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Abstract: Digital educational games can enhance student participation in the educational 

process by improving the learning effectiveness of complex processes, such as Coulomb's law 

in physics. There are many misconceptions in understanding Columbus law. In the present 

study, learning effectiveness in understanding Columb's law was investigated through the 

application of a digital simulation game designed in Unity 3d for the physics lesson as well as 

the metacognitive ability of high school students using the MAI questionnaire. The results 

were very encouraging, the students through participating in this digital game understood 

Coulomb's law and the ability to solve exercises was improved. 
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Πεπίλητη: Τα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ αύμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βειηηώλνληαο ηε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζύλζεησλ δηαδηθαζηώλ, όπσο ν λόκνο ηνπ Coulomb ζηε 

θπζηθή.Υπάξρνπλ πνιιέο παξαλνήζεηο ζηελ θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηνπ Columb. Σηελ 

παξνύζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ θαηαλόεζε λόκνπ ηνπ 

Columb  κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελόο παηρληδηνύ ςεθηαθήο πξνζνκνίσζεο πνπ ζρεδηάζηεθε ζε 

Unity 3d γηα ην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαζώο θαη ηε κεηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ 

γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΜΑΙ. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιύ 

ελζαξξπληηθά, νη καζεηέο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην ςεθηαθό απηό  παηρλίδη θαηαλόεζαλ ην 

λόκν ηνπ Coulomb θαη βειηηώζεθε ε δπλαηόηεηα επίιπζεο αζθήζεσλ. 

Λέξειρ κλειδιά: ςεθηαθό παηρλίδη, λόκνο ηνπ Coulomb, καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα 

Ειζαγυγή 

Τα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο κνλαδηθέο δπλαηόηεηεο ησλ 

ππνινγηζηώλ ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο, πξνζειθύνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζπλδπάδνληαο παξάιιεια ηελ απνιαπζηηθόηεηα ηνπ 
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παηρληδηνύ (Malone, 1980). Τν καζεζηαθό πεξηερόκελν ησλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ ζπλδέεηαη 

ζπρλά κε ζεηηθά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο (Randeletal., 1992).Η ςεθηαθή κάζεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη ζηεξίδεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ εκπιέθεη ην καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ελώ παξάιιεια 

βειηηώλνληαη δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη εληζρύεηαη ε γλώζε (Prensky, 2005). Η ηαρεία 

αλάπηπμε ησλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ηεο ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο 

θάλνληαο εθηθηή ηελ έληαμε ζε ζύλζεηα καζεζηαθά αληηθείκελα (Squireetal., 2003).H 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ςεθηαθνύ παηρληδηνύ εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ην καζεζηαθό πεξηερόκελν ελζσκαηώλεηαη ζην θαληαζηηθό πιαίζην ηνπ παηρληδηνύ 

(Habgoodetal., 2005). Tα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε κηα 

επξεία πνηθηιία κνξθώλ κάζεζεο (Shery&Pacheco, 2006).Η ςεθηαθή κάζεζε βαζηζκέλε ζην 

παηρλίδη (DGBL) κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ρξήζε ςεθηαθώλ παηρληδηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

κάζεζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη απνηειεί κηα αληαγσληζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία ηίζεληαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε 

ηεο απόθηεζεο γλώζεο. Τα παηρλίδηα κπνξνύλ είηε λα ζρεδηαζηνύλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηε 

κάζεζε ή ηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ, είηε λα ιάβνπλ ηε κνξθή πξνζνκνηώζεσλ 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθήζνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζε έλα εηθνληθό 

πεξηβάιινλ (Prensky, 2005; Erhel, &Jamet, 2013). 

Αξθεηέο βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

κάζεζεο κε βάζε ην παηρλίδη ζε δηάθνξνπο ηνκείο όπσο ηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ, ηε βηνινγία θαη ηελ ςπρνινγία. Όια  ηα ζηνηρεία 

ζρεδηαζκνύ παηρληδηώλ επζπγξακκίδνληαη θαιά κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζεσξίεο κάζεζεο όπσο ν 

θνηλσληθόο θνλζηξνπθηηβηζκόο. Ωο εθ ηνύηνπ, απηνί νη ηύπνη παηρληδηώλ κπνξνύλ λα 

πξνζθέξνπλ καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα πξνσζήζνπλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, λα 

απμήζνπλ ηα θίλεηξα κάζεζεο θαη δώζνπλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηνλ 21 

