις της. Μετά από ενθάρρυνση της 

ερευνήτριας συνέχισε στα επόμενα έργα του παιχνιδιού χωρίς να εκδηλώσει ξανά 

άρνηση για τη συμμετοχή της. Η αντίδραση της αυτή προφανώς οφείλεται σε 

συναισθηματικούς παράγοντες και στο άγχος που μπορεί να ένιωσε στην αρχή του 

παιχνιδιού και όχι σε γνωστικούς παράγοντες απ’ ότι φαίνεται από τη μετέπειτα 

πορεία της. Γι’ αυτό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν η διαφορά που προκύπτει στο 

σύνολο του χρόνου στο παιδί ΠΚ2 γιατί όπως φαίνεται και από το πίνακα ουσιαστική 

διαφορά υπάρχει μόνο στα δύο έργα (3 & 4), όπου εκδήλωσε άρνηση συμμετοχής και 

για το λόγο αυτό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν ως παραγωγικός χρόνος που 

χρειάστηκε για την ολοκλήρωση των επιπέδων αυτών. Στην ομάδα (ΟΕ) το παιδί 

ΕΑ2 πέτυχε πολύ καλύτερο χρόνο από τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας του.  

Ανά έργο, η ομάδα (ΟΠ) χρειάστηκε περισσότερο χρόνο στα έργα 3, 4, 8 & 

11. Στα έργα 3 & 4 το παιδί ΠΚ2 χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, και όπως 

προαναφέρθηκε, αυτό πιθανόν οφείλεται σε συναισθηματικούς παράγοντες και όχι σε 

γνωστικούς. Στο έργο 8 περισσότερο χρόνο χρειάστηκαν τα παιδιά ΠΑ2 και ΠΚ1 και 

στο έργο 11 το παιδί ΠΑ1. Στην ομάδα (ΟΕ) τα επίπεδα που οι συμμετέχοντες 
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χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο είναι τα 3, 6, 8 & 11. Ειδικότερα, στο έργο 3 

χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο τα παιδιά ΕΚ1 και ΕΚ2, στο έργο 6 τα παιδιά ΕΑ1 

και ΕΚ1 και στο έργο 11 τα παιδιά ΕΑ1 και ΕΚ2. Συμπερασματικά, τα έργα για τα 

οποία απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος και οι δύο ομάδες είναι τα 8 & 11. 

Πίνακας 12 

 

Χρόνος 2ου επιπέδου σε δευτερόλεπτα 

 

 

Στο πίνακα 12 παρουσιάζονται οι χρόνοι που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες 

για την ολοκλήρωση του 2ου επιπέδου (έργα 12-18). Και σε αυτό το επίπεδο η 

ομάδα (ΟΠ) πέτυχε συνολικά καλύτερο χρόνο, η (ΟΕ) χρειάστηκε περίπου 1 ώρα 

παραπάνω. Μεγάλες διαφορές εντοπίζονται στην ολοκλήρωση των έργων 13, 17 

και 18. 

Και στις δύο ομάδες εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των υποκειμένων, στην 

(ΟΠ) τα παιδιά ΠΚ2 και ΠΑ2 είναι αυτά που χρειάστηκαν τον περισσότερο χρόνο, 

ειδικότερα στα επίπεδα 14, 16, 18 και 13, 14, 16, 18 αντίστοιχα. Στην ομάδα (ΟΕ) 

έντονη διαφορά παρατηρείται στο χρόνο που χρειάστηκε το παιδί ΕΚ2, σε σχέση με 

τους άλλους συμμετέχοντες της ομάδας χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο για να 

ολοκληρώσει το 2ο επίπεδο, ειδικότερα στα έργα  13, 14, 17 & 18. 

Από το σύνολο του χρόνου των υποκειμένων σε κάθε έργο φαίνεται ότι η 

ομάδα (ΟΠ) χρειάστηκε περισσότερο χρόνο στα έργα 14, 16 & 18. Από την άλλη, η 

Επίπεδο 

2 
(έργα) 

Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο EΑ1 EΑ2 EΚ1 EΚ2 Σύνολο 
12 50 120 100 70 340 195 75 105 60 435 
13 60 450 205 160 875 90 450 250 925 1715 
14 510 587 250 960 2307 490 470 565 1005 2530 
15 80 30 90 70 270 180 60 150 65 455 
16 360 530 465 765 2120 785 520 540 730 2575 
17 190 240 400 50 880 460 405 365 720 1950 
18 370 

 

485 280 610 1745 490 595 470 665 2220 

Σύνολο 1620 2442 1790 2685 8537 2690 2575 2445 4170 11880 
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ομάδα (ΟΕ) χρειάστηκε παραπάνω χρόνο σε περισσότερα έργα (13, 14, 16, 17 &18). 

Συνολικά, η ομάδα (ΟΠ) πέτυχε σε όλα τα έργα του 2ου επιπέδου καλύτερους 

χρόνους από την ομάδα (ΟΕ), τα έργα που και οι δύο ομάδες χρειάστηκαν αρκετό 

χρόνο είναι τα 14, 16 & 18.  

Πίνακας 13 

 

Χρόνος 3ου επιπέδου σε δευτερόλεπτα 

 

 

Στο 3ο επίπεδο συμμετείχε μόνο η ομάδα (ΟΕ) οι χρόνοι που χρειάστηκαν για 

την ολοκλήρωση του επιπέδου αυτού παρουσιάζονται στον πίνακα 13 είναι περίπου 

όσο και ο χρόνος που συμμετείχε η ομάδα (ΟΠ) στις δραστηριότητες προάσκησης, 

περίπου 45 λεπτά. Τα έργα που χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο είναι το 20, τα 

παιδιά ΕΑ2 και ΕΚ1, στο 21 το παιδί ΕΚ2 και στο 23 το παιδί ΕΑ2.  

Προσπάθειες και Βοήθεια 

Στους πίνακες 14- 16 που ακολουθούν περιγράφονται οι προσπάθειες που 

έκαναν και οι βοήθειες που δέχτηκαν οι συμμετέχοντες κατά την αλληλεπίδρασή τους 

με τα έργα του ψηφιακού παιχνιδιού. 

Από τον πίνακα 14 φαίνεται ότι τα παιδιά της ομάδας (OΠ) δεν 

δυσκολευτήκαν ιδιαίτερα στο 1ο επίπεδο. Το παιδί ΠΑ1 δεν χρειάστηκε καμία 

βοήθεια στα έργα 2-10, ενώ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο 11. Στην ομάδα 

(ΟΕ) όλοι οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν στο έργο 11, μόνο το παιδί ΕΑ2 

Επίπεδο 3 

(έργα) 
Ομάδα ΟΕ 

 EA1 EA2 EK1 EK2 Σύνολο 
(19)  90 70 130 105 395 
(20)  218 500 490 170 1378 
(21) 360 360 516 670 1906 
(22) 390 195 360 460 1405 
(23)  480 575 85 495 1635 
(24)  305 210 340 340 1195 
(25)  405 500 340 480 1725 
Σύνολο 2248 2410 2261 2720 9639 
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κατάφερε να το ολοκληρώσει. Ακόμα στο παιδί ΕΑ1 δόθηκε η λύση και στο έργο 11. 

Στην ομάδα αυτή υπάρχει μεγάλη διαφορά στις προσπάθειες του παιδιού ΕΚ1, το 

οποίο προσπάθησε 90 φορές συνολικά στο παιχνίδι ενώ τα υπόλοιπα παιδία 66, 60 & 

57 φορές.  

Τα έργα που δυσκόλεψαν περισσότερο την ομάδα (ΟΠ) είναι τα 8 και 10, 45 

και 47 προσπάθειες αντίστοιχα στο σύνολο της ομάδας, στα οποία πήραν και τις 

περισσότερες βοήθειες 9 στο έργο 8 & 8 στο έργο 10. Την ομάδα (ΟΕ) δυσκόλεψε 

περισσότερο το έργο 11, έκαναν συνολικά 60 προσπάθειες και πήραν 14 βοήθειες, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κανείς δε το ολοκλήρωσε. Ακόμα τους δυσκόλεψε 

και το έργο 6 για το οποίο συνολικά προσπάθησαν 45 φορές και πήραν 8 βοήθειες. 

Συνολικά η ομάδα (ΟΠ) ολοκλήρωσε με περισσότερη ευκολία το 1ο επίπεδο του 

παιχνιδιού αφού πραγματοποίησε συνολικά 245 προσπάθειες και πήρε 32 βοήθειες 

έναντι 273 προσπαθειών με 39 βοήθειες, που έκανε η ομάδα ΟΕ.  

Πίνακας 14 

 

Προσπάθειες και Βοήθεια 1ου επιπέδου (όπου Π=προσπάθεια και Β=βοήθεια) 

 

Στο 2ο επίπεδο όπως φαίνεται στον πίνακα 15,  οι συμμετέχοντες της ομάδας 

(ΟΠ) δεν ολοκλήρωσαν 2 από τα 7 έργα. Το παιδί που προσπάθησε περισσότερο 

συνολικά σε αυτό το επίπεδο είναι το ΠΑ2, έκανε 74 προσπάθειες και πήρε 14 

Επίπεδο 

1 
Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 Σύνολο 
 Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β 
2 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 
3 4 0 10 1 12 2 11 2 37 5 4 0 11 2 12 2 12 2 39 6 
4 6 0 2 0 1 0 3 0 12 0 13 2 2 0 13 2 2 0 30 4 
5 2 0 4 0 6 0 1 0 13 0 1 0 1 0 3 0 2 0 7 0 
6 2 0 2 0 2 0 6 0 12 0 16 4 16 3 10 1 3 0 45 8 
7 1 0 8 1 4 0 8 1 21 2 1 0 2 0 6 0 8 1 17 1 
8 3 0 16 4 16 4 10 1 45 9 11 2 7 0 13 2 7 0 38 4 
9 2 0 5 0 2 0 12 2 21 2 1 0 7 0 5 0 3 0 16 0 
10 7 0 16 4 9 1 15 3 47 8 2 0 1 0 11 2 3 0 17 2 
11 16 4 13 2 2 0 2 0 33 6 16 4 12 2 16 4 16 4 60 14 
Σύνολο 44 4 77 12 55 7 69 9 245 32 66 12 60 7 90 13 57 7 273 39 
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βοήθειες. Οι συμμετέχοντες της ομάδας (ΟΕ), ΕΑ1, ΕΚ1, ΕΚ2 δεν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν μόνοι τους  4 από τα 7 έργα και ο ΕΑ2, 2 από τα 7 έργα. Από το 

σύνολο του κάθε παιδιού ανά έργο φαίνεται πως το παιδί που δυσκολεύτηκε 

περισσότερο σε αυτή την ομάδα (ΟΕ) είναι το ΕΚ2 με 82 προσπάθειες και 20 

βοήθειες. 

Σύμφωνα με τις συνολικές προσπάθειες  των συμμετεχόντων ανά έργο, τα 

έργα 16 και 18 φάνηκαν δυσκολότερα για τα παιδιά της ομάδας με προάσκηση (ΟΠ). 

