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Περίληψη 
Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 
προβλέπει την εισαγωγή του Η/Υ, ως νέου εποπτικού µέσου, στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Σε έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, εφαρµόσαµε σχέδιο εργασίας (project) µε την χρήση 
παραδοσιακού εποπτικού υλικού, αλλά και µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λο-
γισµικού. Πρόθεση ήταν να διερευνηθεί η σύγκριση της ενεργητικής συµµετοχής 
των µαθητών του νηπιαγωγείου µεταξύ του παραδοσιακού εκπαιδευτικού περι-
βάλλοντος µε οικείο εποπτικό υλικό και αυτού µε Η/Υ, στα πλαίσια µιας διαθεµα-
τικής προσέγγισης. Ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν το φύλο και την ηλικία.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργητική Συµµετοχή, Εκπαιδευτικό Περιβάλλον µε Η/Υ, ∆ιαθεµατικότητα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως νέου εποπτικού µέ-
σου, µπορεί να διευκολύνει ενεργητικούς τρόπους µάθησης (∆ΕΕΠΣ, 2001). 
Ωστόσο, εκφράζεται η άποψη ότι ο ρόλος του Η/Υ παραµένει υποβοηθητικός, 
καθώς πρέπει να λειτουργεί ως συµπληρωµατικό εργαλείο διδασκαλίας και 
όχι να υποκαθιστά τις άλλες µαθησιακές δραστηριότητες µε τον διδάσκοντα 
(Ντολιοπούλου, 1989). Εξάλλου, όχι µόνο «οι αρχικοί φόβοι ότι οι υπολογι-
στές θα αντικαθιστούσαν τον εκπαιδευτικό δε βρίσκουν βάση, αλλά και απο-
δεικνύεται ότι υποβοηθούν και βελτιώνουν την διδασκαλία» (Slavin, 2006 σ. 
293). Με ποιούς τρόπους οι νέες τεχνολογίες µπορούν να συµβάλουν στον 
τρόπο µάθησης και στην αλληλεπίδραση τόσο των µαθητών µεταξύ τους, όσο 
και µε το διδάσκοντα και από ποιους παράγοντες καθορίζεται; 

To ενδιαφέρον των περισσότερων σύγχρονων ερευνητικών προσπαθειών 
εστιάζεται στα γνωστικά οφέλη των µαθητών και µόνο έναν µικρός αριθµός 
ερευνητών ασχολείται µε ποιον τρόπο µπορεί η τεχνολογία να ενσωµατωθεί 
κατάλληλα στο πρόγραµµα σπουδών (Atkinson κ.α 2001, Clements, D et al 
1993, Haugland, S. et al 1997). Ειδικά, στην προσχολική αγωγή, οι ερευνητικές 
προσπάθειες είναι πολύ περιορισµένες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Με την έρευνά µας µελετήσαµε πως η χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού στον 
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Η/Υ, µπορεί να συµβάλει στην αύξηση της ενεργητικής συµµετοχής των νηπί-
ων, στα πλαίσια διαθεµατικής προσέγγισης ενός θέµατος, σε σύγκριση µε τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Ως ενεργητική συµµετοχή (active participation) εκλάβαµε την ενασχόλη-
ση των νηπίων µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το παραδοσιακό εποπτικό 
υλικό, κατά την οποία ο µαθητής δραστηριοποιείται διανοητικά και σωµατικά, 
αρχικά κατανοεί και αναπαράγει τις παρεχόµενες από το διδάσκοντα γνώσεις 
και στη συνέχεια, ερµηνεύει και αναζητά λύσεις (Σάµοβα & Νίκαντροφ, 1982). 
Ο µαθητής που συµµετέχει ενεργητικά, αλληλεπιδρά µε τον εκπαιδευτικό και 
τους συµµαθητές του και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, παίρνει αποφάσεις, 
προτείνει στα µέλη της οµάδας, παρεµβαίνει, συνεργάζεται (Cohen & Manion, 
1994). Στην συγκεκριµένη έρευνα, η ενεργητική συµµετοχή µελετήθηκε στα 
πλαίσια της οµάδας. ∆ε παρατηρήθηκε µόνο η συµµετοχή του ατόµου, αλλά 
του µέλους µιας οµάδας, καθώς η πραγµατοποίηση οποιουδήποτε σχεδίου ερ-
γασίας (project) γίνεται οµαδοσυνεργατικά. 

