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Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εξ 

Αποστάσεως 

εκπαίδευση 

(ορισμός)

 Διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή πώς να 

μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί 

αυτόνομα προς μια πορεία αυτομάθησης

 Μορφή εκπαίδευσης με χρήση νέων τεχνολογιών 

με στόχο την αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου ο μαθητής 

βρίσκεται σε φυσική απόσταση από το δάσκαλο 

και γίνεται χρήση των τεχνολογιών για 

επικοινωνία



Διδασκαλία των Φυσικών Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου με εξΑΕ μεθοδολογία

Σκοπός-στόχοι διδασκαλίας Φυσικών Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Να αναπτύσσουν τις ικανότητες και 
δεξιότητές τους (επικοινωνίας, 

συνεργασίας, αλληλοβοήθειας) μέσα από 
πειραματικές και εργαστηριακές 

διαδικασίες, ώστε ο μαθητής να καταστεί 
ικανός να αξιολογεί επιστημονικές 

εφαρμογές

Να κατανοήσουν οι μαθητές το 
φυσικό κόσμο, τους νόμους 
που το διέπουν, τα φυσικά 

φαινόμενα, τους οργανισμούς 
και τις διαδικασίες που 

προκαλούν μεταβολές στο 
περιβάλλον

Να αναγνωρίζουν και να 
αξιολογούν τη συμβολή των 

φυσικών επιστημών στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Να γνωρίζουν την οργάνωση και τις διαδικασίες του 
περιβάλλοντος αποκτώντας την ικανότητα παρέμβασης 

για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, αξιοποιώντας 
τις ανάλογες γνώσεις  και να εξοικειωθούν με την 

επιστημονική ορολογία  που συμβάλλει στη γλωσσική 
ανάπτυξη



Η διδασκαλία των Φυσικών Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου στο 

πλαίσιο της εξΑΕ

•Είναι χρήσιμα εργαλεία που υποστηρίζουν τη διδασκαλία των Φυσικών και 
αξιοποιούνται για τη δημιουργία εικονικών πειραμάτων, προσομοιώσεων και 
οπτικών αναπαραστάσεων στο πλαίσιο διερευνητικών διδακτικών προσεγγίσεων 
οι οποίες τοποθετούν το μαθητή στη θέση του ερευνητή με ενεργό συμμετοχή στη 
μαθησιακή διαδικασία

ΤΠΕ

•Δίνουν έμφαση σε πρακτικές που προάγουν τη μάθηση μέσα από την ατομική και 
ομαδική διερεύνηση και αξιοποιούν τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα με σκοπό τη 
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διδασκαλία των Φυσικών 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

•Ψηφιακές εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από παιγνιώδες περιβάλλον, έντονη 
συμμετοχή του παίκτη και αυξημένη χρήση πολυμεσικών στοιχείων. Αποτελούν το 
συγκερασμό Η/Υ και παιχνιδιού, ψυχαγωγούν και προσομοιώνουν τον πραγματικό 
κόσμο

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕξΑΕ



Τι είναι τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

είναι εφαρμογές λογισμικού που έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού (έναρξη, κανόνες, στόχο, ήττα, νίκη κ.α.), γεννούν
στους χρήστες το κίνητρο εμπλοκής, προσφέρουν διαδραστική εμπειρία, ψυχαγωγούν και παίζονται σε σύγχρονες ψηφιακές 

πλατφόρμες λ.χ. υπολογιστή, διαδίκτυο κλπ. 

αποτελούν σύγχρονο εργαλείο και νέο μέσο μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς δίνουν στη μάθηση μια νέα διάσταση

ορίζονται ως τα παιχνίδια που παρέχουν οπτική ψηφιακή πληροφορία σε έναν η περισσότερους χρήστες, δέχονται εισαγωγή 
δεδομένων από παίκτες και τα διαχειρίζονται με βάση κάποιους προγραμματισμένους κανόνες, τροποποιούν τις ψηφιακές 

πληροφορίες στους παίκτες και παίζονται σε κονσόλες που συνδέονται με την τηλεόραση, υπολογιστές και φορητές συσκευές. Η 
αξιοποίηση των Ψηφιακών Παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων κάνουν το μάθημα ελκυστικό και εντυπωσιακό και απορροφά 

τους χρήστες 



Λόγοι χρήσης των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εξΑΕ

διδασκαλία των Φυσικών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια παρακινούν την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών και τη συμμετοχή τους, την αυτενέργεια και την 
πρωτοβουλία για απόκτηση μαθησιακής αυτονομίας. Χαρακτηριστικό τους είναι η αλληλεπίδραση, η αμφίδρομη επικοινωνία και το 

διαδραστικό/πολυμεσικό περιβάλλον τους 

Τα ελκυστικά χαρακτηριστικά τους συγκεντρώνονται στην ύπαρξη ενός δομημένου και ευχάριστου πλαισίου που διασκεδάζει τους 
μαθητές, με ιδιαίτερη  καλαισθησία, με διδακτικούς στόχους που λαμβάνουν παιγνιώδη μορφή και δημιουργούν την έντονη ανάγκη 