Από την άλλη πλευρά, στην ομάδα ΟΕ οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να 

προσπαθήσουν περισσότερο στα έργα 14, 16,17 & 18. Τα έργα 16 & 18 δυσκόλεψαν 

και τις δύο ομάδες. Από το σύνολο των προσπαθειών και των βοηθειών των 

συμμετεχόντων σε κάθε έργο του 2ου επιπέδου προκύπτει  ότι η ομάδα (ΟΕ) 

δυσκολεύτηκε περισσότερο από την ομάδα (ΟΠ), επιχείρησε 307 προσπάθειες και 

πήρε 67 βοήθειες, ενώ τα παιδιά της (ΟΠ) προσπάθησαν 248 φορές και πήραν 45 

βοήθειες. 

Πίνακας 15 

Προσπάθειες και Βοήθεια 2ου επιπέδου (όπου Π=προσπάθεια και Β=βοήθεια) 

 

Στο 3ο επίπεδο, όπως φαίνεται στον πίνακα 16, οι συμμετέχοντες ΕΑ1, ΕΚ2 

και  ΕΚ2 δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν 4 από τα 7 έργα και ο ΕΑ2 3 από τα 7 

έργα, από το σύνολο σε προσπάθειες και βοήθειες ανά επίπεδο οι συμμετέχοντες 

Επίπεδο  

2 (έργα) 
Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 Σύνολο 
 Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β 

12 1 0 2 0 2 0 1 0 6 0 5 0 1 0 1 0 1 0 8 0 
13 2 0 13 2 7 0 3 0 25 2 3 0 11 2 8 1 16 4 38 7 
14 16 4 16 3 6 0 12 2 50 9 16 4 16 4 16 4 16 4 64 16 
15 4 0 1 0 4 0 2 0 11 0 7 0 2 0 5 0 2 1 16 1 
16 13 2 16 4 16 4 16 4 61 14 16 4 11 2 16 4 16 4 59 14 
17 9 1 10 1 16 4 1 0 36 6 16 4 11 2 16 4 16 4 59 14 
18 16 4 16 4 11 2 16 4 59 14 16 4 16 4 16 4 15 3 63 15 

Σύνολο 61 11 74 14 62 10 51 10 248 45 79 16 68 14 78 17 82 20 307 67 
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αντιμετώπισαν δυσκολίες σε όλα τα έργα του 3ου επιπέδου (το έργο 19 υποδεικνύει 

τη λύση). 

Πίνακας 16 

Προσπάθειες και βοήθεια 3ου επιπέδου (όπου Π=προσπάθεια και Β=βοήθεια) 

 

 

Συναισθηματική Ενίσχυση  

Οι πίνακες 17 έως 19 παραθέτουν την συναισθηματική βοήθεια που 

χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες στα τρία επίπεδα του παιχνιδιού  ανά έργο για κάθε 

συνθήκη. Στο 1ο επίπεδο (πίνακας 17) στην ομάδα (ΟΠ) ενισχύθηκαν 

συναισθηματικά περισσότερο τα παιδιά ΠΚ1 και ΠΚ2. Στο παιδί ΠΚ2 δόθηκε 

περισσότερη συναισθηματική ενίσχυση, λόγο της άρνησης που εκδήλωσε να 

συνεχίσει το παιχνίδι  και χρειάστηκε περισσότερη θετική ενίσχυση  από την 

ερευνήτρια σ’ αυτό το επίπεδο για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη συμμετοχή 

του στο παιχνίδι. Στην ομάδα (ΟΕ) το παιδί ΕΚ1 χρειάστηκε περισσότερη 

συναισθηματική ενίσχυση ιδιαίτερα στα έργα 8 και 9.   

Τα έργα που απογοήτευσαν συνολικά τα νήπια της (ΟΠ) κατά τη συμμετοχή 

τους στο 1ο επίπεδο ήταν τα 3, 4, 6, 7, 8  και 10. Ενώ οι συμμετέχοντες στην ομάδα  

ΟΕ απογοητεύτηκαν στα έργα 3, 6, 8, 9 και 10. Κανένας από τους συμμετέχοντες  

των δύο ομάδων δεν χρειάστηκε συναισθηματική ενίσχυσή στα έργα 2, 5 και 11. 

Γενικά η ομάδα (ΟΠ), είναι αυτή που χρειάστηκε περισσότερη συναισθηματική 

Επίπεδο 

3 (έργα) 
Ομάδα ΟΕ 

 ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 Σύνολο 
 Π Β Π Β Π Β Π Β Π Β 
(19) 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 
(20)  11 2 16 4 16 4 8 1 51 11 
(21)  16 4 13 2 16 4 16 4 61 14 
(22)  7 0 3 0 16 4 16 4 42 8 
(23)  16 4 16 4 3 0 16 4 51 12 
(24)  16 4 5 0 16 4 15 3 52 11 
(25) 16 4 16 4 15 3 16 4 63 15 
Σύνολο 83 18 70 14 83 19 88 20 324 71 
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ενίσχυση από την ερευνήτρια, χρειάστηκε θετική ενίσχυση 17 φορές στο σύνολο 

τους ενώ η ομάδα ΟΕ ενισχύθηκε θετικά 13 φορές. 

Πίνακας 17 

Συναισθηματική Ενίσχυση 1ου επιπέδου 

 

Στον πίνακα 18 παρουσιάζεται η συναισθηματική ενίσχυση που χρειάστηκαν 

οι συμμετέχοντες στο 2ο επίπεδο. Στην ομάδα (ΟΠ) όλοι οι συμμετέχοντες 

ενισχύθηκαν συναισθηματικά, περισσότερη στήριξη χρειάστηκε το παιδί ΠΚ1 (8 

φορές). Και στην ομάδα (ΟΕ) όλοι πήραν συναισθηματική βοήθεια, το παιδί που 

χρειάστηκε περισσότερη ήταν το ΠΚ2 (15 φορές). 

Τα έργα που απογοήτευσαν το σύνολο των παιδιών τις ομάδας (ΟΠ) είναι τα 

14, 16, 17 & 18. Στο έργο 16 όλοι οι συμμετέχοντες ενισχύθηκαν συναισθηματικά, 

και έλαβαν την περισσότερη θετική ενίσχυση (8 φορές) ενώ στα έργα  12,13 & 15 δεν 

απογοητεύτηκε κανένα παιδί της ομάδας (ΟΠ). Οι συμμετέχοντες της ομάδας (ΟΕ) 

δεν χρειάστηκαν συναισθηματική ενίσχυση μόνο σε ένα έργο του 2ου επιπέδου (12). 

Τα έργα που τους απογοήτευσαν περισσότερο ήταν τα 14, 16, 17 & 18. Συνολικά η 

ομάδα (ΟΕ) απογοητεύτηκε περισσότερες φορές (36) από την ομάδα (ΟΠ) (16) 

κατά τη διάρκεια του 2ου επιπέδου. 

 

Επίπεδο 

1 (έργα) 
Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 Σύνολο 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 
4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 3 3 2 0 2 0 4 
7 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 
8 0 0 2 1 3 0 0 4 0 4 
9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
10 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 0 1 5 11 17 2 0 10 1 13 
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Πίνακας 18 

Συναισθηματική Ενίσχυση 2ου επιπέδου 

 

Στο 3ο επίπεδο συμμετείχε μόνο η ομάδα (ΟΕ), όπως αναφέρεται και 

παραπάνω. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 19 κανένας από τους συμμετέχοντες 

δεν πήρε συναισθηματική ενίσχυση στο έργο 19, περισσότερο οι συμμετέχοντες 

ενισχύθηκαν θετικά στα έργα 21 & 23. Τα παιδιά που ένιωσαν την περισσότερη 

απογοήτευση ήταν οι ΕΑ1 και ΕΚ2.  

Πίνακας 19 

Συναισθηματική Ενίσχυση 3ου επιπέδου 

 

Βοήθεια με το ποντίκι 

Στους πίνακες 20 - 22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη βοήθεια που 

χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες στη χρήση του ποντικιού, στα τρία επίπεδα του 

ψηφιακού παιχνιδιού ανά συνθήκη. Στο 1ο επίπεδο (πίνακας 20) τα παιδιά της ομάδας 

Επίπεδο 

2(συναισθ. 

ενίσχυση) 

Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο EΑ1 EΑ2 EΚ1 EΚ2 Σύνολο 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
14 0 2 1 2 5 1 1 2 5 9 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
16 1 1 4 2 8 2 1 1 2 6 
17 0 0 2 0 2 2 2 3 1 8 
18 0 0 1 0 1 2 2 2 1 7 

Σύνολο 1 3 8 4 16 7 6 8 15 36 

 

Επίπεδο 3 Ομάδα ΟΕ  

 EA1 EA2 EK1 EK2 Σύνολο 
(19) 0 0 0 0 0 
(20) 0 3 0 0 3 
(21) 0 0 5 2 7 
(22) 2 0 0 2 4 
(23) 4 1 0 4 9 
(24) 2 0 1 2 5 
(25) 1 0 0 1 2 

Σύνολο 9 4 6 11 30 
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(ΟΠ) δε χρειάστηκαν σχεδόν καθόλου βοήθεια μόνο η ΠΚ2 στο 2ο έργο. Η ομάδα 

(ΟΕ) χρειάστηκε περισσότερη βοήθεια στο χειρισμό του ποντικιού, η ΕΚ1 στα έργα 

1, 2 και 3 και η ΕΚ2 στο έργο 6. Στο σύνολο των έργων του 1ου επιπέδου η ομάδα 

(ΟΕ) χρειάστηκε περισσότερη υποστήριξη στη χρήση του ποντικιού (6 φορές) 

από την ομάδα (ΟΠ) (1 φορά). 

Πίνακας 20 

 

Βοήθεια με το ποντίκι 1ου επιπέδου 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 21 όλοι οι συμμετέχοντες της ομάδα (ΟΠ) 

χρειάστηκαν βοήθεια με το ποντίκι. Τα μόνα έργα για τα οποία δεν χρειάστηκε 

βοήθεια είναι τα 15 και 17. 

Τα έργα που δυσκόλεψε ο χειρισμός του ποντικιού και τις δύο ομάδες είναι τα 

12, 13, 16 & 18 ενώ στο σύνολο των βοηθειών στο 2ο επίπεδο που πήραν οι 

συμμετέχοντες κάθε ομάδας παρατηρείται μικρή διαφορά, η ομάδα (ΟΕ) ζήτησε 

υποστήριξη με το ποντίκι μόνο 1 φορά επιπλέον από την ομάδα (ΟΠ). 