αηώλα (Quian&Clark, 2016). ToUnity3D απνηειεί κεραλή παηρληδηώλ όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

κε πξνζνκνησκέλα ζελάξηα κπνξνύλ λα βηώζνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη αλέθηθηεο ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή, ραξαθηεξηζηηθό ηεο πιαηζηνζεηεκέλεο κάζεζεο (Shih&Hsu, 2016). Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνύλ ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη 

πξνζθέξνπλ 3D ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε κειέηε δηαδηθαζηώλ (Mikropoulosetal., 

2003). Τα ςεθηαθά παηρλίδηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλα πεξηβάιινλ 3D δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο παίθηεο λα δξνπλ ζην πεξηβάιινλ απηό κε πνιύ ξεαιηζηηθό ηξόπν (Patrick, 

2009). Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ησλ κεηα-αλαιύζεσλ ηεο γλσζηηθήο βάζεο ηεο κάζεζεο 

κε βάζε ην παηρλίδη, ηεο απόθηεζεο γλώζεσλ θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζηα θίλεηξα κάζεζεο 

έδεημε όηη ε κάζεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη δελ επεξεάδεη ηελ αλάιπζεο ηεο γλώζεο αιιά 

επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο γλώζεο (Conollyetal., 2012; Chenetal., 2014). 

2.Ψηθιακά παισνίδια και Φςζικέρ Επιζηήμερ 

Τα ζύγρξνλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα εκθαλίδνπλ κεγάιε ζπρλόηεηα ρξήζεο ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ βαζηζκέλσλ ζε εηθνληθέο ηερλνινγίεο. Σην πεδίν ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ νη 
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πξνζνκνηώζεηο έρνπλ απνδεηρηεί ρξήζηκεο ζηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, εηδηθόηεξα πνιύπινθσλ ή ελλνηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ 

παξαλνήζεηο(Kumar, &Chin, 2011). 

Οη πξνζνκνηώζεηο ζηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα παξέρνπλ κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο γηα ηα πεηξακαηηθά θαηλόκελα πνπ δελ είλαη παξαηεξήζηκα ή γηα κεηξήζεηο πνπ 

είλαη αδύλαηνλ λα γίλνπλ. Αθόκε, έρεη βξεζεί πσο νη πξνζνκνηώζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ λα κάζνπλ θαη ζηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα έξεπλα. Οη 

εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο επηηξέπνπλ βησκαηηθή κάζεζε θαη εληζρύνπλ ηνλ θνηλσληθό 

επνηθνδνκηηηζκό κέζσ ησλ αζθαιώλ πεηξακάησλ ζε έλαλ απζεληηθό εηθνληθό θόζκν 

νηθνδνκώληαο λέα γλώζε (Dalgarno&Lee, 2010).  

Έηζη νη εηθνληθνί θόζκνη κπνξεί λα απνδεηρηνύλ σο δπλακηθνί ρώξνη κάζεζεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα εζηηάζνπλ ζηελ επίιπζε πνιύπινθσλ 

πξνβιεκάησλ ζε πεξηβάιινλ πξαθηηθήο (Shafferetal. 2005). 

Οη πξνζνκνηώζεηο πξνζθέξνπλ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε θαη πνηθίιν νπηηθναθνπζηηθό 

πιηθό, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρύνπλ ηηο επθαηξίεο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 

ιήςεο απόθαζεο. Οη καζεηέο κπνξνύλ ελεξγά λα εληνπίζνπλ κεηαβιεηέο, λα νξίζνπλ 

ππνζέζεηο, λα βξνπλ κεζόδνπο κέηξεζεο, δηαδηθαζίεο ή ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

Έξεπλεο ζην πεδίν ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ  έρνπλ δείμεη πσο νη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη 

ζε πξνζνκνηώζεηο αλαπηύζζνπλ γεληθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη 

πξνζνκνηώζεηο Φπζηθώλ επηζηεκώλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ζπληεινύλ 

ζηελ θαιύηεξε επίδνζε ησλ καζεηώλ (Geban, etal.,1992), ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο ζθέςεο (ηθαλόηεηεο παξαηήξεζεο, κέηξεζεο , ηαμηλόκεζεο, πεηξακαηηζκνύ) 

(Smetana, &Bell, 2012), ζηελ θαιύηεξε αληίιεςε επξύηεξσλ ελλνηώλ ησλ Φπζηθώλ 

επηζηεκώλ θαη ζηελ αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο (Reiner, 1998 ; Hargunani, 2010). 

