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Η προώθηση της STEM εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

 μέσα από τους διαγωνισμούς, τα φεστιβάλ και τις εκθέσεις ρομποτικής 

 

Περίληψη   

 

Τα ρομπότ ακόμα και σήμερα ασκούν στο άνθρωπο μια γοητεία. Είναι συνυφασμένα με 

την επιστημονική φαντασία, ενώ χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά στην καθημερινή 

πραγματικότητα. Η εκπαίδευση που είναι προσανατολισμένη στα αντικείμενα STEM, ευ-

ρέως θεωρείται ότι θα δώσει την οικονομική ώθηση που χρειάζεται ο κόσμος, ενώ η εφαρ-

μοστέα εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να εφοδιάζει τους εργαζο-

μένους με προσόντα λιγότερο επιδεκτικά σε μηχανική αντικατάσταση και συνεπώς να τους 

καλλιεργήσει άλλες δεξιότητες, (δημιουργικότητα, συνεργασία, ομαδική εργασία, κοινωνι-

κές και επικοινωνιακές δεξιότητες), γνωστές και ως δεξιότητες του 21ιου αιώνα. Οι διαγω-

νισμοί ρομποτικής είναι μια διεθνής πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της ρομποτικής 

στην εκπαιδευτική πρακτική. Βασικός τους σκοπός είναι η προώθηση των αντικειμένων 

STEM, και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους μαθητές στον 21ο αιώνα.  

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε σε μια εποχή που η εκπαίδευση στη Ελ-

λάδα της οικονομικής κρίσης, απαιτεί νέες προσεγγίσεις με την εισαγωγή νέων τεχνολο-

γιών και αντιλήψεων. O ρόλος της εκπαίδευσης, εκτός των άλλων, είναι να προετοιμάσει 

τους νέους με την προοπτική να καλύψουν μελλοντικές θέσεις εργασίας, ως εργαζόμενοι 

και να αναζητήσουν νέα επαγγελματικά μονοπάτια. Η έρευνα απευθύνθηκε σε όλα τα μέλη 

που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα. γονείς-μαθητές-εκπαιδευτικούς, που ήταν παρόντες 

κα συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις ρομποτικής, όπως είναι οι διαγωνισμοί, τα φεστιβάλ και 

οι εκθέσεις. Πρόκειται για μια περιγραφική έρευνα που ερευνά τις απόψεις των εμπλεκο-

μένων για το φαινόμενο των διαγωνισμών ρομποτικής. Οι απόψεις όλων συγκλίνουν στα 

συμπεράσματα, πως η ρομποτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό εργαλείο 

για την προετοιμασία των μαθητών για τον 21ο αιώνα και οι διαγωνισμοί αποτελούν το 

γόνιμο έδαφος για να ανθίσει  η ρομποτική στα σχολεία 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαγωνισμοί ρομποτικής, εκπαιδευτική ρομποτική, STEM, Δεξιότητες 

21ου αιώνα 
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Promotion of STEM Education and skills of the 21st century through 

robotics competitions, festivals and exhibitions 

 

Abstract 

 

Robots still enchant humans today. They are intertwined with science fiction, and are 

increasingly used in everyday life. STEM-oriented education is widely believed to provide 

the economic impetus that the world needs. The applicable education policy should focus 

on equipping workers with qualifications less susceptible to mechanical replacement and 

thus cultivating other skills (creativity, collaboration, teamwork, social and communication 

skills), also known as 21st century skills. Robotics competitions are an international 

initiative for integrating robotics into educational practice. Their main purpose is to 

promote the STEM objects and the skills required by the students in the 21st century. 

This graduate thesis was completed at a time when education in Greece, due to the 

economic crisis, requires new approaches with the introduction of new technologies and 

concepts. The role of education, among other things, is to prepare young people with the 

prospect of covering future jobs as workers and seeking for new business paths. The survey 

was addressed to all members of the school community. Parents-students-teachers who 

attended robotics events such as competitions, festivals and exhibitions. This is a 

descriptive research that explores the views of those involved in the robotics competition. 

Everyone's views converge to the conclusion that robotics can be used as an effective tool 

to prepare students for the 21st century and competitions are the fertile ground for robotics 

to flourish in schools. 

 

Keywords: Robotics Competitions, Educational Robotics, STEM, 21st Century Skills 
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Εισαγωγή 

 

Το ρητό του Σωκράτη «ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΟΣ» επικαλούνται συχνά οι ενήλι-

κες, ώστε να δείξουν την αξία της μάθησης στους νεότερους. Η μάθηση είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ανθρώπινη εξέλιξη και τα κοινωνικά και πολιτικά, τεχνολογικά και 

πολιτιστικά επιτεύγματα του ανθρώπου. Όλα αυτά δε θα μπορούσαν να επιτευχθούν, αν η 

κοινωνία και η πολιτεία δεν φρόντιζαν να οργανώσουν τη μάθηση μέσα από ένα σύστημα 

εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος τα παιδιά, με την ιδιότητα του μαθητή, 

φοιτούν στο σχολείο για να «μάθουν» και να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότη-

τες, χρήσιμες όχι μόνο για τις σχολικές δραστηριότητες, αλλά και για την αντιμετώπιση 

προκλήσεων στην καθημερινή τους ζωή ως ενήλικες. Τα σχολικά προγράμματα, πρέπει να 

έχουν ως στόχο τη μάθηση με νόημα, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μαθητών και 

να αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρει η κάθε εποχή τους. «Στην εκπαί-

δευση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε με μια ιδέα είναι να την αποδεικνύουμε. Θέ-

λω να πω, να αποδεικνύουμε την αξία της» (Whitehead, 1912). Στο μάθημα της Πληροφο-

ρικής του Γυμνασίου επιχειρείται μέσω της σχολικής εκπαίδευσης η κατάκτηση του πλη-

ροφορικού γραμματισμού (ICT Literacy). Μέσα από αυτόν περιγράφεται η ικανότητα των 

μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας 

και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, 

δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, 

τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.  

(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016) 

  



2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Αδυναμίες και λύσεις στην STEM εκπαίδευση 

 

1.1 Παρουσίαση Προβληματικής 

 

Οι δυσκολίες της εκπαίδευσης, σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση κυριαρχεί, δεν περιο-

ρίζονται σε εθνικό επίπεδο και οι όποιες λύσεις θα πρέπει να δοθούν από κοινού με τα άλ-

λα κράτη. Έτσι η βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

η προσαρμογή τους στις ανάγκες της οικονομίας και της σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί 

βασικό θέμα συζήτησης για την εκπαιδευτική πολιτική τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής δίνεται έμφαση στις δε-

ξιότητες-εφόδια που πρέπει να κατέχει η νέα γενιά για να ξεπεράσει τις επιπτώσεις από την 

οικονομική κρίση και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την ευημερία. (EACEA, 2012). 

Επίσης έχει επανειλημμένα υπογραμμιστεί ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης και της 

επιμόρφωσης στην υποστήριξη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας (Συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης στην υλοποίηση της στρατηγικής 'Ευρώπη 2020'. ΕΕ C 70/1, 4.3.2011.) 

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες δείχνουν πως υπάρχει μια αυξανόμενη αδιαφορία των νέων 

ανθρώπων για τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. (Osborne & Dillon, 2008). 

Πιο αναλυτικά, η μέτρηση της προόδου των επιδόσεων των βασικών δεξιοτήτων, χρησιμο-

ποιώντας αποτελέσματα διεθνών ερευνών και ειδικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας 

PISA, αποτελεί μια κοινώς αποδεκτή τακτική που ακολουθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

(Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο 

για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (‘EΚ 

2020’), ΕΕ C 119, 28.5.2009). Έτσι οι προηγούμενες έρευνες ενισχύονται και από τα απο-

τελέσματα των τεστ PISA. Το κύριο αντικείμενο αξιολόγησης για το PISA 2015 ήταν οι 

Φυσικές Επιστήμες, ενώ εξετάστηκαν επίσης, με πιο συνοπτικό τρόπο τα Μαθηματικά, η 

Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος. Η ανακοίνωση των απο-

τελεσμάτων βρίσκει τη χώρα μας στην 32η θέση ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ, ως 
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προς το κύριο αντικείμενό της, δηλαδή τις φυσικές επιστήμες, ενώ δε διαφέρουν πολύ και 

τα αποτελέσματα για τα άλλα αντικείμενα (32η στα Μαθηματικά και 31η στην Κατανόηση 

Κειμένου). 

Στην εικόνα1 παρουσιάζονται οι επιδόσεις των 15 χρόνων μαθητών στη χώρα μας, στις 

θετικές επιστήμες (science) και στα μαθηματικά (mathematics) και ανάγνωση (reading) σε 

σχέση με το μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ τα τελευταία χρόνια. 

 

Εικόνα 1. Επιδόσεις 15 χρόνων στις Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένου 

Πηγή: http://www.oecd.org/pisa 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Κουζέλη οι γνωστικές διαστάσεις του PISA αναφέ-

ρονται : 

α) στις εφαρμογές που συνδέονται με τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες,  

β) στη διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων καθώς και την αναζήτηση λύσεων σε προ-

βλήματα ως θεμελιώδους άξονα των επιστημών,  

γ) στην ικανότητα δημιουργικής εφαρμογής και όχι απλής αναπαραγωγής θεωρητικών 

γνώσεων, 

δ) στην καλλιέργεια της ερευνητικής και επινοητικής ευφυίας, και προπάντων 

ε) στην πραγματική και κριτική κατανόηση κειμένων. 

Από τα αποτελέσματα του τεστ προέκυψε για άλλη μια φορά ότι οι νέοι παρουσιάζουν έλ-

λειμμα βασικών δεξιοτήτων σε μαθηματικά και επιστήμες. Κατά τη διάρκεια της ανακοί-

νωσης των αποτελεσμάτων ο κ. Angel Gurria (πρόεδρος του ΟΟΣΑ) τόνισε ότι: «Ζούμε σε 

μία εποχή πρωτοφανούς καινοτομίας της επιστήμης, αλλά η εκπαίδευση για την επιστήμη δεί-

χνει να μην συμβαδίζει με την καινοτομία αυτή». 

Οι αδυναμίες των εφήβων είναι πολύπλευρες και συνεπώς θα πρέπει να γίνουν ολοκληρω-

μένες προτάσεις στο υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών για τη χώρα 

μας και την νεολαία της επιδόσεων. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες 

που προσφέρουν κίνητρα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προβλέπουν και να θέτουν υψηλές 



4 

προσδοκίες και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών (Hambrick, 2005). Επί-

σης πρέπει να αντιμετωπιστούν αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα ότι τα μαθηματικά και οι 

επιστήμες ανήκουν στα δύσκολα γνωστικά αντικείμενα, που ταυτόχρονα είναι και αφηρη-

μένα και μη σχετιζόμενα με την πραγματική ζωή. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό 

το πρόβλημα είναι η οργάνωση μαθημάτων γύρω από «μεγάλες ιδέες» και διεπιστημονικά 

θέματα, τα οποία βοηθούν στην εδραίωση συνδέσεων και με την καθημερινότητα και άλλα 

μαθήματα. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Τι είναι αποτελεσματικό για τα παιδιά με δυ-

σκολίες στα μαθηματικά;» προέκυψε το βασικό συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις πρέπει α-

ποκλειστικά να στοχεύουν τις ειδικές ατομικές δυσκολίες του παιδιού (Dowker, 2004). 

Ουσιαστικά εισηγείται δηλαδή την εξειδικευμένη ενδεχομένως και εξατομικευμένη αντιμε-

τώπιση της δυσκολίας του παιδιού με το μάθημα. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται ήδη στην 

ειδική αγωγή και συγκεκριμένα στο κομμάτι των μαθησιακών δυσκολίων και την αντιμε-

τώπισή τους ατομικά σε κάθε παιδί. 

Επιπλέον προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπιστούν και είναι απόρροια των προη-

γουμένων: 

➢ Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε οι μαθητές να 

βελτιωθούν στις επιδόσεις τους και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους είναι 

χρήσιμες και στη ζωή τους;  

➢ Ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των παραπάνω στό-

χων;  

➢ Μπορεί ένας διαγωνισμός ή ένα φεστιβάλ να ενισχύσει τους στόχους που θέτει το 

υπουργείο για την εκπαίδευση των νέων; 

Συνεχώς επιβεβαιώνεται η θετική επίδραση των ΤΠΕ στην κατανόηση βασικών εννοιών 

γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες, 

καθώς και η ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία συνθη-

κών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές (Crock et al., 2010). 

Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ως κονστρουκτιβιστικό ( εποικοδομητικό) ερ-

γαλείο, θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να απο-

καλύψουν τις γνώσεις τους και να εξερευνήσουν, να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν 

πληροφορίες, ενώ θα συνεργάζονται ενεργά μεταξύ τους. (Jonassen, Peck, & Wilson, 

1999) 
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Κατά το σχεδιασμό των προτάσεων για την βελτίωση των γνωστικών επιδόσεων των μα-

θητών σε βασικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως είναι οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματι-

κά, κ.α., θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πώς μπορεί η μάθηση να αποκτήσει νόημα με τη 

χρήση της τεχνολογίας. Σε άλλες χώρες γίνεται συζήτηση για μια νέα θεωρία μάθησης που 

ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες, Meanigful Learning Using Technology-MLT- (χρησι-

μοποιείται ο αγγλικός όρος για καλύτερη εννοιολογική απόδοση). Πρόκειται για μια ου-

σιαστική εμπειρία μάθησης που συστηματικά και σκόπιμα δημιουργεί ευκαιρίες, για να 

επιτευχθεί από την μία μια βαθιά και διαρκής κατανόηση δύσκολων εννοιών και από την 

άλλη αναπτύσσει την ικανότητα των μαθητών να συν-εργάζονται για την  επίλυση σύνθε-

των προβλημάτων. Και τα δυο είναι καθοριστικά για την προσωπική ανάπτυξη των μαθη-

τών. (Ashburn, 2006) 

 

1.2 Σκοπός και Στόχοι 

 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη των μαθησιακών αποτελεσμά-

των των τομέων STEM και των δεξιοτήτων που προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική 

στους μαθητές, μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις, όπως είναι οι διαγωνισμοί, τα φεστιβάλ 

και οι εκθέσεις ρομποτικής που διοργανώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Η έρευνα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονείς-μαθητές-

εκπαιδευτικούς. Το υποστηρικτικό περιβάλλον του μαθητή και τα προσωπικά του ενδιαφέ-

ροντα, τα κίνητρα και οι επαγγελματικοί του στόχοι είναι μόνο κάποιοι από τους παράγο-

ντες που εξετάστηκαν. Ο κύριος όγκος της έρευνας εστιάστηκε στις δεξιότητες που ανα-

πτύσσει ο μαθητής αφ’ ενός μέσα από την ενασχόλησή του με την ρομποτική και αφετέρου 

μέσα από τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις που προάγουν την ρομποτική. Οι δεξιότητες 

αφορούν σε: 

➢ ομαδικότητα και συνεργασία,  

➢ ιαχείριση πόρων, όπως είναι ο χρόνος και τα διαθέσιμα υλικά,  

➢ δημιουργικότητα,  

➢ κοινωνικές δεξιότητες, όπως και  

➢ δεξιότητες επικοινωνίας.  

Ειδικότερα, μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, έγινε μια μικρή προσπάθεια α-

ξιολόγησης της εμπλοκής του σχολείου στις εκδηλώσεις ρομποτικής, επίσης ρωτήθηκαν 
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για προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν μελλοντικά υπόψη, για το σχεδιασμό της εκπαι-

δευτικής πολιτικής της χώρας μας. 

 

1.3 Καινοτομία 

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής στους μαθητές είναι μια ιδέα που πρωτοξεκίνησε από την Α-

μερική, εδώ και δυο δεκαετίες, από τις αρχές του 1990. Παρόλου που η χώρα μας κλείνει 

φέτος 10 χρόνια από την εμπλοκή της στους διεθνείς διαγωνισμούς της WRO, οι διαγωνι-

σμοί ρομποτικής έγιναν ευρέως γνωστοί, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην 

κοινωνία, τα τελευταία 3 χρόνια. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σημαντική η μελέτη του φαι-

νομένου των διαγωνισμών και των εκδηλώσεων ρομποτικής γενικότερα και των μαθησια-

κών αποτελεσμάτων που προσφέρουν στους μαθητές και στην προσπάθεια για την ανάπτυ-

ξη των μαθητών ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

 

1.4. Ερευνητικά Ερωτήματα  

 

1.4.1 Ερευνητικά ερωτήματα για τους γονείς 

 

Οι γονείς και κηδεμόνες αποτελούν τα βασικό υποστηρικτικό πλαίσιο στην ανάπτυξη και 

την καλλιέργεια δεξιοτήτων του παιδιού. Πρώτα από όλα καταγράφηκαν οι απόψεις των 

γονέων και κηδεμόνων για τις δεξιότητες που αυτοί αναγνωρίζουν ότι καλλιεργούνται μέ-

σα από τους διαγωνισμούς ρομποτικής. Μεταξύ των άλλων δόθηκαν απαντήσεις στα 

παρακάτω ερωτήματα: 

➢ Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών των γονέων/κηδεμόνων που προωθούν τα παιδιά 

τους με την ενασχόληση στην ρομποτική; 

➢ Οι γονείς/κηδεμόνες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με τους τομείς STEM 

επηρεάζουν τα παιδιά τους στην εμπλοκή τους με την ρομποτική; 

➢ Οι γονείς/κηδεμόνες παρατηρούν βελτίωση των επιδόσεων στα σχολικά μαθήματα 

και αν ναι σε ποια μαθήματα; 

 

1.4.2 Ερευνητικά ερωτήματα για τους μαθητές 
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Τα κριτήρια και τα ενδιαφέροντα των μαθητών αποτελούν κάποια από τα βασικά κριτήρια 

που επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Επιπλέον παράγοντες είναι η 

πρότερη γνώση σε γνωστικά αντικείμενα STEM, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων, όπως είναι η ομαδικότητα και η συνεργασία, η κοινωνικότητα 

και οι δεξιότητες επικοινωνίας 

Η εκπαιδευτική ρομποτική, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από τα βασικά εργαλεία (σετ 

ρομποτικής), παραπέμπει πολύ στα παιχνίδια συναρμολόγησης τύπου Lego. Θα περίμενε 

κανείς ότι οι μαθητές των μικρότερων ηλικιών θα οδηγούνταν στην ενασχόληση με τη ρο-

μποτική με κριτήριο ότι τα ρομπότ είναι παιχνίδια. Ενώ ο επαγγελματικός προσανατολι-

σμός θα ήταν το κριτήρια ενασχόλησης με την ρομποτική των μαθητών των μεγαλύτερων 

τάξεων. Επιπλέον απαντάται το ερώτημα: Οι μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνι-

σμούς ρομποτικής έχουν τις ίδιες απόψεις σχετικά με τις τεχνικές, κατά βάση, λεπτομέ-

ρειες, με αυτούς που δεν έχουν ακόμα την εμπειρία συμμετοχής;  

 

1.4.3 Ερευνητικά ερωτήματα για τους εκπαιδευτικούς 

 

Το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών δομήθηκε σε τέσσερις άξονες: 

➢ Το προφίλ του εκπαιδευτικού που οργανώνει ομάδες ρομποτικής. 

➢ Τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δεξιότητες που προωθούνται μέσα από την 

ενασχόληση με τη ρομποτική και τις εκδηλώσεις ρομποτικής. 

➢ Στις απόψεις τους για την εμπλοκή των σχολείων στους διαγωνισμούς ρομποτικής 

και  

➢ Στις απόψεις των εκπαιδευτικών για προτάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας.  

 

1.5. Δομή της μεταπτυχιακής εργασίας 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναπτύσσεται σε 8 κεφάλαια. 

Στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται ο προβληματισμός της ερευνήτριας, σχετικά με τις επιδό-

σεις των μαθητών στις βασικές δεξιότητες και η συζήτηση που γίνεται στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βρεθεί μια λύση ικανή να ξεπεράσει τις οικονομικές δυ-

σκολίες και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.  
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Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο όρος STEM και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Επί-

σης γίνεται μια σύγκριση της εκπαίδευσης STEM με την STEAM εκπαίδευση που προ-

έρχεται μετά την ενσωμάτωση της τέχνης στην πρώτη.  

Στο 3ο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση των δεξιοτήτων που αποκτώνται και αναπτύσ-

σονται με τη μάθηση μέσω του συνόλου της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκη-

σης. 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον κλάδο της Ρομποτικής και την ένταξη του στην 

εκπαίδευση, με τη χρήση των ρομπότ ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Προτείνονται δρα-

στηριότητες ρομποτικής για όλες της ηλικιακές ομάδες. Επίσης παρουσιάζονται οι 

γνωστές θεωρίες μάθησης που εφαρμόζονται μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική. 

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται εκτενείς παρουσίαση των πανελληνίων, αλλά και τοπικών εκ-

δηλώσεων ρομποτικής, όπως είναι οι διαγωνισμοί WRO, FLL, HYDROBOT, Μαθητι-

κό Φεστιβάλ Ρομποτικής και Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδο-

νίας. Επίσης μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές αναδεικνύεται η συνεχής διάδοση της ρο-

μποτικής στην εκπαίδευση. 

Στο 6ο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση 

της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Παρουσιάζεται το δείγμα, τα ερευνητικά εργα-

λεία ο χρόνος και τόπος της έρευνας. 

Στο 7ο κεφάλαιο αφιερώνεται στην περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

ερωτηματολογίων που δόθηκαν στις 3 ξεχωριστές ομάδες, γονείς-μαθητές-

εκπαιδευτικοί. 

Τέλος στο 8ο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί και οι προτά-

σεις για περαιτέρω μελέτη και έρευνα. 

Μετά τη βιβλιογραφία ακολουθεί το παράρτημα της έρευνας όπου παρατίθενται και τα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. STEM Εκπαίδευση 

 

2.1 Η προσέγγιση των αντικειμένων STEM (Science, Technology, Engi-

neering, Maths) 

 

Ο άνθρωπος στην προσπάθεια του να κατανοήσει τον κόσμο, οδηγήθηκε στον πολυμε-

ρισμό της γνώσης και στην ανάπτυξη πολλών ξεχωριστών επιστημών. Το γνωστικό πε-

ριεχόμενο των επιστημών πέρασε, ως διδακτικό περιεχόμενο, στα μαθήματα του σχολεί-

ου. Η επιστημονική διάσπαση των κλάδων που παρατηρείται στο σχολείο παράλληλα 

κατακερματίζει την ανθρώπινη σκέψη. Ο Αγγελλάκος (2003) θεωρεί ότι «ο συνεχής κα-

τακερματισμός της γνώσης σε επιμέρους αντικείμενα δεν παρέχει την δυνατότητα στον μα-

θητή να αποκτήσει μια συνολικότερη, μια ενιαία εικόνα της πραγματικότητας». 

Ο Dewey στις αρχές του 20ου αιώνα είχε γράψει: «Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς 

κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός. 

Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου όλες οι πλευρές συνδέονται, όλες οι σπουδές προέρχονται από 

σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη, αλλά 

συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσι-

κά ενιαίες» (Dewey, 1990).  

Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονικότητα στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία. Οι Λιαράκου και Φλογαϊτη (2007) ορίζουν τη διεπιστημονικότητα ως 

σύμφυση γνώσης, δηλαδή εννοιών, εργαλείων και προσεγγίσεων που προέρχονται από 

διαφορετικές επιστήμες, με ζητούμενο την ενότητα της γνώσης και τη σφαιρική ανάλυ-

ση και κατανόηση της πραγματικότητας. Για τον Morin ( 1990) η επικοινωνία και συ-

νεργασία των επιστημών μεταξύ τους σε επίπεδο σχολείου, συνιστά βασικό παιδαγωγικό 

στόχο. Έτσι μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει ότι τα «απομονωμένα» γνωστικά πεδία 

στην πραγματικότητα επικοινωνούν μεταξύ τους και ότι η διεπιστημονική επιστήμη δη-

μιουργείται με βάση αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των επιστημών.  
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Ο όρος “STEM” εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2001 από την βιολόγο Judith A. 

Ramaley. Αποτελεί  το ακρωνύμιο από τα τις λέξεις-επιστημονικά πεδία: 

➢ Science (Φυσικές Επιστήμες),  

➢ Technology (Τεχνολογία),  

➢ Engineering (Μηχανική) και  

➢ Mathematics (Μαθηματικά].  

 

Το “STEM” δηλαδή αποτελεί  μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται έτσι, 

ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες καθί-

στανται  απαραίτητες για την κατανόηση βασικών φαινομένων για τη ζωή, να εισαχθούν 

οι επιστήμες των Τεχνολογιών και των Μηχανικών, καθώς  αποτελούν για τον άνθρωπο 

τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. To STEM εστιάζει έτσι στην επίλυση αυθεντι-

κών -πραγματικών, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση. Αυτή επιτυγχάνεται επιλέγο-

ντας έννοιες, μεθοδολογίες και εργαλεία από διάφορες επιστήμες, ώστε να λυθεί ένα 

πρόβλημα, να δημιουργηθεί μια κατασκευή, να κατανοηθεί μία έννοια κλπ.  Ως διαθεμα-

τικότητα πάλι εννοείται η πολύπλευρη μελέτη θεμάτων και η σύνδεση των επιστημονι-

κών πεδίων (διεπιστημονικότητα) μεταξύ τους, ώστε πέρα από την ειδική γνώση, να α-

ντιληφθεί ο/η μαθητής/τρια τη «συνομιλία» των επιστημών και τη συμβολή τους σε όλες 

τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής (Ματσαγγούρας, 2012). 

Το 2005 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ομπάμα, κάλεσε την κοινωνία της Αμερικής να πάρει 

πρωτοβουλίες για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της καινοτομίας. Με το σύνθημα 

“Educate to innovate” («εκπαιδεύστε για να καινοτομήσουμε») ξεκίνησε μία μεγάλη εκ-

στρατεία υπέρ της εκπαίδευσης στο STEM, ώστε κάθε παιδί να αναπτύξει τις προσωπι-

κές του δεξιότητες σε ένα ευνοϊκό γι’ αυτό περιβάλλον μάθησης. Η εκπαίδευση στο 

STEM αποτελεί πλέον οικονομική επιταγή για την Αμερική, διότι σχεδόν όλα από τα 30 

αναπτυσσόμενα επαγγέλματα (νανο-γιατροί, χειρούργοι μνήμης, ειδικοί αντιστροφής 

της κλιματικής αλλαγής, κατασκευαστές διαστημικών οχημάτων κ.α.) μέσα στην επόμε-

νη δεκαετία θα απαιτήσουν τουλάχιστον κάποιο υπόβαθρο σε γνώσεις τεχνολογίας, μη-

χανικής, και μαθηματικών. 

Σ’ όλη την Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τον εγχώριο κλάδο της βιομη-

χανίας προσπαθούν να εντάξουν το STEM στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-

δευσης, και στα παιδαγωγικά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προς αυτή την 



11 

κατεύθυνση έχει αρχίσει από το 2009 μια προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο με 

έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε κάποια σχολεία να αναπτύξουν πιλοτικά νέες δραστηριότητες 

μάθησης και τεχνολογίας στην τάξη, διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργα-

λείων μέσω της  διδασκαλίας με βοήθεια το STEM. 

Στην Ευρώπη μόνο μέχρι το 2020, αναμένεται ότι πάνω από 800.000 θέσεις εργασίας 

που σχετίζονται με τεχνολογίες θα παραμένουν κενές λόγω του διαφαινόμενου χάσματος 

τεχνολογικών δεξιοτήτων, δεδομένου μάλιστα ότι και για θέσεις ακόμα και χαμηλότε-

ρων απαιτήσεων θα ζητείται σχετικά υψηλό επίπεδο γνώσεων που άπτονται του πεδίου 

STEAM (Crecim, 2013). Οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, αναμένεται να συν-

δεθούν άμεσα με την απώλεια της ανταγωνιστικότητας κυρίως σε σχέση με άλλες περιο-

χές του κόσμου – ιδιαίτερα στη Ασία όπου ένας τεράστιος αριθμός αποφοίτων σχολών 

που σχετίζονται με STEAM αποτελεί τον κανόνα. Αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα η 

συμμετοχή ολοένα και πιο συστηματικά των μαθητών σε διάφορες δράσεις που σχετίζο-

νται με τη STEM εκπαίδευση, είτε στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης είτε εκτός σχο-

λικού περιβάλλοντος. Επιβάλλεται να υιοθετηθούν νέες διδακτικές μέθοδοι και να ευ-

νοηθεί η χρήση καινοτόμων εργαλείων που να εξυπηρετούν αποτελεσματικά στην καλ-

λιέργεια θετικού κλίματος, ως προς την ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων. Αυτές 

είναι απαραίτητες όχι μόνο στην επιτυχία του ατόμου στον επαγγελματικό τομέα αλλά 

και στη επιτυχή λειτουργία του ως μονάδας στην ζωή του και στην αλληλεπίδραση με 

τους γύρω του. 

Έρευνες από το National Science Foundation δείχνουν ότι, μέσα από καλές πρακτικές 

στη STEM εκπαίδευση, οι μαθητές/τριες όλων των τύπων σχολείων μπορούν να εμπλα-

κούν σε υψηλής ποιότητας εκμάθηση  των επιστημών, της τεχνολογίας, μηχανικής και 

μαθηματικών. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή είναι η 

αναζήτηση και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν την εμπλοκή - 

γνωστική, συναισθηματική, συμπεριφορική - περισσότερων μαθητών/τριών σε δραστη-

ριότητες STEM. Αρχικός στόχος βέβαια παραμένει η προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

των μαθητών/τριών, ούτως ώστε να θέλουν να εμπλακούν σε δραστηριότητες STEM και 

όχι να συμμετάσχουν επειδή πρέπει να το κάνουν. (“Successful STEM Education”, 

2011; “National Research Council, Committee on Highly Successful Schools or Pro-

grams for K–12 STEM Education”, 2011; Hom, 2014; McMurrer, 2008; “National Math 

and Science Initiative”, 2014)  
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Και ενώ η εκπαίδευση που είναι προσανατολισμένη στα αντικείμενα STEM, ευρέως θε-

ωρείται ότι θα δώσει την οικονομική ώθηση που χρειάζεται ο κόσμος, υπάρχουν πολλοί 

πολέμιοι της. Υπάρχει η αντίληψη ότι  δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τις προσπάθειες 

βιωσιμότητας στα χέρια του STEM. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι, μια κριτική παρέμβα-

ση από διορατικούς της παιδαγωγικής επιστήμης που να είναι πρόθυμοι να πάνε μαζί με τα 

κοινωνικά κινήματα για να μετουσιώσουμε τη σχέση μεταξύ του σχολείου και της κοινω-

νίας, ως τμήμα ενός μεγάλου αγώνα για τη χειραφέτηση.  (Richard Kahn, Sam Fassbinder 

and Anthony Nocella ,2012) 

H εκπαίδευση STEM διδάσκει την ανεξάρτητη καινοτομία και επιτρέπει στους/στις μα-

θητές/τριες να εξερευνήσουν καλύτερα και εις βάθος όλα τα μαθήματα, χρησιμοποιώ-

ντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω αυτής. Όλα τα επαγγέλματα απαιτούν πλέον 

εργαζόμενους/ες που έχουν την ικανότητα να σκέφτονται κριτικά, να δουλεύουν ως μέ-

λη μιας ομάδας και συγχρόνως ανεξάρτητα και να διαθέτουν δεξιότητες STEM, που θα 

γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των Αμερικανών μαθητών και των μαθητών άλλων χω-

ρών (Fioriello, 2015). 

Σκοπός της STEM εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση τους/τις μαθητές/τριες για τις ανάγκες του 21ου αιώνα, αναπτύσσοντας δεξιότη-

τες ζωής και γενικεύοντας το περιεχόμενο της γνώσης σε πραγματικά πλαίσια. Προϋπο-

θέτει την ενεργητική μάθηση μέσα σε ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον. Με 

την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στη διατύπωση 

ερωτημάτων, στην επίλυση προβλημάτων και σε δραστηριότητες που απαιτούν πρακτι-

κή εξάσκηση, αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα της ζωής  με ομαδοσυνεργατι-

κή προσέγγιση. Έτσι,: 

➢ καθίστανται  επιστημονικά, τεχνολογικά και μαθηματικά εγγράμματοι,  

➢ αποκτούν τη δυνατότητα να απαντούν σε σύνθετα ερωτήματα,  

➢ να ερευνούν παγκόσμια ζητήματα,   να επινοούν λύσεις για τα προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου,  

➢ να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας το περιε-

χόμενο των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών 

(“Maryland State Department of Education”, 2012). 
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2.2 STEAM vs STEM 

 

Το STEAM είναι ένα κίνημα που υποστηρίζεται από τη σχολή σχεδιασμού του Rhode Is-

land (RISD) και υιοθετείται ευρέως από ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες.  

Το ακρωνύμιο STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths) περιλαμβάνει 

και την τέχνη μέσα στην βασική συστάδα των γνωστικών αντικειμένων STEM. Στα Ελ-

ληνικά, από εποχής Ομήρου, η «τέχνη» προέρχεται εκ του «τίκτω» και σημαίνει την ευ-

φυΐα και την επιδεξιότητα στην εργασία ή επιτηδειότητα στο χέρι, στον Όμηρο λεγόταν 

για τον ναυπηγό, ενώ στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή λεγόταν για τον μάντη (Λεξικό 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, H.G.Liddell-R.Scott.). Ο άνθρωπος μέσα από την τέχνη, 

γίνεται δημιουργός για χρηστικά αντικείμενα, αλλά και εκφραστής  του καλού και του 

ωραίου που έχει ως σκοπό να προκαλέσει την αισθητική συγκίνηση και ταυτόχρονα 

πνευματική και ηθική καλλιέργεια. Επίσης είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική ζωή και 

εκφράζει τον ανθρώπινο πολιτισμό.  

Μέσα από μελέτες σχεδόν 20 χρόνων ο Howard Gardner (1973, 1983, 1990) τεκμηρίωσε 

ότι η αισθητική εμπειρία προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να επεξεργάζεται 

πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων γίνεται δυνατή:  

α) η έκφραση ολιστικών και λεπτομερών νοημάτων,  

β) η σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων και  

γ) γενικά η έκφραση διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, που βοηθούν στην κατανό-

ηση αυτών των νοημάτων που δεν καλύπτονται με ορθολογικά επιχειρήματα. 

Μια ακόμα μελέτη, προερχόμενη αυτή τη φορά από τον τομέα της ανατομίας και της 

νευροφυσιολογίας, έρχεται να τεκμηριώσει την εκπαιδευτική σημασία της αισθητικής 

εμπειρίας. Σύμφωνα με την παραπάνω, για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται ολοκλη-

ρωμένα, χρειάζεται την ισότιμη και αλληλοσυμπληρωμένη λειτουργία και των δυο ημι-

σφαιρίων του εγκεφάλου του (Watzlawikc κ.α, 1967). Το αριστερό ημισφαίριο έχει ως 

κύρια λειτουργία του την εκλογίκευση και προσφέρει τη δυνατότητα ορθολογικής κατα-

νόησης της πραγματικότητας. Το δεξί ημισφαίριο είναι ειδικευμένο στην άμεση, διαι-

σθητική και ολιστική σύλληψη πολύπλοκων σχέσεων και εμπειριών. 