 

Πίνακας 21 

 

Βοήθεια με το ποντίκι 2ου επιπέδου 

 

Επίπεδο 

1 (έργα) 
Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο ΕΑ1 ΕΑ2 ΕΚ1 ΕΚ2 Σύνολο 
2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 1 1 0 0 5 1 6 
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Στο 3ο επίπεδο (πίνακας 22) μόνο το παιδί ΕΑ1 δε χρειάστηκε καθόλου 

βοήθεια, ο ΕΑ2 δυσκολεύτηκε 6 φορές, η ΕΚ1 8 φορές και η ΕΚ2 3 φορές. Σε όλα τα 

έργα χρειάστηκε συνολικά υποστήριξη η ομάδα ΟΕ και περισσότερο στο έργο 22 

Πίνακας 22 

 

Βοήθεια με το ποντίκι 3ου επιπέδου  

 

Γενικά Συμπεράσματα από τις πρακτικές επιδόσεις  

Από τη γενικότερη εικόνα των επιδόσεων των συμμετεχόντων  σύμφωνα με 

τους πίνακες και τα σχόλια που παρατίθενται παραπάνω στο 1ο επίπεδο, η ομάδα 

(ΟΠ) ολοκλήρωσε το 1ο επίπεδο σε λιγότερο χρόνο από την (ΟΕ) που χρειάστηκε 

περίπου 21 λεπτά επιπλέον. Επίσης πήρε περίπου 13% βοήθεια σε σχέση με τις 

προσπάθειες της ενώ η (ΟΕ) χρειάστηκε 14% βοήθεια, η διαφορά τους εδώ είναι 

υπαρκτή όχι όμως αρκετή για να θεωρήσουμε πως η (ΟΕ) δυσκολεύτηκε περισσότερο 

στο 1ο επίπεδο. Στη διάρκεια του επιπέδου όμως αυτού παρατηρήθηκε ότι η (ΟΠ) 

απογοητεύτηκε περισσότερο (4 φορές παραπάνω) από την ομάδα (ΟΕ), χρειάστηκε 

Επίπεδο 

2 (έργα) 
Ομάδα ΟΠ Ομάδα ΟΕ 

 ΠΑ1 ΠΑ2 ΠΚ1 ΠΚ2 Σύνολο EΑ1 EΑ2 EΚ1 EΚ2 Σύνολο 
12 0 1 2 0 3 1 0 1 0 2 
13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 
17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
18 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

Σύνολο 1 2 2 2 7 3 2 3 0 8 

 

Επίπεδο 3 
(έργα) 

Ομάδα ΟΕ 

 EA1 EA2 EK1 EK2 Σύνολο 
(19) 0 0 2 1 3 
(20) 0 0 2 1 3 
(21) 0 0 1 0 1 
(22) 0 3 1 1 5 
(23) 0 2 0 0 2 
(24) 0 1 1 0 2 
(25) 0 0 1 0 1 

Σύνολο 0 6 8 3 17 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



87 
 

όμως λιγότερη βοήθεια στο χειρισμό του ποντικιού σε σχέση με την (ΟΕ) που ζήτησε 

βοήθεια 5 φορές επιπλέον. Γενικά στο 1ο επίπεδο η (ΟΠ) πέτυχε καλύτερα 

αποτελέσματα στο χρόνο και στη βοήθεια με το ποντίκι, δεν διαφοροποιήθηκε 

ιδιαίτερα στις προσπάθειες της και στη βοήθεια που πήρε και απογοητευτικέ 

περισσότερο από την (ΟΕ).  

Στο 2ο επίπεδο  οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν περισσότερο συγκριτικά με το 

1ο επίπεδο, αν και είχαν λιγότερα έργα να ολοκληρώσουν. Πιο συγκεκριμένα στο 

επίπεδο αυτό η (ΟΠ) πέτυχε καλύτερο χρόνο (8537 δευτ.) από την (ΟΕ) που 

χρειάστηκε 11880 δευτερόλεπτα (περίπου 55 λεπτά παραπάνω) για την ολοκλήρωση 

των έργων. Επίσης η (ΟΠ) ολοκλήρωσε το 2ο επίπεδο σχετικά πιο εύκολα εφόσον 

πήρε βοήθεια κατά 18% ενώ η ΟΕ κατά 21%. Στη βοήθεια με το ποντίκι δεν 

παρατηρήθηκε ουσιαστική διαφορά εφόσον η (ΟΕ) ζήτησε βοήθεια μόνο μία φορά 

παραπάνω. Και τέλος στη συναισθηματική ενίσχυση η (ΟΕ) ήταν αυτή που 

απογοητευτικέ περισσότερο, 20 φορές παραπάνω από την (ΟΠ). Γενικά στο 2ο 

επίπεδο η (ΟΠ) πέτυχε καλύτερα αποτελέσματα σε χρόνο, προσπάθειες – βοήθεια 

και συναισθηματική ενίσχυση ενώ δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική διαφορά στη 

βοήθεια με το ποντίκι. 

Στο 3ο επίπεδο συμμετείχε μόνο η ομάδα ΟΕ κατά το οποίο δυσκολεύτηκε 

περισσότερο συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα επίπεδα, πραγματοποίησε 

περισσότερες προσπάθειες και ζήτησε βοήθεια κατά 21%. Επίσης, υποστηρίχθηκε 

περισσότερο από την ερευνήτρια στο χειρισμό του ποντικιού απ’ ότι στα δύο 

προηγούμενα επίπεδα. Πέτυχε όμως καλύτερο χρόνο και απογοητεύτηκε λιγότερο 

στο επίπεδο αυτό σε σχέση με το 2ο επίπεδο του παιχνιδιού.  
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Συμπερασματικά, από τη γενική εικόνα και των δύο ομάδων κατά τη 

διάρκεια των έργων των 2 επιπέδων του ψηφιακού παιχνιδιού, η ομάδα ΟΠ είναι 

αυτή που πέτυχε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την ομάδα ΟΕ. 
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Συζήτηση 

Κινούμενη με βάση την άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να 

αποτελέσουν ένα αποδοτικό πλαίσιο μάθησης (Squire, 2002. Steinkuehler & Squire, 

2014), η παρούσα έρευνα, βασίστηκε στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία και 

μελέτησε την επίδραση της προάσκησης στην εξέλιξη εννοιών Μηχανικής σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια ενός σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού. 

 Οι Steinkuehler & Squire, (2014) θέτουν τρεις ερευνητικούς άξονες: α) 

προσδιορισμός του πως η μηχανική του παιχνιδιού επηρεάζει τη μάθηση, β) εξέταση 

του πως πτυχές του πλαισίου εφαρμογής των παιχνιδιών επηρεάζουν τη μάθηση που 

προκύπτει και γ) εξέταση πως το σοβαρό παιχνίδι μπορεί να ενσωματωθεί σε τυπικά 

πλαίσια διδασκαλίας. Έτσι θέτουν τον προβληματισμό πως μπορεί να υπάρξει 

μάθηση όχι μόνο από το παιχνίδι αλλά με το παιχνίδι.  

Επίσης παρατηρήθηκε η τάση πρόσφατων ερευνών να μην χρησιμοποιούν τα 

ψηφιακά παιχνίδια αυτόνομα αλλά να τα συνδυάζουν με άλλες δραστηριότητες έτσι 

ώστε να προκύπτουν θετικά αποτελέσματα και να μεγιστοποιείται η μάθηση. Για 

παράδειγμα, οι Arena & Schwartz (2013) βρήκαν θετικά αποτελέσματα για την 

ομάδα των μαθητών που διάβασαν ένα κείμενο ως προάσκηση πριν να παίξουν το 

ψηφιακό παιχνίδι. Επίσης, οι Barzilai & Blau (2014) μελέτησαν το κατά πόσο η 

παροχή μιας εννοιολογικής σκαλωσιάς μπορούσε να επηρεάσει τη μάθηση από ένα 

ψηφιακό παιχνίδι και τα αποτελέσματά τους έδειξαν υψηλότερες επιδόσεις για την 

ομάδα που έλαβε μια παρακολούθηση ως προάσκηση. Σύμφωνα με το παραπάνω 

ερευνητικό πεδίο στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να συνδυαστεί το ψηφιακό 

παιχνίδι με μια διδακτική ακολουθία ως προάσκηση των παιδιών με της έννοιες.  

Σε παρόμοια έρευνα που αφορά  παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (Sakkas & 

Karasavvidis, 2015), χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ψηφιακό παιχνίδι και μελετήθηκαν δύο 
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συνθήκες για την εξέλιξη εννοιών Μηχανικής: στη μια συνθήκη τα παιδιά απλώς 

έπαιξαν το παιχνίδι ενώ στην άλλη υπήρξε η διαμεσολάβηση του δασκάλου. Τα 

αποτελέσματα τους έδειξαν πως τα παιδιά που συμμετείχαν στη συνθήκη που έπαιξαν 

απλά το παιχνίδι χρησιμοποιούσαν καθημερινές έννοιες στις περιγραφές τους ενώ 

στη συνθήκη που υπήρξε καθοδήγηση από το δάσκαλο οι μαθητές περιέγραφαν 

φαινόμενα με τη χρήση επιστημονικών εννοιών.  

Λαμβάνοντας υπόψιν το παραπάνω ερευνητικό πεδίο, η παρούσα εργασία 

προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα «Πώς επηρεάζει η προάσκηση με μία 

διδακτική ακολουθία με απλές έννοιες Μηχανικής μια ομάδα νηπίων το 

μετασχηματισμό καθημερινών εννοιών σε επιστημονικές κατά τα 2  πρώτα 

επίπεδα του ψηφιακού παιχνιδιού Crayon Physics Deluxe;» έχοντας ως βασικό 

σκοπό να εξετάσει την αξιοποίηση ενός ψηφιακού παιχνιδιού και την ενσωμάτωσή 

του στα πλαίσια μια τυπική διδασκαλίας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις πριν και μετά, 

παρατηρήθηκε πολύ υψηλό σκορ στο προτεστ, έτσι ώστε εκ των πραγμάτων να μην 

υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στο μετατεστ (ceilling effect). Ωστόσο, και οι 

δύο ομάδες παρουσίασαν μια μικρή πρόοδο από το προτεστ στο μετατεστ. Εντούτοις, 

οι μεταξύ τους διαφορές με όρους επίδοσης μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. 

Συνεπώς, σε απόλυτες τιμές, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς την τελική τους 

επίδοση.  

Ωστόσο, στις περιγραφές τους σε προτεστ & μετατεστ, η ομάδα που είχε 

πρότερη επαφή με της έννοιες μέσω της προάσκησης ήταν σε θέση (α) να περιγράφει 

τα φαινόμενα χρησιμοποιώντας όρους που δηλώνουν τις έννοιες και (β) να 

διατυπώνει συμπεράσματα και δημιουργεί συμπλέγματα μεταξύ των εννοιών μετά 

το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα που απλά έπαιξε το παιχνίδι, είχε κάνει 
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αρχικά έμμεσες περιγραφές και μετά το παιχνίδι έφτασε να διατυπώνει τα 

συμπεράσματά της με μεγαλύτερη σαφήνεια. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την 

έρευνα των Sakkas & Karasavvidis, (2015), όπου οι μαθητές που έπαιξαν το παιχνίδι 

με τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού διατύπωσαν τις περιγραφές τους με 

επιστημονικού όρους. Στην παρούσα έρευνα όμως πρόκειται για παιδιά μικρότερης 

ηλικίας και επομένως δεν είναι δυνατόν κάνουν χρήση επιστημονικών εννοιών - 

πάραυτα όμως παρατηρήθηκε εξέλιξη. 