Το ερευνητικό ερώτηµα που προέκυψε από την βιβλιογραφική ανασκόπη-
ση ήταν: η πλειοψηφία των µαθητών του νηπιαγωγείου συµµετείχε περισ-
σότερο ενεργητικά κατά την ενασχόλησή τους µε το Η/Υ από ό,τι κατά 
την ενασχόλησή µε το οικείο εποπτικό υλικό στα πλαίσια της διαθεµατι-
κής προσέγγισης; 

Το σχολείο στο οποίο διεξάχθηκε η έρευνά µας ήταν το Πειραµατικό Νη-
πιαγωγείο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Το προς παρατήρηση δείγµα περι-
ελάµβανε 27 παιδιά, τα οποία χωρίσαµε σε ολιγοµελείς οµάδες ίδιας ηλικίας 
και φύλου. 

∆ηµιουργήσαµε δύο εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στο παραδοσιακό εκπαι-
δευτικό περιβάλλον (ΕΠ1) το εποπτικό υλικό αποτελούταν από χάρτες, βι-
βλία, διαφάνειες, παιδαγωγικά εργαλεία (όπως επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες, 
φύλλα εργασίας κ.α.) και υλικά (χαρτί, χρώµατα κ.α.) που ήταν γνώριµα στους 
µαθητές του νηπιαγωγείου. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον Η/Υ (ΕΠ2) 
πραγµατοποιούταν µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού που κατασκευά-
σαµε.

Ερευνητική µέθοδος συλλογής δεδοµένων ήταν η ενόργανη παρατήρηση 
µε βιντεοκάµερα. Σε µια αίθουσα διδασκαλίας έγινε η εγκατάσταση της βι-
ντεοκάµερας. Με την ολοκλήρωση της βιντεοσκόπησης και όλων των οµάδων 
κατά την ενασχόλησή τους µε το παραδοσιακό εποπτικό υλικό, ακολουθούσε 
η διαδικασία ενόργανης παρατήρησης των νηπίων στον ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή.

Για τη µέτρηση και αξιολόγηση της ενεργητικής συµµετοχής των µαθη-
τών κατασκευάστηκαν δύο κλείδες καταγραφής ενεργητικής συµµετοχής 
(Cohen & Manion, 1994). Η πρώτη (Κλείδα Α) αφορούσε στο παραδοσιακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον και η Κλείδα Β στο περιβάλλον µε τον Η/Υ. Τα προ-
φίλ ήταν ίδια και στις δύο κλείδες και στο σύνολό τους περιέγραφαν την έν-
νοια της ενεργητικής συµµετοχής. 

Οι κλείδες συµπληρώθηκαν µετά την ανάλυση των βίντεο σε τετράβαθµη 
κλίµακα: Πάντα:(6-7), Συνήθως:(5-4), Σπάνια:(3-1), Ποτέ:(0) ανάλογα µε 
τις συµµετοχές των µαθητών στις επτά προς σύγκριση δραστηριότητες.
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Πίνακας 1. Κλείδα καταγραφής ενεργητικής συµµετοχής νηπίων στον Η/Υ.

