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Αξιοποίηση της Ρομποτικής στη διδασκαλία της Γεωμετρίας με 

βιωματικές δραστηριότητες Θεατρικής Αγωγής 

Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα που παρέχει μια διδασκαλία των Μαθηματικών έχοντας ως 

μαθησιακά εργαλεία μια ρομποτική οντότητα σε συνδυασμό με βιωματικές 

δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές κλήθηκαν να 

υλοποιήσουν με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων μια σειρά δραστηριοτήτων ώστε να 

προσεγγίσουν τα γεωμετρικά σχήματα και μέσα από αυτά να αφομοιώσουν και άλλες 

μαθηματικές έννοιες, όπως τα μοτίβα και η συμμετρία. Παράλληλα, στόχευε στην 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων των εργαλείων αυτών, που με τον παιγνιώδη χαρακτήρα 

τους μπορούν να μετατρέψουν το μάθημα σε πιο ελκυστικό, εξάπτοντας το ενδιαφέρον 

των μαθητών, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους και επιτυγχάνοντας τη 

συνεργασία μεταξύ τους. Τέλος, συμπεριέλαβε τις απόψεις των μαθητών για την όλη 

διαδικασία, καθώς και τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση των εν λόγω εργαλείων και 

σε άλλες ενότητες των μαθητών ή σε άλλα μαθήματα. 

Η έρευνα διεξήχθη σε ένα Δημοτικό Σχολείο και είχε ως συμμετέχοντες τους μαθητές 

της Γ΄ τάξης, 12 στο σύνολο. Η μέθοδος προσέγγισης που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική 

και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων η συστηματική παρατήρηση σε συνδυασμό με την 

καταγραφή σημειώσεων, η ηχογράφηση – μαγνητοφώνηση και η ατομική ημι-δομημένη 

συνέντευξη. Το μαθησιακό εργαλείο που επιλέχθηκε ήταν τέσσερα ρομπότ της σειράς 

Lego Mindstorms NXT, τα οποία προγραμματίστηκαν να κάνουν γεωμετρικά σχήματα 

σε ποικίλα μεγέθη και δόθηκαν στους μαθητές αφού πρώτα τους τα παρουσίασε η 

ερευνήτρια για να τους δείξει πώς λειτουργούν. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

αυτήν την έρευνα είναι ότι τόσο η ρομποτική όσο και το θεατρικό παιχνίδι ενισχύουν τη 

μάθηση, κρατώντας αμείωτη την προσοχή των μαθητών, συμβάλλοντας στην αύξηση της 

ενασχόλησής τους με τα γνωστικά αντικείμενα και παρέχοντάς τους κίνητρα. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, μαθηματικά, γεωμετρία, γεωμετρικά σχήματα, 

μοτίβα, συμμετρία, θεατρική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι, Lego Mindstorms NXT. 
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The use of robotics in the teaching process of geometry with the 

implementation of drama in educationally experiential activities 

Abstract 

 

This diplomatic research was designed to investigate the effectiveness of teaching 

Mathematics, having as learning tools a robot combined with the experiential activities 

of dramatic games. In particular, students were asked to materialize, with the help of these 

tools, a series of activities to approach figures and through them to assimilate other 

mathematical concepts such as motifs (patterns) and symmetry. At the same time, it aimed 

at utilizing the potential of these tools, which by their playful character can engage the 

students, excite their interest, ensure their active participation and achieve cooperation 

among them. Finally, it included the students' impressions of the whole process, as well 

as their suggestions for the use of these tools in other student groups or other lessons. 

The survey was conducted at a Primary School and the participants were 12 third 

grader students. The method approach that was chosen was qualitative and the data 

collection tools was systematic observation combined with taking notes, recording and 

individual semi-structured interview. The learning tool selected was four robots of the 

Lego Mindstorms NXT kit, which were programmed to make figures in a variety of sizes 

and were given to students after they were first presented by the researcher to show them 

how drama in education enhances learning, engaging students' attention, contributing to 

increasing their interest in cognitive subjects and motivating them. 

 

Keywords: educational robotics, mathematics, geometry, figures, motifs, symmetry, 

drama in education, dramatic games, Lego Mindstorms NXT. 
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Εισαγωγή 

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή μας είναι ραγδαία. Τα συστήματα 

αυτοματισμού όπως και οι ρομποτικές κατασκευές βρίσκονται παντού γύρω μας, 

αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ένα ρομπότ ή ένα 

σύστημα αυτοματισμού αποτελούν συνήθως ένα προγραμματιζόμενο σύστημα που 

συλλέγει από το περιβάλλον πληροφορίες και με βάση αυτές επιλέγει τη συμπεριφορά 

του και εκτελεί κάποιες ενέργειες. Τέτοια παραδείγματα είναι τα φανάρια της 

κυκλοφορίας στους δρόμους, τα οχήματα εξερεύνησης του διαστήματος, τα μηχανήματα 

αυτόματης πώλησης εισιτηρίων. Αυτό που κάνει τα συστήματα αυτοματισμού και τα 

ρομποτικά συστήματα να ξεχωρίζουν από άλλους μηχανισμούς είναι το στοιχείο του 

προγραμματισμού και του ελέγχου (Φράγκου, 2009). 

Η μεγάλη ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη των αυτοματικών και ρομποτικών συστημάτων. Η ευρεία 

χρήση τους ώθησε τους επιστήμονες να την εντάξουν στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή αυτή 

ξεκίνησε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και άρχισε τα τελευταία χρόνια δειλά δειλά 

να εισχωρεί και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είχε ως 

συνέπεια πολλοί ερευνητές να μελετούν την επίδραση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

στην διαδικασία της μάθησης, καθώς και τις επιπτώσεις αυτής σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. Συνεπώς, υπάρχει τεράστια ποικιλία εφαρμογών όπου μελετώνται εκτός 

από την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και οι συμπεριφορές των παιδιών, οι 

δεξιότητες που αναπτύσσονται με την εφαρμογή της και κατά πόσο εμμένουν αυτές μετά 

το πέρας της εφαρμογής. 

Κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική ρομποτική παίζει η κατασκευή τόσο ενός ρομπότ 

όσο και του προγραμματισμού του, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η μάθηση. Όπως 

αναφέρει ο Ackermann (2001) σκοπός της είναι να διαμορφωθεί η εκπαιδευτική 

διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να ενταχθεί η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε τέτοιο βαθμό 

που να καταστεί ικανή να προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών και συνεπώς στον τρόπο που συντελείται η μάθησης από τους μαθητές.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλαγών, ο μαθητής αποκτά κεντρικό ρόλο, συμμετέχει 

ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον είτε σχεδιάζοντας 

κάτι με τη γλώσσα Logo είτε κατασκευάζοντας κάτι με υλικά όπως η Lego. Τα ζητήματα 

που διερευνούν οι μαθητές είναι πραγματικά προβλήματα, με αποτέλεσμα μέσα από τις 
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κατασκευές τους να εκφράζονται οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι ανάγκες τους (Resnick 

& Ocko, 1991). 

Η κατασκευή αυτή εξαρτάται συνήθως από τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων με 

σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους. Επιπλέον, είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει 

στους χρήστες να ασχοληθούν με όποιον τρόπο θεωρούν κατάλληλο γι’ αυτούς. Δηλαδή, 

ο χρήστης μπορεί να ασχοληθεί είτε με την κατασκευή είτε με τον προγραμματισμό της 

μεμονωμένα είτε και με τα δύο με όποια σειρά επιθυμεί ο ίδιος. Είναι ένα προσιτό σε 

όλους τους ανθρώπους όλων των ηλικιακών ομάδων εργαλείο ανεξάρτητα από τον τρόπο 

με τον οποίο μαθαίνουν ή δημιουργούν καλύτερα και ανεξάρτητα από τις ικανότητες και 

τα ενδιαφέροντά τους (Resnick & Silverman, 2005). Αυτό φαίνεται και από την 

ποικιλομορφία των ερευνών που προσεγγίζουν όλους τους ανθρώπους ασχέτως ηλικίας, 

εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είτε μπορεί να ενταχθεί στο αναλυτικό 

πρόγραμμα είτε όχι και χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες για ανθρώπους με ιδιαίτερο 

μαθησιακό ή κοινωνικό προφίλ (Φράγκου, 2009). 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο δύναται να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των μαθητών συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της μάθησης με την κατασκευή 

αντικειμένων που έχουν νόημα γι’ αυτούς, εκφράζοντας τις ιδέες τους και διερευνώντας 

πραγματικά προβλήματα. 