3. Μεηαγνυζηική Ικανόηηηα ζηην επίλςζη πποβλήμαηορ 

Η αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο απνηειεί θιεηδί ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κάζεζε (Thomas,2006). 

Έξεπλεο έρνπλ αλαθέξεη όηη νη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιύηεξν εζσηεξηθό  θίλεηξν θαη λα εκπιέθνληαη πην ελεξγά ζε 

δηαδηθαζίεο κεηαγλώζεο (Azevedo, 2005; Ke, 2008 ; Pillay 2002) θαη έρεη απνδεηρζεί ε 

ύπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο ζηελ κεηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο (Swanson, 1990). Η κεηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη δπζθνιεύνληαη λα νηθνδνκήζνπλ αθεξεκέλεο 

έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα θαηλόκελα ηεο Φπζηθήο θαη ηελ κνληεινπνίεζή ηνπο Ο νξηζκόο, ε 

θαιιηέξγεηα θαη ε αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ζέκαηα πνπ 

έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (White, 1988). 
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4. Αξιολόγηζη μεηαγνυζηικήρ ικανόηηηαρ - ΜΑΙ 

Έλα δηαδεδνκέλν εξγαιείν αμηνιόγεζεο κεηαγλώζεο είλαη ην εξσηεκαηνιόγην Metacognitive 

Awareness Inventory (MAI) (Schraw&Dennison, 1994), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο κεηαγλώζεο θαη ηεο απηνξξύζκηζεο. Τν ΜΑΙ απνηειείηαη από 52 εξσηήζεηο πνπ 

ρσξίδνληαη ζε 8 θαηεγνξίεο, ηε δεισηηθή, δηαδηθαζηηθή θαη ππνζεηηθή γλώζε, ην ζρεδηαζκό, 

ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ, ηελ παξαθνινύζεζε, ηηο ζηξαηεγηθέο εληνπηζκνύ 

ζθαικάησλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο. Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο εξσηήζεηο είλαη: 

«Ξέξσ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη πην ζεκαληηθό λα κάζσ.», «Πόζν δύζθνιν ζνπ θάλεθε», 

«Πόζν ζσζηά ην θαηαλόεζεο», «Γεκηνπξγώ δηθά κνπ παξαδείγκαηα γηα λα θάλσ ηηο 

πιεξνθνξίεο πην νπζηαζηηθέο» «Αλαξσηηέκαη αλ απηό πνπ δηαβάδσ είλαη ζρεηηθό κε απηό πνπ 

ήδε γλσξίδσ.», «Πξνζπαζώ λα ρσξίζσ ην αληηθείκελν πνπ κειεηώ ζε κηθξόηεξα ηκήκαηα.», 

θ.α. Οη καζεηέο απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο κε έλδεημε βαζκώλ ζπκθσλίαο ζηελ θάζε εξώηεζε 

ρξεζηκνπνηώληαο 5-βάζκηα θιίκαθα Likert. Η δηαβάζκηζε ηεο θιίκαθαο Likertπεξηιάκβαλε 

ηα εμήο : 1= Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα , 2= Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα, 3= Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα 

κέλα, 4= Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα,5= Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα. 

5. Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ 

Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε  ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ 

παηρληδηνύ πξνζνκνίσζεο ζρεδηαζκέλoπ ζε Unity 3d ην νπνίν  αθνξνύζε ηελ ελόηεηα Νόκνο 

ηνπ Coulomb- Ηιεθηξηθό Πεδίν ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο. Τελ νκάδα ζηόρν απνηέιεζαλ 

40 καζεηέο Γ’ Γπκλαζίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Θέξκεο. 

6. Μεθοδολογία 

H δηεξεύλεζε πεξηιάκβαλε πνζνηηθή έξεπλα γηα ηε ζπιινγή θαη εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθππηαλ από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ Γ΄ ηάμεο  ηνπ Γπκλαζίνπ 

Θέξκεο. Η πνζνηηθή έξεπλα επηηξέπεη ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

κέζα από ηε ζπιινγή κεγάινπ όγθνπ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ζε ζέζε εύθνια λα ηα 

ζπλνςίζεη θαη λα ηα αλαιύζεη (Bickman&Rog, 2009). Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξεπλώλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ ήηαλ πνζνηηθέο  θαη έρνπλ δείμεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Hamarietal., 2014). Η 

δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε  κέζνδν ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο, δειαδή καζεηώλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη δέρνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Καηά ηε δηαδηθαζία απηήο 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηα άηνκα επηιέγνληαη από ηνλ πιεζπζκό ζηόρν βάζεη ηεο επθνιίαο 

δηαζεζηκόηεηαο ηνπο κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα εύθνιε ηελ εθαξκνγή ηεο 

(Daniel, 2012). 

