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Περίληψη   

 

Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη εξερεύνησης και εισαγωγής στην ελληνική σχολική 

πραγματικότητα νέων εργαλείων και μεθόδων ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Η εκπαιδευτική ρομποτική, στηριζόμενη στις αρχές που 

εποικοδομισμού και του κατασκευαστικού εποικοδομισμού, αποτελεί ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στον τεχνολογικό αλφαβητισμό των 

παιδιών. Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων στην 

Α/θμια εκπαίδευση, προάγοντας τη συνεργασία και προκαλώντας το ενδιαφέρον των 

μαθητών, εκμεταλλευόμενη τη φυσική τάση των παιδιών για παιχνίδι.. Η παρούσα 

εργασία παρουσιάζει μια προσέγγιση για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και 

συγκεκριμένα της εκτέλεσης νοερών υπολογισμών με τη στρατηγική του «πατήματος» 

στη δεκάδα.  Οι μαθητές κατευθύνουν μια ρομποτική οντότητα, το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι bee-bot, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού 

logo, και εκτελούν νοερούς υπολογισμούς.  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η 

εκτέλεση νοερών υπολογισμών πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη βοήθεια του bee-bot, 

μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Στόχος είναι η αξιολόγησή του ως μαθησιακό 

εργαλείο στο μάθημα των Μαθηματικών αλλά και η δυνατότητά του να συμβάλλει 

στην προαγωγή της συνεργατικής μάθησης, να προκαλέσει την προσοχή και το 

ενδιαφέρον των μαθητών και να πετύχει την ενεργητική συμμετοχή τους στη 

μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, περιλαμβάνει τις προτάσεις των μαθητών για 

αξιοποίηση του εν λόγω παιχνιδιού και σε άλλα μαθήματα πέραν αυτού των 

Μαθηματικών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: νοεροί υπολογισμοί, εκπαιδευτική ρομποτική, bee-bot, στρατηγική 

του «πατήματος» στη δεκάδα, εποικοδομισμός, κατασκευαστικός εποικοδομισμός. 
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Abstract 

 

Today, the need of exploration and introduction of new tools and methods in the Greek 

school reality is imperative, so as the students familiarize themselves with the use of 

new technologies. Educational robotics, based on the principles of constructivism and 

constructionism, is a modern educational tool that can contribute to the technological 

literacy of children. At the same time, it can enhance teaching of many courses in the 

primary school, promoting collaboration and challenging students’ interest, exploiting 

the natural tendency of children for game. This work presents an approach of teaching 

of mathematics and more specifically, the implementation of mental calculations using 

the strategy of “step” in tenth. The students guide a robot, the programmed game called 

bee-bot, the operation of which is based on the programming language logo, and they 

make mental calculations. The objective of this work is the implementation of mental 

calculations of addition and subtraction with the use of bee-bot, through experiential 

activities. The aim is to evaluate it as a training tool in the course of mathematics, to 

investigate its possibilities of contributing to the promotion of cooperative learning, to 

attract the attention and interest of students and to achieve their active participation in 

the training process. At the same time it includes the students’ suggestions for using this 

game also in other courses beyond that of Mathematics. 

 

 

Key words: mental calculations, robotics in education, bee-bot, strategy of “step” in 

tenth, constructivism, constructionism 
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Εισαγωγή 

 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ρομποτική διαδραματίζει κύριο ρόλο 

στις  τεχνολογικά πλέον εξαρτώμενες κοινωνίες και επομένως καθίσταται επιτακτική η 

ανάγκη ενσωμάτωσής της στην εκπαίδευση (Μυλωνά, 2014). 

 

Η εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο εξασφαλίζει την 

αποτελεσματικότερη οικοδόμηση της γνώσης. Η εκπαιδευτική ρομποτική, μέσω της 

ενασχόλησης των παιδιών με ρομποτικές κατασκευές, διευκολύνει την ανάπτυξη ενός 

περιβάλλοντος αυθεντικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι 

μαθητές αισθάνονται ότι παίζουν, καλλιεργούνται οι γνωστικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές τους δεξιότητες, επιτυγχάνεται η διαθεματική και διεπιστημονική 

προσέγγιση της γνώσης και αναδεικνύεται η σφαιρικότητά της.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση μιας ρομποτικής κατασκευής- του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού bee-bot- στη διαδικασία της μάθησης και η διερεύνηση 

της επίδρασής του στους μαθητές της Β΄ Δημοτικού. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο Α΄ μέρος και στο πρώτο κεφάλαιο αφού αποσαφηνίζουμε 

αρχικά την έννοια του «ρομπότ», γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη χρήση 

της ρομποτικής τεχνολογίας ανά τους αιώνες, καταλήγοντας στη σημαντική προσφορά 

της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ατόμων με σωματικές και 

νοητικές αναπηρίες και κοινωνικές ή αναπτυξιακές διαταραχές. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην εκπαιδευτική ρομποτική και στα οφέλη που 

προκύπτουν από την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων με ρομποτικές οντότητες στη 

διαδικασία της μάθησης. Γίνεται, επίσης, αναφορά και στο παιδαγωγικό πλαίσιο 

αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο φάσμα 

του εποικοδομισμού (constructivism) με κύριο εκφραστή τον Piaget, αλλά και της 

κατασκευαστικής θεωρίας (constructionist) του Papert. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της 

μάθησης που αξιοποιεί η ρομποτική, όπως αυτές συνοψίζονται στη βιωματική και 

διερευνητική μάθηση, στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στη συνεργατική 

μάθηση και στη μάθηση μέσω συνθετικών εργασιών αλλά και στον όρο «ψυχαγωγική 

εκπαίδευση». 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη νέα προσέγγιση του μαθήματος των 

Μαθηματικών υπό το πλαίσιο του εποικοδομισμού, αλλά και στην επιδίωξη του Νέου 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών να υιοθετηθεί μια βιωματική προσέγγιση όπου οι 

μαθητές να κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους 

σε δραστηριότητες ανακάλυψης. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee-bot που 

αξιοποιεί τις βασικές εντολές της γλώσσας logo και που θα αποτελέσει και το εργαλείο 

της έρευνάς μας. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την 

αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγραμματιζόμενου παιχνιδιού σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και παραθέτονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές 

μετά τη χρήση του ρομπότ από τους μαθητές. 

 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα, 

στρατηγική που χρησιμοποιείται για τη εκτέλεση νοερών υπολογισμών. 

 

Στο Β΄ μέρος της εργασίας μας και στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζουμε όλες τις φάσεις 

διεξαγωγής της έρευνάς μας. 

 

Τέλος, στο Γ΄ μέρος γίνεται η αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας και παρατίθενται 

προτάσεις για περαιτέρω χρήση του συγκεκριμένου προγραμματιζόμενου παιχνιδιού. 

 

Στα παραρτήματα υπάρχει το ερευνητικό υλικό συλλογής δεδομένων: τα φύλλα 

εργασίας των ομάδων και οι απαντήσεις των παιδιών στις ατομικές συνεντεύξεις. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Γενικά για τη Ρομποτική 

 

1.1 Αποσαφήνιση του όρου «ρομπότ»  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου Ρομπότ των ΗΠΑ, «ρομπότ είναι μια 

επαναπρογραμματιζόμενη πολύ-λειτουργική χειριστική διάταξη, σχεδιασμένη για τη 

μετακίνηση υλικών, εξαρτημάτων, εργαλείων και εξειδικευμένων διατάξεων, μέσω 

μεταβλητών, προγραμματισμένων κινήσεων για την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών» 

(Δελή, 2011). 

 

Συγκεκριμένα στη Wikipedia, «ρομπότ» ονομάζεται οποιαδήποτε μηχανική συσκευή 

που μπορεί να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες και δρα κάτω από τον 

απευθείας έλεγχο ενός ανθρώπου ή αυτόνομα κάτω από τον έλεγχο ενός 

προγραμματισμένου υπολογιστή. Κατά συνέπεια, τα ρομπότ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να κάνουν εργασίες οι οποίες είναι δύσκολες ή επικίνδυνες για να 

γίνουν απευθείας από έναν άνθρωπο. Χρησιμοποιούνται επίσης για να εκτελέσουν 

εργασίες ταχύτερα ή φθηνότερα από τον άνθρωπο. 

 

Στα Τσέχικα «robota» σημαίνει «αγγαρεία» (Παυλή, 2013) ή «καταναγκαστική 

εργασία» (Δελή, 2011). Ως όρος με την έννοια που έχει σήμερα καθιερώθηκε από τον 

Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Karel Capel στο έργο που ανέβασε με τίτλο «Rossom’s 

Universal Robots» το 1921, το οποίο παρουσίαζε έναν κόσμο μηχανοποιημένο όπου 

κάθε δουλειά γινόταν από ανθρώπους-μηχανές τις οποίες ονόμαζε «ρομπότ». Μέσα από 

το έργο του θέλησε να σατιρίσει την εξάρτηση της ανθρώπινης κοινωνίας από τους 

μηχανικούς εργάτες, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να εξοντώσουν τους δημιουργούς τους 

(Δελή, 2011). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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Μια ρομποτική οντότητα μέσω των αισθητήρων της λαμβάνει πληροφορίες για το 

εξωτερικό περιβάλλον, ενώ διαθέτει κάποιας μορφής ελεγκτή ο οποίος «σκέφτεται και 

παίρνει αποφάσεις» για τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν, ενώ διαθέτει και τρόπους 

επενέργειας προκειμένου να επεμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον του. Διέπεται από 

τους τρεις νόμους της ρομποτικής, έτσι όπως θεσπίστηκαν από τον Ρώσο συγγραφέα 

επιστημονικής φαντασίας Isaac Asimov: 

1. Ένα ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέ-

ψει σε ανθρώπινο ον να πάθει κακό. 

2. Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει οποιεσδήποτε εντολές που δίνονται από αν-

θρώπινα όντα, εκτός και αν τέτοιες εντολές έρχονται σε σύγκρουση με τον πρώ-

το νόμο. 

3. Ένα ρομπότ πρέπει να προστατεύει τη δική του ύπαρξη, όσο όμως αυτή η προ-

στασία δεν έρχεται σε σύγκρουση με τους τον πρώτο ή το δεύτερο νόμο (Δελή, 

2011). 

 

1.2 Η έννοιας της Ρομποτικής  

 

Η ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες των οποίων 

η χρήση αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ανθρώπου κατά την εκτέλεση ενός έργου 

και η οποία συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Μυλωνά, 2014). Θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες αιχμής που 

συνιστούν ολοένα περισσότερες εφαρμογές στην αυγή του 21
ου

 αιώνα (Δελή, 2011). 

 

1.3 Ιστορική αναδρομή 

 

Οι άνθρωποι από πολύ παλιά προσπάθησαν να κατασκευάσουν μια μηχανή, ένα ον, που 

να τους μοιάζει και να είναι σε θέση να εκτελεί μια σειρά από δύσκολες εργασίες, 

απαλλάσσοντάς τους από αυτές (Δελή, 2011).  

 

Στη μυθολογία συναντάμε ρομποτικές κατασκευές φτιαγμένες κυρίως από τον Δαίδαλο 

και το θεό Ήφαιστο. Το πρώτο ρομπότ στην ιστορία ήταν ο μυθικός, χάλκινος γίγαντας 

Τάλως, που προστάτευε την Κρήτη από κάθε επίδοξο εισβολέα. Κατασκευάστηκε από 
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τον θεό  Ήφαιστο ο οποίος το δώρισε στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα (Παυλή, 2013). 

Προστασία στο παλάτι του βασιλιά Αλκίνοου παρείχαν και οι χρυσοί και ασημένιοι 

αθάνατοι μηχανικοί σκύλοι που του χάρισαν οι θεοί (Μυλωνά, 2014). Εκτός των 

άλλων, ο θεός Ήφαιστος είχε κατασκευάσει χρυσές γυναίκες (θεραπαινίδες) για να τον 

βοηθάνε να περπατάει και για να του κρατούν συντροφιά (Μυλωνά, 2014) καθώς και 

ένα αυτόματο ειδικό μηχάνημα, σα θρόνο, που όπως λέγεται, όταν έκατσε πάνω του η 

μητέρα του, η θεά Ήρα, αυτόματα σφίχθηκαν γύρω της αλυσίδες κρατώντας την με 

αυτό τον τρόπο δέσμια (Παυλή, 2013). 

 

Από την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πολλές αναφορές για τη χρήση αυτοματισμών. Ο 

Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός και μηχανικός Αρχύτας κατασκεύασε μια από τις 

πρώτες αυτοπροωθούμενες ιπτάμενες μηχανές. Γύρω στο 100 π. Χ. χρονολογείται ο 

μηχανισμός των Αντικυθήρων που προέβλεπε την θέση των πλανητών, ο οποίος 

σώζεται και μελετάται μέχρι σήμερα και συνεχίζει να προβληματίζει και να συναρπάζει 

τους ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο Αρχύτας, που θεωρείται και 

«πατέρας της μηχανολογίας», κατασκεύασε το πρώτο ρομπότ στην ιστορία της 

ανθρωπότητας, ένα ατμοκίνητο περιστέρι. Τον 1
ο
 αιώνα π.Χ. ο Έλληνας μαθηματικός, 

μηχανικός και εφευρέτης Ήρωνας έφτιαξε το πρώτο προγραμματιζόμενο ρομπότ,  ένα 

αυτοκινούμενο τρίκυκλο, αλλά και αρκετές ενδιαφέρουσες μηχανικές συσκευές όπως 

ατμομηχανή, ανεμογεννήτρια, πιεστήριο λαδιού, μέχρι αυτόματες βρύσες και πουλιά 

που κελαηδούσαν. Ο Αρχιμήδης μεταξύ όλων των άλλων είχε κατασκευάσει κι ένα 

μηχάνημα για να σηκώνει βάρη, που δούλευε πάλι με την δύναμη του ατμού. Επίσης, ο 

Έλληνας φυσικός Κτησίβιος, κατασκεύασε το πρώτο πληκτροφόρο όργανο, πρόδρομο 

του σημερινού αρμόνιου, που επέτρεπε σε μια αντλία αέρα να αποθηκεύει συμπιεσμένο 

αέρα σε μια δεξαμενή και με την βοήθεια υδραυλικού συστήματος να τον στέλνει με 

διαρκώς σταθερή πίεση για την λειτουργία του οργάνου, ενώ παράλληλα εφηύρε ένα 

πυροσβεστικό μηχάνημα που δούλευε με διπλή χειροκίνητη αντλία, κάτι σαν το 

σημερινό πυροσβεστήρα (http://www.geocities.ws/sfetel/gr/robot_g.htm). 

 

Η ιστορία επιβεβαιώνει την ενασχόληση της ανθρωπότητας με ρομποτικές οντότητες. Ο 

Leonardo Di Vinci σχεδίασε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που έμοιαζε με ιππότη. 

Ανάμεσα στις μηχανές που κατασκεύασε συγκαταλέγονται  το μηχανικό λιοντάρι, η 

http://www.geocities.ws/sfetel/gr/robot_g.htm
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αυτοκινούμενη άμαξα και η περιστρεφόμενη γέφυρα καθώς και πολλές άλλες 

εφευρέσεις. Λίγο αργότερα, ο Nikolai Tesla κατασκεύασε το πρώτο 

τηλεκατευθυνόμενο όχημα., ενώ το 1948 ο William Grey Walter έφτιαξε τα πρώτα 

ρομπότ «χελώνες» που μιμούνταν τη συμπεριφορά και κινούνταν με βάση τα 

ερεθίσματα που λάμβαναν από αισθητήρες φωτός (Παυλή, 2013).  

 

Το 1961, το Unimate  ήταν το πρώτο ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανία το 

οποίο προγραμματίστηκε να εκτελεί μια πολύ επικίνδυνη για τους ανθρώπους εργασία. 

Δύο χρόνια αργότερα, το 1963, ο Rancho Arrm ήταν ο πρώτος τεχνητός ρομποτικός 

βραχίονας σε μια προσπάθεια των επιστημόνων του νοσοκομείου Los Amigos της 

Καλιφόρνια να δημιουργήσουν τεχνητά μέλη για άτομα με κινητικά προβλήματα. Το 

1970 στο Stanford Research Institute δημιουργήθηκε ο Shakey, το πρώτο κινούμενο 

ρομπότ που ελέγχεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Dante ήταν ένα ρομπότ που 

θύμιζε αράχνη, εξοπλισμένο με κάμερες και αισθητήρες και επέτρεψε στον άνθρωπο να 

μελετήσει από κοντά τους κρατήρες ενεργών ηφαιστείων (Παυλή, 2013). 

 

Έκτοτε οι ρομποτικές οντότητες χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στην ιατρική-που είναι 

η πιο ευνοημένη της ρομποτικής- όσο και στη βιομηχανία για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών υψηλής ακρίβειας. Επίσης, αποτελούν απαραίτητα εργαλεία 

στην αεροδιαστημική, την έρευνα, την ψυχαγωγία, στην εξερεύνηση του διαστήματος, 

αλλά και στην εκπαίδευση και στην καθημερινότητα των ανθρώπων προσφέροντας 

ευκολία και καλύτερη ποιότητα ζωής (Δελή, 2011). 

 

1.4 Ρομποτική και κοινωνική αρωγή  

 

Σημαντική είναι η προσφορά της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής (socially assistive 

robotics) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως είναι οι 

ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με σωματικές και νοητικές αναπηρίες και κοινωνικές ή 

αναπτυξιακές διαταραχές. Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην 

εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων στον οικιακό χώρο τους. Η παροχή 

κατάλληλης υποστήριξης στην καθημερινότητά τους μέσα από ρομποτικά συστήματα 
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υποβοήθησης (ρομποτικοί βραχίονες) ή κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 

ενισχύσει την αυτονομία και την ποιότητα ζωής τους (Μυλωνά, 2014). 

 

Όπως αναφέρει ο κ. Φαχαντίδης Ν. σε συνέντευξή του στο περιοδικό Πανεπιστημιακά, 

«η ρομποτική κοινωνικής αρωγής παρουσιάζεται ως ο χώρος σύγκλισης της τεχνολογίας 

και των κοινωνικών επιστημών. Αποτελεί νέο κλάδο της ρομποτικής με εφαρμογές στο 

καθημερινό περιβάλλον του ανθρώπου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η επίτευξη ενός 

στόχου απαιτεί συναισθηματική ή κοινωνική ενίσχυση. Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο 

διδασκαλίας κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά που κινούνται στο 

φάσμα του αυτισμού. Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιούργησε ένα λούτρινο ρομποτικό παιχνίδι 

στόχος του οποίου είναι η ένταξη των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα των 

διαταραχών αυτισμού στο καθημερινό περιβάλλον διαβίωσης. Αρχικά, τα παιδιά 

εξοικειώνονται με το ρομπότ και υλοποιούν μαζί του δραστηριότητες ανάπτυξης 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Ακολούθως, η ομάδα διευρύνεται με άτομα τυπικού πληθυσμού 

και επαναλαμβάνονται δραστηριότητες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, με στόχο το 

παιδί να μπορεί να μεταφέρει τις δεξιότητες και στρατηγικές που ανέπτυξε σε κάθε 

καινούριο κοινωνικό περιβάλλον». 

 

Αξιοποιώντας γνώσεις και από τα πεδία της ιατρικής και των κοινωνικών και 

γνωστικών επιστημών, η ρομποτική κοινωνικής αρωγής επικεντρώνεται στην παροχή 

βοήθειας στους ανθρώπους μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ. 

Άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αποτελούν έναν διαρκώς 

αναπτυσσόμενο πληθυσμό, ο οποίος μπορεί να επωφεληθεί από τις ρομποτικές 

οντότητες κοινωνικής αρωγής. Οι απαιτήσεις στους τομείς της υγείας και την 

εκπαίδευσης για τη χρήση ρομπότ με ανθρώπινες δεξιότητες αλληλεπίδρασης 

αυξάνονται διαρκώς καθώς τα τεχνολογικά επιτεύγματα της ρομποτικής έχουν κερδίσει 

την εμπιστοσύνη της κοινωνίας (Μυλωνά, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής  

 

2.1 Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ρομπότ, η χρήση των οποίων είναι πλέον 

ευρεία τόσο στην ιατρική όσο και στην έρευνα, στη διάσωση, στην εξερεύνηση αλλά 

και σε κοινωνικές υπηρεσίες (Παυλή, 2013). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Fujitsu 

Laboratories Kazuo Murano,  «το ρομπότ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η τεχνολογία 

του 21ου αιώνα, όπως το αυτοκίνητο ήταν η τεχνολογία του 20ού αιώνα. Αναμένεται 

να αντιμετωπίσει πολλά κοινωνικά ζητήματα στην Ιαπωνία και σε άλλες ανεπτυγμένες 

χώρες -με την ταχεία αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών, παρέχοντας 

ασφάλεια, και βελτίωση της άνεσης και της καθημερινής ζωής» (Αναγνωστάκης & 

Φαχαντίδης, 2014). 

 

Εάν, λοιπόν, η ρομποτική θα διαδραματίσει κύριο ρόλο στις μελλοντικές τεχνολογικά 

εξαρτώμενες κοινωνίες, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενσωμάτωσής της στην 

εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες οι οποίες στα πλαίσια 

της παγκοσμιοποίησης είναι απαραίτητες για την προετοιμασία πολιτών του κόσμου 

που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμια κλίμακα (Αναγνωστάκης & 

Φαχαντίδης, 2014). 

 

Ο όρος «εκπαιδευτική ρομποτική» αναφέρεται στη διδακτική πρακτική κατά την οποία 

ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τα ρομπότ προσεγγίζει τη γνώση, άλλοτε  μέσα από 

τα ρομπότ και άλλοτε για τα ίδια τα ρομπότ. Συνιστά μια διδακτική προσέγγιση που 

επιστρατεύει προγραμματιζόμενα συστήματα και αξιοποιεί την προσέγγιση της 

μάθησης με συνθετικές εργασίες (Μισιρλή & Κόμης, 2012). 
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Η εκπαιδευτική ρομποτική  μπορεί να βοηθήσει στην επιστημονική και τεχνολογική 

εκπαίδευση των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Μπαράς, 2013). 

Διδάσκεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στο αναλυτικό 

πρόγραμμα όμως της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης δεν προβλέπεται 

συγκεκριμένο μάθημα ρομποτικής στο οποίο να εντάσσεται η διδασκαλία της (Δελή, 

2011). Πρόσφατα βέβαια αξιοποιήθηκε με παιγνιώδη τρόπο, ως συμπληρωματική 

δραστηριότητα, κυρίως λόγω των ειδικών κατασκευαστικών πακέτων χαμηλού κόστους 

και απλού χειρισμού (construction kits) (Φράγκου, 2009). Άλλωστε οι μαθητές 

αναζητούν ευκαιρίες για μάθηση που συνδυάζεται με ρομποτικά συστήματα, καθώς 

είναι εξοικειωμένοι πλέον με τις νέες τεχνολογίες. 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μπαράς (2013), τα ρομποτικά συστήματα αρχίζουν να 

αξιοποιούνται από την προσχολική αγωγή μέχρι και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ 

ταυτόχρονα παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για προγραμματισμό, 

τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρεται για τη 

διδασκαλία και κατανόηση των σύνθετων και δύσκολων εννοιών της φυσικής, 

μαθηματικών και γεωμετρικών εννοιών, της πληροφορικής και της τεχνολογίας ενώ 

μπορεί να συνδυάσει με διαθεματικά project έννοιες από διαφορετικές γνωστικές 

περιοχές, όπως τέχνη, θέατρο, περιβάλλον, λογοτεχνία, ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό 

επιτυγχάνεται η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, αξιοποιώντας 

και αναδεικνύοντας τη σφαιρικότητά της.  

 

Τα συστήματα ρομποτικής ως εκπαιδευτικά εργαλεία παρομοιάζονται με τα 

χαρακτηριστικά ενός δωματίου που έχει «χαμηλό δάπεδο, ψηλό ταβάνι και είναι 

ευρύχωρο», δηλαδή η χρήση τους είναι εύκολη από αρχάριους αλλά καθώς έχουν 

πολλές δυνατότητες μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ένας ειδικός (Φράγκου & 

Γρηγοριάδου, 2010). 

 

Σήμερα οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εντάξουν στη διδασκαλία της τη ρομποτική. 

Έτσι μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες αξιοποιούν πακέτα ρομποτικής και 

προκαλούν τους μαθητές τους να αποδώσουν συμπεριφορά σε μια τεχνητή κατασκευή. 

Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να είναι η αντίδραση σε ένα ερέθισμα με τη βοήθεια 

αισθητήρων που πιθανόν να διαθέτει η κατασκευή. Οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν 
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μια τέτοια τεχνητή κατασκευή από δομικά υλικά όπως είναι τα τουβλάκια της lego 

(http://mindstorms.lego.com) (Μυλωνά, 2014). Λειτουργούν ως πραγματικοί 

επιστήμονες, διενεργούν πειράματα και διερευνούν σχέσεις, αξιολογούν και 

επαναδημιουργούν, δρώντας σε ένα καινοτόμο περιβάλλον που επιτρέπει την ελεύθερη 

έκφραση του καθένα. Η σχεδίαση δραστηριοτήτων που εμπλέκουν ρομποτικές 

κατασκευές συνδέεται με τη δημιουργία και το χειρισμό των κατασκευών για την 

εκπλήρωση ενός έργου με στόχο την αντιμετώπιση ενός προβλήματος (Παπανικολάου, 

Φράγκου & Αλιμήσης, 2007). Τέτοιες δραστηριότητες οφείλουν να διαπραγματεύονται 

θέματα που είναι κοντά στην καθημερινότητα των μαθητών και μέσα στα ενδιαφέροντά 

τους. Αποτελούν ιδανικό εργαστήριο όπου οι μαθητές μπορούν τόσο να μελετήσουν 

ρομποτικές κατασκευές όσο και να φτιάξουν και να προγραμματίσουν νέες, ενεργώντας 

σε πραγματικές συνθήκες, επιλύοντας τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, 

ελέγχοντας την αξιοπιστία τους και αντιμετωπίζοντας τα τυχόν λάθη (Φράγκου, 2009). 

Οι κατασκευές αυτές αποτελούν εργαλεία απ΄ όπου οι ιδέες οργανώνονται, αποκτούν 

περιεχόμενο και συνδέονται με τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 

2010).  

 

Μέσα σε ένα καθαρά μαθητοκεντρικό περιβάλλον, όπως αυτό δημιουργείται από την 

αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών, η αξιολόγηση εξελίσσεται καθ΄ όλη τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων και βασίζεται στις παρατηρήσιμες ενδιάμεσες καταστάσεις που οι 

μαθητές παράγουν κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος (Παπανικολάου κ.ά., 

2007). Την ίδια στιγμή οι μαθητές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν, κάνοντας διάφορες 

επιλογές, για το πώς θα συνεχίσουν, επιλέγουν οι ίδιοι το περιεχόμενο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας έχοντας ο καθένας το δικό του ρυθμό μάθησης.  Ως πρώτο 

βήμα προσανατολίζονται στην κατασκευή ενός ρομποτικού μηχανισμού και μετά από 

κατάλληλο σχεδιασμό και αρκετούς πειραματισμούς οδηγούνται στην επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων (Κυριακού & Φαχαντίδης, 2012). 

  

Η ρομποτική, ως σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο μαθησιακό εργαλείο, με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, παρέχει αυθεντικές μαθησιακές 

δραστηριότητες με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο 

(Αναγνωστάκης & Φαχαντίδης, 2014). Παράλληλα, ενθαρρύνει τους μαθητές να 

εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία, να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν όλα όσα 

http://mindstorms.lego.com/
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έχουν διδαχθεί, αναπτύσσοντας την αφαιρετική τους ικανότητα καθώς μέσα σε ένα 

εικονικό περιβάλλον ελέγχουν τη συμπεριφορά ενός πραγματικού μοντέλου 

(Παπανικολάου κ.ά., 2007).  

 

Σύμφωνα με τις αναφορές στην εργασία του Μπαρά (2013), η εκπαιδευτική ρομποτική 

βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν επιστημονική σκέψη και ερευνητικές ικανότητες, 

όπως η διέγερση ερωτήσεων, η διατύπωση υποθέσεων, η διεξαγωγή πειραμάτων, η 

συλλογή και επεξεργασία δεδομένων αλλά και να κατανοήσουν αρχές που διέπουν το 

φυσικό κόσμο ενισχύοντας τη διερευνητική στάση τους. Υπό αυτό το πρίσμα, οι 

μαθητές επιθεωρούν και ερμηνεύουν στοιχεία και υποθέσεις με βάση την πρότερη 

γνώση τους, διαφοροποιούν τις όποιες λανθασμένες πεποιθήσεις τους, σχηματίζουν νέα 

γνώση και να τη μεταφέρουν στους συμμαθητές τους συζητώντας μαζί τους. 

 

Οι μαθητές, κατά την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής, 

δουλεύουν σε ομάδες, μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλοϋποστήριξης, για την επίτευξη 

ενός κοινού σκοπού.  Άλλωστε η ομάδα αποτελεί το χώρο όπου διαμορφώνονται ιδέες 

(Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2010). Καθώς εργάζονται σε μικρές ομάδες, ενθαρρύνεται η 

ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και βασικής επικοινωνίας, σημαντικών 

δεξιοτήτων από τις σύγχρονες κοινωνίες (Αναγνωστάκης, Μαργετουσάκη & 

Μιχαηλίδης, 2008).  

 

Η εμπλοκή των μαθητών με την εκπαιδευτική ρομποτική οδηγεί στην καλλιέργεια 

γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, μέσα σε ένα πλαίσιο 

όπου οι ίδιοι αισθάνονται ότι παίζουν. Συντελεί στην ανάπτυξη οργανωτικών 

δεξιοτήτων, δεξιοτήτων αυτό-οργάνωσης και ελέγχου πορείας μιας εργασίας. 

Ταυτόχρονα, καλλιεργεί την ομαδικότητα αλλά και άλλες κρίσιμες δεξιότητες του 21
ου

 

αιώνα, όπως είναι η λήψη αποφάσεων,  η αξιοποίηση τεχνικών ανάλυσης και επίλυσης 

προβλημάτων ή καταστάσεων, η διατύπωση και ο έλεγχος υποθέσεων, ο σχεδιασμός 

δράσεων και η υλοποίησή τους. Η αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαίδευση 

επιτρέπει την ανάδειξη πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων, όπως η αναλυτική και 

συνθετική σκέψη, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η διορατικότητα, η πρωτοτυπία 

αλλά και δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών. Ταυτόχρονα, χτίζοντας οι μαθητές 
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διαδραστικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας υλικά από το χώρο της ρομποτικής 

αναπτύσσουν τον τεχνολογικό τους αλφαβητισμό (Δελή, 2011). 