Από την άλλη πλευρά η Θεατρική Αγωγή παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά να μάθουν 

γι’ αυτά, με αυτά και μέσα από αυτά. Ειδικότερα, το θέατρο και το δράμα δημιουργούν 

αναλογίες ζωής και ενεργοποιούν την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων και μέσα από 

αυτά οι μαθητές ενθαρρύνονται ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις για να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά τόσο ως αυτόνομες προσωπικότητες όσο και 

μέσα στην ομάδα. Η Θεατρική Αγωγή, επομένως, οφείλει να ενθαρρύνει τη δημιουργική 

έκφραση του παιδιού, να συντείνει στην ψυχική καλλιέργειά του, να συμβάλλει στη 

γνωριμία του με την ομάδα και να γίνεται, δηλαδή, για το παιδί μέσο γνώσης, ψυχαγωγίας 

και αισθητικής καλλιέργειας (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών – 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Θεάτρου, 2003). 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει την αποτελεσματικότητα που παρέχει 

μια διδασκαλία με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του θεατρικού παιχνιδιού 

στο μάθημα των Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα στη Γεωμετρία. 

Τόσο η εκπαιδευτική ρομποτική όσο η δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι 

έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και μπορούν να βοηθήσουν ώστε η διαδικασία της μάθησης 

να είναι πιο προσιτή στους μαθητές και να αγγίζει περισσότερο τα ενδιαφέροντά τους, 
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ενώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα με προβλήματα της καθημερινής ζωής τους και 

βοηθώντας τους να ενταχθούν ομαλά σε ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο. 

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θεματική ενότητα αναφέρεται η θεωρία στην οποία 

βασίστηκε αυτή η έρευνα. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά αναλύονται οι έννοιες 

«ρομποτική» και «ρομπότ». Έπειτα γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των ρομπότ από την 

εποχή που οι άνθρωποι άρχισαν να φαντάζονται αυτόματες μηχανές μέχρι και σήμερα 

που όχι μόνο πραγματοποίησαν τη φαντασία τους, αλλά την εξέλιξαν σε μεγάλο βαθμό. 

Έπειτα, αναφέρονται σύντομα κάποιες χρήσεις αυτών από την καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική ρομποτική και στις 

βασικές θεωρίες που βασίζεται: τη θεωρία του εποικοδομισμού (constructivism) με κύριο 

εμπνευστή της τον Jean Piaget, και τη θεωρία του κατασκευαστικού εποικοδομισμού 

(constructionist) με βασικό εκφραστή της τον Seymour Papert. Έπειτα γίνεται λόγος στη 

συνεισφορά της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την 

ενσωμάτωση ποικίλων δραστηριοτήτων με ρομποτικές οντότητες στη διδασκαλία. 

Επιπλέον, αναφέρονται τα θετικά στοιχεία των χειριστικών φυσικών μηχανικών 

μοντέλων, όπως αυτών της σειράς Lego Mindstorms NXT όπου και χρησιμοποιήθηκαν 

στην έρευνα. Τέλος, γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την 

αξιοποίηση των ρομποτικών οντοτήτων στην εκπαίδευση και παρατίθενται τα 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές μετά τη χρήση των ρομπότ στη 

διδασκαλία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα γνωστικά αντικείμενα, τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να προσεγγίζονται και τους στόχους που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών Α.Π.Σ. και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών – 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., όπως αναφέρονται στο βιβλίο του δασκάλου και στο ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 

της Κυβερνήσεως σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά ο 

σκοπός, οι ερευνητικές υποθέσεις και η μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Γίνεται, δηλαδή, λόγος για τους 

συμμετέχοντες της έρευνας, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, η μέθοδος προσέγγισης, 

ο πειραματικός σχεδιασμός και η μεθόδευση της διδακτικής παρέμβασης, όπου 

αναφέρονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και οι δραστηριότητες που διεξήχθησαν. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναγράφονται οι αναλυτικές παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν 

από τις διάφορες μεθόδους ξεχωριστά και έπειτα γίνεται η ανάλυση αυτών των 

δεδομένων ,έσω της τριγωνοποίησης. 
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Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο σχολιάζονται τα ευρήματα της έρευνας και γίνεται 

η σύνδεσή τους με το θεωρητικό μέρος. Τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί που 

εμφανίστηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και μερικές ιδέες για μελλοντικές 

προεκτάσεις του θέματος. 
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Ρομποτική και ρομπότ 

 

1.1. Ορισμός Ρομποτικής 

 

Η Ρομποτική αποτελεί έναν σχετικά καινούριο κλάδο της επιστήμης που ασχολείται 

με τη σύλληψη, τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία των ρομπότ -αυτόματων 

προγραμματιζόμενων ή/και τηλεχειριζόμενων συσκευών- καθώς και με την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους, που αποσκοπούν στην υποκατάσταση του ανθρώπου σε διάφορες 

εργασίες, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων (Παπαδόπουλος 

& Κυριακόπουλος, 2004). 

Όπως είπε και ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης στα Πολιτικά (1253 b, 34)1 αν 

ήταν δυνατό κάθε όργανο, είτε κατόπιν εξωτερικής εντολής, κατευθυνόμενο εξωτερικά 

(κελευσθέν) είτε διαθέτοντας εσωτερικό προγραμματισμό, έχοντας προκαθορισμένη 

εσωτερική λειτουργία (προαισθανόμενον), να επιτελεί τη δουλειά του μόνο του, τότε δε 

θα ’χαν ανάγκη ούτε οι αρχιτέκτονες από κανέναν εργάτη, ούτε οι άρχοντες από κανέναν 

δούλο. 

Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα ρομπότ για την εκτέλεση 

διαφόρων εργασιών που είναι επικίνδυνες, ανθυγιεινές, δύσκολες ή απλά πολύωρες για 

να τις εκτελέσουν οι άνθρωποι. Με την αντικατάσταση αυτή επιτυγχάνεται η ελάττωση 

των ατυχημάτων και του χρόνου υλοποίησης των εργασιών, καθώς και το κόστος αυτών, 

αφού επέρχεται η μείωση εργατικού δυναμικού. 

 

1.2. Ορισμός «Ρομπότ» 

 

Η λέξη ρομπότ σχηματίστηκε από τον Τσέχο συγγραφέα Josef Capek, από τη 

σλαβική λέξη robota που σημαίνει «(εξ)αναγκαστική εργασία», αλλά χρησιμοποιήθηκε 

από τον αδελφό του Karel Capek στo θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας R.U.R.- 

                                                 
1 «Εἰ γὰρ ἠδύνατο ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθὲν ἢ προαισθανόμενον ἀποτελεῖν τὸ αὑτοῦ ἔργον, οὐδὲν 

ἂν ἔδει οὔτε τοῖς ἀρχιτέκτοσιν ὑπηρετῶν οὔτε τοῖς δεσπόταις δούλων.» 

(https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA

%CE%AC/%CE%91) 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%91
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%91
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Rossum’s Universal Robots το 1920. Στο έργο του περιγράφει συσκευές που 

χρησιμοποιούνται ως υπηρέτες από τους ανθρώπους. Πριν από το 1920 

χρησιμοποιούνταν η λέξη αυτόματο (Matarić, 2010). 

Τη δεκαετία του 1940, ο Ρώσος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Isaak Asimov 

σε πολλά βιβλία του παρουσίασε τα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, τα οποία μπορούν να 

περπατούν, να μιλούν, να βλέπουν, να ακούνε αλλά είναι απαλλαγμένα από 

συναισθήματα. Επίσης, σύμφωνα με το διήγημά του «Runaround» (1942), υπακούν σε 

τρεις βασικούς νόμους: 

1. Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει 

να βλαφτεί ανθρώπινο ον 

2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι, εκτός αν 

αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο 

3. Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν συγκρούεται 

με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο 

Οι άνθρωποι, από τα παλιά τα χρόνια μέχρι και σήμερα έχουν την τάση, όταν τους 

ζητηθεί να περιγράψουν ένα ρομπότ, να το φαντάζονται ως κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν 

του ανθρώπου. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που 

παρουσιάστηκαν από τη στιγμή που άρχισαν να φαντασιώνονται τα ρομπότ αλλά και τις 

λειτουργίες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν. 