Τν δείγκα ρσξίζηεθε ηπραία ζε δπν νκάδεο ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ . 
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Η νκάδα ειέγρνπ αληίζηνηρα δηδάρζεθε ηελ ελόηεηα «Νόκνο ηνπ Coulomb – Ηιεθηξηθό 

πεδίν» κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο δόζεθε ζηνπο  καζεηέο ην εξσηεκαηνιόγην MAI. 

Η πεηξακαηηθή νκάδα δηδάρζεθε  ηελ ελόηεηα «Νόκνο ηνπ Coulomb – Ηιεθηξηθό πεδίν» κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνύ παηρληδηνύ πξνζνκνίσζεο. Σηε ζπλέρεηα, δόζεθε ζηνπο καζεηέο 

ην εξσηεκαηνιόγην MAI. 

Οη καζεηέο μεθηλνύζαλ ην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο αλαθαιύπηνληαο ηηο δπλάκεηο πνπ 

ζπλδένπλ ηα πξσηόληα κε ηα ειεθηξόληα (Σρήκα 1) 

 

Σσήμα 1 : Έλξη μεηαξύ ππυηονίος και ηλεκηπονίος 

Σηε ζπλέρεηα αλαθάιππηαλ ηηο δπλάκεηο απώζεζεο κεηαμύ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ 

(Σρήκα 2) 

 

Σσήμα 2 : Απώθηζη μεηαξύ ππυηονίος και ηλεκηπονίος 

Αθνινπζνύζε ε κειέηε ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ειθηηθήο δύλακεο (Σρήκαηα 3,4). 
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Σσήμα 3 : Πποζομοίυζη ελκηικήρ δύναμηρ ππώηη θάζη 

 

Σσήμα 4 : Πποζομοίυζη ελκηικήρ δύναμηρ δεύηεπη θάζη 

 

Σηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ ζην εξσηεκαηνιόγην ΜΑΙ. 

Δηδηθόηεξα, ζηνλ Πίλαθα 1 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο εξώηεζεο, όπνπ ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη ήμεξε ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ήηαλ 

ζεκαληηθέο λα κάζεη. Αθνινπζνύζαλ αληίζηνηρα κηθξόηεξα πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ 

ζεσξνύζε όηη γλώξηδαλ ιίγν, έηζη θαη έηζη θαη θαζόινπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο 

λα κάζνπλ. 
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Πίνακαρ 1. Επώηηζη : Ξέπυ ηι είδοςρ πληποθοπίερ είναι πιο ζημανηικό να μάθυ 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 5 12.5 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 7 17.5 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 7 17.5 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 12 30.0 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 9 22.5 

Σύνολο 40 100.0 

 

Σηνλ Πίλαθα 2 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο  εξώηεζεο, όπνπ ηα κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη ήηαλ δύζθνιν. Αθνινπζνύζαλ αληίζηνηρα 

κηθξόηεξα πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ζεσξνύζε όηη δελ ήηαλ δύζθνιν. 

Πίνακαρ 2. Επώηηζη : Πόζο δύζκολο ζος θάνηκε 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 3 7.5 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 15 37.5 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 17 42.5 

Σύνολο 40 100.0 

 

Σηνλ Πίλαθα 3 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο  εξώηεζεο, όπνπ ηα κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη δελ ην θαηαλόεζε ζσζηά, ελώ ηα κηθξόηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ εθηηκνύζε όηη ην θαηαλόεζε ζσζηά.  
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Πίνακαρ 3. Επώηηζη : Πόζο ζυζηά ηο καηανόηζερ 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 20 50 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 13 32.5 

Σύνολο 40 100.0 

 

Σηνλ Πίλαθα 4 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο  εξώηεζεο, όπνπ ηα κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επηιύζεη αζθήζεηο, ελώ ηα 

κηθξόηεξα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ εθηηκνύζε όηη ήηαλ ζε ζέζε λα επηιύζεη αζθήζεη..  

 

Πίνακαρ 4. Επώηηζη : Είμαι ζε θέζη να επιλύυ αζκήζειρ 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 3 7.5 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 17 42.5 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 15 37.5 

Σύνολο 40 100.0 

 

Σηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζπκκεηνρήο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ζην εξσηεκαηνιόγην ΜΑΙ. 