 

Οι Τσοβόλας & Κόμης (2008) αναφέρουν στην εργασία τους πως οι μαθητές κατά την 

ενασχόλησή τους με ρομποτικές οντότητες εργάζονται σε ένα έντονα παρακινητικό 

περιβάλλον, δημιουργικό και ευχάριστο και προγραμματίζουν τη συμπεριφορά των 

ρομπότ με βάση τις συμπεριφορές των ζώντων οργανισμών.  Η διαμόρφωση ενός 

τέτοιου μαθησιακού περιβάλλοντος εμπλέκει τα παιδιά στη λύση αυθεντικών 

προβλημάτων. Το περιβάλλον εργασίας των μαθητών εξυπηρετεί τη χρήση της 

στρατηγικής της δοκιμής-πλάνης που είναι οικεία στα παιδιά, ενώ δεν αναδεικνύει μία 

και μόνη λύση, αλλά πολλές αποδεκτές προσεγγίσεις. Παράλληλα υποστηρίζει 

μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης, δεδομένου ότι η προγραμματιστική δραστηριότητα 

οδηγεί στη συγκρότηση, την ανάλυση και την εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών. 

Αυτή η προσπάθεια έχει μεταγνωστικό χαρακτήρα αφού αναγκάζει τα παιδιά να 

σκεφτούν πάνω στον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν. Μέσα σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον επιτυγχάνεται ένα είδος εξατομικευμένης μάθησης, αφού κάθε μαθητής 

εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς. Την ίδια στιγμή τα παρεχόμενα προς τους 

μαθητές εργαλεία επιτυγχάνουν την πρόσκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων, την 

επιλογή κατάλληλων μεθόδων προγραμματισμού, την οικοδόμηση και χρήση μοντέλων 

και τη διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής. 

 

Κατά τη διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με ρομποτικές δραστηριότητες ο 

εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή. Είναι αυτός που καθοδηγεί τους 

μαθητές και διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η μαθησιακή 

διαδικασία (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2010). Παράλληλα καθιστά ευκολότερη τη 

διαπραγμάτευση και το διάλογο, μοντελοποιεί τις διαδικασίες και τα φαινόμενα 

(modeling) και παρέχει τόσο συστηματική υποστήριξη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(tutoring) όσο και συστηματική ανατροφοδότηση ( Jonassen, 1999). 

 

Γενικά, η εκπαιδευτική ρομποτική με τις δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη ή 

την προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων, την εμπλοκή πολλών επιστημονικών 

πεδίων και τη συνεργατική μάθηση, είναι σύμφωνη με σύγχρονες στρατηγικές 

διδασκαλίας όπως η Διερευνητική μάθηση και η Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 
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(Μπάρας & Βασιλόπουλος, 2014). Την ίδια στιγμή, είναι αποδεκτή σε μεγάλο βαθμό 

από τους μαθητές και με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί να επιτύχει σημαντικά 

μαθησιακά αποτελέσματα (Παυλή, 2013). 

 

Σύμφωνα με τους Τερζίδη, Γουμενάκη & Σπυράτου (2009), για την εισαγωγή της 

ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα 

περιβάλλον προσεκτικής καθοδήγησης, ελεύθερης έκφρασης και αξιοποίησης της 

δημιουργικότητας των μαθητών. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι μαθητές, 

εμπλεκόμενοι  σε διαδικασίες προγραμματισμού και σε δραστηριότητες εξοικείωσης με 

τα αντικείμενα και τα υλικά, είναι σε θέση να αποκτήσουν δεξιότητες κατασκευής και 

προγραμματισμού.  Επίσης, μέσω της ανάθεσης και υλοποίησης σχεδίων εργασίας ή 

συνεργατικής κατασκευής αντικειμένων δύναται να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες 

δημιουργικής εμπλοκής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται 

σε σχέση αλληλεξάρτησης τόσο με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας των 

μαθητών όσο και με το ρεαλιστικό πλαίσιο της σχολικής κοινότητας (διδακτικός 

χρόνος, υλικοτεχνική υποδομή, κ.τ.λ.)  

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η εκπαιδευτική 

ρομποτική, ως αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας,  παρέχει στους μαθητές το κατάλληλο 

περιβάλλον για να διερευνήσουν αυθεντικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία τεχνολογικά ενημερωμένων πολιτών 

σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας (Δημητρίου & Χατζηκρανιώτης 

2003).  

 

Μπορεί να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των σχολείων ως: α) 

αντικείμενο μελέτης με την ενσωμάτωσή της στο μάθημα της Πληροφορικής ή της 

Τεχνολογίας αλλά και ως β) εργαλείο μάθησης για τη καινοτόμα διδασκαλία πολλών 

μαθημάτων καθώς προσφέρει πολυσύνθετες και διαθεματικές δραστηριότητες μέσω 

των ρομποτικών οντοτήτων που χρησιμοποιεί, ενώ μπορεί να αναδείξει υψηλού βαθμού 

δυσκολίας έννοιες, τροφοδοτώντας το ενδιαφέρον των μαθητών κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία και προσφέροντάς τους περισσότερα κίνητρα για μάθηση (Φράγκου, 2009). 
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Η αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής βρίσκει σήμερα αρκετές εφαρμογές σε ποικίλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σχολείων, ομίλων απογευματινής απασχόλησης καθώς και 

σε κέντρα απασχόλησης νέων (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2010). Την ίδια στιγμή, 

υπάρχουν πολλά προγράμματα που ενθαρρύνουν την ένταξη της ρομποτικής στα 

σχολεία όπως το TERECop, to Robot@scuola στην Ιταλία, το CENTROBOT στην 

Αυστρία και Σλοβακία και το «The lifelong Kindergarten group» του MIT (Μπαράς, 

2013).  

 

2.2 Το παιδαγωγικό πλαίσιο του εποικοδομισμού (constructivism) και του 

κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism) 

 

Η εισαγωγή των συστημάτων ρομποτικής στο «ψηφιακό σχολείο» υποστηρίζεται από 

τις πιο σύγχρονες θεωρίες μάθησης (Δελή, 2011). 

 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής εντάσσεται στο 

ευρύτερο φάσμα του εποικοδομισμού (constructivism) ή κονστρουκτιβισμού, όπως 

αλλιώς ονομάζεται . Εκφραστής αυτής της θεωρίας είναι ο J.Piaget σύμφωνα με τον 

οποίο, η μάθηση δε συνίσταται στη συσσώρευση πληροφοριών, αλλά είναι μια ενεργή 

διαδικασία κατασκευής της γνώσης κατά την οποία οι μαθητές μέσα από την 

αλληλεπίδραση τους με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον εκφράζουν τις ιδέες 

τους, αποκτούν εμπειρίες, ελέγχουν την ορθότητα των ερμηνευτικών σχημάτων που 

χρησιμοποιούν, συνθέτουν μοντέλα και νέες έννοιες και όλα αυτά τα συνδέουν με 

προηγούμενες έννοιες, τροποποιώντας και εξελίσσοντας τα νοητικά τους μοντέλα  Με 

άλλα λόγια η θεωρία του εποικοδομισμού υποστηρίζει ότι το άτομο μέσα από την 

αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο, οικοδομεί, ελέγχει και αλλάζει τις εννοιολογικές του 

δομές (Παπανικολάου κ.ά., 2007).  

 

Η θεωρία του εποικοδομισμού αναγνωρίζει πως τα παιδιά πριν ακόμα πάνε στο σχολείο 

διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να οικοδομηθούν νέες γνώσεις 

πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Η νέα γνώση οικοδομείται με βάση την 

προϋπάρχουσα γνώση  και εντάσσεται στο ήδη διαμορφωμένο σύστημα γνώσεων των 

μαθητών, μέσα από την εμπλοκή τους σε αυθεντικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας 
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πραγματικά εργαλεία. Στα πλαίσια του εποικοδομισμού, το μαθησιακό περιβάλλον 

παρέχει όχι μόνο αυθεντικές δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων από τον 

πραγματικό κόσμο, αλλά παράλληλα ενθαρρύνει τόσο την έκφραση και εμπλοκή των 

ατόμων στη διαδικασία της μάθησης όσο και την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

(Παπανικολάου κ.ά., 2007). 

 

Σε αυτή τη θεωρητική προσέγγιση έρχεται η κατασκευαστική (constructionist) θεωρία 

του S. Papert να προσθέσει την άποψη πως η μάθηση συντελείται καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα όταν οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή 

αντικειμένων που έχουν προσωπικό νόημα γι΄ αυτούς, δηλαδή έχουν ενεργό ρόλο 

σχεδιαστή και κατασκευαστή. Στα πλαίσια του κατασκευαστικού εποικοδομισμού ή 

κονστ   ρακτιονισμού, η οικοδόμηση της γνώσης γίνεται στο πλαίσιο οικοδόμησης 

κατασκευών (Kafai & Resnic, 1996) και οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά 

όταν εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση κατασκευών οι οποίες έχουν νόημα για εκείνους (Φράγκου & 

Παπανικολάου, 2010). 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Τσοβόλας & Κόμης  (2008), βασικοί στόχοι αυτής της 

προσέγγισης είναι η επίλυση προβλημάτων από τους μαθητές με τη χρήση ή την 

κατασκευή ιδεατών αντικειμένων, καθώς και η οργάνωση της σκέψης τους εισάγοντας 

εντολές και χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του προγραμματισμού για τον χειρισμό των 

ρομποτικών κατασκευών, η κοινωνικοποίησή τους και η πρόσκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά αντικείμενα. 

 

Στα πλαίσια του κατασκευαστικού εποικοδομισμού, η διαδικασία της μάθησης 

προσεγγίζεται ως  «μαθαίνω κατασκευάζοντας» (learning by doing) , ιδέα που αποτελεί 

τον πυρήνα της εκπαιδευτικής ρομποτικής (Φράγκου, 2009). Οι μαθητές, είτε 

κατασκευάζοντας ένα μηχανικό ρομπότ είτε προγραμματίζοντας τη συμπεριφορά του, 

βρίσκονται σε μια δημιουργική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον το οποίο θέτει τα 

ζητήματα που θα διερευνηθούν και θα μελετηθούν από τους ίδιους. Η κατασκευή και ο 

προγραμματισμός ρομπότ διαμορφώνουν ένα μαθησιακό περιβάλλον έντονα 

διαδραστικό (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2010). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κατασκευή 

αποτελεί το όχημα μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση και επομένως η 
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υλοποίηση μιας κατασκευής αποτελεί μια ιδανική διδακτική παρέμβαση καθώς οι 

εμπειρίες, οι γνώσεις και οι ανάγκες των μαθητών εκφράζονται μέσα από την 

κατασκευή (Resnich & Ocko, 1991).  

 

Σύμφωνα με τους Φράγκου & Παπανικολάου (2010), μέσα σε ένα τέτοιο 

εποικοδομιστικό περιβάλλον, οι μαθητές προσεγγίζουν τη γνώση εμπλεκόμενοι σε 

πειραματικές διαδικασίες και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες με έντονα πειραματικό 

και διερευνητικό χαρακτήρα. Δρώντας ως πραγματικοί επιστήμονες, κάνουν υποθέσεις, 

παρατηρούν, αξιολογούν και εκφέρουν συμπεράσματα. Επιπλέον, μέσα από τον 

προγραμματισμό της συμπεριφοράς των μοντέλων-ρομπότ, προσεγγίζουν πειραματικά 

βασικές προγραμματικές δομές, όπως δομές ελέγχου και επανάληψης. Σε μια τέτοια 

διαδικασία δεν υπάρχει σωστό και λάθος παρά μόνο ευκαιρίες για μάθηση. 

 

Οι ίδιοι συνεχίζουν αναφέροντας πως τόσο η προσέγγιση του εποικοδομισμού όσο και 

αυτή του κατασκευαστικού εποικοδομισμού δίνουν έμφαση  στην αξία της συνεργασίας 

των παιδιών στο μικρό πλαίσιο της ομάδας αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο της τάξης. 

Μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των μαθητών επιτυγχάνεται η 

κοινωνικοποίησή τους. Η συνεργασία άλλωστε αποτελεί σημαντική διάσταση της 

μάθησης, ενώ η προσωπική αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας αποτελεί 

το χώρο στον οποίο δοκιμάζεται η αλήθεια μιας ιδέας (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 

2010). 

 

Η παιδαγωγική προσέγγιση του κατασκευαστικού εποικοδομισμού τοποθετεί τους 

μαθητές στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Η ενεργητική συμμετοχή τους σε όλη 

τη διάρκεια της διδασκαλίας, από την επιλογή του θέματος ως την έρευνα, την 

διερεύνηση πιθανών λύσεων και την αξιολόγηση είναι εξασφαλισμένη. Οι μαθητές 

είναι εκείνοι που καθορίζουν το ρυθμό εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα 

τελικά αποτελέσματά της. Τόσο η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές και τις 

κατασκευές όσο και ο παιγνιώδης χαρακτήρας των εργασιών κρατούν αμείωτο το 

ενδιαφέρον των παιδιών κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας (Φράγκου & 

Παπανικολάου, 2010). 

 



17 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να υπηρετήσει με συνέπεια 

τους αρχές τους κατασκευαστικήςς θεωρίας του Papert, η οποία αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση τους  πλαισίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ικανού να προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές τόσο στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν οι 

εκπαιδευτικοί όσο και στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές (Ackermann, 

2001). Παράλληλα στοχεύει στην αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων ώστε οι 

μαθητές να μαθαίνουν αποτελεσματικότερα απ΄ ότι πριν. Στα πλαίσια αυτής της 

λογικής, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε πραγματικές καταστάσεις μάθησης βιώνοντάς 

τες με φυσικό και τυχαίο τρόπο, τότε σταδιακά και αβίαστα μαθαίνουν να εφιστούν την 

προσοχή τους και να συγκεντρώνονται στη γνώση που θέλουν να οικοδομήσουν 

(Wood, 1998). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. Σύγχρονες Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της μάθησης που αξιοποιεί η 

Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

3.1 Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης 

 

Με τον όρο βιωματική μάθηση, εννοούμε τη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης 

μέσω της εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος σ’ αυτήν. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία προωθείται η προσωπική ανάπτυξη των μανθανόντων καθώς και η 

ευαισθητοποίησή τους σε προβλήματα και σε θέματα ανθρώπινων σχέσεων. Η 

βιωματική μάθηση αποτελεί «ένα ταξίδι ανακάλυψης του νοήματος της ανθρώπινης 

ύπαρξης και της φύσης του κοινού καλού» (Δεδούλη, 2002). 

 

Σύμφωνα με τους Andersen, Boud και Cohen (2002) (όπ. αναφ. στους Τριλίβα  

Αναγνωστοπούλου, 2008), σε κάθε βιωματική προσέγγιση η γνώση που αναδύεται έχει 

προσωπικό νόημα για τους μαθητές, οι οποίοι εμπλέκονται με όλες τους τις αισθήσεις 

στη διαδικασία της μάθησης. Επισημαίνουν, επίσης, πως έπειτα από κάθε βιωματική 
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εμπειρία ακολουθείται αναστοχασμός ενώ αναγνωρίζεται κάθε προηγούμενη εμπειρία 

των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός σε αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνει το ρόλο του 

εμψυχωτή και του υποστηρικτή. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της βιωματικής μάθησης. 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Δεδούλη (2002), η βιωματική προσέγγιση αποτελεί μια 

δημιουργική και αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας και αναδεικνύει το σημαντικό 

ρόλο της εμπειρίας στη μάθηση. Ο Dewey άλλωστε στη θεωρία του τονίζει πως κάθε 

γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από την εμπειρία. Ο Piaget περιγράφει τη 

βιωματική μάθηση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές και στο 

γύρω περιβάλλον. Κάθε βιωματική εμπειρία βασισμένη στο «learning by doing» 

εμπλέκει τα παιδιά σε δραστηριότητες άμεσης εμπειρίας, όπως προσομοιώσεις, παιχνίδι 

ρόλων, αφηγηματικές ανασυνθέσεις, συνεντεύξεις, δραστηριότητες δημιουργικής 

έκφρασης, και με αυτό τον τρόπο «ακουμπά» στη διερευνητική μάθηση, στη μέθοδο 

επίλυσης προβλημάτων και στη μέθοδο project, χωρίς να ταυτίζεται με αυτές. 

 

Η ίδια συνεχίζοντας τονίζει πως η βιωματική προσέγγιση απομακρύνεται από την 

παραδοσιακή διδασκαλία και την απομνημόνευση και ωθεί τους μαθητές να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να ερευνούν και να ανακαλύπτουν 

αξιοποιώντας τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Έτσι βιώνουν την 

αντίστοιχη εμπειρία αυτού που ερευνούν και δραστηριοποιούνται σωματικά, 

συναισθηματικά και διανοητικά, αξιοποιώντας παράλληλα προηγούμενα βιώματά τους 

και αναζητώντας νόημα κατά τη διάρκεια της μάθησης. 

 

Προχωρώντας η ίδια στην εργασία της επισημαίνει, πως είναι πολύ σημαντικό οι 

βιωματικές δραστηριότητες που διενεργούνται σε μια τάξη να έχουν θετική παιδευτική 

αξία για τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός που οργανώνει δραστηριότητες βιωματικής 

μάθησης θα πρέπει να προτρέπει τους μαθητές του να ερευνούν, να παίρνουν 

αποφάσεις και να τους ωθεί να στοχάζονται καινα συνεργάζονται μεταξύ τους. Στο 

τέλος κάθε δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός καλό είναι να δίνει χρόνο στους μαθητές 

του για κριτικό αναστοχασμό ώστε να σκεφτούν πώς ενήργησαν, πώς αισθάνθηκαν, τι 

θα μπορούσαν να αλλάξουν, τι λάθη έκαναν, πού δυσκολεύτηκαν. Παράλληλα με τη 

δημιουργία ενός συναισθηματικού κλίματος αποδοχής, ενδιαφέροντος, εμπιστοσύνης, 
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ασφάλειας και ομαδικότητας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται 

ελεύθερα, χωρίς το φόβο της απόρριψης ή της γελοιοποίησης και αξιώνονται να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους και την αναγνώρισή 

τους μέσα στην ομάδα και αναπτύσσοντας συναισθήματα αλληλεγγύης προς τους 

συμμαθητές τους . 

 

Στην ίδια αναφορά η Δελούλη υποστηρίζει πως οι βιωματικές δραστηριότητες 

χαρακτηρίζονται από ρευστότητα και ελαστικότητα και έτσι ο κάθε μαθητής 

προσεγγίζει το υπό εξερεύνηση θέμα με διαφορετικό τρόπο και αφιερώνει όσο χρόνο 

θέλει ο ίδιος ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Κάθε βιωματική δραστηριότητα είναι 

μοναδική, αφού η σύνθεση της κάθε ομάδας μαθητών που παίρνουν μέρος σε αυτήν 

είναι διαφορετική και εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία των μανθανόντων. Η επιλογή 

τέτοιου είδους δραστηριοτήτων για την επίτευξη επιθυμητών μαθησιακών 

αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, το χρόνο που έχει 

στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός, τις ανάγκες της σχολικής ομάδας και του κοινωνικού 

περίγυρου.  

 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

βιωματικές δραστηριότητες αποκτούν εμπειροβιωματική γνώση η οποία 

χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα και συγκινησιακή φόρτιση και βοηθά στην 

αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Τέλος, επωφελές θα είναι να κινούνται στη σφαίρα 

των επιστημονικών αναζητήσεων και στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος. 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τέτοια περιβάλλοντα 

βιωματικής μάθησης, ώστε να εμπλέκει του μαθητές σε νέες εμπειρίες οι οποίες 

συντελούν στην πνευματική τους ανάπτυξη. 

 

3.2 Διερευνητική Μάθηση (Inquiry Based Science Education-IBSE) 

 

«Κάθε αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί σε ένα παιδί σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί να του 

προσφερθεί με μια μορφή κατάλληλη και αποτελεσματική», Bruner, 1973. 
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Σύμφωνα με τον ορισμό της Wikipedia η Διερευνητική προσέγγιση της μάθησης 

(Inquiry Based Science Education-IBSE) είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που στηρίζεται 

στις αναζητήσεις και απορίες-φυσική περιέργεια- των μαθητών παρά στην παρουσίαση 

της διδακτέας ύλης από τον εκπαιδευτικό. Στοχεύει στη μετατόπιση του βάρους της 

διδασκαλίας σε εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσω της εξερεύνησης του φυσικού ή 

κατασκευασμένου/ προσομοιωμένου περιβάλλοντος και οδηγεί τους μαθητές, κατά τη 

διάρκεια της αναζήτησης της νέας γνώσης, να εμπλακούν προσωπικά στη γνωστική 

διαδικασία με ερωτήσεις, υποθέσεις, παρατηρήσεις, ανακαλύψεις και αναλύσεις ώστε 

να μαθαίνουν αυτόβουλα. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη νέα γνώση μέσα από το πείραμα, 

τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση της αρχικής υπόθεσης (Μπαράς, 2013) . 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε εργασία της (διαθέσιμη στο 

https://www.slideshare.net/smapapad/m-sc-bruner) η Παπαδοπούλου Σ. (2011), η 

διερευνητική μάθηση στηρίζεται στις οδηγίες και κατευθύνσεις του μεγάλου 

παιδαγωγού J. Bruner, ο οποίος, επηρεαζόμενος από τον Piaget, έχει ως βασική θέση τη 

θεωρία πως η γνώση προκύπτει από την ενεργητική συμμετοχή/πράξη του μαθητή. 

Ταυτόχρονα, εστιάζει και στο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο ανάδυσης των 

γνώσεων, άποψη κοντινή με αυτή του Vygotsky, συμπληρώνοντας τη θέση του με τη 

θεωρία  του Maslow πως η γνώση βρίσκεται σε στενή αλληλεξάρτηση με τα κίνητρα 

του μαθητή. 

 

Σύμφωνα με τον Bruner,  οι μαθητές,  χρησιμοποιώντας  τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

τους ωθούνται, μέσα από πειράματα και δοκιμές, να προσεγγίσουν τη νέα γνώση και 

αποκτούν νέες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Άλλωστε όταν οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της ανακάλυψης αυτοϊκανοποιούνται και 

έτσι εξαρτώνται λιγότερο από εξωτερικές αμοιβές-κίνητρα, όπως είναι για παράδειγμα 

οι βαθμοί. Για τον Bruner το ιδανικότερο κίνητρο για μάθηση είναι το ίδιο το 

ενδιαφέρον των μαθητών για το υπό εξέταση θέμα.  

 

Η θεωρία το Bruner δίνει έμφαση στο μαθητή, ο οποίος προκειμένου να αναπτυχθεί 

γνωστικά οικοδομεί: α) πραξιακές αναπαραστάσεις, όπου η μάθηση επιτυγχάνεται με 

πραγματικά αντικείμενα, β) εικονικές αναπαραστάσεις, όπου η μάθηση συντελείται 

μέσω εικόνων ή σχεδιαγραμμάτων και γ) συμβολικές αναπαραστάσεις, στις οποίες 

https://www.slideshare.net/smapapad/m-sc-bruner
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χρησιμοποιούνται γλωσσικά ή μαθηματικά σύμβολα. Οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί 

να διδαχθεί σε οποιονδήποτε μαθητή αρκεί να είναι προσαρμοσμένο στο διανοητικό 

του επίπεδο. Έτσι μια έννοια που εισάγεται στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, 

επανέρχεται αργότερα εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία και ο μαθητής την προσεγγίζει 

κάθε φορά από διαφορετικό επίπεδο αναπαράστασης και σε πιο προχωρημένο επίπεδο 

ανάλυσης. Επομένως, η γνώση οργανώνεται σε σπειροειδή μορφή και κάθε φορά που 

ένα θέμα επανέρχεται σε επόμενη σπείρα, ο μαθητής διευρύνει και εμβαθύνει με αυτό 

τον τρόπο τις γνώσεις του, ενώ παράλληλα αποκτά και κίνητρα να ασχοληθεί με αυτό 

σε ανώτερο επίπεδο. 

 

H πράξη της μάθησης κατά τον Bruner συντελείται σε τρεις φάσεις : α) στη διαδικασία 

ανακάλυψης/απόκτησης γνώσεων-εννοιών, β) στη διαδικασία μετασχηματισμού των 

γνώσεων και γ) στη διαδικασία αξιολόγησης-εκτίμησης ελέγχου της καταλληλότητας 

των γνώσεων (Μπασέτας, 2002). 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του μαθήματος ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, 

συμβουλευτικός και στοχεύει στη δημιουργία δραστηριοτήτων που απαιτούν τη 

μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών του σε αυτές. Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με 

ένα πρόβλημα το οποίο προκαλεί γνωστική σύγκρουση και έτσι αναγκάζονται και 

αναδομούν τις ιδέες τους. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται και συμμετέχουν στη 

μαθησιακή διαδικασία ελεύθερα και αυτόνομα, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους και προσπαθώντας να ανακαλύψουν μόνοι τους έννοιες ή να φτάσουν στη 

λύση του προβλήματος (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008) . 

 

3.3 Διαθεματική Προσέγγιση της γνώσης (cross-thematic integration) 

 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), με τον όρο διαθεματικότητα περιγράφεται ο 

τρόπος οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος που καταλύει το πλαίσιο των 

διακριτών μαθημάτων και μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών προσεγγίσεων επιχειρεί 

την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Η διαθεματική προσέγγιση, δηλαδή, 

αντιμετωπίζει τη γνώση ως ολότητα και την προσεγγίζει μέσα από συλλογική και 

πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη θεμάτων και προβληματικών καταστάσεων που 
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σύμφωνα με τα κριτήρια των μαθητών παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ο Cone (1998) 

αναφέρει πως η διαθεματική διδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την 

οποία επιτυγχάνεται η ενοποίηση δύο ή περισσότερων γνωστικών περιοχών με σκοπό 

να αυξηθεί η μάθηση σε κάθε μία από τις περιοχές αυτές. 

 

Ο Ματσαγγούρας (2002) υποστηρίζει πως η διαθεματικότητα στηρίζεται στην 

ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας με απαραίτητη την ενεργητική συμμετοχή όλων 

των μαθητών. Οι θεματικές διδακτικές ενότητες οικοδομούνται πάνω στα ενδιαφέροντα 

των ίδιων, στοχεύοντας στη συσχέτιση των καθημερινών εμπειριών και στη διεύρυνση 

των πρότερων γνώσεων τους. Οι μαθητές επιλέγουν το υπό διερεύνηση θέμα και η 

αντίστοιχη εργασία τελειώνει με την παρουσίαση αυτού από τους μαθητές και την 

αξιολόγησή του από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδύονται 

ποικίλες επιλογές για αυτόνομη και ελεύθερη δράση των παιδιών, που ξεκινά από τη 

διαμόρφωση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα ίδια κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας. Έτσι οι μαθητές έχουν πολλές ευκαιρίες να εφαρμόσουν τις ικανότητές 

τους και σταδιακά αποκτούν μια θετικότερη συμπεριφορά απέναντι στη μάθηση. 

Ταυτόχρονα ενεργούν αυτόνομα και αυτόβουλα προσεγγίζοντας τα διάφορα θέματα 

ανάλογα με την οπτική γωνία που τους ενδιαφέρει, καλύπτοντας τις ατομικές τους 

ανάγκες και επιτυγχάνοντας την  ολόπλευρη και πολύπλευρη ανάπτυξή τους. 

 

Οι Τσιγαρά και Παπανθύμου (2014) αναφέρουν στην εργασία τους πως η διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης στοχεύει στη διαμόρφωση ενός παιδοκεντρικού χαρακτήρα 

διδασκαλίας και οδηγεί στην σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών. Συμβάλλει στην 

ενεργοποίηση του μαθητικού ενδιαφέροντος για τη νέα γνώση. Δίνει τη δυνατότητα 

ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης τους ενώ καλλιεργεί δεξιότητες 

χρήσης ποικίλων πηγών πληροφόρησης, Η εμπλοκή των μαθητών σε ποικίλες 

διερευνητικές δραστηριότητες καλλιεργεί και αναπτύσσει κοινωνικογνωστικές 

δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων, 

δημιουργικής επινόησης αλλά και κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών. Μέσα από 

διαθεματικές διαδικασίες αναβαθμίζονται οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών-μαθητών αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών όλων των διδακτικών 

αντικειμένων (Ματσαγγούρας, 2002) και έτσι διασφαλίζεται ένα πλαίσιο 

συλλογικότητας , συναδελφικότητας και υπευθυνότητας σε κάθε σχολική μονάδα. 
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Η Βιδάκη (2002), μελέτησε την επίδραση της διαθεματικής προσέγγισης σε μαθητές 

δημοτικού όταν αυτοί εμπλέκονται σε διαθεματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τις 

νέες τεχνολογίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως αυτά τα παιδιά μπορούν 

να γίνουν πρότυπα για άλλα παιδιά, καθώς μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

διαθεματικές δραστηριότητες με τη χρήση νέων τεχνολογιών ανέπτυξαν στάσεις, 

ικανότητες και γνώσεις και καλλιέργησαν δεξιότητες και συμπεριφορές  μέσα από την 

ενεργό έρευνα, τη δημιουργία, την αλληλοβοήθεια, την αγάπη για το διάβασμα καθώς 

και το ενδιαφέρον για διάφορα κοινωνικά προβλήματα. 

 

Η διαθεματική προσέγγιση αντιμετωπίζει τη γνώση ολιστικά και ολόπλευρα και 

δημιουργεί ένα πρόγραμμα σπουδών που προσπαθεί να υπερβεί τα όρια της σχολικής 

μονάδας, να παρέχει ποικίλες διαστάσεις στη μάθηση και στους εκπαιδευτικούς, και 

στους μαθητές περισσότερους τρόπους προσέγγισης της γνώσης, ώστε να είναι 

ελεύθεροι  να χειρίζονται οι ίδιοι τα ηνία της παιδαγωγικής πράξης και διαδικασίας 

(Τσιγαρά & Παπανθύμου, 2014). Τα ενιαιοποιημένα προγράμματα σπουδών είναι 

ανοιχτά και ευέλικτα ως προς τη δομή και το περιεχόμενο τους με αποτέλεσμα τα ίδια 

τα παιδιά να επιλέγουν μόνα τους το πού και πώς θα κατευθυνθούν στη μάθησή τους 

σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα που έχουν, πειραματιζόμενα 

με ποικίλες μαθησιακές καταστάσεις (Murray, 1999). 