Σύμφωνα επίσης με τον αμερικάνικο Διεθνή Οργανισμό Εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης 

(National Art Education Association ή ΝΑΕΑ) (1996), η εκπαιδευτική επιτυχία των παι-

διών μας εξαρτάται από τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα είναι από τη μία εγγράμ-
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ματη αλλά και γεμάτη φαντασία και από την άλλη ανταγωνιστική, αλλά και δημιουργι-

κή. Η τέχνη δημιουργεί κουλτούρες και χτίζει πολιτισμούς, άρα έχει μεγάλη - σημαντική  

πολιτιστική προσφορά. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι «η δυνατότητα σύνδεσης της τέχνης 

με άλλα πεδία μάθησης είναι σε μεγάλο βαθμό δυνατή, καθώς η τέχνη μπορεί να βρίσκεται 

στον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας», προωθώντας έτσι τη διαθεματικότητα. 

(Τρίμη 2004) 

Ένας άνθρωπος δέχεται εκατοντάδες πληροφορίες, μόνο από τις εικόνες που αντικρίζει. 

Επίσης είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό σε οπτικά ερεθί-

σματα, τόσο όσον αφορά στην απομνημόνευση πληροφοριών - αφού απομνημονεύει το 

30% των πληροφοριών με οπτικό τρόπο -, όσο και στη μάθηση - μιας και ο άνθρωπος 

μαθαίνει κατά 83% μέσω της όρασης (Σιμάτος 1995). 

Αφού, λοιπόν, οι νέες γενιές μεγαλώνουν με συνεχώς αυξανόμενη την επίδραση των ει-

κόνων στη ζωή τους, εκείνο που προκύπτει ως αναγκαιότητα είναι η εκπαίδευσή τους 

στον τρόπο πρόσληψης και χειρισμού της εικόνας, ή αλλιώς η εκπαίδευσή τους στον «ο-

πτικό αλφαβητισμό». Ως «οπτικός αλφαβητισμός» ή «αλφαβητισμός της εικόνας» ανα-

φέρεται το είδος της μόρφωσης που έχει σχέση με τη δημιουργία νοήματος από τα οπτι-

κά ερεθίσματα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σχετίζεται, δηλαδή, με την 

ικανότητα κατανόησης, σύλληψης ιδεών, παραγωγής ερμηνειών, καθώς και κριτικής α-

νάγνωσης και επικοινωνίας όλων αυτών (Α. Ράπτης – Α. Ράπτη, 2002). 

Οι Τέχνες βασίζονται συνήθως στην καλλιτεχνική έμπνευση και χρησιμοποιούν σε πολ-

λές περιπτώσεις την ελεύθερη σκέψη και τη φαντασία. Αυτές οι ιδιότητες  μπορεί εκ 

πρώτης όψεως να φαίνονται αταίριαστες με τους τομείς STEM. Ωστόσο έχει αποδειχθεί, 

ότι αυτές ακριβώς οι ιδιότητες των Τεχνών εισάγουν σε αρκετές περιπτώσεις έναν νέο 

τρόπο σκέψης, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτήσει την καλλιτεχνική και την επιστημονική 

κοινότητα με  καινοτόμες ιδέες και δράσεις. Υπό την έννοια αυτήν οι τομείς STEM και 

οι Τέχνες, παρόλο που παρουσιάζουν αντίθετα χαρακτηριστικά, όπως διαφαίνονται στον 

πίνακα 2.1-1, λειτουργούν παρόλα αυτά συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ως 

προς τη σύλληψη ιδεών, τη σκέψη και τη δημιουργικότητα. (Sousa και Pilecki, 2013) 

Πίνακας 2.1-1 Σύγκριση  χαρακτηριστικών των τομέων STEM και των Τεχνών 
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STEM Τέχνες 

Αντικειμενική θεώρηση Υποκειμενική θεώρηση 

Στηρίζεται στη Λογική Στηρίζεται στη Διαίσθηση 

Χρειάζεται Αναλυτική Σκέψη Χρειάζεται Αισθητική Προσέγγιση 

Δύναται να αναπαραχθεί Είναι μοναδική 

Έχει χρηστική αξία Δεν έχει ουσιώδη αξία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. Δεξιότητες 21ου αιώνα  

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ συχνά λόγος για τις δεξιότητες με τις οποίες πρέπει να 

είναι εφοδιασμένος/η ο/η μαθητής/τρια, ώστε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που απαι-

τούνται στην σύγχρονη εποχή. Στο βιβλίο του μαθητή του ΣΕΠ της Α’ Λυκείου (2011) οι 

δεξιότητες αυτές αναφέρονται στις γνώσεις και στις ικανότητες, στις εμπειρίες και στον 

τρόπο σκέψης και σε άλλα γνωρίσματα του ανθρώπου, που όταν χρησιμοποιούνται μεμο-

νωμένα ή σε ποικίλους συνδυασμούς, συμβάλουν στην επιτυχία ενός επιθυμητού αποτελέ-

σματος. Οι μαθητές/τριες μέσα σε δεδομένο χρόνο αξιοποιούν και εφαρμόζουν τις γνώσεις 

που κατέκτησαν, ώστε να ολοκληρώσουν εργασίες και να επιλύσουν προβλήματα που 

τους/τις ανατίθενται. Οι δεξιότητες, βασισμένες στην ανάπτυξη ικανοτήτων, δεν είναι έμ-

φυτες σε όλα τα άτομα, αλλά επίκτητες. Δηλαδή, αποκτώνται και αναπτύσσονται με τη μά-

θηση μέσω του συνόλου της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης. Οι δεξιότητες α-

ποτελούν το ζητούμενο για την άσκηση ενός επαγγέλματος και την επιτυχία σε αυτό. Έ-

νας/μία εργαζόμενος/η, για να πετύχει στις σημερινές εργασιακές συνθήκες, θα πρέπει να 

διαθέτει ένα σύνολο κομβικών δεξιοτήτων. Από έρευνες που διεξήχθησαν σε ευρωπαϊκούς 

φορείς και σε εκπαιδευτικά-ερευνητικά ιδρύματα ταξινομήθηκαν οι βασικές δεξιότητες 

στις παρακάτω κατηγορίες: https://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/Skills) 

➢ Βασικές δεξιότητες 

➢ Δεξιότητες χειρισμού διαδικασιών 

➢ Κοινωνικές δεξιότητες 

➢ Δεξιότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 

➢ Τεχνικές δεξιότητες 

➢ Συστημικές δεξιότητες 

➢ Δεξιότητες διαχείρισης πόρων 

Η τεχνολογία εξελίσσεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς και προς αυτό το σημείο 

πρέπει να στρέψουμε τη νέα γενιά. Παρακάτω δίνονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα από την ανθρώπινη ιστορία, που σηματοδοτούν το μέγεθος των ραγδαίων τεχνολογι-

κών μεταβολών. Αν σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος έχει ζωή εδώ και 50000 χρόνια στον πλα-

https://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/Skills
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νήτη, κι αν υπολογίσουμε κάθε γενιά με 32 χρόνια τότε ο άνθρωπος υπάρχει για 1600 γενε-

ές (Πρόκειται για μια στατιστική σύμβαση, και ο αριθμός υπολογίζεται με το μέσο όρο η-

λικίας του πληθυσμού.). Από αυτές οι 1300 γενιές έζησαν στις σπηλιές. Μόνο σε 140 γε-

νιές έχουμε γραφή, μόνο σε 12 γενιές έχουμε τυπογραφία, μόνο σε 8 γενιές έχουμε ακριβή 

μέτρηση του χρόνου, μόνο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 γενεών έχουμε ηλεκτρικές 

μηχανές, μόνο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 γενεών έχουμε την εμπειρία των αερο-

πορικών ταξιδιών, των διαστημικών πτήσεων, των μικροκυμάτων, της νανοτεχνολογίας, 

των υπολογιστών και των δικτύων. (United Nations, 1993) 

Σύμφωνα με το Cedefop (2016), επικαλούμενο μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μελε-

τών Bruegel, η αυξανόμενη χρήση ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης στη θέση ανθρώπων – 

εργαζομένων, καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Οι ειδικοί της ομάδας Skills Panorama του Cedefop, τονίζουν ότι η εφαρμο-

στέα εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να εφοδιάζει τους εργαζομέ-

νους με προσόντα λιγότερο επιδεκτικά σε μηχανική αντικατάσταση 

 Οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το λόγο του Richard Riley 

(γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο του προέδρου Κλίντον), σύμφωνα με 

τον οποίο κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού τους προγράμματος: «προετοιμάζουμε 

τους μαθητές για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμα ... χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 

που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί ... προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που δεν γνωρίζου-

με ακόμη ότι υπάρχουν». (Gunderson κ.α, 2005) 

Η σωστή εκπαίδευση των νέων ανθρώπων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στον αιώνα που 

ζούμε. Κανένα πρόβλημα από αυτά που η κοινωνία θεωρεί μεγάλα, όπως είναι η  υπερθέρ-

μανση του πλανήτη, η θεραπεία των ασθενειών, ο τερματισμός της φτώχειας κ.α δεν πρό-

κειται να επιλυθεί, αν δεν  προετοιμάζονται οι αυριανοί πολίτες, έτσι ώστε να συμβάλουν 

στον κόσμο της εργασίας και της πολιτικής ζωής, μέσα από την εκπαίδευση, για να επιλυ-

θούν αυτά τα προβλήματα, που είναι προβλήματα όλων μας. Απαιτείται να αλλάξει και ο 

τρόπος εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπ’ όψη βασικές παραμέτρους (Εικόνα 2), ώστε ο/η μα-

θητής/τρια να είναι ικανός/ή να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που θα συναντήσει στο 

μέλλον. Σε σχέση με άλλες εποχές, έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας, τα εργαλεία που χρη-

σιμοποιούνται, ακόμα και ο τρόπος που ερευνώνται τα δεδομένα, και ο τρόπος επικοινωνί-

ας των ανθρώπων μεταξύ τους. (Trilling, Fadel, 2009) 
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Εικόνα 2. Παράμετροι που μεταβάλλουν την μάθηση του 21ου αιώνα 

 Οι Trilling και Fadel (2009) απεικονίζουν με τη μορφή ενός ουράνιου τόξου (Eικόνα 3) τα 

επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται περισσότερο για την εποχή μας, συ-

μπεριλαμβανομένης της μάθησης μέσω παραδοσιακών σχολικών θεμάτων και σύγχρονων 

θεμάτων περιεχομένου σε συνδυασμό με δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

 

Εικόνα 3. Το Ουράνιο Τόξο των Trilling & Fedal 

Η μάθηση του 
21ου αιώνα

Γνώση 
Εργασίας

Σκεπτόμενα 
Εργαλεία

Ψηφιακός 
Τρόπο Ζωής

Μάθηση 
Έρευνας
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Οι Trilling και Fedal (2009) αφού μελέτησαν  τις δεξιότητες που κρύβονται στα επιμέρους 

τμήμα του Ουράνιου Τόξου κατέληξαν στον πίνακα 3.1-1. Στην 2η στήλη του πίνακα θα 

χρησιμοποιηθούν οι αγγλικοί όροι, για να τεκμηριωθεί  ο ορισμός 7Cs Skills από την μία, 

αλλά και γιατί είναι οι ορισμοί των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως τους συναντάμε στην 

διεθνή βιβλιογραφία.  

Πίνακας 3.1-1 Δεξιότητες του 21ου αιώνα 

Δεξιότητες 21ου αιώνα 7Cs Skills 

Μάθηση & Καινοτομία  

Κριτική Σκέψη & Επίλυση προβλημά-

των 

Επικοινωνία  

 Συνεργασία 

 

Δημιουργικότητα & Καινοτομία 

Critical Thinking and Problem Solving 

Communications, Information and Media 

Literacy 

Collaboration, Teamwork and Leadership 

Creativity and Innovation 

Ψηφιακός Γραμματισμός  

Πληροφορία 

Μέσα Επικοινωνίας 

Εκμάθηση ΤΠΕ 

[Περιλαμβάνεται στο Communications] 

[Περιλαμβάνονται στο Communications] 

Computing and ICT Literacy 

Δεξιότητες Ζωής & Καριέρας  

Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα 

Πρωτοβουλία και Αυτοδιάθεση 

Κοινωνική και Διαπολιτισμική Αλληλε-

πίδραση 

Παραγωγικότητα και Ευθύνη Λογοδο-

σίας 

Ηγεσία και Ευθύνη 

Career and Learning Self-Reliance 

[Περιλαμβάνεται στο Career and Learning 

Self-Reliance] 

Cross-Cultural Understanding 

[Περιλαμβάνεται στο Career and Learning 

Self-Reliance] 

[Περιλαμβάνεται στην Collaboration] 

Αν στις  βασικές «3Rs» Δεξιότητες, αυτή της Κατανόησης του κειμένου (Reading), Παρα-

γωγής Γραπτού Λόγου (‘Riting) και Μαθηματικών (‘Rithmetic) πολλαπλασιάσουμε και τις 

7Cs Δεξιότητες τότε έχουμε τον τύπο για μια πετυχημένη μάθηση για τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες του νέου αιώνα. 

3Rs X 7Cs = 21st Century Learning 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

 4.1 Εισαγωγή 

 

Η Ρομποτική (Robotics) είναι κλάδος της επιστήμης της τεχνολογίας που ασχολείται με τη 

σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ, αποτελώντας έτσι έναν συνδυασμό πολλών 

άλλων επιστημών, κυρίως της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. 

Η χρήση των ρομπότ στην καθημερινή ζωή οδήγησε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα στην 

εισαγωγή  της ρομποτικής σε διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες. Πρώτος ήταν ο 

Jonassen (2000) που πρότεινε την ενσωμάτωση της ρομποτικής σε πανεπιστημιακά προ-

γράμματα νέων εκπαιδευτικών. Το επιχείρημά του, ότι δηλαδή η τεχνολογία και τα διάφο-

ρα τεχνολογικά μέσα μπορούν να θεωρηθούν ως νοητικά εργαλεία (cognitive tools) ή 

“Mindtools”, τα οποία ενισχύουν και εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ήταν η 

βάση για να ξεκινήσει η ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως εργαλείο στην εκπαιδευτική δια-

δικασία σε διάφορα επίπεδα (Chambers & Carbonaro, 2003). Η ενσωμάτωση τους, πραγ-

ματοποιήθηκε αρχικά στα πανεπιστήμια και αργότερα στα σχολεία χρησιμοποιώντας ολο-

κληρωμένα πακέτα ρομποτικής σε συνδυασμό με κατάλληλα περιβάλλοντα προγραμματι-

σμού (Klassner & Anderson, 2003). 

Έχει αποδειχθεί ότι η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ικανή να βοηθήσει τους μαθητές και 

στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων (Blanchard et al., 2010) καθώς και να συντελέσει 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης (Touretzky et al., 2013). 

 

4.2. Δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

 

Τα παιχνίδια τύπου Lego εδώ και δεκαετίας έχουν ταυτιστεί με τα πλέον  αξιόλογα παιχνί-

δια που προάγουν τις μηχανοκινητικές  δεξιότητες του παιδιού και την φαντασία  στις κα-

τασκευές. Τα παιχνίδια της Lego π.χ. συνεχίζουν να αποτελούν ασφαλή και εκπαιδευτική 

επιλογή για τους γονείς που επιδιώκουν να προσφέρουν τις καλύτερες επιλογές για τα παι-
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διά τους από τους πρώτους  μήνες της ζωής τους. Τα Lego με το πέρασμα των χρόνων  ε-

ξελίχθηκαν, ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σημερινών παι-

διών, ιδιαίτερα των παιδιών της προσχολικής και σχολικής ηλικίας που τα συναρπάζει  η 

τεχνολογία. Έτσι δημιουργήθηκαν τα Lego Mindstorms. Ο λόγος για τη γραμμή παραγω-

γής της Lego που συνδυάζει προγραμματιζόμενα τούβλα Lego με ηλεκτρικές μηχανές, αι-

σθητήρες και τεχνικά κομμάτια Lego (εργαλεία, άξονες, ακτίνες, και υδραυλικά μέρη), κα-

τάλληλα για να χτίσει ο χρήστης ρομπότ και άλλα αυτοματοποιημένα ή αλληλεπιδραστικά 

συστήματα. Τα «παιχνίδια» αυτά κυκλοφόρησαν πρώτη φορά στο εμπόριο το 1998 με την 

επωνυμία “Robotics Invention System” όπου  σε μία συσκευασία περιέχονταν δύο μηχα-

νές, δύο αισθητήρες αφής, και ένας αισθητήρας φωτός.  

 

Εικόνα 4 Robotics Invention System 

Το 2006 η έκδοση αναβαθμίστηκε σε “Lego Mindstorms NXT” (Εικόνα 5) με τρεις μηχα-

νές με σερβοκινητήρα και τέσσερις αισθητήρες για την αφή, το φως, τον ήχο, και την από-

σταση. Η τελευταία πλατφόρμα ρομποτικής, το Lego Mindstorms EV3 (Εικόνα 6), κυκλο-

φόρησε το 2013 και υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το λογισμικό και το υλι-

κό, τους αισθητήρες και το kit με τα προηγούμενα μοντέλα. Τα Lego Mindstorms μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστεί ένα μοντέλο ενσωματωμένου συστήματος με 

ηλεκτρομηχανικά μέρη ελεγχόμενα από υπολογιστή. Με τα Mindstorms, βέβαια, μπορούν 

να διαμορφωθούν και άλλα ενσωματωμένα συστήματα, όπως ελεγκτές ανελκυστήρων έως 

βιομηχανικά ρομπότ, ανάλογα με το πόσο πλούσιο θα είναι το Mindstorm kit που θα αγο-

ράσει κανείς. 
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                   Εικόνα 5 LegoMindstorms NXT                         Εικόνα 6. LegoMindstorms EV3 

Τα εκπαιδευτικά ρομπότ της Lego τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή 

αρχάριων μαθητών στην εκμάθηση του προγραμματισμού, σε μαθήματα πληροφορικής. Τα 

τελευταία χρόνια η ρομποτική, δίνει τη δυνατότητα στο/η μαθητή/τρια να εμπλακεί ενερ-

γητικά με τη δράση. Δίνεται η δυνατότητα της χρήσης τους σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευ-

σης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως από τις Φυσικές Επιστήμες και άλλα 

γνωστικά αντικείμενα.  

Στο μάθημα της Φυσικής π.χ. μέσα από τα ρομπότ μπορεί να αναδειχθεί  η μελέτη της κί-

νησης, η μελέτη της επίδρασης της τριβής, η μελέτη της σχέσης των δυνάμεων, η μεταφο-

ρά ενέργειας κ.α. Τα Μαθηματικά και η Γεωμετρία προσφέρονται ως επιστήμες για κατα-

νόηση των αναλογιών, τη μέτρηση των αποστάσεων, την κατανόηση βασικών γεωμετρι-

κών ιδιοτήτων όπως η περίμετρος κ.α. Στην Μηχανική μπορεί να κατασκευαστεί το ρο-

μπότ, να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν οι μηχανικές λύσεις και να προαχθεί ο τεχνολογι-

κός αλφαβητισμός. Μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα 

ρομπότ ακόμα και στην Ιστορία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εργασίας των 

μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ευόσμου που παρουσιάστηκε στα πλαίσια των εργασιών του 

9ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Τα μάτια του 

Τάλω. Τηλεκατευθυνόμενο όχημα με δυνατότητα λήψης και μετάδοσης εικόνας». Τα παι-

διά έχουν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο να αντιληφθούν την τεχνολογία της εποχής και 

τα μηχανικά χαρακτηριστικά του μυθικού ρομπότ. 

Οι μαθητές/τριες που εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με LEGO Mindstorms 

αποκτούν την ικανότητα να: (www.stem.edu.gr) 

➢ περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ρομπότ (Τεχνολογία), 

➢ περιγράφουν και να εξηγούν την λειτουργία απλών δομικών στοιχείων, όπως είναι 

τα γρανάζια, οι άξονες, οι συνδετήρες (Τεχνολογία), 

➢ σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μηχανή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υ-

λικά όπως ρόδες, άξονες, κινητήρες (Τεχνολογία), 
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➢ χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό και προγραμματιστικές δομές για να κινή-

σουν και να ελέγξουν την κατασκευή τους με κινητήρες και αισθητήρες όπως η 

χρήση εικονοεντολών, εντολών ελέγχου, επανάληψης (Πληροφορική), 

➢ υπολογίζουν φυσικές ποσότητες που επιδρούν στη σχεδίαση και τη λειτουργία της 

κατασκευής τους, όπως η απόσταση, η γωνία βολής, το μήκος του άξονα (Φυσική), 

➢ συνδυάζουν γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και πληροφορικής για την δημιουργία 

συναρπαστικών project, 

➢ αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλήματος, 

➢ διατυπώνουν υποθέσεις και να ελέγχουν την ορθότητά τους, 

➢ διατυπώνουν και να αξιολογούν επιχειρήματα που στηρίζονται στα δεδομένα που 

έχουν συλλέξει, 

➢ αυτοοργανώνονται και να ελέγχουν την πορεία της εργασίας τους, 

➢ γνωρίζουν και να αξιολογούν τη προσφορά της επιστήμης και της τεχνολογίας στην 

ευημερία του σύγχρονου ανθρώπου, 

➢ εργάζονται σε ομάδες, να υλοποιούν projects, να εναλλάσσουν ρόλους, 

➢ ετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο για τη συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους 

Διαγωνισμούς για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτι-

κής Ρομποτικής WRO. 

Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής απαιτούνται τα εξής: 

1. Ρομποτικά κιτ. 

2. Λογισμικό Προγραμματισμού και ρομποτικών κατασκευών 

3. Σχέδια Μαθήματος 

Τα ρομποτικά κιτ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την κατα-

σκευή απλών και μέσης δυσκολίας ρομποτικών κατασκευών. Θα πρέπει να δίνεται η δυνα-

τότητα ανάπτυξης πολλών διαφορετικών τελικών κατασκευών και όχι μιας κατασκευής με 

δυνατότητα προσθαφαίρεσης αισθητήρων. Η αντοχή και η αξιοπιστία των υλικών είναι κα-

θοριστική για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.  

Υπάρχουν ειδικά κιτ για όλες τις ηλικίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ρομπότ 

Βee-Βot (Εικόνα 7) και Βlue-Βot (Εικόνα 8). Το Bee-Bot είναι σχεδιασμένο για χρήση από 

μικρά παιδιά. Είναι πολύχρωμο, εύχρηστο και φιλικό και για τους λόγους αυτούς είναι ένα 

ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία του προσανατολισμού στο χώρο, της εκτίμησης, της 

επίλυσης προβλημάτων και της διασκέδασης. Το Blue-Bot, είναι η νέα έκδοση του ρομπότ 
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Bee-Bot με ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: μια σύνδεση Bluetooth που επιτρέπει τον προ-

γραμματισμό του ρομπότ είτε από ένα tablet ή PC, είτε απευθείας μέσω των πλήκτρων. 

                

        Εικόνα 7. Bee-Bot                                                 Εικόνα 8. Blue-Bot 

Το λογισμικό προγραμματισμού θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση από παιδιά, τα ο-

ποία δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και γνώση προγραμματισμού. Το περιβάλλον θα 

πρέπει να ενθαρρύνει την εστίαση στο προς επίλυση πρόβλημα και όχι να προκαλεί γνω-

στική υπερφόρτωση στα παιδιά. Η αμφίδρομη σχέση φυσικής κατασκευής και προ-

γράμματος ελέγχου θα πρέπει να γίνεται εύκολα αντιληπτή. (Προτάσεις της ΠΕΚΑΠ για 

την  εκπαιδευτική ρομποτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2010) 

Μια σύγχρονη διεθνής πρακτική με εξαιρετικά αποτελέσματα είναι η χρήση  γραφικού ο-

λοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος μέσω εικονιδίων (Εικόνα 9). Σε πολλές 

περιπτώσεις κατηγορίες εικονιδίων - εντολών ομαδοποιούνται σε ένα εικονίδιο. Το κάθε 

εικονίδιο μπορεί να αποτελεί μια εντολή, μια ολοκληρωμένη δομή, μια παράμετρο, μια τι-

μή κλπ. που ο/η χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τα εικονίδια - εντολές σύρονται στην 

επιφάνεια εργασίας, παραμετροποιούνται, αν είναι απαραίτητο, και στη συνέχεια συνδέο-

νται μεταξύ τους. Η ανάπτυξη ενός προγράμματος μ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί εύκολη 

διαδικασία, αφού απαιτείται ελάχιστη ή και καθόλου γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
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Εικόνα 9. Γραφικό Περιβάλλον Προγραμματισμού Ρομπότ μέσω εικονιδίων 

Ένας βασικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού της Πληροφορικής είναι αυτός του σχεδιαστή 

εκπαιδευτικών σεναρίων, μαθησιακών δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας, ώστε να ε-

ναρμονίσει στις δραστηριότητες που υλοποιεί βάσει των  επιδιώξεων του ΑΠΣ των ΤΠΕ με 

τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών και να αναγνωρίζει τις ι-

διαίτερες ανάγκες και τα ειδικά ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, ώστε να μπορεί, μέσω των 

δραστηριοτήτων που υλοποιεί, να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη. (Πήλιουρας 

κ.α., 2010)  

Η ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων απαιτεί εξαιρετική γνώση από τον/την διδάσκοντα/ουσα 

του ρομποτικού κιτ, του λογισμικού ανάπτυξης και της γλώσσας προγραμματισμού. Επιτυ-

χημένα σχέδια μαθήματος μπορούν να θεωρηθούν αυτά που καλύπτουν τις εξής προϋποθέ-

σεις: 

➢ Το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους/τις μαθητές/τριες. 

➢ Ο/η καθηγητής/τρια λειτουργεί ως συντονιστής/στρια και όχι ως αυθεντία. 

➢ Η δραστηριότητα είναι αυθεντική και  αντιμετωπίζει ένα πολυδιάστατο πραγματικό 

πρόβλημα που ιδανικά προσφέρει πολλές λύσεις. 
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➢ Υπάρχει τουλάχιστον μια προγραμματιζόμενη ρομποτική κατασκευή και τουλάχι-

στον ένα πρόγραμμα που συνδυασμένα θα αποτελούν την λύση του προβλήματος. 

➢ Οι μαθητές/τριες πρέπει να κατανοούν με απόλυτη ακρίβεια τους στόχους της δρα-

στηριότητας. 

➢ Οι μαθητές/τριες πρέπει να εξοικειώνονται με το ρομποτικό κιτ. 

➢ Οι μαθητές/τριες πρέπει να εξοικειώνονται με το περιβάλλον ανάπτυξης. 

➢ Οι μαθητές/τριες πρέπει να εξοικειώνονται με τον τρόπο και τη γλώσσα προγραμ-

ματισμού. 

➢ Πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να συνθέσουν και να ολοκληρώ-

σουν τις υφιστάμενες γνώσεις που συσχετίζονται με τη δραστηριότητα. 

➢ Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για το πώς θα κατασκευαστεί νέα 

γνώση και το διαθεματικό πλαίσιο που θα καλύπτει. 

➢ Πρέπει να προάγεται η συνεργασία των μαθητών/τριων και η άμβλυνση των μεταξύ 

τους συγκρούσεων. 

➢ Πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, η αυτονομία, η φαντασία, ο 

πειραματισμός και η διερεύνηση. 

➢ Η δραστηριότητα να χωρίζεται σε επιμέρους στάδια. Για παράδειγμα ανάλυση σε-

ναρίου, κατασκευή του ρομπότ, προγραμματισμός, έλεγχος, ανατροφοδότηση κ.ά. 

➢ Πρέπει ανά στάδιο να προτείνεται στους μαθητές/τριες μια πιθανή επιστημονική 

μεθοδολογία για την επίλυση των προκλήσεων του συγκεκριμένου σταδίου. 

➢ Ο/η μαθητής/τρια πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογικές δεξιότητες και  προσωπικό 

ερευνητικό τρόπο για να προτείνει, σχεδιάσει, υλοποιήσει και ελέγξει την δική 

του/της λύση. Αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται στο πλαίσιο της ομάδας. 

➢ Θα πρέπει να δίνονται  ευκαιρίες συναδελφικής καθοδήγησης από την αρχή έως το 

τέλος της δραστηριότητας.  
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4.3 Ενδεικτική χρήση Λογισμικών Ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Το 2010 εκδίδεται η Υπουργική απόφαση Φ.3/609/60745/Γ1 με θέμα «Ορισμός 800 

12/θέσιων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

(ΕΑΕΠ)», στην οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή της Πληροφορικής ως ξεχωρι-

στού γνωστικού αντικειμένου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πρωινό ωράριο. Το μά-

θημα προβλέπεται να είναι δίωρο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, διδάσκεται 

από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Ταυτόχρονα στο 

επικαιροποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του 2010 καθορίζεται η εισα-

γωγή της Πληροφορικής στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με βάση το εφικτό ή πραγματο-

λογικό μοντέλο και ο τίτλος του μαθήματος γίνεται Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (ΑΠΣ, 2010). 

Η Πανελλήνια Ένωση των Καθηγητών της Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π) προτείνει στους 

εκπαιδευτικούς πληροφορικούς, που θα διδάξουν στα Δημοτικά σχολεία, να χρησιμοποιή-

σουν δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής για να εισάγουν τους μικρούς μαθητές 

στις έννοιες της Πληροφορικής. 

Για τη διδασκαλία στην Α΄& Β΄ Δημοτικού προτείνονται τα προγραμματιζόμενα ρομπότ 

δαπέδου, όπως είναι τα bee-bot, γιατί είναι ειδικά κατασκευασμένα για να χρησιμοποιού-

νται από μαθητές/τριες της προσχολικής και των πρώτων τάξεων δημοτικής εκπαίδευσης. 

Ο προγραμματισμός τους γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω τους (On board) και 

μπορούν να προγραμματιστούν για να κινούνται με ακρίβεια στο χώρο όπως ακριβώς κάνει 

η «χελώνα» της LOGO στον Η/Υ. Δηλαδή με απλές εντολές που μετακινούν το ρομπότ  

μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά. Κινούνται σε λείες επίπεδες και ελαφρά επικλινείς επιφά-

νειες διαφόρων υλικών όπως: χαρτί, μουσαμά, τσιμέντο , πλακάκι, ξύλο, πλαστικό, χαλί . 

Για τη διδασκαλία στη Γ΄& Δ΄ Δημοτικού προτείνεται το Scratch: μια γλώσσα προγραμμα-

τισμού προσιτή στα παιδιά (από 7 ετών και άνω), τους εφήβους και άλλους αρχάριους προ-

γραμματιστές (η τελευταία έκδοση του Scratch διατίθεται δωρεάν από τη σελίδα του 

Μ.Ι.Τ. (http://scratch.mit.edu). Το Scratch είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού στο ο-

ποίο οι χρήστες δημιουργούν προγράμματα με βάση το υπόδειγμα της θεατρικής σκηνής. Ο 

προγραμματιστής έχει στη διάθεση του μια σκηνή (κεντρική οθόνη της εφαρμογής), στην 

οποία δημιουργούν αντικείμενα (ηθοποιούς και σκηνικά), επιλέγοντας από μια συλλογή ή 
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ζωγραφίζοντας τα δικά τους. Τα αντικείμενα της σκηνής μπορούν να αλληλοεπιδρούν τόσο 

μεταξύ τους όσο και με το χρήστη με βάση προκαθορισμένη συμπεριφορά που ορίζει ο 

χρήστης-προγραμματιστής.  

 

Εικόνα 10. Προγραμματισμός LegoWeDo μέσω Scratch 

Το σετ LEGOWeDo κιτ είναι ένα απλό ρομποτικό εργαλείο σχεδιασμένο για τις ηλικίες 7-

11 ετών. Επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν τις δικές τους διαδραστικές μηχανές και, 

στη συνέχεια, να τις προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας λογισμικό drag-and-drop, όπως 

είναι το Scratch (Εικόνα 10). 

Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού της Ε’ και Στ’ τάξης έχουν ήδη έρθει 

σε επαφή με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής και μπορούν να κατανοήσουν τις δομές 

προγραμματισμού και να σχεδιάσουν με αυτές σημαντικούς αλγόριθμους που χρησιμοποι-

ούνται σε εφαρμογές ακόμα και στην καθημερινή ζωή (π.χ. αυτόματο παρκάρισμα, συνα-
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γερμοί κλπ). Κατάλληλο υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ αυτήν την περίπτωση, 

είναι το βασικό πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO Mindstorms NXT ή EV3. Αυτό  

περιέχει όλα αυτά τα εργαλεία (αισθητήρες, κινητήρες, προγραμματιστικό περιβάλλον) 

προκειμένου οι μαθητές να ορίσουν συμπεριφορές μέσω του προγραμματισμού σε μηχανι-

κά αντικείμενα κατασκευασμένα από τους ιδίους. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να 

επεκταθούν και στο Γυμνάσιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις 

γνωστικές δυνατότητες που αλλάζουν λόγω ηλικιακής ωρίμανσης. 

Στο πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του 

Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 932 /Β’/ 14-04-2014) αναφέρεται ότι ο σκοπός του μαθήματος εί-

ναι να βοηθήσει τους μαθητές να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις, δεξιότη-

τες και στάσεις τους στην αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων, διαδικτυακών τεχνολο-

γιών και εφαρμογών της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο ως εργαλείων μάθησης, σκέ-

ψης, έκφρασης, επικοινωνίας, εργασίας και συνεργασίας τόσο δια ζώσης όσο και από από-

σταση. Ως προς τους επιμέρους στόχους αναφέρεται ότι, το μάθημα «Εφαρμογές Πληρο-

φορικής» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να: 

➢  αναλύουν προβλήματα,  

➢ σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικροεφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

«έξυπνων» κινητών συσκευών,  

➢ παράγουν ψηφιακό υλικό και απλές διαδικτυακές εφαρμογές με χρήση εμπορικού 

λογισμικού αλλά και ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.  

Ειδικότερα στη θεματική ενότητα με τίτλο «Προγραμματιστικά περιβάλλοντα-Δημιουργία 

Εφαρμογών» προτείνεται  η υλοποίηση ή τροποποίηση μικροεφαρμογής με χρήση διαφό-

ρων δωρεάν προγραμματιστικών εργαλείων συμπεριλαμβανομένων και του App Inventor. 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ Λυκείου του ΕΠΑΛ αναφέρεται ότι το μάθη-

μα Εφαρμογές Πληροφορικής έχει ως γενικό σκοπό: την επέκταση της γενικής πληροφορι-

κής παιδείας των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρή-

ση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης, 

σκέψης, έκφρασης επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, με στόχο την ενίσχυση και 

την επέκταση των γνώσεων και των δεξιοτήτων Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί στο 

Γυμνάσιο, παρέχεται μεγάλος βαθμός ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της Πληροφορι-

κής. Η θεματολογία των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών μπορεί να αντλεί-

ται από το γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής, την Ομάδα Προσανατολισμού του ΕΠΑ.Λ. 

