
ΡΕΘΥΜΝΟ  

 

27-29 

Μαΐου 

2016 

 

 

Επιμέλεια  

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2017 

 

πρακτικά 

 
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  
 

 



Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-77-

Αξιολόγηση των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών για Συσκευές με
Λειτουργικό Σύστημα Android για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
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Περίληψη

Σε ελάχιστα χρόνια από την εισαγωγή της πρώτης συσκευής τύπου ταμπλέτας (2010 –
AppleiPad), η χρήση του λογισμικού για φορητές συσκευές, (mobile applications – apps), έχει
αυξηθεί ραγδαία σε δημοτικότητα και έχει γίνει ένα πολυσυζητημένο αντικείμενο στους τομείς
της εκπαίδευσης και της παιδικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ένα θέμα που ανακύπτει είναι αν η
αύξηση της δημοτικότητας συμβαδίζει και με αντίστοιχη αύξηση στην ποιότητα των εφαρμογών
που απευθύνονται στα μικρά παιδιά, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με την
αξία και την καταλληλότητα των αυτοαποκαλούμενων «εκπαιδευτικών» εφαρμογών.Ο σκοπός
της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο οι «αυτοαποκαλούμενες»
φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο, οι οποίες προορίζονται για χρήση
από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με αναπτυξιακά κατάλληλες
πρακτικές και πρότυπα, προκειμένου να συμβάλουν στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στο
τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης. Τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή της έρευνας δεν
είναι ενθαρρυντικά, καθώς στην πλειονότητά τους οι διαθέσιμες εφαρμογές είναι τύπου
«πρακτικής και εξάσκησης», βασιζόμενες σε χαμηλά επίπεδα σκέψης και δεξιοτήτων, με
αποτέλεσμα να προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών, αδυνατώντας να
συμβάλουν σε μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους.

Λέξεις κλειδιά: Έξυπνες Κινητές Συσκευές, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, Παιδιά Προσχολικής
Ηλικίας.

Εισαγωγή

Ανέκαθεν η δημιουργία μιας ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής δεν θεωρούνταν ως εύκολη
διαδικασία. Ωστόσο, στις φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές η διαδικασία περιπλέκεται
περισσότερο, καθώς ο σχεδιαστής-προγραμματιστής εκτός των διαχρονικών παιδαγωγικών
ζητημάτων που σχετίζονται με τη σχεδίαση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής (π.χ. θεωρία
μάθησης), πρέπει να λάβει υπόψιν του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου καθώς και
του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Για παράδειγμα, στις φορητές συσκευές με οθόνες αφής
ποικίλα θέματα χρηστικότητας αναδύονται, όπως η έλλειψη σωματικής ανατροφοδότησης, η
οποία σχετίζεται με τη χρήση των «soft buttons», καθώς και οι αλλαγές στο στυλ
αλληλεπίδρασης με τις οποίες ο χρήστης πρέπει να εξοικειωθεί (Zaranis, Kalogiannakis &
Papadakis, 2013). Ως εκ τούτου, σχεδιαστικές προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για
δεκαετίες και βασίζονται σε παραδοσιακές τεχνολογίες αλληλεπίδρασης, όπως το ποντίκι ή το
πληκτρολόγιο, λόγω της χρήσης οθονών αφής, πρέπει να αναθεωρηθούν πλήρως.
Επιπρόσθετα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα χρηστών και οι
κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό φορητών εφαρμογών προέρχονται από την έρευνα
ή την εμπειρία η οποία βασίζεται σε άλλου τύπου συσκευές ή από διαφορετικές ομάδες
χρηστών. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να μεταφερθούν με επιτυχία στη σχεδίαση εφαρμογών
που απευθύνονται σε παιδιά (Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016).
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Επιπρόσθετα, ποικίλες ενστάσεις εγείρονται σχετικά και με την παιδαγωγική
καταλληλότητα των εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά. Διεθνώς είναι ελάχιστα τα
παραδείγματα ορθά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά (Papadakis et al.,
2016). Η πλειοψηφία των εφαρμογών ανήκει στο «πρώτο κύμα» της φορητής επανάστασης,
πρόκειται δηλαδή για εφαρμογές οι οποίες είναι απλά ψηφιακά φύλλα εργασίας, παιχνίδια και
παζλ τα οποία έχουν αναπαραχθεί σε ένα ψηφιακό μορφότυπο, δίχως ρητή θεώρηση στο πώς
μαθαίνουν τα παιδιά ή στο πώς θα αξιοποιηθούν οι μοναδικές δυνατότητες των έξυπνων
φορητών συσκευών (Hirsh-Paseket al., 2015).