Αντίθετα, όμως, με ό,τι υπέθεταν ή πίστευαν τότε ή και αργότερα, στην επιστημονική 

κοινότητα ρομπότ δε θεωρούνται μόνο οι μηχανές που μοιάζουν εξωτερικά με τον 

άνθρωπο, αλλά εκείνες οι οποίες ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους αντιδρούν στο 

περιβάλλον τους με προγραμματισμένες κινήσεις εκτελώντας διάφορες εργασίες. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ορισμό του Ινστιτούτου Ρομπότ της Αμερικής (Robot 

Institute of America - RIA, 1979), «Ρομπότ είναι ένας επαναπρογραμματιζόμενος 

βραχίονας πολλαπλών λειτουργιών, σχεδιασμένος για να μεταφέρει υλικά, εξαρτήματα, 

εργαλεία ή άλλες ειδικές διατάξεις μέσω μεταβλητών – προγραμματισμένων κινήσεων για 

την επίτευξη ενός αριθμού εργασιών.» (Παπαδόπουλος & Κυριακόπουλος, 2004). 

 

1.3. Η εξέλιξη των ρομπότ 

 

Από τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κατασκευάσουν ρομπότ ή 

αυτόματα όπως τα έλεγαν στην αρχή, που έμοιαζαν με αυτούς ή και με ζώα, ήταν δηλαδή 

ανθρωπόμορφες ή ζωόμορφες μηχανές που ήταν προγραμματισμένες να εκτελούν 

διάφορες εργασίες. 
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Στην Αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πολλές αναφορές σε αυτόματα που 

κατασκευάστηκαν από θεούς και ανθρώπους της μυθολογίας, κυρίως από τον Ήφαιστο 

και τον Δαίδαλο, αλλά και από μηχανικούς της εποχής, όπως ο Αρχύτας. 

 

 Οι μυθικοί αυτοματισμοί 

 

Οι πρώτες αυτόματες μηχανές «γεννήθηκαν» μέσα στον αρχαίο ελληνικό μύθο. Οι 

άνθρωποι με τη φαντασία τους οραματίστηκαν πολλές μηχανές που ήταν 

αυτοκινούμενες. Στις επινοήσεις αυτές δεν έλειπε και το όραμα των ανθρώπων για 

ανθρωπομορφισμό. Συνεπώς, πολλές αυτοκίνητες μηχανές είναι όμοιες με αυτόν ή με 

άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Μερικοί από τους πιο γνωστούς αυτοματισμούς της 

μυθολογίας είναι οι εξής: 

Ο Τάλως, ένα από τα πιο γνωστά ρομπότ της αρχαιότητας. Κατασκευάστηκε από τον 

Θεό Ήφαιστο και δόθηκε σαν δώρο στον Μίνωα, βασιλιά της Κρήτης. Ήταν ένας 

χάλκινος ανθρωπόμορφος γίγαντας που έκανε τρεις φορές τη μέρα τον γύρο του νησιού 

κι εμπόδιζε τα ξένα πλοία να πλησιάσουν στην ακτή. Είχε την δύναμη να εκσφενδονίζει 

τεράστια βράχια εναντίων των εχθρών του και να τους καίει με την αναπνοή του αφού 

πετούσε καυτές φλόγες από το στόμα του. Έτσι, περιφρουρούσε την Κρήτη, 

προστατεύοντάς την από τους εισβολείς και φροντίζοντας για την επιβολή των νόμων. 

Είχε σαν ορμητήριό του την Φαιστό, όπου και έχουν βρεθεί πολλά νομίσματα με τη 

μορφή του. 

Τα μηχανικά σκυλιά, που ήταν αυτόματα και δρούσαν ως προστάτες. 

Κατασκευάστηκαν κι αυτά από τον Ήφαιστο ύστερα από προσταγή των υπόλοιπων θεών 

για να τα προσφέρουν σαν δώρο στον βασιλιά Αλκίνοο. Φτιάχτηκαν από χρυσό και ασήμι 

και ήταν αθάνατα και πανίσχυρα ώστε να είναι σε θέση να προστατεύουν το παλάτι. 

Οι χρυσοί βοηθοί, κατασκευάστηκαν επίσης από τον Ήφαιστο. Ήταν γνωστές ως 

θεραπαινίδες. Φτιάχτηκαν από χρυσό και σκοπός τους ήταν να του παρέχουν βοήθεια 

στο εργαστήριό του, να του κρατούν συντροφιά και να μιλάνε μαζί του, καθώς και να 

τον βοηθούν να περπατά. 

Ο θρόνος παγίδα, ένα ακόμα αυτόματο μηχάνημα που κατασκευάστηκε επίσης από 

τον Ήφαιστο, ήταν ένας χρυσός θρόνος, ο οποίος ήταν εντυπωσιακά καλοφτιαγμένος. 

Με το που κάθισε πάνω του η Ήρα, αυτόματα σφίχτηκαν γύρω της αλυσίδες κρατώντας 

την δέσμια. Κανείς δεν είχε τη δύναμη να την απελευθερώσει εκτός από τον Ήφαιστο. 

Τα μηχανήματα που έφτιαξε ο Ήφαιστος όταν τον δέχτηκαν στον Όλυμπο. Εκεί είχε 

ένα εργαστήριο με είκοσι καμίνια και φυσερά που δούλευαν απλά με εντολές του. 
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Κατασκεύασε επιπλέον αυτόματα τρίποδα χρυσά τραπέζια που τον ακολουθούσαν όπου 

τα χρειαζόταν. Αποδείχθηκαν χρήσιμα και στα συμπόσια των θεών όπου ακολουθούσαν 

όποιον τα είχε ανάγκη. 

Τα πλοία των Φαιάκων, όπως αναφέρει στην Οδύσσεια ο Όμηρος. Ο Βασιλιάς των 

Φαιάκων, Αλκίνοος, είχε πλοία με τεχνητή νοημοσύνη, πλοία που δεν είχαν ούτε 

κυβερνήτες ούτε πηδάλια όπως τ’ άλλα καράβια. Παρόλα αυτά, ταξίδευαν με εξαιρετική 

ταχύτητα, ακόμη κι όταν είχε σκοτάδι και συννεφιά, και ποτέ κανείς δε φοβόταν μήπως 

πάθουν βλάβη ή χαθούν. 

Οι κινούμενες κούκλες, που έφτιαξε, όπως αναφέρουν Όμηρος και ο Πλάτωνας, ο 

Δαίδαλος, ήταν κάτι κούκλες που ήταν ικανές να μιλάνε και να κινούνται. Σύμφωνα με 

το μύθο αναγκαζόταν να τις δένουν για να μην τους φεύγουν μακριά και τις χάνουν. 

Οι φύλακες, μια άλλη κατασκευή του Δαίδαλου, ήταν τα κινητά αγάλματα που είχαν 

σκοπό να φρουρούν τον λαβύρινθο που βρισκόταν κάτω από το παλάτι του Μίνωα. Ήταν 

μηχανικοί, είχαν ανθρώπινη μορφή και κινούταν με υδράργυρο. 

Όλα αυτά τα δημιουργήματα είναι μερικά από τα πιο περίεργα αυτόματα 

μηχανήματα που παρουσιάζονται στην ελληνική μυθολογία και που κατάφερε να 

φανταστεί και να περιγράψει ο άνθρωπος, σε μια εποχή τόσο μακρινή που δε γνώριζαν 

ούτε τις βασικές μορφές μηχανών. Πολλά από αυτά τα μηχανήματα δεν είναι σε θέση 

ούτε η σύγχρονη τεχνολογία να τα παρουσιάσει, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτήματα 

για το όραμα των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να 

συμπεράνουμε είναι πως οι άνθρωποι διέθεταν ήδη από την αρχή της προϊστορίας μια 

αντίληψη για την τεχνολογία. 