Προφίλ ενεργητικής συµµετοχής
 1. Συµµετέχει στη δραστηριότητα στον Η/Υ; 
 2. Ξεκινά πρώτος/η ή από τους πρώτους; 
 3. Θέλει να χειρίζεται το υλικό του Η/Υ;
 4. Ανυποµονεί να πάρει τον έλεγχο του ποντικιού; 
 5. Συµµετέχει στη δραστηριότητα, όταν το ίδιο δεν έχει τον έλεγχο του πο-

ντικού.
 6. Ασχολείται µε άσχετες δραστηριότητες / Αφαιρείται; 
 7. Ασχολείται όλο τον απαιτούµενο για τη διεκπεραίωση της δραστηριότη-

τας χρόνο; 
 8. Κάνει σκέψεις, προτάσεις, παίρνει πρωτοβουλίες; 
 9. ∆οκιµάζει; 
10. Ζητά βοήθεια/συνοµιλεί από/µε το δάσκαλο κατά τη διάρκεια του έργου;
11. Ζητά βοήθεια από τους συµµαθητές του; 
12. Συνεργάζεται, µοιράζεται αρµοδιότητες;
13. Συνοµιλεί µε συµµαθητές κατά τη διάρκεια του έργου; 
14. Θέτει ερωτήµατα στην οµάδα; 
15. Παρεµβαίνει, διορθώνει; 
16. Συµβάλλει στη λήψη αποφάσεων; 
17. Περιµένει υποδείξεις από την οµάδα για να ενεργήσει;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Κατά την πραγµατοποίηση της έρευνας εφαρµόσαµε σχέδιο εργασίας (project) 
µε την χρήση παραδοσιακού εποπτικού υλικού, αλλά και µε την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών. Το θέµα του project ήταν «η πόλη µας» και πραγµατο-
ποιήθηκε σε τέσσερα στάδια: Α. Προβληµατισµός Β. Σχεδιασµός Γ. ∆ιεξαγωγή 
∆. Αξιολόγηση.

Στo στάδιο της διεξαγωγής του project, πραγµατοποιήθηκαν οι προτεινό-
µενες από τα νήπια δραστηριότητες, αλλά και οι δραστηριότητες προς σύ-
γκριση των δύο εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, στα πλαίσια της ερευνητικής 
διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα νήπια εργάζονταν σε µικρές οµάδες (4 
ατόµων), οι οποίες είχαν συγκροτηθεί βάσει του φύλου και της ηλικίας. 

Οι επτά προς σύγκριση δραστηριότητες ήταν ακριβώς ίδιες ως προς το πε-
ριεχόµενο και τη προσέγγιση και στα δύο εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, καθώς 
τα παιδιά καλούνταν να παίξουν το ίδιο παιχνίδι, να απαντήσουν σε ίδιες ερω-
τήσεις, να κάνουν τις ίδιες ασκήσεις κατανόησης και έκφρασης. ∆ιέφερε το 
«µέσο», καθώς στο ΕΠ1 γινόταν µε το οικείο στα παιδιά εποπτικό υλικό, ενώ 
στο ΕΠ2 πραγµατοποιούνταν µε εκπαιδευτικό λογισµικό. Επιπλέον, στο πε-
ριβάλλον µε τον Η/Υ η παρουσίαση δεν γινόταν από τον εκπαιδευτικό, αλλά 
από τους ήρωες του λογισµικού. 

Κατά την επιλογή/κατασκευή του λογισµικού προσπαθήσαµε να συµπερι-
ληφθούν σε αυτό όλα τα προγράµµατα σχεδιασµού του Α.Π.Σ για το νηπιαγω-
γείο (∆ΕΠΠΣ,2003) (γλώσσα, µαθηµατικά, µελέτη περιβάλλοντος, έκφραση- 
δηµιουργία), προκειµένου να γίνει διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος.