ή/και να είναι διαθεματικές-διεπιστημονικές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς άλλων 
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γνωστικών αντικειμένων. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τη μέθοδο project θα πρέπει να 

καθοδηγεί τους μαθητές και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια της διερεύνησης θέμα-

τος, του προγραμματισμού δραστηριοτήτων, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του απο-

τελέσματος. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κάθε θεματικής ενότητας και των συνθετι-

κών εργασιών θα μπορέσει να υποστηρίξει τους μαθητές τους σε ένα μαθησιακό περιβάλ-

λον το οποίο ευνοεί τη διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση.  

Το λογισμικό App Inventor (ΑΙ) (εφευρέτης εφαρμογών) αναφέρεται στο πρόγραμμα 

σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο αλλά και «ισχυρό» προγραμματιστικό περιβάλλον 

που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές μαθησιακές δραστηριότητες. Από την 

αρχή κατασκευάστηκε για να διευκολύνει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών 

από παιδιά και νέους, αφού ο προγραμματισμός γίνεται με οπτικό τρόπο και η γλώσσα 

προγραμματισμού περιλαμβάνει διαισθητικό χειρισμό πολυμέσων. Επιπρόσθετα, η χρήση 

του ρομπότ Mindstorms NXT ή Mindstorms EV3, θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές 

να αλληλοεπιδράσουν μ’ αυτό και να ελέγξουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. Οι 

μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια εφαρμογή που μετατρέπει το Android τηλέφωνο 

σε ένα τηλεχειριστήριο για ένα ρομπότ. Η εφαρμογή θα έχει Κουμπιά για την κίνηση του 

ρομπότ προς τα εμπρός και προς τα πίσω, στροφή αριστερά και δεξιά, και σταμάτημα. 

Μπορεί να προγραμματιστεί, έτσι ώστε το ρομπότ να σταματά αυτόματα, εάν ανιχνεύσει 

ένα εμπόδιο. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις  Bluetooth δυνατότητες του τηλεφώνου στην 

επικοινωνία με το ρομπότ.  

 

 

Εικόνα 11. Χειρισμός ρομπότ μέσα από συσκευή Android 
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4.4 Θεωρίες Μάθησης 

 

Για τον αναγνώστη που είναι γνώστης του εκπαιδευτικού χώρου έχει ήδη γίνει κατανοητό, 

ότι η εκπαιδευτική ρομποτική συγκεντρώνει όλες τις γνωστές θεωρίες μάθησης που εφαρ-

μόζονται με θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. 

Πρώτα από όλα, η εκπαιδευτική ρομποτική εντάσσεται στο πλαίσιο της μαθησιακής προ-

σέγγισης του εποικοδομισμού και αντιπροσωπεύει ένα παιδαγωγικό εργαλείο το οποίο εί-

ναι ικανό να οδηγήσει στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου. Πιο συ-

γκεκριμένα, βασίζεται στη θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού, όπως την υποστηρίζει ο 

Piaget (1974) και ακολουθεί την εποικοδομητική κατασκευαστική προσέγγιση της μάθη-

σης, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνει ο Papert (1991). Οι βασικές παραδοχές της ε-

ποικοδοµητικής θεωρίας έχουν διαμορφωθεί µε βάση ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών 

δεδομένων, που έχει συνοψίσει µία εξέχουσα μορφή της διδακτικής των φυσικών επιστη-

μών, η Rosalind Driver (Σολοµωνίδου, 1999) ως εξής : 

➢ Οι μαθητές δεν θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες, αλλά τελικοί υπεύθυνοι της δι-

κής τους µμάθησης. Σε κάθε μαθησιακή διαδικασία φέρνουν τις δικές τους προη-

γούμενες αντιλήψεις και απόψεις. 

➢ Η μάθηση θεωρείται ότι εμπλέκει µε ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

προϋποθέτει την οικοδόμηση νοήματος και συμβαίνει συχνά μέσα από προσωπική 

διαπραγμάτευση.  

➢ Η γνώση δεν είναι «κάπου εκεί έξω», αλλά οικοδομείται µε προσωπικό και κοινω-

νικό τρόπο.  

➢ Οι διδάσκοντες φέρνουν επίσης στις μαθησιακές καταστάσεις τις δικές τους ιδέες 

και αντιλήψεις. Φέρνουν όχι µόνο τη γνώση που έχουν για το αντικείμενο, αλλά και 

τις απόψεις τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση και όλα αυτά επηρεάζουν τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης µε τα παιδιά μέσα στην τάξη.  

➢ Η διδασκαλία δεν είναι η απλή μετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την οργά-

νωση των καταστάσεων μέσα στην τάξη και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων µε 

τρόπο που να προωθούν την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης. 
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➢ Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μάθει κανείς, αλλά 

αποτελεί ένα πρόγραμμα από μαθησιακές δραστηριότητες, υλικά, πηγές, μέσα από 

τα οποία  οικειοποιείται η γνώση. 

Ο κατασκευαστικός εποικοδομισμός, επομένως, συνιστά μια πρόταση για τη μάθηση μέσα 

από τις κατασκευές και το χειρισμό πραγματικών και ιδεατών αντικειμένων. Κύριο εργα-

λείο της εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελεί το προγραμματιζόμενο ρομπότ. Το ρομπότ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο αλλά και εκτός σχολείου ως ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δομών από τα παιδιά καθώς επίσης και ως μέσο για 

την κατανόηση ή/και την αφομοίωση τεχνικών γνώσεων.  

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) αποτελεί, λοιπόν, ένα διδακτικό εργαλείο που μπορεί να 

συμπληρώσει την εκπαίδευση καθώς δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν 

με κάτι χειροπιαστό, το οποίο μπορούν να τροποποιήσουν όπως αυτοί θέλουν, υλοποιώ-

ντας αφηρημένες σχεδιαστικές ιδέες που έχουν στο μυαλό τους και βλέποντας άμεσα τα 

αποτελέσματα αυτής τους της προσπάθειας (Druin & Hendler, 2000). 

Οι κλάδοι της γνωστικής επιστήμης ασχολήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την παρακίνηση 

των μαθητών να μάθουν και να είναι ικανοί να εφαρμόζουν ό,τι μαθαίνουν και στην πραγ-

ματική εξωσχολική τους ζωή. Η μάθηση υπό το πρίσμα των γνωστικών θεωριών συνίστα-

ται στην τροποποίηση των γνώσεων και συνεπώς εξαρτάται άμεσα από τις προ υπάρχουσες 

γνώσεις. Παράλληλα, η μάθηση συνιστά μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοή-

ματος μέσω εμπειριών και όχι απομνημόνευσης εννοιών, γεγονότων και καθολικών αλη-

θειών (Κόμης, 2004). Οι γνωστικές θεωρίες τονίζουν τον ρόλο των γνωστικών λειτουργιών 

στη μάθηση. Με τον όρο γνωστικές λειτουργίες εννοούνται όλες οι «ανώτερες» νοητικές 

λειτουργίες του ανθρώπου (όπως αντίληψη, μνήμη, παράσταση, νόηση, γλώσσα, κριτική 

ικανότητα, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, δημιουργική και κριτική σκέψη) που 

νοηματοδοτούν τα προσλαμβανόμενα ερεθίσματα και συμβάλλουν στον τρόπο με τον ο-

ποίο ο άνθρωπος επεξεργάζεται τα ερεθίσματα (Μπασέτας, 2002). 

Σύμφωνα με τον Bruner (1966) ο μαθητής χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά  συστήματα, ή 

τρόπους σκέψεις για να κατανοεί τις πληροφορίες και να αναπτύσσεται γνωστικά (που α-

ντιστοιχούν και στα ιστορικά στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης): 

1. Το σύστημα της πραξιακής αναπαράστασης (enactive representation), στο οποίο η 

γνώση σχετίζεται µε την κίνηση και τη δεξιότητα που προέρχεται από την άμεση 

επαφή του ατόμου µε τα πράγματα (π.χ. το παιδί μετράει τα μολύβια)  
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2. Το σύστημα της εικονικής αναπαράστασης στο οποίο οι γνώσεις αναπαρίστανται 

µέσω εσωτερικών πνευματικών εικόνων, χωρίς όμως το στοιχείο του αφηρημένου 

συσχετισμού (π.χ. η εικόνα του παιδιού που μετράει τα μολύβια) και 

3. Το σύστημα της συμβολικής αναπαράστασης, που είναι και το ανώτερο, στο οποίο 

οι γνώσεις παρουσιάζονται µε σύμβολα (δηλαδή, αναπαράσταση σχέσεων µε αφη-

ρημένα σύμβολα, µε δυνατότητα διαφόρων συσχετισμών και διατύπωσης θεωριών, 

ακόμη και χωρίς να στηρίζεται ο μαθητευόμενος σε συγκεκριμένα στοιχεία της ε-

μπειρίας). 

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν για τους μαθητές της Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική βρίσκει ε-

φαρμογή και η ιδέα του Bruner (1966) για το σπειροειδές αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι η 

γνώση που έχει αναπτυχθεί µε τον κατάλληλο για το παιδί τρόπο από πολύ νωρίς και αργό-

τερα γίνεται αντικείμενο μελέτης σε πιο προχωρημένο επίπεδο, έχει μεγαλύτερες πιθανότη-

τες να γίνει κτήμα του μαθητή  

Για να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα ρομποτικής, θα πρέπει να συνεργαστούν αρκετοί 

μαθητές τουλάχιστον 3-4, που ο καθένας θα αναλάβει ξεχωριστό ρόλο και θα επιτελέσει 

ένα ξεχωριστό τμήμα της εργασίας. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την συνεργατική 

συνεύρεση των μαθητών είναι (Σγουροπούλου, Κουτουµάνος 2001):  

➢ Προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και της επαφής µε διαφορετικές κουλ-

τούρες, ιδεολογίες, κ.λπ.  

➢ Αύξηση αυτοεκτίμησης: στο πλαίσιο της κοινότητας μάθησης τα µέλη της εργάζο-

νται µε κοινό στόχο και συμφωνημένους ρόλους. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη 

του αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και στην καλλιέργεια ενός φι-

λικού κλίματος που ενθαρρύνει τη μάθηση. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνι-

κοποίηση των ατόμων και μπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα µέ-

λη εκείνα που για διάφορους λόγους (π.χ. μειωμένη αυτοεκτίμηση) διστάζουν να 

εκφράσουν τις απόψεις τους.  

➢ Επιπλέον κίνητρα μάθησης: είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη 

να ζουν σε κοινωνικές ομάδες. Παιδιά και έφηβοι σχηματίζουν μικρές ομάδες µε 

κοινούς στόχους (παιχνίδι, διασκέδαση) και από αυτή τη συνύπαρξη αντλούν μεγά-

λη συναισθηματική ικανοποίηση. Η οργάνωση, επομένως, των μαθητών ή/και ε-

παγγελματιών σε κοινότητες μάθησης µε στόχο τη συνεργασία για την επίτευξη 

κοινών γνωσιακών στόχων, είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στη φύση και στις ανά-
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γκες τους, ενώ αντίθετα η απομόνωσή τους παραβιάζει τις έμφυτες τάσεις τους για 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για τους παραπάνω λόγους η εργασία των ατόμων 

στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης μπορεί από μόνη της να αποτελέσει ισχυρό 

κίνητρο για μάθηση. 

➢ Προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την οργάνωση και την εργασία στο 

πλαίσιο ομάδων. 

Τα έργα που υλοποιούνται μέσα από μια ρομποτική κατασκευή ακολουθούν μια διαθεμα-

τική προσέγγιση. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει την αρχή της συ-

μπληρωματικότητας στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία οι οπτικές γωνίες, από τις 

οποίες κάθε διδακτικό αντικείμενο βλέπει το ίδιο σύστημα, δεν είναι εξολοκλήρου ούτε 

ανεξάρτητες ούτε συμβατές μεταξύ τους. Επιπλέον, όλες μαζί αποκαλύπτουν περισσότερες 

αλήθειες για το σύστημα απ’ ό,τι η κάθε μία χωριστά (Ψυχάρης & Γιαβρής, 2003). 

Οι τρόποι που ο μαθητές μπορούν να μελετήσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν με ερ-

γαλείο τις ρομποτικές κατασκευές επεκτείνονται και πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βι-

βλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της «ύλης», εφαρμόζοντας την 

βιωματική μάθηση (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Στόχος της βιωματικής μάθησης 

είναι να φέρει το μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο, μέσα από την έρευνα, την ερ-

γασία πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων κ.α. (Δεδούλη, 2002). 

Η βιωματική μέθοδος επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση θεωρώ-

ντας σημαντικές τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες  που συζη-

τιούνται ελεύθερα στην τάξη. Επιπλέον, τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα 

βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους 

στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν. Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν να προβληματίζονται 

και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους και να αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό 

αναστοχασμό. 

Ως επίλογο της συγκεκριμένης ενότητας επιλέχτηκε η αναφορά στην παιγνιώδη μάθηση. Ο 

χρόνος που περνάει το παιδί παίζοντας, είναι χρόνος μάθησης (LEGO Learning Institute, 

2002). Από την πλευρά των κονστρουκτιβιστών η γνώση προέρχεται από τις διαδικασίες 

και τις αλληλοεπιδράσεις και αφορούν είτε το άτομο ή το κοινωνικό σύνολο. Ο Piaget 

(1951) θεωρεί το παιχνίδι ως μια προσαρμοσμένη συμπεριφορά που βοηθά στην εξέλιξη 

της σκέψης των παιδιών, ενώ ο Vygotsky (1978) αναφέρει πως το παιχνίδι είναι μια ευκαι-

ρία για τα παιδιά να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο τους, να ανακαλύψουν νέες ιδέες 

και να ενισχύσουν τη φαντασία τους. Η παιγνιώδης μάθηση θεωρείται η πιο αποτελεσματι-
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κή μορφή μάθησης για τα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση, διότι ενισχύει την αυτοεικόνα 

τους και τα κίνητρα για ενεργό συμμετοχή είναι υψηλά (Κωνσταντινίδου, 1988). Γενικώς, 

το παιχνίδι είναι ένα μέσο το οποίο επιδρά θετικά στην ολόπλευρη εξέλιξη των παιδιών. 

Πιο ειδικά, μερικά από τα οφέλη του παιχνιδιού είναι ότι τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως η επιτυχής επίλυση καθημερινών προβλημάτων, δεξιότητες επικοινωνίας 

με συνομήλικους, ικανότητα αυτό – ρύθμισης της συμπεριφοράς τους, καθώς και έλεγχο 

των συναισθημάτων τους (Golinkoff et al., 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5. Διαγωνισμοί-Φεστιβάλ-Εκθέσεις Ρομποτικής 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής έχουν μια ιστορία 3 δεκαετιών, στην Αμερική και μόλις 10 

χρόνια στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια διαφαίνεται μια συνεχώς αυξανόμενη δυνα-

μική. Σύμφωνα με τους Andersen και Ravn (2012), μερικοί από τους λόγους που τους κά-

νουν τόσο δημοφιλείς είναι η γοητεία που τα ρομπότ ασκούν στο άνθρωπο, τόσο μέσα από 

τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όσο και στην καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι οι 

διαγωνισμοί ρομποτικής είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να προσελκύσουν 

την προσοχή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων στο χώρο της ρομποτικής και στις τε-

χνολογικές σπουδές γενικότερα. Ένας άλλος λόγος, είναι ότι η ενασχόληση με τη ρομποτι-

κή αποτελεί μια διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των τομέων της  ηλεκτρολογίας, μηχα-

νολογίας και επιστήμης των υπολογιστών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθη-

τές/τριες να ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανταγωνιστι-

κή δοκιμή έργων που προσομοιώνουν τον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, όλα αυτά πρέπει 

να επιτευχθούν σε προκαθορισμένο χρόνο, και χωρίς την παρέμβαση του/της εκπαιδευτι-

κού. 

Τόσο ο Mueller (2005), όσο και το Πανεπιστήμιο του Βορείου Τέξας (2008) είχαν καταλή-

ξει πως στους διαγωνισμούς ρομποτικής, όπως και στην STEM εκπαίδευση, ταιριάζει κα-

λύτερα η αυθεντική αξιολόγηση. Μέσα από αυτόν τον τύπο αξιολόγησης  καλούνται οι μα-

θητές/τριες να πραγματοποιήσουν αυθεντικές δραστηριότητες από τον πραγματικό κόσμο 

και την καθημερινή ζωή, γεγονός που δείχνει ότι μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις 

γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν στη θεωρία. 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει  θεσμοί οι εκδηλώσεις που προβάλουν και 

προωθούν τη ρομποτική, από τους διαγωνισμούς WRO και FLL που είναι διεθνείς, μέχρι 

και τα πανελλήνια Φεστιβάλ και τις τοπικές εκθέσεις έργων ρομποτικής. Σ’ αυτό το σημείο 

καλό είναι να γίνει μια διάκριση μεταξύ των όρων διαγωνισμός, έκθεση και φεστιβάλ.  
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➢ Ο διαγωνισμός (competition) είναι ο αγώνας που στηρίζεται στην άμιλλα με σκοπό 

την ανάδειξη των καλύτερων.  

➢ Ως  έκθεση (exhibition) εννοείται η τοποθέτηση ανθρωπίνων δημιουργημάτων σε 

δημόσιο χώρο για κοινή θέα.  

➢ Τέλος, με το όρο φεστιβάλ (festival) εννοείται μια σειρά από πανηγυρικές εκδηλώ-

σεις, που γίνονται σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη χρονική διάρκεια με ενιαίο 

θέμα. (Γεωργοπαπαδάκος, 1998).  

➢  

5.2. Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής - World Robot Olympiad 

(WRO) 

 

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής (World Robot Olympiad) είναι ένα παγκόσμιο 

γεγονός για την επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Ο WRO 

(http://wrohellas.gr) συγκεντρώνει παιδιά και νέους από όλον τον κόσμο με σκοπό να ανα-

πτύξουν τη δημιουργικότητά τους και την ικανότητά τους για επίλυση προβλημάτων, μέσα 

από τη συμμετοχή τους σε δύσκολους, αλλά  δημιουργικούς διαγωνισμούς εκπαιδευτικής 

ρομποτικής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συ-

γκροτούν ομάδες των δύο ή τριών παιδιών.  Οι ομάδες που συμμετέχουν καλούνται να 

σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ που είτε θα χρησιμο-

ποιείται σε δοκιμασίες πίστας (Regular κατηγορία), είτε θα προσομοιώνει ένα επιστημονι-

κό, σχετικό με τη  θεματολογία του διαγωνισμού, θέμα (Open κατηγορία). Η Ολυμπιάδα 

εκπαιδευτικής ρομποτικής έχει 4 κατηγορίες/επίπεδα:  

➢ Κανονική (Regular) κατηγορία,  

➢ Ανοικτή (Open) κατηγορία,  

➢ Ποδόσφαιρο WRO (WRO Football) και  

➢ Ανώτερη κατηγορία (Advanced Robotics Challenge) 

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής (WRO) πραγματοποιείται χωριστά για τα τρία βα-

σικά ηλικιακά επίπεδα (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) στις κατηγορίες Regular & Open. Η 

κάθε κατηγορία/ηλικιακό επίπεδο διαγωνίζεται σε δικό της πρόβλημα και πίστα διαγωνι-

σμού με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, ανάλογο με την ηλικία συμμετοχής. 

Το 2008 η Ελλάδα έγινε ένα από τα κράτη-μέλη του διεθνούς οργανισμού WRO (World 

Robot Olympiad) με κύριο φορέα διοργάνωσης για την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομπο-
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τικής έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης με το 

διακριτικό τίτλο WRO Hellas. Στην ιστοσελίδα του (http://wrohellas.gr) οι διαγωνισμοί 

αυτοί αναφέρονται ως «το όχημα με το οποίο επιδιώκεται η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρο-

μποτικής, καθώς και η ευρύτερη μεθοδολογία STEM (Science – Technology – Engineering-

Mathematics), στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας». Όλα αυτά τα χρόνια οι 

διαγωνισμοί τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠ.Π.Ε.Θ), σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χορήγησης Αιγίδας που θέτει το 

Υπουργείο (https://www.minedu.gov.gr). Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης χορηγεί την αιγίδα της σε επιλεγμένες δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, 

διοργανώσεις, εκδηλώσεις ή/και προγράμματα (συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια, βραβεία, 

διαγωνισμοί, φεστιβάλ κ.τ.λ.) που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς με αντικείμε-

να που με σαφήνεια εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και άπτονται των γενικότερων στό-

χων της για την ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση. 

Ο WRO Hellas διοργανώνει ετησίως δύο ξεχωριστούς διαγωνισμούς για όλες τις εκπαιδευ-

τικές βαθμίδες:  

➢ τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Οκτώβριος – Μάρτιος) 

και  

➢ τον Εθνικό Διαγωνισμό WRO (Μάρτιος-Ιούλιος). 

Οι δύο διαγωνισμοί, που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκινούν από τις Περιφέρειες και καταλή-

γουν στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του τελικού.  

Στο πλαίσιο των διαγωνισμών, αναζητούνται υποστηρικτές - χορηγοί ώστε να προσφέρουν 

δωρεάν εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα α-

γοράς. Το 2016 το  ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, 

διέθεσε μία δωρεά του στηρίζει τον οργανισμό WRO Hellas. Συγκεκριμένα, η δωρεά περι-

λάμβανε την παροχή κιτ Ρομποτικής EV3 σε πλέον των 100 δημόσιων σχολείων δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το 

ίδιο έτος η εταιρεία COSMOTE 

(https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/koinonia/panellinioidiagonismoirompotikis) 

χορήγησε 100 εκπαιδευτικά πακέτα LEGO WeDo με οδηγίες και υλικά (όπως επεξεργα-

στή, αισθητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής), τα οποία δια-

νεμήθηκαν σε συγκεκριμένα σχολεία της περιφέρειας, ακολουθώντας αντικειμενικά κριτή-

ρια επιλογής. Ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος στα σχολεία, τόσο για τη συμμετοχή τους 

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/koinonia/panellinioidiagonismoirompotikis
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στους διαγωνισμούς, όσο και για την ευρύτερη ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη 

διδακτική πράξη. Ένας από τους στόχους της  WRO Hellas είναι η προσπάθεια εξοπλισμού 

με ρομποτικά κιτ τουλάχιστον 100 σχολεία κάθε χρόνο. Έως και το σχολικό έτος 2016-

2017 έχουν εφοδιαστεί περισσότερα από 550 σχολεία με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομπο-

τικής.  

Λαμβάνοντας υπό όψη μόνο τα παραπάνω νούμερα γίνεται κατανοητή η αύξηση της συμ-

μετοχής των ομάδων στους διαγωνισμούς που εμφανίζεται στο παρακάτω γράφημα (Γρά-

φημα 5.2-1). 

 

Γράφημα 5.2-1. Συμμετοχές ομάδων στους διαγωνισμούς WRO 

Η πανελλαδική φύση των διαγωνισμών απαιτεί και τη σχετική με αυτούς επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ολόκληρης της χώρας. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων σε περι-

φερειακό επίπεδο, διοργανώνονται τοπικά εργαστήρια - workshops σχετικά με τους εκπαι-

δευτικούς στόχους και τα διαγωνιστικά κριτήρια των διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτι-

κής του WRO Hellas. Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 έχουν επιμορφωθεί δωρεάν περισ-

σότεροι από 1500 εκπαιδευτικοί είτε μέσα από εντατικά σεμινάρια δια ζώσης ή από εξ α-

ποστάσεως σεμινάρια (webinars). Η γενική φιλοσοφία των σεμιναρίων και των webinars 

είναι αυτή της πρακτικής εξάσκησης (Hands on Training). Κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο 

διδάσκεται μέσω παραδειγματικών κατασκευών, σύμφωνα με το θέμα του εκάστοτε τρέχο-

ντα διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Κάθε κατηγορία/ηλικιακό επίπεδο διαγωνίζεται σε δικό της πρόβλημα και πίστα διαγωνι-

σμού με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας. Για να γίνει πλήρως κατανοητή η φιλοσοφία των 
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διαγωνισμών ρομποτικής της WRO θα γίνει ειδική αναφορά στη δομή και τη θεματολογία 

του τελευταίου διαγωνισμού.  

Το 2017 είναι η 3η χρονιά που οργανώνονται διαγωνισμοί για τους μαθητές/τριες του Δη-

μοτικού. Ο τίτλος της πιο πρόσφατης πρόκλησης του διαγωνισμού Δημοτικών WeDo 

Scratching είναι «Οχήματα και μεταφορές του αύριο». Οι μαθητές/τριες που διαγωνίζονται 

πρέπει να παρουσιάσουν μία κατασκευή με αυτοματισμούς, η οποία θα έχει σχέση με το 

θέμα του διαγωνισμού: «Οχήματα και μεταφορές του αύριο». Υπάρχουν συγκεκριμένοι 

κανόνες και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθήσουν οι ομάδες και η αξιολό-

γηση των ομάδων στηρίζεται στην βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν σε 4 βασικούς άξο-

νες:  

➢ Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τη σύλληψη ιδέας / Project,  

➢ ο δεύτερος την εκπαιδευτική ρομποτική και τους αυτοματισμούς,  

➢ ο τρίτος έχει να κάνει με τον εικονικό κόσμο, δηλαδή την ορθότητα λογικής, την  

πολυπλοκότητα λογισμικού και αυτοματισμών, την  αναπαράσταση αυτοματισμού 

με animation, interface, και την αισθητική.  

➢ Τέλος, ο τέταρτος άξονας περιλαμβάνει την παρουσίαση της εργασίας από τους/τις 

μαθητές/τριες αξιολογώντας τον τρόπο παρουσίασης, τις επικοινωνιακές δεξιότητες 

και τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την ολυμπιάδα της ρο-

μποτικής για δεύτερη χρονιά. Η τελευταία δοκιμασία αναφέρεται στην περιπετειώδη πο-

ρεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέσχισε και κατέκτησε όλο το γνωστό κόσμο της ε-

ποχής του. Η διαδρομή πραγματοποιείται πάνω σε ένα χάρτη και τα ρομπότ πρέπει να ακο-

λουθήσουν τη διαδρομή που «χάραξε» ο Μ. Αλέξανδρος και να ολοκληρώσουν τις δοκι-

μασίες που θα συναντήσουν. Η δοκιμασία στηρίζεται και αναδεικνύει το ιστορικό γεγονός, 

αλλά δεν αποτελεί πιστή αναπαράσταση της πορείας του Μ. Αλεξάνδρου, φέροντας έτσι 

τις απαραίτητες τροποποιήσεις, λόγω του αγωνιστικού της χαρακτήρα.  

Οι ομάδες πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρούς κανόνες προδιαγραφών και αξιολογούνται 

ανάλογα από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν κατά την πορεία.  

Τα βασικά στοιχεία της δοκιμασίας είναι:  

➢ το κατά πόσο το ρομπότ ακολούθησε πιστά τα τμήματα  της διαδρομής,  

➢ το ρομπότ σταμάτησε αυτόνομα εντός του τετραγώνου τερματισμού (ολόκληρη η 

προβολή του ρομπότ εντός του τετραγώνου),  
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➢ η κόκκινη μπάλα που ήταν φορτωμένη στο ρομπότ πέρασε εξ ολοκλήρου μέσα από 

την πύλη και  

➢ ο Γόρδιος Δεσμός έπεσε από τη βάση του.  

➢ Η ομάδα χάνει βαθμούς αν το ρομπότ ακούμπησε τον τοίχο που προστατεύει το 

Γόρδιο Δεσμό. 

Το 2017 είναι η πρώτη φορά που οι μαθητές/τριες του Λυκείου συμμετέχουν στο διαγωνι-

σμό. Η δοκιμασία αναφέρεται στην πράσινη ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας. Η δοκιμασία στηρίζεται και αναδεικνύει τα ρομποτικά συστήματα, τα οποία συνει-

σφέρουν στην παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή καταναλώνουν πόρους από ε-

νεργειακά εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Από το θέμα και μόνο γίνεται αντιληπτό ότι ο 

πήχης του διαγωνισμού έχει τεθεί πολύ ψηλά. Οι μαθητές του Λυκείου  προετοιμάζονται 

για αυριανοί πολίτες της χώρας, αλλά και επαγγελματίες που θα πρέπει να ολοκληρώσουν 

μια εργασία και να την «πουλήσουν» στους άλλους.  

Το project της κάθε ομάδας θα πρέπει να προβάλλει ένα ρομποτικό σύστημα/αυτοματισμό, 

το οποίο λειτουργεί καταναλώνοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή βοηθώ-

ντας στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης οι ομάδες θα πρέπει να επιδείξουν  τον ουσιαστικό λόγο όπου το project είναι 

σημαντικό καθώς και να είναι εμφανίζουν ξεκάθαρα τα σημεία καινοτομίας τους. Δεν πρέ-

πει οι ομάδες να περιοριστούν στις δυνατότητες του LEGO Mindstorms αλλά να χρησιμο-

ποιήσουν κι άλλους αισθητήρες, μικροκάμερες και μικροεπεξεργαστές. Κατά τη διάρκεια 

του διαγωνισμού θα υπάρχει ξεχωριστά και η δοκιμασία pressure challenge. Στη δοκιμασία 

αυτή που γίνεται κατά το χρόνο του διαγωνισμού θα πρέπει οι ομάδες, είτε να παρουσιά-

σουν το project τους στα αγγλικά, είτε να προσπαθήσουν να «πουλήσουν» την ιδέα τους σε 

μια ομάδα επιχειρηματιών. 

Οι ομάδες καλούνται να παραδώσουν: δύο portfolio, ένα ηλεκτρομηχανικής κατασκευής 

και ένα business καθώς και μία βιντεοπαρουσίαση  Video Presentation.  

➢ To Portfolio ηλεκτρομηχανικής κατασκευής πρέπει να περιλαμβάνει:  

α) Σχέδια των ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών συνδέσεων ανάμεσα στους επεξεργαστές, 

τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές (μοτέρ ή άλλες έξοδοι)  

β) Μετρήσεις που αφορούν το ενεργειακό ισοζύγιο του ρομποτικού συστήμα-

τος/αυτοματισμού (δηλ. πόση ενέργεια καταναλώνει, πόση ενέργεια δέχεται ή παράγει από 

τις ανανεώσιμες πηγές της). Σε περίπτωση που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές, έχο-

ντας τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, θα πρέπει να περιλαμ-
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βάνεται και μελέτη του χρόνου που θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα με την αποθηκευμέ-

νη αυτή  ενέργεια καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την επαναφόρτιση από τις ε-

ναλλακτικές πηγές των συσσωρευτών του.  

γ) Φωτογραφίες ή και video από το χρονικό της κατασκευής του ρομποτικού συστήμα-

τος/αυτοματισμού (making of). δ) εφ’ όσον η κατασκευή είναι μοντέλο υπό κλίμακα ενός 

μεγαλύτερου συστήματος. Θα πρέπει να υπάρχει και μία προσπάθεια εκτίμησης των προη-

γούμενων παραμέτρων και στο πραγματικό σύστημα.  

ε) Σχολιασμός των υλικών που έχουν επιλεχθεί σε ότι αφορά τη λειτουργικότητά τους και 

τον λόγο που χρησιμοποιήθηκαν. 

➢ Το business Portfolio  πρέπει να περιλαμβάνει:  

α)  Μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της ομάδας (αναλυτικά τι έχει αναλάβει το κάθε μέ-

λος), καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό του κάθε μέλους (δυνατότητες, σύντομο βιογρα-

φικό κτλπ).  

β) Μια οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά με το πως μπορεί η ιδέα και το project παρουσία-

σης να υλοποιηθεί και να υπάρξει ως καινοτόμα λύση στην αγορά. Ακόμα  πρέπει να πείθει 

ότι οικονομικά μπορεί να σταθεί στην αγορά μελετώντας τον ανταγωνισμό (SWOT analy-

sis) καθώς να γίνει ένα σχέδιο διαχείρισης της κρίσης (Crisis Management Plan). Η ομάδα 

μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει σε διαφημιστικές ενέργειες με σκο-

πό να διαφημίσει το project και την ίδια την ομάδα (Social Media, τύπος κλπ). 

➢ Το Video Presentation περιλαμβάνει:  

Μια 10λεπτη παρουσίαση του project. Ο χρόνος είναι αυστηρά δεκάλεπτος με απόκλιση +2 

λεπτά. 

 

5.3. FIRST LEGO LEAGUE (FLL) 

 

Το FLL ή αλλιώς FIRST LEGO LEAGUE είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, 

με τη μορφή διαγωνισμού, για παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών. Έχει σχεδιαστεί για να βοη-

θήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία με 

τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο, αποκτώντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και πι-

στεύοντας στον εαυτό τους, διδάσκοντάς τους παράλληλα πολύτιμες δεξιότητες για τη ζωή. 

Είναι μια συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST(R) (For Inspiration and 

Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO(R) και 
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διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. 

(http://firstlegoleague.org) 

Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι οι ομάδες που συμμετέχουν να έρχονται σε επαφή 

με προκλήσεις στην έρευνα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί επιστήμονες, να σχεδιάζουν, 

να κατασκευάζουν, να δοκιμάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ χρησιμοποιώντας την τε-

χνολογία LEGO MINDSTORMS. Μέσα από τις εργασίες αυτές οι μαθητές/τριες πρέπει να 

κάνουν εφαρμογή πραγματικών μαθηματικών και επιστημονικών εννοιών, να αναπτύξουν  

την κριτική σκέψη, την ομαδική ανάπτυξη και τις δεξιότητες παρουσίασης. Οι μαθη-

τές/τριες συμμετέχουν  σε τουρνουά και εορτασμούς και κατανοούν την  άσκηση  επαγ-

γελματισμού. Μέσα από το διαγωνισμό  συνδυάζουν τη Ρομποτική με τη διασκέδαση, τη 

γνώση με το  παιχνίδι και την έρευνα με τις προσωπικές αξίες.  

Αυτό που διακρίνει αυτούς τους διαγωνισμούς από άλλους του ίδιου αντικειμένου είναι το 

γεγονός ότι δίνουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στο ΤΙ κάνουν οι ομάδες (Robot Game και 

Project), αλλά ΠΩΣ το κάνουν (Core Values).  

Τα βραβεία της εργασίας των μαθητών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  το ίδιο το ρο-

μπότ, το project και τις βασικές αξίες.  

➢ Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τον μηχανικό σχεδιασμό του ρομπότ, τον προ-

γραμματισμό του, την ανάπτυξη βέλτιστων επιστημονικών πρακτικών, και την επί-

τευξη των στόχων που έχουν τεθεί για  το ρομπότ.  

➢ Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με την πρωτοτυπία της ιδέας του project, την 

εμπεριστατωμένη έρευνα των στοιχείων που αφορούν το project και την υποστήρι-

ξη της ιδέας  τόσο στους κριτές, όσο και στο ευρύτερο κοινό.  

➢ Τέλος, η τρίτη  κατηγορία περιλαμβάνει τον ενθουσιασμό της ομάδας για την ερ-

γασία, την ομαδική συνεργασία και τον πρέπον επαγγελματισμό, σεβόμενοι την 

αντίπαλη ομάδα και τους κανόνες του παιχνιδιού (άμιλλα).  