 

Ανάμεσα στις μορφές της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης συναντάμε τη μέθοδο 

project, μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης χωρίς προκαθορισμένα όρια που εξελίσσεται 

με βάση τα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων, καθώς και την ενιαία 

συγκεντρωτική διδασκαλία που στηρίζεται στην άποψη του J. Dewey (1997), σύμφωνα 

με την οποία, το παιδί ζει σε έναν κόσμο εντελώς προσωπικό που γίνεται αντιληπτός ως 

ενιαίος και όχι κατακερματισμένος σε μαθήματα. Εφαρμόζοντας μεθόδους 

διαθεματικής προσέγγισης επιτυγχάνεται  η αυτόνομη και ενεργητική μάθηση μέσα σε 

αυθεντικές συνθήκες, ενώ την ίδια στιγμή διευρύνονται τα όριά της. 

 

 



24 

 

3.4 Συνεργατική μάθηση (collaborative learning) 

 

Η μάθηση πρώτα απ΄ όλα είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, καθώς τα παιδιά 

μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους (Ατματζίδου, 

Μαρκέλης & Δημητριάδης, 2008).  

 

Η συνεργατική μάθηση ανήκει στο θεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομισμού. Αποτελεί 

μια μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας σύμφωνα με την οποία οι μαθητές 

εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και αναπτύσουν θετική στάση απέναντι 

στη μάθηση (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Είναι μια μορφή 

οργάνωσης του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που επιτρέπει στα 

παιδιά, τα οποία εργάζονται σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες, να επιτύχουν κοινούς 

στόχους και να μεγιστοποιήσει το καθένα τη δική του μάθηση αλλά και τη μάθηση των 

μελών της ομάδας, μέσα από σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης (Johnson & 

Johnson, 2003; Κοσσυβάκη, 2003; Χαραλάμπους, 2001). 

 

Όπως αναφέρει η Κυροπούλου (2008) στην εργασία της, η παραδοσιακή διδασκαλία 

ενισχύει την ανταγωνιστική ή την ατομική μάθηση και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν 

διαρκώς να χωρίσουν τον έναν μαθητή από τον άλλο, ωθώντας τους έτσι να μαθαίνουν 

ατομικά. Η πλειοψηφία όμως των ερευνών καταλήγει στο συμπέρασμα πως η μάθηση 

επιτυγχάνεται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα όταν οι μαθητές δουλεύουν 

συνεργατικά. Τότε οι μαθητές επιτυγχάνουν περισσότερα, και αποκτούν μια πιο θετική 

στάση απέναντι στο σχολείο και τα μαθήματα. Παράλληλα όταν οι μαθητές έχουν 

συνεργατικές εμπειρίες διευκολύνονται και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις και έχουν 

πιο θετικές προσδοκίες από την εργασία με άλλους. Όταν τα παιδιά εργάζονται σε μια 

ομάδα δε σημαίνει απαραίτητα πως εργάζονται και συνεργατικά. Για να επιτευχθεί 

αυτό πρέπει ο εκπαιδευτικός να δομήσει τη συνεργατική σχέση ανάμεσα στους μαθητές 

του. 

 

Οι όροι και οι θεωρητικές θέσεις των Johnson & Johnson (2003) με τις οποίες 

προσεγγίζουν τα κριτήρια διαμόρφωσης και λειτουργίας ενός συνεργατικού 

περιβάλλοντος συνοψίζονται σε πέντε βασικά στοιχεία.. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται 

πως για να επιτύχουν πρέπει να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας αφού έχουν 
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κοινούς στόχους. Ο κοινός στόχος της κάθε ομάδας εξασφαλίζει θετική αλληλεξάρτηση 

ανάμεσα στους μαθητές που πλέον βλέπουν τους άλλους όχι ως ανταγωνιστές αλλά ως 

συνεργάτες ενώ την ίδια στιγμή ενθαρρύνουν και διευκολύνουν ο ένας του άλλου τις 

προσπάθειες για επιτυχία και για ολοκλήρωση εργασιών, προκειμένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η προωθητική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, αφού προσφέρουν ο ένας στον άλλο 

αποτελεσματική βοήθεια. Τρίτο βασικό στοιχείο της συνεργατικής μάθησης είναι η 

ατομική ευθύνη, η οποία υπάρχει όταν ο κάθε μαθητής θεωρείται υπεύθυνος για ην 

εργασία που του έχει ανατεθεί μέσα στην ομάδα και αξιολογείται η επίδοσή του κατά 

την κοινοποίηση του έργου του σε αυτή. Βασική αρχή της συνεργατικής μάθησης είναι 

και η καλλιέργεια κοινωνικών και συνεργατικών δεξιοτήτων που αποτελούν κλειδί για 

την παραγωγικότητα της ομάδας. Τέτοιου είδους δεξιότητες είναι η ενεργητική 

ακρόαση, η ανάληψη ευθύνης, η λήψη απόφασης, η διαχείριση συγκρούσεων και η 

αίτηση ή παροχή βοήθειας. Απαραίτητη και εξίσου σημαντική θεωρείται και η 

αξιολόγηση των μελών της ομάδας η οποία οφείλει να βασίζεται σε συγκεκριμένα 

κριτήρια.  

 

Η συνεργατική μάθηση έχει σημαντικά οφέλη για τους μαθητές καθώς τους οδηγεί σε 

μεγαλύτερη επιτυχία σε όλους τους τομείς.  Τους παρέχει βοήθεια ώστε να αναπτύξουν 

συναισθήματα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, μειώνει τις ανταγωνιστικές δομές και 

βελτιώνει τα εσωτερικά τους κίνητρα (Παιδαράκη & Αμπλά, 2011). Συμβάλλει στη 

γνωστική τους ανάπτυξη και προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή 

διαδικασία με προτεινόμενες ιδέες και λύσεις, ενώ εξασφαλίζει συνθήκες βιωματικής 

μάθησης, η οποία θεωρείται η μόνη αξιόλογη μορφή μάθησης (Ματσαγγούρας, 2000). 

Με τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης 

αναπτύσσονται οι αντανακλαστικές και μεταγνωστικές ικανότητες του καθένα, καθώς 

εκείνος επιδιώκει να διευκρινίσει, να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τη στάση του σε 

σχέση με τους άλλους (www.j.mokias.webnode.com ). Παράλληλα καλλιεργούνται 

μεγαλύτερες ικανότητες κριτικής σκέψης, θετικότερη αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση, 

ενώ εξασφαλίζεται η ψυχική υγεία των μαθητών, καθώς ο κάθε μαθητής είναι ενεργό 

μέλος της ομάδας και λέει την άποψη του χωρίς να αισθάνεται ότι θα κριθεί από τους 

υπόλοιπους. (Johnson & Johnson, 2003; Χαραλάμπους, 1996). 

 

http://www.j.mokias.webnode.com/
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Η συνεργατική μάθηση παρέχει πολλές μαθησιακές εμπειρίες για ολόπλευρη ανάπτυξη, 

ενθαρρύνει τον πλουραλισμό, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη θετική στάση 

απέναντι στο σχολικό περιβάλλον (Σαμαρά, 2008). 

 

Ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους συνεργατικής μάθησης σημαντική και ταυτόχρονα 

αποτελεσματική είναι η brainstorming (πρόκληση νοητικής θύελλας), η οποία ενθαρρύ-

νει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση των μαθητών σε μια τάξη, προκαλώ-

ντας τους να εκφράσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους (Παιδαράκη & Αμπλά, 2011).  

 

3.5 Η προσέγγιση της μάθησης με συνθετικές εργασίες 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως διδακτικό εργαλείο δημιουργεί την ανάγκη για ένα πιο 

ευέλικτο βιωματικό αναλυτικό πρόγραμμα που να υποστηρίζει τη διαθεματική και 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση (Αναγνωστάκης & Μακράκης, 2010). Η μάθηση 

βασισμένη στις συνθετικές εργασίες (project-based learning), δίνει έμφαση σε 

διαθεματικές δραστηριότητες, στις οποίες οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν και 

να δώσουν λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα από το πεδίο ενδιαφερόντων τους 

(Πολίτης, Καραμάνη & Κόμης, 2001). 

 

Η οργάνωση μιας συνθετικής εργασίας από τον εκπαιδευτικό είναι ιδιαίτερα απαιτητική 

και προϋποθέτει συστηματική καθοδήγηση των μαθητών του και παροχή όλων των 

απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων για την επιτυχή υλοποίησή της (Φράγκου, 2009).  

 

Σύμφωνα με τους Πολίτη, Καραμάνη & Κόμη (2001), η ανάθεση εργασιών γενικότερα 

συντελεί στη δραστηριοποίηση των μαθητών. Το μοντέλο των συνθετικών εργασιών 

μετατοπίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

δημιουργικών δραστηριοτήτων από την πλευρά του μαθητή, αξιοποιώντας τις κλίσεις 

του και τα ενδιαφέροντά του. Παράλληλα βοηθά σε μια προσπάθεια αξιολόγησης 

νοητικών διεργασιών όπως είναι η κριτική σκέψη, η συνθετική ικανότητα και η 

δημιουργικότητα, που αποτελούν σημαντικά συστατικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Οι ίδιοι συνεχίζουν αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής συνθετικών 

εργασιών αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει διάφορους ρόλους 

ανάλογα με την περίσταση. Γίνεται συντονιστής της όλης διαδικασίας, διευκολυντής 

και εμψυχωτής των ομάδων. Ενθαρρύνει, υποδεικνύει, επιβλέπει και συντονίζει τις 

ομάδες. Παράλληλα για τη διασφάλιση της ένθερμης συμμετοχής όλων των μαθητών 

πρέπει με κάποιο τρόπο να εγγυηθεί τη δημόσια ίσως προβολή τους ως ανταμοιβή της 

δουλείας τους. 

 

Όπως επίσης αναφέρουν οι παραπάνω, η επιλογή της θεματολογίας των συνθετικών 

εργασιών γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και 

μέσα από πραγματικά προβλήματα.. Τα θέματα που προτείνονται προβάλλουν τη 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων. 

Για την υλοποίησή της μια συνθετική εργασία χωρίζεται σε «πακέτα εργασίας» και 

προσδιορίζεται το περιεχόμενο κάθε πακέτου χωριστά. Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ισοδύναμες ομάδες, όχι αυθαίρετα, αλλά με στόχο τη συμπληρωματικότητα των μελών 

της κάθε ομάδας και κάθε ομάδα αναλαμβάνει την υλοποίηση του πακέτου που της έχει 

ανατεθεί. Έτσι οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν στα πλαίσια της ομάδας και να 

ολοκληρώσουν την εργασία τους υπεύθυνα, σε συγκεκριμένο χρόνο και τηρώντας ένα 

τυπικό πλάνο, αναλαμβάνοντας ρόλους σχεδιαστή, συντονιστή, ερευνητή, ελέγχοντας 

την πρόοδό τους. Ερευνούν, εκφράζουν διαφορετικές μορφές νοημοσύνης, αποκτούν 

νέες δεξιότητες (γνωστικές, προσωπικές και ομαδικές) και νέα τεχνογνωσία και 

λαμβάνουν ανάδραση από το περιβάλλον τους, αξιολογώντας έτσι τις ιδέες τους και τον 

τρόπο που αυτές υλοποιήθηκαν.  

 

Από τους παραπάνω αναφέρεται ακόμη πως κατά την παρουσίαση των πακέτων 

εργασίας οι ομάδες αξιολογούν τις εργασίες των άλλων παιδιών και επιδεικνύουν τις 

ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της συνθετικής εργασίας και το επίπεδο 

μάθησης που οικοδόμησαν. Προβαίνουν σε βελτιώσεις, όπου χρειάζεται, και αφού 

υλοποιηθεί η τελική εκδοχή των πακέτων εργασίας, ακολουθεί η σύνθεσή τους ώστε να 

παραχθεί η ολοκληρωμένη συνθετική εργασία που έχει ανατεθεί στην τάξη. Από τα 

παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως οι μαθητές μέσα από τις συνθετικές εργασίες 
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αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που δε θα μπορούσαν να κερδίσουν μέσα από μια 

παραδοσιακή διδασκαλία.  

 

Οι συνθετικές εργασίες σύμφωνα με τους Πολίτη κ.ά., (2001), ενθαρρύνουν και 

κινητοποιούν ιδιαίτερα τους αδύνατους μαθητές, καθώς προβάλλουν τις κλίσεις τους, 

ενισχύουν τα ενδιαφέροντά τους, καλλιεργούν οργανωτικές δεξιότητες, τους δίνουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν τα εργαλεία και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν. 

Παράλληλα αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των μελών μιας 

ομάδας. 

 

Στην εργασία τους οι Φράγκου & Παπανικολάου (2010), αναφέρουν τη μεθοδολογία 

ανάπτυξης συνθετικών εργασιών που βασίζεται στο μοντέλο των Carbonaro, Rex και 

Chambers (2004) και  περιλαμβάνει πέντε στάδια ανάπτυξης όπως περιγράφονται 

παρακάτω: 

i) Στάδιο ενεργοποίησης, στο όποιο γίνεται η εισαγωγή του προς μελέτη θέματος και οι 

μαθητές αξιοποιούν προηγούμενες γνώσεις τους.  

ii) Στάδιο εξερεύνησης, όπου οι μαθητές καλλιεργούν δεξιότητες και λαμβάνουν νέες 

πληροφορίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εργασίας τους.  

iii) Στάδιο διερεύνησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές μέσα από 

συνδυαστικές δραστηριότητες πειραματισμού και εξερεύνησης, συζητώντας μεταξύ 

τους, αξιοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για να απαντήσουν στο πρόβλημα 

που μελετούν. 

iv) Στάδιο δημιουργίας, στη φάση του οποίου οι μαθητές συνθέτουν την τελική λύση 

του προβλήματος που μελετούν. 

v) Στάδιο παρουσίασης, στο οποίο οι μαθητές κοινοποιούν τις οι εργασίες τους, 

αξιολογούν και αξιολογούνται στο πλαίσιο της ομάδας. 

 

Το παραπάνω μοντέλο οργάνωσης διδασκαλίας εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της 

διδακτικής πράξης και μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε διδακτική ενότητα 

ανεξαρτήτως περιεχομένου, διάρκειας και τεχνολογικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται (Φράγκου, 2009). 
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3.6 Edutainment  (Ψυχαγωγική εκπαίδευση) 

 

Το παιχνίδι είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα της παιδικής ηλικίας και οποιαδήποτε 

παιδική πράξη αποκτά χαρακτήρα παιχνιδιού κάτω από τις πιο διαφορετικές συνθήκες. 

Ο Ολλανδός φιλόσοφος Huizinga (2010) τονίζει πως το παιχνίδι είναι μια εθελοντική 

δραστηριότητα ή απασχόληση που διεξάγεται μέσα σε καθορισμένα χρονικά και τοπικά 

όρια, βασισμένη σε κανόνες ελεύθερα αποδεκτούς, αποτελώντας αυτοσκοπό και 

συνοδεύεται από αισθήματα έντασης και χαράς καθώς και από τη συνείδηση ότι είναι 

κάτι «διαφορετικό» από τη «συνήθη ζωή». Όπως αναφέρει ο Ζυγουρίτσας (2008), το 

παιχνίδι αποτελεί διασκέδαση για τα παιδιά, τα ψυχαγωγεί και τα χαλαρώνει. Κύρια 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι οι κανόνες που δίνουν δομή και οι στόχοι που  

δημιουργούν κίνητρα. 

 

Το παιχνίδι και η μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα (Ζυγουρίτσας, 2008). O Marshall 

McLuhan (2000) αναφέρει πως «οποιοσδήποτε διακρίνει τα παιχνίδια από την 

εκπαίδευση, προφανώς δεν έχει την παραμικρή ιδέα για τίποτε από τα δύο». Η 

αξιοποίηση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να μετατρέψει τη 

μάθηση σε μια πολύ ευχάριστη εμπειρία μέσα από την οποία τα παιδιά αποκτούν 

επιπλέον κίνητρα για γνώσεις και για πειραματισμό. Το παιχνίδι προωθεί τη δράση και 

τη δημιουργική έκφραση των συμμετεχόντων, τους αναγκάζει να είναι ενεργοί και να 

εμπλέκονται σε αυτό με ένταση και πάθος (Ζυγουρίτσας, 2008). 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ζυγουρίτσας (2008), τα παιχνίδια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία για την εισαγωγή ενός θέματος ή ως μια 

συμπληρωματική δραστηριότητα, με σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών 

και να προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. 

Μπορούν να συνδυαστούν με αναπαραστάσεις και ιστορίες, στοιχεία που φέρνουν τους 

μαθητές αντιμέτωπους με διάφορα συναισθήματα και εμπειρίες, ενώ παράλληλα 

βοηθούν τους ίδιους να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Η εμπειρική φύση των 

παιχνιδιών προωθεί τη μάθηση μέσω δοκιμής και σφάλματος, πειραματισμό και 

παίξιμο ρόλων. Μέσα από πιθανά σενάρια τα παιδιά καλούνται να βρουν δημιουργικές 

λύσεις και καλλιεργούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, μια διαδικασία που εμπνέει 

τη δημιουργικότητά τους και αναπτύσσει δεξιότητες. Έτσι, το περιβάλλον μάθησης 
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γίνεται διαδραστικό, εισάγονται στοιχεία πρόκλησης και ανταμοιβής και οι μαθητές 

προετοιμάζονται για το απροσδόκητο, ενώ παράλληλα εξασκούν την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητά τους. Την ίδια στιγμή τους παρέχεται η δυνατότητα να 

εξερευνήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τυχόν 

αποδοκιμασίες. 

 

Με τον όρο «ψυχαγωγική εκπαίδευση» γνωστή και ως edutainment, ακρωνύμιο των 

λέξεων Educational Entertainment, εννοούμε τη διδακτική προσέγγιση η οποία 

συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι (Ατματζίδου κ.ά., 2008). Ο όρος έχει δημιουργηθεί 

για να περιγράψει παιχνίδια που έχουν εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς όμως να 

αλλοιώνεται ο καθαρά ψυχαγωγικός χαρακτήρα τους.  

 

Στόχος αυτής της διδακτικής προσέγγισης είναι να μετατρέψει την εκπαίδευση σε μια 

διασκεδαστική δραστηριότητα ενισχύοντας την άποψη πως η μάθηση επιτυγχάνεται 

ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται με το παιχνίδι (Lund & 

Niesen, 2002). Οι μαθητές δραστηριοποιούνται σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 

και αναπτύσσουν ικανότητες για διερευνητική μάθηση και αλληλεπιδρουν με το 

περιεχόμενο, με τρόπο τέτοιο ώστε να μην αντιλαμβάνονται πως εμπλέκονται 

ταυτόχρονα σε μια διαδικασία μάθησης (Μαρκέλης, 2008). Κατά την ενασχόληση τους 

με παιγνιώδεις δραστηριότητες παρουσιάζουν συμπεριφορές όπως επιμονή, ανάληψη 

ρίσκων, προσοχή στις λεπτομέρειες, ικανότητα επίλύσης προβλημάτων, δεξιότητες 

δηλαδή που αποτελούν ταυτόχρονα στόχους του σύγχρονου σχολείου. 

 

Στο χώρο του edutainment εντάσσονται δραστηριότητες όπου οι μαθητές 

αλληλεπιδρούν είτε με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε με κάποιο τεχνούργημα, όπως 

ένα ρομπότ, με στόχο να κερδίσουν  ή να δημιουργήσουν κάτι που θα τους προσφέρει 

μια ηθική ικανοποίηση (Ατματζίδου κ.ά., 2008). Σύμφωνα με τον Prensky (2009), για 

να επιτευχθεί μια αποτελεσματική και εποικοδομητική ψυχαγωγική εκπαίδευση 

(edutainment) θα πρέπει τόσο το στοιχείο της ελκυστικότητας όσο και της μάθησης να 

βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. 

 

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα παιχνίδια εκπαιδευτικά ή κατάλληλα και αποτελεσματικά για 

μια εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρουν τον τρόπο που θα τα 
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χρησιμοποίησαν στη διδασκαλία τους, ώστε η ένταξή τους σε αυτή να ταιριάζει με το 

υπό παρουσίαση θέμα, το στυλ διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και το στυλ μάθησης 

των μαθητών, για να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να εκπληρώσει τους 

στόχους του μαθήματος (Ζυγουρίτσας, 2008). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Η σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών 

 

4.1 Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

 

Η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία των μαθηματικών και η μη σύνδεση των 

μαθηματικών εννοιών με την πραγματικότητα οδηγούσε τις περισσότερες φορές σε 

φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης του τρόπου 

διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών και μαζί με αυτό διαμορφώθηκε μια νέα 

προσέγγιση για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών υπό το πρίσμα του 

κονστρουκτιβισμού. Στους κυριότερους νέους στόχους της μαθηματικής εκπαίδευσης 

περιλαμβάνεται η παροχή ευκαιριών και κινήτρων ώστε ο μαθητής να κατασκευάζει 

αυτόνομα τις θεμελιώδεις μαθηματικές ιδέες. (Σαπλαμίδου & Σάλτα, 2015). 

 

Όπως αναφέρουν στην εργασία τους οι Σαπλαμίδου & Σάλτα (2015), η διδασκαλία των 

Μαθηματικών υπό την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση αναπτύσσει μηχανισμούς 

ενσωμάτωσης των νέων δεδομένων στα υπάρχοντα νοητικά σχήματα, οδηγώντας στην 

τροποποίηση αυτών και περιλαμβάνει τρεις βασικές ιδέες. 

 

Σχετικά με την πρώτη ιδέα, κάθε μαθητής οδηγείται στη λύση των προβλημάτων με 

μεθόδους που ανακαλύπτει μόνος του-προσωπικές μεθόδους. Είναι γνωστό το γεγονός 

πως οι μαθητές, αγνοώντας τις περισσότερες φορές τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού, 

βρίσκουν δικούς τους τρόπους για να επιλύουν τα προβλήματα στα μαθηματικά, 

χρησιμοποιώντας ιδέες και γνώσεις που προϋπήρχαν στο εσωτερικό του μυαλό τους. 

Όσον αφορά τη δεύτερη ιδέα, η επίλυση ενός προβλήματος είναι η βασική 

δραστηριότητα στα μαθηματικά και η μάθηση στον τομέα των μαθηματικών 
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συντελείται μέσα από την επίλυση προβλημάτων. Το ενδιαφέρον των μαθητών 

κεντρίζεται από προβληματικές καταστάσεις τις οποίες και προσπαθούν να λύσουν 

ανάλογα με τη μαθηματική τους ωριμότητα και τη νοητική τους ανάπτυξη. 

Αξιοποιώντας την τρίτη ιδέα, η κονστρακτιονιστική θεωρία εστιάζει στο ρόλο της 

κοινωνικής ομάδας στη μάθηση. Τα μέλη της ομάδας συζητούν μεταξύ τους, η 

υπάρχουσα γνώση των μελών αναδιοργανώνεται και σιγά σιγά οδηγούνται στην 

κατάκτηση της νέας γνώσης. Όλα αυτά εξελίσσονται αρμονικά μέσα σε ατμόσφαιρα 

συνεργασίας και επικοινωνίας. 

 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω διαδικασίες σε μια σχολική τάξη καθοριστικό ρόλο 

παίζει η οργάνωση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 

λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις των παιδιών μπορεί να 

δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις και να ενθαρρύνει τους μαθητές του να δώσουν 

λύσεις. Τους προσκαλεί να συμμετέχουν στην κατασκευή της γνώσης μέσα από 

πειραματισμούς, σχηματισμό υποθέσεων, γενικεύσεις, αξιολογήσεις και αιτιολογήσεις. 

Ο ίδιος «υποδύεται», ανάλογα με την περίσταση, διαφορετικούς ρόλους (Μυλωνά, 

2014). Αναλαμβάνει ρόλο διευκολυντή και προκαλεί συζητήσεις προκειμένου όλη η 

τάξη να αποφανθεί για τη ορθότητα των μαθηματικών εννοιών που διερευνήθηκαν. 

Υπό αυτό το πλαίσιο οι μαθηματικές έννοιες δεν κατασκευάζονται από αισθητηριακά 

δεδομένα, αλλά από ανθρώπινες νοητικές δραστηριότητες, μέσα από στοχασμό, 

αφαιρετική σκέψη, αναπαραστάσεις με σύμβολα, εικόνες και υποθέσεις (Σαπλαμίδου & 

Σάλτα, 2015). 

 

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας το μοντέλο των Driver και Oldham (1986), 

μπορεί να οργανώσει τις δραστηριότητες στις εξής πέντε φάσεις: 

 

 Φάση του προσανατολισμού όπου ο ίδιος προσπαθεί να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών για το θέμα που πρόκειται να 

διαπραγματευτούν.  

 Δεύτερη φάση, η ανάδειξη ιδεών των μαθητών για να ανακαλύψει ο 

εκπαιδευτικός πώς σκέφτονται οι μαθητές του και να προσαρμόσει ανάλογα τη 

διδασκαλία του. Ενδεικτικοί τρόποι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η διεξαγωγή 

διαλόγου με τα παιδιά ή η συμπλήρωση ερωτηματολογίου.  
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 Τρίτη φάση, αυτή της αναδόμησης ιδεών, που σκοπός της είναι να οδηγηθούν οι 

μαθητές, μέσα από πειραματικές κυρίως διαδικασίες, σε γνωστική σύγκρουση, 

να προκληθεί δηλαδή αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο μορφές θεώρησης, της 

βασισμένης στις ιδέες των μαθητών  και στις ιδέες της επιστήμης. Έτσι 

επιτυγχάνεται η εννοιολογική αλλαγή, η τροποποίηση των αντιλήψεων των 

μαθητών για το υπό διερεύνηση θέμα. 

 Φάση της εφαρμογής, κατά την οποία οι μαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία 

να αξιοποιήσουν τα όσα έμαθαν για τη λύση πραγματικών προβλημάτων.  

 Πέμπτη και τελευταία φάση, αυτή της ανασκόπησης, όπου οι μαθητές 

συγκρίνουν τη νέα γνώση με την προγενέστερη, συνειδητοποιούν τη γνωστική 

τους πορεία και αφού αναγκάζονται να σκεφτούν πάνω στο τρόπο που 

σκέφτηκαν και ενήργησαν, οδηγούνται στη μεταγνώση,. 

 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως ο κονστρουκτιβισμός συντελεί στην 

απόκτηση μιας πιο θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά, καθώς η 

απόκτηση μαθηματικών ιδεών συντελείται αυθόρμητα και ανεξάρτητα, μέσα από 

παιγνιώδεις δραστηριότητες. Το λάθος σε ένα κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο ερμηνεύεται 

ως εναλλακτική ιδέα των μαθητών, αποτελεί συστατικό στοιχείο της αποκτηθείσας 

γνώσης και η διαχείρισή του βοηθάει στη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. Σε κάθε 

παιδί η μάθηση συντελείται μέσα από την προσωπική τροχιά μάθησης. Τα παιδιά δε 

λύνουν προβλήματα με βάση λέξεις-κλειδιά, αλλά μαθαίνουν να τα λύνουν 

χρησιμοποιώντας τη λογική τους και την ικανότητά τους να σκέφτονται. Μαθαίνουν να 

αξιολογούν τις πληροφορίες που τους δίνονται μέσα από κείμενα ή εικόνες και να 

επιλέγουν τη στρατηγική που θα τους οδηγήσει στη λύση (Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού, 

βιβλίο δασκάλου).  

 

4.2 Η φιλοσοφία του νέου Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Βιβλίο Δασκάλου των Μαθηματικών της Β΄ Τάξης 

του Δημοτικού : 
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Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών προσπαθεί να ξεφύγει από το παραδοσιακό 

μαθησιακό περιβάλλον και να δώσει μια νέα προσέγγιση στη διδακτική των 

Μαθηματικών. 

 

Στόχοι του νέου αναλυτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές 

μαθηματικές γνώσεις και ικανότητες και παράλληλα να αναπτύξουν δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων και κατανόησης μαθηματικών μεθόδων. Επιδιώκει την 

εξοικείωση των παιδιών με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική 

διαδικασία. Ταυτόχρονα στοχεύει στην ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και 

πρακτικής χρήσης των Μαθηματικών και ωθεί τους μαθητές να αποκτήσουν θετική 

στάση απέναντι στο μάθημα. 

 

Η διδασκαλία των Μαθηματικών τροποποιείται και το βάρος μετατοπίζεται στην 

εκμάθηση επίλυσης προβλημάτων που καλύπτει περίπου και το 1/6 της διδακτέας ύλης 

των Μαθηματικών σε κάθε τάξη του Δημοτικού. Οι μαθητές λύνουν προβλήματα μέσα 

από την καθημερινή ζωή καλλιεργώντας την ικανότητά τους να σκέφτονται, 

προβλήματα που έχουν νόημα γι΄ αυτούς και εμπλέκονται σε αυτά γνωστικά, 

ψυχοκινητικά και κοινωνικά. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται και τη χρησιμότητα 

των Μαθηματικών. Μαθαίνουν να αξιολογούν τις πληροφορίες που δίνονται με κείμενο 

ή εικόνα, να συνδυάζουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να επιλέξουν στρατηγική 

για να λύσουν ένα πρόβλημα και να επαληθεύουν τη λύση που βρήκαν 

χρησιμοποιώντας και άλλες στρατηγικές επίλυσης. Παράλληλα, μαθαίνουν να 

διορθώνουν προβλήματα, να κρίνουν αν τα προβλήματα που τους δίνονται λύνονται ή 

όχι, αλλά και να φτιάχνουν προβλήματα με προϋποθέσεις. 