Το εκπαιδευτικό λογισµικό κατασκευάστηκε µε τη βοήθεια προγραµµά-
των συγγραφής πολυµέσων (Powerpoint, Macromedia Flash). Αποτελούταν 
από κινούµενες εικόνες (animation) συνδυασµένες µε την κατάλληλη µου-
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σική υπόκρουση και ηχητικά εφέ. Ο εννοιολογικός σχεδιασµός του λογισµι-
κού µας βασίστηκε στην αρχή των µαθησιακών αλληλεπιδράσεων (learning 
interactions) [Suthers, 1999]. Βάσει αυτής της αρχής, το λογισµικό είναι απα-
ραίτητο να δηµιουργεί ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε µαθητές 
και στο λογισµικό, ανάµεσα στους µαθητές και ανάµεσα σε µαθητές και τον 
εκπαιδευτικό. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε στις επτά 
δραστηριότητές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον Η/Υ. Αντίστοιχες ήταν 
και οι δραστηριότητες µε το παραδοσιακό εποπτικό υλικό.

Α’ δραστηριότητα προς σύγκριση
Λογισµικό 1ο: Γενική παρουσίαση της πόλης στο πρόγραµµα παρουσίασης 
PowerPoint µέσα από τις φωνές δύο ηρώων. Τα νήπια µέσα από κινούµενες 
εικόνες, ηχητικά εφέ, αεροφωτογραφίες, χάρτες κ.λ.π. έπαιρναν πληροφορίες, 
για τη γεωγραφική θέση των Ιωαννίνων, την µορφολογία, τον καιρό, την φήµη, 
απαντούσαν σε σχετικές ερωτήσεις, ζωγράφιζαν τον καιρό, έγραφαν λέξεις µε 
το πληκτρολόγιο. Στόχος ήταν να γνωρίσουν γενικά την πόλη των Ιωαννίνων, 
να εκφραστούν και να δηµιουργήσουν.

Β’ δραστηριότητα προς σύγκριση
Λογισµικό 2ο: Στο χάρτη της πόλης των Ιωαννίνων µετακινούσαν ένα «λεω-
φορείο» µε το ποντίκι και φτάνοντας σε σηµεία της πόλης, έπαιρναν πληρο-
φορίες για δηµόσια κτίρια, υπηρεσίες και µνηµεία µέσω εικόνας και ηχητικού 
µηνύµατος. Τα νήπια, µε τη βοήθεια ποντικιού, είχαν τον έλεγχο της πορείας 
του λεωφορείου, καθώς δεν υπήρχε προσχεδιασµένη σειρά. Ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του λογισµικού ήταν οι ευκαιρίες επιλογής, ανακάλυψης και ενερ-
γητικής συµµετοχής, οµαδικής αλληλεπίδρασης. Στόχος ήταν να γνωρίσουν 
χαρακτηριστικά σηµεία της πόλης των Ιωαννίνων και να αντιληφθούν την 
χωρική τους θέση στο χάρτη.

Γ’ δραστηριότητα προς σύγκριση
Λογισµικό 3ο: Τα νήπια µετά από ηχητική ερώτηση καλούνταν να µεταφέρουν 
µε τη βοήθεια του ποντικιού το εµφανιζόµενο αντικείµενο στο αντίστοιχο κα-
τάστηµα ή υπηρεσία. Στόχος ήταν, παρατηρώντας τα σύµβολα των καταστη-
µάτων και υπηρεσιών, να συσχετίσουν προϊόντα και είδη βασικών αναγκών µε 
τα αντίστοιχα καταστήµατα, καθώς και διάφορες υπηρεσίες. Ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του προγράµµατος ήταν η ηχητική επιβράβευση, ευκαιρίες επιλο-
γής και επαναδιατύπωσης της ερώτησης, ευκαιρίες ενεργητικής συµµετοχής 
και ανάπτυξης διαλόγου.