 Η θεματολογία των διαγωνισμών αυτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στον παρακά-

τω πίνακα (Πίνακας 5.3-1). 
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Πίνακας 5.3-1 Θεματολογία παγκόσμιων διαγωνισμών First Lego League 

ΕΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

2016 Animal Allies 

2015 Trash Trek 

2014 Fll World Class 

2013 Nature’s Fury 

2012 Senior Solutions 

2011 Food Factory 

2010 Body Forward 

2009 Smart Movie 

To σχολικό έτος 2013-2014 ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό EDUACT (Δράση για την Εκπαίδευση) με μεγάλη 

επιτυχία και από τότε διοργανώνεται κάθε Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη. Το 2017 οργανώθηκε 

για πρώτη φορά και στην Αθήνα. 

 

5.4. Hydrobot 

 

Το 2003, ο καθηγητής Μηχανολογίας και Ωκεανομηχανικής Χρυσόστομος Χρυσοστομίδης 

από τη θέση του διευθυντή στο Κολεγιακό Πρόγραμμα Sea Grant του Τεχνολογικού Ινστι-

τούτου Μασαχουσέτης - Massachusetts Institute of Technology (MIT), δημιούργησε το 

πρόγραμμα Sea Perch (MITSG) με χρηματοδότηση του Γραφείου Ναυτικών Ερευνών. Το 

πρόγραμμα αυτό εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο ώστε να 

κατασκευάσουν ένα απλό, υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV), φτιαγμένο από 

σωλήνες πολυχλωριούχου βινυλίου (PVC) και άλλα φτηνά και εύκολα διαθέσιμα υλικά. Το 

Sea Perch διαδόθηκε και σε άλλες χώρες, όπως η Κύπρος και η Γαλλία. Στη χώρα μας έρ-

χεται με τη μορφή του Hydrobot το 2012 και μέσα από τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευ-

γενίδου με το MITSG. (http://hydrobots.gr) 

Η κατασκευή ενός οχήματος Hydrobot δίνει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να:  

➢ πειραματιστούν πάνω σε  βασικές επιστημονικές αρχές,  

➢ γνωρίσουν τεχνολογικές εφαρμογές,  

➢ εξοικειωθούν με την ασφαλή χρήση εργαλείων,  

➢ εφαρμόσουν τεχνικές και επιστημονικές διαδικασίες,  

➢ συνεργαστούν με τους εκπ/κούς καθηγητές και τους/τις συμμαθητές/τριές τους και 

να 
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➢ ανακαλύψουν ευκαιρίες για μια συναρπαστική ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πο-

ρεία. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ξεκίνησε το 2012 την εφαρμογή του προγράμματος Sea Perch με μία 

πιλοτική δοκιμή με 17 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Οι σχολικές ομάδες που συμμετείχαν, 

κατασκεύασαν από ένα όχημα, το δοκίμασαν, και σε αρκετές περιπτώσεις το βελτίωσαν, 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία και την ευρηματικότητά τους. Την επόμενη σχολική περίο-

δο, το Ίδρυμα Ευγενίδου θα χορηγήσει δωρεάν 50 πακέτα με το απαραίτητο υλικό και τις 

σχετικές οδηγίες και σε άλλα δημόσια σχολεία. Το 2016 το πρόγραμμα εφαρμόζεται για 

τέταρτη φορά. Στο πρόγραμμα Hydrobot μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει  265 δημόσια 

σχολεία με περισσότερους από 300 εκπαιδευτικούς και 2500 μαθητές/τριες. 

 

Γράφημα 5.4-1. Συμμετοχές ομάδων στους διαγωνισμούς Hydrobot 

Το πρόγραμμα Hydrobot είναι ανοικτό σε όλα τα δημόσια γυμνάσια και λύκεια της Ελλά-

δας. Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Ευγενίδου προσφέρει 100 πακέτα Hydrobot σε αντίστοιχο α-

ριθμό σχολείων. Κάθε πακέτο είναι κατάλληλο για ομάδα μαθητών/τριών 10-15 ατόμων τα 

οποία θα εργαστούν υπό την επίβλεψη ενός/μίας ή δύο καθηγητών/τριών. Τα Hydrobot πα-

ραμένουν στην κατοχή του εκάστοτε σχολείου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολ-

λαπλούς τρόπους μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. 

Επιπλέον, το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε συνεργασία με ομάδα ερευνητών από το Εθνικό Με-

τσόβιο Πολυτεχνείο, ετοίμασε ένα σύστημα αισθητήρων μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας 

και φωτεινότητας εντός του νερού. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να μεταφερ-

θούν σε σχετική online βάση δεδομένων ώστε να είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό, αλ-

http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
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λά και στην ερευνητική κοινότητα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι συμμετέχοντες/ουσες 

μαθητές/τριες μπορούν να μελετήσουν την εξέλιξη βασικών παραμέτρων του υδάτινου πε-

ριβάλλοντος (θάλασσα, λίμνη, ποτάμι) της περιοχής τους και να συμβάλουν στην ερευνη-

τική προσπάθεια φορέων που έχουν ανάγκη τέτοιου είδους δεδομένα (crowdsourced scien-

tific data). 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλες οι ομάδες του προγράμματος Hydrobots  συμμετέ-

χουν σε έναν κοινό διαγωνισμό που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές κατηγορίες όπως 

αναβαθμίσεις, υποβρύχιες κατασκευές, αλλαγές στην εμφάνιση των οχημάτων κ.λπ. 

 

5.5. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρομποτικής 

 

Το 2014 ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (http://mfr.peiramak.gr). Αυτό 

που το κάνει ιδιαίτερο είναι το γεγονός ότι οργανώνεται από ένα δημόσιο σχολείο και υλο-

ποιείται από φορείς της εκπαίδευσης και της αυτοδιοίκησης, όπως είναι  η Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών και μέλη ΔΕΠ του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(ΠΑΜΑΚ).  

Το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ) χαρακτηρίζεται ως φεστιβάλ, γιατί πέρα 

από το διαγωνιστικό κομμάτι των ομάδων έχει και εκθεσιακό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός 

του είναι να αναδείξει ότι η ρομποτική, όχι μόνο ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουρ-

γικότητα, αλλά δίνει  ίσες ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες και δυναμώνει τη φιλία και 

την άμιλλα μέσα από κοινές δραστηριότητες χωρίς διακρίσεις.  

Στο 1ο Φεστιβάλ συμμετέχουν 31 ομάδες στο διαγωνιστικό κομμάτι με 123 μαθητές/τριες 

στο σύνολο τους, να κατανέμονται ομοιόμορφα στις βαθμίδες εκπαίδευσης (8 ομάδες με 

μαθητές/τριες Δημοτικού, 10 ομάδες με μαθητές/τριες Γυμνασίου και 13 ομάδες με μαθη-

τές Λυκείου). Στο εκθεσιακό κομμάτι συμμετέχουν 14 ομάδες κατανεμημένες σε 4 ομάδες 

στο Δημοτικό, 6 στο Γυμνάσιο και 4 στο Λύκειο. 

Η αποδοχή του 1ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής από τον εκπαιδευτικό κόσμο, οδήγη-

σε στην υποστήριξη της διοργάνωσης και από το υπουργείο παιδείας, σύμφωνα  με τη σχε-
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τική άδεια του με αρ. πρ.: 113113/Δ6/14-07-2015 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Το 2015 διορ-

γανώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής με τη συμμετοχή 50 ομάδων. Το Φεστιβάλ Ρομποτι-

κής κερδίζει το χαρακτηρισμό Πανελλήνιο με συμμετοχές από όλη της Ελλάδα, αλλά απο-

κτάει και ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ "Our 

School, My Future - ESL project" για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, το οποίο 

υλοποιήθηκε από το Πειραματικό Γυμνάσιο Παν. Μακεδονίας ως συντονιστικό φορέα. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Ρομποτικής το Νοέμβριο του 2015, στον 

οποίο ήδη συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Μια 

καινοτομία του 2ου ΜΦΡ, αφορά το γεγονός ότι παρέχει στους μαθητές/τριες τη δυνατότη-

τα επιλογής του επιπέδου δυσκολίας της ρομποτικής αποστολής την οποία καλούνται να 

φέρουν εις πέρας. Έτσι, ο διαγωνισμός είναι κατάλληλος όχι μόνο για όλες τις ηλικίες, αλ-

λά και για όλους τους βαθμούς εξοικείωσης που έχουν οι μαθητές/ριες με αυτό το νέο τε-

χνολογικό αντικείμενο ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται και οι συμμετοχές των αρχάριων 

ομάδων. 

Το 2016 γίνεται το 3ο ΜΦΡ με τη συμμετοχή 60 ομάδων από όλη την Ελλάδα, αλλά και 

των ομάδων άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus +, που υλοποιείται 

από το 2015. Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής είναι πια ένας θεσμός για τα ελληνικά 

δεδομένα με ανοδική πορεία, όπως φαίνεται και από το Γράφημα 5.5-1. Οι θεματολογίες 

των εργασιών των μαθητών όχι μόνο είναι καινοτόμες, αλλά και κοινωνικά «ευαίσθητες» 

ως ιδέες, οι οποίες προσανατολίζονται στη βελτίωση της ασφάλειας και της ζωής μας, ό-

πως:  

➢ ρομποτικά συστήματα για τη μετάδοση κίνησης σε «νεκρό» άνω άκρο,  

➢ ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που μαθαίνουν μόνα τους να κάνουν διαλογή απο-

σκευών ώστε να είναι πιο ασφαλείς οι πτήσεις,  

➢ ρομπότ αυτόματες ταΐστρες για τα αδέσποτα,  

➢ ρομπότ για την εξερεύνηση του διαστήματος,  

➢ ρομποτικά συστήματα αυτοματισμών σε αγροτικές εργασίες,  

➢ ρομπότ ταχυδρόμοι,  

➢ ρομπότ σχεδιαστές-ζωγράφοι,  

➢ ρομπότ που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας,  

➢ ρομπότ που χρησιμοποιούνται για διασκέδαση κ.ο.κ.  
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Γράφημα 5.5-1. Συμμετοχές ομάδων στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής 

 

5.6. Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Το 2009 ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η οργάνωση του Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορι-

κής που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κε-

ντρικής Μακεδονίας (http://math-syn-pli.gr). Το 2011 παρουσιάστηκαν οι πρώτες εργασίες 

με διατάξεις εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ από το 2013 διατίθεται ξεχωριστός χώρος που 

ονομάζεται Roboland για να παρουσιαστούν οι εργασίες της ρομποτικής.  Οι μαθητές/τριες 

της Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ των άλλων πειραματίστηκαν με την ανάπτυξη αυτόμα-

του εργαλείου για τον «Τεμαχισμό μπουγάτσας με Lego Mindstorms», ανέπτυξαν το «Γα-

ντΊκι: Το Γάντι-Ποντίκι», ενώ δεν ξέχασαν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες  κατασκευάζο-

ντας ένα «Λιφτ Αυτοκινήτου για καροτσάκια ατόμων με ειδικές ανάγκες». Τα ρομποτικά συ-

στήματα είναι γνωστό ότι μπορούν να κάνουν απίθανα πράγματα, «Καφέ κάνει;;;» διερω-

τάται μια εργασία μαθητών/τριών στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. 

To 2014 παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εργασίες στη Roboland:  

➢ Έλεγχος ρομποτικού συστήματος Lego Mindstorm NXT με Microsoft Kinect fοr 

Windows,  

➢ Κατασκευή και έλεγχος διεπαφής (interface) με labview και μέσω lpt,  
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• Δημιουργία Συστήματος Οικιακού Αυτοματισμού με μικροελεγκτή Arduino, Προ-

γραμματισμός του ρομπότ LEGO Mindstorms με ΝΤΧ και τηλεχειρισμός του με 

συσκευή Android,  

• G.EAR.S (Generic Earthquake Solution),  

• Αυτόματο Σύστημα Λειτουργίας Αυλόπορτας Εργοστασίου,  

• Λειτουργία ενός μηχανήματος CNC, 

• Το ταξίδι μας στο FLL,  

• Ρομποτική κατασκευή με Lego Mindstorms -Ποιος είναι ο πιο γρήγορος, 

• Η έξυπνη λάμπα, 

• Ρομποτική κατασκευή με Lego Mindstorms - Ο τυφλοπόντικας,   

• Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων.  

Την επόμενη χρονιά παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εργασίες ρομποτικής: 

➢  Βραχίονας για μεταφορά δοχείων με υγρά. Ρομποτική διάταξη με Lego Mind-

storms, Αυτόματος πωλητής ζαχαρωτών. Ρομποτική κατασκευή με Lego Mind-

storms, 

➢ Η πόλη μας, Ρομποθέατρο,  

➢ Μετρήστε το σφυγμό σας με το Arduino,  

➢ Εκπαιδευτική Ρομποτική με χρήση του πακέτου Lego WeDo,  

➢ Δημιουργία ρομποτικού παιχνιδιού από μαθητές Δημοτικού: μελέτη περίπτωσης, 

Κατασκευή Ρομπότ με Lego Mindstorms, 

➢ Αρντουινόπολη,  

➢ Κατασκευή ρομποτικού βραχίονα έξη (6) βαθμών ελευθερίας και έλεγχος αυτού 

μέσω του μικροελεγκτή arduino,  

➢ Δημιουργία Συστήματος Αυτοματισμού και Ελέγχου ενός Χώρου Στάθμευσης, με 

μικροελεγκτή Arduino,  

➢ Ρομποτάκι ξεναγός στην πόλη της Γουμένισσας,  

➢ Έξυπνος Ρομποτικός Διαλογέας Ανακύκλωσης – Ρομποτική με Lego WeDo και 

Scratch,  

➢ Ρομποτικός Μηχανισμός Παρκαρίσματος Οχημάτων – Ρομποτική με Lego WeDo 

και Scratch,  

➢ Μαθαίνω να ανακυκλώνω και ανακυκλώνω μαθαίνοντας. 
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Το 2016 και στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ερ-

γασίες:  

➢ Διαχωρισμός απορριμμάτων στις πόλεις του μέλλοντος,  

➢ Ρομποτική με τον Ευκλείδη,  

➢ 3D Modeling: Wander in Unity and robots in personal health care, 

➢ Δημιουργία Συστήματος Αυτοματισμού ενός Θερμοκηπίου με μικροελεγκή Ar-

duino,  

➢ Έλεγχος δυο τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου και πλακέ-

τας Arduino,  

➢ Έλεγχος συσκευής με τη χρήση webpage, Δημιουργία Συστήματος Eλέγχου Φωτει-

νών Σηματοδοτών οχημάτων και πεζών, Το ρομπότ «ΑριθμοΠυθεία», 

➢ Πρότυπο σύστημα επικοινωνίας με χρήση της πλατφόρμας Arduino για την υλο-

ποίηση μετεωρολογικού σταθμού, 

➢ Υποβρύχιες Εξερευνήσεις & Μετρήσεις με Arduino‐Hydrobot,  

➢ Ρομπότ Braille 

Το 2017 στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής ο αριθμός των εργασιών ρομποτικής 

σχεδόν διπλασιάστηκε (Γράφημα 5.5-1). Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται με τη χρήση 

διαφορετικών εργαλειών, από Lego Mindstorms και LegoWeDo, Arduino και  Rasberry Pi, 

μέχρι συστημάτων Φυσικής Διεπαφής (Makey-Makey), Hydrobot και ρομποτάκια Edison. 

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή των μαθητών/τριών από τα Επαγγελματικά Λύκεια 

στις εργασίες του Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής. 
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Γράφημα 5.5-1. Συμμετοχές εργασιών ρομποτικής στο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορι-

κής Κεντρικής Μακεδονίας 
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Κεφάλαιο 6 

 

 

6. Μεθοδολογία 

 

Η εισαγωγή της  ρομποτικής στην εκπαίδευση των ελληνόπουλων και η διοργάνωση δια-

γωνισμών, φεστιβάλ και εκθέσεων που προβάλλουν και ενισχύουν τα θετικά της ρομποτι-

κής είναι καινούρια αντικείμενα στην ελληνική πραγματικότητα κι έτσι είναι επιβεβλημένη 

η περαιτέρω  διερεύνησή τους.  

Για τη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκαν όλα τα συνήθη στάδια, όπως έχουν περιγρα-

φεί από τους Cohen, Manion & Morrison (2011) και απεικονίζονται με το κυκλικό σχήμα 

της Εικόνας 12, όπως προτάθηκε από τον Garland: 

➢ Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

➢ Δημιουργία & διατύπωση μιας υπόθεσης ή θεωρίας που πρόκειται να ελεγχθεί. 

➢ Τα ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. 

➢ Σχεδιασμός έρευνας για τον έλεγχο της υπόθεσης ή θεωρίας (π.χ. ένα πείραμα, μια 

έρευνα ερωτηματολογίου). 

➢ Διεξαγωγή της έρευνας. 

➢ Ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

➢ Εξέταση εναλλακτικών εξηγήσεων για τα ευρήματα. 

➢ Αναφορά κατά πόσον η υπόθεση ή θεωρία υποστηρίζεται ή δεν υποστηρίζεται ή/ 

και μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα της έρευνας. 

➢ Εξέταση της δυνατότητας γενίκευσης των ευρημάτων. 
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Εικόνα 12. Κύκλος της τυπικής ερευνητικής μεθοδολογίας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική προσέγγιση, καθώς βασικός 

στόχος της είναι αποκλειστικά η  καταγραφή του φαινομένου και όχι απαραίτητα η πρό-

βλεψη και ερμηνεία αυτού. Τα θέματα που ερευνώνται είναι πολλά και συνεπώς είναι πρα-

κτικά αδύνατον να πραγματοποιηθεί ο χειρισμός των μεταβλητών, ενώ οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα προέρχονται από διαφορετικές ομάδες. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα 

είναι το γεγονός ότι η συλλογή των δεδομένων γίνεται στο περιβάλλον που διεξάγεται ο 

διαγωνισμός ή η έκθεση ρομποτικής και η παρέμβαση της  ερευνήτριας είναι ελάχιστη. 

Από την άλλη καθίσταται δύσκολο τα στοιχεία που συλλέγονται να οδηγήσουν στον προσ-

διορισμό των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, αλλά διαμορφώνουν συγκεκρι-

μένες υποθέσεις. Τα επιστημονικά συμπεράσματα εξαρτώνται αποκλειστικά από την υπο-

κειμενική κρίση του/της ερευνητή/τριας.  

Ως βασικό εργαλείο για την συλλογή των δεδομένων προτιμήθηκε το έντυπο ερωτηματο-

λόγιο, γιατί περιέχει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων οι οποίες παρουσιάζονται σε μια 

συγκεκριμένη σειρά και στις οποίες ο/η ερωτώμενος/η καλείται να απαντήσει γραπτώς 

(Ζαφειρίου, 2003). Για τον Παρασκευόπουλο (1993) «καμία στατιστική έρευνα δεν μπορεί 

να είναι καλύτερη από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή».  

Κατά τη διάρκεια της σύνταξης του ερωτηματολογίου έπρεπε να ληφθούν υπόψη πολλοί 

παράγοντες. Πρώτα από όλα έπρεπε να είναι σύντομο, γιατί τα  ερωτηματολόγια που επε-

κτείνονται σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων και υποερωτημάτων κουράζουν τον/την ερωτώ-
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μενο/η ή του δημιουργούν την αίσθηση ότι θα χάσει πολύ χρόνο και αυξάνονται οι πιθανό-

τητες να μην απαντηθούν. Σύμφωνα με τους Ρόντος και Παπάνης (2007) από τη στιγμή 

που το ερωτηματολόγιο πρόκειται να συμπληρωθεί από το ίδιο το κοινό ελλοχεύει ο κίνδυ-

νος, να μην απαντηθούν όλα τα ερωτηματολόγια. 

 Το ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στους/στις μαθητές/τριες, απευθύνονταν σε ένα ευρύ η-

λικιακό φάσμα, αφού αφορούσε σε μαθητές/τριες των πρώτων τάξεων του Δημοτικού μέ-

χρι και στους/τις τελειόφοιτους/ες του Λυκείου, και έπρεπε το λεξιλόγιο να είναι προσαρ-

μοσμένο στις ηλικίες και κατανοητό από όλους/ες. Το ερωτηματολόγιο των γονέων και 

κηδεμόνων δεν έπρεπε να περιέχει ερωτήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών της ρομποτικής, 

καθώς είναι εξωτερικοί παρατηρητές. Γενικότερα υπήρχε μια σειρά από χαρακτηριστικά - 

που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την διατύπωση του ερωτηματολογίου - ώστε να συμ-

βάλει σε μια επιτυχημένη και ορθή έρευνα (Javeau, 2000), όπως τα παρακάτω: 

➢ Πληρότητα. 

➢ Σαφήνεια. 

➢ Συνοχή. 

➢ Κατάλληλη δομή. 

➢ Να περιλαμβάνει ερωτήματα ελέγχου. 

➢ Να είναι κατά το δυνατόν σύντομο. 

➢ Να έχει, από τεχνικής πλευράς, τελειότητα παρουσίασης. 

➢ Να περιλαμβάνει βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές επεξηγήσεις. 

➢ Να επιδέχεται κωδικογραφική και μηχανογραφική επεξεργασία. 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου και κυρίως ερωτήσεις τύπου Likert (Likert, 

1932). Μία τέτοιου είδους ερώτηση ή πρόταση που κάνει χρήση Likert-κλίμακας,  προ-

σπαθεί να αντλήσει ποιές είναι οι στάσεις, οι  πεποιθήσεις και οι απόψεις του συμμετέχο-

ντα πάνω σε κάποιο θέμα ή πόσο “Συμφωνεί” ή “Διαφωνεί” με μία πρόταση. Έτσι με μια 

μόνο απάντηση γίνεται ποσοτικοποίηση της, αφού μπορεί να μετρηθεί η λεκτική απόσταση 

από το «Διαφωνώ Απόλυτα» μέχρι το «Συμφωνώ Απόλυτα». Η αδυναμία του συγκεκριμέ-

νου τύπου ερωτήσεων έγκειται στο γεγονός ότι  οι συμμετέχοντες/ουσες προτιμούν συστη-

ματικά τις απαντήσεις στη μέση της κλίμακας, οι οποίες δηλώνουν ουδετερότητα (‘ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ’). Επίσης η υποκειμενικότητα των απαντήσεων μπορεί να μετα-

βάλει και τα παραγόμενα αποτελέσματα, αφού ο/η  κάθε ερωτώμενος/η εκφράζει τις από-

ψεις του με διαφορετική ένταση.  
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Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω, στηρίζεται σε μια 

σφαιρική ματιά του φαινομένου της ρομποτικής από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Στο σημερινό σχολικό περιβάλλον, εκτός από τους/τις μαθητές/τριες, βασικοί αλληλοεπι-

δρώντες είναι οι εκπαιδευτικοί, αλλά  και οι γονείς. Σύμφωνα με ερευνητές, το σχολείο και 

η οικογένεια είναι ανοιχτά συστήματα τα οποία επικοινωνούν και δέχονται επιρροές από το 

περιβάλλον τους και μ’ αυτόν τον τρόπο συντίθεται ένα πλέγμα σχέσεων που διαμορφώνει 

τις στάσεις και τις συμπεριφορές των μελών τους (Αγγελοπούλου, 2009). Η υποστήριξη 

της συμμετοχής των παιδιών στις ομάδες ρομποτικής αποτελεί για τους γονείς και κηδεμό-

νες έναν από τους προαναφερόμενους τύπους της γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική διαδικα-

σία. Ο γονέας εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία με την  ανάπτυξη ενδιαφερόντων, 

η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού καθώς ο γονέας εί-

ναι αυτός που μεριμνά τόσο για τη βελτίωση του παιδιού του, όσο και την καλλιέργεια των 

ταλέντων και ενδιαφερόντων του προσφέροντάς του τη δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήμα-

τα. (Ζερβουδάκη, 2011) 

Το ερωτηματολόγιο για τους γονείς περιλάμβανε πέρα από τις δημογραφικές ερωτήσεις, 8 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και 16 ερωτήσεις τύπου likert. Τα ερωτηματολόγιο για τους μα-

θητές περιλάμβανε εκτός από τις δημογραφικές ερωτήσεις 7 κλειστές ερωτήσεις και 15 

ερωτήσεις likert. Ενώ το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς περιλάμβανε δημογρα-

φικές ερωτήσεις και 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 32 ερωτήσεις likert. 

 Η «δοκιμή» του ερωτηματολογίου έγινε στις 26 Νοεμβρίου 2017, στο συνέδριο που οργα-

νώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ROBOESL (Robotics-based learning interven-

tions for preventing school failure and early school leaving): με την εκπαιδευτική ρομποτι-

κή για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό EDUMOTIVA-European Lab 

for Educational Technology (εθνικός συντονιστής της European Robotics Week), την  7η 

σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων και το 6ο Εργαστη-

ριακό Κέντρο Πειραιά με την υποστήριξη της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Στο συ-

νέδριο συμμετείχαν  παιδιά  ιδιωτικών και δημοσίων  σχολείων, όλων των τύπων, από το 

ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής και τον Πειραιά κι όχι μόνο. Ο χαρακτήρας της εκδή-

λωσης ήταν εκθεσιακός, όπου οι μαθητές/τριες παρουσίαζαν τις εργασίες τους στο κοινό.  

Ο αριθμός των ατόμων που απάντησαν δεν ξεπερνούσε τα 25 άτομα σε κάθε κατηγορία 

(γονείς, μαθητές, καθηγητές). Το ερωτηματολόγιο έγινε αποδεκτό από τους ερωτηθέντες 
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και δεν χρειάστηκε καμιά πρόσθετη βελτίωση. Για το λόγο αυτό τα ερωτηματολόγια του 

πιλοτικού δείγματος ενσωματώθηκαν στην κυρίως έρευνα.  

Η έρευνα έλαβε χώρα στις 10-11 Δεκεμβρίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Πανελλή-

νιου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Η πρώτη μέρα της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης 

Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ και αφορούσε το διαγωνιστικό κομμάτι. 

Παρόλο που  οι  μαθητές/τριες που συμμετείχαν ήταν πολλοί, δεν ήταν δυνατή η προσέγγι-

σή τους, λόγω των κανόνων του διαγωνισμού, ώστε να συμμετάσχουν στην έρευνα. Την 

επομένη και στην Αίθουσα Τέχνης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών πραγματοποιήθηκε το 

εκθεσιακό κομμάτι του Φεστιβάλ. Οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές/τριές τους ήταν αφο-

σιωμένοι/ες στο έργο τους και δε διέθεταν πλεονάζων χρόνο για τη συμμετοχή τους στην 

έρευνα.  

Έτσι ήταν κατέστη αναγκαίο το ερωτηματολόγιο να μετατραπεί σε ηλεκτρονικό και να 

διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες μέσα από τα email των εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιή-

θηκε το εργαλείο Google Form για τη μετάβαση του ερωτηματολογίου από έντυπο σε ψη-

φιακό τύπο, γιατί είναι εύχρηστο, δωρεάν και μπορεί να μοιραστεί με ένα link στους/στις 

ενδιαφερόμενους/νες. Τα αποτελέσματα από τη συλλογή των δεδομένων έδειξαν ότι οι συ-

νάδελφοι/ισσες εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν μέτρια στο κάλεσμα της έρευνας, ενώ οι 

μαθητές/τριες καθόλου. Τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους μαθητές ήταν ε-

λάχιστα σε σχέση με τον αριθμό των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις. 

Η έρευνα εξελίχθηκε αποκλειστικά σε χώρο και χρόνο όπου παρευρισκόμενοι/ες ήταν α-

ποκλειστικά μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς που συμμετέχουν με τις εργασίες ρο-

μποτικής στις διάφορες εκδηλώσεις. Είναι όμως μια έρευνα που στηρίζεται σε δείγμα Ευ-

κολίας ή Συμβατικό δείγμα και αυτό γιατί η επιλογή των μελών του δείγματος βασίζεται σε  

μόνο κριτήριο την ευκολία.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα των ερωτηθέντων ανέρχεται σε 52 γονείς/κηδεμόνες, 

91 μαθητές/τριες και 66 εκπαιδευτικούς. Κατά βάση, οι γονείς είναι μαθητών/τριών του 

δημοτικού, αφού η παρουσία τους στους χώρους έρευνας εξυπηρετούσε υποστηρικτικό ρό-

λο κατά τη μετακίνηση, μιας και οι εκδηλώσεις ήταν ημέρες εκτός σχολείου και μακριά 

από την περιοχή κατοικίας, και η συμμετοχή των παιδιών δε θα μπορούσε να είναι  οργα-

νωμένη από το σχολείο. Οι μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων μπορούσαν να με-

τακινηθούν και μόνοι τους ή συνοδεία του/της καθηγητή/τριας τους. 
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Παρουσιάστηκαν  αρκετά προβλήματα που παρεμπόδισαν την ομαλή ροή της έρευνας. Οι 

μαθητές/τριες των μεγάλων τάξεων (Λυκείου/ΕΠΑΛ) δεν ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν 

στην έρευνα, ενώ όταν απαντούσαν το έκαναν περισσότερο για πλάκα, με συνέπεια την 

ακύρωση των ερωτηματολογίων τους. Οι μαθητές/τριες του δημοτικού ήταν πρόθυμοι, αλ-

λά πολλές φορές απαντούσαν χωρίς να διαβάζουν την εκφώνηση της ερώτησης. Αυτό οδή-

γησε σε αποτελέσματα διαφορετικά από τα  αναμενόμενα. Σημαντικό ήταν και το γεγονός 

αρκετών ερωτηθέντων να μην απαντούν στο ερωτηματολόγιο, με αποτέλεσμα το μικρό α-

ριθμό συμμετεχόντων σε σχέση με τους παρευρισκόμενους/νες στις εκδηλώσεις. Από τα 

προβλήματα που προέκυψαν, σχηματίστηκε η εντύπωση ότι οι Έλληνες/ίδες δε διαθέτουν 

κάποια  κουλτούρα έρευνας και γενικά είναι καχύποπτοι απέναντι στα επιστημονικά δεδο-

μένα που προκύπτουν από αυτή. 

Τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η καταγραφή και επεξεργασία των 

στοιχείων. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομέ-

νων SPSS (Statistical Package for Social Sciences) έκδοση 23. Τα στατιστικά δεδομένα 

παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο υπό μορφή ανάλυσης σε πίνακες, διαγράμματα με 

χαρακτηριστικές τιμές, ή ιδιότητες. 

Τα ερωτηματολόγια δεν στηρίχτηκαν σε κάποιο έτοιμο μοντέλο, αλλά είναι πρωτότυπα. Τα 

θέματα προς διερεύνηση προέκυψαν κατά την προσωπική εμπειρία, ως παρατηρητής, σε 

διάφορες εκδηλώσεις ρομποτικής. Επειδή το πεδίο έρευνας είναι καινούριο και τα θέματα 

προς διερεύνηση ήταν πολλά και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ομάδα ερωτήσεων 

για να εξεταστεί μια μεταβλητή, αφού έτσι θα έπιανε μεγάλη έκταση και θα γινότανε κου-

ραστικό στους ερωτηθέντες, αν ληφθεί υπόψη ότι απευθυνόταν σε μαθητικό πληθυσμό. Η 

ίδια δομή ακολουθήθηκε και στα άλλα ερωτηματολόγια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

7. Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) έκδοση 23. Η έρευνα είναι περιγραφική-

διερευνητική και για το λόγο αυτό  υπάρχουν πολλοί πίνακες και γραφήματα κατανομής 

συχνοτήτων. Έγιναν ελάχιστες συσχετίσεις και ελέγχθηκαν ερευνητικές υποθέσεις με τη 

μέθοδο Chi-square test. Πολλά ερωτήματα σχολιάστηκαν συγκεντρωτικά, γιατί είναι κοινά 

σε όλους και η έρευνα κατέληξε σε κοινά συμπεράσματα. Η εισαγωγή της ρομποτικής 

στην εκπαίδευση και η κατανόηση του φαινομένου των διαγωνισμών ρομποτικής αποτε-

λούν πρωταρχικό στόχο της έρευνας και δεν είναι στόχος η γενίκευση των συμπερασμάτων 

σε όλη την μαθητική κοινότητα. 

 

7.2 Αποτελέσματα έρευνας γονέων/κηδεμόνων 

 

Η καταγραφή των απόψεων των γονέων και κηδεμόνων θεωρήθηκε σημαντική και επιβε-

βλημένη για πολλούς λόγους. Πρώτα από όλα, γιατί ως εκπαιδευτικοί τους χρειαζόμαστε 

ως συμμάχους στον αγώνα για την μόρφωση των παιδιών. Επίσης από το ρόλο τους στο 

Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων είναι υποστηρικτές και χορηγοί του έργου του σχολεί-

ου, ρόλοι ζωογόνοι για τη λειτουργία του σχολείου, ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Οι γο-

νείς/κηδεμόνες υποστήριζαν τις προσπάθειες των παιδιών, αλλά και των εκπαιδευτικών 

στις βασικές εκδηλώσεις που έλαβε χώρα η έρευνα. (Ο ρόλος του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων σε μία σχολική μονάδα θεσμοθετήθηκε με τον Ν 1566/ΦΕΚ 167/Α’/1985, άρ-

θρο 53) 
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Το προφίλ των ερωτηθέντων 

Ρωτήθηκαν 52 γονείς και κηδεμόνες, 27 άνδρες και 25 γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των γονέων-κηδεμόνων βρίσκονται στην μέση ηλικία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 

7.2.-1. 

Πίνακας 7.2-1. Κατανομή ηλικίας γονέων/κηδεμόνων 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 20-29 3 5,8 

30-39 5 9,6 

40-49 37 71,2 

50-70 7 13,5 

Σύνολο 52 100,0 

 

Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και κηδεμόνων που απάντησαν στην έρευνά μας είναι 

υψηλό (Γράφημα 7.2-1). Το 74,2 % των γονέων/κηδεμόνων είναι απόφοιτοι της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, το 9,6% έχουν ολοκληρώσει σπουδές στην επαγγελματική κατάρτιση, 

όπως είναι τα διάφορα Ι.Ε.Κ. και 19,2 % είναι απόφοιτοι Λυκείου. Από αυτούς 9 γο-

νείς/κηδεμόνες έχουν επιπλέον των βασικών σπουδών κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο και 3 

κάποιο διδακτορικό τίτλο. 
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Γράφημα 7.2-1 Επίπεδο Εκπαίδευσης Γονέων/Κηδεμόνων 

Οι μισοί περίπου ερωτηθέντες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε επαγγέλματα STEM 

(Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Πληροφορικοί, Θεωρητικών Σπουδών) και οι υπόλοιποι στο 

χώρο της υγείας, της οικονομίας των θεωρητικών σπουδών και σε άλλους τομείς που δεν 

σχετίζονται με τα STEM επαγγέλματα (πίνακας 7.2-2). 

Πίνακας 7.2-2. Επαγγελματική Δραστηριότητα Γονέων/Κηδεμόνων 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Μηχανολογίας/Μηχανικός 9 17,3 

Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής 2 3,8 

Υγείας 2 3,8 

Πληροφορικής 10 19,2 

Οικονομίας 8 15,4 

Κατασκευών 3 5,8 

Θεωρητικών Σπουδών 6 11,5 
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Άλλο 12 23,1 

Σύνολο 52 100,0 

O Bandura (1977) υποστηρίζει ότι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές του παι-

διού διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των αξιών της αυτοπεποίθησης. Αρκετές 

έρευνες έδειξαν ότι η αυτοπεποίθηση μπορεί να ενισχυθεί όταν οι γονείς και οι εκπαιδευτι-

κοί υπογραμμίζουν τη σημασία και την αξία των δεξιοτήτων STEM (Bandura etc, 2001; 

Zeldin & Pajares, 2000). Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι το μορφωτικό επίπεδο των γο-

νέων, η εν γένει «καλλιέργειά τους» αλλά και η στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση γε-

νικά, επιδρούν καθοριστικά στην επαγγελματική σταδιοδρομία των εφήβων. (Λαμπίρη - 

Δημάκη 1974, Κοσμίδου 1986 και Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1995 ). 