(http://www.geocities.ws/sfetel/gr/robot_g.htm & 

http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm) 

 

 Αυτοματισμοί στην αρχαία Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με όλα αυτά που αναφέρονται στη μυθολογία καταδεικνύεται το 

ενδιαφέρον των ανθρώπων για την Τεχνολογία, το οποίο συνεχίστηκε αμείωτο τα 

επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα. Άρχισαν, λοιπόν, να εμφανίζονται οι πρώτοι τεχνίτες 

δημιουργοί, που κατασκεύαζαν πράγματα χρήσιμα στο σύνολο, στον δήμο. 

.Ξεκίνησαν στην αρχή με απλά εργαλεία, που τους βοηθούσαν στις δουλειές τους 

επεκτείνοντας τη δύναμη, τις ικανότητές και την εμβέλεια των ανθρώπων, όπως το 

ρόπαλο. Έπειτα, άρχισαν να κατασκευάζουν πιο πολύπλοκα μηχανήματα, ικανά να 

μεταδίδουν κίνηση αξιοποιώντας μια εξωτερική δύναμη, τη μυϊκή (ανθρώπου ή ζώου), 

http://www.geocities.ws/sfetel/gr/robot_g.htm
http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm
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του νερού ή του ανέμου. Υπάρχουν γραπτές αναφορές πως τον 6ο αιώνα π.Χ. 

χρησιμοποιούσαν ανυψωτικά μηχανήματα για την κατασκευή μεγάλων έργων, όπως ο 

ναός της Άρτεμης στην Έφεσο (Λάζος, 1993). Μεγάλη ώθηση θα δινόταν στην 

αρχαιοελληνική μηχανολογία αν είχαν προλάβει να χρησιμοποιήσουν και άλλες μορφές 

ενέργειας 

Δεν περιορίστηκαν, όμως, απλά στην κατασκευή χρηστικών αντικειμένων και 

εργαλείων. Αντίθετα, οραματίστηκαν την επέκταση του σχεδιασμού των αντικειμένων 

αυτών ώστε να γίνουν αυτόματα και ρομπότ (Τάσιος, 2001). Τα αυτόματα είναι 

αυτοκινούμενες μηχανές που κινούνται με εσωτερική ενέργεια, θυμίζοντας τη λειτουργία 

των ζωντανών οργανισμών (Καλλιγερόπουλος & Βασιλειάδου 2005). Οι κατασκευές 

αυτές που δημιούργησαν απαιτούν γνώσεις Μηχανικής, Γεωμετρίας, Τριγωνομετρίας και 

άλλων επιστημών και προκαλούν δέος και θαυμασμό (Βαρδιάμπασης, 2003). 

Η πρώτη ιστορική αναφορά αυτόματου μηχανισμού είναι η κατασκευή ενός ξύλινου 

περιστεριού από τον Έλληνα φιλόσοφο, πολιτικό, στρατηγό, μαθηματικό και μηχανικό 

Αρχύτα, ιδρυτή της επιστημονικής μηχανικής, στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. . Το τεχνητό 

αυτό περιστέρι, η «πετομηχανή», είχε τη δυνατότητα να πετάει σχεδόν 200 μέτρα 

αξιοποιώντας τον συμπιεσμένο αέρα στο εσωτερικό του (Καλλιγερόπουλος & 

Βασιλειάδου, 2005). 

Άλλη μηχανή που κινούνταν με τον ίδιο τρόπο, με την τάση εκτόνωσης του 

πεπιεσμένου αέρα, είναι η μηχανή άφεσης των αλόγων στον ολυμπιακό ιππόδρομο. Όπως 

αναφέρει ο Παυσανίας, ο μηχανικός Κλεόπας κατασκεύασε τους μηχανισμούς εκκίνησης 

στον ιππόδρομο της Ολυμπίας, για να ξεκινάνε όλοι οι αγωνιστές ταυτόχρονα και να είναι 

οι αγώνες πιο δίκαιοι (Καλλιγερόπουλος & Βασιλειάδου, 2005). 

Τον 3ο αιώνα π.Χ. έζησε ο Κτησίβιος, ένας μεγάλος μαθηματικός, μηχανικός και 

εφευρέτης της αρχαίας Ελλάδας. Κατασκεύασε πολλά αυτόματα, όπως την αντλία 

πίεσης, μια πιεστική μηχανή που είχε τη δυνατότητα παροχής 105 λίτρα / λεπτό, την 

καταθλιπτική - αναρροφητική αντλία, που δούλευε χειροκίνητα και τη χρησιμοποιούν 

ακόμη και σήμερα οι πυροσβέστες, το υδραυλικό μουσικό όργανο, το πρώτο 

πληκτροφόρο και πολυφωνικό όργανο στην ιστορία, το υδραυλικό ωρολόγιο, που 

μπορούσε να λειτουργεί χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου και πολλά άλλα (Λάζος, 1993). 

Ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της αρχαιότητας έως σήμερα, ο 

Αρχιμήδης (287 - 212 π.Χ.), υπήρξε και ένας από τους μεγαλύτερους μηχανικούς αφού 

κατασκεύασε πολλά έργα. Μερικά από αυτά είναι η διόπτρα αστρονομικών μετρήσεων, 

η ουράνια σφαίρα, το υδραυλικό ρολόι, το δρομόμετρο, οι καταπέλτες, ο ατέρμων 
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κοχλίας, το ατμοτηλεβόλο (κανόνι που λειτουργεί με ατμό), οι ανυψωτικές μηχανές και 

τέλος, το πιο πολυσυζητημένο απ’ όλα, τα εμπρηστικά κάτοπτρα (Λάζος, 1995).  

Ο Φίλων ο Βυζάντιος (260-180 π.Χ.) δημιούργησε δεκάδες κατασκευές. Η συμβολή 

του ήταν μεγάλη στους αυτοματισμούς και στις επικοινωνίες. Μερικά από τα 

σημαντικότερα επιτεύγματά του είναι η αλυσιδωτή αντλία κάδων (μαγγάνι), η αεραντλία 

και το πιστόνι και η συριστική συσκευή για φάρους (Λάζος, 1993). 

Τον 1ο αιώνα π.Χ. περίπου, ο Ηρών ο Αλεξανδρεύς αξιοποιεί τη διαστολή του θερμού 

ατμού για να παράγει περιστροφική κίνηση. Έτσι, επινοεί τη σφαίρα του Αιόλου που 

θεωρείται ο πρόδρομος της ατμομηχανής. Πάνω από έναν λέβητα που θερμαίνεται 

περιστρέφεται μία σφαίρα που είναι τοποθετημένη σταθερά σε έναν άξονα που 

περιστρέφεται. Την ιδιότητα της διαστολής του αέρα που θερμαίνεται την αξιοποιεί ξανά 

για να κατασκευάσει αυτόματες πύλες ναού. Μόλις ανάψει κάποιος φωτιά στο βωμό στην 

είσοδο ενός ναού, οι πύλες ανοίγουν αυτόματα με τη βοήθεια του αέρα που διαστέλλεται, 

ενώ κλείνουν μόλις σβήσει η φωτιά, ενώ κάποια αγάλματα άρχιζαν να κινούνται ή να 

πετούν. Επίσης, έφτιαξε συσκευές που μόλις άναβαν οι βωμοί μία πέτρινη σάλπιγγα 

ηχούσε αυτόματα προσκαλώντας τους πιστούς. Επιπλέον, αυτόματα έπεφτε μία λεπτή 

βροχή αρωματισμένου νερού μέσα στον ναό, μεταλλικά πουλιά που άνοιγαν το ράμφος 

τους και κελαηδούσαν, έλεγχε τον φωτισμό μέσα κι έξω απ' τον ναό προκαλώντας ακόμη 

και τεχνητή ομίχλη. Άλλος μηχανισμός κίνησης που κατασκεύασε ο Ήρων είναι τα 

αυτόματα θέατρα. Αποτελείται από επιμέρους συστήματα ελέγχου που είναι σύνθετα και 

αυτόματα. Έχουν διάφορους ελεγκτές με δυνατότητα προγραμματισμού των κινήσεων, 

όπως μηχανικούς διακόπτες, ηλεκτρικές βάνες. Λέγονται ανοιχτά συστήματα ελέγχου 

που ακολουθούν μια προγραμματισμένη εξωτερική εντολή. Άλλοι ενδιαφέροντες 

μηχανισμοί του Ήρωνα ήταν η ανεμογεννήτρια, που χρησιμοποιώντας τη δύναμη του 

ανέμου, μετέτρεψε την κυκλική κίνηση σε παλινδρομική για να κινήσει αεραντλία και το 

πιεστήριο λαδιού, (Καλλιγερόπουλος, 1996). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ο αρχαιότερος υπολογιστής, ο Μηχανισμός των 

Αντικυθήρων, που ανήκει σε μια εποχή πριν το 80 π.Χ. . Ο μηχανισμός αυτός είναι ένας 

πολύπλοκος αστρολάβος, που απεικόνιζε με ακρίβεια τις κινήσεις των ουράνιων 

σωμάτων, αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων (εκλείψεις) (Οικονόμου, 1998).  