 

Οι βασικές αρχές της μάθησης στις οποίες στηρίζεται το νέο εκπαιδευτικό υλικό 

εντάσσονται στο πλαίσιο του εποικοδομισμού. Η μάθηση πραγματοποιείται μέσα από 

την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, οι οποίοι 

λαμβάνουν συνεχώς πληροφορίες και καθώς τις επεξεργάζονται, τις συνδέουν με 

προηγούμενες γνώσεις τους ή τροποποιούν τα νοητικά τους σχήματα μέσα από μια 

γνωστική σύγκρουση. Έτσι επιτυγχάνεται η νέα γνώση. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 

όταν η διδασκαλία ξεκινάει έχοντας αφόρμηση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, όταν 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και όταν εμπλέκονται σε δραστηριότητες που 
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έχουν νόημα για τους ίδιους. Αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και 

μέσα από αναστοχασμό και αυτορρύθμιση φτάνουν στη μεταγνώση. 

 

Για την απόκτηση της μαθηματική γνώσης οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν 

κατάλληλο εποπτικό υλικό, να εξοικειωθούν με μοντέλα αναπαράστασης και έτσι σιγά 

σιγά να αποκτήσουν αφαιρετική σκέψη. Κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα μάθησης 

και ακολουθώντας προσωπικούς ρυθμούς φτάνουν σε ανώτερα επίπεδα μάθησης, χωρίς 

να επηρεάζονται από μαθησιακά επιτεύγματα μαθητών που τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο αυτοί δε μπορούν να κατακτήσουν. Άλλωστε οι δραστηριότητες των σχολικών 

εγχειριδίων είναι διαβαθμισμένες σε επίπεδα δυσκολίας. Στις περισσότερες από αυτές 

οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και μέσα σε αυτές επιχειρηματολογούν, συζητούν, 

ελέγχουν, ερευνούν, ενώ μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους 

αποδέχονται πιο εύκολα να εγκαταλείψουν ή να τροποποιήσουν τα γνωστικά τους 

σχήματα. 

 

Κάθε μάθημα είναι διαφορετικό αφού και οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος είναι 

διαφορετικοί. Ο εκπαιδευτικός καλείται να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζει τη 

διδασκαλία του στις ανάγκες των μαθητών του αλλά και στις ατομικές 

ανάγκες/ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή (εξατομικευμένη διδασκαλία με επιλογή 

συγκεκριμένων εργασιών). Αφήνει τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τις 

ελλείψεις τους στις γνώσεις και στις δεξιότητες τους. Θέτει εκτός από γνωστικούς 

στόχους, στόχους κοινωνικούς και συναισθηματικούς και έτσι, τόσο η δική του 

αξιολόγηση όσο και η αξιολόγηση των παιδιών προκύπτει από τη μαζική επίτευξή τους. 

 

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει η διδασκαλία των Μαθηματικών να 

ξεφύγει από τα πλαίσια του σχολικού εγχειριδίου και να υιοθετηθεί μια βιωματική 

προσέγγιση, όπου οι μαθητές να κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες μέσα από την 

ενεργό συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ανακάλυψης. Επιπροσθέτως, η σπειροειδής 

διάταξη της ύλης, όπου κάθε έννοια παρουσιάζεται σε διαφορετικά πλαίσια από το 

χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο και εξελίσσεται σε όλη την υλη κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς,  βοηθάει τους μαθητές να κατακτήσουν σταδιακά έννοιες και δεξιότητες 

ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητάς τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Η γλώσσα LOGO και το προγραμματιζόμενο παιχνίδι BEE-BOT 

 

5.1 Η γλώσσα  LOGO 

 

Οι θεωρίες του εποικοδομισμού και του κατασκευαστικού εποικοδομισμού έδωσαν 

αξία στο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντάς το πλέον ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 

μάθησης. Ανάμεσα στα διάφορα παιγνιώδη εκπαιδευτικά εργαλεία, ο J. Papert 

προτείνει τη γλώσσα προγραμματισμού logo που εφεύρε ο ίδιος και η ομάδα του το 

1970. Το όνομά της προέρχεται από την ελληνική λέξη «λόγος» και η παιδαγωγική της 

θεωρία αναπτύχθηκε πάνω στις απόψεις του Piaget (Παυλή, 2013). 

 

Η γλώσσα logo είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη μοντέλων από παιδιά. 

Θεωρείται σημαντικό εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, αφού αξιοποιώντας 

την αρχή «learning by doing», μπορεί να καλλιεργήσει στους μαθητές δεξιότητες 

εξερεύνησης και δημιουργικότητας, αλλά και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και να 

αναπτύξει παράλληλα την αλγοριθμική σκέψη τους (Παυλή, 2013). Στα πλαίσια του 

κατασκευαστικού εποικοδομισμού οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

προγραμματισμού ως εργαλείο για να σκέφτονται και να λύνουν προβλήματα μέσω της 

διαχείρισης και κατασκευής αντικειμένων (Papert, 1980). 

 

Η logo αξιοποιείται μέσα στο προγραμματιστικό περιβάλλον ενός μικρόκοσμου. 

Σύμφωνα με τον Papert (1980), ο όρος «μικρόκοσμος» χρησιμοποιείται για ένα 

υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης πλούσιο σε ευκαιρίες δημιουργίας νοημάτων που 

εμπεριέχει δυναμικές αναπαραστάσεις (Edwards, 1998).  Ένας μικρόκοσμος σύμφωνα 

με τον Papert, συνιστά ένα «εκκολαπτήριο γνώσης», μέσα στον οποίο οι μαθητές 

μπορούν να μεταφέρουν συνήθειες διερεύνησης από τις προσωπικές τους εμπειρίες 

στην τυπική γλώσσα των επιστημονικών κατασκευών και να συσχετίσουν την 

καινούρια γνώση με κάτι που ήδη γνωρίζουν και χρησιμοποιούν με ένα προσωπικό 

τρόπο. 
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Όπως αναφέρει η Παυλή (2013) στην εργασία της, η γλώσσα logo έχει σχεδιαστεί με 

βάση τη σκέψη των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χτίσουν πολύπλοκα 

σχέδια εργασιών με μικρά βήματα επικοινωνώντας με τον υπολογιστή. Ο 

προγραμματισμός της logo γίνεται προσθέτοντας στο λεξιλόγιο- διδάσκοντας το- νέες 

λέξεις με βάση τις λέξεις που ήδη ξέρει. Τα παιδιά προγραμματίζουν τη χελώνα που 

«ζει» μέσα στον υπολογιστή γράφοντες διαδικασίες-οι οποίες αποτελούν μια σειρά 

εντολών με όνομα- για να κάνει κάτι. Διδάσκουν τη χελώνα νέες λέξεις και 

δημιουργούν μοντέλα με πολύ εύκολο τρόπο κατανοώντας και βιώνοντας δύσκολες 

μαθηματικές έννοιες, όπως τα πολύγωνα, οι μεταβλητές, η αναδρομικότητα. Με αυτόν 

τον τρόπο εισάγονται τα παιδιά στην έννοια του προγραμματισμού καθώς μπορούν 

μέσω κατάλληλων εντολών να ζητήσουν από τον υπολογιστή να κάνει πράγματα, 

κατανοώντας τη «σκέψη» του και οργανώνοντας παράλληλα και τη δική τους σκέψη 

και συνειδητοποιώντας τους μηχανισμούς της. Ουσιαστικά σκέφτονται να 

δημιουργήσουν ένα μοντέλο, αλλά για να το διδάξουν στον υπολογιστή το σπάνε σε 

τμήματα-μικρές διαδικασίες-που είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της εργασίας πειραματίζονται με τις εντολές και αξιολογούν την πρόοδό τους, 

ελέγχοντας αν οι εντολές που δίνουν υλοποιούνται όπως πρέπει., ενώ σε περιπτώσεις 

που διαπιστώνουν παρανοήσεις του υπολογιστή, εκσφαλματώνουν τις εντολές και τις 

διαδικασίες που έχουν εισάγει. 

 

Στο περιβάλλον της logo ο μαθητής αποκτά το ρόλο του δασκάλου καθώς οφείλει να 

είναι γνώστης του αντικειμένου που θέλει να διδάξει,, να οργανώσει τη διδασκαλία του 

και να χωρίσει  το αντικείμενο διδασκαλίας του σε μικρότερα τμήματα, πιο κατανοητά. 

Παράλληλα θεμελιώνει τη γνώση για μελλοντική μάθηση, χτίζει τη νέα γνώση πάνω 

στην ήδη υπάρχουσα και είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα τυχόν λάθη που θα 

συναντήσει (http://users.sch.gr/glezou/yliko/logo2004.htm). 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η χρήση της γλώσσας logo προσφέρει ένα νέο 

τύπο μαθησιακού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αλληλεπιδραστικό, μέσα στο οποίο οι 

μαθητές καταγράφουν τη σκέψη τους με αυστηρό τρόπο και μπορούν να οδηγηθούν 

στην οικοδόμηση σκέψεων πάνω στις ίδιες τους τις πράξεις. Δίνει στα παιδιά συνεχείς 

ευκαιρίες για πειραματισμό πάνω σε ένα πρόβλημα και βοηθά στην ανάπτυξη 

στρατηγικών από μέρους των παιδιών για τη λύση του. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το 

http://users.sch.gr/glezou/yliko/logo2004.htm
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λάθος αξιοποιείται και αντιμετωπίζεται ως πληροφορία στην προσπάθεια των παιδιών 

να φτιάξουν μια εντολή ή μια διαδικασία και έπειτα να τη χρησιμοποιήσουν για να 

κατασκευάσουν μια πιο σύνθετη διαδικασία (Παυλή, 2013). 

 

Παρόλο που συχνά αμφισβητείται η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα της logo και 

παλαιότερα δέχθηκε σφοδρή κριτική (Dudley-Marling & Owston, 1988), σιγά σιγά 

εδραιώθηκε και μετεξελίχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού, ενώ η πρώτη υλοποίησή 

της ήταν σε προγραμματιζόμενες συσκευές, τις ονομαζόμενες «χελώνες εδάφους». Οι 

συσκευές αυτές κινούνταν δίνοντας εντολές μέσω ενός ενσωματωμένου χειριστηρίου 

που βρισκόταν πάνω τους ή ενσύρματα μέσω ενός υπολογιστή (Τερζίδης κ. συ., 2009). 

 

Ανάμεσα στις συσκευές που αξιοποιούν σήμερα τη logo είναι το Roamer, το Bee-bot 

και τα Lego WeDo, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές προσχολικής 

ηλικίας και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Ο προγραμματισμός τους βασίζεται σε 

συμβολική γλώσσα και ρουτίνες λειτουργίας που τα μικρά παιδιά κατανοούν και 

χειρίζονται με ευκολία, ενώ μπορούν και κινούνται με ακρίβεια στο χώρο όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με τη χελώνα της logo στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Χρονάκη 

& Κούριας, 2011). Τελευταία αξιόλογη υλοποίηση της προγραμματιστικής γλώσσας 

αποτελεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού SCRATCH 

(http://scratch.mit.edu). Τα τελευταία έτη ανέκαμψε η ρομποτική της εκδοχή και μαζί 

της το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική της αξιοποίηση (Τερζίδης κ.ά., 2009). 

 

5.2 Bee-Bot: Το Προγραμματιζόμενο παιχνίδι τύπου Logo 

 

Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγραμματιζόμενου παιχνιδιού-ρομπότ στην 

εκπαίδευση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιστημολογία του εποικοδομισμού 

(constructivism) όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον J. Piaget (1974) και όπως 

αναπλαισιώθηκε στην κατασκευαστική εκπαιδευτική φιλοσοφία (constructionism) του 

S. Papert (1980). Σύμφωνα με αυτές - όπως έχει ήδη αναφερθεί- η «κατασκευή» νέας 

γνώσης είναι αποτελεσματικότερη όταν οι ίδιοι οι μαθητές κατασκευάζουν αντικείμενα 

και οντότητες που έχουν νόημα γι΄ αυτούς (Papert 1980, 1993). Ταυτόχρονα βασίζεται 

και στην άποψη του Dewey (1997) κατά την οποία, στη διαδικασία της εκπαίδευσης 

http://scratch.mit.edu/
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πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φυσική παρόρμηση των παιδιών να ερευνούν και να 

εκφράζονται καθώς και να κατασκευάζουν και να αλληλεπιδρούν με ενεργές 

αναπαραστάσεις κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. 

 

Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου που προγραμματίζεται από τον 

χρήστη για να εκτελέσει μία κίνηση ή μία διαδρομή μέσω μιας ακολουθίας εντολών 

αξιοποιώντας τις βασικές εντολές της γλώσσας logo (Κόμης, 2013).  

 

Το bee-bot ενσαρκώνει τη χελώνα της logo με τη μορφή μέλισσας (έχει το σχήμα και τα 

χρώματα της μέλισσας) και είναι κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας καθώς τους «παρέχει μια συμμετοχική και χειροπιαστή εμπειρία 

προγραμματισμού σε γλώσσα logo και ρομποτικού ελέγχου» (Μπόκος, 2014). 

 

Με τη βοήθεια του bee-bot τα παιδιά μπορούν να προγραμματίσουν μια διαδρομή στο 

δάπεδο με σκοπό το ρομπότ να την ακολουθήσει. Ο προγραμματισμός των κινήσεων 

γίνεται μέσω των χρωματιστών πλήκτρων που βρίσκονται στην πλάτη του ρομπότ. Εκεί 

υπάρχουν τέσσερα πορτοκαλί πλήκτρα που εξυπηρετούν την εμπρόσθια και οπίσθια 

κίνηση του ρομπότ καθώς και την δεξιά και αριστερή περιστροφή του κατά 90
ο
. Το 

πράσινο πλήκτρο Go χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του ρομπότ και την εκτέλεση 

των εισαγόμενων εντολών. Τέλος το ένα από τα δύο μπλε πλήκτρα, το Clear, επιτρέπει 

στο χρήστη να διαγράψει τις εντολές από τη μνήμη του παιχνιδιού ενώ το άλλο, το 

Pause, του παρέχει τη δυνατότητα να διακόπτει την εκτέλεση των εντολών για ένα 

δευτερόλεπτο (Κόμης, 2013).  

 

 

Εικόνα 1: Το προγραμματιζόμενο ρομπότ bee-bot με τη διεπιφάνεια εντολών. 
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Προηγούμενες έρευνες που μελετούν τη χρήση της γλώσσας logo στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής αντίληψης παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με αυτές των σύγχρονων 

προγραμματιζόμενων παιχνιδιών. Οι υποστηρικτές της Logo διαβεβαιώνουν πως η 

προγραμματιστική ικανότητα των παιδιών καθώς και οι μεταγενέστερες 

αναπαραστάσεις τους επιτρέπουν να «εξωτερικεύσουν ενστικτωδώς τις προσδοκίες 

τους» και έτσι οι έννοιες γίνονται «πιο προσεγγίσιμες για αναστοχασμό» (Papert, 

1980).  

 

Το συγκεκριμένο ρομπότ δύναται να αποτελέσει ιδανικό περιβάλλον προετοιμασίας 

των μαθητών των πρώτων τάξεων του δημοτικού για την εισαγωγή τους στην 

εκπαιδευτική ρομποτική, καθώς είναι εύκολο στη χρήση του και διαχειρίσιμο από τους 

μικρούς μαθητές. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας του, καθώς μοιάζει πολύ με τα 

τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια,  προκαλεί ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στα μικρά 

παιδιά. Αν και υπάρχει ταύτιση των βασικών εντολών της υλικής χελώνας με αυτές της 

λογιστικής-εικονικής χελώνας του υπολογιστή, οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας χειρίζονται ένα πραγματικό αντικείμενο στον πραγματικό κόσμο και 

μάλιστα χρησιμοποιούν το σώμα τους και κινήσεις στο χώρο για να αναπαραστήσουν 

την κίνησή του. Το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο μάθησης και τους δίνει την 

ευκαιρία να αξιοποιήσουν εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, αλλά και 

να πάρουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση από τις λανθασμένες επιλογές τους 

(αναθεωρούν όταν αντιλαμβάνονται το λάθος συλλέγοντας οι ίδιοι την πληροφορία 

ανάδρασης με γραφικό τρόπο αναπαράστασης), καλλιεργώντας μαθηματικές δεξιότητες 

και αποκτώντας εμπειρίες για γεωμετρικές  αλλά και αφηρημένες έννοιες ( Μπλούχου, 

2014). 

 

Το προγραμματιζόμενο ρομπότ είναι συμβατό με το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και 

βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν τις αφηρημένες έννοιες του προσανατολισμού, 

της απόστασης και της μέτρησης, να καλλιεργήσουν μαθηματικές έννοιες- ιδιαίτερα 

αυτή του μετασχηματισμού- και να εξασκηθούν στη λύση προβλημάτων με τον 

αλγοριθμικό τρόπο σκέψης (Μπλούχου, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

6.1 Διδακτικές παρεμβάσεις με τη χρήση του bee-bot  

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Demo B., Moro M., Pina Al. & Arlegui J. (2012), κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο αριθμός των δραστηριοτήτων ρομποτικής 

αυξάνεται σημαντικά, από το Νηπιαγωγείο έως τα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. 

Ποικίλες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα με στόχο τη χρήση προγραμματιζόμενων 

ρομπότ για το χειρισμό της γνώσης της διδακτέας ύλης. Τα παραδείγματα των 

δραστηριοτήτων δείχνουν πως η εκπαιδευτική ρομποτική εκμεταλλεύεται τη ψηφιακή 

περιέργεια των μαθητών, οδηγεί σε συγκεκριμένες εμπειρίες σε περιοχές  της 

εκπαίδευσης STEM (Science, Technology,  Engineering, Mathematics) και διαδίδει την 

υπολογιστική σκέψη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δίνεται έμφαση στη 

συνεργασία μεταξύ δασκάλων, μαθητών, οικογενειών, επιστημονικών και θεσμικών 

οργάνων, ώστε να διαδοθούν και έξω από τις σχολικές μονάδες οι ικανότητες και τα 

επιτεύγματα και να εφαρμοστεί  η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας (peer-to-peer 

education) ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές μέσα στην ίδια τάξη ή στο σχολείο ή σε 

διαφορετικά σχολεία. 

 

Ωστόσο, ο Jones A. (2004) στην ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας του 

αναγνωρίζει πολλά εμπόδια στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της ρομποτικής από 

τους δασκάλους. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι το επίπεδο ενασχόλησης των 

εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες καθώς και ο βαθμός της αυτοπεποίθησής τους 

κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Όταν οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες θέλουν να νιώθουν τη σιγουριά πως αυτές θα δουλέψουν και πως θα 

υπάρχει γρήγορη τεχνική υποστήριξη εάν χρειαστεί. Μια καλά σχεδιασμένη 

εκπαίδευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι ουσιαστικής σημασίας για τους 

δασκάλους που θέλουν να τις ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους και για εκείνους που 

μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και χρειάζονται ευελιξία στη στήριξη των δικών 

τους επιλογών μάθησης (Condie, Munro, Seagraves & Kenesson, 2007). 

 

http://education.lego.com/en-us/views/education2/shared/educationmodalmovieplayer.aspx?mediaid=%7bDA114FA9-4555-481B-82A4-9A377FC5151A%7d
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Η μελέτη των Geer R. και Sweeney T. (2010) παρουσιάζει στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις στοχευμένων ομάδων δασκάλων από σχολεία των 

δυτικών προαστίων της Μελβούρνης. Αναφέρονται ως «ψηφιακά ταξίδια» (digi 

journeys) και περιγράφουν την επιτυχή χρήση των νέων τεχνολογιών στην προαγωγή 

της μάθησης. Αυτά τα «ψηφιακά ταξίδια» αποτελούσαν μέρος ενός τριετούς 

ερευνητικού προγράμματος που διεξήχθη σε τέσσερα δημόσια σχολεία της πόλης. 

Εστίαζαν στην προσφορά σύγχρονης μάθησης μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών 

και παρουσίαζαν ποικίλες εμπειρίες δασκάλων για την επιτυχή ενσωμάτωση σύγχρονης 

μάθησης υψηλής ποιότητας καθώς και την αλλαγή στις παιδαγωγικές ώστε αυτές να 

εστιάσουν σε ένα πιο μαθητοκεντρικό περιβάλλον. 

 

Στο εν λόγω πρόγραμμα το bee-bot εντάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε όλο το 

πρόγραμμα σπουδών: ο κάθε μαθητής δημιουργούσε και διακοσμούσε το δικό του 

χαλάκι (πλαίσιο δραστηριοτήτων) για το bee-bot και μετά διηγούνταν τη δική του 

ιστορία για το τι συνέβαινε, καθώς το bee-bot κινούνταν γύρω από το χαλάκι. Στα 

ξενόγλωσσα τμήματα οι οδηγίες για τον προγραμματισμό του ρομπότ δίνονταν στα 

Γερμανικά. Σε μαθηματικές δραστηριότητες, οι μαθητές διδάσκονταν να μετρούν με 

ακρίβεια και να δημιουργούν σημεία σε ένα επίπεδο.  

 

Τα «ψηφιακό ταξίδια» με το προγραμματιζόμενο ρομποτάκι έδωσαν στους 

εκπαιδευτικούς την πεποίθηση ότι με την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση, η 

ρομποτική μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και να δώσει κίνητρα στους μαθητές για να 

επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι μαθητές κλήθηκαν να επιτύχουν υψηλής 

ποιότητας αποτελέσματα μέσω της επαφής τους με το συγκεκριμένο εργαλείο μάθησης. 

Δούλευαν συνεργατικά σε ένα περιβάλλον που παρείχε ισχυρά κίνητρα μάθησης μέσα 

στο οποίο ανέπτυξαν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης. Έγινε 

αντιληπτό πως η μάθηση προσωποποιήθηκε για να είναι οι μαθητές σε θέση να 

ελέγχουν αυτό που κάνουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα μαθησιακά τους 

προφίλ. Σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων ενώ οι 

μαθητευόμενοι ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν το τι έμαθαν τόσο με τους συμμαθητές 

τους όσο και με τους γονείς τους. 
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Αυτή η  χρήση των bee-bot βοήθησε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς για 

να επιτευχθεί ο προγραμματισμός δύο ή περισσότερων bee-bot να εκτελέσουν 

ταυτόχρονα μια δραστηριότητα απαιτούσε στενή συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων προγραμματιστών. 

 

Οι εκπαιδευτικοί έβλεπαν πλέον τους εαυτούς τους μαθητευόμενους, ενώ πριν από 

αυτή την εμπειρία ήταν ίσως κυνικοί ως προς τη χρήση του ρομπότ και έβλεπαν τη 

ρομποτική ως κάτι διαφορετικό για να την εντάξουν στην καθημερινή τους διδασκαλία. 

Παράλληλα, αισθάνθηκαν πιο σίγουροι να χρησιμοποιήσουν γενικά τις νέες 

τεχνολογίες και έγιναν πιο πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα. 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι De Michele, Demo & Siega (2008),  λίγο νωρίτερα, τον 

Ιούλιο του 2007, μια ομάδα διευθυντών Δημοτικών σχολείων και σχολείων 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια του Πεδεμόντιου στην Ιταλία, 

υπέγραψαν μια συμφωνία ονομαζόμενη «Δίκτυο γα την εκπαιδευτική χρήση της 

ρομποτικής» (PIONEER-PIedmOnt Net for Educational Robotics). Σκοπός αυτού του 

προγράμματος ήταν η προαγωγή της κατασκευαστικής θεωρίας του Papert σε ένα 

συνεργατικό περιβάλλον, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φάσμα δραστηριοτήτων 

που χρησιμοποιεί τη ρομποτική και το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά με το πρόγραμμα σπουδών από την α/θμια έως την πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. Όλες οι φάσεις του προγράμματος έδιναν τη δυνατότητα στα παιδιά να 

μαθαίνουν «πέρα από το μολύβι και το βιβλίο». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ο 

σκοπός του «Δικτύου» ήταν η ανάπτυξη, η απόδειξη, η αξιολόγηση και η διάδοση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μικρά ρομπότ, οι οποίες επιβάλλεται να είναι 

σαφείς, εφικτές και εναρμονισμένες με το καθημερινό πρόγραμμα σπουδών. Οι 

εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχευαν σε μια διαρκή απόκτηση εμπειριών καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής ζωής των μαθητών (K-12), γι’ αυτό και δεν έμεναν μόνο στην 

χρήση των ρομπότ σε ώρες εργαστηρίου. 

 

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος στο Τορίνο κατά το σχολικό έτος 2008-

2009, η εκπαιδευτικός M. Stella De Michele με ειδικότητα στα φιλολογικά και αρχάρια 

σε θέματα ρομποτικής, αποφάσισε να συστήσει στους μαθητές της το bee-bot και να 

τους εμπλέξει σε μια σειρά από δραστηριότητες, έτσι ώστε και η ίδια να μάθει να το 
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προγραμματίζει και να εξοικειωθεί στη χρήση των μικρών ρομπότ με στόχο να 

καταφέρει να τα εντάξει στη διδασκαλία της.  

 

Στην αρχή οι μαθητές ανακάλυψαν τη λειτουργία του ρομπότ και στη συνέχεια 

εξασκήθηκαν στα Μαθηματικά και στην έννοια της άμεσης αναλογίας, καθώς 

κλήθηκαν να προγραμματίσουν ο καθένας το δικό του bee-bot να κινηθεί πιο μακριά 

από το bee-bot του διπλανού του ή να διανύσει τη διπλή/μισή απόσταση από αυτή που 

διένυε το ρομποτάκι του πλησίον του.  

 

Σε επόμενη δραστηριότητα, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωμετρίας, ζητήθηκε από 

τα παιδιά να σχεδιάσουν σε τετραγωνισμένο χαρτί μια διαδρομή για το bee-bot και 

αφού αυτό την εκτελούσε, το προγραμμάτιζαν να επιστρέψει στην αρχική του θέση 

ακολουθώντας την πιο σύντομη διαδρομή, δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να 

παρουσιάσουν διαφορετικές λύσεις. Σε αυτή την προσπάθεια, οι μαθητές 

πειραματίστηκαν με τις γωνίες και διαπιστώνουν πως το bee-bot μπορεί να επιστρέψει 

στην αρχική του θέση εάν διαγράψει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, δεδομένου πως 

η μόνη στροφή που μπορεί να κάνει είναι να σχηματίζει γωνία 90
ο
. Έτσι κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως οι εσωτερικές γωνίες του ορθογωνίου παραλληλογράμμου βγάζουν 

άθροισμα 360
ο
. Όταν όμως τους ζητήθηκε να προγραμματίσουν το ρομπότ να φτιάξει 

στο πάτωμα ένα τρίγωνο, σύντομα διαπιστώνουν πως αυτό ήταν αδύνατο. Έτσι 

ξεκίνησαν συζητήσεις, παρατήρησαν πως το πρόβλημα που δόθηκε από τη δασκάλα 

ήταν κακώς τεθειμένο και χρειαζόταν διαφορετική διατύπωση. 

 

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες με το bee-bot και εμπλέκοντας διάφορες περιοχές 

των Μαθηματικών, οι μαθητές προγραμμάτισαν το ρομπότ να κινηθεί από ένα σημείο 

σε άλλο χωρίς να γίνει αναφορά στις μονάδες μέτρησης με σκοπό να υπολογίσουν οι 

μαθητές πόσο μακριά κινείται το ρομπότ σε κάθε του βήμα. Στην αρχή 

χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά διαφορετικά είδη από κορδόνια ή σχοινιά ενώ στη 

συνέχεια επιλέχθηκε ο χάρακας για να μετρηθεί το διάστημα που κάλυπτε το bee-bot σε 

κάθε του βήμα. Για να υπολογίσουν πόσο μακριά πήγε η μελισσούλα, προτάθηκε η 

αριθμητική πράξη της πρόσθεσης, προσθέτοντας το μήκος του κάθε βήματος στα 

προηγούμενα, αλλά και αυτή του πολλαπλασιασμού, προτάσεις που έγιναν αμφότερα 

αποδεκτές. Στο τέλος, τα παιδιά ζωγράφισαν στο καρέ τετράδιο τις διαδρομές του bee-
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bot, όπως αυτές σχεδιάστηκαν νωρίτερα στο τετραγωνισμένο χαρτί του τραπεζιού, και 

με αυτόν τον τρόπο έγινε η εισαγωγή τους στο καρτεσιανό επίπεδο.  

 

Κάνοντας μια ανασκόπηση στις παραπάνω δραστηριότητες, γίνεται αντιληπτό πως οι 

μαθητές απέκτησαν μια παιγνιώδη προσέγγιση της ρομποτικής και αντιλήφθηκαν τι 

σημαίνει προγραμματισμός ενός ρομπότ. Παράλληλα, εξασκήθηκαν στην επίλυση 

τοπολογικών προβλημάτων και εμφάνισαν ποικίλες δεξιότητες όπως η λογική σκέψη 

και ο πειραματισμός στην πρώτη αρίθμηση. Ταυτόχρονα, είχαν τη χαρά να 

καλωσορίσουν τη μελισσούλα στην ομάδα τους, να της δώσουν όνομα και την 

εντάξουν στη σχολική ζωή τους, βήματα που οδήγησαν και στη συναισθηματική τους 

εκπαίδευση.   

 

Οι De Michele et. al. (2008) αναφέρουν επιπλέον, πως αυτές οι δραστηριότητες θα 

είχαν εξίσου θετική επίδραση εάν αξιοποιούνταν και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. 

Για παράδειγμα, τα παιδιά θα μπορούσαν να γράψουν την ιστορία της μέλισσας ή να 

συζητήσουν ακόμη και για περιβαλλοντικά θέματα. 

 

Παρόλο που δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη αξιολόγηση για τα επιτεύγματα των 

μαθητών, οι εκπαιδευτικοί σύγκριναν τις δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές οι 

οποίοι ασχολήθηκαν με την εκπαιδευτική ρομποτική με αυτές όλων των υπολοίπων 

μαθητών που δίδαξαν στην εικοσαετή επαγγελματική τους πορεία. Παρατήρησαν πως 

χρησιμοποιώντας το bee-bot, ο αριθμός των μαθητών που παρουσίαζαν προβλήματα 

στην αρίθμηση και στα μαθηματικά γενικότερα έδειχνε να μειώνεται, ενώ παράλληλα, 

οι περισσότεροι μαθητές ήθελαν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Έτσι έγινε σαφές πως η χρήση των μικρών ρομπότ είχε θετικές επιρροές στο 

πρόγραμμα σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν πως υπήρχαν θετικά αποτελέσματα 

στις γνωστικές ικανότητες των παιδιών, καθώς τα παιδιά έδειξαν να αποκτούν λογική 

σκέψη, σταθερές δεξιότητες στην επίλυση τοπολογικών και όχι μόνο προβλημάτων και 

κατανόηση της έννοιας του προγραμματισμού. 