του μαθητή για εμπλοκή και συμμετοχή 

Η φιλοσοφία του ψηφιακού εκπαιδευτικού  παιχνιδιού προωθεί το μοντέλο «κάνω για να μάθω» και όχι «μαθαίνω για να κάνω» με 
ενεργητικό τρόπο που συνιστά και θεμελιώδη αρχή της ανοικτής και εξ αποστάσεως πολυμορφικής εκπαίδευσης.  Επιπρόσθετα, η 

ελευθερία των μαθητών για αυτενέργεια είναι συμβατή με την αυτορυθμιζόμενη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, αλλά και την αυξημένη ευθύνη τους

Η μάθηση προκύπτει ευκολότερα μέσα από τα ευχάριστα και δημιουργικά περιβάλλοντα, τα οποία ενισχύουν τη διασκέδαση και την 
πρόκληση για εξερεύνηση. Αυτά συνδυάζονται με την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα και μέσα από τη διαλογική σκέψη 

συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

παρέχουν τον έλεγχο, καλύπτουν το αίσθημα της περιέργειας και της φαντασίας, περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών 
από διάφορες πηγές, που σε συνδυασμό με το διδακτικό σενάριο και τους στόχους αυξάνουν τη μαθησιακή επίτευξη και 

ενθαρρύνουν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 



Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των Φυσικών Ε’ και ΣΤ’ τάξης με την 

υποστήριξη των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο πλαίσιο της εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Η Διδακτική πρόταση που προτείνεται έχει εφαρμοστεί για τρεις διδακτικές ώρες σε Ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο του Ν. Αιτωλ/νίας
στο πλαίσιο της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, το 2021, για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (συνδιδασκαλία σε συνολικά 14 μαθητές -
11 Ε τάξη και 3 ΣΤ τάξη) και αφορούσε το μάθημα των Φυσικών και συγκεκριμένα την έννοια της τριβής.
Σκοπός ήταν οι μαθητές να πετύχουν μια ουσιαστική μάθηση για την έννοια της τριβής. Ειδικότεροι στόχοι ήταν οι μαθητές να
εντοπίσουν ποικίλες περιπτώσεις στις οποίες ασκείται η δύναμη της τριβής και να διακρίνουν τα αποτελέσματά της σε επιθυμητά και
μη επιθυμητά. Επιπλέον, οι μαθητές έπρεπε να παρατηρήσουν και ν’ ανακαλύψουν ότι η τριβή ασκείται με την έναρξη της κίνησης
των σωμάτων και κατά τη διάρκειά της. Παράλληλα, έπρεπε να αντιληφθούν ότι η δύναμη της τριβής εξαρτάται από το είδος της
επιφάνειας πάνω στην οποία κινείται το σώμα και από το βάρος του σώματος. Έπρεπε τέλος ν’ αποκτήσουν δεξιότητες
συνεργασίας, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης με τα μέλη της ομάδας και τεχνολογικές δεξιότητες ώστε να εμπλακούν στην
εκπαιδευτική διαδικασία, να κατανοήσουν την έννοια και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα από την ενασχόλησή τους με το
ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι που προτάθηκε προς χρήση για την επίτευξη των ανωτέρω.
Η μεθοδολογία της διδασκαλίας ήταν αυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το μέσο/τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 
επίτευξη των σκοπών/στόχων ήταν το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι Force and Motion: Basics.
Αναζητώντας το κατάλληλο παιχνίδι που να αφορά την έννοια που διαπραγματευόμαστε συναντήσαμε και άλλα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως το Hippo App (αφορούσε κυρίως το νηπιαγωγείο), το Planets (ασχολούνταν με τη βαρύτητα και την 
τροχιά των πλανητών), το Surge (ασχολούνταν με τους Νόμους του Νεύτωνα) και το The Fuzzy Chronicles (ασχολούνταν με τις 
έννοιες της δύναμης και της κίνησης). Το καταλληλότερο οπότε ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, ελεύθερα προσβάσιμο και δωρεάν 
απ’ αυτά που διατρέξαμε ήταν το Force and Motion: Basics. Μ’ αυτό το παιχνίδι οι μαθητές θα ερχόταν σε επαφή με την έννοια της 
τριβής και θα μπορούσαν να πειραματιστούν. 



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 1. Η πλατφόρμα του ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 2. Επιλογή του παιχνιδιού που είναι σχετικό με την τριβή



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:

Εικόνα 3. Κουμπιά εναλλαγών και δοκιμών (δυνάμεις, άθροισμα δυνάμεων, τιμές, μάζα, ταχύτητα)

Οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν δυνάμεις, το άθροισμα των δυνάμεων, τις τιμές, τη μάζα και την 

ταχύτητα κάνοντας διάφορες εναλλαγές. 