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και μηχανικοί ασχολήθηκαν όχι μόνο στη θεωρία, 

αλλά και στην πράξη με τη μελέτη και την κατασκευή κλειστών συστημάτων αυτόματου 

ελέγχου, αυτοκίνητων μηχανών. Ολοκληρώθηκε, έτσι από τα ελληνιστικά χρόνια το 

τεχνολογικό άλμα που περίπου δύο χιλιετίες μετά επέτρεψε την έναρξη της βιομηχανικής 
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επανάστασης στην Ευρώπη, καθώς και την ευρεία χρήση των μηχανών αυτών στη 

βιομηχανία (Καλλιγερόπουλος & Βασιλειάδου, 2005). 

 

 Σύγχρονη εξέλιξη των ρομπότ 

 

Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ ήταν προγραμματισμένο να παίζει τύμπανο και το 

κατασκεύασε ο Άραβας Al-Jazari (1136 - 1206 μ.Χ.). Ο Ιταλός Leonardo da Vinci (1452 

– 1519 μ.Χ.) σχεδίασε, μαζί με άλλες εφευρέσεις, ένα ανθρωποειδές ρομπότ με πανοπλία 

που έμοιαζε με ιππότη. Το ρομπότ ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να φαίνεται εξαιτίας των 

κινήσεών του πως υπήρχε κάποιος άνθρωπος μέσα. Μπορούσε να ανασηκώνεται και να 

κινεί τα χέρια και το κεφάλι του. Είναι το παλαιότερο σχέδιο ανθρωποειδούς ρομπότ που 

σώζεται ως σήμερα. Το 1738 ο Γάλλος Jacques de Vaucanson κατασκεύασε μια πάπια 

ρομπότ που ήταν ικανή να κουνάει τα φτερά της και να τρώει σπόρους. Το 1796 ο 

Ιάπωνας Hisashige Tanaka δημιούργησε ρομποτικούς μηχανισμούς που είχαν τη 

δυνατότητα να σερβίρουν τσάι ή να ζωγραφίζουν γιαπωνέζικα ιδεογράμματα (Βλάσσης, 

2007). 

Το 1898 ο Σέρβος Nikola Tesla παρουσίασε το πρώτο τηλεκατευθυνόμενο πλοίο. Το 

1930 η εταιρία Westinghouse Electric Corporation (Η.Π.Α.) κατασκεύασε το Elektro, ένα 

ανθρωποειδές ρομπότ που μπορούσε να μιλά, να περπατάει και να καπνίζει. Το 1948 ο 

Βρετανός William Grey Walter έφτιαξε τα πρώτα αυτόνομα ρομπότ στο πανεπιστήμιο 

του Bristol (Αγγλία). Ονομάζονταν Elmer και Elsie και έμοιαζαν με χελώνες. Κινούνταν 

με βάση ερεθίσματα που λάμβαναν από αισθητήρες φωτός και μιμούνταν τη 

συμπεριφορά. Το 1954 ο Αμερικανός George Devol κατασκεύασε τον πρώτο σύγχρονο, 

ψηφιακά προγραμματιζόμενο ρομποτικό βραχίονα Unimate. Το 1961 η εταιρία General 

Motors (Η.Π.Α.) αγοράζει και εγκαθιστά το ρομπότ Unimate, που χρησιμοποιήθηκε για 

εκφόρτωση μετάλλου από μια μηχανή χυτηρίου, δουλειά επικίνδυνη για τους ανθρώπους 

(Βλάσσης, 2007). 

Το 1963, ο Rancho Arm ήταν ο πρώτος τεχνητός ρομποτικός βραχίονας που 

δημιουργήθηκε στο νοσοκομείου Los Amigos της Καλιφόρνια σε μια προσπάθεια των 

επιστημόνων του να δημιουργήσουν τεχνητά μέλη για άτομα με ειδικές ανάγκες (Παυλή, 

2013). 

Το 1970 δημιουργήθηκε το Shakey στο Stanford Research Institute. Είναι το πρώτο 

ρομπότ που του δίνονταν γενικές εντολές κι αυτό εκτελούσε μόνο του τα βήματα που 

έπρεπε να κάνει για να τελειώσει την εργασία που του ζητούσαν. Την ίδια χρονιά 

προσγειώθηκε στη Σελήνη από τη Σοβιετική Ένωση το Lunokhod 1 για να εξερευνήσει 
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την επιφάνειά της. Από το 1980 κι έπειτα το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τα ρομπότ 

αυξάνεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να παράγονται ρομπότ για οικιακή 

χρήση, που εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά και για 

χρήση σε άλλους τομείς (Ρωσσίδης, 2012). 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημόνων έχει στραφεί στη δημιουργία 

ρομπότ όμοιων με τον άνθρωπο. Τα λεγόμενα ανδροειδή προσπαθούν να μιμηθούν εκτός 

από την εμφάνισή του και τα χαρακτηριστικά του, όπως τις κινήσεις του. Το πιο 

εντυπωσιακό όμως είναι πως οι έρευνες στρέφονται και στα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά (τεχνητή νοημοσύνη). 

 

1.4. Χρήσεις ρομπότ 

 

Τα ρομπότ χρησιμοποιήθηκαν ευρέως πρώτα στη βιομηχανία (βιομηχανική 

ρομποτική). Άλλοι τομείς εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας είναι η ιατρική, η 

αεροδιαστημική, η υποθαλάσσια, οι αγροτικές εφαρμογές, η έρευνα και διάσωση, η 

οικιακή χρήση και άλλοι. Υπάρχει, λοιπόν, σε πολλούς τομείς, επηρεάζοντας την 

καθημερινότητά μας. 

Το γεγονός ότι οι χρήσεις της ρομποτικής στην κοινωνία επεκτείνονται συνέχεια είχε 

ως συνέπεια την επιτακτική ανάγκη της προσέγγισης της επιστήμης αυτής στην 

εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική ρομποτική γίνεται όλο και περισσότερο 

διαδεδομένη στην εκπαιδευτική κοινότητα σε όλον τον κόσμο. Σε αυτό συνέβαλε και το 

γεγονός ότι το κόστος άρχισε να μειώνεται σημαντικά, ενώ αυξήθηκε η ανάπτυξη νέων 

εργαλείων καθιστώντας την πιο προσιτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. Χρήση της ρομποτικής στην εκπαίδευση 

 

2.1. Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

Τις προηγούμενες δεκαετίες οι άνθρωποι μιλούσαν για τη βιομηχανία. Έπειτα 

άρχισαν να δίνουν έμφαση στη γνώση και πίστευαν πως οι πληροφορίες είναι χρήσιμες 

μόνο όταν μετατρέπονται σε γνώσεις. Στις μέρες μας, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. 

Η γνώση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Με τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών 

επιταχύνεται ο ρυθμός των αλλαγών στην κοινωνία. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να λύσουν αναπάντεχα προβλήματα που προκύπτουν σ’ έναν κόσμο που συνεχώς 

αλλάζει. Επισημαίνεται, λοιπόν, η ανάγκη για δημιουργική σκέψη σε όλες τις πτυχές της 

ζωής των ανθρώπων. Επομένως, η επιτυχία πλέον δε βασίζεται στην πληθώρα των 

γνώσεων που έχει ένας άνθρωπος, αλλά στην ικανότητά του να σκέφτεται και να δρα 

δημιουργικά (Resnick, 2008). 