Δηδηθόηεξα, ζηνλ Πίλαθα 5 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο εξώηεζεο, όπνπ ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη ήμεξε ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ήηαλ 

ζεκαληηθέο λα κάζεη. Αθνινπζνύζαλ αληίζηνηρα κηθξόηεξα πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ 
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ζεσξνύζε όηη γλώξηδαλ ιίγν, έηζη θαη έηζη θαη θαζόινπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο 

λα κάζνπλ. 

Πίνακαρ 5. Επώηηζη : Ξέπυ ηι είδοςρ πληποθοπίερ είναι πιο ζημανηικό να μάθυ 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 5 12.5 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 7 17.5 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 8 20 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 12 30 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 8 20 

Σύνολο 40 100.0 

 

Σηνλ Πίλαθα 6 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο  εξώηεζεο, όπνπ ηα κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη ήηαλ δύζθνιν. Αθνινπζνύζαλ αληίζηνηρα 

κηθξόηεξα πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ζεσξνύζε όηη δελ ήηαλ δύζθνιν. 

Πίνακαρ 6. Επώηηζη : Πόζο δύζκολο ζος θάνηκε 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 4 10 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 4 10 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 15 37.5 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 14 35 

Σύνολο 40 100.0 

 

Σηνλ Πίλαθα 7 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο  εξώηεζεο, όπνπ ηα κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη ην θαηαλόεζε ζσζηά, ελώ ηα κηθξόηεξα πνζνζηά 

ησλ ζπκκεηερόλησλ εθηηκνύζε όηη δελ ην θαηαλόεζε ζσζηά.  



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό ―eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο‖ 
Τόκνο 10, Τεύρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 234 από 306 

Πίνακαρ 7. Επώηηζη : Πόζο ζυζηά ηο καηανόηζερ 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 4 10 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 17 42.5 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 15 37.5 

Σύνολο 40 100.0 

 

Σηνλ Πίλαθα 8 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο  εξώηεζεο, όπνπ ηα κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζεσξνύζε όηη δελ ήηαλ δύζθνιν. Αθνινπζνύζαλ αληίζηνηρα 

κηθξόηεξα πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ζεσξνύζε όηη ήηαλ δύζθνιν. 

Πίνακαρ 8. Επώηηζη : Πόζο δύζκολο ζος θάνηκε 

 
Απόλςηη 

Σςσνόηηηα % Ποζοζηό 

Γελ ηζρύεη θαζόινπ γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη ιίγν γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 2 5 

Ιζρύεη αξθεηά γηα κέλα 15 37.5 

Ιζρύεη απόιπηα γηα κέλα 19 47.5 

Σύνολο 40 100.0 

 

7. Σςμπεπάζμαηα 

Σηελ παξνύζα κειέηε, δηεξεπλήζεθε ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα  ηεο θαηαλόεζεο ηνπ 

λόκνπ ηνπ Coulomb κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελόο παηρληδηνύ ςεθηαθήο πξνζνκνίσζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζε Unity 3d γηα ην κάζεκα αληίζηνηρν ηεο θπζηθήο θαζώο θαη ε κεηαγλσζηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΜΑΙ. 
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Τα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηε κάζεζε θαζώο έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνζειθύζνπλ επθνιόηεξα ηνπο καζεηέο (McLarenetal., 2017). Μέζα από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ςεθηαθό παηρλίδη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζνπλ 

δπζλόεηνπο όξνπ ελώ  παξάιιεια απμάλεηαη ε εκπινθή  θαη ηακαζεζηαθά θίλεηξα 

(Culpetal., 2015). 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ςεθηαθνύ παηρληδηνύ 

πνπ ζρεδηάζηεθε ζε Unity 3d ζηελ θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηνπ Coulomb από ηνπο καζεηέο 

πνπ είραλ εκπινθή ζην ςεθηαθό απηό παηρλίδη. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία δελ θαηαλόεζαλ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο ην λόκν απηό. Τν 

εξσηεκαηνιόγην ΜΑΙ ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηε κειέηε ηεο καζεζηαθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ παηρληδηνύ εληζρύνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθηαθώλ 

παηρληδηώλ ζε δπζλόεηεο καζεζηαθέο ελόηεηεο όπσο ν λόκνο ηνπ Coulomb.  
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