Μια εφαρμογή για παιδιά ορίζεται ως αναπτυξιακά κατάλληλη, ότανέχει δημιουργηθεί με
σκοπό να υποστηρίξει τη μάθηση και ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,
μια εφαρμογή πρέπει να πληρεί τις παρακάτω 3 προϋποθέσεις (Zaranis et al., 2013; Papadakis
et al., 2016):

 Σχεδίαση: η εφαρμογή πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για να ανταποκριθεί
στα αναπτυξιακά στάδια και στις ανάγκες των μικρών παιδιών.

 Περιεχόμενο: η εφαρμογή πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης των
μικρών παιδιών στους τομείς της γνωστικής λειτουργίας, στις ακαδημαϊκές δεξιότητες, στις
κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες.

 Αλληλεπίδραση: η εφαρμογή πρέπει να συμβαδίζει με τις ποικίλες γνωστικές,
κοινωνικές, συναισθηματικές, ανάγκες των παιδιών ωθώντας τα σε δραστηριότητες και
συμπεριφορές κατάλληλες για την ηλικία τους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας

Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει αν οι «αυτοαποκαλούμενες» φορητές
εκπαιδευτικές εφαρμογές για έξυπνες φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, οι
οποίες προορίζονται για χρήση από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, έχουν σχεδιαστεί
σύμφωνα με αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, συμβάλλοντας στη γνωστική ανάπτυξη των
παιδιών στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης.

Περιορισμοί της παρούσας έρευνας

Αναμφίβολα, ο χώρος των φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής
ηλικίας είναι χαώδης. Παρότι ο χώρος των ψηφιακών εφαρμογών κυριαρχείται από δυο
μεγάλες διαδικτυακές αγορές, τις Apple'siOSAppStore και Google'sAndroidPlayStore, ο
όγκος των εφαρμογών τις οποίες εμπεριέχουν είναι τεράστιος. Κάθε ένα από αυτά τα 2
καταστήματα εμπεριέχει περισσότερες από 100.000 εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων
παιχνιδιών, εκπαιδευτικών βοηθημάτων και άλλων χρήσιμων εφαρμογών οι οποίες
διαφημίζονται ως εκπαιδευτικές ή έστω κατάλληλες για παιδιά (Apple, 2016; Olmstead &
Atkinson,  2015). Επιπρόσθετα, στο χώρο της φορητής Τεχνολογίας η οποία απευθύνεται σε
παιδιά, δραστηριοποιούνται και πολλές άλλες μικρότερες εταιρείες οι οποίες παράγουν
εφαρμογές ή/και ταμπλέτες, όπως τα προϊόντα Fuhu's Nabi και NabiJr, το Leap Frog’s και
LeapPad Τablet και το VTech's Innotab. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στον
ίδιον χώρο δραστηριοποιούνται λοιπά δημοφιλή φορητά συστήματα, όπως το NintendoDS
καθώς και γνωστές παιχνιδομηχανές όπως το Microsoft’sXboxKinect και το Nintendo’sWii.
Κάθε μια από αυτές τις πλατφόρμες έχει τη δική της βιβλιοθήκη με ψηφιακό περιεχόμενο,
καθώς κάθε συσκευή έχει διαφορετικές δυνατότητες.

Στην παρούσα πρώτη φάση της έρευνας ήταν φύσει αδύνατο να καλυφθούν όλοι οι
διαφορετικοί τύποι συσκευών και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους. Ο ερευνητής επέλεξε να
αξιολογήσει τις εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο, οι οποίες προορίζονται για χρήση σε
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έξυπνες φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, απευθύνονται σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας και διατίθενται δωρεάν.

Κριτήρια επιλογής δείγματος

Κατά την επιλογή του δείγματος, ο ερευνητής έλαβε υπόψιν του τη διεθνή βιβλιογραφία
(Shuler, 2012; Goodwin & Highfield, 2012; Richards, Stebbins & Moellering, 2013),
προκειμένου να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα με αντίστοιχες έρευνες οι οποίες
έχουν λάβει χώρα στο Εξωτερικό σε εκπαιδευτικές εφαρμογές με αγγλικό περιεχόμενο.Ο
ερευνητής για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποίησε τα ακόλουθα κριτήρια, ώστε οι
εφαρμογές να:

 ανήκαν στην εκπαιδευτική κατηγορία για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 διετίθεντο δωρεάν ή υπό καθεστώς δοκιμαστικής (trial) ή freemium έκδοσης.
 ήταν συμβατές σε περιβάλλον Android και δεν απαιτούσαν κατά την εγκατάστασή

τους αποκλειστικά την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το οποίο το χρονικό
διάστημα της έρευνας ήταν το Android 6.0 Marshmallow.