Από τις απαντήσεις που πήραμε 11 γονείς/κηδεμόνες πρότειναν στα παιδιά τους την ενα-

σχόληση με την ρομποτική, 18 γονείς/κηδεμόνες αναφέρουν ότι ο εκπαιδευτικός πρότεινε 

στα παιδιά τους τη ρομποτική, μόνο 3 παιδιά επηρεάστηκαν από τους φίλους τους και 22 

παιδιά το ζήτησαν μόνα τους. Στον πίνακα 7.2-3 φαίνονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων 

των ερωτηθέντων για κάθε ομάδα-επιρροής. 

Πίνακας 7.2-3 Κατανομή ομάδων επιρροής των μαθητών  

 

Προτάθηκε από 

τον  

εκπαιδευτικό 

Επηρεάστηκε 

από τους 

φίλους  

Επηρεάστηκε 

από τους 

γονείς  

Ζήτησε μόνος 

του/της  

  52 52 52 52 

Απώλεια τιμών 0 0 0 0 

Μέσος όρος ,3462 ,0577 ,2115 ,5769 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει και το ακόλουθο ερευνητικό ερώτημα: 

Ερευνητικό Ερώτημα 1: Οι γονείς με ανεβασμένο μορφωτικό επίπεδο οδηγούν τα 

παιδιά τους στην ενασχόλησή τους με την ρομποτική. 

Πίνακας 7.2-4. Συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου των γονιών και της επιρροής στα παι-

διά για ενασχόληση με την ρομποτική 

 
Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Ο μαθητής ασχολή-

θηκε με την ρομπο-

τική επειδή το πρό-

τειναν οι γονείς 

Ο μαθητής ασχολήθηκε με την 

ρομποτική επειδή το πρότειναν οι 

Pearson Correlation ,387**  

Sig. (2-tailed) ,005  
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γονείς N 52 52 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Η συσχέτιση των δυο μεταβλητών είναι r=0,387 και συνεπώς υπάρχει μια ασθενής γραμμι-

κή συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γονιών και της παρότρυνσης προς 

τους μαθητές να ασχοληθούν με την ρομποτική. 

Σύμφωνα με τον Κατσανέβα (2004), ορισμένοι γονείς μάλιστα πιέζουν περισσότερο απ' 

όσο πρέπει τα παιδιά τους για να ακολουθήσουν το δικό τους επάγγελμα ή τη δική τους 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι γίνεται όμως με τους γονείς/κηδεμόνες της παρούσας 

έρευνας, όπου οι ίδιοι ασχολούνται με τα επαγγέλματα STEM; Η απάντηση δίνεται στον 

πίνακα 7.2-5 

Ερευνητικό ερώτημα 2. Οι γονείς-κηδεμόνες που εργάζονται με επαγγέλματα STEM 

οδηγούν τα παιδιά τους στην ρομποτική. 

Πίνακας 7.2-5. Συσχέτιση του επαγγέλματος (STEM) των γονιών και της επιρροής στα 

παιδιά για ενασχόληση με την ρομποτική 

 

Επάγγελμα 

γονέων STEM 

Οι γονείς πρό-

τειναν την ρο-

μποτική 

Ο μαθητής ασχολήθηκε 

με την ρομποτική επειδή 

το πρότειναν οι γονείς 

Pearson Correlation ,054  

Sig. (2-tailed) ,706  

N 52 52 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ο συντελεστής συσχέτισης r= 0,054 και συνεπώς οι 

γονείς που ασχολούνται με τα επαγγέλματα STEM, δεν οδηγούν κατά ανάγκη τα παιδιά 

τους στην ενασχόλησή τους με την ρομποτική. 

Προηγούμενες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ενασχόληση με την εκπαιδευτική 

ρομποτική βελτίωσε τις επιδόσεις των μαθητών στον προγραμματισμό και ειδικότερα στα 

στάδια της ανάλυσης των παραμέτρων του προβλήματος, στο σχεδιασμό του προγράμμα-

τος και στον έλεγχό του. Επίσης, η ρομποτική βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη, και ενίσχυσε τις δυνατότητές τους σχετικά με την επίλυση προβλημά-

των. (O’Kelly & Gibson, 2006).  

Ερευνητικό Ερώτημα 3. Βελτιώθηκε η επίδοση των μαθητών που ασχολούνται με την 

ρομποτική στα σχολικά μαθήματα 
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Πίνακας 7.2-6. Κατανομή της άποψη για βελτίωση της επίδοση στα σχολικά μαθήματα  

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Ναι 35 67,3 

Όχι 3 5,8 

Δεν παρατηρήθηκε 14 26,9 

Σύνολο 52 100,0 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων/κηδεμόνων (67,3%) απάντησαν πως είδαν βελτίωση 

των επιδόσεων των παιδιών τους στα σχολικά μαθήματα, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσο-

στό δεν παρατήρησε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να ληφθεί υπό-

ψη ότι στις ομάδες ρομποτικής συμμετέχουν και οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις στα σχο-

λικά μαθήματα, που δεν χρειάζονται κάποια επιπλέον προσπάθεια στο σχολείο (Πίνα-

κας7.2-6).  

Ένα από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα αυτής της έρευνας είναι σε ποια μαθήματα οι 

γονείς είδαν να βελτιώνονται οι επιδόσεις των παιδιών τους. 

Ερευνητικό Ερώτημα 4. Η βελτίωση παρατηρήθηκε στα μαθήματα STEM 

Πίνακας 7.2-7. Συσχέτιση της θετικής επίδοσης των μαθητών στα STEM μαθήματα 

 

Θετική 

επίδοση σε 

μαθήματα 

Επιδόσεις σε 

μαθήματα 

STEM 

Επιδόσεις σε μαθήματα 

STEM 

Pearson Correlation ,728**  

Sig. (2-tailed) ,000  

N 52 52 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Ο συντελεστής συσχέτισης r =0,728 και συνεπώς υπάρχει ισχυρή γραμμική συσχέτιση με-

ταξύ των μαθημάτων STEM και της θετικής επίδοσης σε αυτά. Τα μαθήματα στα οποία 

ανέβηκαν οι επιδόσεις των μαθητών, που συμμετέχουν στις ομάδες ρομποτικής, είναι, κατά 

κύριο λόγο, μαθήματα STEM (Πίνακας 7.2-7). 
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Πίνακας 7.2-8. Κατανομή απόψεων γονέων/κηδεμόνων για την κατανόηση των λεγόμενων 

«δύσκολών» μαθημάτων.  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ 4 7,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 30 57,7 

Συμφωνώ 16 30,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 3,8 

Σύνολο 52 100,0 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 7.2.-8, το 34,6% των γονέων και κηδεμόνων έχει παρα-

τηρήσει ότι τα παιδιά τους μετά την ενασχόλησή τους με τη ρομποτική κατανοούν καλύτε-

ρα τα κοινώς δύσκολα, μαθήματα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (57,7%) δεν έχει σχηματι-

σμένη άποψη. 

 

Πίνακας 7.2-9. Κατανομή απόψεων για την παρακολούθηση οδηγιών για την συναρμολό-

γηση ενός πράγματος 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Συμφωνώ 28 53,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 24 46,2 

Σύνολο 52 100,0 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 7.2.-9, όλοι οι γονείς/κηδεμόνες συμφωνούν πως το 

παιδί τους μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες βήμα-βήμα, για την συναρμολόγηση ενός πράγ-

ματος, όπως είναι ένα έπιπλο από το κατάστημα ΙΚΕΑ. 

Οι γονείς ενισχύουν τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών τους, ό-

πως είναι οι ξένες γλώσσες και οι ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και η μουσική με τον αθλητι-

σμό, για πολλούς λόγους. Το σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες επιδιώ-

κουν να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν προσόντα και δεξιότητες που θα τις χρησιμο-

ποιήσουν επαγγελματικά στο μέλλον,  

Η ρομποτική θα μπορούσε να δώσει επαγγελματική διέξοδο σε αρκετούς νέους. Σχεδόν το 

80% των γονέων και κηδεμόνων θεωρούν ότι η ρομποτική θα δώσει επαγγελματική διέξο-

δο στα παιδιά τους, όπως φαίνεται στο γράφημα 7.2.2. 
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Πίνακας 7.2-10. Συσχέτιση του Επιπέδου Εκπαίδευσης των γονέων/κηδεμόνων με  την  

επαγγελματική διέξοδο μέσω της ρομποτικής 

 Ναι Όχι Δεν ξέρω  Σύνολο 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Λύκειο 

(Γενικό/Τεχνικό) 

9 0 1 10 

ΙΕΚ 4 0 1 5 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 20 1 4 25 

Μεταπτυχιακό 5 0 4 9 

Διδακτορικό 2 0 1 3 

Σύνολο 40 1 11 52 

Ενδιαφέρον έχει και ο πίνακας 7.2-10, που αναλύει πως απάντησαν οι ερωτηθέντες στο 

παραπάνω ερώτημα. Το ποσοστό των γονέων, που δεν είναι πεπεισμένοι για τις επαγγελ-

ματικές διεξόδους που προσφέρει η ρομποτική, είναι κυρίως γονείς που προέρχονται από 

υψηλά μορφωτικά επίπεδα. 

 

Γράφημα 7.2-2. Άποψη για τις επαγγελματικές διεξόδους μέσα από τη ρομποτική 
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Πίνακας 7.2-11. Οι απόψεις των γονέων για τις δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά μέσα 

από τις εκδηλώσεις ρομποτικής. 

 Δείγμα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Οι εργασίες ρομποτικής προσπαθούν να βρουν 

λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. 

52 4,1731 ,70631 

Είναι καλό τα παιδιά να έχουν περιορισμό χρό-

νου στους αγώνες ρομποτικής. 

52 3,5769 ,87102 

Μια εργασία ρομποτικής πρέπει να χωρίζεται σε 

μικρότερα κομμάτια. 

52 3,7500 ,65305 

Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να μπορούν να 

εξηγούν σε τρίτους την χρησιμότητα της κατα-

σκευής τους. 

52 4,1154 ,89997 

Η συμμετοχή των παιδιών στους διαγωνισμούς 

ρομποτικής ενισχύει την κοινωνικότητά τους. 

52 4,3654 ,62713 

Ο σεβασμός της αντίπαλης ομάδας στους αγώ-

νες ρομποτικής είναι βασική προϋπόθεση συμ-

μετοχής. 

52 4,6731 ,47367 

Δείγμα Ν 52   

Οι γονείς συμφωνούν ότι οι διαγωνισμοί και οι εκθέσεις ρομποτικής προωθούν τις δεξιότη-

τες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών. Η δια-

χείριση του χρόνου, η κατανομή των εργασιών και η ομαδική εργασία,  είναι μερικές από 

τις δεξιότητες για τις οποίες ρωτήθηκαν οι γονείς. Οι διαγωνισμοί καλλιεργούν και ενισχύ-

ουν την κοινωνικότητα των μαθητών, την ευχέρεια του λόγου και την άμιλλα μεταξύ των 

ομάδων (Πίνακας 7.2-11). 

Υπάρχουν γονείς που θεωρούν το χρόνο που επενδύει το παιδί στο παιχνίδι χαμένο χρόνο, 

καθώς τη δεδομένη στιγμή θα μπορούσε να επενδύει στα σχολικά του καθήκοντα (Go-

linkoff  κ.α, 2010). Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 7.2-12, η  συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι τα Lego έχουν εκπαιδευτικό αποτέλεσμα πάνω στα παι-

διά. Τα τουβλάκια Lego είναι ένα πρόσφορο εργαλείο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που α-

ναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών από τη μία, ενώ οι κατα-

σκευές έχουν φυσική υπόσταση που απαιτούν περαιτέρω μελέτη από την άλλη. 

  



67 

Πίνακας 7.2-12. Κατανομή απόψεων για την χρήση των Lego ως εκπαιδευτικό εργαλείο.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό % 

Διαφωνώ Απόλυτα 26 50,0 

Διαφωνώ 23 44,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 2 3,8 

Συμφωνώ 1 1,9 

Σύνολο 52 100,0 
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7.3 Ερωτηματολόγιο για μαθητές 

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

2017. Παραδόθηκε σε έντυπη μορφή και συμπληρώθηκε από τους μαθητές που συμμετεί-

χαν στις εργασίες του συνεδρίου RoboESL, στην Αθήνα και τις εργασίες του Πανελλήνιου 

Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας. Πολύ λίγα ήταν αυτά που συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά από τους μαθητές, κα-

θώς στις εκδηλώσεις δεν είχαν ούτε το χρόνο, ούτε και την ηρεμία που απαιτούνται για να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις της έρευνας. 

Το προφίλ των μαθητών 

Απάντησαν συνολικά 91 μαθητές, 59 αγόρια και 32 κορίτσια. 

 

Γράφημα 7.3-1. Κατανομή των μαθητών στις βαθμίδες εκπαίδευσης  

Όπως φαίνεται και από παραπάνω γράφημα (Γράφημα 7.3-1) οι περισσότεροι μαθητές εί-

ναι του Δημοτικού, επίσης παρατηρείται  συνεχής μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων 

καθώς ανεβαίνουμε στις σχολικές τάξεις. Αυτό ίσως έχει και μια λογική εξήγηση, καθώς 

δεν υπάρχει Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό και 
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εκπαιδευτικός της ειδικότητας έχει την ελευθερία να κινηθεί, ανάλογα με τα προσωπικά 

του ενδιαφέροντα και σύμφωνα πάντα με τη δυναμική των μαθητών. Υπάρχει και το ωρο-

λόγιο πρόγραμμα των ολοήμερων σχολείων. Σε αυτό το χρονικό διάστημα  η ρομποτική 

αποτελεί ανάσα ξεκούρασης για τους μικρούς μαθητές. Επίσης οι γονείς είναι πολύ κοντά 

στα σχολικά πεπραγμένα μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και είναι πρό-

θυμοι να καλύψουν το μεγάλο κόστος του εξοπλισμού που απαιτείται για την ενασχόληση 

με την ρομποτική. Σημειώνουμε επίσης ότι ο ρόλος του γονέα/κηδεμόνα στην Πρωτοβάθ-

μια Εκπαίδευση είναι βαρύνουσας σημασίας σε σχέση με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(π.χ. η επαναφοίτηση ενός παιδιού στην ίδια τάξη γίνεται μετά από τη γνώμη του γονέα, η 

μετεγγραφή των μαθητών κοντά στο χώρο εργασίας του γονέα είναι απόλυτα σεβαστή 

κ.α.) Τέλος οι φορείς που διοργανώνουν τους διαγωνισμούς ρομποτικής ξεκίνησαν από το 

Δημοτικό δίνοντας δωρεάν τον αρχικό εξοπλισμό. 

Όσο οι μαθητές μεγαλώνουν, αλλάζουν και τα ενδιαφέροντά τους και το σχολείο υποβαθ-

μίζεται  σε 2η θέση, καταλήγοντας κυρίως στο Γενικό Λύκειο να ενδιαφέρονται μόνο για 

τα μαθήματα που θα τους δώσουν το εισιτήριο για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Δυστυχώς είναι αισθητή η απουσία των μαθητών των ΕΠΑΛ και εδώ ίσως καθίσταται α-

παραίτητο  να προωθηθεί η εκπαιδευτική ρομποτική περισσότερο, γιατί υπάρχουν μεν οι 

ειδικότητες (Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) που μπορούν να προάγουν 

την ρομποτική σε πολλούς τομείς, αλλά λείπει το ενδιαφέρον από τους μαθητές. Όταν μά-

λιστα απευθυνόμαστε σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης που ετοιμάζει τους μελλοντικούς πτυ-

χιούχους επαγγελματίες οι οποίοι θα ριχτούν άμεσα στην αγορά εργασίας, η εξοικείωση με 

τις STEAM δυνατότητες - ικανότητες μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορέσει να φέρει σε 

αυτό το πληθυσμό της μαθητιώσας νεολαίας.  
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Γράφημα 7.3-2. Διάρκεια ενασχόλησης με την ρομποτική 

Οι περισσότεροι μαθητές που ρωτήθηκαν κάνουν τα πρώτα βήματα στη ρομποτική και αυ-

τό είναι αναμενόμενο, αφού οι περισσότεροι μαθητές του δείγματος είναι μαθητές δημοτι-

κών σχολείων (Γράφημα 7.3-2). Από την άλλη η εκπαιδευτική ρομποτική, τα πρόσφατα 

χρόνια, έχει γίνει και λίγο μόδα, και προωθείται από τους ομίλους των σχολείων μέχρι τα 

φροντιστήρια αγγλικών και τα κέντρα ρομποτικής που ξεφυτρώνουν σε κάθε γειτονιά. 

Πίνακας 7.3-1 Κατανομή ομάδων επιρροής  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Οι φίλοι 12 13,2 

Οι γονείς 13 14,3 

Σύνολο 91 100,0 

Από τον πίνακα 7.3-1 διαφαίνεται ότι οι καθηγητές είναι αυτοί που δίνουν το πρώτο ερέθι-

σμα στους μαθητές. Οι καθηγητές είναι επίσης αυτοί, που πρώτοι θα αναγνωρίσουν τα τα-

λέντα των μαθητών, αλλά και αυτοί που θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές 
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να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις. Άλλωστε οι έρευνες 

έχουν δείξει ότι η προσωπικότητα των  καθηγητών επιδρά ισχυρά στη μάθηση των μαθη-

τών (Clotfelter κ.α, 2007). Άλλες έρευνες έχουν αναδείξει  την επιρροή των ομάδων υπο-

στήριξης όπως είναι οι συμμαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες, που επηρεάζουν 

άμεσα το ενδιαφέρον των νέων για τους STEM τομείς (Nugent G. κ.α., 2015). Δεν είναι 

ασήμαντο και το ποσοστό των γονέων που έχουν λόγο στα χόμπι των παιδιών τους, και ας 

μην ξεχνάμε την επιρροή των μαθητών από τους φίλους τους. 

 

Γράφημα 7.3-3. Κατανομή των σχολικών μαθημάτων που ενδιαφέρουν το μαθητή 

Στο Γράφημα 7.3-3 απεικονίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών για συγκεκριμένα μαθήμα-

τα. Το ενδιαφέρον αυτό είναι ο βασικός παράγοντας της θετικής επίδοσης στα μαθήματα 

αυτά, αλλά και της εμπλοκής τους σε δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα αυτό. Το 69% 

των μαθητών δήλωσε ότι τους αρέσουν τα Μαθηματικά, το 58% ότι τους ενδιαφέρει η Φυ-

σική και σχεδόν το 70% ενδιαφέρεται για την Πληροφορική. Ακόμα και τα άλλα μαθήματα 

που επέλεξαν οι μαθητές, όπως η Βιολογία, η Μελέτη και η Τεχνολογία ανήκουν στην 

σφαίρα των μαθημάτων STEM. Οι μαθητές είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν σταδιοδρο-

μίες σε τομείς που τους ενδιαφέρουν και, ομοίως, να επιτύχουν σε θέματα ενδιαφέροντος. 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά εξάλλου που διδάσκεται στο μάθημα του ΣΕΠ 

(Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός) της Γ’ Γυμνασίου για την επιλογή του μελ-

λον 

τικού επαγγέλματος είναι η αρέσκεια. Αν αρέσει στο μαθητή κάποιο επάγγελμα (όποιο και 

να είναι αυτό) τότε θα γίνει και επιτυχημένος επαγγελματίας. Υπάρχουν επιπλέον αξιόλο-
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γες ενδείξεις ότι το ενδιαφέρον των μαθητών σε ένα μάθημα σχετίζεται θετικά με τις επι-

δόσεις του σε αυτό (Renninger & Hidi, 2011), κρίνει την απόφασή του για τα μαθήματα 

επιλογής και τις επιλεγμένες δραστηριότητες του σχολείου (Dabney κ.α, 2012) και τελικά 

την απόκτηση του επιθυμητού τίτλου σπουδών (Tai κ.α., 2006). Επιπροσθέτως οι έρευνες 

έχουν δείξει ότι ένα πρώιμο ενδιαφέρον για τα μαθήματα STEM αποτελεί πρόβλεψη για 

μεταγενέστερη μάθηση ή / και ενδεχόμενα ενδιαφέροντα και επιλογές σταδιοδρομίας 

(OECD, 2007). 

Το κίνητρο που οδηγεί τους μαθητές στην ενασχόλησή τους με τη ρομποτική αποτελεί ένα 

βασικό παράγοντα προς διερεύνηση. Στο γράφημα 7.3-3 απεικονίζονται συγκριτικά οι α-

πόψεις που έχουν οι μαθητές για τα δεδομένα κίνητρα.  

Γράφημα 7.3-4. Τα κίνητρα που οδηγούν τους μαθητές στην ρομποτική 

Παρατηρώντας το γράφημα 7.3-4, εύκολα θα υποστήριζε κανείς ότι η ρομποτική συνδέεται 

με τη δημιουργικότητα και αυτό προκαλεί ενδιαφέρον, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των 

μαθητών. Η συνεργασία με την ομάδα είναι επίσης ένα δυνατό κριτήριο, ενώ η ενασχόλη-

ση με τη ρομποτική και στο μέλλον αποτελεί πρόκληση. Οι διαγωνισμοί ρομποτικής απο-

τελούν το όχημα για τη μετάβαση των νέων στο χώρο της ρομποτικής, ώστε να λύνουν τα 

προβλήματα της καθημερινότητας με τη χρήση των ρομπότ. Από τους τελευταίους παρά-

γοντες που σημείωσαν οι μαθητές είναι η διαδικασία των προπονήσεων. Οι προπονήσεις 

εκλαμβάνονται σαν μάθημα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και η διαδικασία αυτή αρέ-

σει μόνο στο 1/5 των μαθητών. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Να παίζω με τα Lego

Είναι ενδιαφέρον

Είναι κάτι δημιουργικό

Θέλω να ασχοληθώ και στο μέλλον

Μου αρέσει να λύνω προβλήματα με το ρομπότ

Θέλω να συμμετάσχω στους διαγωνισμούς ρομποτικής

Μου αρέσει η συνεργασία με την ομάδα

Μου αρέσει η διαδικασία των προπονήσεων

Μαθητές
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Άραγε παίζει ρόλο στην επιλογή των κριτηρίων η ηλικία των μαθητών; Αυτό είναι δύσκο-

λο να απαντηθεί με σιγουριά, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προέρχεται 

από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το ποσοστό των μαθητών που προέρχονται από τους 

άλλους τύπους σχολείων είναι πολύ μικρό και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπρο-

σωπευτικό. Ίσως μελλοντικά μία μεγαλύτερης έκτασης γενικευμένη έρευνα σε όλους τους 

τύπους σχολείων (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Γενική, Επαγγελματική, Ειδική, Τυπική 

και μη Τυπική Αγωγή και Εκπαίδευση) θα μπορούσε να δώσει πιο ευρείες  απαντήσεις. 

Πρόκειται να γίνει έλεγχος για το αν κάποια από τα κριτήρια επιλογής που οδηγούν τους 

μαθητές στη ρομποτική είναι ανεξάρτητα της βαθμίδας εκπαίδευσης ή υπάρχει κάποιου 

είδους συσχέτιση. 

H0: Η επιλογή του 1ου κριτηρίου (μου αρέσει το παιχνίδι με τα Lego) είναι το ίδιο ανάμεσα 

στις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

H1: Το 1ο κριτήριο δεν είναι ίδιο ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης που ανήκει ο μαθητής 

Πίνακας 7.3-2.  Έλεγχος Υπόθεσης  της βαθμίδας εκπαίδευσης με το πρώτο κριτήριο ε-

φαρμόζοντας Chi-Square Test 

 Value df 

Asymptotic Signifi-

cance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,000a 1 ,990 

Likelihood Ratio ,000 1 ,990 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,990 

N of Valid Cases 91   

 

0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,98.a 
 

To p=0,990>0,05 και για αυτό δεν υπάρχει συστατική σημαντική διαφορά μεταξύ των μα-

θητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το πρώτο κριτήριο 

(Πίνακας 7.3-2). Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδεικνύουν μια ωριμότητα 

και ασχολούνται με την ρομποτική σοβαρά και όχι παίζοντας 

H0: Η επιλογή του 4ου κριτηρίου (Θέλω να ασχοληθώ και στο μέλλον με την ρομποτική) ε-

ξαρτάται από την βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Η1: Η επιλογή του 4ου κριτηρίου είναι ανεξάρτητη της βαθμίδας εκπαίδευσης που ανήκει ο 

μαθητής. 
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Πίνακας 7.3-3. Έλεγχος Υπόθεσης της βαθμίδας εκπαίδευσης με το 4ο κριτήριο εφαρμό-

ζοντας Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Signif-

icance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,000a 1 ,986 

Likelihood Ratio ,000 1 ,986 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,986 

N of Valid Cases 91   

Επειδή το p=0,986>0,05 δεν υπάρχει συστατικά σημαντική διαφορά, μεταξύ των βαθμίδων 

εκπαίδευσης ως προς το τέταρτο κριτήριο (πίνακας 7.3-3). Οι μαθητές που ασχολούνται με 

τη ρομποτική είναι συνειδητοποιημένοι ως προς τη δραστηριότητα που έχουν επιλέξει να 

ασχοληθούν και από μικρή ηλικία βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους πετύχουν. 

Τέλος, θα γίνει στατιστικός έλεγχος για το τελευταίο κριτήριο, τη διαδικασία των προπο-

νήσεων και τη σχέση του με την βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκουν οι μαθητές. 

Η0: Η επιλογή του 8ο κριτηρίου (Επιλέγω την ρομποτική, λόγω της διαδικασίας των προπο-

νήσεων) εξαρτάται από την βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Η1: Η επιλογή του 4ου κριτηρίου είναι ανεξάρτητη της βαθμίδας εκπαίδευσης που ανήκει ο 

μαθητής. 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.3-4, το 24,3 % των μαθητών του δημοτικού σχολείου 

επέλεξε τη ρομποτική με κριτήριο τη διαδικασία των προπονήσεων, ενώ μόλις ένας (1) μα-

θητής που αντιπροσωπεύει 5,9% των μαθητών της Β/θμιας επέλεξε τη ρομποτική για το 

συγκεκριμένο κριτήριο Οι μαθητές του δημοτικού αντιλαμβάνονται τη διαδικασία των 

προπονήσεων σαν παιχνίδι και χαίρονται την συμμετοχή τους στην ομάδα. 



75 

Πίνακας 7.3-4 Έλεγχος Υπόθεσης της βαθμίδας εκπαίδευσης με το 8ο κριτήριο εφαρμόζο-

ντας chi-square test 

 

Το κίνητρο για την ενασχόληση με την 

ρομποτική ήταν το γεγονός ότι σου 

αρέσει η όλη διαδικασία των προπο-

νήσεων 

Σύνολο Δεν ισχύει Ισχύει 

Βαθμίδα Α/θμια Πλήθος 56 18 74 

% within Βαθμίδα 75,7% 24,3% 100,0% 

% within Το κίνητρο για την 

ενασχόληση με την ρομποτική 

ήταν το γεγονός ότι σου αρέσει 

η όλη διαδικασία των προπονή-

σεων 

77,8% 94,7% 81,3% 

Β/θμια Count 16 1 17 

% within Βαθμίδα 94,1% 5,9% 100,0% 

% within Το κίνητρο για την 

ενασχόληση με την ρομποτική 

ήταν το γεγονός ότι σου αρέσει 

η όλη διαδικασία των προπονή-

σεων 

22,2% 5,3% 18,7% 

Σύνολο  Πλήθος 72 19 91 

Τα θέματα που επιλέγονται για τις εργασίες της ομάδας ρομποτικής (Γράφημα 7.3-5) κατά 

κύριο λόγο προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα επιτεύγματα αυ-

τού. Οι τέχνες έχουν ένα πολύ μικρό μερίδιο στη θεματολογία, ενώ η ιστορία ακόμα μικρό-

τερο, μόλις (8,8%) 
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Γράφημα 7.3-5. Κατανομή θεμάτων που επιλέγονται στις εργασίες ρομποτικής 

Αν και οι μαθητές κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ρομποτική, τα 2/3 αυτών έχουν ήδη 

την εμπειρία της συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής (Πίνακας 7.3-5).  

Πίνακας 7.3-5 Κατανομή συμμετοχής στους διαγωνισμούς ρομποτικής 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΟΧΙ 31 34,1 

ΝΑΙ 60 65,9 

Σύνολο 91 100,0 

Οι μαθητές έχουν εμπειρία από όλους τους διαγωνισμούς, που διεξάγονται στην Ελλάδα, 

εκτός από τους διαγωνισμούς Hydrobot που οργανώνονται από το Ευγενίδειο Ίδρυμα. Αυ-

τό ίσως οφείλεται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών που απάντησαν στα ερωτηματολό-

για. Ο μεγάλος όγκος των ερωτηματολογίων προέρχεται από μαθητές της Βόρειας Ελλάδας 

και κυρίως της Θεσσαλονίκης, γιατί το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής διοργανώνεται 

από το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι διαγωνισμοί της 

First Lego League τα προηγούμενα χρόνια διεξάγονταν μόνο στη Θεσσαλονίκη κι έτσι συ-

γκεντρώνουν τις περισσότερες συμμετοχές, σύμφωνα με το γράφημα 7.3-6. 
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Γράφημα 7.3-6 Κατανομή μαθητών στις πανελλήνιες εκδηλώσεις ρομποτικής 

Η ρομποτική ανήκει στις επιστήμες των νέων τεχνολογιών. Ένας μαθητής που δεν έχει 

«καλούς» βαθμούς στο μάθημα της Πληροφορικής μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

που προκύπτουν από την συμμετοχή του στην ομάδα ρομποτικής; Το 76 % των μαθητών 

υποστηρίζουν ότι δεν παίζουν ρόλο οι «καλοί» βαθμοί στο μάθημα της Πληροφορικής 

στην ενασχόληση με την ρομποτική, ενώ μόνο 4 μαθητές δήλωσαν ότι πρέπει να συμμετέ-

χουν μόνο οι μαθητές που τα καταφέρνουν στην Πληροφορική (Πίνακας 7.3-6).  

Πίνακας 7.3-6 Κατανομή  των απόψεων των μαθητών για την συμμετοχή στη ρομποτική 

και τις επιδόσεις στο μάθημα της Πληροφορικής. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ Απόλυτα 32 35,2 

Διαφωνώ 37 40,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 15 16,5 

Συμφωνώ 3 3,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 1,1 

Σύνολο 88 96,7 

  Απώλεια Τιμών 3 3,3 

Σύνολο 91 100,0 

Για τις εργασίες ρομποτικής είναι βασική προϋπόθεση οι καλές επιδόσεις στα Μαθηματι-

κά; Παραπάνω από τους μισούς μαθητές δηλώνουν ότι είναι ανεξάρτητα τα μαθηματικά με 

τις εργασίες της ρομποτικής, ενώ μόλις το 13% των μαθητών θεωρούν ότι ένας μαθητής 

που δεν είναι καλός στα Μαθηματικά δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει και τις εργασίες της 

Μαθητές

WRO FLL HYDROBOT ΜΦΡ Άλλη εκδήλωση
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ρομποτικής (Πίνακας 7.3-7). Ο μαθητές στην ηλικία αυτή συχνά δεν αντιλαμβάνονται το 

βαθμό δυσκολίας μίας δράσης όταν τη βλέπουν σαν παιχνίδι, ή όταν ξεφεύγει από τα όρια 

του κλασσικού μαθήματος. 

Πίνακας 7.3-7.Κατανομή των απόψεων των μαθητών για την εμπλοκή με τη ρομποτική 

και τις επιδόσεις στο μάθημα των Μαθηματικών.  

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Διαφωνώ Απόλυτα 15 16,5 

Διαφωνώ 32 35,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 29 31,9 

Συμφωνώ 10 11,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 2,2 

Σύνολο 88 96,7 

 Απώλεια Τιμών 3 3,3 

Γενικό Σύνολο 91 100,0 

Είναι σημαντικό ο μαθητής να τα καταφέρνει με τις όποιες σχολικές δραστηριότητες ανα-

λαμβάνει, έτσι ώστε να αποκτάει ισχυρή αυτοπεποίθηση, γιατί είναι ένα από τα βασικά χα-

ρακτηριστικά που θα ενισχύσουν την προσωπικότητα τους, ως ενήλικα (Richardson κ.α., 

2012). Η ενασχόληση με τη ρομποτική αύξησε το αίσθημα αυτοπεποίθησης σε 17 μαθητές 

τόσο ώστε να δηλώσουν ότι τώρα καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα της Φυσικής. Το 

44% των μαθητών δεν έχουν κάποια σχηματισμένη άποψη, ενώ 31 μαθητές δυσκολεύονται 

ακόμα με την Φυσική (Πίνακας 7.3-8). 