Κατά την αλληλεπίδραση με το παιχνίδι διαπιστώθηκε πως η ομάδα που είχε 

προηγούμενη εμπειρία τείνει να γενικεύει τα συμπεράσματά της, ενώ η ομάδα που 

είχε επαφή μόνο με το παιχνίδι διατυπώνει συμπεράσματα που αφορούν απλές 

περιγραφές χωρίς γενικεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο παρακάτω Σχεδιάγραμμα 5 

παρουσιάζεται το ανώτερο επίπεδο κάθε έννοιας που έφτασε κάθε υποκείμενο .  

Για την έννοια της δύναμης καμία ομάδα δεν διατύπωσε γενικεύσεις και 

συμπλέγματα, τα νήπια έφτασαν μέχρι τη χρήση του όρου εκτός από τους ΠΑ1 & 

ΕΑ2. Επομένως, η προάσκηση δεν επηρέασε την εξέλιξη της έννοιας της δύναμης 

στην πορεία του παιχνιδιού. Αναφορικά με το βάρος, παρατηρούμε ότι τρεις από 

τους συμμετέχοντες που είχαν πρότερη εμπειρία με την έννοια φτάνουν να 

γενικεύουν τα συμπεράσματά τους ενώ κανείς από τους συμμετέχοντες που έπαιξαν 

μόνο το παιχνίδι δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Συνεπώς, διαπιστώνεται η θετική 

επίδραση της προάσκησης, αναφορικά με την εξέλιξη της έννοιας του βάρους. 
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Σχεδιάγραμμα 5. Εξέλιξη ομάδων (ΟΠ): ΠΑ1, ΠΑ2, ΠΚ1, ΠΚ2  

                                                      (ΟΕ): ΕΑ1, ΕΑ2, ΕΚ1, ΕΚ2 

 

Επίσης, η ομάδα της προάσκησης τείνει να γενικεύει τις έννοιες από τα 

πρώτα επίπεδα του παιχνιδιού, όπως διαπιστώνεται από τα σχεδιαγράμματα 1– 

4, αποτυπώνοντας με την τρόπο αυτό τη θετική επίδραση της προγενέστερης 

τριβής με τις έννοιες.  

Σχετικά με την έννοια της επιτάχυνσης, την εντόπισαν ο ΠΑ2 από την ομάδα 

(ΟΠ) και τρεις συμμετέχοντες (ΕΑ1, ΕΑ2 & ΕΚ2) από την ομάδα (ΟΕ). Η ΕΚ2 κάνει 

μια απλή εκτίμηση  ενώ  οι υπόλοιποι την αναφέρουν ως «φόρα» οι: ΠΑ2 σε προτεστ 

και στη πορεία του παιχνιδιού, ο ΕΑ1 σε μετατεστ και ο ΕΑ2 σε προτεστ και 

παιχνίδι. Στο παρακάτω Σχεδιάγραμμα 6 απεικονίζεται η εξέλιξη της έννοιας από 

τους συμμετέχοντες που την εντόπισαν και αναφέρθηκαν σε αυτή. Η εξέλιξη της 

έννοιας απεικονίζεται με 1 (απλή εκτίμηση) και 2 (περιγραφή με τον όρο φόρα). 

Όπως διαπιστώνεται, περισσότεροι συμμετέχοντες απ’ την ομάδα (ΟΕ) αναφέρθηκαν 

στην έννοια της επιτάχυνσης. Ωστόσο, η αναφορά της σε αυτή είναι πολύ μικρή γι’ 

αυτό χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση για την εξέλιξη της συγκεκριμένης έννοιας. 
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Σχεδιάγραμμα 6 

Θετικά αποτελέσματα βρέθηκαν και για τις πρακτικές επιδόσεις για τα 

υποκείμενα που συμμετείχαν στην προάσκηση. Σε γενικές γραμμές, και στα δύο 

επίπεδα του παιχνιδιού χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν το 

παιχνίδι, προσπάθησαν λιγότερο, πήραν λιγότερη βοήθεια και βίωσαν λιγότερη 

απογοήτευση σε σχέση με τα υποκείμενα που έπαιξαν κατευθείαν το παιχνίδι. 

Παράλληλα, φαίνεται πως η προηγούμενη εμπειρία τους ενίσχυσε τις επιδόσεις τους. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα οδηγούν στη διαπίστωση πως η πρότερη 

εμπειρία επιδρά θετικά στην εξέλιξη των εννοιών. Σε γενικές γραμμές ενώ 

παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές μεταξύ των ομάδων, διαπιστώθηκε πως η ομάδα 

(ΟΠ) διατύπωσε πιο συναφή συμπεράσματα, οδηγήθηκε σε γενικεύσεις και 

δημιούργησε συμπλέγματα μεταξύ των εννοιών βάρος και δύναμη. Τα ευρήματα μας 

αυτά είναι στην ίδια κατεύθυνση με τα αποτελέσματα των Barzilai & Blau (2014) οι 

οποίοι βρήκαν πως η παρουσίαση των εννοιών πριν το παίξιμο ενός ψηφιακού 

παιχνιδιού έχει πιο θετικά αποτελέσματα απ’ το να παίξουν απλά το παιχνίδι ή να 

έχουν επαφή με τις έννοιες μετά το παιχνίδι. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της 
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παρούσας έρευνας συμφωνούν με αυτά των Arena & Schwartz (2013) οι οποίοι 

διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα για την ομάδα της προάσκησης.  

Συνολικά, διαπιστώνουμε πως η προάσκηση με σχετικές έννοιες έχει 

μικρή - αλλά υπολογίσιμη - θετική επίδραση στην εννοιολογική εξέλιξη και στο 

επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης. Η θέση  των Steinkuehler & Squire  (2014) 

ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να αποβούν χρήσιμα ως προετοιμασία για 

μελλοντική μάθηση, επιβεβαιώνεται.  

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

- Η επαφή με το παιχνίδι ήταν μαθησιακά επωφελής και για τις δύο 

ομάδες, καθώς οι μαθητές μετά το παιχνίδι διατύπωναν καλύτερα τις 

περιγραφές τους. 

- Υπήρξε πολύ μικρή διαφορά στη μαθησιακή εξέλιξη των 

μαθητών, με θετικότερη εκείνη της ομάδας (ΟΠ). Επομένως, 

καταγράφεται μικρή θετική επίδραση της προάσκησης στην εξέλιξη 

των εννοιών. 

- Η Προάσκηση είχε: 

o θετική επίδραση στην εξέλιξη της έννοιας του βάρους, όπως 

παρατηρήθηκε τόσο στην πορεία του παιχνιδιού όσο και στο 

μετατεστ. 

o μικρή θετική επίδραση στην εξέλιξη της έννοιας της 

δύναμης, όπως διαπιστώθηκε από το μετατεστ. 

- Η επιτάχυνση αναφέρθηκε με τον όρο «φόρα», χωρίς να 

παρατηρείται κάποια περαιτέρω εξέλιξη ή μετασχηματισμός του όρου 

αυτού. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



95 
 

- Για να ανταποκριθεί στο παιχνίδι, η (ΟΠ) χρειάστηκε λιγότερο 

χρόνο, λιγότερες προσπάθειες, ενώ ζήτησε λιγότερη βοήθεια. Από τη 

σκοπιά αυτή, η επίδραση της προάσκησης με όρους πρακτικών 

επιδόσεων αποτιμάται ως θετική. 

- Στο 1ο επίπεδο του παιχνιδιού απαιτήθηκε περισσότερη 

συναισθηματική ενίσχυση της (ΟΠ), ενώ στο 2ο επίπεδο συνέβη το 

αντίστοιχο με την (ΟΕ). 

Περνώντας στους περιορισμούς και τα μειονεκτήματα της παρούσας έρευνας, 

θεωρούμε πως θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί μια ακόμα μέτρηση στην ομάδα 

(ΟΠ) πριν την προάσκηση, για να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την 

αφετηρία των γνώσεων της ομάδας αυτής. Ωστόσο, η μέτρηση αυτή παραλήφθηκε 

γιατί το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στην επίδραση της πρότερης επαφής με 

της έννοιες. Επίσης, στους περιορισμούς τις έρευνας συγκαταλέγεται και ο χρόνος 

που πραγματοποιήθηκε το πειραματικό τμήμα της. Ιδεατά, η εξέλιξη και ο 

μετασχηματισμός των εννοιών θα μπορούσαν να μελετηθούν εκτενέστερα σε 

μεγαλύτερο βάθος χρόνου.  

 Τέλος, υπάρχει ανάγκη για τη διεύρυνση της μελέτης με άλλα πειραματικά 

σχέδια όπως π.χ. την ενσωμάτωση μιας άλλης συνθήκης (Barzilai & Blau,2014), να 

υπάρξει δηλαδή μια ακόμα ομάδα η οποία να συμμετέχει στη διδακτική ακολουθία 

μετά το παίξιμο του παιχνιδιού. Επίσης, ενδιαφέρον θα ήταν να εξεταστεί και μια 

συνθήκη όπου στην προάσκηση θα είχαμε εισαγωγή του όρου των εννοιών από τον 

εκπαιδευτικό και να καταγραφεί η εν δυνάμει εξέλιξή τους σύμφωνα με την 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία. 
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Παράρτημα 1 

 
1) Τι πρέπει να συμβεί για να μετακινηθεί αυτή η μπάλα μέχρι την πέτρα;                                                          

Μπορείς να σχεδιάσεις αυτό που λες;  
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2) Οι άνθρωποι στο παρακάτω σκίτσο  θέλουν να μετακινήσουν τη πέτρα. Στη πρώτη περίπτωση προσπαθεί  ένας μόνος του ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση και οι δύο μαζί.  Σε ποια περίπτωση η πέτρα θα μετακινηθεί πιο εύκολα και γιατί;                
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3) Αν σπρώξουμε το πρώτο αντικείμενο πάνω στο δεύτερο με τον ίδιο τρόπο τι θα συμβεί, γιατί;  
             Μπορείς να ζωγραφίσεις τι θα κάνει το δεύτερο αντικείμενο και να μου εξηγήσεις γιατί; 
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4) Ο άνθρωπος θέλει να πετύχει με τη μπάλα το δέντρο; Τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση; Γιατί;         
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5) Θέλω να σπρώξω τη μπάλα προς το δέντρο τι πρέπει να κάνω σε κάθε περίπτωση;  Γιατί; 
Ζωγράφισε ένα ανθρωπάκι από τη σωστή πλευρά;                                                           
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6) Αν ρίξω τη μπάλα προς τον τοίχο τι θα συμβεί; Ποια διαδρομή θα κάνει; Μπορείς να τη ζωγραφίσεις και να μου εξηγήσεις γιατί.                                                                                                                                                                                                   
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7) Αν ο άνθρωπος σπρώξει με τον ίδιο τρόπο τη μπάλα τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση;  Μπορείς να μου ζωγραφίσεις τι θα κάνει η μπάλα;                       
              Τι θα πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση για  να ανεβάσει τη μπάλα στο βουνό;                   
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8) Αν αυτοί οι άνθρωποι σπρώξουν  την ίδια στιγμή τη μπάλα με τον ίδιο τρόπο.                                                          