 ήταν διαθέσιμες στο δικτυακό κατάστημα της Google κατά τη χρονική στιγμή της
δειγματοληψίας (Δεκέμβριος, 2015).

 εμπεριείχαν τουλάχιστον και Ελληνικό περιεχόμενο.
Στις προαναφερθείσες διεθνείς μελέτες, ο μέσος όρος των προς αξιολόγηση εφαρμογών

κυμαίνεται από τις 19 έως και τις 240 εφαρμογές. Στην παρούσα έρευνα, αξιολογήθηκαν 40
εφαρμογές, σχεδόν το σύνολο των εφαρμογών που υπήρχαν στο Google Play και
απευθύνονταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην Εικόνα 1, παρουσιάζονται ορισμένες από
τις εφαρμογές οι οποίες αξιολογήθηκαν από τον ερευνητή.

Εικόνα 1: Ορισμένες από τις εφαρμογές οι οποίες αξιολογήθηκαν από τον ερευνητή.

Το εργαλείο αξιολόγησης

Ως εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων για την
αξιολόγηση εκπαιδευτικώνφορητών εφαρμογών για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία»
(Ζαράνης, Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014). Η συγκεκριμένη κλίμακα, η οποία είναι η
μοναδική στην Ελληνική γλώσσα για την αξιολόγηση φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών,
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διαφοροποιείται από λοιπές διεθνείς έρευνες λόγω του γεγονότος ότι δεν περιορίζεται μόνο
στα παιδαγωγικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά ή στα προϊόντα μιας μόνο εταιρείας (Apple),
αλλά λαμβάνει υπόψιν της όλες τις πτυχές που αφορούν μια φορητή εφαρμογή και τις
ιδιαιτερότητες του τεχνολογικού μέσου στο οποίο αναφέρεται. Συνοπτικά, η ρουμπρίκα
αξιολογεί τις εφαρμογές στους παρακάτω τέσσερις βασικούς τομείς: εκπαιδευτικό
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ακατάλληλων πρακτικών, όπως η εκτεταμένη ύπαρξη διαφημίσεων, η χρήση οδηγιών μόνο
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σε γραπτή μορφή, δύσχρηστα μενού, η χρήση μη κατάλληλων για τα νήπια χειρισμών
(gestures) (π.χ. double tap).

Γενικές παρατηρήσεις

Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν την πλειονότητα των προς εξέταση των
εφαρμογών είναι οι ακόλουθες:

 Σε αντίθεση με τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού, καμία προς αξιολόγηση
εφαρμογή δεν περιελάμβανε έναν επί της οθόνης χαρακτήρα, ο οποίος θα καθοδηγούσε το
παιδί σε όλα τα στάδια της εφαρμογής.

 Υπήρχε μια πολύ χαμηλή ποιότητα ήχου στην πλειονότητα των εφαρμογών.
 Αντίστοιχα, υπήρχε και μια πολύ χαμηλή ποιότητα στη χρήση εικόνων και γενικότερα

πολυμεσικών στοιχείων στην πλειονότητα των εφαρμογών.
 Σε αρκετές εφαρμογές δεν υπήρχε η πρόβλεψη ύπαρξης «Palm-rest».
 Σε ορισμένες εφαρμογές τα μενού δεν ήταν ορθά σχεδιασμένα και συχνά δεν υπήρχε

αντιστοιχία στη χρήση των χειριστηρίων μεταξύ των εναλλαγών των οθονών.
 Ορισμένες εφαρμογές δεν παρείχαν καθόλου οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση της

εφαρμογής.
 Στην πλειονότητα των εφαρμογών απουσίαζε η επιλογή ρυθμίσεων π.χ. για την

σίγαση του ήχου ή την αυξομείωση του επιπέδου δυσκολίας της εφαρμογής.
 Υπήρχαν εφαρμογές οι οποίες επανειλημμένα σε ποικίλες συσκευές με διάφορες

εκδόσεις του λειτουργικού, τερματίζονταν ανορθόδοξα.
 Η πλειονότητα των εφαρμογών δεν ήταν ενημερωμένες και ήταν σχετικά παλαιές.
Στις εικόνες 2 και 3 παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την αξιολόγηση των εφαρμογών.