Σύμφωνα με τη μέθοδο του Resnick (2008), οι άνθρωποι πρώτα φαντάζονται τι 

θέλουν να κάνουν, δημιουργούν με βάση τις ιδέες τους ένα πρότζεκτ (μία συνθετική 

εργασία), παίζουν με τις δημιουργίες τους, τις μοιράζονται με άλλους ανθρώπους μαζί με 

τις ιδέες τους και συλλογίζονται τις εμπειρίες τους. Όλα αυτά τους οδηγούν στη φαντασία 

νέων ιδεών. Έτσι οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν τις δικές 

τους ιδέες, να λαμβάνουν πληροφορίες από τρίτους, να ψάχνουν για εναλλακτικές λύσεις 

και να δημιουργούν εκ νέου ιδέες με βάση τις εμπειρίες τους. Με αυτή τη μέθοδο που 

επαναλαμβάνεται διαρκώς θα αποκτήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 

Εικόνα 1: Η μέθοδος του Resnick 
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Οι νέες τεχνολογίες, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, είναι ικανές να βοηθήσουν τα 

άτομα να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, ώστε να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένοι για τη ζωή στη σημερινή κοινωνία (Resnick, 2008). Για τον λόγο αυτόν 

κρίθηκε αναγκαία η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια της 

ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση εμφανίστηκε και η εκπαιδευτική 

ρομποτική. Οι μαθητές όλων των τάξεων είναι πλέον εξοικειωμένοι σε μεγάλο βαθμό με 

τις νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό 

για τη ρομποτική και τις διάφορες εφαρμογές της που μπορούν να εμπλακούν οι ίδιοι. 

Όπως υποστηρίζει και ο Johnson (2003), πολλοί άνθρωποι, είτε είναι παιδιά είτε 

ενήλικες, θεωρούν συναρπαστικά τα ρομπότ και είναι εξοικειωμένοι με αυτά αφού 

υπάρχουν παντού γύρω τους, ακόμα και στο σπίτι. 

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα πεδίο που ασχολείται με τη χρήση των ρομπότ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και στηρίζεται κυρίως σε δύο θεωρίες: στον 

εποικοδομισμό ή κονστρακτιβισμό (constructivism) του Jean Piaget, δηλαδή στη θεωρία 

κατασκευής της γνώσης και στον κατασκευαστικό εποικοδομισμό ή κονστρακσιονιμό 

(constructionism) του Seymour Papert, δηλαδή στην κατασκευαστική χρήση της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Ο Piaget υποστηρίζει ότι η μάθηση στον άνθρωπο δεν είναι αποτέλεσμα μετάδοσης 

της γνώσης, αλλά μια ενεργητική διαδικασία κατασκευής της γνώσης που βασίζεται στις 

εμπειρίες (Piaget, 1972). Σύμφωνα με αυτόν, τα παιδιά δημιουργούν με βάση την 

εμπειρία τους διάφορες παγιωμένες αντιλήψεις που δύσκολα αλλάζουν με νέες θεωρίες 

που έρχονται σε αντιπαράθεση με τη δική τους. Μπορούν όμως να αλλάξουν και να 

εξελιχθούν μέσα από την επαφή τους με το περιβάλλον. Ο χειρισμός αντικειμένων, 

λοιπόν, είναι το βασικό κλειδί για να οικοδομήσουν τα παιδιά τη γνώση τους. Συνεπώς, 

οι μαθητές οικοδομούν καινούριες έννοιες και ιδέες με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

τους και μέσω της ενεργητικής συμμετοχής τους σε δραστηριότητες. Λαμβάνει, δηλαδή, 

υπόψιν του ότι οι μαθητές κατανοούν περισσότερα μέσω της ανακάλυψης και της 

δημιουργίας (Piaget, 1974). 

Στη θεωρία του εποικοδομισμού βασίστηκε και ο Papert, προσθέτοντας την ιδέα ότι 

η οικοδόμηση της νέας γνώσης γίνεται πιο αποτελεσματικά όταν αυτοί που μαθαίνουν 

ασχολούνται με την κατασκευή προϊόντων που έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς. Ο 

στόχος του κονστρακσιονισμού (ή αλλιώς κατασκευαστικού εποικοδομισμού) είναι να 

δώσει στα παιδιά τα σωστά εργαλεία για να κατασκευάσουν διάφορα πράγματα έτσι ώστε 

να μάθουν στην πράξη με αποτελεσματικότερο τρόπο από ό,τι πριν (Papert, 1980). Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να 
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κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν τα δικά τους μοντέλα (Papert, 1992). Για να το 

πετύχει αυτό, προτείνει ως εργαλείο μάθησης κυρίως τους υπολογιστές και μέσα από 

αυτούς διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως τη γλώσσα προγραμματισμού Logo και τα 

παιχνίδια Lego Mindstroms (Papert, 1980). 

Τόσο η προσέγγιση του εποικοδομισμού όσο και η προσέγγιση του κατασκευαστικού 

εποικοδομισμού δίνουν έμφαση στην αξία της συνεργασίας των μαθητών στο πλαίσιο 

μιας μικρής ομάδας αλλά και στο πλαίσιο της τάξης. Η συνεργασία είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση της γνωστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του εποικοδομισμού (Savery & 

Duffy, 1995). 

Κύρια χαρακτηριστικά σε περιβάλλον εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι ο 

πειραματισμός και η διερεύνηση. Οι μαθητές μέσα από πειραματικές διαδικασίες 

προσεγγίζουν τη γνώση λειτουργώντας ως επιστήμονες: διατυπώνουν υποθέσεις, 

παρατηρούν, αξιολογούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Δεν υπάρχει σωστό ή 

λάθος· το μόνο που υπάρχει είναι ευκαιρίες για μάθηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

επιτυγχάνεται η διερεύνηση των γνώσεων και πεποιθήσεων που έχουν τα παιδιά. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι η ποιότητα της μάθησης αυτής είναι ικανή να 

ακολουθήσει το επίπεδο της γνωστικής τους ανάπτυξης. Η καινούρια γνώση που 

προκύπτει εντάσσεται και αυτή στο υπάρχον σύστημα γνώσεων του μαθητή. (Φράγκου 

& Παπανικολάου, 2010). 

Στόχος της αξιοποίησης της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η 

διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στη χρήση φυσικών 

μηχανικών μοντέλων και μέσω της σχεδίασης και του πειραματισμού να οδηγηθούν στην 

επίλυση αυθεντικών προβλημάτων (Κυριακού & Φαχαντίδης, 2012). Το πεδίο αυτό της 

εκπαίδευσης εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη λύση πραγματικών προβλημάτων, 

ενισχύει τη διερευνητική τους στάση, τους επιτρέπει να διατυπώνουν υποθέσεις, να 

πειραματίζονται και να αναπτύσσουν την αφαιρετική ικανότητά τους παρατηρώντας 

μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον την συμπεριφορά ενός πραγματικού μοντέλου 

(Κυνηγός & Φράγκου, 2000). 

Υπάρχουν τριών ειδών κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ταξινομηθούν οι 

δραστηριότητες της ρομποτικής στην εκπαίδευση, ανάλογα με το είδος του έργου (Denis 

& Hubert, 2001): (α) στην πρώτη κατηγορία οι μαθητές κατασκευάζουν ένα μοντέλο και 

προγραμματίζουν τη συμπεριφορά του μέσα στα πλαίσια ενός project, (β) στη δεύτερη 

κατηγορία πειραματίζονται χρησιμοποιώντας μια έτοιμη κατασκευή, για να 

διερευνήσουν διάφορες έννοιες, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχουν τα ρομπότ 

να συλλέγουν δεδομένα μέσω των αισθητήρων τους, (γ) στην τρίτη κατηγορία 
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προγραμματίζουν μία έτοιμη κατασκευή ενώ δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμου. 

Η οργάνωση της διδασκαλίας οφείλει να εξασφαλίζει τη συστηματική υποστήριξη των 

μαθητών καθώς και να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση 

του έργου (Φράγκου & Παπανικολάου, 2010). 

Τα συστήματα ρομποτικής που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία, επειδή 

διακρίνονται από μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων, θεωρούνται εύχρηστα και προσιτά 

στους αρχάριους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά και από 

ειδικούς, και κυρίως είναι ικανά να πραγματοποιήσουν πληθώρα ιδεών (Resnick & 

Silverman 2005). Έτσι, το φάσμα των ανθρώπων που τα χρησιμοποιεί είναι μεγάλο. Η 

ρομποτική, επομένως, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διδασκαλία των επιστημών 

και της μηχανικής, και αποτελεί ενδιαφέρον θέμα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων. 