              Ποια νομίζεις  θα φτάσει πρώτη στο έδαφος; Γιατί; 
              Ποια θα φτάσει πιο μακριά; Σημείωσε μέχρι που νομίζεις θα φτάσει η μπάλα σε κάθε περίπτωση.                                                                                                                                       
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9) Αν αυτοί οι άνθρωποι σπρώξουν  τη πέτρα  με τον ίδιο τρόπο.                                                  

              Σε ποια περίπτωση νομίζεις η πέτρα  θα φτάσει πιο γρήγορα  μέχρι τη μπάλα ; Γιατί; 
              Τι θα συμβεί στη μπάλα; Μπορείς να σημειώσεις μέχρι που θα φτάσει η μπάλα σε κάθε περίπτωση; 
              Για να φτάσει η μπάλα στο ίδιο σημείο και στις δύο περιπτώσεις τι πρέπει να συμβεί; 
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10)  Τι νομίζεις θα συμβεί αν ρίξω  τη πέτρα ………….. στη τραμπάλα ,εκεί που δείχνει το βελάκι; Γιατί;  
              Μπορείς να σχεδιάσεις τι θα κάνεις η πέτρα που βρίσκεται στη τραμπάλα;                                                                                         
 
                     
                                                              (1)                            (2)                                                (3) 

 
                                                             
                                                             
 
 
 
 
 
 
 

                  
                       ↓ 
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11) Αν ο άνθρωπος ρίξει με τον ίδιο τρόπο τη πέτρα πάνω στη τραμπάλα. Τι θα συμβεί στη κάθε περίπτωση; Γιατί;                                      

Σχεδίασε τι θα κάνει η πέτρα που βρίσκεται πάνω στη τραμπάλα.                                                                                                                                                                                                                            
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12)      Η μπάλα είναι πάνω σε μία σανίδα  που περιστρέφεται στο μαύρο άξονα (τον δείχνω).  Αν ρίξω μια μικρή πέτρα εκεί που δείχνει το βελάκι. Τι θα συμβεί και    

     γιατί; 
     Περιέγραψε και σχεδίασε τι θα κάνει η μπάλα. 
     Αν θέλω η μπάλα να πέσει απ τη πλευρά της πέτρας τι πρέπει να κάνω;                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
                            
 
                                                                                    
 
                         
                                                                                                                                                                                                     
                           
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                              ↓ 
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Παράρτημα 2 
 

Πρωτόκολλο εφαρμογής του  ψηφιακού παιχνιδιού Crayon Physics Deluxe σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
 
Οδηγίες:  
-Σε αυτό το παιχνίδι σκοπός σου είναι να σπρώξεις τη μπάλα για να τη μετακινήσεις και να φτάσει το αστέρι.  
Πρέπει να μαζέψεις όσο περισσότερα αστέρια μπορείς.  
Μπορείς να ζωγραφίσεις ότι θέλεις ή ότι νομίζεις ότι λείπει για να καταφέρεις να φτάσει η μπάλα στο αστέρι. 
Είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να μου λες τι σκέφτεσαι να κάνεις και γιατί; 
 
Ερωτήσεις σε κάθε προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος σε κάθε task; 
-Περιέγραψε μου τι θα κάνεις για να φτάσει η μπάλα στο αστέρι; Γιατί;  ή  Τι νομίζεις ότι  πρέπει να κάνεις εδώ; 
-Γιατί έγινε/δεν έγινε  αυτό; 
 
Βοήθεια:  
 
Τύποι βοήθειας  βασισμένοι στην έννοια  scaffolding των Wood, Bruner & Ross, (1976), προσαρμοσμένοι στις ανάγκες κάθε 
δοκιμασίας. Κάθε task δεν περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες scaffolding ή περιλαμβάνει κάποιες 2 ή 3 φορές ανάλογα με τη 
δοκιμασία και την ανάγκη για βοήθεια σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή. Η βοήθεια σε κάθε task είναι η ίδια για  όλα τα παιδιά και 
των δύο ομάδων (α), (β). 
 
Παρέμβαση από τον διδάσκοντα: 
1) Άμεση βοήθεια, δείχνει… 
2) λεκτική διόρθωση, λέει…  
3) γενική λεκτική κατεύθυνση (θυμίζει θέματα των απαιτήσεων της εργασίας), λέει… 
 
Λειτουργίες: 
1) Στρατολόγηση 
2) Μείωση των βαθμών ελευθερίας. Απλούστευση του έργου με τη μείωση του αριθμού των καταστατικών πράξεων που 
απαιτούνται για την επίτευξη λύσης 
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3) Διατήρηση κατεύθυνσης. Όταν τα παιδιά παλινδρομούν σε άλλους στόχους, σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να τα κρατά σε ένα 
συγκεκριμένο στόχο. 
4) Επισημαίνοντας κρίσιμα χαρακτηριστικά. 
5)Έλεγχος απογοήτευσης 
6) Επίδειξη λύσης. 
 
   Σε κάθε task δίνονται 4 βοήθειες η 1η βοήθεια δίνεται μετά από 7 αποτυχημένες προσπάθειες του παιδιού  να πάρει το αστέρι. 
Στη συνέχεια  κάθε 3 αποτυχημένες προσπάθειες δίνεται η επόμενη βοήθεια, η τελευταία βοήθεια θα δίνει τη λύση έτσι ώστε να 

μπορεί το παιδί να προχωρά στο επόμενο task. Επίσης δίνεται βοήθεια (5): έλεγχος απογοήτευσης και βοήθεια (6):στο χειρισμό του 

ποντικιού, όπου χρειάζεται. 

 

 

Πορεία παροχής βοήθειας 

 
1)  7 προσπάθειες → βοήθεια (1) 

2)  3 προσπάθειες → βοήθεια (2) 

3)  3 προσπάθειες → βοήθεια (3) 

4) 3προσπάθειες→παροχή λύσης→επόμενο task 

 
 
 
 
 
 
 
 

Προαιρετική βοήθεια 

βοήθεια (4):  
έλεγχος απογοήτευσης 

Επιβράβευση/ ενθάρρυνση  

 
βοήθεια  (5): 
χειρισμός στο ποντίκι 
 

Καθόλου 
Λίγο 
Πολύ 
Πάρα πολύ 
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Παιχνίδι Crayon Physics Deluxe    
 
 
Island 1 

 
Tasks 

 

 
 

 
Βοήθεια(1), (2), (3),(4) 

 
Βοήθεια (5),(6) 

 
1)Apple Tree (δίνει τη λύση με σχέδιο) 
Λύση: σχεδιάζω κουτί για να μετακινήσω τη μπάλα 

 

 
 
 

Σ’ αυτό το επίπεδο δείχνω 
πρακτικά στα παιδιά τι μπορούν 
να κάνουν. Πως μπορούν να 
σχεδιάσουν αντικείμενα που 
πέφτουν και σπρώχνουν τη 
μπάλα ή να σπρώξουν 
τοποθετώντας επάνω της το 
ποντίκι. Υποδεικνύω επίσης πως 
μπορούν να σβήσουν όλα όσα 
έχουν κάνει πατώντας tab ή να 
σβήσουν μόνο ένα αντικείμενο 
κάνοντας πάνω του διπλό κλικ. 

 

2)Home Sweet Home 
Σπρώχνω μπάλα  

 

 
 

 
1) Τι θα κάνει τη μπάλα να 

κυλήσει προς το αστέρι; 
 

2) Αν ρίξεις πάνω της ένα 
αντικείμενο μήπως θα τη 
σπρώξει; 

 
3) Μπορείς να δοκιμάσεις να 

τη σπρώξεις απλά; 
 

4) Δείχνω τη λύση 

 

 
3)First Obstacle 

 
 

 
1) Σχεδίασε κάτι ώστε μετά 
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Σπρώχνω μπάλα-σχεδιάζω γραμμή 

 
 

να μπορείς να στείλεις  τη 
μπάλα στο αστέρι. 

 
2) Προσπάθησε να φτιάξεις 

κάτι  ώστε να κλείσεις το 
κενό για να μη πέφτει η 
μπάλα 

 
3) Τι άλλο χρειάζεται για να 

κυλήσει  η μπάλα ως το 
αστέρι; 

 
4) Δείχνω τη λύση 

 
4)Line Castle 
Σχεδιάζω γραμμή- σπρώχνω μπάλα 
(δίνει βοήθεια) 

 

 
 
 

 
1) Παρατήρησε τι συμβαίνει 

στο κάστρο, γιατί πέφτει η 
μπάλα; 

 
2) Δες τι σου δείχνει το βελάκι 

να σχεδιάσεις 
 

 
3) Κάνε τη γραμμή και σκέψου 

τι πρέπει να κάνεις στη 
μπάλα για να κυλήσει  
 

4) Δείχνω τη λύση 

 

 
5)Crayon Gap 
Σχεδιάζω γραμμή σπρώχνω μπάλα 

 

 
1) Σκέψου τι λείπει γιατί 

πέφτει η μπάλα; 
 

2) Σχεδίασε κάτι ώστε να μη 
πέφτει η μπάλα 

 
3) Πρέπει να ενώσεις τους 

δύο πύργους για να 
κλείσει το κενό 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



117 

 

 

 

 
4) Δείχνω τη λύση 

 
6)Slicks in Slide 
Μπάλα σε κίνηση από κεκλιμένο επίπεδο-σχεδιάζω γραμμή   

  

 
 

 
1) Πρέπει να σχεδιάσεις κάτι 

γρήγορα. 
 

2) Αν με μια γραμμή έκλεινες 
το κενό  

 
3) Το αστέρι είναι πιο ψηλά 

πώς πρέπει σχεδιάσεις τη 
γραμμή. 
 

4) Δείχνω τη λύση. 

 

 
7)Catapult  
Τραμπάλα να ρίξω βάρος για να πετάξω μπάλα 
 
 

Πληροφορία: επισημαίνω στα παιδιά 
ότι αυτό το στρογγυλό είναι άξονας και 
επιτρέπει στην τραμπάλα να γυρίζει 
μπορούν και εκείνα να σχεδιάζουν όπου 
πιστεύουν ότι χρειάζεται. Τους δείχνω 
τον τρόπο να το σχεδιάσουν. 