∆’ δραστηριότητα προς σύγκριση 
Λογισµικό 4ο: Λογισµικό του εµπορίου :«Εµείς και ο κόσµος» µε δέκα ενότη-
τες. Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα χρησιµοποιήσαµε την ενότητα «η πόλη 
µας». Τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε τη ζωή 
στην πόλη (είδη σπιτιών, υπηρεσίες, επαγγέλµατα, µέσα µεταφοράς). Επιλέ-
γοντας µε το ποντίκι ανάµεσα σε τρεις προτεινόµενες εικόνες, καλούνταν να 
κάνουν αντιστοιχίσεις και συσχετίσεις. Στόχοι ήταν να εµπλουτίσουν το λεξι-
λόγιό τους και να αντιστοιχίσουν. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογισµικού: 
ηχητική και τελική επιβράβευση, δυνατότητα επιλογής ήρωα από διάφορα 
παραµύθια, θεµατική ευρύτητα, ευκολία στη χρήση. 
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Ε’ δραστηριότητα προς σύγκριση 
ΕΠ2 - Η/Υ:«Εµείς και ο κόσµος µας: ενότητα Κυκλοφορώ µε ασφάλεια». ( 
Πρόκειται για το ίδιο λογισµικό µε την προηγούµενη δραστηριότητα). 

Στόχος: τα νήπια να προβληµατιστούν µε τους κανόνες κυκλοφοριακής 
αγωγής.

ΣΤ ’ δραστηριότητα προς σύγκριση
Λογισµικό 5ο: «Ο Γιάννης και η Ιωάννα στη µηχανή του χρόνου-η ιστορία της 
πόλης» στο πρόγρ. PowerPoint. Λογισµικό τύπου tutorial, στο οποίο παρεχό-
ταν η δυνατότητα συνδυασµού εικόνων και ηχογραφηµένων σχολίων. Με την 
ολοκλήρωση της παρουσίασης, τα νήπια καλούνταν να απαντήσουν σε ερω-
τήσεις µορφής Σωστό – λάθος και να κάνουν σύγκριση εικόνων. Στόχος: να 
γνωρίσουν βασικούς σταθµούς της ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων και να 
αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα και προβλήµατα ανθρώπων 
διαφορετικών εποχών. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: συνδυασµός κινούµενων 
εικόνων και αφηγήσεων εµπλουτισµένων µε κατάλληλη µουσική υπόκρουση 
σχετική µε την ατµόσφαιρα κάθε εποχής, ταύτιση µε ήρωες.

Ζ’ δραστηριότητα προς σύγκριση
ΕΠ2 - Η/Υ:Αναπαράσταση της πορείας εκδροµής στο πρόγραµµα ζωγραφικής 
MS Paint µε χρήση ποικίλων χρωµάτων και εργαλείων.

Στόχος: να ζωγραφίζουν µε βάση σταθερά σηµεία της πόλης και να προσα-
νατολίζονται στο χώρο.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η αξιολόγηση της ενεργητικής συµµετοχής έγινε µε την οµαδοποίηση και επε-
ξεργασία των δεδοµένων των κλείδων. Στα παρακάτω γραφήµατα (σχήµα 1,2), 
αναπαρίσταται ενεργητική συµµετοχή του συνόλου των παιδιών και στα δυο 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ως οριζόντια κλίµακα έχουµε τα δεκαεπτά προ-
φίλ ενεργητικής συµµετοχής των κλείδων.

Αναλυτικότερα, βάσει της σύγκρισης των δυο παραπάνω γραφηµάτων 
προκύπτει ότι στα δύο πρώτα προφίλ ο αριθµός των παιδιών που εκδήλωσαν 
την επιθυµία να συµµετάσχουν στη δραστηριότητα γενικά υπερδιπλασιάστη-
κε στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον Η/Υ. Από τη σύγκριση των επόµενων 
προφίλ (3,4,5) σχετικά µε τον έλεγχο του εποπτικού υλικού και στα δύο περι-
βάλλοντα αποδεικνύεται ότι η ανυποµονησία τους να χειριστούν το ποντίκι 
ήταν µεγαλύτερη από ότι για το οικείο σε αυτά εποπτικό υλικό. 