Ωστόσο, η τέχνη, η επιστήμη και η παιδαγωγική της διδασκαλίας της πρακτικής 

ρομποτικής είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα (Matarić, 2004: 3) 

Σύμφωνα με τον Μπαρά (2013), η εφαρμογή της ρομποτικής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία έχει αρχίσει να αξιοποιείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την 

προσχολική αγωγή μέχρι και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ παράλληλα παρατηρείται 

αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για τον κλάδο αυτόν. Στη χώρα μας, βέβαια, η 

διδασκαλία και η χρήση της στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι 

πιο περιορισμένη. Αντίθετα, στα Πανεπιστήμια υπάρχουν μαθήματα που προωθούν την 

ενασχόληση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών με τη συγκεκριμένη 

επιστήμη, διότι καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα ενώ παράλληλα διδάσκει και τον 

προγραμματισμό. 

 

2.2. Συνεισφορά της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

 

Σύμφωνα με τον Hartley (1998) η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν ο μαθητής 

δραστηριοποιείται, παρά όταν είναι παθητικός ακροατής. Επομένως, η μάθηση 

προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του ατόμου μέσω δραστηριοτήτων, για την καλύτερη 

εμπέδωση και αφομοίωσή της. 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει αναδειχθεί ως ένα μοναδικό εργαλείο εκμάθησης 

που μπορεί να προσφέρει ενεργό ρόλο στο μαθητή με παιγνιώδεις δραστηριότητες σε ένα 

ελκυστικό περιβάλλον μάθησης που τροφοδοτεί το ενδιαφέρον των μαθητών και την 

περιέργεια (Eguchi, 2010). Με την εισαγωγή της ρομποτικής στη διδασκαλία επιχειρείται 

η μεταπήδηση από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία στη διδασκαλία όπου 

κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίζει η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων για την επίλυση 
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προβλήματος μέσω της ανακάλυψης. Διάφορες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε 

σχολικές τάξεις την τελευταία δεκαετία έχουν δείξει ότι τα παιδιά συμμετέχουν με 

ενθουσιασμό σε δραστηριότητες με ρομπότ, επιτυγχάνοντας τους μαθησιακούς στόχους 

ή / και αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες (Detsikas & Alimisis, 2011; Litinas & Alimisis, 

2013). 

Όπως υποστηρίζει ο Dewey (1997), η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στις 

παρορμήσεις των παιδιών για έρευνα, κατασκευή και έκφραση. Με την εκπαιδευτική 

ρομποτική η μάθηση, πλέον, δεν είναι εξατομικευμένη. Αντίθετα, αποτελεί κοινωνική 

και κοινωνικοποιημένη δραστηριότητα, δηλαδή λαμβάνει χώρα σ’ έναν κοινωνικό 

περίγυρο. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής θα έχει 

θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό 

(αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση). 

Μελέτες στον τομέα (Eguchi, 2010; Benitti, 2012) αναφέρουν ότι τα παιδιά, όταν 

σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ, έχουν την ευκαιρία να 

μάθουν παίζοντας διάφορες θεματικές ενότητες (Μαθηματικά, Πληροφορική, 

Τεχνολογία, Φυσική κ.ά.) και να αναπτύξουν ουσιώδεις δεξιότητες, όπως η 

δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η καινοτομία, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση 

προβλημάτων και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους, πολύτιμες νοητικές δεξιότητες 

που απαιτούνται στο χώρο εργασίας του 21ου αιώνα. 

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να 

βελτιώσει τις δεξιότητες συνεργασίας, τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση, τα 

κίνητρα των παιδιών και τις δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή (Palumbo & Palumbo, 

1993; Wagner, 1998, όπ. αναφ. στο Κυριακού & Φαχαντίδης, 2012) και να ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών και βασικής 

επικοινωνίας (Αναγνωστάκης, Μαργετουσάκη & Μιχαηλίδης, 2008). Η ικανότητα να 

μεταφέρουν σύνθετες ιδέες στους συμμαθητές τους είναι κι αυτή μια σημαντική 

δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη στη σύγχρονη κοινωνία (Αναγνωστάκης & 

Φαχαντίδης, 2014). 

Τέλος, η εκπαιδευτική ρομποτική διαθέτει ιδιαίτερα διεπιστημονικό και διαθεματικό 

χαρακτήρα, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης της μάθησης σε ποικίλες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και αντικείμενα (Resnick & Silverman, 2005; Fachantidis & 

Spathopoulou, 2011). Για τον λόγο αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

θέματα με βάση τα ενδιαφέροντά τους και στη συνέχεια προχωρούν οι ίδιοι στην έρευνα 

του θέματος, στην αναζήτηση λύσεων και στην αξιολόγηση. Έτσι, σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον με δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής, ο μαθητής έχει κεντρικό 
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ρόλο, διότι συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Ο υψηλός βαθμός 

αλληλεπίδρασης που υφίσταται ανάμεσα στον μαθητή και την κατασκευή καθώς και ο 

παιγνιώδης χαρακτήρας που διακατέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια μιας τέτοιας 

δραστηριότητας εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την κινητοποίηση των μαθητών και 

διατηρεί το ενδιαφέρον τους αμείωτο σε όλες τις φάσεις της εργασίας (Φράγκου & 

Παπανικολάου, 2010). 

Βέβαια, παρόλο που η Εκπαιδευτική Ρομποτική προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον με 

αποτέλεσμα να δημοσιεύονται πολλές ερευνητικές εργασίες γύρω από το συγκεκριμένο 

πεδίο, εντούτοις υφίστανται ορισμένοι αρνητικοί παράγοντες που επισημαίνονται σε 

αυτές τις έρευνες και επηρεάζουν την ένταξή της στην τάξη (Αναγνωστάκης, 2010). Οι 

αρνητικοί αυτοί παράγοντες αφορούν τη χρονική διάρκεια της διδακτικής εφαρμογής, το 

υλικό, την έλλειψη τεχνικής βοήθειας, την έλλειψη αυτοπεποίθησης και εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών με το μαθησιακό αυτό εργαλείο, την απουσία συνεχούς ενημέρωσης κ.ά. 

(Φράγκου, Παπανικολάου, Αλιμήσης & Κυνηγός, 2009). Οι βασικές γνώσεις 

Πληροφορικής παιδείας που έχουν οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι αρκετές για να 

παροτρυνθούν να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία τους και δεν τους 

προσφέρει την απαραίτητη αισιοδοξία για μια επιτυχημένη εφαρμογή στο σχολείο. Ούτε 

ακόμα και σε συνδυασμό με την παιδαγωγική και διδακτική γνώση και εμπειρία που 

κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν να νιώσουν την αίσθηση πληρότητας γνώσεων 

και εφοδίων στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (Φαχαντίδης, Χριστοφόρου & 

Πνευματικός, 2004). Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά και ύστερα 

από εκτενή μελέτη η προσπάθεια ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας μέσα (υλικά και λογισμικά) εύχρηστα από τους 

εκπαιδευτικούς (Αναγνωστάκης, Φαχαντίδης, 2014). 

 

 Θετικά στοιχεία χειριστικών φυσικών μηχανικών μοντέλων – Επιλογή Lego: 

 

Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα των Καγκάνη Κ., Δαγδιλέλη Β., Σατρατζέμη Μ. 