 

 

 
1) Είναι μια τραμπάλα τι 

πρέπει να κάνεις για να 
ανέβει η μπάλα μέχρι το 
αστέρι; 
 

2) Η μια θέση της είναι άδεια 
θα μπορούσες να 
σχεδιάσεις κάτι εκεί 

 
 

3) Κοίτα πόσο χώρο έχει η 
θέση της τραμπάλας γιατί 
λες;  
 

4) Δείχνω τη λύση 

 

 
8)T Time 
Πρέπει να σχεδιάσω πλάγιες γραμμές- για να σπρώξω και  

 
 
 

 
1) Δες τα μικρά επίπεδα 

γύρω θα μπορούσες να 
σχεδιάσεις και να 
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οδηγήσω τη μπάλα  

 
 

στηρίξεις κάτι εκεί 
 

2) Τα επάνω επίπεδα θα σε 
βοηθούσαν περισσότερο 

 
 

3) Δοκίμασε να κάνεις μια 
γραμμή σαν τσουλήθρα 
 

4) Δείχνω τη λύση 

 
9)Rotating Castle 
Ρίχνω ένα βάρος τόσο όσο να ρίξει τη γέφυρα  

 

 

 
1) Τι εμποδίζει τη μπάλα να 

φτάσει στο αστέρι; 
 

2) Δες έχει έναν άξονα. 
Σκέψου τι μπορεί να κάνει; 

 
 

3) Τι χρειάζεται για να πέσει 
το εμπόδιο; 
 

4) Δείχνω τη λύση 
 

  

 

 
10) Remember Me? 
Πρέπει να σχεδιάσω ένα κεκλιμένο επίπεδο για να κατέβει η 
μπάλα στο αστέρι 

 

 

1) Σκέψου αν σπρώξεις τη 
μπάλα τι θα συμβεί; Τι 
λείπει; 
 

2) Ποια πορεία θέλεις να 
κάνει η μπάλα για να 
φτάσει στο αστέρι; Τι 
πρέπει να σχεδιάσεις; 
 

3) Μια γραμμή που να ενώνει 
τα δύο επίπεδα μπορεί να 
βοηθήσει 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



119 

 

 

 

 
4) Δείχνω τη λύση 

 
11)A Real Catapult  
Να ρίξω το σωστό βάρος στο καταπέλτη για να εκτοξευτεί η 
μπάλα 

 

 

 
1) Είναι μια τραμπάλα. Πώς 

θα κάνεις τη μπάλα να 
φτάσει στο αστέρι; 
 

2) Η μια θέση της είναι άδεια 
θα μπορούσες να 
σχεδιάσεις κάτι εκεί; 

 
3) Πρόσεξε που βρίσκεται ο 

άξονας. Σκέψου πόσο 
μεγάλο πρέπει να είναι 
αυτό που θα σχεδιάσεις. 
 

4) Δείχνω τη λύση 
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Island 2 

 
Tasks 

 
Έννοιες 

 
Βοήθεια (1), (2), (3),(4) 

 
Βοήθεια (5),(6) 

 
12)Crayon Golf (δίνει τη λύση) 
Σχεδιάζεις ένα μπαστούνι για να χτυπήσει τη μπάλα 

 

 
 

    
    Εδώ το παιχνίδι σου λέει τι να 
κάνεις. Σχεδίασε ένα σφυρί. Και 
περιέγραψε μου τι θα συμβεί … 
Γιατί; 
 
Θυμήσου ότι τα μικρά κυκλάκια 
είναι άξονες που μπορείς να 
σχεδιάσεις κάτι ή να φτιάξεις και συ 
δικούς για να στηρίξεις ή να 
περιστρέψεις κάτι. 

 

 
13)Hinge Playground 
Σχεδιάζεις μπαστούνι να χτυπήσει τη μπάλα-κυλάει σε 
χορτάρι 

 

 

1) Τι εμποδίζει τη μπάλα να 
φτάσει στο αστέρι; Τι 
μπορείς να κάνεις; 
 

2) Δες στο σύννεφο έχει έναν 
άξονα. Θα μπορούσες να 
τον χρησιμοποιήσεις; 

 
3) Τι πρέπει να σχεδιάσεις 

για να χτυπήσει τη μπάλα; 
 

5) Δείχνω τη λύση 
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14)Machine 
Σχεδιάζω σωστό βάρος για να τραβήξει το εμπόδιο από τη 
μπάλα 

 

 
 

1) Τι εμποδίζει τη μπάλα να 
φτάσει στο αστέρι. 
Προσπάθησε να το 
διώξεις. 

 
2) Πώς θα το διώξεις; Σκέψου 

να κάνεις κάτι ώστε να το 
πάρει-τραβήξει. 

 
3) Στην άκρη έχει έναν άξονα. 

Μήπως θα μπορούσες να 
τον χρησιμοποιήσεις; 

 
4) Δείχνω τη λύση 

 

 
15)Hinge Gap 
Σχεδιάζω για να καλύψω το κενό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1) Τι πρέπει να κάνεις για να 

φτάσει η μπάλα στο αστέρι; 
 

2) Έχει άξονα σε κάθε πύργο. 
Μπορείς να κάνεις κάτι με 
αυτούς; 

 
3) Σχεδίασε κάτι για να 

καλύψεις το κενό 
 

4) Δείχνω τη λύση 
 

 

 
 
16)Golfing 
Πρέπει να σχεδιάσω ένα σφυρί, και ένα κεκλιμένο επίπεδο  

 
 

 
1) Δες τον άξονα στο 

σύννεφο. Τι μπορείς να 
κάνεις; 
 

2) Μήπως ένα σφυρί θα σε 
βοηθούσε 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:28:52 EEST - 44.213.66.193



122 

 

 

 

 
 

 
3) Μπορείς να ενώσεις τα 

δύο επίπεδα.  
 

4) Δείχνω τη λύση 
 

 
17)Leap of Faith 
Σχεδιάζω ένα σώμα ή μια ευθεία γραμμή  

  

 
 

 
1) Τι λείπει για να φτάσει η 

μπάλα στο αστέρι; 
 

2) Ποια πορεία θα 
ακολουθήσει η μπάλα; / 
Γιατί δε στηρίζεται; 

 
3) Δες τους άξονες. Μπορείς 

να στηρίξεις κάτι εκεί 
 

4) Δείχνω τη λύση 
 

 

 
18)Hinge Lift 
Σχεδιάζω τόσο βάρος από δεξιά όσο χρειάζεται για να 
περιστραφεί o ανελκυστήρας  

 
 

 
1) Το βελάκι σου δείχνει την 

κίνηση που πρέπει να 
κάνει; Τι χρειάζεται για να 
ανέβει προς τα πάνω; 
 

2) Σχεδίασε κάτι που θα το 
σπρώξει. 
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3) Στους δυο μπλε άξονες 
μπορείς να στηρίξεις ένα 
βάρος. Σκέψου πόσο 
μεγάλο πρέπει να είναι. 
 

4) Δείχνω τη λύση 
 

 
 

Στο 3ο επίπεδο συμμετέχει μόνο η ομάδα ελέγχου (ΟΕ) μετά από 30 λεπτά διάλειμμα. 

 
 
Island 3 

 
Tasks 

 

 
 

Βοήθεια (1),(2),(3),(4) 
 
Βοήθεια (5),(6) 

 
19)Drawn your owns pins (δίνει λύση) 

Σχεδιάζω ένα σώμα για να περιστραφεί και να σπρώξει 
τη μπάλα 

 

 

 
 

    Εδώ το παιχνίδι σου λέει τι να 
κάνεις. Σχεδίασε έναν άξονα και 
μετά το σχήμα που σου δείχνει; Τι 
θα συμβεί; Γιατί; 
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20)More Golf 
Σχεδιάζω ένα σώμα για να περιστραφεί και να σπρώξει 
τη μπάλα σε ένα κεκλιμένο επίπεδο 

 

 
 

1) Το παιχνίδι σου λέει να 
σχεδιάσεις έναν άξονα 
μέσα στο σύννεφο. Γιατί 
στο λέει; Πώς θα το 
χρησιμοποιήσεις; 
 

2) Μήπως ένα σφυρί θα 
βοηθούσε. 

 
3) Πόσο μεγάλο πρέπει να 

είναι το σφυρί; 
 

4) Δείχνω τη λύση 

 

 
 
 
21)Mr T is Hanging Around 
Σχεδιάζω ένα σώμα για να περιστρέψω τον άξονα που 
εμποδίζει τη μπάλα 

 

 
 

 
1) Το μεγάλο Τ έχει έναν 

άξονα. Πώς μπορείς να 
τον χρησιμοποιήσεις; 
 

2) Μήπως χρειάζεται ένα 
βάρος από τη μια 
πλευρά του Τ; 
 

3) Που θα στηριχθεί το 
βάρος; 

 
4) Δείχνω τη λύση 

  

 

 
22)Pin Swing 
Ρίχνω τη μπάλα στο καλάθι-Σχεδιάζω ένα σώμα για 
τραβήξω το σχοινί και να ανεβάσει το καλάθι. 

  
1) Με τι θα μπορούσες να 

ανεβάσεις τη μπάλα στο 
αστέρι; 
 

2) Αν ρίξω τη μπάλα στο 
καλάθι πώς θα το 
ανεβάσω; 
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3) Σκέψου τι πρέπει να 

σχεδιάσεις για να 
τραβήξεις το σχοινί και 
να ανέβει το καλάθι; 

 
4) Δείχνω τη λύση 

 

 
23)Underside 
Σχεδιάζω ένα κύκλο έτσι ώστε να κινηθεί σε αυτόν η 
μπάλα 

 

 
 

1) Πρέπει να σχεδιάσεις κάτι 
που να κρατάει τη μπάλα και 
να μπορεί να κυλήσει ως το 
αστέρι. 
 

2) Κάνε ένα σχέδιο που να 
κλείνει μέσα του και τη 
μπάλα και το αστέρι 

 
3) Θα σε βοηθούσε αν είχει 

κυκλικό σχήμα 
 

 
4) Δείχνω τη λύση 

 

 

 
24)Falling to Emptiness 
 Η μπάλα πέφτει στο κανό-Σχεδιάζω ένα κεκλιμένο 
επίπεδο για να κατευθύνω τη μπάλα  

 

 

 
1) Τι πρέπει να κάνεις για να 

πάει η μπάλα προς το 
αστέρι; Τι πρέπει να 
σχεδιάσεις; 
 

2) Μια πλάγια γραμμή θα 
βοηθούσε. 

 
3) Πώς θα τη στηρίξεις; 

Ένας άξονας φτάνει; 
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 4) Δείχνω τη λύση 

 
25)Box 2D 
Σχεδιάζω ένα κεκλιμένο επίπεδο. Σχεδιάζω ένα σφαιρικό 
σώμα για να σπρώξει το τετράγωνο που έχει τη κόκκινη 
μπάλα. 

 

 
 

 
1) Η μπάλα είναι 

εγκλωβισμένη και 
κινείται μαζί με το 
τετράγωνο. Πρέπει κάτι 
να τα σπρώξει. 
 

2) Αν κυλούσε  μια άλλη 
μπάλα ίσως να το 
έσπρωχνε. 