Πίνακας 7.3-8 Κατανομή των απόψεων των μαθητών για την ενίσχυση της αυτοπεποίθη-

σης στην κατανόηση του μαθήματος της Φυσικής.  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ Απόλυτα 15 16,5 

Διαφωνώ 16 17,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 40 44,0 

Συμφωνώ 14 15,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 3,3 

Σύνολο 88 96,7 

  Απώλεια Τιμών 3 3,3 

 Γενικό Σύνολο 91 100,0 

Το 57% των μαθητών νιώθει ικανό να τα καταφέρει ακόμα και μόνος του με τη ρομποτική 

εργασία, ενώ μόνο το 16,5 νιώθει κάποια αδυναμία (Πίνακας 7.3-9).  
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Πίνακας 7.3-9 Κατανομή των απόψεων των μαθητών για την ενίσχυση της αυτοπεποίθη-

σης για τη ολοκλήρωση μιας εργασίας ρομποτικής.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ Απόλυτα 6 6,6 

Διαφωνώ 9 9,9 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 21 23,1 

Συμφωνώ 33 36,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 19 20,9 

Σύνολο 88 96,7 

 Απώλεια Τιμών 3 3,3 

Γενικό Σύνολο 91 100,0 

Η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών είναι από τους πρωταρχικούς στό-

χους που επιδιώκονται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Αξίζει να γίνει μια μικρή 

αναφορά στα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας. Πρώτα από όλα ενθαρρύνει τη δη-

μιουργία και τη μάθηση, καθώς ο συνδυασμός των διαφορετικών ιδεών από κάθε μέλος 

της ομάδας, γεννά πιο αποτελεσματικές λύσεις. Αναμιγνύει διαφορετικά ταλέντα και η ο-

μάδα επιτρέπει σε κάθε μέλος της να αναδείξει τα δυνατά του σημεία και αυτά να γίνουν 

αποδεκτά από τους υπόλοιπους. Έπειτα, είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη. Παρά τις 

όποιες περιστασιακές διαφωνίες, στα μέλη μιας αποτελεσματικής ομάδας αρέσει να δου-

λεύουν όλα μαζί και να μοιράζονται δυνατές εμπειρίες και δεσμούς. Οι όποιες μικρές δια-

μάχες και διαφωνίες που αναπόφευκτα υπάρχουν σε μια ομάδα που απαρτίζεται από μέλη 

με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες και κουλτούρα εξομαλύνονται. Τα ομαδικά έργα (pro-

jects), όπως είναι οι εργασίες της ρομποτικής κάνουν τα μέλη της ομάδας να νιώθουν πε-

ρήφανα για τα επιτεύγματά τους. Τέλος, δουλεύοντας μέσα στην ομάδα επιτρέπονται κά-

ποιες κινήσεις που εμπεριέχουν λίγο παραπάνω ρίσκο, μιας και έχουν την υποστήριξη ό-

λων των μελών – ειδικά στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Από την άλλη, μια επιτυ-

χία δένει περισσότερο τα μέλη μιας ομάδας και τους επιτρέπει να σκέφτονται και να προ-

τείνουν ακόμα πιο πρωτοποριακές λύσεις. (Mattson, 2015) 

Στον πίνακα 7.3-10 καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών για τη συνεργασία. Οι ερωτη-

θέντες μαθητές απάντησαν κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του 90% ότι πρέπει να συνερ-

γαστούν με τα άλλα μέλη της ομάδας, ώστε να καταφέρουν να επιλύσουν ένα δύσκολο 

πρόβλημα. Σε ποσοστό 81,4 % συμφωνούν ότι πρέπει να μοιράσουν τις εργασίες, για να 

καταφέρουν να τελειώσουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό του ρομπότ. Ενώ οι 
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απόψεις των μαθητών μοιράζονται στα ερώτημα «αν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν μια 

εργασία, χωρίς την βοήθεια των φίλων τους». Μια μερίδα των μαθητών (30%) θεωρεί ότι 

μπορεί να τα καταφέρει χωρίς τους φίλους τους, ορμώμενοι ίσως από τον αυξημένο ενθου-

σιασμό και από την ισχυρή αυτοπεποίθηση. Το ίδιο ποσοστό των μαθητών (30%) αντιλαμ-

βάνεται την ανάγκη στήριξης μεταξύ των μελών και υπάρχει και ένα 40% που είναι ουδέ-

τερο. 

Πίνακας 7.3-10 Κατανομή των απόψεων των μαθητών για την συνεργασία.  

 

Δεν θα μπορούσα 

να ολοκληρώσω 

μια εργασία χωρίς 

την βοήθεια των 

φίλων μου 

Για να καταφέ-

ρουμε να τελειώ-

σουμε το ρομπότ 

γρήγορα πρέπει να 

μοιράσουμε τις 

εργασίες 

Πρέπει να συνερ-

γαστώ με  τα άλλα 

μέλη της ομάδας 

για να λύσουμε 

ένα δύσκολο πρό-

βλημα 

 Αποδεκτό 

Δείγμα 

88 88 88 

Απώλεια 

τιμών 

3 3 3 

Μέσος όρος 2,9886 4,1591 4,3636 

Τυπική Απόκλιση 1,12948 ,90828 1,00781 

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής δεν παύουν να είναι ένα παιχνίδι και σαν τέτοιο αποτελούν τό-

σο την αφορμή όσο και την αιτία της δημιουργικότητας. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί κά-

νει φίλους, αλλά και εχθρούς, παράλληλα είναι δύσκολο να αλληλοεπιδράσει με συνομηλί-

κους εκτός παιχνιδιού. Το παιχνίδι παρέχει μια οργάνωση για τη μύηση στις συναισθημα-

τικές σχέσεις και έτσι βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών. Συνεπώς συντελεί 

στην ενοποίηση και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού. (Winnicot, 1979).  

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής υπόκεινται σε κανόνες, όρους, αλλά και υποχρεώσεις από την 

πλευρά των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτούς ενισχύεται η ικανότητα του μαθητή να δε-

χθεί κανόνες όσον αφορά στο μοίρασμα, στην αναβολή της ικανοποίησης των επιθυμιών 

του, στο να μάθει να χάνει. 

Ο θυμόσοφος λαός συνηθίζει να λέει πως «έξω από το χορό….πολλά τραγούδια λέει κά-

ποιος». Οι κανόνες είναι διαφορετικοί όταν τους βιώνεις και διαφορετικοί όταν τους παρα-

τηρήσεις εξωτερικά. Στην πρόταση «Δεν χρειάζεται το ρομπότ, να λειτουργεί και στον εικο-

νικό κόσμο», διαφώνησαν 6 από τους μαθητές που δεν έχουν ακόμα την εμπειρία συμμετο-

χής σε διαγωνισμούς, ενώ 21 από τους μαθητές με εμπειρία (Πίνακας 7.3-11). Οι περισσό-
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τεροι μαθητές κράτησαν ουδέτερη στάση, ενδεχομένως γιατί η φράση «εικονικό περιβάλ-

λον» ήταν μια άγνωστη γι’ αυτούς έννοια, αφού σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για μαθητές 

του δημοτικού. 

Πίνακας 7.3-11. Κατανομή των απόψεων των μαθητών για την λειτουργία του ρομπότ 

στον «εικονικό κόσμο», ανάλογα με την εμπειρία συμμετοχής στους διαγωνισμούς  

 

Δεν χρειάζεται το ρομπότ να λειτουργεί και στο εικονικό 

περιβάλλον 

Σύνολο 

Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συμμετείχες με την 

ομάδα σου σε κά-

ποιο διαγωνισμό 

ρομποτικής 

ΟΧΙ 1 5 20 2 1 29 

ΝΑΙ 6 15 32 3 3 59 

Σύνολο 7 20 52 5 4 88 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7.3-12) καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών στην 

ερώτηση «Μπορώ να δοκιμάσω το ρομπότ, όσες φορές θέλω στην κεντρική πίστα;», δια-

φώνησαν 6 μαθητές χωρίς συμμετοχή και 27 μαθητές με προηγούμενη εμπειρία συμμετο-

χής.  

Πίνακας 7.3-12. Κατανομή των απόψεων των μαθητών για τη δοκιμή του ρομπότ στην κε-

ντρική πίστα, ανάλογα με την εμπειρία συμμετοχής στους διαγωνισμούς  

 

Μπορώ να δοκιμάσω το ρομπότ, όσες φορές θέλω στην κεντρική 

πίστα 

Σύνολο 

Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συμμετείχες με την 

ομάδα σου σε κάποιο 

διαγωνισμό ρομποτι-

κής 

ΟΧΙ 1 6 12 4 6 29 

ΝΑΙ 13 14 17 12 3 59 

 
       

 Σύνολο 14 20 29 16 9 88 

Στον πίνακα 7.3-13 καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών στην ερώτηση «Μπορούμε να 

έχουμε στη διάθεσή μας όσους αισθητήρες και κινητήρες θέλουμε;» διαφώνησαν 6 μαθη-
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τές χωρίς συμμετοχή και 22 με συμμετοχή. Οι λεπτομέρειες και οι όροι των διαγωνισμών, 

είναι συνήθως έξω από την σφαίρα των προπονήσεων. Επιδίωξη των εκπαιδευτικών είναι 

κατά κύριο λόγο η συμμετοχή και η επαφή με την ρομποτική, χωρίς να θέλουν να επιβαρύ-

νουν τους μαθητές με επιπλέον άγχος. 

Πίνακας 7.3-13. Η άποψη των μαθητών για τους περιορισμούς στους πόρους του ρομποτι-

κού σετ, ανάλογα με την εμπειρία συμμετοχής στους διαγωνισμούς.  

 

Μπορούμε να έχουμε στην διάθεσή μας όσους αισθητήρες και 

κινητήρες θέλουμε 

Σύνολο 

Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συμμετείχες με την 

ομάδα σου σε κάποιο 

διαγωνισμό ρομποτι-

κής 

ΟΧΙ 1 6 19 2 1 29 

ΝΑΙ 9 13 22 11 4 59 

Σύνολο 10 19 41 13 5 88 

Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (1999), κίνητρο είναι ότι κινεί, ωθεί ή παρασύρει 

το άτομο σε δράση. Η ενεργοποίηση των κινήτρων μπορεί να προκαλείται είτε από εσωτε-

ρικές αιτίες συμπεριφοράς (π.χ ένστικτα, ορμές, επιθυμίες) όσο και εξωτερικές (αμοιβές, 

βραβεία, έπαινοι). Οι διαγωνισμοί ρομποτικής ενισχύουν με βραβεία και επαίνους πολλές 

ομάδες για διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Πίνακας 7.3-14 Η άποψη των μαθητών για το βραβείο του διαγωνισμού, ανάλογα με την 

εμπειρία συμμετοχής στους διαγωνισμούς 

 

Το βραβείο του διαγωνισμού το κερδίζουν οι ομάδες  που κάνουν το 

ρομπότ να κινηθεί στην πίστα 

Σύνολο 

Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ, 

ούτε 

συμφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συμμετείχες με την ΟΧΙ 2 9 11 6 1 29 
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ομάδα σου σε κάποιο 

διαγωνισμό ρομποτι-

κής 

ΝΑΙ 16 27 6 10 0 59 

Σύνολο 18 36 17 16 1 88 

Στον πίνακα 7.3-14 καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών στην πρόταση «Το βραβείο 

του διαγωνισμού το κερδίζουν οι ομάδες εκείνες που κάνουν το ρομπότ να κινηθεί στην 

πίστα» διαφώνησαν 11 μαθητές που δεν συμμετείχαν στους διαγωνισμούς και 43 μαθητές 

που συμμετείχαν. Η κίνηση του ρομπότ στην πίστα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο επιτυχί-

ας στους διαγωνισμούς, αλλά λαμβάνονται υπόψη της κριτικής επιτροπής πολλές δεξιότη-

τες που έχει καλλιεργήσει η ομάδα των μαθητών. Για το λόγο αυτό δεν δίνεται ένα βραβεί-

ο, αλλά περισσότερα συμπεριλαμβανομένων και των επαίνων. 

Πίνακας 7.3-15. Κατανομή των απόψεων των μαθητών για την παρουσίαση των εργασιών 

σε τρίτους 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Διαφωνώ Απόλυτα 3 3,3 

Διαφωνώ 2 2,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 12 13,2 

Συμφωνώ 44 48,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 27 29,7 

Σύνολο 88 96,7 

 Απώλεια τιμών 3 3,3 

Γενικό Σύνολο 91 100,0 

Η δυνατότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί λεκτικά είναι ο βασικότερος παράγοντας της 

νοητικής του ανάπτυξης. Το θέμα αυτό απασχόλησε συστηματικά την αρχαιοελληνική φι-

λοσοφία η οποία κατηγοριοποίησε τον άνθρωπο σύμφωνα με το ήθος και την πολιτική α-

νάγκη του (Αριστοτέλης) ή ακόμη και την κοινωνική του θέση (Πλάτωνας). Πέρα από τις 

βασικές φιλοσοφικές σχολές από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τα νεότερα χρόνια πλείστες συ-

χνά αλληλοσυγκρουόμενες ή αλληλοσυμπληρούμενες επιστήμες ασχολήθηκαν με τον αν-

θρώπινο νου, το λόγο και τη νόηση.  

Το 2006, ο Daniel Goleman ανέπτυξε ένα μοντέλο κοινωνικής νοημοσύνης, το οποίο απο-

τελείται από δυο βασικά συστατικά, την «κοινωνική επίγνωση» (social awareness) και 

«κοινωνική ευχέρεια» (social facility), με τις οποίες επιτυγχάνεται μια ομαλή αλληλεπί-

δραση με τους άλλους, η γόνιμη επικοινωνία και σε γενικές γραμμές η κοινωνική αποδοτι-

κότητα. Οι μαθητές θα πρέπει, συνεπώς, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα δυνατά αλλά και 
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τα αδύναμα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, ούτως ώστε να μπορούν να αυτοπαρουσιά-

ζονται και να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα (λεκτικά και μη λεκτικά) που θα προσελκύ-

σουν το ενδιαφέρον του συνομιλητή. (Goleman, 2006) 

Οι απόψεις των μαθητών καταγράφονται στον πίνακα 7.3-15 και τo 78% των ερωτηθέντων 

μαθητών αναγνωρίζουν ότι είναι καλό να παρουσιάζουν την εργασία τους σε άλλους αν-

θρώπους, μιας και η αυτοπαρουσίαση σχετίζεται με τη χαρισματική προσωπικότητα και 

υποδηλώνει την ικανότητα του ατόμου να παρουσιάζει τον εαυτό του. Από την άλλη η εκ-

φραστικότητα και η ευχέρεια του λόγου είναι ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύει την κοινω-

νική αυτοπεποίθηση. Για το λόγο αυτό το 57% των μαθητών θεωρούν ότι είναι απαραίτητο 

για όλα τα μέλη της ομάδας, να γνωρίζουν πως λειτουργεί το ρομπότ και να μπορούν να 

υποστηρίξουν έτσι την ομαδική εργασία σε όποιον χρειαστεί, είτε είναι κριτής του διαγω-

νισμού είτε είναι επισκέπτης. 

Πίνακας 7.3-16. Κατανομή των απόψεων των μαθητών για την επίγνωση του τρόπου λει-

τουργίας του ρομπότ από όλα τα μέλη της ομάδας. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ Απόλυτα 30 33,0 

Διαφωνώ 22 24,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 26 28,6 

Συμφωνώ 8 8,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 2,2 

Σύνολο 88 96,7 

 Απώλεια Τιμών 3 3,3 

Γενικό Σύνολο 91 100,0 

.  
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7.4 Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς 

 

Πίνακας 7.4-1. Κατανομή του φύλου των εκπαιδευτικών  

 Συχνότητα Ποσοσστό % 

 Άνδρας 36 54,5 

Γυναίκα 30 45,5 

Σύνολο 66 100,0 

Οι καθηγητές που οργανώνουν ομάδες ρομποτικής είναι 54,5 % άνδρες και 45,5% γυναί-

κες, σύμφωνα με τον πίνακα 7.4-1. Έχει ξεπεραστεί στην πράξη η άποψη ότι οι γυναίκες 

θα είναι πιο διστακτικές σε θέματα που χρειάζονται μηχανικές και ηλεκτρονικές γνώσεις. 

 

Γράφημα 7.4-1. Κατανομή  ηλικίας εκπαιδευτικών 

Οι καθηγητές που ρωτήθηκαν είναι έμπειροι καθηγητές έχοντας πολλά χρόνια προϋπηρε-

σίας. Τολμούν να εμπλακούν με τις νέες τεχνολογίες και να δώσουν καινούρια ερεθίσματα 

στους μαθητές τους. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο αντικείμενό τους, 

επιμορφώνονται, δεν σταματούν στη στείρα γνώση, προσπαθούν να προσαρμόσουν το μά-

θημά τους σε ελκυστικές για τους μαθητές μεθόδους διδασκαλίας, επιπλέον επεκτείνονται 
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και σε μια παιδαγωγική σχέση σε βάθος χρόνου και εκτός της σχολικής μονάδας κι έτσι τα 

αποτελέσματα της δουλειάς τους μέσα στη σχολική τάξη διαχέονται τόσο στην τοπική κοι-

νωνία (με την εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων στα προγράμματα ρομποτικής και των φο-

ρέων που συνδιοργανώνουν  εκδηλώσεις). 

Πίνακας 7.4-2. Κατανομή του επιπέδου σπουδών των εκπαιδευτικών 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ 21 31,8 

Μεταπτυχιακό 38 57,6 

Διδακτορικό 7 10,6 

Σύνολο 66 100,0 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 7.4-2) το 68,2 % των εκπαιδευτικών διαθέ-

τουν επιπλέον σπουδές, πέρα από το βασικό τους πτυχίο, ενώ μόλις το 31,8% συνεχίζουν 

να εργάζονται με το βασικό πτυχίο πρόσληψης στην εκπαίδευση. 

Πίνακας 7.4-3 Κατανομή της ειδικότητας των εκπαιδευτικών  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

  3 4,5 

ΠΕ 18.36, Τεχνολόγοι τροφίμων 1 1,5 

ΠΕ04, Φυσικής 2 3,0 

ΠΕ06, Αγγλικής 1 1,5 

ΠΕ08, Καλλιτεχνικών 1 1,5 

ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής 2 3,0 

ΠΕ12, Μηχανολόγων/Μηχανικών 2 3,0 

ΠΕ12.10, Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι 1 1,5 

ΠΕ17, Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτρονικοί 2 3,0 

ΠΕ18.02, Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 1,5 

ΠΕ19/20, Πληροφορικής 45 68,2 

ΠΕ70, Δασκάλων 4 6,1 

Automation Engineer 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη ρομποτική στα σχο-

λεία είναι ειδικότητας Πληροφορικής με τις υπόλοιπες ειδικότητες να μοιράζονται. Αξιο-

σημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη συμμετοχή των ειδικοτήτων των θετι-

κών επιστημών, όπως είναι οι Μαθηματικοί και Φυσικοί. Αυτό έχει μια λογική εξήγηση, 

αφού τόσο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών όσο και η κοινωνία έχουν εστιάσει την προ-

σοχή τους στην ύλη που παραδίδεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (Πίνακας 

7.4-3). 

Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν από μη συναφές 

ειδικότητες, όπως των Αγγλικών, Γερμανικών και Φυσικής Αγωγής (Γράφημα 7.4-2). Οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν στα πλαίσια προγραμμάτων, κυρίως λόγω αδυναμίας συ-

μπλήρωσης ωραρίου. Ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μιας αναγκαστικής προσέγγισης 

με το αντικείμενο της ρομποτικής για συμπλήρωση ωραρίου μη συναφών ειδικοτήτων τα 

αποτελέσματα είναι ευεργετικά και για τη διεξαγωγή του μαθήματος ειδικότητας, γιατί 

διευκολύνεται τόσο η διεπιστημονικότητα όσο και η διαθεματικότητα στις εργασίες ρο-

μποτικής.  

 

Γράφημα 7.4-2. Κατανομή των  ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών 
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Γράφημα 7.4-3. Κατανομή των εκπαιδευτικών στα σχολεία εργασίας 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα (Γράφημα 7.4-3) τo 25% των εκπαιδευτικών υπηρε-

τούν σε δημοτικά σχολεία και είτε είναι αποσπασμένοι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ή τοποθετήθηκαν μετά από τις μετατάξεις ειδικοτήτων από την δευτεροβάθμια στην πρω-

τοβάθμια εκπαίδευση που έγιναν το 2013. Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι 

τοποθετημένο και σε γυμνάσια και σε λύκεια. Άξια αναφοράς είναι η εικόνα των ιδιωτικών 

γυμνασίων και λυκείων όπου ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει το ωράριο του και στους δυο 

τύπους σχολείων.  

Πίνακας 7.4-4 Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση το κίνητρο του προσωπικού ενδια-

φέροντος 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Δεν ισχύει 8 12,1 

Ισχύει 58 87,9 

Σύνολο 66 100,0 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την ρομποτική το κάνει 

από προσωπικό ενδιαφέρον, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 7.4-4. Έτσι η ενασχόληση 

με τη ρομποτική δεν είναι «αναγκαίο κακό» αλλά ανάγκη εσωτερική των εκπαιδευτικών 

ανεξαρτήτου ειδικότητας να εισάγουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στο μάθημά τους. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Δημόσιο Δημοτικό

Ιδιωτικό Δημοτικό

Δημόσιο Γυμνάσιο

Ιδιωτικό Γυμνασιο

Δημόσιο Λύκειο

Ιδιωτικό Λύκειο

Επαγγελματικό Λύκειο

Αριθμός Εκπαιδευτικών
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Πίνακας 7.4-5  Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τη διάθεση δωρεάν εξοπλισμού ως 

κίνητρο.  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Δεν ισχύει 53 80,3 

Ισχύει 13 19,7 

Σύνολο 66 100,0 

Το 1/5 των εκπαιδευτικών ασχολήθηκε με την ρομποτική, γιατί δόθηκε δωρεάν εξοπλισμός 

στο σχολείο. Διάφοροι φορείς καλύπτουν το μεγάλο κόστος εξοπλισμού. Στην περίοδο της 

οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, το κόστος για τα ρομποτικά κιτ είναι αυξημένο 

και πολλές φορές οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν  

το κόστος του εξοπλισμού και κυρίως των αναλώσιμων. 

Πίνακας 7.4.-6 Συσχέτιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της ένταξης της ρομποτικής 

στους γενικούς στόχους επίτευξης.  

 

Ασχολήθηκα με 

την ρομποτική 

γιατί ήταν στόχος 

του σχολείου 

Ιδιωτική 

Εκπαίδευση 

Ιδιωτική Εκπαίδευση Pearson Correlation ,059  

Sig. (2-tailed) ,637  

N 66 66 

H τιμή του Pearson Correlation είναι  r=0,059. Το γεγονός ότι η συσχέτιση είναι θετική 

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η μία μεταβλητή τόσο αυξάνεται και η άλλη, αλλά υπάρχει με-

γάλη πιθανότητα να κάνουμε λάθος, λόγω του μικρού δείγματος. Πάντως είναι γνωστή 

πρακτική τα ιδιωτικά σχολεία, να θέτουν στόχους διάκρισης και αριστείας, ώστε να γίνουν 

ελκυστικά σε γονείς και μαθητές (Πίνακας 7.4-6). 
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Πίνακας 7.4-7. Η άποψη των εκπαιδευτικών για τις φάσεις ανάπτυξης μιας εργασίας ρο-

μποτικής σε σχέση με την ειδικότητα τους.   

 

Η ολοκλήρωση των εργασιών στη ρομποτική ακο-

λουθεί τις ίδιες σχεδόν φάσεις που απαιτούνται για 

την δημιουργία ενός λογισμικού 

Σύνολο Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ειδικότητα  0 1 2 0 3 

 No-

STEM 

1 1 4 4 10 

 

STEM 

0 3 27 20 50 

Σύνολο 1 5 33 24 63 

Το 1971 ο Αμερικανός επιστήμονας της Πληροφορικής πρότεινε ένα μοντέλο ανάπτυξης 

λογισμικών, το οποίο μπορεί να γενικευτεί σε κάθε έργο (project). Πρόκειται για ένα ελι-

κοειδές μοντέλο ανάπτυξης και χωρίζεται σε τουλάχιστον 6 φάσεις (Εικόνα 13). Το συγκε-

κριμένο μοντέλο βοηθάει πολύ στον καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των συντελεστών 

ενός έργου. Είναι γνωστό στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ως «Μοντέλο 

Καταρράκτης». 

 

Εικόνα 13. Το Μοντέλο «Καταρράκτης» για την ανάπτυξη ενός λογισμικού 
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Στην ερώτηση, αν χρειάζεται και οι εργασίες της ρομποτικής να ακολουθήσουν το ίδιο μο-

ντέλο οι εκπαιδευτικοί, είτε υπηρετούν κάποια STEM ειδικότητα είτε όχι, στην συντριπτι-

κή  πλειοψηφία απάντησαν θετικά (Πίνακας 7.4-7).  

Πίνακας 7.4-8 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αλληλομάθηση μετα-

ξύ των μαθητών 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 2 3,0 

Συμφωνώ 39 59,1 

Συμφωνώ απόλυτα 24 36,4 

Σύνολο 65 98,5 

 Απώλεια τιμών 1 1,5 

Γενικό Σύνολο 66 100,0 

Η αλληλομάθηση είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είναι η παροχή βοήθειας από ένα άτομο 

σε ένα άλλο, ώστε να πραγματοποιήσει σημαντική αναβάθμιση στη γνώση, τη δουλειά ή τη 

σκέψη (McKimm κ.α., 2007). Η τεχνική της ομότιμης μάθησης προωθήθηκε κατά τη δεκα-

ετία του ’60 από τον θεωρητικό της εκπαίδευσης Paulo Freire (Freire, 1997). Η ομότιμη 

μάθηση είναι μια διαδικασία που μπορεί να ωφελήσει όλους. Δίνεται η ευκαιρία στον μέ-

ντορα, να βελτιώσει τις επικοινωνιακές και οργανωτικές του δεξιότητες, να αυξήσει την 

αυτοεκτίμησή του και την ικανοποίησή του από τη δουλειά του (Switzer et al., 1995) 

Στον μαθητευόμενο δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του 

δεξιότητες, να διερευνήσει νέες προοπτικές, να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του, να διευ-

ρύνει το προσωπικό δίκτυο επαφών, να δημιουργήσει προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυ-

ξης και προόδου, να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες. Η  σχέσεις με άτομα της ομά-

δας των συνομηλίκων αποτελεί μια σημαντική πηγή συναισθηματικής στήριξης που μπορεί 

να απομακρύνει και τις πιο σοβαρές συνέπειες του άγχους (Denis, 2003). Για παράδειγμα, 

η στήριξη από συνομήλικους δρα προληπτικά στην επιθετικότητα ( Cowie & Jennifer, 

2008), στον σχολικό εκφοβισμό, στις εξαρτήσεις (Shiner, 1999). 

Ένας από τους βασικούς κανονισμούς των διαγωνισμών ρομποτικής είναι το γεγονός, ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι εξωτερικός παρατηρητής και δεν μπορεί να ενισχύσεις του μαθητές 

του. Οι μαθητές μόνοι τους προσπαθούν να καλύψουν ο ένας τις αδυναμίες του άλλου και 

να βρουν απαντήσεις σε δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν, εφαρμόζοντας της τεχνική της 

αλληλομάθησης  με όλα τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευ-

τικοί συμφωνούν ομόφωνα ότι οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα 

μεταξύ των συνομηλίκων τους (Πίνακας 7.4-8). 



92 

 

Γράφημα 7.4-4. Κατανομή των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ασχολείται με την ρομποτική από τη θέση του 

προπονητή τα τελευταία χρόνια που η εκπαιδευτική ρομποτική έχει αποκτήσει φήμη κυρί-

ως μέσα από τους διαγωνισμούς που γίνονται σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο ή μέσα 

από τις διάφορες τοπικές κυρίως εκδηλώσεις. 

Στον πίνακα 7.4-9 καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο επιλογής 

των μαθητών-μελών στην ομάδα ρομποτικής. Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών που 

συμμετέχουν στην ομάδα ρομποτικής επιλέγεται από το καθηγητή, και πάντα με τη σύμ-

φωνη γνώμη των μαθητών. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους μαθητές και όχι μό-

νο στους «καλούς» μαθητές του σχολείου. Εξάλλου δεν υπάρχουν καλοί και  κακοί μαθη-

τές αλλά…. Ένα αδύναμο εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μπορεί να αντλήσει εξατομικευ-

μένα από κάθε μαθητή τις μέγιστες δυνατότητές του στη μάθηση… Κάποιες φορές ίσως 

δεν προτιμώνται οι μαθητές που δείχνουν αδιαφορία στις σχολικές δραστηριότητες, καθώς 

είναι σεβαστή η επιθυμία τους για μη εμπλοκή στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού. Πα-

ράλληλα δεν είναι συχνή η εμπλοκή συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων στον σχηματισμό της 

ομάδας ρομποτικής. 
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Πίνακας 7.4-9. Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιλογή των 

μελών της ομάδας ρομποτικής. 

 

Η ομάδα ρο-

μποτικής α-

παρτίζεται 

από τους κα-

λούς μαθητές 

Η ομάδα ρο-

μποτικής α-

παρτίζεται 

από μαθητές 

με δική τους 

συμμετοχή 

Η ομάδα ρο-

μποτικής α-

παρτίζεται 

από μαθητές 

που επιλέχτη-

καν με δικά 

μου κριτήρια 

Η ομάδα ρο-

μποτικής α-

παρτίζεται 

από μαθητές 

που πρότειναν 

οι συνάδελφοι 

 Δείγμα 65 65 65 65 

Απώλεια 

τιμών 

1 1 1 1 

Μέσος όρος ,0923 ,7692 ,3846 ,0923 

Τυπική 

Απόκλιση 

,29171 ,42460 ,49029 ,29171 

Οι εκπαιδευτικοί που συνήθως προτείνουν κάποιους μαθητές είναι δάσκαλοι της τάξης, 

γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής τις δεξιότητες και 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής έρχεται σε επαφή με 

τους μαθητές ελάχιστες ώρες στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε σχέση με το δάσκα-

λο, αφού το μάθημα στο δημοτικό και το γυμνάσιο είναι μονόωρο.  

Πίνακας 7.4-10. Κατανομή των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις εμπειρίες συμμετοχές στις 

εκδηλώσεις ρομποτικής  

 

Συμμετοχή 

στο WRO 

Συμμετοχή 

στο FLL 

Συμμετοχή 

στο HY-

DROBOT 

Συμμετοχή στο 

Πανελλήνιο Φε-

στιβαλ Ρομποτι-

κής 

Συμμετοχή 

σε άλλο 

event 

 Δείγμα 64 64 64 64 66 

Απώλεια 

τιμών 

2 2 2 2 0 

Μέσος όρος ,3125 ,2344 ,0625 ,1875  

Τυπική 

Απόκλιση 

,46718 ,42696 ,24398 ,39340 
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Τα 2/3 των εκπαιδευτικών έχουν εμπειρία από διαγωνισμούς και φεστιβάλ ρομποτικής 

(Πίνακας 7.4-10). Οι ομάδες ρομποτικής προετοιμάζονται και συμμετέχουν με τις εργασίες 

τους σε παραπάνω από μια εκδήλωση ρομποτικής. 

 

Από το 

Φυσικό 

Περιβάλλον 

Από τον 

Άνθρωπο 

 Από τις 

Τέχνες 

Από 

 την Ιστορία 

Από το 

Διάστημα 

Από τα Επιτεύγματα 

του Ανθρώπου 

Ν  66 66 64 66 66 66 

Μέσος όρος ,6515 ,3939 ,0156 ,1364 ,3485 ,4242 

Τυπική 

Απόκλιση 

,48014 ,49237 ,12500 ,34580 ,48014 ,49801 

Πίνακας 7.4-11 Πηγές επιλογής της θεματολογίας των εργασιών ρομποτικής 

Τα θέματα που επιλέγονται από τις ομάδες για τις εργασίες ρομποτικής προέρχονται σε με-

γάλο ποσοστό από το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα επιτεύγματα του ανθρώπου 

(Πίνακας 7.4-11). Είναι χαρακτηριστική η απουσία θεμάτων από την ιστορία και τις τέ-

χνες. 

Πίνακας 7.4-12 Επιλογή θεματολογίας από άλλες πηγές. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

  61 92,4 

Άνθρωπος και διάστημα 1 1,5 

Διαγωνιστικό μέρος 1 1,5 

Διαθεματικά 1 1,5 

Εκπαίδευση 1 1,5 

Παιχνίδια 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 7.4-12) αναφέρονται και κάποια άλλα θέματα που ση-

μειώθηκαν από τους ερωτηθέντες. Η ρομποτική είναι συνυφασμένη με την επιστημονική 

φαντασία και το διάστημα. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί πως κάποιες ομάδες προετοιμάζο-

νται αποκλειστικά για την συμμετοχή τους στους αγώνες και προπονούνται μόνο στις α-

παιτήσεις του διαγωνισμού.  
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Πίνακας 7.4-13 Κατανομή των απόψεων των συναδέλφων των θετικών επιστημών για τις 

επιδόσεις των μαθητών-μελών της ομάδας ρομποτικής 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ 1 1,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

30 45,5 

Συμφωνώ 28 42,4 

Συμφωνώ απόλυτα 5 7,6 

Σύνολο 65 98,5 

 Απώλεια τιμών 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 

Σύμφωνα με τις απόψεις των συναδέλφων-εκπαιδευτικών των θετικών μαθημάτων, η ε-

μπλοκή των μαθητών με την ομάδα ρομποτικής είχε θετικά αποτελέσματα στις επιδόσεις 

τους στα μαθήματα των θετικών επιστημών. Μόνο ένα μικρό ποσοστό του 1,5% υποστήρι-

ξε αρνητική άποψη, ενώ οι 30 εκπαιδευτικοί που απάντησαν ουδέτερα πολύ πιθανό να μην 

το  συζήτησαν με τους συναδέλφους τους. 

Πίνακας 7.4-14. Κατανομή απόψεων των εκπαιδευτικών για τον περιορισμό της δημιουρ-

γικότητας των παιδιών, λόγω της κεντρικής θεματολογίας των διαγωνισμών.  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ απόλυτα 9 13,6 

Διαφωνώ 21 31,8 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 22 33,3 

Συμφωνώ 9 13,6 

Συμφωνώ απόλυτα 3 4,5 

Σύνολο 64 97,0 

 Απώλεια Τιμών 2 3,0 

Γενικό Σύνολο 66 100,0 

Συνήθως η θεματολογία των διαγωνισμών ρομποτικής είναι δεδομένη, αλλά η φαντασία 

των μαθητών και η προσέγγιση του θέματος από κάθε ομάδα είναι διαφορετική και δεν πε-

ριορίζει την δημιουργικότητα τους, σύμφωνα με το 30% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

(Πίνακας 7.4-14). 
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Πίνακας 7.4-15 Κατανομή απόψεων εκπαιδευτικών για την αναζήτηση μιας πρωτότυπης 

ιδέας. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ 2 3,0 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 6 9,1 

Συμφωνώ 29 43,9 

Συμφωνώ απόλυτα 29 43,9 

Σύνολο 66 100,0 

Η δημιουργικότητα συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή της εμφάνισης του πάνω στη γη 

και για αυτό υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί για να την περιγράψουν (Bloom-

berg, 1973 ·Busse & Mansfield, 1980· Albert, 1983, Vernon, 1989). Τον πληρέστερο ορι-

σμό έχει δώσει ο Vernon (1989), σύμφωνα με τον οποίο «δημιουργικότητα, ορίζεται η ικα-

νότητα του ατόμου να παράγει νέες ή πρωτότυπες ιδέες, να έχει ενοράσεις, να μετασχηματίζει 

και να ανακαλύπτει, να κατασκευάζει αντικείμενα, τα οποία αναγνωρίζονται από τους ειδι-

κούς ότι έχουν ξεχωριστή επιστημονική, αισθητική, κοινωνική ή τεχνολογική αξία. Βασικό 

κριτήριο αξιολόγησης ενός πονήματος ως «δημιουργικού» είναι η καινοτομία, αλλά απαιτεί-

ται, επίσης, να είναι χρήσιμο και αποδεκτό, ακόμη και αν η αξία του μεταβληθεί με την πά-

ροδο του χρόνου». 

Είναι κοινή παραδοχή όλων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, ότι οι μαθητές πρέπει πρώτα 

μέσα από ένα καταιγισμό ιδεών ( Βασάλα και Φλογαῒτη, 2002) να αναζητήσουν μια πρω-

τότυπη ιδέα για την εργασία τους, που θα την κάνει ξεχωριστή (Πίνακας 7.4-15) 
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Πίνακας 7.4-16 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την πτώση στις επιδόσεις 

λόγω του φορτωμένου προγράμματος. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ απόλυτα 28 42,4 

Διαφωνώ 22 33,3 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

11 16,7 

Συμφωνώ 3 4,5 

Σύνολο 65 98,5 

 Απώλεια τιμών 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 

Παρόλο που το πρόγραμμα της ομάδας ρομποτικής είναι βαρύ, λόγω των συνεχών προπο-

νήσεων για πολλά απογεύματα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα οι μαθητές δεν παρουσιά-

ζουν πτώση στα μαθήματά τους, όπως παρατηρήθηκε από το 75% των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών (Πίνακας 7.4-16). 
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Η άποψη των εκπαιδευτικών για τους διαγωνισμούς ρομποτικής 

 
Γράφημα 7.4-5. Κατανομή των απόψεων για τα βραβεία των διαγωνισμών 

Σύμφωνα με το γράφημα 7.4-5 οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι στους διαγωνισμούς ρομποτι-

κής δεν πρέπει να βραβεύεται μόνο μια ομάδα, γιατί οι δεξιότητες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση μιας εργασίας ρομποτικής είναι πάρα πολλές. Πολλές από τις ομάδες μπο-

ρούν να βραβευθούν για μία ή παραπάνω δεξιότητες που μπορεί να διακρίνονται ανάμεσα 

στις άλλες ομάδες.  
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Γράφημα 7.4-6 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το άγχος και την 

αγωνία που προκαλούν οι διαγωνισμοί στα παιδιά.   