Εικόνα 2: Παραδείγματα συμπεριφοριστικού τύπου εφαρμογών εκμάθησης Αριθμητικής.
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Εικόνα 3: Παραδείγματα εφαρμογών εκμάθησης αλφαβήτας, χρωμάτων και ζώων.

Αποτελέσματα

Ο στόχος αυτής της προκαταρκτικής έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι
φορητές εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο είναι σχεδιασμένες με αναπτυξιακά
κατάλληλους τρόπους για την προώθηση της βέλτιστης ανάπτυξης των παιδιώνπροσχολικής
ηλικίας. Με δεδομένη την «παιδική» ηλικία του χώρου των φορητών εφαρμογών, η παρούσα
μελέτη είναι η πρώτη απόπειρα αποτύπωσης του χώρου αυτού στην Ελλάδα, σε σχέση με το
είδος των φορητών ψηφιακών εμπειριών οι οποίες προσφέρονται στα παιδιά.

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα αξιολογεί αρνητικά το συγκεκριμένο τοπίο στη συμβολή του
στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η
πλειονότητα των εφαρμογών του δείγματος δεν ήταν αναπτυξιακά κατάλληλες - δηλαδή, δεν
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρακινούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν την Τεχνολογία με
τρόπο που να προωθεί τη βέλτιστη ανάπτυξή τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε
περιβάλλον Android, ανήκαν στην κατηγορία των συμπεριφοριστικών εφαρμογών τύπου
«πρακτικής και εξάσκησης» ή και απλά σε εφαρμογές παιχνιδιών ελεύθερου περιεχομένου
δίχως να στοχεύουν σε κάποιο διδακτικό στόχο. Όλες σχεδόν οι εφαρμογές, σε κάποιο βαθμό,
προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών στα παιδιά, δίχως να ενδιαφέρονται να
προωθήσουν μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους (Hirsh-Pasek et al., 2015). Ως εκ
τούτου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο ελληνικός χώρος Android εφαρμογών για
παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ποιοτικά ρηχός με σοβαρή έλλειψη σε ποιοτικό περιεχόμενο
το οποίο να συμβαδίζει με τις ποικίλες αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών προσχολικής
ηλικίας.Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σε αντιστοιχία με αντίστοιχες διεθνείς έρευνες οι
οποίες επισημαίνουν την αναντιστοιχία μεταξύ του μεγάλου όγκου διαθέσιμων
«εκπαιδευτικών» εφαρμογών και της χαμηλής εκπαιδευτικής τους αξίας. Ωστόσο, στον
Ελλαδικό χώρο, εντύπωση προκαλεί και ο μη αναμενόμενος χαμηλός όγκος «εκπαιδευτικών»
εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-82-

Εικόνα 3: Παραδείγματα εφαρμογών εκμάθησης αλφαβήτας, χρωμάτων και ζώων.

Αποτελέσματα

Ο στόχος αυτής της προκαταρκτικής έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι
φορητές εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο είναι σχεδιασμένες με αναπτυξιακά
κατάλληλους τρόπους για την προώθηση της βέλτιστης ανάπτυξης των παιδιώνπροσχολικής
ηλικίας. Με δεδομένη την «παιδική» ηλικία του χώρου των φορητών εφαρμογών, η παρούσα
μελέτη είναι η πρώτη απόπειρα αποτύπωσης του χώρου αυτού στην Ελλάδα, σε σχέση με το
είδος των φορητών ψηφιακών εμπειριών οι οποίες προσφέρονται στα παιδιά.