 
3) Θα βοηθούσε και ένα 

επίπεδο για να κυλήσει η 
μπάλα. 

 
4) Δείχνω τη λύση  
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Παράρτημα 3 

Θεωρία 

Το  εποικοδομιστικό μοντέλο  

 
H ιδέα στην οποία στηρίζεται το εποικοδομιστικό μοντέλο είναι ότι η γνώση δεν 

μεταδίδεται αλλά κατασκευάζεται.  

Η μάθηση: 

-εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες ιδέες, γνώσεις, προσδοκίες και την 

συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. 

-Λαμβάνει χώρα σε αυθεντικές συνθήκες και προβληματισμούς 

-Προάγεται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και το διάλογο. 

-Προάγεται όταν οι μαθητές οργανώνουν τις ιδέες τους σε νοητικά σχήματα και 

μοντέλα 

-Προάγεται όταν οι μαθητές αναδιοργανώνουν τις εναλλακτικές ιδέες τους.  

 

Σκοπός του μοντέλου αυτού δεν είναι να δώσει έτοιμες λύσεις για τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση δραστηριοτήτων των φυσικών επιστημών ώστε να αποκτήσουν τα 

παιδιά έτοιμη τη νέα γνώση. Στοχεύει στο να μπουν τα παιδιά στη διαδικασία να 

κατασκευάσουν μόνα τους τη γνώση χρησιμοποιώντας τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις 

τους για τα φυσικά φαινόμενα.  

 

Η στρατηγική της εννοιολογικής αλλαγής 
 

Η διδακτική ακολουθία που προτάθηκε από τους  Driver και Oldham, (1986) έχει 

ως εξής: 

α) Προσανατολισμού-Εμπλοκή σε δραστηριότητες. Αρχικά ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών, δίνοντας μια αρχική ιδέα στα 

παιδιά για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.  

β) Ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο ερευνητή αναζητά 

τις αντιλήψεις των παιδιών για το θέμα που πρόκειται να ακολουθήσει. Αναζητούνται 

τα πιθανά γνωστικά σχήματα των αντιλήψεων των παιδιών και καταγράφονται. Τα 

παιδιά έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία αυτή.  

γ) Αναδιοργάνωση και αλλαγή των ιδεών μέσω διευκρινήσεων, διαλόγου, 

γνωστικής σύγκρουσης αξιολόγησης νέων ιδεών. Στη φάση αυτή τα παιδιά 

καλούνται να ελέγξουν τις αντιλήψεις τους, να αποκτήσουν νέα γνωστικά σχήματα ή 

να αντικαταστήσουν τα προϋπάρχοντα. 

δ) Εφαρμογή. Τα παιδία συσχετίζουν τη νέα γνώση με την πραγματικότητα. Να 

αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόσουν τη νέα γνώση  ώστε να ερμηνεύσουν 

φαινόμενα της καθημερινότητας που πριν δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. 

ε) Ανασκόπηση της αλλαγής των ιδεών. Είναι μια μορφή αξιολόγησης από τα 

ίδια τα παιδιά, να συνειδητοποιήσουν πως έμαθαν κάτι καινούριο και να συγκρίνουν 

την προηγούμενη γνώση με την νέα. Να αποκτήσουν μεταγνώση. 

Ο εκπαιδευτικός στο μοντέλο του εποικοδομητισμού έχει το ρόλο του 

συνερευνητή και  του καθοδηγητή των παιδιών. Στόχος του είναι να ανακαλύψει τις 

αντιλήψεις των παιδιών και υποστηρίζοντας τα να τα βοηθήσει να φτάσουν στην 

ανακάλυψη της γνώσης. 

Να σημειωθεί ότι τα στάδια αυτά δεν αποτελούν συνταγή  ούτε διακριτά βήματα, 

αλληλεπικαλύπτονται. Η εποικοδόμηση της γνώση είναι μία ανοιχτή και 

αλληλεπιδραστική διαδικασία.  
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(Driver & Oldham. 1986 , Χατζηγεωργίου, 2005) 

 

Διδακτική πρόταση για την έννοια της Κίνησης 
 

Μαθησιακή Περιοχή: Φυσικές Επιστήμες 

 

Ενότητα: Έννοιες και φαινόμενα από το φυσικό κόσμο 

 

Περιεχόμενα: Απλά φυσικά φαινόμενα σχετικά με: την κίνηση αντικειμένων και 

δυνάμεις που ασκούνται πάνω τους 

 

     Στόχοι: 
-Να έρθουν σε επαφή με απλές έννοιες Μηχανικής. 

-Να κατανοήσουν πως η κίνηση (αντίδραση) ενός αντικειμένου είναι αποτέλεσμα 

μιας δράσης  

-  Να έχουν την ευκαιρία να θέσουν μια σειρά από παράγοντες στη σχέση δράσης-

αντίδρασης 

  

     Μέθοδοι- εργαλεία: Ερωτήσεις, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων 

 

1η Δραστηριότητα  

 

Επιμέρους Στόχοι: Να κατανοήσουν πως στην ευθύγραμμη κίνηση και στην  

κίνηση  σε κεκλιμένο επίπεδο ενός αντικειμένου εμπλέκονται μιας σειρά από 

παράγοντες. 

 

Υλικά:- κάρτες με αστέρια όμοια με αυτά του παιχνιδιού Crayon Physics 

           - μπάλα 

           -κουτί 

           - ξύλινη επιφάνεια 

           -τσόχα 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Παιδιών: 4 Νήπια      

 

 

Πορεία δραστηριότητας: 
α) Προσανατολισμός-Εμπλοκή σε δραστηριότητες. : Παρουσιάζουμε στα παιδιά 

ένα άδειο κασελάκι, τους εξηγούμε πως κάποτε αυτό το κασελάκι ήταν γεμάτο με 

αστέρια. Ιστορία: «Κάθε παιδί έκανε μια ευχή και έβαζε μαζί με την ευχή του και ένα 

αστέρι μέσα σ’ αυτό, το τελευταίο παιδί όμως που έκανε ευχή ήταν πάρα πολύ 

απρόσεχτο ξέχασε να κλείσει το καπάκι του, φύσηξε ένας δυνατός άνεμος και 

σκόρπησε όλα τα αστέρια. Τώρα πρέπει να τα μαζέψουμε γιατί αλλιώς δε θα γίνουν 

οι ευχές τους…» . 

 

 Ευθύγραμμη κίνηση (Δύναμη, Απόσταση, Επιτάχυνση) 

(Δύναμη): Σκορπίζουμε 2-3 κάρτες με αστέρια στο πάτωμα και καλούμε τα παιδιά 

να βρουν τρόπο ώστε να μετακινήσουν τη μπάλα στο κάθε αστέρι και στη συνέχεια 

να το βάλουν πίσω στο κασελάκι. Αφήνουμε τα παιδιά να βρουν τρόπους να στείλουν 

τη μπάλα στο αστέρι. Προτείνουν ιδέες π.χ.  Να τη σπρώξουμε, να τη κλωτσήσουμε, να 
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τη χτυπήσουμε με ένα κοντάρι-μπαστούνι , να τη κυλήσουμε με το χέρι μας. 

Καταλήγουμε στο τρόπο που μας βολεύει να σπρώχνουμε τη μπάλα. 

(Απόσταση): Ορίζουμε ένα σημείο απ’ όπου θα χτυπάμε τη μπάλα και 

τοποθετούμε τα αστέρια σε διαφορετικές αποστάσεις ένα κοντά και ένα πιο μακριά 

σε διπλάσια περίπου απόσταση, από το σημείο που ορίσαμε. 

 (Επιτάχυνση): Στη συνέχεια τοποθετούμε τα αστέρια σε ίδια απόσταση από το 

σημείο που έχουμε ορίσει και καλούμε τα παιδιά να παρατηρήσουν πότε η μπάλα θα 

κινηθεί πιο γρήγορα όταν τη σπρώξουμε με πολύ δύναμη ή με λιγότερη. 

 β) Ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών. Ανιχνεύουμε τις απόψεις των παιδιών Με 

ερωτήσεις του τύπου: 

-Τι χρειάζεται για να πάει η μπάλα στο αστέρι; 

-Από που πρέπει να χτυπήσεις τη μπάλα για να πάει στο αστέρι; 

-Με τον ίδιο τρόπο θα χτυπήσεις τη μπάλα για να πάει και στα δύο αστέρια; 

-Πότε πρέπει να χτυπήσεις πιο δυνατά τη μπάλα όταν θα κυλήσει πάνω στη τσόχα 

ή όταν θα κυλήσει στο πάτωμα; Γιατί; 

-Πότε η μπάλα κινείται πιο γρήγορα και γιατί;  

-Τι συμβαίνει όταν η μπάλα κυλάει πάνω στη τσόχα; 

Συζητάμε για την κάθε περίπτωση, εκφράζουν τις απόψεις τους, διατυπώνουμε και 

κάθε παιδί καταγράφει (υπαγορεύει στη Νηπιαγωγό και εκείνη την καταγράφει) τις 

υποθέσεις του σε ένα χαρτί. 

γ) Αναδιοργάνωση. Κάθε παιδί  δοκιμάζει σε κάθε περίπτωση να σπρώξει τη 

μπάλα και να πετύχει τα αστέρια. Επαληθεύουμε ή απορρίπτουμε τις υποθέσεις μας 

συζητάμε και εξάγουμε καινούρια συμπεράσματα. 

δ) Εφαρμογή. Στη συνέχεια συσχετίζουμε γεγονότα απ’ τη καθημερινότητα  π.χ. 

στο ποδόσφαιρο πως κλωτσάει τη μπάλα ένας παίχτης για βάλει γκολ όταν είναι 

μακριά απ’ το τέρμα και πως για να τη δώσει δίπλα στο συμπαίχτη του, τι συμβαίνει 

όταν παίζουμε ποδόσφαιρο στην αυλή όταν η μπάλα κυλήσει στα χόρτα και όταν 

κυλήσει στο τσιμέντο κτλ.  

ε) Ανασκόπηση της αλλαγής των ιδεών. Τέλος ελέγχουμε τα χαρτιά με τις 

αρχικές μας αντιλήψεις και σχολιάζουμε τις αρχικές μας υποθέσεις με τα 

συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει. 

 

 Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο (Επιτάχυνση, Ύψος-Κλίση) 

 

1η περίπτωση (κύλιση από κάτω προς τα πάνω):  

α) Προσανατολισμός-Εμπλοκή σε δραστηριότητες. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

μαζέψουμε και άλλα αστέρια ώστε να τα επιστρέψουμε στο κασελάκι τους τώρα 

όμως τα αστέρια βρίσκονται πάνω σε ένα κουτί και πρέπει να προσπαθήσουμε να 

ανεβάσουμε τη μπάλα εκεί. Φτιάχνουμε δύο αυτοσχέδιες ράμπες με κουτιά και 

ξύλινες επιφάνειες, στο ένα τοποθετούμε την ξύλινη επιφάνεια πολύ κάθετα (μεγάλη 

κλίση) και στην άλλη ράμπα δημιουργούμε μικρότερη κλίση (να είναι εμφανής η 

διαφορά). 