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής, όπως είναι φυσικό, προκαλούν μια αναστάτωση στους μαθη-

τές. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται. Αυτό, από την μία, είναι μια κατάσταση που 

μπορούν να διαχειριστούν και από την άλλη η εργασία κάτω από μια μέτρια ψυχολογική 

πίεση και άγχος είναι μια κατάσταση που οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν και ως ενήλικες 

και αυτό προσλαμβάνεται ως σημαντική δεξιότητα.  



100 

 

Γράφημα 7.4-7 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τους διαγωνισμούς 

ως κίνητρο για τις ομάδες ρομποτικής 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι διαγωνισμοί ρομποτικής αποτελούν κίνητρο για τις ομάδες 

ρομποτικής, γιατί αποτελούν το «γήπεδο» στο οποίο οι μαθητές θα δείξουν τις ικανότητες 

που απέκτησαν στην φάση της προετοιμασίας τους (Γράφημα 7.4-8).  
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Γράφημα 7.4-8 Κατανομή των απόψεων για τη δυνατότητα εμπλοκής των σχολείων στη 

ρομποτική μέσα από τους διαγωνισμούς.  

Στο 4ο κεφάλαιο έγινε αναφορά στα πλεονεκτήματα από τη χρήση της ρομποτικής στην 

εκπαίδευση. Παρόλο που τα θετικά της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι γνωστά στην σχο-

λική κοινότητα εδώ και χρόνια, τα σχολεία στην Ελλάδα εμπλέκονται με την ρομποτική τα 

τελευταία χρόνια. Σχεδόν τo 95% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι οι διαγωνισμοί ρομποτι-

κής είναι ένας τρόπος να εμπλακούν τα σχολεία με τη ρομποτική (Γράφημα 7.4-8). 
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Γράφημα 7.4-9 Κατανομή των απόψεων για το εορταστικό κλίμα δημιουργίας και επικοι-

νωνίας των σχολείων μέσα από τους διαγωνισμούς.   

Σύμφωνα με το νόμο 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’) του Υπουργείου Παιδείας (Δομή και λει-

τουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.), «σκο-

πός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μα-

θητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.». Οι διαγωνισμοί ρομποτικής 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του σχολείου με τον καλύτερο τρόπο. To 89% των 

καθηγητών θεωρούν ότι οι διαγωνισμοί ρομποτικής είναι μια γιορτή δημιουργίας και επι-

κοινωνίας των σχολικών κοινοτήτων μεταξύ τους (Γράφημα 7.4-9). 
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Γράφημα 7.4-10 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση των μαθη-

τών στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής.  

Προτάσεις  

Πίνακας 7.4-17 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη της ρο-

μποτικής ως βασικό αντικείμενο στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ 1 1,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 12 18,2 

Συμφωνώ 18 27,3 

Συμφωνώ απόλυτα 34 51,5 

Σύνολο 65 98,5 

 Απώλεια τιμών 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 7.4-17) το 79% των καθηγητών αναγνωρί-

ζουν τα θετικά στοιχεία που αποκομίζει ο μαθητής από την εκπαιδευτική ρομποτική και 

θεωρούν ότι θα πρέπει να ενταχθεί σαν βασικό αντικείμενο στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας. 
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Πίνακας 7.4-18 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη στροφή της  εκπαιδευ-

τικής πολιτικής της χώρας στην STEM εκπαίδευση, για να δοθεί ώθηση στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας στο μέλλον 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ 1 1,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 10 15,2 

Συμφωνώ 31 47,0 

Συμφωνώ απόλυτα 23 34,8 

Σύνολο 65 98,5 

 Απώλεια τιμών 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 7.4-18) το 82% των καθηγητών θεωρούν ότι 

η STEM εκπαίδευση θα εμπλουτίσει τους μαθητές με τις δεξιότητες εκείνες που θα δώσουν 

την απαραίτητη ώθηση για την οικονομική ανάπτυξη τη χώρας μας. 

Πίνακας 7.4-19 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των μαθη-

τών στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις, μετά από διακρίσεις στις Ολυμπιάδες Ρομποτικής 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Διαφωνώ απόλυτα 9 13,6 

Διαφωνώ 16 24,2 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 15 22,7 

Συμφωνώ 11 16,7 

Συμφωνώ απόλυτα 13 19,7 

Σύνολο 64 97,0 

 Απώλεια τιμών 2 3,0 

Σύνολο 66 100,0 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.151/220830/Α5/23-12-2016 του ΥΠΠΕΘ, γίνεται 

τροποποίηση στην απόφαση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων ειδικών 

κατηγοριών (Φ.151/20049/Β6 ΦΕΚ 272/2007) και εντάσσονται και οι μαθητές του Λυκεί-

ου που διακρίνονται σε Βαλκανικές ή Διεθνείς Ολυμπιάδες Ρομποτικής. Η παράγραφος 7 

του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντι-

καθίσταται ως ακολούθως: «Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου 

Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο 

έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρο-
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μποτικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο 

βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο).»  

Σύμφωνα με τον πίνακα 7.4-19 οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται και μόνο το 36% 

των καθηγητών συμφωνούν με την απόφαση του υπουργείου, ενώ το 38% των εκπαιδευτι-

κών διαφωνούν και το 22% παραμένει ουδέτερο στην απόφαση. Το γεγονός ότι το μεγαλύ-

τερο ποσοστό των εκπαιδευτικών εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο Γυ-

μνάσιο δεν προβληματίζεται με τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στο πανεπιστήμιο. Από 

την άλλη ο αριθμός των μαθητών των Λυκείων που συμμετέχουν στις ομάδες ρομποτικής 

είναι πολύ μικρός. Στο Γενικό Λύκειο και μάλιστα στις τελευταίες τάξεις το καθημερινό 

πρόγραμμα των μαθητών και η προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι τό-

σο βεβαρυμμένο που λειτουργούν σχεδόν απαγορευτικά για όποια συμμετοχή σε επιπλέον 

δράσεις του σχολείου εκτός σχολείου, πόσο δε όταν η συμμετοχή αυτή απαιτεί και χρόνο 

που οι μαθητές ούτως ή άλλως δεν διαθέτουν. 

Πίνακας 7.4-20 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις επαγγελματικές 

διεξόδους που προσφέρει η ρομποτική. 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 17 25,8 

Συμφωνώ 29 43,9 

Συμφωνώ απόλυτα 19 28,8 

Σύνολο 65 98,5 

 Απώλεια τιμών 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 

Το 88% των καθηγητών ασχολούνται με την ρομποτική με μόνο κίνητρο το προσωπικό 

τους ενδιαφέρον. Η προσωπική τους εμπειρία γύρω από το χώρο των νέων τεχνολογιών και 

η αναζήτηση των νέων δεδομένων για την επιστήμη της ρομποτικής δίνει σημαντική βαρύ-

τητα στις απαντήσεις που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 7.4-20). Όλοι 

οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ενασχόληση με την ρομποτική πρόκειται να προσφέρει 

στους μαθητές καλύτερες επαγγελματικές επιλογές. 
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Πίνακας 7.4-21 Κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με συμβουλές πάνω 

στα θέματα των διαγωνισμών 

 

Στους διαγωνι-

σμούς ρομποτι-

κής οι μαθητές 

δεν έχουν περιο-

ρισμό στον αριθ-

μό των υλικών 

που θα χρησιμο-

ποιήσουν 

Στους διαγωνι-

σμούς οι ομάδες 

δεν πρέπει να 

βιάζονται, γιατί 

μπορεί να κάνουν 

κάποιο λάθος 

στην υλοποίηση 

της κατασκευής 

Στους διαγωνι-

σμούς οι ομάδες 

δεν πρέπει να 

δοκιμάζουν συνέ-

χεια την κατα-

σκευή τους, για 

να μην χάνουν 

χρόνο 

Μέσα από τις δο-

κιμές μπορούν να 

αξιολογήσουν το 

αποτέλεσμα της 

εργασίας και να 

βρουν το λάθος, 

αν χρειάζεται 

N  Δείγμα 64 64 65 66 

Απώλεια 

τιμών 

2 2 1 0 

Μέσος όρος 2,7031 3,7500 2,4923 4,4394 

Τυπική Απόκλιση 1,19097 ,99203 ,97023 ,55826 

Οι κανόνες στους διαγωνισμούς ρομποτικής είναι καθορισμένοι και για αυτό οι μελλοντι-

κοί συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί και γονείς) θα πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχει περιο-

ρισμός στους πόρους που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, όπως αισθητήρες και κινητήρες. 

Οι μαθητές μέσα από τις δοκιμές μπορούν να τεστάρουν το ρομπότ και να αξιολογήσουν 

το αποτέλεσμα της εργασίας και να βρουν το λάθος, αν χρειάζεται. Επειδή υπάρχει πάντα η 

πιθανότητα να γίνει κάποιο λάθος οι μαθητές δεν πρέπει να βιάζονται και οι δοκιμές στην 

κεντρική πίστα πρέπει να γίνονται με φειδώ, για να μην χάνουν επιπλέον χρόνο (Πίνακας 

7.4-21).  
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Πίνακας 7.4-22 Κατανομή απόψεων των εκπαιδευτικών  σε θέματα κοινωνικότητας των 

μαθητών στους διαγωνισμούς ρομποτικής 

 

 

Τα μέλη της ομά-

δας ρομποτικής 

δεν είναι απαραί-

τητο να έχουν 

ευχέρεια λόγου 

Όλα τα μέλη της 

ομάδας ρομποτι-

κής πρέπει να 

είναι σε θέση να 

απαντούν σε ε-

ρωτήσεις τρίτων 

για την χρησιμό-

τητα της κατα-

σκευής 

Η συμμετοχή των 

παιδιών στους 

διαγωνισμούς 

ενισχύει την κοι-

νωνικότητά τους 

Οι αντίπαλες ο-

μάδες ακολου-

θούν πάντα πρα-

κτικές ευγενικής 

άμιλλας στους 

αγώνες ρομποτι-

κής 

N Δείγμα 66 66 64 64 

Απώλεια 

Τιμών 

0 0 2 2 

Μέσος όρος 3,1970 4,0455 4,2969 3,3438 

Τυπική απόκλιση ,98011 ,77324 ,58227 ,83986 

Η ευχέρεια του λόγου είναι ένα γνώρισμα που μπορεί να λείπει από κάποιους μαθητές, αλ-

λά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα, αφού κάποιος άλλος μπορεί να αναλάβει το 

ρόλο του παρουσιαστή. Από την άλλη η κατασκευή και η λειτουργία του ρομπότ μπορούν 

να «μιλήσουν» από μόνα τους, όταν τεθούν σε λειτουργία. Είναι όμως πολύ σημαντικό για 

τα μέλη της ομάδας να μπορούν να εξηγούν σε τρίτους την χρησιμότητα της εργασίας, κα-

θώς έτσι φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει τον τρόπο κατασκευής του ρομπότ και τις παραμέ-

τρους του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθούν. Και οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν την 

άποψη ότι οι διαγωνισμοί ρομποτικής καλλιεργούν την κοινωνικότητα των μαθητών. Ενώ, 

κατά την διαδικασία του διαγωνισμού οι ομάδες δεν έχουν άμεση επαφή μεταξύ τους και 

για αυτό δεν είναι ορατή η άμιλλα που αναπτύσσεται μεταξύ τους (Πίνακας 7.4-22) 
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Πίνακας 7.4-23 Άποψη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της ρομποτικής εργασίας 

 

Το ρομπότ που θα 

κατασκευαστεί πρέπει 

να ελέγχεται αν λει-

τουργεί, μόνο στον 

πραγματικό κόσμο 

Όλα τα μέλη της ομά-

δας ρομποτικής είναι 

σε θέση να ακολου-

θήσουν οδηγίες βήμα-

βήμα για την κατα-

σκευή ενός πράγμα-

τος 

Οι εργασίες ρομποτι-

κής προσπαθούν να 

βρουν λύσεις σε 

πραγματικά προβλή-

ματα 

N Δείγμα 64 65 66 

 Απώλεια 

τιμών 

2 1 0 

Μέσος όρος 2,6875 3,6923 3,8030 

Τυπική απόκλιση 1,02159 1,04468 ,78876 

Καθώς οι εργασίες ρομποτικής προσπαθούν να βρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, 

οι περισσότεροι μαθητές της ομάδας μπορούν να ακολουθήσουν οδηγίες βήμα-βήμα. Το 

ρομπότ μπορεί να ελέγχεται αν λειτουργεί είτε στον πραγματικό είτε στον εικονικό κόσμο, 

χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με τον 

προγραμματισμό του ρομπότ και την δοκιμή του στον εικονικό κόσμο (Πίνακας 7.4-23). 

Πίνακας 7.4-24 Απόψεις εκπαιδευτικών για την συνεργασία και την κατανομή του έργου 

 

Οι μαθητές δεν είναι απαραί-

τητο να συνεργαστούν μεταξύ 

τους 

Οι μαθητές δεν χρειάζεται να 

μοιράσουν ρόλους κατά την 

κατανομή του έργου 

N Δείγμα 66 65 

Απώλεια Τιμών 0 1 

Μέσος όρος 1,3485 1,6462 

Τυπική απόκλιση ,61999 ,85569 

Καμιά εργασία ρομποτικής δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την συνεργασία των μαθητών, 

γιατί η εργασία είναι εφικτό να σπάσει σε κομμάτια και οι μαθητές να μοιράσουν ρόλους 

και ευθύνες μεταξύ τους (Πίνακας 7.4-24). 
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Πίνακας 7.4-25 Απόψεις εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα πρότερων γνώσεων στα α-

ντικείμενα των Μαθηματικών και της Πληροφορικής 

 

Στις ομάδες ρομποτικής μπο-

ρεί να συμμετέχουν μόνο όσοι 

μαθητές έχουν καλούς βαθ-

μούς στην Πληροφορική 

Ένας μαθητής που δεν είναι 

καλός στα Μαθηματικά δεν 

μπορεί να ολοκληρώσει τις 

εργασίες της ρομποτικής 

N Valid 66 66 

Missing 0 0 

Mean 2,1061 2,3182 

Std. Deviation ,99427 ,94721 

Από τις απόψεις των εκπαιδευτικών (Πίνακας 7.4-25) διαφαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο 

ένας μαθητής να έχει καλούς βαθμούς στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική για να 

συμμετέχει σε μια ομάδα ρομποτικής. Έτσι δεν αποκλείονται οι αδύναμοι μαθητές και μέ-

σα από τη ρομποτική δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Οι έννοιες των Μα-

θηματικών και της Πληροφορικής καλλιεργούνται μέσα από τις εργασίες ρομποτικής και 

έτσι είναι πιο εύκολη η κατανόηση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

 

8. Συμπεράσματα-Περιορισμοί-Προτάσεις  

 

8.1 Συμπεράσματα 

 

Η ιδέα της ενσωμάτωσης της ρομποτικής στην εκπαιδευτική πρακτική προέρχεται από διε-

θνείς πρωτοβουλίες και εφαρμόζεται μεταξύ άλλων μέσω των διαγωνισμών ρομποτικής. 

Βασικός τους σκοπός είναι η προώθηση των αντικειμένων STEM, και των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται από τους μαθητές στον 21ο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια τέτοιοι διαγωνισμοί 

και εκδηλώσεις ρομποτικής διοργανώνονται και στη χώρα μας. Η πολιτεία είναι ανήμπορη, 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και κατά συνέπεια ελλείψει των οικονομικών πόρων, να 

οργανώσει και να εφαρμόσει κεντρικά την εισαγωγή της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, το κενό αυτό έρχονται να καλύψουν μεμονωμένες 

σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια με προσωπικές παρεμβάσεις εκπαιδευτικών και την 

υποστήριξη των γονέων, που έχουν την δυνατότητα να εντάξουν την ρομποτική στην εκ-

παίδευση των μαθητών τους. 

Ρωτήθηκαν συνολικά 52 γονείς και κηδεμόνες. Τα 2/3 αυτών απεδείχθη ότι έχουν υψηλό. 

μορφωτικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί έναν παράγοντα επιρροής των 

μαθητών στην ενασχόλησή τους με τη ρομποτική. Οι μισοί περίπου δραστηριοποιούνται οι 

ίδιοι επαγγελματικά σε επαγγέλματα των τομέων STEM, όπως στον τομέα Πληροφορικής, 

Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Κατασκευών, ενώ δεν δηγούν οι ίδιοι κατ’ ανάγκη τα 

παιδιά τους στην ρομποτική ως εξωδιδακτική δραστηριότητα.  

Μετά την ενασχόληση με την ρομποτική, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων/κηδεμόνων, 

είδαν βελτίωση στις επιδόσεις των παιδιών τους στα σχολικά μαθήματα. Τα μαθήματα στα 

οποία ανέβηκαν οι επιδόσεις των μαθητών που συμμετέχουν στις ομάδες ρομποτικής είναι, 

κατά κύριο λόγο, μαθήματα STEM. Επίσης έχει παρατηρηθεί από ένα σημαντικό ποσοστό 

των γονέων/κηδεμόνων ότι γενικά η ενασχόληση με τη ρομποτική έχει «ξεκλειδώσει» τις 

μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών στα λεγόμενα «δύσκολα» μαθήματα. Ταυτόχρονα, όλοι 

οι γονείς συμφωνούν πως τα παιδιά τους μπορούν πλέον να ακολουθήσουν οδηγίες βήμα-
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βήμα και να προβούν στην συναρμολόγηση ενός αντικειμένου, όπως π.χ ένα μικροέπιπλο 

από γνωστό κατάστημα.  

Οι γονείς θεωρούν επίσης ότι η ρομποτική, θα δώσει επαγγελματική διέξοδο στα παιδιά 

τους, ενώ οι όποιες αμφιβολίες προέρχονται κυρίως από τους γονείς που διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο σπουδών. Η επιφύλαξη αυτή ίσως προέρχεται από την ανεργία και την αδυναμία 

εύρεσης εργασίας, που μαστίζει ακόμη και τους ανθρώπους με αυξημένα επαγγελματικά 

προσόντα που υπάρχει στην εποχή μας.  

Παρακολουθώντας τις προσπάθειες των παιδιών τους στις ομάδες ρομποτικής αναγνωρί-

ζουν ότι μέσα από τις εργασίες αυτές προσπαθούν να βρουν λύσεις σε πραγματικά προ-

βλήματα. Ταυτόχρονα, συμφωνούν στο γεγονός ότι οι διαγωνισμοί ρομποτικής ενισχύουν 

την κοινωνικότητα των μαθητών, και αναγνωρίζουν ότι είναι θετικό για τους μαθητές να 

μπορούν να εξηγούν σε τρίτους την κατασκευή που ετοίμασαν. Η διαχείριση του χρόνου, η 

κατανομή των εργασιών και η ομαδική εργασία είναι κάποιες από τις δεξιότητες που ενι-

σχύονται μέσα από τους διαγωνισμούς ρομποτικής Όπως σε όλους τους διαγωνισμούς έτσι 

και στους διαγωνισμούς ρομποτικής ο σεβασμός στην αντίπαλη ομάδα είναι βασική προϋ-

πόθεση συμμετοχής. Τέλος οι γονείς/κηδεμόνες συμφωνούν ότι τα lego τουβλάκια είναι 

ένα πρόσφορο εργαλείο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που αναπτύσσει τη φαντασία και την 

δημιουργικότητα των μαθητών. 

Από τους 91 συνολικά μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα τα 2/3 είναι αγόρια και το 

1/3 κορίτσια. Για άλλη μια φορά τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε δραστηριότητες 

που έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως προγραμματισμό, ηλεκτρισμό και μηχανολογικά 

στοιχεία.  

Από το δείγμα των ερωτηθέντων προκύπτει ότι το σκήπτρο της συμμετοχής ανήκει στους 

μαθητές των δημοτικών σχολείων και όσο ανεβαίνουν οι σχολικές τάξεις (της δευτεροβάθ-

μιας) τόσο μειώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών. Αυτό ίσως έχει και μια λο-

γική εξήγηση, καθώς δεν υπάρχει Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Πληροφορι-

κής στο Δημοτικό και εκπαιδευτικός της ειδικότητας έχει την ελευθερία να κινηθεί, ανάλο-

γα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και σύμφωνα πάντα με τη δυναμική των μαθητών. 

Υπάρχει και το ωρολόγιο πρόγραμμα των ολοήμερων σχολείων. Σε αυτό το χρονικό διά-

στημα η ρομποτική αποτελεί ανάσα ξεκούρασης για τους μικρούς μαθητές. Επίσης οι γο-

νείς είναι πολύ κοντά στα σχολικά πεπραγμένα μέσα από τους συλλόγους γονέων και κη-

δεμόνων και είναι πρόθυμοι να καλύψουν το μεγάλο κόστος του εξοπλισμού που απαιτεί-
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ται για την ενασχόληση με την ρομποτική. Τέλος, οι φορείς που διοργανώνουν τους διαγω-

νισμούς ρομποτικής, ξεκίνησαν από το Δημοτικό χορηγώντας στους ενδιαφερόμενους  δω-

ρεάν τον αρχικό εξοπλισμό.  

Όσο οι μαθητές μεγαλώνουν, αλλάζουν και τα ενδιαφέροντά τους και το σχολείο υποβαθ-

μίζεται σε 2η θέση, καταλήγοντας κυρίως στο Γενικό Λύκειο να ενδιαφέρονται μόνο για τα 

μαθήματα που θα τους δώσουν το εισιτήριο για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Δυστυχώς είναι αισθητή η απουσία των μαθητών των ΕΠΑΛ και εδώ ίσως καθίσταται α-

παραίτητο να προωθηθεί η εκπαιδευτική ρομποτική περισσότερο, γιατί υπάρχουν μεν οι 

ειδικότητες (Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) που μπορούν να προάγουν 

την ρομποτική σε πολλούς τομείς, αλλά λείπει το ενδιαφέρον από τους μαθητές. Όταν μά-

λιστα απευθυνόμαστε σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης που ετοιμάζει τους μελλοντικούς πτυ-

χιούχους επαγγελματίες, οι οποίοι θα ριχτούν άμεσα στην αγορά εργασίας, η εξοικείωση με 

τις STEAM δυνατότητες - ικανότητες μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορέσει να φέρει σε 

αυτό το πληθυσμό της μαθητιώσας νεολαίας.  

Η ρομποτική είναι μια καινούρια δραστηριότητα για την ελληνική πραγματικότητα και η 

εμπειρία των μαθητών είναι πολύ πρόσφατη, τα τελευταία μόλις 1-2 χρόνια. Αυτό θα πρέ-

πει να αξιοποιηθεί από τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε να 

μελετηθούν οι καλές πρακτικές των άλλων χωρών, με πολλά χρόνια εμπειρία στη ρομποτι-

κή, όπως είναι η Αμερική, να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα και στις δυνατότητες 

των Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών και να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστη-

μα.  

Το πρώτο ερέθισμα στη ρομποτική δίνεται από τους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτοί αναγνωρί-

ζουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες του εκάστοτε μαθητή από τη μία, αλλά δίνουν και τις 

ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα δικά τους 

προσόντα από την άλλη. Επίσης οι γονείς και οι φίλοι αποτελούν το υποστηρικτικό περι-

βάλλον στην επιλογή και την συμμετοχή του μαθητή στην ομάδα ρομποτικής.  

Το αρχικό προσωπικό ενδιαφέρον του μαθητή για τα μαθήματα των Μαθηματικών, της 

Πληροφορικής και της Φυσικής, είναι το πρώτο βήμα προσέγγισής του με τη ρομποτική. 

Ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον σε ένα αντικείμενο είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυ-

χία σε αυτό, ενώ κατά πάσα πιθανότητα αυτό το αρχικό ενδιαφέρον να οδηγήσει σε αντί-

στοιχους επαγγελματικούς προσανατολισμούς. Οι μαθητές που συμμετέχουν στις ομάδες 

ρομποτικής διακρίνονται για την ωριμότητά τους ως προσωπικότητες, αφού τα κριτήρια 

δεν διαφοροποιούνται ηλικιακά, αλλά είναι τα ίδια ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι 
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μαθητές βρίσκουν την ενασχόλησή τους με τη ρομποτική δημιουργική και ενδιαφέρουσα, 

τους αρέσει η συνεργασία με άλλους, προσβλέπουν επαγγελματικά σε αυτή και σίγουρα 

δεν την αντιμετωπίζουν σαν παιχνίδι.  

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής αποτελούν κριτήριο και στόχο των ομάδων ρομποτικής και οι 

περισσότεροι μαθητές έχουν εμπειρία συμμετοχής σε κάποιον από αυτούς. Η πρότερη 

γνώση στην Πληροφορική και στα Μαθηματικά δεν είναι απαραίτητη για να συμμετέχει 

ένας μαθητής στην ομάδα ρομποτικής. Αντί αυτού αναπτύσσονται και καλλιεργούνται τα 

μαθησιακά αποτελέσματα στα παραπάνω μαθήματα, όπως και στην Φυσική. Μέσα από τη 

ρομποτική ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση των μαθητών και επικεντρώνεται στο γεγονός 

ότι μπορούν να τα καταφέρουν και με τα μαθήματα, αλλά και με την ολοκλήρωση των ερ-

γασιών ρομποτικής. Επιπλέον, η κατανομή των εργασιών και η απαραίτητη συνεργασία 

μεταξύ των μελών της ομάδας ρομποτικής κρίνονται απαραίτητες για την επίλυση ενός 

σύνθετου προβλήματος. 

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής υπόκεινται σε κανόνες, όρους, αλλά και υποχρεώσεις από την 

πλευρά των συμμετεχόντων. Οι κανόνες είναι διαφορετικοί όταν τους βιώνεις και διαφορε-

τικοί όταν τους παρατηρήσεις εξωτερικά, ενισχύοντας τη λαϊκή παροιμία «έξω από το χο-

ρό…πολλά τραγούδια λες». Οι μαθητές που ακόμα δεν έχουν εμπειρία συμμετοχής σε κά-

ποιο διαγωνισμό δεν είναι εξοικειωμένοι με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, όπως είναι ο 

περιορισμός στους πόρους, οι κανόνες δοκιμής στην κεντρική πίστα, η εξωτερική βοήθεια 

από τους εκπαιδευτικούς κ.α. Επιδίωξη των εκπαιδευτικών είναι κατά κύριο λόγο η συμμε-

τοχή και η επαφή με τη ρομποτική, χωρίς να θέλουν να επιβαρύνουν τους μαθητές με επι-

πλέον άγχος.  

Η παρουσίαση των εργασιών σε τρίτους σχετίζεται με τη χαρισματική προσωπικότητα και 

την ικανότητα του μαθητή να εκφράζεται, να χρησιμοποιεί το λόγο και να επικοινωνεί με 

τους άλλους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 66 εκπαιδευτικοί. Ενώ στους μαθητές υπερισχύουν τα αγόρια, 

στους εκπαιδευτικούς υπάρχει σχεδόν μια ισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ουσια-

στικά έχει ξεπεραστεί στην πράξη η άποψη ότι οι γυναίκες  είναι πιο διστακτικές σε θέματα 

που χρειάζονται μηχανικές και ηλεκτρονικές γνώσεις. Οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν 

είναι έμπειροι καθηγητές έχοντας πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Τολμούν να εμπλακούν με 

τις νέες τεχνολογίες και να δώσουν καινούρια ερεθίσματα στους μαθητές τους. Αυτό ση-

μαίνει ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο αντικείμενό τους, επιμορφώνονται, δεν σταμα-

τούν στη στείρα γνώση, προσπαθούν να προσαρμόσουν το μάθημά τους σε ελκυστικές για 
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τους μαθητές μεθόδους διδασκαλίας, επιπλέον επεκτείνονται και σε μια παιδαγωγική σχέ-

ση σε βάθος χρόνου και εκτός της σχολικής μονάδας κι έτσι τα αποτελέσματα της δουλειάς 

τους μέσα στη σχολική τάξη διαχέονται παράλληλα  στην τοπική κοινωνία (με την εμπλο-

κή των γονέων/κηδεμόνων στα προγράμματα ρομποτικής και των φορέων που συνδιοργα-

νώνουν εκδηλώσεις).  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πέραν αυτών των χαρακτηριστικών και επιπλέον 

σπουδές από το βασικό τους πτυχίο. Γενικά, η πλειοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού 

της χώρας διαθέτει τη μορφωτική επάρκεια πέραν του δέοντος και μπορεί να εκπαιδευτεί 

καταλλήλως, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί και ανάλογα. Στον πρόσφατο έλεγχο πτυχίων ό-

λου του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλους νομούς, ό-

πως π.χ. της Λάρισας, το εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτει πέραν του τυπικού προσόντος 

διορισμού δηλ. του πτυχίου ΑΕΙ. και άλλο πτυχίο Τεχνικής Εκπαίδευσης ή ΤΕΙ, μεγάλο 

ποσοστό διαθέτει γνώση ξένων γλωσσών και γνώση χρήσης ΗΥ. Όσο αναφορά πάλι στα 

στελέχη της εκπαίδευσης (Δ/ντές, Προϊσταμένοι σχολικών μονάδων κλπ) οι υποψήφιοι 

διέθεταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, και ετήσιες 

επιμορφώσεις – διδασκαλεία. (Πηγή για τα στελέχη, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων 

Δ/ντών σχολικών μονάδων 2016 ανά Δ/νση Εκπ/σης που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο).  Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη ρομποτική στα σχολεία 

είναι ειδικότητας της Πληροφορικής με τις υπόλοιπες ειδικότητες να μοιράζονται εξίσου. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρείται ιδιαίτερη συμμετοχή των ειδικοτήτων 

των θετικών επιστημών, όπως είναι οι Μαθηματικοί και Φυσικοί. Το αναλυτικό πρόγραμ-

μα σπουδών όσο και η κοινωνία έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην ύλη που παραδίδε-

ται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.  

Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν από μη συναφείς 

ειδικότητες, όπως των Αγγλικών, Γερμανικών και Φυσικής Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί αυ-

τοί συμμετέχουν στα πλαίσια προγραμμάτων, κυρίως λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης του 

υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους. Ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μιας «αναγκα-

στικής» δηλαδή προσέγγισης με το αντικείμενο της ρομποτικής για συμπλήρωση ωραρίου 

μη συναφών ειδικοτήτων, τα αποτελέσματα είναι ευεργετικά και για τη διεξαγωγή του μα-

θήματος ειδικότητας, γιατί διευκολύνεται τόσο η διεπιστημονικότητα όσο και η διαθεματι-

κότητα στις εργασίες ρομποτικής. Επιπλέον βελτιώνεται η παιδαγωγική σχέση του εκπαι-

δευτικού με το μαθητή και η διαδικασία της μάθησης στο κύριο αντικείμενο – μάθημα βαί-

νει σε άλλα επίπεδα. 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την ρομποτική το 

πράττει συνειδητά και από προσωπικό ενδιαφέρον. Έτσι η ενασχόληση με τη ρομποτική 

δεν είναι τελικά «αναγκαίο κακό», αλλά ανάγκη εσωτερική των εκπαιδευτικών ανεξαρτή-

του ειδικότητας να εισάγουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στο μάθημά τους.  

Διάφοροι φορείς καλύπτουν το μεγάλο κόστος εξοπλισμού. Στην περίοδο της οικονομικής 

κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, το κόστος για τα ρομποτικά κιτ είναι αυξημένο και πολλές 

φορές οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το κόστος του εξοπλισμού και κυρίως των ανα-

λώσιμων. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονται τόσο  από την ιδιωτική όσο και τη δημόσια εκπαί-

δευση. Η ρομποτική αποτελεί έναν από τους στόχους για τα ιδιωτικά σχολεία, αφού είναι 

γνωστή η πρακτική της ιδιωτικής εκπαίδευσης, να θέτουν στόχους διάκρισης και αριστείας, 

ώστε να γίνουν ελκυστικά σε γονείς και μαθητές. 

Οι εργασίες ρομποτικής οφείλουν να ακολουθούν κάποια προκαθορισμένα βήματα, όπως 

είναι η ανάλυση των απαιτήσεων, η κατασκευή του ρομπότ, ο προγραμματισμός του, ο έ-

λεγχος και δοκιμή του και φυσικά η λειτουργία και η συντήρησή του, ώστε να ολοκληρω-

θούν. Φαίνεται να ακολουθείται το μοντέλο «Καταρράκτη», γνωστό από την ανάπτυξη των 

λογισμικών, και υποστηρίζεται και από τους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής, αλλά και 

των υπολοίπων ειδικοτήτων.  

Ένας από τους βασικούς κανονισμούς των διαγωνισμών ρομποτικής είναι το γεγονός, ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι εξωτερικός παρατηρητής - προπονητής και δεν μπορεί να ενισχύσει 

τους μαθητές του. Οι μαθητές μόνοι τους προσπαθούν να καλύψουν ο ένας τις αδυναμίες 

του άλλου και να βρουν απαντήσεις σε δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν, εφαρμόζοντας 

της τεχνική της αλληλομάθησης. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί συμφωνούν ομόφωνα ότι 

οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα μεταξύ των συνομηλίκων τους.  

Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών που συμμετέχουν στην ομάδα ρομποτικής επιλέγεται 

από τον καθηγητή, και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών. Η πρόσκληση είναι α-

νοιχτή σε όλους τους μαθητές και όχι μόνο στους «καλούς» μαθητές του σχολείου. Εξάλ-

λου δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές αλλά…. ένα αδύναμο εκπαιδευτικό σύστημα 

που δεν μπορεί να αντλήσει εξατομικευμένα από κάθε μαθητή τις μέγιστες δυνατότητές 

του στη μάθηση… Κάποιες φορές ίσως δεν προτιμώνται οι μαθητές που δείχνουν αδιαφο-

ρία στις σχολικές δραστηριότητες, καθώς είναι σεβαστή η επιθυμία τους για μη εμπλοκή 

στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού. Παράλληλα δεν είναι συχνή η εμπλοκή συναδέλφων 

άλλων ειδικοτήτων στο σχηματισμό της ομάδας ρομποτικής. 
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Τα θέματα που επιλέγονται από τις ομάδες για τις εργασίες ρομποτικής προέρχονται σε με-

γάλο ποσοστό από το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα επιτεύγματά του. Είναι χα-

ρακτηριστική η απουσία θεμάτων από την ιστορία και τις τέχνες. Οι εκπαιδευτικοί θα μπο-

ρούσαν να συμπεριλάβουν στις εργασίες ρομποτικής το αντικείμενο της Τέχνης, εφόσον 

δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη  σύνδεση της τέχνης με τα άλλα εκπαιδευτικά αντι-

κείμενα από τη μία, αλλά και αναπτύσσεται η φαντασία και η ελευθερία της σκέψης από 

την άλλη. Επίσης μέσα από την Τέχνη προάγεται η ευαισθησία των ανθρώπων και καλ-

λιεργείται η πολιτιστική τους κουλτούρα. 