Όσον αφορά στο αν αξιοποιούσαν όλο το διαθέσιµο χρόνο (βλέπε προφίλ 
6,7) προκύπτει ότι στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον η πλειοψηφία 
των παιδιών συνήθως αφαιρούταν ή και καταπιάνονταν µε άσχετες δραστηρι-
ότητες, ενώ στο ΕΠ2 δεν παρατηρήθηκε ποτέ σχεδόν να ασχολείται µε άλλες 
δραστηριότητες. 

Επίσης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων στον Η/Υ, το άτοµο-µέλος της 
οµάδας ανέπτυσσε συχνότερα διάλογο, έκανε σκέψεις και προτάσεις, έπαιρνε 
πρωτοβουλίες (βλέπε προφίλ 10-17). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των 
προφίλ 11 και 14, καθώς, ενώ ο αριθµός των παιδιών που ζητούσε βοήθεια 
από την οµάδα ήταν σχεδόν µηδενικός στο ΕΠ1, κατά την ενασχόληση µε 
τον Η/Υ που ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως καθοδηγητής και δεν διδάσκει, 
τα παιδιά ζητούσαν βοήθεια ή έθεταν ερωτήµατα µεταξύ τους µε µεγαλύτερη 
συχνότητα.
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Σχήµα 1 &2. Γραφήµατα προφίλ ενεργητικής συµµετοχής σε ΕΠ1 & ΕΠ2.
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Σχήµα 3. Ενεργητική συµµετοχή του συνόλου των παιδιών στα δυο περιβάλλο-
ντα.

Τέλος, τα παιδιά του νηπιαγωγείου στο σύνολό τους εκδήλωσαν µεγαλύ-
τερο ποσοστό ενεργητικής συµµετοχής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον 
υπολογιστή. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται από το σχήµα 3, ενώ το 25% του 
συνόλου των παιδιών συµµετείχε ενεργητικά σε όλες τις δραστηριότητες µε τη 
χρήση οικείου εποπτικού υλικού, κατά την ενασχόληση µε τον υπολογιστή το 
ποσοστό των παιδιών διπλασιάστηκε. Επίσης, ενώ το 42% των παιδιών συµµε-
τείχε σπάνια ή ποτέ σε δραστηριότητες στο ΕΠ1 ή κρατούσε µια πιο παθητική 
στάση, το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 25% κατά την ενασχόλησή τους µε το 
εκπαιδευτικό λογισµικό. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ανακεφαλαιώνοντας, το συµπέρασµα, που απαντά στο αρχικό ερώτηµα κατά 
το σχεδιασµό της έρευνάς µας και προέκυψε από την επεξεργασία των δε-
δοµένων, είναι: Η πλειοψηφία των µαθητών του νηπιαγωγείου συµµετείχε 
περισσότερο ενεργητικά κατά την ενασχόλησή µε το Η/Υ. 

Προσωπική θεώρηση είναι ότι ο Η/Υ µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη 
διαθεµατική προσέγγιση ενός θέµατος και να συµβάλει στην αύξηση της ενερ-
γητικής συµµετοχής των µαθητών προσχολικής αγωγής. 

Η παρούσα έρευνα δε µπορεί να γενικευθεί, διότι πρόκειται µια µελέτη 
περίπτωσης µε περιορισµένο δείγµα. Είναι πιθανό, αν η συγκεκριµένη έρευ-
να πραγµατοποιούταν σε άλλο νηπιαγωγείο, του οποίου οι µαθητές δεν είχαν 
υπολογιστές στο σπίτι τους ή στο σχολείο, αλλά και αν οι δραστηριότητες 
ήταν µεταξύ τους ασύνδετες, τα αποτελέσµατα να ήταν διαφορετικά. Επιβε-
βαιωτική απάντηση θα µπορούσε να δοθεί από την επανάληψη της έρευνας µε 
µεγαλύτερο δείγµα και µε µαθητές διαφορετικών κοινωνικών στρωµάτων. -
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