 

Οι μαθητές, καθ’ όλη τη διάρκεια εμπλοκής τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, 

βίωσαν όλες τις πτυχές της έρευνας, όπως αυτές περιγράφονται από τον Linn (2004)  

και συνοψίζονται στην αναγνώριση προβλημάτων, στην αξιολόγηση εμπειριών, στη 
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διάκριση εναλλακτικών, στο σχεδιασμό ερευνών, στη διερεύνηση εικασιών, στη 

συλλογή πληροφοριών, στην κατασκευή μοντέλων, στη συζήτηση με συνομήλικους και 

στη διαμόρφωση λογικών διαφωνιών, και παράλληλα ανέπτυξαν μια ερευνητική στάση 

απέναντι στα μαθηματικά, κάτι που δε συνηθίζεται στις μικρότερες τάξεις. Η 

συνεργασία στην τάξη μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών 

κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την πρόοδο των δραστηριοτήτων.  

 

Σύμφωνα με τους Demo B.et al. (2012), τέτοιου είδους δραστηριότητες επιτρέπουν 

στους μαθητές να πειραματιστούν σε φυσικομαθηματικές έννοιες και μπορούν να 

ενσωματωθούν στο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών. Μέσα από δραστηριότητες όπως αυτές 

που προαναφέρθηκαν, επιτυγχάνεται αφενός η εξοικείωση των παιδιών με την 

διερευνητική μέθοδο μάθησης (Inquiry Based Science Education- IBSE) καθώς 

σχεδιάζουν και εκτελούν δραστηριότητες με ρομπότ ακολουθώντας την 

κονστρουκτιβιστική και κονστρακτιονιστική προσέγγιση, και αφετέρου, η απόκτηση  

υπολογιστικής σκέψης ως θεμελιώδη δεξιότητα, η οποία «πρέπει να ενσωματωθεί στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα μαζί με την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική για να 

καλλιεργήσει την αναλυτική ικανότητα κάθε παιδιού», όπως διατυπώθηκε από την 

Jeannette Wing, καθηγήτρια στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Carnegie Mellon 

κατά τη διάρκεια μιας σειράς διακεκριμένων διαλέξεων για την παρουσίαση της  

Επιστήμης των Υπολογιστών στο Carnegie Mellon στο Κατάρ τον Απρίλιο του 2011.  

 

Στα πλαίσια του εποικοδομισμού (constructivism) και του κατασκευαστικού 

εποικοδομισμού (constructionism), η αυθόρμητη ενασχόληση των μαθητών με τους 

περιπατητές-ρομπότ εδάφους μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που από μόνες 

τους αποτελούν ισχυρό κίνητρο μάθησης, ενισχύει την ανάπτυξη των νοητικών τους 

δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και των ευρύτερων κοινωνικών τους 

δεξιοτήτων (Μπλούχου, 2014). Οι Sklar, Eguchi & Johnson (2003) αναφέρουν πως το 

80% των εκπαιδευτικών που πραγματοποιούν με τους μαθητές τους προγράμματα 

ρομποτικής θεωρούν πως οι μαθηματικές ικανότητες των παιδιών βελτιώνονται μέσα 

από την εμπλοκή τους στις προκλήσεις της ρομποτικής.  

 

Η Μπλούχου Στ. (2014), στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης 

Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.),  αξιοποιώντας τη γνώση 
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πως η ρομποτική είναι ένα καινοτόμο εργαλείο στη διδασκαλία και κατανόηση 

γεωμετρικών-χωρικών εννοιών οργάνωσε, χρησιμοποιώντας ως εποπτικό υλικό το bee-

bot, μια διδακτική παρέμβαση σε 24 μαθητές Β΄ τάξης Δημοτικού. Στόχος ήταν να 

μάθουν οι μαθητές να κινούνται σε τετραγωνισμένο χαρτί εντοπίζοντας τις θέσεις των 

τετραγώνων με δύο συντεταγμένες, να κατανοήσουν τη μοναδικότητα ενός σημείου και 

να μπορούν να προσανατολίζονται στο χώρο, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 

μεταξύ τους για την επίλυση προβλημάτων, να εντοπίζουν το λάθος, να το αναθεωρούν 

και να αναπτύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

 

Παίζοντας το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, χρησιμοποίησε ως πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έναν τετραγωνισμένο καμβά και όρισε ένα τετράγωνο του καμβά 

πάνω στο οποίο έβαλε τον θησαυρό εξηγώντας στα παιδιά τη θέση του με δύο 

συντεταγμένες. Έπειτα τοποθέτησε πάνω στο τετραγωνισμένο χαρτί άλλα δύο 

αντικείμενα και όρισε τα τετράγωνά τους με τον ίδιο τρόπο. 

 

Εικόνα 2: Τα τρία τετράγωνα που όρισε η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο δραστηριοτήτων. 

 

Κατά την εφαρμογή της νέας γνώσης, τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε ομάδες και κάθε 

ομάδα κινούνταν σε μία σειρά ή μία στήλη του πλαισίου δραστηριοτήτων. Κάθε ομάδα 

προγραμμάτιζε το ρομποτάκι της ώστε να φτάσει στο επιθυμητό τετράγωνο, κινούμενο 

κατά μήκος του οριζοντίου ή καθέτου άξονα του πλαισίου δραστηριοτήτων και όταν τα 

ρομποτάκια συναντιούνταν, οι ομάδες διεκπεραίωναν με επιτυχία τη δραστηριότητα 

προσδιορίζοντας κάθε φορά τις συντεταγμένες . 
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Εικόνα 3: Η κάθε ομάδα προγραμματίζει το bee-bot της ώστε να συναντηθεί με το ρομποτάκι της άλλης.  

 

Η ίδια αναφέρει πως ένα τέτοιο μάθημα που περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές, 

βιωματικές και επεξηγηματικές διδακτικές μεθόδους, δίνει η δυνατότητα στους μαθητές 

να προγραμματίσουν τα ρομπότ στον πραγματικό κόσμο και όχι στον εικονικό κόσμο 

του Η/Υ έχοντας την ευκαιρία να αξιοποιήσουν εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων. Την ίδια στιγμή, από τις λανθασμένες επιλογές τους παίρνουν την 

κατάλληλη ανατροφοδότηση, καλλιεργούν μαθηματικές δεξιότητες και αποκτούν 

εμπειρίες για γεωμετρικές και αφηρημένες έννοιες. 

 

Οι Highfield Κ., Mulligan J. και Hedberg J. (2008) υποστηρίζουν πως οι μαθητές που 

ασχολούνται με ψηφιακά παιχνίδια και με απλά ρομπότ τα οποία τους επιτρέπουν να 

προγραμματίσουν τις κινήσεις ενός τρισδιάστατου αντικειμένου και να παρατηρήσουν 

την εκτέλεση μιας ακολουθίας αποθηκευμένων εντολών αναπτύσσουν μαθηματικές 

έννοιες και γνωστικές διαδικασίες. Η δυναμική φύση αυτών των παιχνιδιών βοηθάει τα 

παιδιά στην καλλιέργεια της χωρικής αντίληψης, της μετασχηματιστικής γεωμετρίας, 

της κατευθυντικότητας, της έννοιας των κλασμάτων, του αναλογικού συλλογισμού και 

των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Σύμφωνα με τους Hoyles και Noss (2003) τα 

παιχνίδια αυτά αποτελούν την υποδομή για γνωστική ανάπτυξη κατά την οποία η 

πρόβλεψη και ο αναστοχασμός είναι συνυφασμένα με τη διαδικασία προγραμματισμού 

μίας δραστηριότητας και την παρατήρηση κατά την εκτέλεσή της.   

 

Οι ίδιοι, στα πλαίσια ενός προγράμματος το οποίο ερευνούσε τις μαθηματικές και 

μεταγνωστικές διεργασίες που αναπτύσσουν τα παιδιά καθώς πειραματίζονται με τα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια, παρουσίασαν τη μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού 

ηλικίας οχτώ ετών που εξερευνούσε το προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee-bot, θέτοντας 

επί τάπητος δύο βασικά ερωτήματα τα οποία συνίστανται αφενός στο πώς η 
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ενασχόληση των μικρών παιδιών με τα προγραμματιζόμενα ρομποτικά παιχνίδια 

μπορεί να προάγει τη μαθηματική επίλυση προβλημάτων και τη μεταγνωστική 

διαδικασία και αφετέρου στο ποιοί μαθηματικοί συλλογισμοί και ποιές γνωστικές 

στρατηγικές παρατηρούνται καθώς τα παιδιά προγραμματίζουν το ρομπότ για να 

επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα.  

 

Αρχικά το παιδί εξέτασε πώς λειτουργούν τα βέλη στη ράχη του ρομπότ ώστε να 

μπορέσει να το θέσει σε κίνηση και στη συνέχεια επιχείρησε μια σειρά από 

δραστηριότητες που του πρότεινε ο ερευνητής. Έτσι χρησιμοποιώντας το bee-bot 

κλήθηκε α) να φτιάξει ένα τετράγωνο, β) να μετρήσει το μήκος από ένα μεγάλο 

πλακάκι στο πάτωμα και γ) να φτιάξει μία διαδρομή σε έναν λαβύρινθο και να 

προγραμματίσει το bee-bot ώστε να την ακολουθήσει με επιτυχία. 

 

Εικόνα 4: Το παιδί χρησιμοποιεί το σώμα του bee-bot για να μετρήσει το πλακάκι. 

 

Εικόνα 5:Το παιδί περπατάει στο «λαβύρινθο» και σχεδιάζει τις κινήσεις του bee-bot. 

 

Καθώς το παιδί ήρθε σε επαφή με δραστηριότητες που περιελάμβαναν 

μετασχηματιστικές γεωμετρικές ιδιότητες, συγκεκριμένες περιστροφές και γραμμική 

κίνηση, παρατηρήθηκε ότι οπτικοποίησε, προσποιήθηκε και χρησιμοποίησε χειρονομίες 

για να συμβολίσει την περιστροφή, την κατεύθυνση και την κίνηση του ρομπότ. 
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Ταυτόχρονα επέδειξε κατανόηση της έννοιας της κατευθυντικότητας διά μέσου της 

διάρθρωσης της προγραμματισμένης εκτέλεσης του προγράμματος. Χρησιμοποίησε ως 

μονάδα μέτρησης το βήμα του bee-bot (πριν το προγραμματίσει να κινηθεί), 

συγκρίνοντάς το με το μήκος του σώματός του. Εκτίμησε τον αριθμό των επαναλήψεων 

και τις καταμέτρησε δυνατά, χρησιμοποιώντας την αντιληπτική του ικανότητα και στη 

συνέχεια την μοναδιαία καταμέτρηση, έτσι ώστε να βρει τον αριθμό των μονάδων που 

χρειάζονται. Παράλληλα χρησιμοποίησε κλασματικές έννοιες για να περιγράψει την 

απόσταση ως τμήμα από ολόκληρο το πλακάκι. 

 

Ο επιτυχής προγραμματισμός του bee-bot απαιτούσε συγχρονισμένες και διαδοχικές 

στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Το παιδί αναπαρέστησε με το σώμα του την 

επιθυμητή κίνηση του ρομπότ πριν ακόμα το προγραμματίσει, βαδίζοντας το ίδιο πάνω 

στη σχεδιασμένη διαδρομή, ταυτίζοντας το βήμα του με τον αριθμό των μοναδιαίων 

επαναλήψεων-βημάτων που ακολούθως θα εκτελούσε το ρομπότ. Αυτή η κιναισθητική 

κίνηση μιμείται τη μαθηματική σκέψη των παιδιών. 

 

Καθώς το παιδί σχεδίαζε τις κινήσεις του ρομπότ  χρησιμοποιούσε χειρονομίες αλλά 

και τη σημειωτική γλώσσα. Παρόμοιες διεργασίες περιγράφονται από τον Núñez R. 

(2007), o οποίος τονίζει τη στενή σχέση ανάμεσα στις χειρονομίες που κάνουν τα 

παιδιά και στη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Η στρατηγική της αναπαράστασης των 

κινήσεων του ρομπότ από το παιδί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έπρεπε 

να δοθούν στο bee-bot και οι οποίες διέφεραν από την αντίληψη του παιδιού, ήταν 

καθοριστική για την  επιτυχή επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων. 

 

Σε γενικές γραμμές οι στρατηγικές των παιδιών για την επίλυση προβλημάτων 

βασίζονται στον πειραματισμό, στη μέθοδο δοκιμής και λάθους, στον αναστοχασμού 

και στο κίνητρο για αναστοχασμό. Η διαδικασία του αναστοχασμού στα παιδιά είναι 

επίκτητη και κατακτάται με την ενασχόλησή τους με τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια, 

ενώ δείχνει να αναπτύσσεται ραγδαία ως συνέπεια της γνωστικής ασυμφωνίας, όταν το 

ρομπότ συμπεριφέρεται με έναν απροσδόκητο τρόπο. 
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Από αυτά τα δεδομένα γίνεται σαφές πως το bee-bot έχει τη δυναμική να ενισχύσει την 

ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών στους μαθητές και την μετασχηματιστική και 

μετρική διαδικασία πολύ νωρίτερα απ’ ότι παραδοσιακά αναμένεται. Αναδύονται 

πολλές μοναδικές ευκαιρίες από τη χρήση του διότι τα παιδιά μπορούν να το χειριστούν 

στον πραγματικό κόσμο, ενώ το γεγονός ότι δεν είναι βασισμένο στην οθόνη ενός 

υπολογιστή παρέχει τη δυνατότητα πληθώρας εναλλακτικών στρατηγικών επίλυσης 

προβλημάτων. Οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες δράσης και αναστοχασμού και 

οδηγούνται στον αφηρημένο τρόπο σκέψης. Αυτές οι γνωστικές διαδικασίες 

συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της γνωστικής δομής της εκμάθησης των 

Μαθηματικών (Hoyles και Noss, 2003). Παράλληλα οι μαθητές είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες αξιοποίησής του ρομπότ, γιατί τους παρέχει κίνητρα 

και κρατά την προσοχή τους τεταμένη καθώς αλληλεπιδρούν με τον ερευνητή. 

 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι το προγραμματιζόμενου ρομπότ 

έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από ερευνητές και εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία 

ποικίλων μαθημάτων, μέσα σε κατάλληλα μαθησιακά περιβάλλοντα του 21
ου

 αιώνα για 

τη μεταβίβαση της γνώσης που θεσμοθετείται στα σχολεία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί 

ενεπλάκησαν σε βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κατάφεραν να 

επιτεύξουν τους στόχους τους και να οδηγηθούν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7. Αξιοποίηση του Bee-bot στους νοερούς υπολογισμούς 

 

7.1. Η στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα 

 

Οι Beishuizen, Van Putten and Van Mulken (1997) παρουσίασαν μια στρατηγική 

πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμών σύμφωνα με την οποία, ο δεύτερες όρος χωρίζεται 

σε δύο μέρη ώστε η πρόσθεση ή η αφαίρεση του πρώτου όρου με το ένα μέρος του 

δεύτερου να δίνει ένα πολλαπλάσιο του 10.  
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Η στρατηγική χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πράξη, κατά την εκτέλεση νοερών 

υπολογισμών. Ουσιαστικά ο πρώτος όρος μένει σταθερός και προστίθενται ή 

αφαιρούνται μέρη από τον δεύτερο όρο. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι στον πρώτο όρο 

προστίθεται ή αφαιρείται ένας τέτοιος αριθμός από τον δεύτερο, ώστε ο πρώτος να 

αγγίξει την πλησιέστερη σε αυτόν δεκάδα , γι΄ αυτό και ονομάζεται «πέρασμα από το 

10» (Τζελέπη, 2016). 

 

Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και τα παιδιά δυσκολεύονται αρκετά 

μέχρι να την κατακτήσουν γιατί προϋποθέτει να γνωρίζουν: 

Την αθροιστική ανάλυση των αριθμών μέχρι το 10. Π.χ. 7=5+2 ή 7=4+3 

Τα συμπληρώματα του 10. Π.χ. 10=8+2 ή 10=7+3 

Να συνθέτουν φωνολογικά αριθμούς. Π.χ. 20+6=26 

Να υπολογίζουν φωνολογικά διαφορές στην ίδια δεκάδα. Π.χ. 27-7=20 

Να υπολογίζουν διαφορές αλλάζοντας δεκάδα. Π.χ. 50-7=43 

 

Πρόκειται για μια ώριμη στρατηγική πρόσθεσης ή αφαίρεσης και οι μαθητές πριν τη 

χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τις αριθμητικές σχέσεις (Τζελέπη, 

2016). 

Η διαδικασία με το πάτημα στη δεκάδα προτείνεται αρκετές φορές στους μαθητές μέσα 

από τα σχολικά εγχειρίδια της Β΄ τάξης ως μια στρατηγική νοερών υπολογισμών για 

την επίλυση προβλημάτων. Ανάμεσα στις στρατηγικές νοερών υπολογισμών που 

αναδεικνύονται από τους πρωταγωνιστές των εγχειριδίων υπάρχει τις περισσότερες 

φορές και το «πάτημα» στη δεκάδα. Η εν λόγω στρατηγική προτείνεται στο κεφάλαιο 2 

και στο κεφάλαιο 10. Στα κεφάλαια 3 και 5 ζητείται από τους μαθητές να ερευνούν 

προβληματικές καταστάσεις σε διαφορετικά πλαίσια και να χρησιμοποιούν 

διαφορετικές στρατηγικές νοερών υπολογισμών. Στόχος των κεφαλαίων 18, 19 και 23 

είναι να μπορούν οι μαθητές να κάνουν νοερούς υπολογισμούς πρόσθεσης και 

αφαίρεσης έως το 100 χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές (μία από αυτές είναι 

και το «πάτημα» στη δεκάδα). Τέλος, στα κεφάλαια 49 και 50 οι μαθητές καλούνται να 

αξιολογούν τα δεδομένα και τη λύση ενός προβλήματος και να μπορούν να λύνουν 

προβλήματα χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές νοερών υπολογισμών. 
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7.2. Η αξιοποίηση του bee-bot στη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα 

 

Έχοντας ως αφόρμηση τις διδακτικές παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν, όπου το bee-bot 

χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό μέσο κατά την μαθησιακή διαδικασία ποικίλων 

μαθημάτων, επιλέξαμε κι εμείς να αξιοποιήσουμε το προγραμματιζόμενο ρομπότ στο 

μάθημα των Μαθηματικών.  

 

Σχετικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στο πλαίσιο του μαθήματος των 

Μαθηματικών, οι Panoustopoulos & Sampson (2012) αναφέρουν μια μελέτη 

περίπτωσης της Κe (2008) στην οποία καταγράφηκαν περισσότερο θετικές στάσεις 

μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Οι ίδιοι παρουσιάζουν και 

ανάλογη έρευνα των Rossas et.al. (2007), όπου διαπιστώθηκε η συμβολή των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών: α) στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση, β) στη δυναμική 

της σχολικής τάξης, γ) στη βελτίωση των επιπέδων συγκέντρωσης και προσοχής των 

μαθητών, δ) στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησή τους, ε) στην προώθηση της 

συνεργασία μεταξύ των ομοίων, στ) στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόμενων, ζ) στην καλλιέργεια της υπευθυνότητά τους, και η) στην επίδειξη 

επιμονής για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος. 

 

Έχοντας υπόψη τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και την παιδαγωγική αξία 

των ψηφιακών παιχνιδιών στοχεύοντας στο bee-bot, αποφασίσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε το προγραμματιζόμενο παιχνίδι στην παρακάτω διδακτική 

παρέμβαση δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές να εκτελέσουν νοερούς υπολογισμούς 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη μέθοδο του «πατήματος» στη δεκάδα.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8.1. Σκοπός και Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

8.1.1 Σκοπός της έρευνας-ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η εργασία αυτή εξετάζει την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης με τη 

χρήση ρομποτικής στο μάθημα των Μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει μια 

πρόταση διδασκαλίας για την ανάπτυξη μαθησιακής εμπειρίας ώστε οι μαθητές να 

βρίσκουν αθροίσματα και διαφορές με τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα. Η 

προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση αξιοποιεί το προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee-bot.   

 

Συνεπώς τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας διαμορφώνονται ως εξής:  

 Μπορεί το συγκεκριμένο προγραμματιζόμενο ρομποτάκι να λειτουργήσει ως 

εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού ώστε οι μικροί μαθητές να εκτελούν 

νοερά αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης αξιοποιώντας τη 

στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα; 

 Μπορεί η παιγνιώδης φύση του μικρού προγραμματιζόμενου ρομπότ να αυξήσει 

το επίπεδο συγκέντρωσης και το ενδιαφέρον των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια 

της αλληλεπίδρασής τους με την ερευνήτρια και να προκαλέσει την ενεργητική 

συμμετοχή και τη συνεργασία τους; 

 

8.1.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι υποθέσεις που τέθηκαν προς διερεύνηση 

στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι εξής: 

 Το προγραμματιζόμενο ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ώστε οι 

μαθητές να βρίσκουν αθροίσματα με τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκά-

δα. 
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 Το προγραμματιζόμενο ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ώστε οι 

μαθητές να βρίσκουν διαφορές με τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα. 

 Η παιγνιώδης φύση του προγραμματιζόμενου ρομπότ μπορεί να αυξήσει το επί-

πεδο συγκέντρωσης και το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη διάρκεια μιας 

δραστηριότητας. 

 Η παιγνιώδης φύση του προγραμματιζόμενου ρομπότ μπορεί να προκαλέσει την 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. 

 Η παιγνιώδης φύση του προγραμματιζόμενου ρομπότ μπορεί να εξασφαλίσει τη 

συνεργασία των μαθητών. 

 

8.1.3.  Η Ποιοτική Ερευνητική μέθοδος  

 

Για την ανάπτυξη μαθησιακής εμπειρίας στην εκτέλεση νοερών υπολογισμών η 

παρούσα έρευνα αξιοποιεί την ποιοτική ερευνητική μέθοδο. 

 

Ο Dewey ήδη από το 1938 διαπίστωσε τη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 

εμπειρία και υποστήριξε θερμά την άποψη πως κάθε μορφή εκπαίδευσης γεννιέται 

μέσα από την εμπειρία, παραφράζοντας τα λόγια του Λίνκολν για τη δημοκρατία 

λέγοντας πως η εκπαίδευση είναι «απ΄ την εμπειρία, για την εμπειρία και μέσω της 

εμπειρίας» (Dewey, 1938, όπ. αναφ. στο Δεδούλη, 2002). 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Δεδούλη (2002), ο Dewey υποστηρίζοντας τη θετική αξία 

των εμπειριών για τους μαθητές προτείνει τις δύο αρχές του εμπειρικού συνεχούς: α) 

την αρχή της συνέχειας και β) την αρχή της αλληλεπίδρασης. Η πρώτη αναφέρεται στο 

γεγονός πως κάθε εμπειρία βασίζεται σε προηγούμενες και επιδρά στην ποιότητα των 

επικείμενων εμπειριών. Η δεύτερη αναφέρεται στην αξία των αντικειμενικών και 

εσωτερικών συνθηκών στη δημιουργία της εμπειρίας. Οι δύο αυτές αρχές «στην ενεργό 

ενότητά τους παρέχουν το μέτρο της παιδευτικής σημασίας και της αξίας μιας 

εμπειρίας» (Dewey, 1938). 

 

Η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα επικεντρώνεται στην κατανόηση του 

υποκειμενικού κόσμου της ανθρώπινης εμπειρίας και στοχεύει στην διερεύνηση και 

κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών φαινομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα στον 
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ερευνητή να αντλήσει πλούσιες πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα, αποτελώντας 

την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το 

«πώς» και το «γιατί» ( Ιωσηφίδης, 2001) .  

 

Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια κατά βάση διερευνητική (exploratory) μέθοδο με 

στόχο την ανάδυση νέων τυποποιήσεων και θεωρητικών μοντέλων παρά την 

επαλήθευση υποθέσεων ή τη γενίκευση σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό. Συνιστάται ως η 

κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή για να διερευνηθούν σε βάθος οι αναπαραστάσεις, οι 

στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, καθώς και τα συναισθηματικά δεδομένα της 

συμπεριφοράς των ατόμων (http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-

kind).  

 

Στην ποιοτική προσέγγιση η θεωρία δεν προηγείται της έρευνας αλλά προκύπτει ως 

αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά της ποιοτικής προσέγγισης είναι η ευελιξία που 

χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία, το μικρό δείγμα συμμετεχόντων, η χρήση 

ανοιχτών και ευέλικτων εργαλείων για τη συλλογή στοιχείων και η αξιοποίηση 

εργαλείων ανάλυσης λόγου ή κειμένων (Bryman, 1988; Bernard, 1994). 

 

8.1.4 Ο ρόλος της ερευνήτριας 

 

Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του εγχειρήματος καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια 

ώστε να παρέχονται τα απαραίτητα κίνητρα και να υπάρχει επαρκής και κατάλληλη 

ανατροφοδότηση προς τους μαθητές. Ο ρόλος μας ήταν κυρίως συμβουλευτικός. 

Παρακολουθήσαμε με προσοχή τον καταιγισμό ιδεών, τις συζητήσεις, τις ενέργειες και 

τις αντιδράσεις των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνά μας και κρατήσαμε 

σημειώσεις από όλες τις δραστηριότητες στις οποίες πήραν μέρος οι μαθητές.  

 

 

8.2.Υλοποίηση της Έρευνας 

 

8.2.1 Συμμετέχοντες 

 

http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-kind
http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-kind
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Στο πλαίσιο της έρευνας συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του 105ου 

Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα 16 μαθητές, 12 αγόρια και 4 

κορίτσια  ηλικίας 7-8 χρονών.  

 

Έτσι συγκροτήθηκαν τέσσερις (4) ισάριθμες ομάδες μετά από ομόφωνη απόφαση των 

ίδιων των μαθητών για τη σύνθεση της κάθε ομάδας. Σε κάθε ομάδα κάθε μέλος της 

είχε και έναν ρόλο. Οι ρόλοι ήταν οι εξής: α) ο «προγραμματιστής», δηλαδή το παιδί 

που έλυνε το όποιο πρόβλημα δίνονταν στην ομάδα και προγραμμάτιζε το bee-bot να 

εκτελέσει την όποια διαδρομή, β) οι «παρατηρητές», δηλαδή τα δύο παιδιά που 

παρακολουθούσαν τον τρόπο σκέψης του πρώτου και όπου διαπίστωναν κάποιο λάθος 

ή αντιλαμβάνονταν να έχει αυτό κάποια δυσκολία, παρείχαν βοήθεια ώστε να οδηγηθεί 

γρήγορα και εύκολα στη λύση της άσκησης και γ) ο «γραμματέας», το παιδί που 

συμπλήρωνε τα φύλλα εργασίας που δίνονταν στην ομάδα από την ερευνήτρια ή 

παρουσίαζε στην υπόλοιπη τάξη απόψεις των μελών της ομάδας ή τις απαντήσεις της 

ομάδας του στην ερευνήτρια. 

 

Οι μαθητές συμφώνησαν στην αρχή κάθε νέας δραστηριότητας να εναλλάσσονται οι 

ρόλοι ώστε όλοι να περάσουν από το ρόλο του «προγραμματιστή» - που ήταν άλλωστε 

και αυτός με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι κατάφεραν όλοι οι μαθητές να βιώσουν 

την εμπειρία του προγραμματισμού του ρομπότ και να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί του 

 

 Η διδακτική παρέμβαση διήρκησε 6 ώρες και αφού ολοκληρώθηκε, η ερευνήτρια 

χρειάστηκε μία ώρα ακόμα για να διενεργήσει συνεντεύξεις στους μαθητές.  

 

Τέλος, οι δραστηριότητες της διδακτικής παρέμβασης χωρίστηκαν στις δραστηριότητες 

γνωριμίας των μαθητών με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι και στις κύριες 

δραστηριότητες της δράσης μέσα στην τάξη. 

 

8.2.2. Εργαλεία της έρευνας 

 

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας το εργαστήριο του τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρείχε 4 bee-bots καθώς 

και ένα πλαίσιο δραστηριότητας (κατά τη φάση εξοικείωσης των παιδιών με το 
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προγραμματιζόμενο ρομπότ). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και κατάλληλα δάπεδα από 

χαρτόνι που έφτιαξε η ερευνήτρια πάνω στα οποία εργάστηκαν οι μαθητές. 

 

8.2.3 Συλλογή δεδομένων 

 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί μέθοδοι για 

τη συλλογή δεδομένων: η συστηματική παρατήρηση των μαθητών στην τάξη από την 

ερευνήτρια και η καταγραφή σημειώσεων από την ίδια, η ηχογράφηση/μαγνητοφώνηση 

των μελών των ομάδων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων και η ημι-

δομημένη συνέντευξη που πήρε η ερευνήτρια και από τους 16 μαθητές μετά το τέλος 

των συναντήσεων. 

 

Για τη μελέτη και την αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων της διδακτικής 

παρέμβασης αξιοποιήθηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση (triangulation). 

Τριγωνοποίηση καλείται «η εφαρμογή και ο συνδυασµός διαφορετικών ερευνητικών 

µεθοδολογιών στη διερεύνηση του ίδιου φαινοµένου» (Denzin, 1994β), με στόχο να 

διασφαλιστεί  η εγκυρότητα των δεδομένων του συλλέχτηκαν. 