 (Ύψος-κλίση): Τοποθετούμε πάνω στις ράμπες ένα αστέρι, παρατηρούμε την 

κλίση του επιπέδου κάθε φορά (μικρή- μεγάλη), καλούμε τα παιδιά να στείλουν τη 

μπάλα στο αστέρι και στις δύο περιπτώσεις (μικρή – μεγάλη) κλίση, (παρατηρούμε 

στη περίπτωση της ψηλότερης ράμπας η μπάλα χρειάζεται περισσότερη δύναμη για 

να ανέβει) 

 (Επιτάχυνση): Κρατάμε τη μία ράμπα και στη συνέχεια ρίχνουμε τη μπάλα 1η 

φορά με δύναμη κα 2η φορά με λιγότερη δύναμη, παρατηρούμε τι συμβαίνει (ποια 

ανεβαίνει πιο γρήγορα, μέχρι που φτάνει κτλ) 
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β) Ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών: Θέτουμε ερωτήσεις του τύπου: 

-Με τον ίδιο τρόπο θα χτυπήσουμε τη μπάλα για να ανέβει στη 

-Πώς θα ανέβει η μπάλα πιο γρήγορα; 

Συζητάμε την κάθε περίπτωση και κάνουμε υποθέσεις σημειώνουμε την κάθε 

υπόθεση σε ένα χαρτί 

γ) Αναδιοργάνωση: Κάθε παιδί δοκιμάζει σε κάθε περίπτωση να πετύχει τα 

αστέρια. Επαληθεύουμε ή απορρίπτουμε τις υποθέσεις μας συζητάμε και εξάγουμε 

καινούρια συμπεράσματα. 

δ) Εφαρμογή: αναφέρουμε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή πχ. Πώς 

ανεβαίνουμε με το ποδήλατο σε ένα βουνό και πως σε ένα μικρό ύψωμα, για να 

τρέξουμε περισσότερο με το ποδήλατο τι πρέπει να κάνουμε κτλ.  

ε) Ανασκόπηση της αλλαγής των ιδεών: Μελετάμε τις αρχικές μας ιδέες, 

σχολιάζουμε τις αρχικές υποθέσεις μας και τις συγκρίνουμε με τα συμπεράσματά 

μας. 

 

2η περίπτωση (κύλιση από πάνω προς τα κάτω): 

α) Προσανατολισμός-Εμπλοκή σε δραστηριότητες. Σ’ αυτή τη περίπτωση 

τοποθετούμε τη μπάλα επάνω στη ράμπα και την κάρτα με το αστέρι ακριβώς 

απέναντι. Καλούμε τα παιδιά να στείλουν τη μπάλα στα αστέρι. 

(Ύψος-κλίση): Χρησιμοποιούμε ξανά και τις δύο ράμπες (μικρή και μεγάλη 

κλίση)  και παρατηρούμε τι συμβαίνει, παρατηρούμε μέχρι που έφτασε κάθε φορά η 

μπάλα υπολογίζουμε τη δύναμη που χρειάζεται για να φτάσει στο αστέρι σε κάθε 

περίπτωση.  

(Επιτάχυνση): Στη συνέχεια συζητάμε τι παρατηρήσαμε για την ταχύτητα της 

μπάλας κάθε φορά, (όταν τη σπρώχναμε δυνατά η μπάλα κυλούσε γρηγορότερα προς 

το αστέρι) 

β) Ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών. Ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις 

για το τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση. Τους θέτουμε ερωτήματα όπως: 

-Σε ποια περίπτωση θα φτάσει η μπάλα στο αστέρι όταν κυλάει σε επίπεδο με 

μεγάλη ή με μικρή κλίση; 

-Τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις το κοντινό αστέρι; Αν απομακρύνω το αστέρι 

τι πρέπει να κάνεις για το φτάσεις με τη μπάλα; 

- Πότε η μπάλα κυλάει πιο γρήγορα στο επίπεδο με μεγαλύτερη ή με μικρότερη 

κλίση. 

 –Πότε κυλάει πιο γρήγορα όταν τη χτύπησες με πολύ δύναμη ή με λιγότερη 

δύναμη; 

-Γιατί η μπάλα σταμάτησε πριν φτάσει στο αστέρι; 

Διατυπώνουμε και καταγράφουμε τις υποθέσεις μας. 

γ) Αναδιοργάνωση.  Κάθε παιδί δοκιμάζει σε κάθε περίπτωση να πετύχει τα 

αστέρια. Επαληθεύουμε ή απορρίπτουμε τις υποθέσεις μας συζητάμε και εξάγουμε 

καινούρια συμπεράσματα. 

δ) Εφαρμογή. Σκεφτόμαστε παραδείγματα απ’ την καθημερινή ζωή πχ. Όταν 

κάνουμε τσουλήθρα, όταν κυλάμε μια μπάλα στη τσουλήθρα κτλ. 

ε) Ανασκόπηση της αλλαγής των ιδεών. Τέλος συζητάμε τις αρχικές μας 

υποθέσεις και τις συγκρίνουμε με τα τελικά συμπεράσματα μετά το παιχνίδι. 
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2η Δραστηριότητα (τραμπάλα)  

 

Επιμέρους Στόχοι: -Να έρθουν σε επαφή με την έννοια της ροπής. 

-Να κατανοήσουν πως όσο αυξάνεται η δύναμη αυξάνεται κ η ροπή. 

-Να κατανοήσουν πως όσο μεγαλώνει η απόσταση από τον άξονα περιστροφής 

τόσο αυξάνει η ροπή. 

 

Υλικά:- κάρτες με αστέρια όμοια με αυτά του παιχνιδιού Crayon Physics 

            -αυτοσχέδια τραμπάλα: χάρακας, τουβλάκια  

            

Διάρκεια: 10-15 λεπτά 

Παιδιών: 4 Νήπια      

 

Πορεία Δραστηριότητας: 

α) Προσανατολισμού-Εμπλοκή σε δραστηριότητες. Κατασκευάζουμε μια 

αυτοσχέδια ζυγαριά. Βρίσκουμε το κέντρο (30 εκ) του χάρακα και το σημειώνουμε 

με μαρκαδόρο και τον τοποθετούμε σε μια βάση (Εικόνα 1). Επίσης σημειώνουμε 

από τη κάθε πλευρά της τραμπάλας την απόσταση από κέντρο 15εκ.  Παρατηρούμε 

ότι η τραμπάλα μας ισορροπεί.  

 

 

 
                                                          Εικόνα 1 

 

 (Δύναμη-Βάρος):  Τοποθετούμε μια κάρτα με ένα αστέρι κάτω από τη μια 

πλευρά της ζυγαριάς και καλούμε τα παιδιά να κατεβάσουν τη ζυγαριά απ’ τη πλευρά 

του αστεριού ώστε να φτάσει στο αστέρι. Βάζουμε ένα βάρος (τουβλάκι) απ’ τη 

πλευρά που θέλουμε να κατέβει. 

 (Απόσταση): Στη συνέχεια τοποθετούμε δύο βάρη στις γραμμές που σημειώσαμε 

σε ίσα δηλαδή απόσταση από το κέντρο της τραμπάλας (η τραμπάλα ισορροπεί). 

Απομακρύνουμε το ένα βάρος μέχρι την άκρη του χάρακα παρατηρούμε ότι η 

τραμπάλα «πέφτει» απ’ τη πλευρά που το βάρος είναι πιο μακριά.  

β) Ανίχνευση εναλλακτικών ιδεών. Ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις 

για το τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση. Τους θέτουμε ερωτήματα όπως: 

-Τι χρειάζεται για να κατέβει η τραμπάλα στο αστέρι; 

- Πώς μπορώ να το κάνω αυτό; 

-Τι θα συμβεί αν απομακρύνω το βάρος από το κέντρο; 

Στη συνέχεια το κάθε παιδί καταγράφει τις υποθέσεις του με τη βοήθεια της 

Νηπιαγωγού. 
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γ) Αναδιοργάνωση.  Αφού ολοκληρώσουμε τις υποθέσεις μας τις εφαρμόζουμε 

παρατηρούμε τι συμβαίνει και εξάγουμε νέα συμπεράσματα. 

δ) Εφαρμογή. Συζητάμε περιστατικά απ’ τη καθημερινότητα π.χ. όταν δύο παιδιά 

κάνουν τραμπάλα. Γιατί οι θέσεις τις τραμπάλας έχουν την ίδια απόσταση απ’ τον 

άξονα κτλ. 

ε) Ανασκόπηση της αλλαγής των ιδεών. Τέλος ξαναθυμόμαστε τις αρχικές μας 

υποθέσεις και τις συγκρίνουμε με τα καινούρια συμπεράσματά μας. Βλέπουμε τις 

διαφορές και τι ισχύει στην πραγματικότητα. 

 

(Ψηφιακό Σχολείο,  VanCleave, 1991) 
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Παράρτημα 4 

Στιγμιότυπα οθόνης που καταγράφουν την πορεία των συμμετεχόντων στο CPD ανά 

έργο: 

Ομάδα ΟΠ 

 Νήπιο ΠΑ1 

Επίπεδο 1ο  

έργο 2 

 

έργο 3 

    

 

 

έργο 4 

 

έργο 5    

 

 

 

 

έργο 6 
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έργο 7 

 

έργο 8  

 

 

 

έργο 9 

 

έργο 10 

 

έργο 11 
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Επίπεδο 2ο  

έργο 12 

 

έργο 13 

 

 

 

έργο 14 

 

έργο 15 
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έργο 16 

 

έργο 17 

 

έργο 18 
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 Νήπιο ΠΑ2 

Επίπεδο 1ο  

έργο 2 

 

έργο 3 

 

έργο 4 

 

 

 

έργο 5 

 

 

 

έργο 6 
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έργο 7 

 

έργο 8 

 

έργο 9 
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       έργο 10 

 

έργο 11 

 

 

Επίπεδο 2ο  

έργο 12 

 

 

 

 

 

 

΄ 
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έργο 13 

 

      

έργο 14 

 

έργο 15 
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έργο 16 

 

έργο 17 

 

έργο 18 
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 Νήπιο ΠΚ1 

Επίπεδο 1ο  

έργο 2 

 

έργο 3 

 

έργο 4 

 

έργο 5 

 

έργο 6 

 

 

 

 

έργο 7 
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έργο 8 

 

έργο 9 

 

 

 

 

έργο 10 

 

έργο 11 
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Επίπεδο 2ο  

έργο 12 

 

 

 

έργο 13 

 

έργο 14 

 

έργο 15 
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έργο 16 

 

έργο 17 

 

 

έργο 18 
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 Νήπιο ΠΚ2 

Επίπεδο 1ο  

έργο 2 

 

έργο 3 

 

έργο 4 

 

 

 

έργο 5 

 

έργο 6 
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      έργο 7 

 

 

 

έργο 8 

 

 

 

έργο 9 

 

έργο 10 
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