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Ύστερα, οι μαθητές έπρεπε να τοποθετήσουν το αντικείμενο 50 κιλών και να πληκτρολογήσουν 50 Ν 

δύναμης. Αυτό που είχαν να κάνουν ήταν να συμπληρώσουν ένα πίνακα με τις τιμές και την 

κατεύθυνση για την εφαρμοζόμενη δύναμη, τη δύναμη τριβής και το άθροισμα δυνάμεων. 

Συνεχίζοντας έπρεπε να αυξήσουν τη δύναμη  κατά 50 Ν κάθε φορά μέχρι να φτάσουν  στα 300 Ν. Τα 

αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

Item kg Applied Force

(N) +Direction

Arrow

Friction Force

(N) + Direction

Arrow

Sum of Force (N)

+ Direction Arrow

1 κουτί 50 50 50 0

1 κουτί 50 100 100 0

1 κουτί 50 150 94 56

1 κουτί 50 200 94 106

1 κουτί 50 250 94 156

1 κουτί 50 300 94 206



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 4. 50 Ν δύναμης



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 5. 100 Ν δύναμης



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 6. 150 Ν δύναμης



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 7. 200 Ν δύναμης



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 8. 250 Ν δύναμης



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:

Εικόνα 9. 300 Ν δύναμης



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:

Επιπρόσθετα, οι μαθητές έπρεπε να παρατηρήσουν τι συμβαίνει όταν το κουτί αποκτούσε τη μέγιστη 

ταχύτητα αναφορικά με τις δυνάμεις αλλά και αφού το κουτί σταματούσε συμπεριλαμβάνοντας την 

κατεύθυνση των δυνάμεων. Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: 
Item kg Applied Force (N)

+Direction Arrow

Friction Force (N) +

Direction Arrow

Sum of Force (N) + Direction

Arrow

1 moving box

after maximum

speed is

reached

50 0 94 94

1 box after

coming to a

stop

50 0 0 0



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 10. Το κουτί βρίσκεται στη μέγιστη ταχύτητα με δύναμη 500 Ν



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγματα:
Εικόνα 11. Το κουτί σταμάτησε



Συμπεράσματα
 Οι μαθητές συμμετείχαν ευχάριστα στις δραστηριότητες λόγω της παιγνιώδους φύσης και του περιβάλλοντος

που ήταν ελκυστικό γι’ αυτά. Όμορφα γραφικά, εικόνες, κίνηση προσέλκυαν το ενδιαφέρον τους. Στην αρχή

χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να εξηγήσουμε το παιχνίδι και να μάθουν πως λειτουργεί. Άλλη αντικειμενική

δυσκολία ήταν ότι το παιχνίδι δεν είναι στα Ελληνικά, όμως οι περισσότεροι μαθητές γνώριζαν Αγγλικά.

Παρατηρήθηκε ότι ενθουσιάστηκαν με τη συμμετοχή σε ομάδα προκειμένου να παρατηρήσουν και να

συμπληρώσουν τους πίνακες, ενθουσιάστηκαν με τη συνεργασία ενώ ατομικά δυσκολεύονταν αρκετά να

συγκεντρωθούν. Η συνεργασία των παιδιών ήταν πολύ καλύτερη απ΄ ότι στη συμβατική τάξη καθώς και η

αλληλεπίδραση με το υλικό, την εκπαιδευτικό και μεταξύ τους καθώς και η επικοινωνία τους. Η ικανότητα

συγκέντρωσης που απέκτησαν σταδιακά τους βοήθησε να παρατηρούν κάθε αποτέλεσμα από τις ενέργειές

τους και εν τέλει να κατανοήσουν την τριβή. Τα παιδιά εξέφρασαν θετικά συναισθήματα από την εκπαιδευτική

διαδικασία και εκδήλωσαν την επιθυμία για επανάληψή της και σε άλλες έννοιες, φαινόμενα κλπ.

 Γενικότερα, η ένταξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην εξΑΕ διδασκαλία διευκόλυνε την εννοιολογική

κατανόηση της τριβής αλλά υπήρχε και η τάση για υπεραπλούστευση και δημιουργία συνθηκών εξιδανίκευσης

λόγω της επιτυχίας που σημείωναν συνεχώς στις παρατηρήσεις και τις απαντήσεις τους.

 Ολοκληρώνοντας, το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελεί το σύγχρονο μαθησιακό εργαλείο στη

διδασκαλία που με σωστή αξιοποίηση μπορούν να οδηγήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα σε καινοτόμες

αλλαγές που κινητοποιούν τους μαθητές ώστε να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με ευχάριστο και δημιουργικό

τρόπο. Η μάθηση μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση και ποιοτική αλλά και αποτελεσματική μπορεί να

είναι με τον κατάλληλο χειρισμό από τον εκπαιδευτικό.
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