 

Η Κεδράκα K. (2009), αναφέρει πως η παρατήρηση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει 

στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την άμεση, τη δική 

του παρατήρηση ατόμων, ομάδων, συμπεριφορών, συνθηκών ή χώρων. Ο ερευνητής 

κατά τη διάρκεια της δράσης, προσπαθεί να κρατά συστηματικές σημειώσεις και στη 

συνέχεια τις επεξεργάζεται, τις κωδικοποιεί και τις ταξινομεί ώστε να ερμηνεύσει και 

να αξιολογήσει τα ευρήματά του, προσπαθώντας να μένει αντικειμενικός και 

αμερόληπτος. Βασικό μέλημα του ερευνητή είναι να επιλέξει το τι θα παρατηρήσει και 

το πώς θα καταγράψει τις παρατηρήσεις του, αν δηλαδή η παρατήρησή του θα είναι πιο 

ελεύθερη ή θα στηριχθεί σε ένα προσχεδιασμένο μοντέλο-σχάρα παρατήρησης- του τι 

θέλει να παρατηρήσει και πόσο σημαντικό είναι αυτό για την έρευνά του. Μέσα από 

την παρατήρηση της πραγματικότητας στον φυσικό τόπο και χρόνο που 

διαδραματίζονται τα κοινωνικά φαινόμενα, ο ερευνητής προσπαθεί να διεισδύσει στην 

ομάδα ώστε να εντοπίσει τα αληθινά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της 

κοινότητας ή των καταστάσεων που παρατηρεί. Γενικά, αποτελεί μια πολύ χρήσιμη, 
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επικουρική τεχνική συλλογής δεδομένων, που σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές μπορεί 

να δώσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το υπό μελέτη θέμα. 

 

Οι σημειώσεις που κράτησε η ερευνήτρια παρατηρώντας τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης ήταν σημαντικές δεδομένου ότι αφορούσαν τη σκέψη των 

μαθητών αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

 

Η ηχογράφηση/μαγνητοφώνηση μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη καταγραφή 

συμβάντων και καταστάσεων της σχολικής πραγματικότητας, ενώ παρέχει τη 

δυνατότητα αναπαραγωγής των γεγονότων για ανάλυση και σχολιασμό, περιορίζοντας 

στο ελάχιστο την προκατειλημμένη συλλογή στοιχείων από τον ερευνητή. Θα πρέπει να 

σημειωθεί όμως πως η παρουσία αντίστοιχου εξοπλισμού μπορεί να φέρει σε δύσκολοι 

θέση τα υποκείμενα της έρευνας ή να επηρεάσει τη φυσική συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012). 

 

Η ηχογράφηση των μαθητών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 

βοήθησε στην καταγραφή των συλλογισμών και του τρόπου σκέψης τους, καθώς αυτοί 

εκτελούσαν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης χρησιμοποιώντας τη στρατηγική του 

«πατήματος» στη δεκάδα. 

 

Η συνέντευξη αποτελεί μια διαδεδομένη μέθοδο άντλησης ερευνητικών δεδομένων και 

αφορά τη συλλογή στοιχείων μέσω της άμεσης λεκτικής επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης του ερευνητή με τον ερωτώμενο. Οι απαντήσεις του ερωτώμενου 

μπορούν να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό από τον ερευνητή, ο οποίος μπορεί να 

θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις ώστε να πάρει επιπρόσθετες απαντήσεις (Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012). Σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγονός 

ότι το υποκείμενο της συνέντευξης μπορεί να επηρεαστεί από το άτομο που παίρνει τη 

συνέντευξη (Cohen & Manion, 1997; Ιωσηφίδης, 2003). Στην εκπαιδευτική έρευνα 

συνηθίζεται η χρήση της ημι-δομημένης συνέντευξης, η οποία περιλαμβάνει 

προσχεδιασμένες ερωτήσεις, αλλά ταυτόχρονα παρέχει ελευθερία να συζητηθούν και 

άλλα θέματα που αναδύονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης (Hitchcock & Hughes, 

1989). 
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Η συνέντευξη που πήρε η ερευνήτρια στο τέλος των συναντήσεων εξυπηρέτησε 

προκειμένου να διερευνηθούν οι εντυπώσεις των μαθητών σχετικά με τη διδακτική 

παρέμβαση. Άλλωστε, ο εντοπισμός και η κινητοποίηση σκέψεων και συναισθημάτων 

βοηθά στην οργάνωση της εμπειρίας των ατόμων (Δεδούλη, 2002). 

 

Τα δεδομένα των συνεντεύξεων έτυχαν τριγωνοποίησης µε τα δεδομένα της 

ηχογράφησης και της παρατήρησης των μαθητών, προσδίδοντας αξιοπιστία στα 

ευρήµατα της έρευνας και εξασφαλίζοντας την επάρκεια και καταλληλότητα των 

ερµηνειών που προέκυψαν από τα ευρήµατα αυτά που προέρχονται από διαφορετικές 

πηγές (Maycut & Morehouse, 1994). 

 

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε ώστε η ερευνήτρια να περιγράψει το υπό 

εξέταση ζήτημα με μεγαλύτερη πληρότητα, να αποφύγει παρερμηνείες και να 

περιορίσει τα μειονεκτήματα/προβλήματα που συνδέονται με τις επιμέρους 

διαφορετικές μεθοδολογίες (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012). 

 

Επίσης δόθηκαν και δύο φύλλα εργασίας στους μαθητές, το ένα στη φάση εξοικείωσής 

τους με το ρομπότ και το δεύτερο κατά τη φάση της πρόκλησης, με στόχο να τους 

βοηθήσει να ανασύρουν από τη μνήμη τους πρότερες γνώσεις. 

 

8.2.4 Περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που διενεργήθηκαν ανά διδακτική ώρα 

μέσα στην τάξη στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης και οι οποίες υλοποιήθηκαν σε 

δύο φάσεις: α) στη φάση της εξοικείωσης, στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι 

δραστηριότητες γνωριμίας με το bee-bot και β) στη φάση της πρόκλησης, στην οποία οι 

μαθητές πήραν μέρος στις κύριες δραστηριότητες της δράσης μας. 

 

Η πρόταση διδασκαλίας έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μέσα από τις 

δραστηριότητες γνωριμίας της φάσης της εξοικείωσης με το ρομποτάκι να 

διαπιστώσουν πώς αυτό λειτουργεί, να αλληλεπιδράσουν με αυτό και να ελέγξουν τα 

αποτελέσματα των δεδομένων που εισάγουν σε αυτό. Ακολούθως, στις κύριες 
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δραστηριότητες της φάσης της πρόκλησης το χρησιμοποίησαν ώστε να λύσουν 

προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη μέθοδο του «πατήματος» στη δεκάδα. 

 

8.2.4
α
 Η φάση της εξοικείωσης 

 

Δραστηριότητες 1
ης

 διδακτικής ώρας 

 

Επιδιωκόμενοι Διδακτικοί Στόχοι: 

 

Οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας  

Σε επίπεδο γνώσεων: Να κατανοούν και να ορίζουν την έννοια του ρομπότ. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: α) Να γνωρίσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 

και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του. β) Να εντοπίζουν το «λάθος» και να 

επαναπρογραμματίζουν το bee-bot. 

Σε επίπεδο στάσεων ή αντιλήψεων: Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση 

της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Υλοποίηση-Μεθόδευση 

 

Η δραστηριότητα ξεκίνησε όταν οι μαθητές βρήκαν στα παράθυρα της τάξης τις 

μελισσούλες, οι οποίες δεν έμοιαζαν και τόσο με αυτές που έχουν συνηθίσει να 

βλέπουν στη φύση. Η ερευνήτρια παρότρυνε τα παιδιά να συζητήσουν μεταξύ τους και 

να αναρωτηθούν τι μπορεί να είναι αυτές οι μέλισσες και πως βρέθηκαν στην τάξη 

τους. 

 

Σε αυτή την προπαρασκευστική φάση οι μαθητές ξεκίνησαν έναν καταιγισμό ιδεών 

κάνοντας υποθέσεις και αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι επέμεναν πως τις έφερε η 

ερευνήτρια ή ο δάσκαλός τους. Οι υποθέσεις των μαθητών αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 

ευφάνταστες και μετά από έντονη συζήτηση μία μαθήτρια έκανε την εξής πρόταση:  

«Οι μέλισσες ήρθαν στην τάξη μόνες τους αφού μοιάζουν με ρομπότ»! 

Η ιδέα αυτή ενθουσίασε και βρήκε όλους τους μαθητές σύμφωνους. Έτσι δόθηκε η 

ευκαιρία στην ερευνήτρια να ρωτήσει τα παιδιά εάν γνωρίζουν τι είναι το ρομπότ και 

να ανιχνεύσει πρότερες αναπαραστάσεις των μαθητών σχετικά με τον προγραμματισμό.  
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Στο πλαίσιο αυτής της διερευνητικής μελέτης, η ερευνήτρια κατάφερε και κατέγραψε 

τις πλούσιες ιδέες των παιδιών σχετικά με την έννοια του ρομπότ. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: 

« Ρομπότ είναι μια συσκευή που δουλεύει αυτόματα». 

« Το ρομπότ είναι ένα μηχάνημα που του λέμε εμείς τι να κάνει, είμαστε το 

αφεντικό του». 

«Τα ρομπότ βοηθούν τους ανθρώπους να κάνουν μια δουλειά». 

«Στο διάστημα αντί να πηγαίνουν οι άνθρωποι, στέλνουν ρομπότ».  

« Τα ρομπότ είναι παιχνίδια που πατάμε διάφορα πλήκτρα και αυτά κινούνται ή 

μιλάνε ή αναβοσβήνουν φωτάκια». 

« Το ρομπότ είναι κάτι σαν υπηρέτης του ανθρώπου γιατί κάνει ότι του λέει». 

 

Από τις απαντήσεις των παιδιών φάνηκε πως κατανοούσαν την έννοια του ρομπότ και 

γνώριζαν τη χρήση του σε καθημερινές και άλλου είδους εργασίες. 

 

Επίσης, η ερευνήτρια διαπίστωσε πως όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι έχουν παίξει με 

κάποιο ρομποτάκι τουλάχιστον μία φορά, γεγονός που εν γένει φανέρωνε την ύπαρξη 

προηγούμενης εμπειρίας στον έλεγχο της συμπεριφοράς και της κινητικής κατάστασης 

ενός παιχνιδιού μέσω εντολών. 

 

Στη συνέχεια της πρώτης διδακτικής ώρας έγινε ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες 

μετά τη σύμφωνη γνώμη όλης της τάξης. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα bee-bot και η 

ερευνήτρια παρότρυνε την κάθε ομάδα να δώσει ένα όνομα στη μελισσούλα της και 

έπειτα το κάθε μέλος της κάθε ομάδας να συστηθεί σε αυτήν. 

 

Οι μαθητές αντιμετώπισαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόκληση να εργαστούν με το 

συγκεκριμένο ρομποτάκι  και υποδέχθηκαν το bee-bot με επιφωνήματα θαυμασμού, 

ενώ αρκετοί ρωτούσαν πώς μπορούν να το αγοράσουν για να το έχουν στο σπίτι τους. 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας δόθηκε χρόνος σε όλους τους μαθητές να 

πειραματιστούν με τα 7 πλήκτρα που βρίσκονται στη ράχη του bee-bot και να 

ανακαλύψουν την επίδραση που έχουν στη λειτουργία του. Τα bee-bot είχαν 

αρχικοποιηθεί και έτσι δεν υπήρχε καμία εντολή στη μνήμη τους. Μετά την πρώτη 
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προτροπή της ερευνήτριας, τα παιδιά δοκίμαζαν και χρησιμοποιούσαν τα πλήκτρα για 

να προγραμματίσουν το ρομπότ υποθέτοντας σωστά πως τα πλήκτρα «μπροστά» και 

«πίσω» θα κινήσουν το bee-bot προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.  

 

Κάτι ανάλογο ανέμεναν να συμβεί και με τα πλήκτρα «δεξιά» και «αριστερά». Γρήγορα 

όμως διαπίστωσαν πως κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, καθώς η αλλαγή κατεύθυνσης δε 

συνοδεύεται και από κίνηση, και έτσι επαναντιστοίχισαν τα πλήκτρα αυτά με μια 

καινούρια έννοια, αυτής της δεξιάς ή αριστερής περιστροφής των 90
ο
, έννοια 

διαφορετική από αυτή που συνήθως δίνουμε σε ένα δεξί ή αριστερό βέλος. Συνεπώς τα 

παιδιά αρχικά απέδωσαν λανθασμένα την έννοια του βέλους με αποτέλεσμα να 

χρειαστούν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να περιστρέψουν και να κινήσουν το 

bee-bot. Με την πάροδο του χρόνου και τη συνεργασία των γειτονικών ομάδων, 

φάνηκαν αλλαγές στις αντιλήψεις των παιδιών για την έννοια του βέλους, καθώς 

αντιλήφθηκαν πως για να αλλάξει κατεύθυνση το ρομπότ και να προχωρήσει 

τουλάχιστον ένα βήμα έπρεπε να δοθούν περισσότερες από μία εντολές, πατώντας το 

αριστερό ή το δεξί βέλος, στη συνέχεια το μπροστά ή το πίσω βέλος και φυσικά το 

πλήκτρο Go. Συνεπώς ο επαναπρογραμματισμός των ρομπότ έδειξε μια αλλαγή των 

αντιλήψεων των μαθητών προς το «σωστό» . 

 

Οι ομάδες προβληματίστηκαν και με το πλήκτρο Clear, γρήγορα όμως κατάλαβαν πως 

χρησιμοποιείται όταν το bee-bot καλούνταν να «ξεχάσει» ό,ποια εντολή του είχανε 

δώσει νωρίτερα και να σχεδιάσουνε από την αρχή μια καινούρια διαδρομή. 
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Εικόνα 6 α,β: Οι μαθητές πειραματίζονται με το bee-bot. 

 

Λίγο πριν το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας δόθηκε σε κάθε ομάδα προς 

συμπλήρωση ένα φύλλο εργασίας. Στη πρώτη ερώτηση ζητήθηκε να αναφέρει η κάθε 

ομάδα τι ακριβώς είναι η μελισσούλα. Στη δεύτερη ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να 

γράψουν με λόγια τι κινήσεις κάνει  κάθε φορά τα ρομποτάκι, πιέζοντας καθένα από τα 

βασικά  πλήκτρα κίνησης. Αυτούσιο το φύλλο εργασίας βρίσκεται στο παράρτημα Α. 

 

Από τις απαντήσεις των ομάδων στο φύλλο εργασίας φάνηκε πως αντιλήφθηκαν ότι το 

bee-bot είναι ένα ρομπότ που για να κινηθεί πρέπει να του δοθούν κάποιες εντολές και 

η εισαγωγή αυτών των εντολών γίνεται με τα πλήκτρα στη ράχη του, όπου το καθένα 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη και μοναδική κίνηση του ρομπότ. Και οι τέσσερις ομάδες 

συμπλήρωσαν σωστά το φύλλο εργασίας, αναφέροντας πως το Bee-bot είναι ένα 

ρομπότ και γράφοντας δίπλα από κάθε κουμπί την αντίστοιχη σωστή κίνηση που κάνει 

κάθε φορά που το πιέζανε. 

 

Δραστηριότητες 2
ης

 διδακτικής ώρας 

 

Επιδιωκόμενοι Διδακτικοί Στόχοι: 
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Οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας 

Σε επίπεδο γνώσεων: Να αντιληφθούν την έννοια του προγραμματισμού. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: α) Να προγραμματίζουν το ρομποτάκι εισάγοντας 

τις απαραίτητες εντολές ώστε να σχεδιάσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή από το ένα 

σημείο σε ένα άλλο. 

β) Να μπορούν να ακολουθούν λεκτικές οδηγίες (στόχος αναλυτικού προγράμματος). 

γ) Να εντοπίζουν το «λάθος» και να επαναπρογραμματίζουν το bee-bot. 

δ) Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους (στόχος αναλυτικού 

προγράμματος). 

Σε επίπεδο στάσεων ή αντιλήψεων: Να αποδεχθούν την αξία της ομάδας. 

 

Υλοποίηση-Μεθόδευση 

 

Η ερευνήτρια έδωσε σε κάθε ομάδα ένα τετραγωνισμένο χαρτόνι. Το κάθε τετραγωνάκι 

από το χαρτόνι είχε πλευρά 15 εκ. ίση με το βήμα που κάνει κάθε φορά το bee-bot. Στη 

συνέχεια τοποθέτησε σε διαφορετικά τετράγωνα, τέσσερις φωτογραφίες (που 

απεικόνιζαν την ίδια, τον δάσκαλό τους, το σπίτι του και ένα αγαπημένο του 

αντικείμενο) και ένα bee-bot και ζήτησε από τα παιδιά να σχεδιάσουν μια διαδρομή 

ξεκινώντας από ένα σημείο και καταλήγοντας σε ένα άλλο, ώστε η μελισσούλα να 

φτάνει κάθε φορά σε τετράγωνο που βρίσκεται μία από τις φωτογραφίες. 

 

Η όλη δραστηριότητα έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους μαθητές. Τα παιδιά 

σχεδίαζαν διαφορετικές διαδρομές πάνω στο τετραγωνισμένο χαρτόνι, αποφάσιζαν τις 

ακολουθίες των εντολών, επαλήθευαν αν αυτές είναι σωστές παρατηρώντας αν το bee-

bot κινούνταν εκεί που ήθελαν, διόρθωναν τα όποια λάθη σε αυτές τις ακολουθίες και 

στο τέλος τα bee-bot έφταναν στην κάθε φωτογραφία από διαφορετικές διαδρομές. 

Σπάνια ζητούσαν τη βοήθεια της ερευνήτριας και έδειχναν να θέλουν να τα καταφέρουν 

μόνα τους.  

 

Την ίδια στιγμή οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που 

ενθάρρυνε τον πειραματισμό και έδινε τη δυνατότητα να βλέπουν άμεσα το 

αποτέλεσμα του προγραμματισμού του ρομπότ (Καρατράντου, Παναγιωτόπουλος & 

Πιερρή, 2006), ενώ παράλληλα ωθούσε τους μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργική 
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φαντασία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί μαθητές πριν δώσουν τις σωστές 

εντολές στα ρομποτάκια,  κατά τη διάρκεια των δοκιμών «περνούσαν» τα bee-bot πάνω 

από τα τετράγωνα κρατώντας τα στα χέρια τους, μετρώντας τα βήματα που έπρεπε να 

κάνουν και την ενδεχόμενη αλλαγή πορείας που έπρεπε να ακολουθήσουν. 

 

Εικόνα 7: Οι μαθητές εργάζονται με το bee-bot στο τετραγωνισμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων από χαρτόνι. 

 

Σε επόμενη δραστηριότητα οι ομάδες έπαιξαν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. 

Δόθηκε από την ερευνήτρια ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων με το χάρτη ενός νησιού. Η 

κάθε ομάδα προγραμμάτισε το bee-bot της σύμφωνα με τις προκλήσεις που έθεσε η 

ερευνήτρια (π.χ. η ερευνήτρια τοποθέτησε τον θησαυρό σε ένα από τα τετράγωνα και 

ζήτησε από την κάθε ομάδα να οδηγήσει-προγραμματίσει το ρομπότ να εκτελέσει μια 

διαδρομή και να φτάσει στο τετράγωνο του θησαυρού). Νικητές ήταν τα μέλη της 

ομάδας που το ρομποτάκι τους εκτέλεσε τη διαδρομή σωστά και στον πιο σύντομο 

χρόνο από τις υπόλοιπες ομάδες. 
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Εικόνα 8: Οι μαθητές παίζουν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. 

 

Παρατηρώντας τους μαθητές η ερευνήτρια διαπίστωσε ένα αυξημένο ενδιαφέρον και 

αφοσίωση στην εργασία τους. Όλα τα μέλη των ομάδων έδειχναν ικανά να σχεδιάσουν 

τον τρόπο λύσης της δραστηριότητας που τους είχε δοθεί. Η ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας καθιστούσε αναγκαία τη συνεννόηση και την αλληλοϋποστήριξη των 

παιδιών μέσα στην ομάδα. Η μεταξύ τους συνεργασία ανέπτυξε το αίσθημα της 

συλλογικής σκέψης και το πνεύμα ομαδικότητας (Καρατράντου, κ.ά., 2006).  

 

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες γνωριμίας με το bee-bot, οι μαθητές χωρισμένοι 

σε ομάδες εργάστηκαν επιμελώς, ώστε να  προγραμματίσουν το ρομπότ να κινηθεί -σε 

μία ευθεία γραμμή-από ένα σημείο σε ένα άλλο, χωρίς να γίνεται αναφορά στις μονάδες 

μέτρησης.  

 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να υπολογίσουν από πριν οι μαθητές πόσες ωθήσεις 

έπρεπε να δώσουν στο ρομποτάκι πατώντας τα πλήκτρα στη ράχη του, ώστε να φτάσει 

στο τέλος της διαδρομής «χτυπώντας» ένα κυβάκι-«κυψέλη» που είχε τοποθετηθεί εκεί. 

Τα παιδιά παρατήρησαν πως για να επιτευχθεί αυτό δε γινόταν να πατήσουν τυχαίες 

επαναλήψεις στα πλήκτρα στο ρομπότ. Έτσι κόλλησαν στο πάτωμα μία χαρτοταινία 

σημειώνοντας πάνω σε αυτή τα βήματα του ρομπότ ανάλογα με τις φορές που 

πατούσαν το πλήκτρο που κινούσε το bee-bot προς τα μπροστά, μέχρι που βρήκαν 

πόσες φορές έπρεπε να πατήσουν το μπροστά πλήκτρο ώστε να κάνει τα αντίστοιχα 

βήματα η μελισσούλα και να φτάσει στο κυβάκι-«κυψέλη» της. Μετά από πολλές και 



68 

 

επίμονες προσπάθειες και οι τέσσερις μελισσούλες έφτασαν στα κυβάκια- «κυψέλες» 

τους, ολοκληρώνοντας τη προγραμματιζόμενη διαδρομή.  

  

 

Εικόνα 9
 
α, β: Οι μαθητές «οδηγούν» τις μελισσούλες στις «κυψέλες» τους. 

 

Τα μέλη των ομάδων ακολουθώντας τη συνεργατική διαδικασία στην οποία είχαν 

εξασκηθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες, συναποφάσιζαν για το πόσες ωθήσεις 

έπρεπε να δώσουν στη μελισσούλα-ρομπότ ώστε να φτάσει με επιτυχία στην κυψέλη 

της. Κατ΄ αυτό τον τρόπο προγραμμάτιζαν, δοκίμαζαν και αν δεν κατάφερνε να φτάσει 

το ρομποτάκι στην κυψέλη έκαναν τις αναγκαίες αλλαγές στον προγραμματισμό του 

μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. 

 

Καταλήγουμε συνεπώς στο συμπέρασμα πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων γνωριμίας με το bee-bot, oι μαθητές αντιμετώπισαν με συνέπεια και 

σοβαρότητα όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούσαν σύνθετες 

δεξιότητες αλληλεπίδρασης των ίδιων τόσο με το υλικό όσο και με τις εμπλεκόμενες 

έννοιες του προγραμματισμού και της λογικομαθηματικής σκέψης. Ανέπτυξαν κίνητρα 

μάθησης και ερευνητικό ενδιαφέρον να ανακαλύψουν αλλά και να μάθουν πώς 

λειτουργεί το προγραμματιζόμενο παιχνίδι. 

 

Παράλληλα, ανακάλυψαν τον προγραμματισμό μέσα από μια βιωματική προσέγγιση. 

Διαπίστωσαν πως αφού σχεδιαστεί μία διαδρομή, έπρεπε να βρεθεί μία ακολουθία στα 
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πλήκτρα του bee-bot να πατήσει κάποιος, ώστε το ρομπότ να ακολουθήσει τη 

σχεδιασμένη διαδρομή. Έτσι εξοικειώθηκαν με την ιδέα ότι μια σειρά εντολών οδηγεί 

σε συγκεκριμένες δράσεις αλλά και το αντίστροφο, ότι δηλαδή οι διάφορες δράσεις 

μπορούν να υλοποιηθούν από μια σειρά εντολών.  

 

Την ίδια στιγμή οι μαθητές εξασκήθηκαν και στη διαδικασία εντοπισμού λαθών. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «εάν διδάξουν σωστά τη μελισσούλα θα ακολουθήσει 

τη διαδρομή που σχεδίασαν. Αν δε συμβεί αυτό, τότε έχουν διδάξει λάθος τη μέλισσα 

και πρέπει να αλλάξουν τη συμπεριφορά της αλλάζοντας τη διδασκαλία τους που 

σημαίνει πως πρέπει να αφιερώσουν χρόνο στο να σχεδιάσουν τι θέλουν να κάνει η 

μέλισσα».  

 

Μέσα από τη διερεύνηση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη εξοικειώθηκαν με τη 

λειτουργία του bee-bot κατανοώντας ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 

ρομπότ είναι η αυτοματοποίηση των κινήσεών τους. 

 

Έχοντας επίγνωση πως για την εκτέλεση μιας διαδρομής από το ρομπότ δεν υπάρχει 

μόνο μια σωστή απάντηση, οι μαθητές ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους και τη 

φαντασία τους.  

 

Η συνεργασία αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων γνωριμίας και 

συνέβαλε στην αύξηση των κινήτρων των παιδιών ενώ παράλληλα προήγαγε τις 

επικοινωνιακές ικανότητές τους. Τα παιδιά αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους και με το 

προγραμματιζόμενο ρομπότ, ακολούθησαν μια σειρά βημάτων συνεργασίας  μέσα στα 

πλαίσια των ομάδων ενώ μερικοί μαθητές προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τις «αντίπαλες 

ομάδες» σε προβληματισμούς που είχαν σχετικά με τη λειτουργία του ρομπότ. Κάποιοι 

μάλιστα προσπάθησαν να προβάλουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον προγραμματισμό 

αλλά και να τις μεταδώσουν στους υπόλοιπους. 

 

Χαρακτηριστικό ήταν ότι τα αγόρια είχαν την τάση να αρχίσουν να επεξεργάζονται 

αμέσως το προγραμματιζόμενο ρομποτάκι πατώντας τα πλήκτρα του και προσπαθώντας 

να κατανοήσουν τι ενέργεια προβλέπει το καθένα από αυτά, πριν αρχίσει η εισαγωγική 

ενημέρωση της ερευνήτριας. Αμέσως μετά την πρώτη προτροπή της ερευνήτριας να 
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δοκιμάσουν τη λειτουργία του ρομπότ, οι μαθητές άρχισαν να κάνουν δοκιμές και να 

πειραματίζονται με βάση τις δικές τους ιδέες. 

 

Η ερευνήτρια λειτούργησε υποστηρικτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Ήταν ιδιαίτερα συνεργασιακή με τους μαθητές, αναπτύσσοντας μαζί τους σχέσεις 

συνεργασίας μέσα σε ένα δημοκρατικό κλίμα. Καθοδηγούσε τις ομάδες, απαντούσε σε 

απορίες των μαθητών και λειτουργούσε συμβουλευτικά όταν οι ομάδες συναντούσαν 

δυσκολίες κατά την ενασχόλησή τους με το ρομπότ, αφυπνώντας όλες τις δημιουργικές 

τους δυνάμεις. Παράλληλα επισήμανε σημαντικά στοιχεία που προέκυπταν κατά τον 

πειραματισμό και την παρατήρηση της συμπεριφοράς του ρομπότ από τους μαθητές. 

 

8.2.4β Η φάση της πρόκλησης 

 

Δραστηριότητες 3
ης, 

4
ης

 5
ης

 και 6
ης

  διδακτικής ώρας 

  

Επιδιωκόμενοι Διδακτικοί Στόχοι (3
ης 

4
ης

 5
ης

 και 6
ης

 ώρας): 

 

Οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας 

Σε επίπεδο γνώσεων: Να κάνουν νοερούς υπολογισμούς πρόσθεσης και αφαίρεσης ως 

το 100 ακολουθώντας τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα (στόχος αναλυτικού 

προγράμματος). 

Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: α) Να πειραματίζονται και να επιλύουν 

προβλήματα με τη βοήθεια του προγραμματιζόμενου ρομπότ  «πατώντας» στη δεκάδα. 

β) Να εντοπίζουν το λάθος, να αναστοχάζονται και να αναδιοργανώνουν τη σκέψη τους 

προτείνοντας νέες λύσεις. 

γ) Να εργάζονται σε ομάδες και να επικοινωνούν μεταξύ τους για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου αποτελέσματος (στόχος αναλυτικού προγράμματος). 

 Σε επίπεδο στάσεων ή αντιλήψεων: Να αποδεχθούν την αναγκαιότητα της συνεργασίας 

και της αλληλοβοήθειας για την επίλυση προβλημάτων. 

 

Υλοποίηση-Μεθόδευση  

 

3
η
 Διδακτική Ώρα: 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις-έλεγχος 

Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν οι εκπαιδευτικοί θέτουν σημείο αφετηρίας της 

διδασκαλίας τους τις προγενέστερες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών τους και έτσι 

η διαδικασία της μάθησης και η απόκτηση της γνώσης, ιδιαίτερα της μαθηματικής, 

είναι μια διαδικασία συνεχής και κυρίως κατασκευαστική διότι οι μαθητές οικοδομούν 

τη νέα γνώση σταδιακά (Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού, βιβλίο δασκάλου). Καθώς οι νέες 

πληροφορίες που επεξεργάζεται ο κάθε μαθητής γίνονται γνώση όταν συνδέονται με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του, η ερευνήτρια υλοποίησε δραστηριότητες για να ελέγξει : 

α) εάν οι μαθητές γνώριζαν την αθροιστική ανάλυση των αριθμών μέχρι το 10, π.χ. 

8=3+5 ή 8=6+2. 

β) εάν οι μαθητές γνώριζαν τα συμπληρώματα του 10 (π.χ. 10=6+4) 

γ) εάν οι μαθητές  μπορούσαν να συνθέτουν φωνολογικά αριθμούς (π.χ. 20+4=24, 

40+6=46). 

δ) εάν οι μαθητές μπορούσαν να υπολογίσουν φωνολογικά διαφορές στην ίδια δεκάδα 

(π.χ. 45-5= 40). 

ε) εάν οι μαθητές μπορούσαν να υπολογίσουν διαφορές αλλάζοντας δεκάδα (π.χ. 60-

4=56). 

 

Στην αρχή της 3
ης

 διδακτικής ώρας οι μαθητές πήραν μέρος σε δραστηριότητες και 

ανέσυραν από τη μνήμη τους τα «ζευγαράκια/παρεούλες του 10», δηλαδή τα ζευγάρια 

των μονοψήφιων αριθμών των οποίων το άθροισμα ισούται με το 10, π.χ. 10 = 6+4 ή 10 

=7+3. Πραγματοποιήθηκαν και δραστηριότητες όπου οι μαθητές «έχτιζαν» τα 

«σπιτάκια» του κάθε αριθμού, δηλαδή την αθροιστική ανάλυση των αριθμών μέχρι το 

10, π.χ. 6=4+2 ή 6=5+1.  