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα αξιολογεί αρνητικά το συγκεκριμένο τοπίο στη συμβολή του
στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η
πλειονότητα των εφαρμογών του δείγματος δεν ήταν αναπτυξιακά κατάλληλες - δηλαδή, δεν
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρακινούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν την Τεχνολογία με
τρόπο που να προωθεί τη βέλτιστη ανάπτυξή τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε
περιβάλλον Android, ανήκαν στην κατηγορία των συμπεριφοριστικών εφαρμογών τύπου
«πρακτικής και εξάσκησης» ή και απλά σε εφαρμογές παιχνιδιών ελεύθερου περιεχομένου
δίχως να στοχεύουν σε κάποιο διδακτικό στόχο. Όλες σχεδόν οι εφαρμογές, σε κάποιο βαθμό,
προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών στα παιδιά, δίχως να ενδιαφέρονται να
προωθήσουν μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους (Hirsh-Pasek et al., 2015). Ως εκ
τούτου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο ελληνικός χώρος Android εφαρμογών για
παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ποιοτικά ρηχός με σοβαρή έλλειψη σε ποιοτικό περιεχόμενο
το οποίο να συμβαδίζει με τις ποικίλες αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών προσχολικής
ηλικίας.Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σε αντιστοιχία με αντίστοιχες διεθνείς έρευνες οι
οποίες επισημαίνουν την αναντιστοιχία μεταξύ του μεγάλου όγκου διαθέσιμων
«εκπαιδευτικών» εφαρμογών και της χαμηλής εκπαιδευτικής τους αξίας. Ωστόσο, στον
Ελλαδικό χώρο, εντύπωση προκαλεί και ο μη αναμενόμενος χαμηλός όγκος «εκπαιδευτικών»
εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-82-

Εικόνα 3: Παραδείγματα εφαρμογών εκμάθησης αλφαβήτας, χρωμάτων και ζώων.

Αποτελέσματα

Ο στόχος αυτής της προκαταρκτικής έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι
φορητές εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο είναι σχεδιασμένες με αναπτυξιακά
κατάλληλους τρόπους για την προώθηση της βέλτιστης ανάπτυξης των παιδιώνπροσχολικής
ηλικίας. Με δεδομένη την «παιδική» ηλικία του χώρου των φορητών εφαρμογών, η παρούσα
μελέτη είναι η πρώτη απόπειρα αποτύπωσης του χώρου αυτού στην Ελλάδα, σε σχέση με το
είδος των φορητών ψηφιακών εμπειριών οι οποίες προσφέρονται στα παιδιά.

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα αξιολογεί αρνητικά το συγκεκριμένο τοπίο στη συμβολή του
στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η
πλειονότητα των εφαρμογών του δείγματος δεν ήταν αναπτυξιακά κατάλληλες - δηλαδή, δεν
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρακινούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν την Τεχνολογία με
τρόπο που να προωθεί τη βέλτιστη ανάπτυξή τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε
περιβάλλον Android, ανήκαν στην κατηγορία των συμπεριφοριστικών εφαρμογών τύπου
«πρακτικής και εξάσκησης» ή και απλά σε εφαρμογές παιχνιδιών ελεύθερου περιεχομένου
δίχως να στοχεύουν σε κάποιο διδακτικό στόχο. Όλες σχεδόν οι εφαρμογές, σε κάποιο βαθμό,
προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών στα παιδιά, δίχως να ενδιαφέρονται να
προωθήσουν μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους (Hirsh-Pasek et al., 2015). Ως εκ
τούτου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο ελληνικός χώρος Android εφαρμογών για
παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ποιοτικά ρηχός με σοβαρή έλλειψη σε ποιοτικό περιεχόμενο
το οποίο να συμβαδίζει με τις ποικίλες αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών προσχολικής
ηλικίας.Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σε αντιστοιχία με αντίστοιχες διεθνείς έρευνες οι
οποίες επισημαίνουν την αναντιστοιχία μεταξύ του μεγάλου όγκου διαθέσιμων
«εκπαιδευτικών» εφαρμογών και της χαμηλής εκπαιδευτικής τους αξίας. Ωστόσο, στον
Ελλαδικό χώρο, εντύπωση προκαλεί και ο μη αναμενόμενος χαμηλός όγκος «εκπαιδευτικών»
εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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Επίλογος

Σε σχέση με τη διαχρονική διαμάχη για την έκθεση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα, οι
εμπλεκόμενοι στον χώρο της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχουν συμφωνήσει ότι η πραγματική
ερώτηση που θα πρέπει να τεθεί είναι όχι πόσο χρόνο πρέπει τα παιδιά να «καταναλώνουν»
αλλά τι θα «καταναλώνουν».Με τη ραγδαία διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών και
των συνοδευτικών τους εφαρμογών ο όρος «contentmatters» (Guernsey, 2012) γίνεται ακόμη
πιο επίκαιρος. Δυστυχώς τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας στον χώρο των
«εκπαιδευτικών» εφαρμογών προσχολικής ηλικίας με ελληνικό περιεχόμενο, σε περιβάλλον
Android, δεν είναι ενθαρρυντικά
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