Για κάποιους η θεματολογία στις εργασίες της ρομποτικής περιορίζεται αποκλειστικά στη 

θεματολογία των διαγωνισμών ρομποτικής, αλλά η κεντρική θεματολογία των διαγωνι-

σμών δεν είναι ικανή να περιορίσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών. 

Οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων των θετικών επιστημών έχουν παρατηρήσει βελτίωση στις 

επιδόσεις των μαθητών που συμμετέχουν στις ομάδες ρομποτικής. Παρόλο που το πρό-

γραμμα της ομάδας ρομποτικής είναι βαρύ, λόγω των συνεχών προπονήσεων για πολλά 

απογεύματα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα οι μαθητές δεν παρουσιάζουν πτώση στα μα-

θήματά τους. 

Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία συμφωνούν ότι η αρχή για κάθε εργα-

σία ρομποτικής είναι η συζήτηση και η αναζήτηση μιας ιδέας που θα είναι πρωτότυπη. Να 

σημειωθεί ότι η πρωτοτυπία και η καινοτομία είναι η απαρχή της οικονομικής ανάπτυξης 

και της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου. 

Στους διαγωνισμούς ρομποτικής καλό είναι να μην  βραβεύεται μόνο μια ομάδα, γιατί οι 

δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ρομποτικής είναι πάρα 

πολλές. Πολλές από τις ομάδες μπορούν να αξιολογηθούν και να βραβευθούν για μία ή 

παραπάνω δεξιότητες στις οποίες μπορεί να διακρίνονται ανάμεσα στις άλλες ομάδες. 

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής, όπως είναι φυσικό, προκαλούν μια αναστάτωση στους μαθη-

τές. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται ως προς αυτό. Από τη μία, είναι μια κατά-

σταση που μπορούν να διαχειριστούν και από την άλλη η εργασία κάτω από μια μέτρια 

ψυχολογική πίεση και άγχος είναι μια κατάσταση που οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν και 

ως ενήλικες και αυτό προσλαμβάνεται ως σημαντική δεξιότητα. 

Είναι αδιαμφισβήτητο όμως ότι οι διαγωνισμοί ρομποτικής αποτελούν κίνητρο για τις ομά-

δες ρομποτικής, γιατί αποτελούν το «γήπεδο» στο οποίο οι μαθητές θα δείξουν τις ικανό-

τητες που απέκτησαν στη φάση της προετοιμασίας τους. 
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Οι κανόνες στους διαγωνισμούς ρομποτικής είναι καθορισμένοι και για αυτό οι μελλοντι-

κοί συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) θα πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρ-

χει περιορισμός στους πόρους που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, όπως αισθητήρες και 

κινητήρες. Οι μαθητές μέσα από τις δοκιμές μπορούν να τεστάρουν το ρομπότ και να αξιο-

λογήσουν το αποτέλεσμα της εργασίας και να βρουν το λάθος, αν χρειάζεται. Επειδή υπάρ-

χει πάντα η πιθανότητα να γίνει κάποιο λάθος οι μαθητές δεν πρέπει να βιάζονται και οι 

δοκιμές στην κεντρική πίστα πρέπει να γίνονται με φειδώ, για να μην χάνουν επιπλέον 

χρόνο. 

Η ευχέρεια του λόγου είναι ένα γνώρισμα που μπορεί να λείπει από κάποιους μαθητές, αλ-

λά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα, αφού κάποιος άλλος μπορεί να αναλάβει το 

ρόλο του παρουσιαστή. Από την άλλη η κατασκευή και η λειτουργία του ρομπότ μπορούν 

να «μιλήσουν» από μόνα τους, όταν τεθούν σε λειτουργία. Είναι όμως πολύ σημαντικό για 

τα μέλη της ομάδας να μπορούν να εξηγούν σε τρίτους την χρησιμότητα της εργασίας, κα-

θώς έτσι φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει τον τρόπο κατασκευής του ρομπότ και τις παραμέ-

τρους του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθούν. Και οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν την 

άποψη ότι οι διαγωνισμοί ρομποτικής καλλιεργούν την κοινωνικότητα των μαθητών. Ενώ, 

κατά την διαδικασία του διαγωνισμού οι ομάδες δεν έχουν άμεση επαφή μεταξύ τους και 

για αυτό δεν είναι ορατή η άμιλλα που αναπτύσσεται μεταξύ τους. 

Οι εργασίες ρομποτικής προσπαθούν να βρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και  οι 

περισσότεροι μαθητές της ομάδας είναι σε θέση να ακολουθήσουν οδηγίες βήμα-βήμα. Το 

ρομπότ μπορεί να ελέγχεται αν λειτουργεί είτε στον πραγματικό είτε στον εικονικό κόσμο, 

χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με τον 

προγραμματισμό του ρομπότ και την δοκιμή του στον εικονικό κόσμο. 

Καμιά εργασία ρομποτικής δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την συνεργασία των μαθητών, 

γιατί η εργασία είναι εφικτό να χωριστεί  σε τμήματα και οι μαθητές να μοιράσουν ρόλους 

και ευθύνες μεταξύ τους. 

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής συμβάλουν στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη 

των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών και μάλιστα στην ηλικία 

όπου αποδίδουν τα μέγιστα. Πρόκειται για μια γιορτή δημιουργίας και επικοινωνίας των 

σχολικών κοινοτήτων μεταξύ τους. 

Μέσα από τη ρομποτική στην εκπαίδευση οι μαθητές μόνο κέρδη και οφέλη μπορούν να 

αποκομίσουν  και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σαν βασικό αντικείμενο στο εκ-

παιδευτικό σύστημα της χώρας. Ταυτόχρονα, η STEM εκπαίδευση εμπλουτίζει τους μαθη-
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τές με τις δεξιότητες εκείνες που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση για την οικονομική 

ανάπτυξη τη χώρας μας. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται και μόνο το 36% των καθηγητών συμφωνούν με 

την απόφαση του υπουργείου (να εισάγονται στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις οι μαθητές 

που διακρίνονται σε Βαλκανικές και Διεθνείς Ολυμπιάδες ρομποτικής), ενώ το 38% των 

εκπαιδευτικών διαφωνούν και το 22% παραμένει ουδέτερο στην απόφαση αυτή που σημαί-

νει ότι δεν έχουν άποψη για το θέμα. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευ-

τικών εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο Γυμνάσιο δεν προβληματίζεται με 

τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στο πανεπιστήμιο σίγουρα είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει στα μέγιστα. Από την άλλη ο αριθμός των μαθητών των Λυκείων που συμμετέ-

χουν στις ομάδες ρομποτικής είναι πολύ μικρός. Στο Γενικό Λύκειο και μάλιστα στις τε-

λευταίες τάξεις το καθημερινό πρόγραμμα των μαθητών και η προετοιμασία τους για τις 

πανελλαδικές εξετάσεις είναι τόσο βεβαρυμμένο που λειτουργούν σχεδόν απαγορευτικά 

για όποια συμμετοχή σε επιπλέον δράσεις του σχολείου εκτός σχολείου, πόσο δε όταν η 

συμμετοχή αυτή απαιτεί και χρόνο που οι μαθητές ούτως ή άλλως δεν διαθέτουν. 

Το 88% των καθηγητών ασχολούνται με τη ρομποτική με μόνο κίνητρο το προσωπικό τους 

ενδιαφέρον. Η προσωπική τους εμπειρία γύρω από το χώρο των νέων τεχνολογιών και η 

αναζήτηση των νέων δεδομένων για την επιστήμη της ρομποτικής προσδίδει σημαντική 

βαρύτητα στην άποψη ότι η ενασχόληση με τη ρομποτική πρόκειται να προσφέρει στους 

μαθητές καλύτερες επαγγελματικές επιλογές.  

Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει την εκπαιδευτική ρομποτική σε όλα τα σχολεία της επικρά-

τειας και να διευρύνει το θεσμό αυτό σε όλα τα επίπεδα τόσο της τυπικής όσο και μη τυπι-

κής εκπαίδευσης όχι με μικρά και δειλά βηματάκια που ούτως ή άλλως δεν αλλάζουν τίπο-

τα από τα ήδη υπάρχοντα αλλά με γενναίες κεντρικές αποφάσεις με απώτερο στόχο την 

εσνωμάτωση της STEAM στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Η πολιτεία θα πρέπει να είναι 

αυτή που θα αναζητήσει να βρει αυτές τις λύσεις που θα μετατρέψουν όλο το εκπαιδευτικό 

της σύστημα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα μπορέσει να προσφέρει 

μελλοντικές προοπτικές παντού.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα των νέων τεχνολογιών και της ρομπο-

τικής ειδικότερα είναι επιβεβλημένη και μόνο η αρχή του εγχειρήματος. Δεν μπορεί η μελ-

λοντική εκπαίδευση των νέων να στηρίζεται στο προσωπικό ενδιαφέρον λίγων εκπαιδευτι-

κών, όταν το υπάρχον προσωπικό είναι κατάλληλο για επιπλέον επιμόρφωση. 
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8.2. Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 

Η έρευνα ήταν τριπλή, γιατί στόχευε στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθη-

τές. Η άποψη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι σεβαστή, αλλά τον πρώτο 

λόγο τον είχαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Υπήρχε αυξημένος ο κίνδυνος να είναι πε-

ρισσότεροι οι γονείς και να κυριαρχήσουν έναντι των άλλων ομάδων. Αποφασίστηκε η 

συγγραφή ενός μόνο ερωτηματολογίου για τους μαθητές και για το λόγο αυτό το λεξιλόγιο 

έπρεπε να είναι απλό και κατανοητό σε όλους τους μαθητές από 8-18 χρονών. Επίσης η 

έκταση του ερωτηματολογίου για τους μαθητές έπρεπε να είναι μικρή, ώστε να είναι σύ-

ντομος ο χρόνος απάντησής του, αφού οι μαθητές ήταν προσηλωμένοι στην εκδήλωση ρο-

μποτικής που λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια της συλλογής των ερευνητικών δεδομένων. 

Το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας στηρίχτηκε στις απόψεις των εκπαιδευτικών, γιατί ό-

λες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώνονται από αυτούς, είναι υπεύθυνοι για τον 

συντονισμό και την καθοδήγηση των μαθητών, αλλά αποτελούν και φορείς υλοποίησης 

των όποιων εκπαιδευτικών πολιτικών ορίζονται από την πολιτεία 

 

8.3. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των ερωτηθέντων αποτελείται από μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι τα ενδιαφέροντα και οι πεποιθήσεις των αν-

θρώπων, αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων, πόσο μάλλον στην περίοδο της εφηβείας 

Υπάρχει ανάγκη σε μελλοντικές έρευνες να γίνει εστίαση στους μαθητές της δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης και την καταγραφή των απόψεων τους για τις εκδηλώσεις ρομποτικής 

και της προώθησης της STEM εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από 

αυτές. 

Οι διαγωνισμοί και οι γενικότερες εκδηλώσεις πάνω στην ρομποτική είναι ανοιχτοί σε ό-

λους τους φορείς μεταξύ των οποίων, σχολεία, ακαδημίες, όμιλοι, φροντιστήρια και τεχνο-

λογικά εργαστήρια. Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και τα αποτελέσματα της 

μέσα από την τυπική και την μη τυπική εκπαίδευση είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. 
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Τέλος, σε μια μακροχρόνια έρευνα θα μπορούσε μελετηθεί κατά πόσο οι δεξιότητες και τα 

ερεθίσματα που αποκτήθηκαν στα σχολικά χρόνια  μπορούν να επηρεάσουν  την επιλογή 

σταδιοδρομίας των μαθητών. 
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την έκθεση Pisa 2016. Άρθρο της εφημερίδας το Βήμα ανακτήθηκε από 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=849836  (20/05/2017) 

H COSMOTE στηρίζει την εκπαιδευτική ρομποτική. Διαθέσιμο στον ιστότοπο 

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/koinonia/panellinioidiagonismoirompotikis (α-

νάκτηση 25/05/2017) 

Ανακοίνωση για το διαγωνισμό ρομποτικής σε μαθητές του δημοτικού 2017. Διαθέσιμο 

στον ιστότοπο  http://icsdweb.aegean.gr/edurobots/index.php/home-article-3 (ανακτήθηκε 

25/05/2017) 

www.stemtosteam.org 

www.steamedu.com 

www.education.lego.com 

www.lego.com/en-us/mindstorms 

http://www.oecd.org/pisa/ 

 

Δ. Νόμοι/Υπουργικές Αποφάσεις/Εγκύκλιοι/Οδηγίες 

 

ΑΠΣ (2010). Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Για τα Νέα Διδακτικά Αντικείμενα στα 

Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ σελ.15977-15978. ΦΕΚ αρ.1139 τ.Β’ 28-07-2010 

http://www.ekt.gr/el/news/20491
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/docs/pekap_edurobotic.pdf
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/koinonia/panellinioidiagonismoirompotikis
http://icsdweb.aegean.gr/edurobots/index.php/home-article-3
http://www.stemtosteam.org/
http://www.steamedu.com/
http://www.education.lego.com/
http://www.oecd.org/pisa/
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Εγκύκλιος 23227/Δ2/11-02-2016, σχετική με την τέλεση Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρο-

μποτικής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Υπουργική Απόφαση Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804/τ.Β΄/9-6-2010): «Ορισμός 

800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα». 

Υπουργική Απόφαση Φ.12/879/88413/Γ120-7-2010 (ΦΕΚ 1139/τ.Β΄/28-7-2010): «Διδα-

σκαλία− πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα 

ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτι-

κό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)-επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος». 

Υπουργική Απόφαση 150667/Δ2/15-09-2016 του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Οδηγίες για τη διδα-

σκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017» 

Υπουργική Απόφαση Φ.151/220830/Α5/23-12-2016 του ΥΠΠΕΘ, με θέμα «τροποποίηση 

στην απόφαση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων ειδικών κατηγοριών 

(Φ.151/20049/Β6 ΦΕΚ 272/2007)» 

Σχετική άδεια ΥΠ.Π.Ε.Θ.113113/Δ6/14-07-2015 υπό την Αιγίδα της ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙ-

ΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)  

Κανονισμός Χορήγησης Αιγίδας της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκ-

παίδευσης διαθέσιμο στον ιστότοπο: 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/11_04_17kanonismos.pdf 

 

  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/11_04_17kanonismos.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο γονέων/κηδεμόνων 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα, μέσα από τις ειλικρινείς απαντήσεις που θα δώσετε στο παρα-

κάτω ερωτηματολόγιο, θα βοηθήσετε σε μια μεταπτυχιακή εργασία σχετική με τους διαγω-

νισμούς ρομποτικής. Θα διερευνηθεί επίσης με ποιο τρόπο αυτοί μπορούν να ενισχύσουν 

την κατανόηση των θετικών μαθημάτων (φυσική, μαθηματικά, πληροφορική κ.α) και  την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

ΜΕΡΟΣ Α’  

ΦΥΛΟ:  Άντρας    Γυναίκα  

ΗΛΙΚΙΑ:  20-29   30-39  40-49  50-70  

     

1. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσή σας; 

Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 

 

Λύκειο 

(Γενικό/Τεχνικό) 

 

ΙΕΚ  

ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

 

2. Η επαγγελματική σας δραστηριότητα κινείται γύρω από τους παρακάτω τομείς; 

Μηχανολογίας/Μηχανικός  

Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής  

Υγείας  

Φυσικών Επιστημών  

Πληροφορικής  

Οικονομίας  

Κατασκευών  

Θεωρητικών Σπουδών  

Άλλο τι;  

 

3. Το παιδί σας ασχολήθηκε με την ομάδα ρομποτικής γιατί το πρότεινε: 

Ο καθηγητής του  
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Οι φίλοι του  

Οι 

γονείς/Κηδεμόνες 

 

Το ζήτησε μόνος 

του/της 

 

 

4. Σε ποια σχολικά μαθήματα το παιδί σας δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον; (Μπορείτε 

να επιλέξετε παραπάνω από μια επιλογές) 

Γλώσσα  

Ιστορία  

Μαθηματικά  

Φυσική  

Πληροφορική  

Τέχνες/Εικαστικά  

Ξένες Γλώσσες  

Άλλο τι;  

 

5. Βελτιώθηκε η επίδοση του παιδιού του παιδιού σας  στα σχολικά μαθήματα; 

 ΝΑΙ    ΟΧΙ   ΔΕΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ  

 

6. Αν απαντήσατε ΝΑΙ σε ποια μαθήματα βελτιώθηκαν οι επιδόσεις του παιδιού σας 

μετά την συμμετοχή του στην ομάδα ρομποτικής; 

Γλώσσα  

Ιστορία  

Μαθηματικά  

Φυσική  

Πληροφορική  

Τέχνες/Εικαστικά  

Ξένες Γλώσσες  

Άλλο Τι;  

 

7. Αν απαντήσατε ΟΧΙ μήπως  παρατηρήσατε πτώση των επιδόσεων του παιδιού, και 

σε ποια μαθήματα; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

8. Πιστεύετε ότι η ενασχόληση με τη ρομποτική θα προσφέρει καλύτερες επαγγελμα-

τικές επιλογές στο παιδί σας 

ΝΑΙ    ΟΧΙ   ΔΕΝ ΞΕΡΩ  

 

 



134 

ΜΕΡΟΣ Β 

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ STEM ( Science, Technology, Engineering, Maths) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21ου ΑΙΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Οι παρακάτω ερωτήσεις  είναι σχετικές με τους διαγωνισμούς, τις εκθέσεις και τα 

Φεστιβάλ Ρομποτικής 

1. Το παιδί σας έχει συμμετάσχει με την ομάδα ρομποτικής σε κάποιο άλλο δια-

γωνισμό/ φεστιβάλ ρομποτικής; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

2. Αν απαντήσατε ΝΑΙ, μήπως γνωρίζετε σε ποιους διαγωνισμούς συμμετείχε; 

Διαγωνισμός Ρομποτικής WRO  

Διαγωνισμός Ρομποτικής FLL  

Διαγωνισμός Ρομποτικής HY-

DROBOT 

 

Φεστιβάλ Ρομποτικής   

Άλλο τι;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Στις ομάδες ρομποτικής μπορεί να 

συμμετέχουν μόνο όσοι μαθητές 

έχουν καλούς βαθμούς στην Πλη-

ροφορική. 

     

Ένας μαθητής που δεν είναι καλός 

στα Μαθηματικά δεν μπορεί να 

ολοκληρώσει τις εργασίες της ρο-

μποτικής. 

     

Από τότε που το παιδί σας ασχο-

λείται με τη ρομποτική, καταλα-

βαίνει καλύτερα δύσκολα  μαθή-

ματα, όπως τη Φυσική και τα Μα-

θηματικά. 

     

Το παιδί σας είναι σε θέση να ακο-

λουθήσει οδηγίες βήμα-βήμα για 

την κατασκευή ενός πράγματος 

(π.χ συναρμολόγηση ενός προϊό-

ντος ή μιας συσκευής) 

     

Τα τουβλάκια Lego δεν έχουν κα-

νένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα στα 

παιδιά. 

     

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής αποτε-      
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λούν  ένα κίνητρο για τις ομάδες 

ρομποτικής. 

Οι εργασίες  ρομποτικής προσπα-

θούν να βρουν λύσεις σε πραγμα-

τικά προβλήματα 

     

Είναι καλό τα παιδιά να έχουν πε-

ριορισμό χρόνου στους αγώνες ρο-

μποτι 

κής. 

     

Μια εργασία ρομποτικής πρέπει να 

χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια. 
     

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής προκα-

λούν άγχος και πίεση στα παιδιά. 
     

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής έχουν 

μοναδικό σκοπό την επιλογή της 

καλύτερης ομάδας. 

     

Ένα παιδί δεν μπορεί να βοηθήσει 

ένα άλλο σε μια δυσκολία σχετική 

με την εργασία τους. 

     

Η κεντρική θεματολογία των δια-

γωνισμών  ρομποτικής περιορίζει 

την δημιουργικότητα των παιδιών. 

     

Όλα τα μέλη της ομάδας ρομποτι-

κής πρέπει να μπορούν να εξηγή-

σουν σε τρίτους την χρησιμότητα 

της κατασκευής τους. 

     

Η συμμετοχή των παιδιών στους 

διαγωνισμούς ρομποτικής ενισχύει 

την κοινωνικότητά τους. 

     

Ο σεβασμός της αντίπαλης ομάδας 

στους αγώνες ρομποτικής είναι 

βασική προϋπόθεση συμμετοχής. 
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Παράρτημα B: Ερωτηματολόγιο Μαθητών 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Αγαπημένε μου μαθητή, μέσα από τις ειλικρινείς απαντήσεις που θα δώσεις στο παρακάτω 

ερωτηματολόγιο, θα βοηθήσεις σε μια εργασία σχετική με τους διαγωνισμούς ρομποτικής. 

και με ποιο τρόπο αυτοί μπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση των θετικών μαθημάτων 

(φυσική, μαθηματικά, πληροφορική κ.α) και  την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

ΜΕΡΟΣ Α’  

ΦΥΛΟ:  Αγόρι      Κορίτσι   

9. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις; 

Δημοτικό   Γυμνάσιο   Λύκειο   ΕΠΑΛ  

     

10. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την ρομποτική; 

1-2   3-4   5-8  

 

11. Ποιος σου μίλησε για την ομάδα ρομποτικής; 

Ο καθηγητής   οι φίλοι   οι γονείς  

 

12. Ποια μαθήματα σε ενδιαφέρουν περισσότερο στο σχολείο; (Μπορείς να επιλέξεις 

παραπάνω από μια επιλογές) 

Γλώσσα  

Ιστορία  

Μαθηματικά  

Φυσική  

Πληροφορική  

Τέχνες/Εικαστικά  

Ξένες Γλώσσες  

Άλλο τι;  

 

13. Ποιο είναι το κίνητρό σου για να ασχοληθείς με τη ρομποτική;  (Μπορείς να επιλέ-

ξεις παραπάνω από μια επιλογές) 

Μου αρέσει το παιχνίδι με τα Lego  

Έχει ενδιαφέρον  

Θεωρώ ότι είναι κάτι δημιουργικό  

Θέλω να ασχοληθώ και στο μέλλον 

με τη  ρομποτική 

 

Μου αρέσει να λύνω τα προβλήματα 

με τα ρομπότ 

 

Θέλω να συμμετέχω στον Πανελλή-  
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νιο διαγωνισμό ρομποτικής 

Μου αρέσει να συνεργάζομαι με την 

ομάδα μου 

 

Η διαδικασία των προπονήσεων  

 

14. Τα θέματα που επιλέγονται για τις εργασίες ρομποτικής αφορούν (μπορείς να επι-

λέξεις  παραπάνω από μια επιλογή) 

Το φυσικό περιβάλλον  

Τον άνθρωπο  

Τις τέχνες  

Την ιστορία  

Το διάστημα  

Τα επιτεύγματα του ανθρώπου  

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΦΥΣΙΚΗ, ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κ.Α.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 21ου 

ΑΙΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις που είναι σχετικές με τους διαγωνισμούς, 

τις εκθέσεις και τα Φεστιβάλ Ρομποτικής 

3. Συμμετείχες με την ομάδα σου σε κάποιο διαγωνισμό ρομποτικής; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

4. Αν απάντησες ΝΑΙ σε ποιους διαγωνισμούς συμμετείχες 

Διαγωνισμός Ρομποτικής WRO  

Διαγωνισμός Ρομποτικής FLL  

Διαγωνισμός Ρομποτικής HY-

DROBOT 

 

Φεστιβάλ Ρομποτικής   

Άλλο  

 

Από την εμπειρία σου σε αυτόν ή και σε άλλους διαγωνισμούς και φεστιβάλ ρομποτικής να 

απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Στις ομάδες ρομποτικής μπορεί να συμ-

μετέχουν μόνο όσοι μαθητές έχουν κα-

λούς βαθμούς στην Πληροφορική. 

     

Ένας μαθητής που δεν είναι καλός στα 

Μαθηματικά δεν μπορεί να ολοκληρώσει 

τις εργασίες της ρομποτικής. 
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Από τότε που ασχολούμαι με τη ρομπο-

τική καταλαβαίνω καλύτερα το μάθημα 

της Φυσικής. 

     

Μπορώ να ολοκληρώσω μια εργασία ρο-

μποτικής μόνος μου. 
     

Δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω μια 

εργασία χωρίς τη βοήθεια των φίλων 

μου. 

     

Για να καταφέρουμε να τελειώσουμε το 

ρομπότ γρήγορα πρέπει να μοιράσουμε 

τις εργασίες. 

     

Μπορώ να ρωτήσω τον προπονητή όταν 

δυσκολευτώ σε ένα σημείο της εργασίας. 
     

Πρέπει να συνεργαστώ με τα άλλα μέλη 

της ομάδας για να λύσουμε ένα δύσκολο 

πρόβλημα. 

     

Συχνά χρειάζεται να δοκιμάσουμε το ρο-

μπότ για να δούμε αν δουλεύει, πριν τε-

λειώσουμε την εργασία. 

     

Είναι καλό να παρουσιάζουμε την εργα-

σία μας και στους άλλους ανθρώπους. 
     

Δεν χρειάζεται όλα τα μέλη της ομάδας 

να γνωρίζουν πως λειτουργεί το ρομπότ. 
     

Μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας 

όσους αισθητήρες και κινητήρες θέλου-

με. 

     

Δεν χρειάζεται το ρομπότ να λειτουργεί 

και στο εικονικό περιβάλλον. 
     

Μπορώ να δοκιμάσω το ρομπότ, όσες 

φορές θέλω στην κεντρική πίστα. 
     

Το βραβείο του διαγωνισμού το κερδί-

ζουν οι ομάδες εκείνες που κάνουν το 

ρομπότ να κινηθεί στην πίστα. 
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Παράρτημα Γ: Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς / προ-

πονητές 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Αγαπητέ συνάδελφε, μέσα από τις ειλικρινείς απαντήσεις που θα δώσετε στο παρακάτω 

ερωτηματολόγιο, θα βοηθήσετε σε μια μεταπτυχιακή εργασία σχετική με τους διαγωνι-

σμούς ρομποτικής. Θα διερευνηθεί επίσης με ποιο τρόπο αυτοί μπορούν να ενισχύσουν την 

κατανόηση των θετικών μαθημάτων (Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική κ.α) και την α-

νάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

ΜΕΡΟΣ Α’  

ΦΥΛΟ:  Άντρας    Γυναίκα  

ΗΛΙΚΙΑ:  20-29   30-39  40-49  50-70  

15. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσή σας; 

Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 

 

Λύκειο 

(Γενικό/Τεχνικό) 

 

ΙΕΚ  

ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

 

16. Ποια είναι η ειδικότητά σας;  ………………………………………. 

 

17. Σε ποιο τύπο σχολείου υπηρετείτε; 

Δημόσιο 

Δημοτικό  

 

Ιδιωτικό 

Δημοτικό 

 

Δημόσιο 

Γυμνάσιο 

 

Ιδιωτικό 

Γυμνάσιο 

 

Δημόσιο Λύκειο  

Ιδιωτικό Λύκειο  

ΕΠΑΛ  

Άλλο τι;  
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18. Για ποιο λόγο ασχοληθήκατε με την ρομποτική; (Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω 

απεπιλογές) 

Από προσωπικό ενδιαφέρον  

Ήταν στόχος του σχολείου  

Ήταν επιθυμία των μαθητών  

Ήταν επιθυμία των γονέων  

Γιατί δόθηκε δωρεάν εξοπλισμός ρο-

μποτικής στο σχολείο 

 

 

19. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την ρομποτική από τη θέση του προπονητή; 

 

1-3   4-6            πάνω από 6  

 

 

20. Η ομάδα ρομποτικής απαρτίζεται κυρίως από 

Τους καλούς μαθητές του σχολείου  

Μαθητές που επέλεξαν οι ίδιοι την 

συμμετοχή τους. 

 

Μαθητές που επιλέχτηκαν με δικά 

σας κριτήρια 

 

Μαθητές που προτάθηκαν και από 

άλλους συναδέλφους 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ STEM ( Science, Technology, Engineering, Maths) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21ου ΑΙΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι σχετικές με τους διαγωνισμούς, τις εκθέσεις και τα Φε-

στιβάλ Ρομποτικής 

5. Έχετε συμμετάσχει με την ομάδα ρομποτικής σε κάποιο άλλο διαγωνισμό/ φε-

στιβάλ ρομποτικής; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

6. Αν απαντήσατε ΝΑΙ, σε ποιους διαγωνισμούς συμμετείχατε; 

Διαγωνισμός Ρομποτικής WRO  

Διαγωνισμός Ρομποτικής FLL  

Διαγωνισμός Ρομποτικής HY-

DROBOT 

 

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρομποτικής   

 Άλλο τι;  
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7. Τα θέματα που επιλέγονται για τις εργασίες ρομποτικής κυρίως αφορούν: (μπο-

ρείς να επιλέξεις παραπάνω από μια επιλογή) 

Το φυσικό περιβάλλον  

Τον άνθρωπο  

Τις τέχνες  

Την ιστορία  

Το διάστημα  

Τα επιτεύγματα του ανθρώπου  

Άλλο  

 

8. Αν άλλο, αναφέρετε 

τι…………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

 

Από την εμπειρία σας, στις προπονήσεις της ομάδας ρομποτικής και την πιθανή συμμετοχή 

σας στους διαγωνισμούς και τα φεστιβάλ ρομποτικής, παρακαλώ να απαντήσετε στις πα-

ρακάτω ερωτήσεις: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

Στις ομάδες ρομποτικής μπορεί να συμμε-

τέχουν μόνο όσοι μαθητές έχουν καλούς 

βαθμούς στην Πληροφορική. 

     

Ένας μαθητής που δεν είναι καλός στα 

Μαθηματικά δεν μπορεί να ολοκληρώσει 

τις εργασίες της ρομποτικής. 

     

Οι συνάδελφοι των θετικών επιστημών 

παρατήρησαν μια θετική αλλαγή στις επι-

δόσεις των μαθητών που συμμετέχουν 

στην ομάδα ρομποτικής. 

     

Οι συνάδελφοι παρατηρούν μια πτώση 

στις επιδόσεις των μαθητών που συμμετέ-

χουν στην ομάδα ρομποτικής, λόγω του 

φορτωμένου προγράμματος 

     

Οι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να συ-

νεργαστούν μεταξύ τους. 
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Οι μαθητές δεν χρειάζεται να μοιράσουν 

ρόλους κατά την κατανομή του έργου 
     

Στους διαγωνισμούς ρομποτικής οι μαθη-

τές δεν έχουν περιορισμό στον αριθμό των 

υλικών που θα χρησιμοποιήσουν.  

     

Το ρομπότ που θα κατασκευαστεί πρέπει 

ελέγχεται αν λειτουργεί, μόνο στον πραγ-

ματικό κόσμο. 

     

Όλα τα μέλη της ομάδας ρομποτικής είναι 

σε θέση να ακολουθήσουν οδηγίες βήμα-

βήμα για την κατασκευή ενός πράγματος  

(π.χ. η συναρμολόγηση ενός προϊόντος ή 

μιας συσκευής) 

     

Οι εργασίες ρομποτικής προσπαθούν να 

βρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα 
     

Τα μέλη της ομάδας ρομποτικής δεν είναι 

απαραίτητο να έχουν ευχέρεια λόγου. 
     

Όλα τα μέλη της ομάδας ρομποτικής πρέ-

πει να είναι σε θέση να απαντούν σε ερω-

τήσεις τρίτων για την χρησιμότητα και την 

σημασία της κατασκευής τους. 

     

Στους διαγωνισμούς οι ομάδες δεν πρέπει 

να βιάζονται, γιατί μπορεί να κάνουν κά-

ποιο λάθος στην υλοποίηση της κατα-

σκευής. 

     

Στους διαγωνισμούς οι ομάδες δεν πρέπει 

να δοκιμάζουν συνέχεια την κατασκευή 

τους, για να μην χάνουν χρόνο. 

     

Μέσα από τις δοκιμές μπορούν να αξιολο-

γήσουν το αποτέλεσμα της εργασίας και 

να βρουν το λάθος, αν χρειάζεται. 

     

Οι ομάδες πρέπει πρώτα να συζητήσουν 

και να αναζητήσουν μια πρωτότυπη ιδέα 

για την εργασία τους. 

     

Η ολοκλήρωση των εργασιών στη ρομπο-

τική ακολουθεί τις ίδιες σχεδόν φάσεις α-

νάπτυξης που απαιτούνται και στην δη-

μιουργία ενός λογισμικού (ανάλυση, σχε-

δίαση, υλοποίηση κτλ) 

     

Στους διαγωνισμούς ρομποτικής πρέπει να 

βραβεύεται μόνο μία ομάδα ρομποτικής 
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Οι διαγωνισμοί ρομποτικής φέρνουν τους 

μαθητές αντιμέτωπους με προκλήσεις  που 

θα αντιμετωπίσουν και στην καθημερινή 

τους ζωή, ως ενήλικες (πίεση χρόνου, έλ-

λειψη υλικών, προβήματα στη συνεργασία 

κλπ) 

     

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής αποτελούν μια 

γιορτή δημιουργίας και επικοινωνίας των 

σχολικών κοινοτήτων μεταξύ τους. 

     

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής προκαλούν 

άγχος και πίεση στα παιδιά. 
     

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής αποτελούν ένα 

κίνητρο για τις ομάδες ρομποτικής. 
     

Οι διαγωνισμοί ρομποτικής είναι ένας 

τρόπος να εμπλακούν περισσότερα σχο-

λεία με τη ρομποτική. 

     

Η κεντρική θεματολογία των διαγωνισμών  

ρομποτικής περιορίζει την δημιουργικότη-

τα των παιδιών. 

     

Η συμμετοχή των παιδιών στους διαγωνι-

σμούς ρομποτικής ενισχύει την κοινωνικό-

τητά τους. 

     

Οι αντίπαλες ομάδες ακολουθούν πάντα 

πρακτικές ευγενικής άμιλλας στους αγώνες 

ρομποτικής. 

     

Ένα παιδί μπορεί να βοηθήσει ένα άλλο σε 

μια δυσκολία σχετική με την εργασία τους. 
     

Η ρομποτική θα πρέπει να ενταχθεί σαν 

βασικό αντικείμενο στο εκπαιδευτικό σύ-

στημα της χώρας μας. 

     

Με την ρομποτική μπορούν να ασχολη-

θούν μόνο μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

     

Οι μαθητές που διακρίνονται στις ολυ-

μπιάδες ρομποτικής πρέπει να περνάνε στα 

πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις, γιατί οι 

προπονήσεις τους είναι επίπονες. 

     

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας θα 

πρέπει να στραφεί στην STEM εκπαίδευ-

ση, για να δοθεί ώθηση στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας στο μέλλον 

     

Η ενασχόληση με την ρομποτική προσφέ-

ρει στους μαθητές καλύτερες επαγγελμα-

τικές επιλογές 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της 

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προ-

σβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγρα-

φής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  
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