 

Έτσι η ερευνήτρια έβαζε το bee-bot κάθε φορά σε διαφορετικό αριθμό μιας 

αριθμογραμμής από το 1 έως το 10 και ζητούσε από κάθε παιδί να βρει το συμπλήρωμα 

του αριθμού που αυτή έλεγε ώστε το άθροισμα των δύο να δίνει τον αριθμό στόχο που 

ήταν γραμμένος στον πίνακα και που πάνω σε αυτόν βρισκόταν ένα άλλο bee-bot και 

«περίμενε παρέα», επισημαίνοντας στο κάθε παιδί να μη μετρά τα τετραγωνάκια που 

υπολείπονταν. Με άλλα λόγια οι μαθητές κλήθηκαν να πουν πόσα έλειπαν κάθε φορά 

από τον αριθμό που έλεγε η ερευνήτρια για να φτάσουν στο στόχο. 
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Ως επί το πλείστον τα παιδιά εύκολα έβρισκαν τόσο το συμπλήρωμα του 10 όσο και 

την αθροιστική ανάλυση των αριθμών, καθώς ήταν κάτι που το είχαν διδαχθεί στην Α΄ 

Δημοτικού και που το χρησιμοποιούσαν τακτικά μέσα στις εργασίες του σχολικού 

εγχειριδίου. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων τρεις από τους μαθητές έκαναν λάθος 

υπολογισμούς και το bee-bot δεν κατάφερε με τις ωθήσεις που του έδωσαν να φτάσει 

στον αριθμό-στόχο. Τότε η ερευνήτρια έκανε παρέμβαση ζητώντας από τους μαθητές 

να αναστοχαστούν και στη συνέχεια να επαναπρογραμματίσουν το ρομποτάκι ώστε να 

καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδρομή του από τον έναν αριθμό στον 

άλλο. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα παιδιά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις 

προπαρασκευαστικές δραστηριότητες. 

 

 

Εικόνα 10 α,β,γ,: Οι μαθητές υλοποιούν τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες. 

 

Ακολούθως, για λόγους ευελιξίας και καλύτερου συντονισμού, τα παιδιά χωρίστηκαν 

και εργάστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Για περισσότερη εξάσκηση, και για 

να βεβαιωθεί η ερευνήτρια πως οι μαθητές γνώριζαν τα βασικά αριθμητικά δεδομένα 

των μονοψήφιων αριθμών, αλλά και να συνθέτουν φωνολογικά αριθμούς ή να 

υπολογίζουν φωνολογικά διαφορές στην ίδια ή δεκάδα ή αλλάζοντας δεκάδα, μοίρασε 
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σε κάθε ομάδα προς συμπλήρωση ένα φύλλο εργασίας. Βασική επιδίωξη ήταν η 

εφαρμογή της στρατηγικής από το πραξιακό (bee-bot) στο συμβολικό επίπεδο ( εργασία 

με το νου). Η προπαρασκευαστική αυτή δραστηριότητα έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών πάνω στις οποίες θα δομούνταν στη συνέχεια  η 

νέα γνώση. 

 

Και οι τέσσερις ομάδες συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας χωρίς να ζητήσουν βοήθεια 

από το δάσκαλο της τάξης ούτε από την ερευνήτρια και έτσι η τελευταία προχώρησε 

στην υλοποίηση των κύριων δραστηριοτήτων με το προγραμματιζόμενο ρομποτάκι. 

Αυτούσιο το φύλλο εργασίας υπάρχει στο παράρτημα Β. 

 

4
η
 Διδακτική ώρα: 

Συνεχίζοντας με την κύρια δραστηριότητα σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα bee-bot και ένα 

τετράγωνο πλαίσιο δραστηριοτήτων με πλευρά μήκους 1,5μ. χωρισμένο σε 10 

τετραγωνάκια πλευράς 15 εκ. το καθένα, όσο και το βήμα που κάνει το ρομποτάκι. 

 

Εικόνα 11: Το πλαίσιο δραστηριοτήτων. 

 

Η πρόσθετη δεξιότητα που απαιτούνταν σε αυτή τη δραστηριότητα ήταν να βρίσκουν οι 

μαθητές την επόμενη, μεγαλύτερη του α΄ προσθετέου «στρογγυλή» δεκάδα. Για το 

λόγο αυτό η ερευνήτρια έδειξε τις δεκάδες στην αριθμογραμμή από το 10-100 

(10,20,30…) και όλοι οι μαθητές διάβαζαν δυνατά. 

 

Έπειτα η ερευνήτρια έγραψε στον πίνακα την πρόσθεση: 17+5=___ . Ακολούθως 

ξεκίνησε τη διήγηση μιας ιστορίας ως εξής: «Η μελισσούλα bee-bot ένα πρωί βρέθηκε 
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στο λουλούδι με τον αριθμό 17. Εκείνο το πρωί όμως φυσούσε δυνατός αέρας και με 

πέντε δυνατά φυσήματα, ίσης έντασης, η μελισσούλα βρέθηκε σε ένα άλλο λουλούδι 

κάνοντας όμως και μια μικρή στάση σε ένα λουλούδι που είχε πάνω του μια 

«στρογγυλή» δεκάδα. α) Ποιο λουλούδι ήταν αυτό; β) Σε ποιο λουλούδι έφτασε τελικά 

η μελισσούλα»; 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από την κάθε ομάδα να τοποθετήσει το bee-bot πάνω στο 

λουλούδι με τον αριθμό 17. Κατόπιν κάθε ομάδα βρήκε την πλησιέστερη προς τα πάνω 

«στρογγυλή» δεκάδα του αριθμού 17, βάση της γνώσης των αριθμητικών δεδομένων 

του 10, και προγραμμάτισε το bee-bot ώστε να φτάσει από το 17 στο 20.  

 

Οι ομάδες έδωσαν στα ρομποτάκια τρεις (3) ωθήσεις προς τα μπροστά και αυτά 

βρέθηκαν επάνω στο λουλουδάκι του 20. Επομένως 17+3=20, οπότε οι μαθητές 

απάντησαν και το πρώτο ερώτημα του προβλήματος.  

 

Η ερευνήτρια έπειτα κάλεσε τις ομάδες τα θυμηθούν την πρόσθεση που ήταν γραμμένη 

στον πίνακα και με καθοδηγητικές ερωτήσεις (π.χ. από τα πέντε (5) βήματα το bee-bot 

έκανε τα τρία (3), πόσα του μένουν να κάνει ακόμα για να φτάσει στον προορισμό του;) 

οι ομάδες βρήκαν το συμπλήρωμα του 5 και στη συνέχεια επαναπρογραμμάτισαν το 

ρομπότ να φτάσει στο 22, το οποίο ήταν και το τελικό άθροισμα. Έβαλαν το ρομποτάκι 

ξανά στο τετράγωνο με τον αριθμό 17, και εισήγαν τις παρακάτω εντολές: τρεις (3) 

ωθήσεις προς τα μπροστά, ένα pause, έπειτα μια δεξιά στροφή 90
ο
  και τέλος δύο (2) 

μπροστινές ωθήσεις. Το προγραμματιζόμενο ρομπότ έφτασε επιτυχώς στην 

πλησιέστερη δεκάδα του 17, δηλαδή το 20, έκανε μία «στάση» ενός δευτερολέπτου και 

έπειτα προχώρησε έως τον αριθμό 22 ολοκληρώνοντας εκεί τη διαδρομή του.  

 

Εικόνα 12: Οι μαθητές παρακολουθούν τη διαδρομή του bee-bot από το ένα λουλούδι στο άλλο. 
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Οι μαθητές μέχρι το τέλος της ώρας επιδόθηκαν σε ανάλογες δραστηριότητες όπου 

έβρισκαν αθροίσματα με τη βοήθεια της στρατηγικής του «πατήματος» στη δεκάδα. 

 

 

Εικόνα 13: Η κάθε ομάδα προγραμματίζει το bee-bot να εκτελέσει μια διαδρομή βρίσκοντας το άθροισμα με τη 
στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ερευνήτρια την κατάλληλη στιγμή αντικαθιστούσε σε κάθε 

ομάδα το αριθμημένο και χωρισμένο σε τετράγωνα πλαίσιο δραστηριοτήτων με ένα 

αντίστοιχο σε διαστάσεις, αλλά χωρίς η κάθε πλευρά να είναι χωρισμένη σε 10 

αριθμημένα τετράγωνα, δυσκολεύοντας περισσότερο τη δραστηριότητα. Έτσι οι 

μαθητές εξοικειώθηκαν περαιτέρω σε αυτή τη στρατηγική υπολογισμού αθροισμάτων, 

αποδομώντας κάθε φορά τον β΄ προσθετέο και προγραμματίζοντας bee-bot σε δύο 

φάσεις, όπου στη δεύτερη εισήγαγαν συμπληρωματικές εντολές. 

 

Εικόνα 14: Το κενό πλαίσιο δραστηριοτήτων. 

 

Η ερευνήτρια παρότρυνε τα παιδιά να εκφράσουν, όπως μπορούσαν, τη σκέψη τους για 

τον τρόπο δηλαδή που σκέφτηκαν να λύσουν το πρόβλημα που είχαν μπροστά τους, 
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καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική μεταγνωστική ικανότητα που 

χρειάζεται να αναπτύξουν όλα τα παιδιά. 

 

Οι περισσότεροι μαθητές αναλύοντας τη σκέψη τους και λέγοντάς δυνατά στην 

ερευνήτρια πώς σκέφτηκαν έλεγαν τα εξής:  

Α1: « 38+5. Από το 38 για να πάω στο 40 θέλω ακόμα 2. Από το 5 μας μένουν άλλα 3. 

Άρα προγραμματίζω το bee-bot να κάνει πρώτα 2 βήματα μπροστά, μετά βάζω παύση, 

στρίβω και μετά θα βάλω και άλλα 3 μπροστά και GO». 

Κ1: « Έχω 16+6 να βρω πόσο κάνει. Το bee-bot είναι στο 16 και από το 6 παίρνω τα  4 

για να μου κάνει 20. Από τα 6 μου μένουν 2. Άρα 20 + 2 = 22. Θα κάνει πρώτα τα 4 

βήματα για να φτάσει στο 20,σταματάει, στρίβει και μετά άλλα 2 μπροστά». 

Α7 : «36+7. Παίρνω 4 από τα 7 και 36 + 4 = 40. Και τα 3 που μένουν ……40 + 3 = 43. 

Με το bee-bot κάνουμε 4 βήματα μπροστά, ύστερα σταματάμε, στρίβουμε και μετά 

κάνουμε 3 βήματα μπροστά». 

Α10: «34 + 8. 34 και πόσα 40; Κάνει 6. Από τα 8 μένουν άλλα 2 και 40 + 2 ……42. 

Δηλαδή, κάνουμε 6 φορές μπροστά, μετά κάνουμε παύση, μετά στρίβουμε και μετά 

κάνουμε 2 φορές μπροστά». 

 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τη σκέψη μιας μαθήτριας η οποία απλοποιώντας 

ακόμη περισσότερο τη σκέψη της εκεί που οι μονάδες του δεύτερου όρου ήταν 

περισσότερες από αυτές του πρώτου σκέφτηκε ως εξής: 

Κ4: «Έχω 13+9 να βρω πόσο κάνει. Για να γίνει πιο εύκολο αντί για το 13 βάζω 19 και 

θα πω 19+3…… Θα πατήσω 1 βήμα για το 20, θα κάνω στάση, στροφή και μετά άλλα 2 

και κάνει 22». 

 

Κάποιοι μαθητές δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι αν θα τα καταφέρουν να 

προγραμματίσουν το ρομπότ ώστε να φτάσει επιτυχώς στον προορισμό του που θα 

αποτελούσε και τη λύση του αθροίσματος που είχαν μπροστά τους. Ωστόσο έχοντας 

την πρότερη εμπειρία από τις δραστηριότητες της φάσης εξοικείωσης, τα κατάφεραν σε 

ικανοποιητικό βαθμό αν και συνάντησαν κάποιες δυσκολίες ως προς τη νέα στρατηγική 

εκτέλεσης νοερών υπολογισμών. Η δυσκολία τους ήταν στο γεγονός ότι συχνά 

ξεχνούσαν να αποδομήσουν το β΄ προσθετέο. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας όμως 

διόρθωναν τα όποια λάθη γίνονταν από τους συμμαθητές τους, εξηγώντας κάθε φορά 
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πως από το δεύτερο αριθμό ήδη «έχουμε πάρει» κάποιες μονάδες και έχουν μείνει οι 

υπόλοιπες για την τελική πρόσθεση. Μέχρι το τέλος της ώρας παρακολουθώντας τον 

τρόπο σκέψης των υπόλοιπων παιδιών και έχοντας εκτελέσει αρκετές διαδρομές 

κατάφερναν να λύνουν επιτυχώς τα αθροίσματα οδηγώντας σωστά τα ρομποτάκια και 

ακολουθώντας τη νέα στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα. 

 

Δύο μαθητές, δεν κατάφεραν να κατακτήσουν και επομένως να χρησιμοποιούσαν την 

καινούρια στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα, αλλά προσπαθούσαν να λύσουν 

τα προβλήματα με άλλες πιο απλές μεθόδους, όχι τόσο σύνθετες, αποδεκτές ωστόσο 

από την ερευνήτρια. Παρόλα αυτά, προγραμμάτιζαν σωστά το ρομπότ λύνοντας με 

επιτυχία τα αθροίσματα, σκεπτόμενοι  ως εξής: 

Α3: «16+6. Σκέφτηκα: 6+6 μας κάνει 12. Παίρνω το 1 που είναι το 10 και το βάζω στο 

12 και γίνεται 22. Άρα βάζω στο ρομπότ 16 βήματα και μετά θα κάνω στάση. Ύστερα θα 

βάλω και άλλα 6 βήματα μπροστά….. 1,2,3,4,στροφή, 5,6 και GO». 

Α12: «22+9. Βάζω το bee-bot πάνω στον αριθμό 22 και του δίνω 

1,2,3,4,….,8,μπροστά,στρίβω, 1 βήμα μπροστά και μετά GO και έτσι φτάνει στο 31».  

 

5
η
 Διδακτική ώρα: 

Η 5η ώρα ξεκίνησε με την ερευνήτρια να γράφει στον πίνακα της τάξης τη διαφορά 24-

6=__ τροποποιώντας την προηγούμενη ιστορία λέγοντας πως η μελισσούλα βρισκόταν 

πάνω στο λουλούδι με τον αριθμό 24 και καθώς ήταν πολύ αδύναμη και πεινασμένη ο 

δυνατός νοτιάς την έσπρωξε προς τα πίσω φυσώντας με την ίδια ένταση 6 φορές, 

κάνοντας πάλι μια μικρή στάση στον αριθμό με τη «στρογγυλή» δεκάδα. 

 

Οι ομάδες δούλεψαν με τον ίδιο τρόπο όπως εργάστηκαν για να βρουν τα αθροίσματα 

στην προηγούμενη δραστηριότητα. Κάθε ομάδα τοποθέτησε το bee-bot της στο 

λουλουδάκι με τον αριθμό 24. Κατόπιν βρήκε την πλησιέστερη προς τα κάτω 

«στρογγυλή» δεκάδα του αριθμού 24. Εκείνη τη στιγμή ζητήθηκε από όλες τις ομάδες 

να προγραμματίσουν τα bee-bot ώστε να φτάσουν από το 24 στο 20. Έτσι οι ομάδες 

προγραμμάτισαν τα ρομποτάκια να κάνουν τέσσερα (4) βήματα προς τα πίσω ώστε να 

φτάσουν επάνω στο λουλούδι του 20. Επομένως 24-4=20 και οι μαθητές βρήκαν το 

λουλούδι με τη «στρογγυλή» δεκάδα. Η ερευνήτρια κάλεσε τις ομάδες να θυμηθούν την 

αφαίρεση που ήταν γραμμένη στον πίνακα και με καθοδηγητικές ερωτήσεις (π.χ. από 



78 

 

τα έξι (6) βήματα το bee-bot έκανε τα τέσσερα (4), πόσα του μένουν να κάνει ακόμα 

για να φτάσει στον προορισμό του;) οι ομάδες βρήκαν το συμπλήρωμα του 6, δηλαδή 

σε αυτή την περίπτωση το 2 και επαναπρογραμμάτισαν τα ρομπότ να φτάσουν στο 18, 

το οποίο ήταν και η διαφορά της αφαίρεσης, δίνοντας αρχικά 4 ωθήσεις προς τα πίσω, 

ένα pause, στροφή 90
ο
 και ακολούθως άλλες 2 ωθήσεις προς τα πίσω. Στο τέλος της 

ώρας δόθηκαν στους μαθητές να βρουν και άλλες διαφορές με ανάλογο τρόπο. 

 

 

Εικόνα 15: Οι μαθητές παρακολουθούν το bee-bot να κινείται πάνω στην αριθμογραμμή ώστε να  επιλύσουν το 
πρόβλημα με τη στρατηγική του "πατήματος" στη δεκάδα. 

 

Και σε αυτή τη δραστηριότητα η ερευνήτρια, άλλαζε την κατάλληλη στιγμή σε κάθε 

ομάδα το πλαίσιο δραστηριοτήτων με το αντίστοιχο κενό, ανεβάζοντας και εδώ το 

επίπεδο δυσκολίας των προς επίλυση προβλημάτων. Έτσι οι μαθητές εξοικειώθηκαν 

περαιτέρω σε αυτή τη στρατηγική υπολογισμού διαφορών, αποδομώντας κάθε φορά 

τον β΄ όρο (αφαιρετέο) και προγραμματίζοντας το bee-bot σε δύο φάσεις, όπου στη 

δεύτερη εισήγαγαν συμπληρωματικές εντολές. 

 

Η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά να παρουσιάσουν τον τρόπο που σκέφτηκαν 

προκειμένου να εκτελέσουν τους νοερούς υπολογισμούς και να βρουν τις διαφορές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σκέψη κάποιων μαθητών: 

Α4: «42-5. Από το 42 πόσα χρειάζεται να αφαιρέσω για να πάω στο 40;…..Αφαιρώ 2. 

Άλλα πόσα χρειάζομαι για να κάνω 5; …..3. Άρα θα αφαιρέσω άλλα 3 και μας κάνει 37». 

Α5:« 44-6. Από το 44 θα πάει πίσω 4 βήματα και μετά στάση στο 40. Ύστερα στρίβω και 

μετά άλλα 2 που μείνανε από το 6 και φτάνει στο 38». 
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Α6: «25-7. Βρισκόμαστε στο 25. Πρώτα πέντε 5 βήματα πίσω. Στάση και μετά στρίβω 

και άλλα 2…έφτασα στο 18». 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές ήταν πιο εξοικειωμένοι με τη στρατηγική του 

«πατήματος στη δεκάδα» και αποδομούσαν τον αφαιρετέο πιο εύκολα απ΄ ότι έκαναν 

την προηγούμενη ώρα που εκτελούσαν νοερούς υπολογισμούς στην πρόσθεση.  

 

Και σε αυτήν την περίπτωση ένας μαθητής, δεν κατάφερε να κατακτήσει τη νέα 

στρατηγική και ανέλυσε τον τρόπο σκέψη του μετρώντας ένα-ένα και 

προγραμματίζοντας το ρομποτάκι να εκτελέσει τη διαδρομή προς τα πίσω ως εξής: 

Α12: «45-7. Από τα 45 βγάζω 7. Άρα 1, 2, 3, 4, 5…., στροφή, 6, 7 βήματα προς τα πίσω 

και GO». 

 Ωστόσο η ερευνήτρια δεν τον διόρθωσε αλλά του επέστησε την προσοχή στη σκέψη 

των υπόλοιπων μελών της ομάδας του λέγοντάς πως μετά από αυτό ίσως αλλάξει 

γνώμη και του φανεί πιο εύκολο να εκτελεί νοερά αφαιρέσεις με τον τρόπο που έδειξε η 

ίδια εκείνη την ημέρα στα παιδιά. Ο μαθητής ήταν ο ίδιος που και στις δραστηριότητες 

της προηγούμενης ώρας δεν είχε κατορθώσει να οικειοποιηθεί τη στρατηγική του 

«πατήματος» στη δεκάδα. και υπολόγιζε τα αθροίσματα ανεβαίνοντας ένα-ένα. 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις τα μέλη της μιας ομάδας παρουσίαζαν στα μέλη κάποιας άλλης 

τη λύση τους βρίσκοντας έτσι την ευκαιρία να ελέγχουν την ορθότητα των 

συλλογισμών τους στην προσπάθειά τους να επιλύσουν τα προβλήματα που είχαν 

μπροστά τους. 

 

6
η
 διδακτική ώρα: 

Στην αρχή της 6
ης

 διδακτικής ώρας η ερευνήτρια έγραψε στον πίνακα την πρόσθεση 

23+___= 32 και η δραστηριότητα άρχισε λέγοντας: «Η μελισσούλα σήμερα θέλει να 

πάει στο λουλουδάκι με τον αριθμό 32. Πόσες φορές πρέπει να φυσήξει με την ίδια 

ένταση ο βοριάς για να φτάσει στο λουλούδι; (δεν ξεχνώ πως η μελισσούλα είναι μικρή 

και κουράζεται εύκολα, επομένως πρέπει να κάνει στάση και στον αριθμό με τη 

«στρογγυλή» δεκάδα). 
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Η κάθε ομάδα έβαλε το bee-bot στο λουλουδάκι με τον αριθμό 23. Στη συνέχεια βρήκε 

την επόμενη «στρογγυλή» δεκάδα του 23 που σε εκείνη την περίπτωση ήταν το 30. 

Ακολούθως με το συμπλήρωμα του 10 βρήκε πως για να φτάσει στο 30 χρειαζόταν 

επτά (7) φυσήματα ίσης έντασης και προγραμμάτισε το bee-bot της δίνοντας επτά (7) 

ωθήσεις προς τα μπροστά για να φτάσει στο λουλούδι του 30. Στη συνέχεια και 

γνωρίζοντας τη φωνολογική ανάλυση των αριθμών, βρήκε πως από το 30 για να φτάσει 

στο 32 χρειάζεται δύο (2) ωθήσεις προς τα μπροστά. Ολοκληρώνοντας τη 

δραστηριότητα οι ομάδες επαναπρογραμμάτισαν το bee-bot σε δύο φάσεις ως εξής: 

τοποθέτηση του bee-bot στο λουλούδι 23, επτά (7) ωθήσεις προς τα μπροστά, pause, 

στροφή, άλλες δύο (2) μπροστινές ωθήσεις και GO ώστε να φτάσει στο 32. Επομένως  

7+2=9, που ήταν και η λύση του προβλήματος. 

 

Η ίδια δραστηριότητα αξιοποιήθηκε και για την εξάσκηση των παιδιών στην αφαίρεση. 

 

Στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά την 6
η
 διδακτική ώρα οι μαθητές έβρισκαν 

με μεγαλύτερη ευκολία τον όρο που έλειπε κάθε φορά από τα αθροίσματα ή τις 

διαφορές. Σε αυτό βοηθούσε τόσο η εξοικείωσή τους στους νοερούς υπολογισμούς 

πρόσθεσης και αφαίρεσης που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ώρες όσο και το 

γεγονός ότι έβλεπαν τον αριθμό-λουλούδι που έπρεπε να πάει η μελισσούλα. Εύκολα 

και γρήγορα προγραμμάτιζαν τη μελισσούλα αναλύοντας τη σκέψη τους στην 

ερευνήτρια ως εξής: 

Α8: «16 + _ = 23. Θέλουμε να πάμε από το 16 στο 23. Έχουμε πρόσθεση και το bee-bot 

θα κάνει βήματα μπροστά. Πρώτα κάνουμε 4 μέχρι το 20, μετά κάνουμε στάση, στροφή 

και μετά πάμε στο 23 με άλλα 3. Συνολικά 7 βήματα». 

Α11: «37 + __ = 43. Από το 37 για να φτάσει στο 43 θέλει βήματα μπροστά. Πρώτα θα 

βάλω 3 και θα κάνω στάση στο 40, στρίβω και μετά άλλα 3, δηλαδή συνολικά 6». 

 

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι δραστηριότητες, η ερευνήτρια πήρε συνέντευξη από 

τους μαθητές που συμμετείχαν στη διδακτική παρέμβαση με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία του μαθήματος και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων από τους μαθητές. Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου επιδιώκοντας η 

ερευνήτρια μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών, να ανιχνεύσει τις εντυπώσεις τους 

για το σύνολο της διδακτικής παρέμβασης, τα στοιχεία που τους άρεσαν ή τους έκαναν 
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εντύπωση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, αν θεωρούσαν πως το bee-bot τους 

βοήθησα να κάνουν ευκολότερα νοερούς υπολογισμούς και αν θα πρότειναν την 

αξιοποίησή του σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. 

 

Εικόνα 16: Η ερευνήτρια παίρνει ατομική συνέντευξη από το κάθε παιδί. 

 

Οι απαντήσεις από τις συνεντεύξεις των μαθητών, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της 

παρατήρησης και της ηχογράφησης/μαγνητοφώνησης που συγκέντρωσε η ερευνήτρια 

αξιοποιήθηκαν κατάλληλα ώστε να απαντηθούν τα δύο βασικά ερωτήματα που τέθηκαν 

για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

 

 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ -

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η δράση που πραγματοποιήθηκε ήταν μια θετική και εποικοδομητική εμπειρία για τα 

παιδιά και επέφερε αξιόλογα αποτελέσματα (Σαμαρά, 2008). Από την ανάλυση των 

ηχογραφήσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών, τα 

καταγεγραμμένα σχόλια και τις συζητήσεις των μαθητών καθώς και την προσεκτική 

παρατήρηση των αντιδράσεων και ενεργειών των παραπάνω από την ερευνήτρια 

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα εξοικειώθηκαν σχετικά γρήγορα με τη χρήση 

του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού, καθώς άλλωστε η χρήση αυτόματων συσκευών 
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αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μέσα από τις 

προπαρασκευαστικές δραστηριότητες τους δόθηκε η δυνατότητα να εξερευνήσουν τη 

λειτουργία της μελισσούλας-ρομπότ, να ελέγχουν τη συμπεριφορά της και να βλέπουν 

άμεσα τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Όλες οι ομάδες στα φύλλα εργασίας 

έδωσαν ακριβείς απαντήσεις σχετικά με το ποια εντολή αντιστοιχεί στο κάθε πλήκτρο 

όταν ο χρήστης προγραμματίζει το ρομπότ. 

 

Όσο αφορά την κατανόηση της έννοιας ρομπότ, από τις απαντήσεις του φύλλου 

εργασίας έγινε σαφές πως όλοι οι μαθητές μπορούσαν να εξηγήσουν τι είναι και που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ρομπότ. Άλλωστε όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι μαθητές 

καθημερινά έρχονται σε επαφή και χειρίζονται ρομποτικά συστήματα στην κοινωνική 

και οικογενειακή τους ζωή. 

 

Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη χρήση του προγραμματιζόμενου ρομπότ 

bee-bot συνάδει με τα έξι βήματα για τη λύση προβλήματος που εισάγει ο Polya (1957): 

α) κατανόηση του προβλήματος, β) αναπαράσταση του προβλήματος, γ) σχεδιασμός 

λύσης του προβλήματος, δ) εκτέλεση σχεδίου, ε) έλεγχος της λύσης και στ) παγίωση 

της γνώσης (Δημητρίου & Χατζηκρανιώτης, 2003). Τα παιδιά στις κύριες 

δραστηριότητες αφού κατανοούσαν το πρόβλημα, το αναπαριστούσαν με τη βοήθεια 

του ρομπότ και της αριθμογραμμής. Στη συνέχεια σχεδίαζαν τη λύση του 

συναποφασίζοντας για τις κινήσεις του ρομπότ και ακολούθως το έθεταν σε λειτουργία, 

ελέγχοντας κάθε φορά τη λύση. Τα όποια λάθη εντοπίζονταν, αξιοποιούνταν, 

διορθώνονταν και μόνο τότε προχωρούσαν στο επόμενο βήμα.  

 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι, οι μαθητές 

καλλιέργησαν συνεργατικές δεξιότητες και στάσεις, αλλά και στρατηγικές επίλυσης και 

διαχείρισης προβλημάτων, που βοήθησαν στη μεταξύ τους επικοινωνία και στη 

συλλογική τους εργασία (Σαμαρά, 2008). Πριν παρουσιάσουν τη λύση σε κάθε μία από 

τις δραστηριότητες που τους ανατίθενταν, συζητούσαν μεταξύ τους, 

επιχειρηματολογούσαν, εξηγούσαν, δοκίμαζαν διαδρομές για αποφυγή πιθανών λαθών 

και στο τέλος δήλωναν έτοιμοι να επιδείξουν την τελική τους απάντηση. 
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Σχετικά με την πρώτη ερευνητική υπόθεση, τα ερευνητικά στοιχεία της παρούσας 

εργασίας δείχνουν ότι το προγραμματιζόμενο ρομπότ μπορεί να αποτελέσει ένα 

ικανοποιητικό εργαλείο για την οικοδόμηση της γνώσης, όσον αφορά την εκτέλεση 

νοερών αριθμητικών πράξεων πρόσθεσης αξιοποιώντας τη στρατηγική του 

«πατήματος» στη δεκάδα. 

 

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το ρομποτάκι και αξιοποιώντας την εντολή της παύσης-

pause αντιλαμβάνονταν ευκολότερα και εξοικειώθηκαν γρηγορότερα στη στρατηγική 

του «πατήματος» στη δεκάδα, αφού ουσιαστικά εκτελούσαν τις προσθέσεις σε δύο 

φάσεις, όπως υπαγορεύεται από τη συγκεκριμένη στρατηγική νοερών υπολογισμών. 

Αποδομούσαν τον β΄ προσθετέο ώστε να φτάσουν στην επόμενη δεκάδα, την πιο 

κοντινή του α΄ προσθετέου, και στη συνέχεια πρόσθεταν ότι απέμεινε από αυτόν για να 

φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

Παρατηρήσαμε πως έδειχναν να κατανοούν καλύτερα τα βήματα της νέας στρατηγικής 

και επέδειξαν θετική διάθεση να την υιοθετήσουν και να την εφαρμόζουν στο εξής 

κατά την εκτέλεση νοερών υπολογισμών πρόσθεσης. Έχοντας το ρομποτάκι στα χέρια 

τους φαίνονταν πιο πρόθυμοι να εισρεύσουν στη φιλοσοφία της στρατηγικής που τους 

παρουσιάζονταν από την ερευνήτρια, καθώς η μάθηση μέσω του ρομπότ-παιχνιδιού 

συνέβαλε στην οικοδόμηση από μέρους των παιδιών της ίδιας τους της γνώσης.   

 

Παράλληλα, στην κατανόηση της νέας στρατηγικής υπολογισμού αθροισμάτων 

βοήθησε το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που 

ενθάρρυνε τον πειραματισμό και τους έδινε τη δυνατότητα να βλέπουν άμεσα το 

αποτέλεσμα του προγραμματισμού του bee-bot ώστε να διορθώνουν τυχόν ελλείψεις ή 

λάθη στον τρόπο σκέψης τους. 

 

Προχωρώντας στη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ώστε οι μαθητές να 

βρίσκουν νοερά διαφορές με τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα. 

 

Οι μαθητές αρχικά έδειχναν να κατανοούν το γεγονός ότι το ρομποτάκι στις αφαιρέσεις 

έπρεπε να κάνει βήματα προς τα πίσω. Στη συνέχεια με την εντολή της παύσης-pause 
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το bee-bot «πατούσε» στην προηγούμενη δεκάδα, ενώ με την εντολή της στροφής 

άλλαζε δεκάδα και συνέχιζε την πορεία του κάνοντας τα υπόλοιπα βήματα που 

απέμεναν από την αποδόμηση του αφαιρετέου, ακολουθώντας τη στρατηγική του 

«πατήματος» στη δεκάδα. Τα παιδιά ήταν πρόθυμα να ακολουθήσουν τις κινήσεις του 

ρομπότ για να εκτελέσουν νοερά τις αφαιρέσεις που τους υπαγόρευε η ερευνήτρια. 

 

Η ενασχόλησή των μαθητών με το συγκεκριμένο παιχνίδι συντέλεσε τόσο στην 

εξοικείωσή τους με τη νέα στρατηγική εκτέλεσης υπολογισμών όσο και στην ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων τους για την επίλυση των προβλημάτων που είχαν μπροστά τους. Η 

βιωματική προσέγγιση του μαθήματος βοήθησε ακόμα και τους πιο αδύναμους μαθητές 

να προγραμματίσουν τα bee-bot, εισάγοντας τις σωστές εντολές ώστε αυτά να κινηθούν 

πάνω στην αριθμογραμμή και να εκτελέσουν με επιτυχία τις αφαιρέσεις. 

 

Σχετικά με ην τρίτη ερευνητική υπόθεση, από συζητήσεις και σχόλια των μαθητών 

διαφάνηκε το γεγονός ότι το προγραμματιζόμενο ρομποτάκι σε συνδυασμό με το 

κίνητρο του ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων σε όλες τις δραστηριότητες αύξησε τα 

επίπεδα συγκέντρωσης των μαθητών και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους 

ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες αυτοί συναντούσαν. Οι συμμετέχοντες 

αντιμετώπισαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόκληση να εργαστούν με το παιχνίδι. 

Από τις πρώτες στιγμές έδειξαν ενθουσιασμό για το ότι θα περπατά η μελισσούλα-

ρομπότ πάνω στην αριθμογραμμή εκτελώντας πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Κυριότερο κίνητρο της συμμετοχής τους ήταν να μυηθούν στη νέα στρατηγική του 

«πατήματος» στη δεκάδα. 

 

Η πτυχή του παιχνιδιού που εμπεριέχει το προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee-bot, 

προέτρεπε τους μαθητές να είναι περισσότερο δημιουργικοί, αντιμετωπίζοντας τις 

ασκήσεις των Μαθηματικών ως μια ψυχαγωγική και ευχάριστη ενασχόληση 

(Ατματζίδου κ.ά., 2008). Άλλωστε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο ενθουσιασμός των 

παιδιών ήταν εμφανής από τα σχόλιά τους: «Από πού μπορούμε να το αγοράσουμε;», 

«Να ξαναρθείτε να μας κάνετε και άλλα μαθήματα  με τις μελισσούλες». 

 

Η αντιμετώπιση της μάθησης ως ψυχαγωγία, με τη χρήση του ρομπότ-παιχνιδιού, 

φάνηκε να μετατρέπει το μάθημα σε μια ευχάριστη, δημιουργική και αποδοτική 
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διαδικασία για την εκτέλεση πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη μέθοδο του 

«πατήματος» στη δεκάδα. 

 

Απαντώντας στην τέταρτη ερευνητική υπόθεση, ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία 

οι μαθητές που συμμετείχαν βρήκαν πάρα πολύ ελκυστικές τις δραστηριότητες με τις 

οποίες ασχολήθηκαν και τις εργασίες που τους ανατέθηκαν συνολικά, καθώς είχαν 

χαρακτήρα παιχνιδιού. Ήταν αρκετά συμμετοχικοί, έλεγαν την άποψή τους και έκαναν 

προτάσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Ο ρόλος τους στην ομάδα ήταν 

ενεργητικός, καθώς ήταν σημαντικό για όλες τις ομάδες να ολοκληρώσουν με επιτυχία 

τις δραστηριότητες, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν με αγωνία το bee-bot όταν τα 

άλλα μέλη της ομάδας τους το προγραμμάτιζαν ώστε να φτάσει με επιτυχία στον 

προορισμό του.  

 

Φαίνονταν πιο δραστήριοι, πιο δημιουργικοί, πιο ικανοί να κρίνουν και να σκέφτονται, 

να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους (Σαμαρά, 2008). Τα κίνητρα για 

μάθηση που απέκτησαν οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με το bee-bot 

διαφάνηκαν από το γεγονός ότι έμεναν οικειοθελώς μέσα στην τάξη στα διαλείμματα 

να εκτελούν διαδρομές με τη μελισσούλα-ρομπότ έχοντας το κολατσιό τους στο άλλο 

χέρι! Η θετική τους στάση ήταν έκδηλη στα σχόλια που έκαναν, στον τόνο της φωνής 

τους, τις εκφράσεις του προσώπου και του σώματός τους. 

 

Ολοκληρώνοντας, όσο αφορά την πέμπτη ερευνητική υπόθεση, η συνεργασία ήταν 

επιθυμητή από όλους τους μαθητές. Η συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας κρίθηκε 

ισότιμη και ο κάθε μαθητής χωριστά είχε την αποδοχή των υπολοίπων μελών της 

ομάδας. Οι μαθητές έδιναν την εντύπωση πως αισθάνονταν υπεύθυνοι κατά την εξέλιξη 

των δραστηριοτήτων που καλούνταν να φέρουν εις πέρας. Κυρίως έδειχναν πιο ικανοί 

να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται και μέσα από την αλληλεπίδραση να «συν-

οικοδομούν» τη γνώση (Σαμαρά, 2008). 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για το μάθημα ενώ παράλληλα 

ενδιαφέρονταν να συνεργαστούν με άλλους μαθητές και να επικοινωνήσουν μέσα σε 

ένα πλαίσιο όπου αισθάνονταν ότι παίζουν. Το κλίμα της τάξης έγινε θερμότερο, 

αναπτύχθηκε η διαπροσωπική επικοινωνία και μέσω αυτής τα παιδιά κατάφεραν να 



86 

 

εκφράσουν περισσότερο θετικά συναισθήματα, ενώ παράλληλα απέκτησαν θετική 

στάση απέναντι στον ομαδικό τρόπο εργασίας. Η μεταξύ τους συνεργασία ανέπτυξε το 

αίσθημα της συλλογικής σκέψης και το πνεύμα ομαδικότητας (Κυριακού & 

Φαχαντίδης, 2012). Οι μαθητές έδειχναν να κατανοούν πως το δικό τους έργο 

συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ομάδας τους αλλά παράλληλα και το έργο των 

άλλων παιδιών βοηθά τα ίδια. Η αλληλεξάρτηση των στόχων βοήθησε στην 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μεταξύ των μελών της ομάδας και στον περιορισμό του 

εγωκεντρισμού των μαθητών (Σαμαρά, 2008). Αντάλλαξαν ιδέες, απόψεις, εμπειρίες 

και δεξιότητες, ενδυνάμωναν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους μέσα σε ένα 

πλούσιο σε υλικά περιβάλλον που ενθάρρυνε τον πειραματισμό και προέτρεπε σε νέους 

τρόπους συνεργατικής μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης τους. Ταυτόχρονα 

απέκτησαν καλύτερη άποψη για τις μαθησιακές τους δυνατότητες και η εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους μεγάλωνε (Κυριακού & Φαχαντίδης, 2012).  

 

Κάθε φορά που καλούνταν να εκτελέσουν μια πράξη, τα παιδιά ακολουθούσαν μια 

συγκεκριμένη σειρά βημάτων συνεργασίας κατά τα οποία, αρχικά σκέφτονταν μόνοι 

τους τη λύση, στη συνέχεια συζητούσαν με τον διπλανό τους και στο τέλος όλοι μαζί 

προσπαθώντας να σχηματίσουν μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με τις κινήσεις που θα 

έκανε το ρομπότ. Καθώς ήταν χωρισμένοι σε ομάδες, αντάλλασαν απόψεις μεταξύ τους 

και δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μια παραγωγική συζήτηση με συνέπεια να 

αντιλαμβάνονται καλύτερα την υφή των προβλημάτων που τους δίνονταν και να 

μπορούν να τα επιλύουν πιο εύκολα. Άλλωστε αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν 

δείξει πως οι μαθητές προτιμούν να ρωτήσουν τις απορίες τους στους συμμαθητές τους 

παρά στον εκπαιδευτικό (Παιδαράκη & Αμπλά, 2011).,  

 

Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές ανέτρεχαν στα μέλη της ομάδας τους για βοήθεια 

όταν συναντούσαν δυσκολίες. Υποστήριξη στις δραστηριότητες αναζητούσαν από την 

ερευνήτρια κυρίως όταν εντόπιζαν κάποιο λάθος στον προγραμματισμό του ρομπότ και 

έδειχναν ικανοποιημένοι από το βαθμό καθοδήγησης που δέχονταν. Ταυτόχρονα 

μάθαιναν και βελτιώνονταν μέσα από την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της ομάδας 

τους, μοιράζονταν κοινούς στόχους, αλλά ελάχιστα αναζήτησαν βοήθεια σε άλλες 

ομάδες. Έτσι έδειχναν να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την ικανότητά τους 

να εκτελούν νοερούς υπολογισμούς. Εμφανίζονταν περισσότερο αυτόνομοι και 
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υπεύθυνα, ενώ η συμμετοχή τους στην ομάδα και η αποδοχή στα πλαίσιά της τόνωσε 

την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους (Σαμαρά, 2008). Άλλωστε σύμφωνα με 

τον Yalom (2006), η αυτοεκτίμηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες του 

ατόμου και την αντιμετώπισή του από τους άλλους. 

 

Είναι σημαντικό θα θίξουμε το γεγονός ότι βελτίωσαν τον τρόπο επίλυσης των μεταξύ 

τους συγκρούσεων καθώς παρατηρήθηκε πως τα παιδιά ήταν σε θέση να επιλύουν με 

μεγαλύτερη ευκολία τις μεταξύ τους διαφωνίες και συγκρούσεις, χωρίς να ζητούν την 

παρέμβαση του εκπαιδευτικού της τάξης ή της ερευνήτριας (Σαμαρά, 2008). 

 

Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών της πειραματικής 

ομάδας στις τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που τους ανατέθηκαν μετά την εφαρμογή 

του εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

Ερώτηση 1: Τι σου άρεσε στα μαθήματα που κάναμε στα Μαθηματικά με το bee-bot; 

Ερώτηση 2: Πιστεύεις πως το ρομποτάκι bee-bot σε βοήθησε να κάνεις πράξεις με το νου 

με τη μέθοδο του «πατήματος» στη δεκάδα;  

Ερώτηση 3: Θα ήθελες να κάνουμε άλλα μαθήματα χρησιμοποιώντας το bee-bot; 

 

Από τις απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση αναδείχθηκαν τα εξής θέματα: α) θεωρήθηκε 

από όλα τα παιδιά ενδιαφέρουσα και καινοτόμος προσέγγιση και β) οι μαθητές 

συμφώνησαν πως ήταν ένας ευχάριστος τρόπος προσέγγισης του μαθήματος.  

 

Οι μαθητές και στις απαντήσεις τους στη συνέντευξη έδειξαν τον ενθουσιασμό τους για 

τα μαθήματα που κάνανε με το ρομποτάκι και φάνηκε πως απολαύσανε τις 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν, καθώς δεν είχαν παρακολουθήσει ανάλογο 

μάθημα. Παράλληλα έδειχναν ικανοποιημένοι που συμμετείχαν σε ομάδες και 

κατάφεραν να συνεργαστούν μεταξύ τους χωρίς εντάσεις. Χαρακτηριστικές ήταν οι 

απαντήσεις:  

Κ2:  «Μάθαμε καινούρια πράγματα παίζοντας»! 

Α5:«Κάναμε μαθηματικά χωρίς βιβλίο»! 

Α8:«Παίξαμε όλοι μαζί και ενωθήκαμε, γίναμε μια παρέα»! 
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Στη δεύτερη ερώτηση σχεδόν όλοι οι μαθητές δήλωσαν πως το παιχνίδι είχε θετική 

επίδραση στην κατανόηση του μαθήματος. Ένιωθαν σίγουροι πως είχαν κατακτήσει τη 

νέα στρατηγική εκτέλεσης νοερών υπολογισμών και αρκετοί ήταν αυτοί που ζήτησαν 

από την ερευνήτρια να «τους ελέγξει» ότι μπορούσαν να λύσουν προβλήματα 

προσθαφαιρέσεων χρησιμοποιώντας το bee-bot. Κάποιοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν 

τον τρόπο που τους βοήθησε, ωστόσο έδωσαν μονολεκτικές, καταφατικές απαντήσεις 

στην ερώτηση. Οι απόψεις των περισσότερων μαθητών συνοψίζονται στις παρακάτω 

απαντήσεις:  

Α4:  « Το bee-bot  με οδηγούσε και έβρισκα τις λύσεις».  

Α7: «Στην αρχή δυσκολεύτηκα, αλλά όταν κατάφερα να προγραμματίσω τη 

μελισσούλα για να κάνει την πρόσθεση ήμουν πολύ χαρούμενος και μετά τα άλλα τα 

έβρισκα πανεύκολα». 

 

Μόνο δύο μαθητές ανέφεραν τα παρακάτω: 

Α3: Δεν αλλάζει κάτι γιατί έχουμε το ίδιο μυαλό με το ρομπότ που το φτιάχνουν 

άνθρωποι». 

Α12: «Μπορώ και μόνος μου να κάνω τις πράξεις». 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο αυτοί μαθητές συνέχιζαν να εκτελούν νοερούς 

υπολογισμούς χωρίς να χρησιμοποιούν τη νέα στρατηγική που διδάχθηκε μέσα στα 

πλαίσια των συναντήσεων που είχαν με την ερευνήτρια.  

 

Στο πλαίσιο της τρίτης ερώτησης το 18,75% των μαθητών απάντησε πως θα ήταν 

ωραίο το προγραμματιζόμενο παιχνίδι να χρησιμοποιηθεί στα Εικαστικά και να 

φτιάξουν με τη βοήθεια του μια ζωγραφιά αφού πρώτα δέσουν επάνω του ένα μολύβι, 

ενώ το ίδιο ποσοστό μαθητών ανάφερε πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα 

Μαθηματικά και να φτιάξουν κύκλους, τετράγωνα και ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή 

να τους μάθει το bee-bot πολλαπλασιασμό. Ένα 12,5% πρότεινε μια δραστηριότητα στη 

Γλώσσα όπου το ρομπότ έχοντας μπροστά του ανακατεμένες τις συλλαβές μιας λέξης ή 

τις λέξεις μιας πρότασης να προγραμματίζεται και να πηγαίνει από συλλαβή σε 

συλλαβή ή από λέξη σε λέξη, βάζοντάς τες στη σωστή σειρά και δημιουργώντας μια 

ολοκληρωμένη λέξη ή πρόταση αντίστοιχα. Ένα άλλο 12,5% ανάφερε πως θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος όπου το bee-bot 

θα «πετούσε» από χώρα σε χώρα παρουσιάζοντας διάφορα στοιχεία της καθεμιάς ή θα 
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μας παρουσίαζε διάφορα καινούρια πράγματα. Ένα 6,25%  πρότεινε να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα του σχολείου μάθημα ρομποτικής όπου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Τέλος το 31,25% των παιδιών δεν έδωσε απάντηση για το 

πού αλλού θα ήθελε ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ρομποτάκι στα πλαίσια των 

μαθημάτων του διδάσκονται.  

12,5% 18,75%

18,75%

12,5%

6,25%

31,25% Γλώσσα

Μαθηματικά

Εικαστικά

Μελέτη Περιβάλλοντος

Μάθημα Ρομποτικής 

Δεν Ξέρω

 

Πίνακας 1: Οι προτάσεις των μαθητών για αξιοποίηση του bee-bot και σε άλλα μαθήματα 

Αναλυτικά οι απαντήσεις των μαθητών στην ατομική συνέντευξη παρουσιάζονται στο 

παράρτημα Γ. 

 

Προτάσεις για αξιοποίηση του bee-bot σε δραστηριότητες του Βιβλίου μαθητή και 

του Τετραδίου Εργασιών της Β΄ Δημοτικού  

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποιες εργασίες τόσο του Βιβλίου Μαθητή όσο 

και του Τετραδίου Εργασιών της Β΄ Δημοτικού που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με 

τη βοήθεια του εν λόγω προγραμματιζόμενου παιχνιδιού.  

Στο 2
ο
 κεφάλαιο του Τετραδίου Εργασιών στην άσκηση δ ζητείται από τους μαθητές να 

βρουν αθροίσματα και διαφορές με δύο στρατηγικές. Η μια είναι η στρατηγική του 

«πατήματος» στη δεκάδα όπου και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως εποπτικό υλικό 

το συγκεκριμένο προγραμματιζόμενο ρομποτάκι κινούμενο σε τετράγωνα μιας 

αριθμογραμμής. 
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Στο 3
ο
 Κεφάλαιο στο Βιβλίο του Μαθητή στην εργασία 4 τα παιδιά καλούνται να 

ακολουθήσουν λεκτικές οδηγίες ώστε να λύσουν το πρόβλημα. Έτσι μπορούν να 

μεταφέρουν τον παρακάτω πίνακα σε χαρτόνι το οποίο θα είναι χωρισμένο σε 

τετράγωνα 15εκ. και να προγραμματίζουν το bee-bot ώστε να εκτελέσει τις δύο 

διαδρομές. 

 

Στο ίδιο Κεφάλαιο στο Τετράδιο Εργασιών, στην εργασία α, ζητείται από τα παιδιά να 

επιλύσουν προβλήματα και με τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα. Τα παιδιά 

(εάν ο αριθμός τους είναι διαφορετικός από αυτόν του προβλήματος μπορεί να γίνει 

προσαρμογή σύμφωνα με τον αριθμό των παιδιών της τάξης) μπορούν να πατούν πάνω 

στα τετραγωνάκια της αριθμογραμμής μήκους 15 εκ. το καθένα και το bee-bot να 

προγραμματιστεί έτσι ώστε να περάσει από όλα παιδιά αξιοποιώντας τη στρατηγική του 

«πατήματος» στη δεκάδα. 



91 

 

 

Στο Κεφάλαιο 5, στην εργασία α του Τετραδίου Εργασιών, οι μαθητές καλούνται με τη 

βοήθεια της αριθμογραμμής να βρουν ποια διαδρομή είναι μεγαλύτερη. Μεταφέροντας 

τις παρακάτω αριθμογραμμές σε χαρτόνι μπορούν να προγραμματίσουν το bee-bot να 

διανύσει τις αποστάσεις από τον έναν αριθμό στον άλλο μετρώντας κάθε φορά τα 

βήματα που χρειάστηκε να κάνει το ρομποτάκι, επιλύοντας με αυτόν τον τρόπο το 

πρόβλημα. 

 

Στο 6
ο
 Κεφάλαιο, στην εργασία ε του Τετραδίου Εργασιών, οι μαθητές καλούνται να 

βρουν τα αθροίσματα και τις διαφορές και ση συνέχεια να αντιστοιχίσουν, 

αξιοποιώντας το bee-bot, που μπορεί να κινείται πάνω στην αριθμογραμμή με τη 

μέθοδο του  «πατήματος» στη δεκάδα. 
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Στο Κεφάλαιο 23, στην εργασία δ του Τετραδίου Εργασιών, οι μαθητές μπορούν να 

τοποθετήσουν το bee-bot σε μια γραμμή όπως αυτή της άσκησης και να το 

προγραμματίσουν να κινηθεί πάνω σε αυτή ώστε να φτάσουν στη λύση του 

προβλήματος σκεπτόμενοι με τα πολλαπλάσια του 15. 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως οι στόχοι που είχαν 

τεθεί στην έναρξη της δράσης και αφορούσαν την ενίσχυση του ενεργητικού ρόλου των 

μαθητών κατά την μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους 

επιτεύχθηκαν σε έναν μεγάλο βαθμό.  

 

Προωθήθηκε η συνεργασία μεταξύ των ομοίων, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε άνοδος 

στην αυτοπεποίθησή τους, καλλιεργήθηκε η υπευθυνότητά των μαθητών ενώ όλα τα 

παιδιά υπέδειξαν επιμονή για την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος-προβλήματος που  

τους είχε ανατεθεί Στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης καταγράφηκαν 

περισσότερο θετικές στάσεις των μαθητών για το μάθημα των Μαθηματικών ενώ 

διαπιστώθηκε και η δημιουργία κινήτρων για μάθηση  καθώς φαίνεται να βελτιώθηκαν 

τα επίπεδα συγκέντρωσης και προσοχής των μαθητών (Panoustopoulos & Sampson, 

2012).  

 

Η πιλοτική αυτή εφαρμογή παρέχει θετικές ενδείξεις ότι οι ρομποτικές κατασκευές με 

την προϋπόθεση της κατάλληλης παιδαγωγικής πλαισίωσης και εκμεταλλευόμενες τη 

φυσική τάση των παιδιών για έρευνα, επικοινωνία, κατασκευή και έκφραση, δύναται να 
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συμβάλλουν ουσιαστικά στη διδασκαλία των μαθηματικών αλλά και άλλων μαθημάτων 

σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου (Καρατράντου, κ.α., 2006). 

 

Το προγραμματιζόμενο παιχνίδι bee-bot βοήθησε τους μαθητές στη γρήγορη και 

εύκολη εκτέλεση νοερών υπολογισμών με τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα. 

Φαίνεται να διαθέτει τις προδιαγραφές ώστε να αποτελέσει ένα αξιόλογο διδακτικό 

εργαλείο που με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις θα μπορούσε να βρει εφαρμογή 

και σε άλλα μαθήματα πέραν του μαθήματος των Μαθηματικών. Δείχνει πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες είτε ως εργαλείο διδασκαλίας 

νέων εννοιών ή μέσο επανάληψης της ύλης, είτε ως εργαλείο αξιολόγησης μέσα σε ένα 

ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης. 

 

Εάν τέτοιου είδους δραστηριότητες που αξιοποιούν ρομποτικές κατασκευές 

αποτελέσουν μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος φαίνεται πώς θα ασκούσαν θετική 

επιρροή στα κίνητρα των παιδιών και σε άλλα μαθήματα πέραν αυτού των 

Μαθηματικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 Τι είναι αυτό που 

κρατάτε στα χέρια 

σας; 

Αφού ανακαλύψατε τη λειτουργία του bee-bot γράψτε 

τι κάνει καθένα από τα παρακάτω πλήκτρα. 

ΟΜΑΔΑ Α  

 

 

Είναι ένα ρομπότ 

↑ Πάει μπροστά 

↓ Πάει πίσω 

→ Στρίβει δεξιά 

← Στρίβει αριστερά 

Go Πάμε 

Pause Παύση 

Clear Σβήνει όλες τις προηγούμενες κινήσεις 

ΟΜΑΔΑ Β  

 

Είναι ένα παιχνίδι-

ρομπότ 

↑ Μπροστά 

↓ Πίσω 

→ Δεξιά στροφή 

← Αριστερή στροφή 

Go Ξεκινάει 

Pause Μικρό σταμάτημα 

Clear «ξεχνάει» τα προηγούμενα 

ΟΜΑΔΑ Γ  

 

Είναι ένα ρομπότ που 

περπατάει 

↑ Μπροστά 

↓ Πίσω 

→ Στρίβει προς τα δεξιά 

← Στρίβει προς τα αριστερά 

Go Ξεκινάει 

Pause Σταματάει για λίγο 

Clear «ξεχνάει» τις προηγούμενες εντολές 

ΟΜΑΔΑ Δ  

 

 

Είναι ένα ρομπότ 

↑ Μπροστά 

↓ Πίσω 

→ Δεξιά στροφή 

← Αριστερή στροφή 

Go Ξεκίνημα 

Pause Μικρό σταμάτημα 

Clear Σβήνουμε από τη μνήμη του τις προηγούμενες 

κινήσεις του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Εργασία  1 Τώρα που η μελισσούλα σε βοήθησε να θυμηθείς ποιον αριθμό χρειάζεσαι 

κάθε φορά για να φτάσεις στον στόχο σου, γράψε τον αριθμό που χρειάζεται κάθε φορά ώστε να 

λύσεις τις παρακάτω πράξεις: 

6 +....... = 10                  3 +……. = 6                  5 +……. = 8                  7 +……. =9 

8 +....... = 10                  2 +……. = 8                  5 +……. = 9                  6 +……. = 9 

3 +……. = 10                4 +……. = 8                  4 +……. = 7                  1 + ……. = 7 

1 +……. = 10                1 +……. = 6                  5 +….….= 7                  8 + ...….. = 9 

5 +……. = 10                1 + ……. = 8                 2 + ……. = 6                 2 + ……. = 5 

Εργασία 2 Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις λέγοντας δυνατά τους αριθμούς που 

βλέπεις κάθε φορά (Προσπάθησε να μη χρησιμοποιήσεις τα δάχτυλά σου) : 

30 + 4 =..........               80 + 6 =……..             40 + 7 = ……..              50 + 8 =…….. 

43 – 3 = …......              58 – 8 = ……...           96 – 6 = ………             25 – 5 = …….. 

70 + 5 = ……..             20 + 9 = ………          77 – 7 = ………             34 – 4 = ...…... 

 

Εργασία 3 Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις (κάθε φορά που βλέπεις τον πρώτο 

αριθμό να θυμάσαι την προηγούμενη δεκάδα και μετά να κάνεις την αφαίρεση: 

60 – 8 = …..….            70 – 3 = ………          80 – 5 = ……….            20 – 9 = ……... 

30 – 7 = ……...           50 – 6 = ……….          40 – 4 = ……….           90 – 2 = ……… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ερώτηση 1: 

Τι σου άρεσε στα 

μαθήματα που κάναμε 

στα Μαθηματικά με το 

bee-bot; 

 

Ερώτηση 2: 

Πιστεύεις πως το ρομποτάκι 

bee-bot σε βοήθησε να 

κάνεις πράξεις με το νου με 

τον τρόπο που μάθαμε στις 

συναντήσεις μας; 

Ερώτηση 3: 

Θα ήθελες να κάνουμε άλλα 

μαθήματα χρησιμοποιώντας το 

bee-bot; 

Α1 

Μου άρεσε που 

ήμασταν ομάδες και ο 

ένας βοηθούσε τον 

άλλο όταν 

δυσκολευόταν 

Ναι Μαθηματικά 

Α2 

Πρώτη φορά είδαμε 

ρομπότ στο μάθημα και 

ήταν τέλεια 

Με βοηθούσε Μαθηματικά 

Α3 

Το ρομπότ μας έμαθε 

να κάνουμε προσθέσεις 

και αφαιρέσεις με 

άλλον τρόπο 

Δεν αλλάζει κάτι γιατί 

έχουμε το ίδιο μυαλό με το 

ρομπότ που το φτιάχνουν 

άνθρωποι 

Γλώσσα 

Α4 

Παίξαμε με το ρομπότ 

και δεν κάναμε μάθημα 

κανονικό 

Το bee-bot με οδηγούσε και 

έβρισκα τις λύσεις 
Μαθηματικά 

Α5 
Κάναμε μαθηματικά 

χωρίς βιβλίο 
Ναι με βοήθησε Δεν ξέρω 

Α6 
Μου άρεσε που δε 

βαρέθηκα καθόλου 
Όλους μας μας βοήθησε Μάθημα Ρομποτικής 

Α7 
Ήταν κάτι 

διασκεδαστικό 

Στην αρχή δυσκολεύτηκα, 

αλλά όταν κατάφερα να 

προγραμματίσω τη 

μελισσούλα για να κάνει την 

πρόσθεση ήμουν πολύ 

χαρούμενος και μετά τα 

άλλα τα έβρισκα πανεύκολα 

Γλώσσα 

Α8 

Παίξαμε όλοι μαζί και 

ενωθήκαμε, γίναμε μια 

παρέα 

Κάναμε τις πράξεις πιο 

εύκολα 
Μελέτη Περιβάλλοντος 

Α9 
Το bee-bot μας έμαθε 

να συνεργαζόμαστε 
Ναι, μας βοήθησε Εικαστικά 

Κ1 
Παίξαμε μαζί με το 

ρομπότ 

Κάναμε γρήγορα τις 

προσθέσεις και τις 

αφαιρέσεις 

Δεν ξέρω 

Κ2 
Μάθαμε καινούρια 

πράγματα παίζοντας 
Ναι Δεν ξέρω 

Κ3 
Είδαν τα μάτια μας 

κάτι καινούριο 
Με βοήθησε πολύ Εικαστικά 

Κ4 

Ήταν εύκολα τα 

μαθήματα και η 

μελισσούλα μας πήγε 

λίγο πιο «μπροστά» 

Ναι Εικαστικά 

Α10 
Συνεργαστήκαμε με το 

ρομπότ και μεταξύ μας 

Το ρομπότ ήξερε 

περισσότερα και με βοήθησε 
Δεν ξέρω 

Α11 
Παίξαμε τέλεια με το 

ρομπότ 
Ναι Δεν ξέρω 

Α12 

Το ρομπότ είχε 

περισσότερες γνώσεις 

από εμάς και μπόρεσε 

να μας τις μεταφέρει 

Μπορώ και μόνος μου να 

κάνω τις πράξεις 
Μελέτη Περιβάλλοντος 
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«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 προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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