και Ευαγγελίδη Γ. (2005) οι μαθητές μπορούν να διαχειριστούν τα ρομπότ µε σχετική 

ευκολία. Συνοψίζοντας, αναφέρουν πως με τη χρήση των φυσικών μοντέλων που απαιτεί 

χειρισμό από τα ίδια τα παιδιά όπως αυτό της Lego: 

 παρέχονται περισσότερα κίνητρα και προκαλείται το ενδιαφέρον για μάθηση, 

 υπάρχει άμεση εμπειρία και ανατροφοδότηση, 

 αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, 

 υπάρχει πειραματισμός και ενεργός συμμετοχή από τους μαθητές, 
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 καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη, η διορατικότητα, η πρωτοτυπία και η 

επιμονή, 

 πετυχαίνεται υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και 

πραγματικού αντικειμένου, 

 απαλλάσσεται ο μαθητής από την εκμάθηση και απομνημόνευση συντακτικών 

κανόνων μιας γλώσσας προγραμματισμού, 

 αποκτούνται σχετικά γρήγορα οι επιθυμητές γνώσεις και 

 υλοποιείται ένα είδος εξατομικευμένης μάθησης εφόσον ο κάθε μαθητής 

εργάζεται με το δικό του ρυθμό και ο εκπαιδευτικός διαθέτει περισσότερο χρόνο 

για τον καθένα. 

 

2.3. Διδακτικές παρεμβάσεις με εφαρμογή της ρομποτικής 

 

Τα τελευταία χρόνια η ρομποτική εντάσσεται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση, 

τόσο σε σχολεία της πρωτοβάθμιας όσο και στης δευτεροβάθμιας, επειδή εμφανίστηκαν 

πακέτα χαμηλού κόστους και απλού χειρισμού (construction kits). Τα πακέτα αυτά 

μπορούν να συνθέσουν πολλές ρομποτικές κατασκευές και με τη χρήση του κατάλληλου 

λογισμικού είναι δυνατό να προγραμματιστεί η συμπεριφορά τους. Το ρομπότ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε στο σχολείο είτε εκτός σχολείου ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

που βοηθά στην ανάπτυξη γνωστικών δομών από τα παιδιά. Ωστόσο, δε θα πρέπει να 

παραγνωριστούν οι δυνατότητες που προσφέρει για την κατανόηση και την αφομοίωση 

τεχνικών γνώσεων (Κόμης, 2004). 

Η αξιοποίηση λοιπόν της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε ερευνητικά προγράμματα 

εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και έχει ευρεία 

ποικιλία θεμάτων (Resnick, Martin, Sargent & Silverman, 1996; Turbak & Berg, 2002; 

Rusk, Resnick, Berg & Pezalla-Granlund, 2008; Resnick, 1991; Κυνηγός & Φράγκου, 

2000; Δημητρίου & Χατζηκρανιώτη, 2003; Καρατράντου, Παναγιωτακόπουλος & 

Πιερρή, 2006; Καγκάνη, Δαγδιλέλης, Σατρατζέμη & Ευαγγελίδης, 2005, όπ. αναφ. στο 

Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2009). Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να αναφερθούν 

ορισμένες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν ρομπότ στη διδασκαλία. 

Στη μελέτη των Kim S. & Lee C. (2016) χρησιμοποιήθηκαν ρομπότ στο μάθημα της 

γεωμετρίας, προκειμένου να ερευνήσουν τις επιπτώσεις των μαθητών στα μαθησιακά 

επιτεύγματα (γνωσιακό πεδίο) και στην αυτοαξιολόγηση τους (συναισθηματικός 

τομέας). Σκοπός της έρευνας είναι να ερευνήσει τα αποτελέσματα της χρήσης ρομπότ για 

την υλοποίηση της στρατηγικής της διδασκαλίας του Skemp στην κατανόηση των 
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τετράπλευρων και των πολυγώνων από μαθητές της Δ΄ τάξης, να προσδιορίσει αν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα μαθησιακά επιτεύγματα και στη μαθησιακή στάση 

απέναντι στα μαθηματικά μεταξύ δύο ομάδων: της ομάδας των ρομπότ (Robot group) 

και της ομάδας του χάρακα και του μοιρογνωμονίου (Ruler & Protractor group) και να 

εξετάσει πόσο διαρκούν αυτά τα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τον Skemp (1979) ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να κατανοήσουν οι 

μαθητές δύσκολες μαθηματικές έννοιες είναι να τις κατακτήσουν μαθαίνοντας μόνοι 

τους τους ορισμούς, αφού εξασκηθούν με διάφορα παραδείγματα που έχουν κάτι κοινό, 

αλλά και με αυτά που είναι εμφανή χαρακτηριστικά από παραδείγματα που δεν είναι 

ουσιώδη (examples and no examples). 

Στην έρευνα πήραν μέρος 119 μαθητές ηλικίας 11 - 12 χρόνων που πήγαιναν στην 

Δ΄ τάξη ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου στη Νότια Κορέα. Ο αριθμός των μαθητών 

σε κάθε ομάδα ήταν λόγω απουσιών σχεδόν ίσος και στις δύο ομάδες (58-63) και 

χωρίστηκαν σε δύο τμήματα η καθεμία. Οι δύο ομάδες παρακολούθησαν 10 μαθήματα 

γεωμετρίας 80 λεπτών το καθένα, σε χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων. Το πείραμα 

πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και στις δύο ομάδες, οι οποίες διδάχθηκαν από τον ίδιο 

εκπαιδευτικό με βάση το επίσημο βιβλίο της τάξης τους. Η μόνη διαφορά ήταν ότι η 

πρώτη ομάδα χρησιμοποιούσε ρομπότ για να εκτελέσει τις δραστηριότητες, ενώ η 

δεύτερη ομάδα χρησιμοποιούσε τον παραδοσιακό τρόπο με τον χάρακα και το 

μοιρογνωμόνιο. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές ασχολήθηκαν με 

δραστηριότητες που είχαν στόχο να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την έννοια των 

σχημάτων, να σχεδιάσουν τα σχήματα και να μάθουν βασικές έννοιες της γεωμετρίας. 

Στην ομάδα του χάρακα και του μοιρογνωμονίου, κατά την εκκίνηση των μαθημάτων 

οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν από τους μαθητές να βρουν παραδείγματα μέσα από την 

πραγματική ζωή που σχετίζονται με τις έννοιες της γεωμετρίας, όπως ένα αντικείμενο 

που παρουσιάζει παράλληλες γραμμές στην τάξη. Εν συνεχεία, έπρεπε να παρουσιάσουν 

τους ορισμούς των σχημάτων και να τους διαβάσουν δυνατά μαζί. Οι μαθητές που 

παρουσίαζαν μεμονωμένα τις προσωπικές τους απόψεις θα έπρεπε να μπορούν να 

παρατηρούν και να προσδιορίζουν προφορικά τις ιδιότητες των σχημάτων. Σε αυτή τη 

δραστηριότητα, οι μαθητές διερεύνησαν τις ιδιότητες των σχημάτων χρησιμοποιώντας 

χάρακες και μοιρογνωμόνια που τους δόθηκαν πριν από το μάθημα. Οι μαθητές 

πραγματοποίησαν τη δραστηριότητά τους μεμονωμένα, επιλύοντας προβλήματα στο 

βιβλίο, συνδυάζοντας τα σχήματα με τους ορισμούς και τις ιδιότητές τους. Ύστερα, 

χωρίστηκαν σε ζευγάρια για να κάνουν μια δραστηριότητα, όπου κάθε μαθητής έπρεπε 

να σχεδιάσει ένα σχήμα με τον χάρακα και μοιρογνωμόνιο και το ζευγάρι του έπρεπε να 
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ανακαλύψει και να σημειώσει παραδείγματα που έβρισκε στο σχέδιο. Στη συνέχεια, κάθε 

μαθητής ανέφερε τον αριθμό των παραδειγμάτων και των μη παραδειγμάτων που είχε 

βρει και ο δάσκαλος επαλήθευε την ορθότητα του μαθητή, ενημερώνοντάς τους αν 

έμαθαν σωστά τις έννοιες και τις ιδιότητες. 

Οι μαθητές της ομάδας των ρομπότ πριν από την έναρξη της διδασκαλίας διδάχθηκαν 

από τον ερευνητή για 20 λεπτά τον τρόπο λειτουργίας αυτών. Η διδασκαλία τους έγινε 

στην ίδια τάξη με την άλλη ομάδα. Τα ρομπότ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 16 και 

συναρμολογήθηκαν σε διάφορα σχήματα έχοντας και ένα μέρος όπου οι μαθητές 

τοποθετούσαν ένα στυλό για να μπορούν να σχεδιάζουν. Μιμούνταν τη λειτουργία του 

χάρακα, έφερναν δηλαδή γραμμές με ποικίλους τρόπους. Τα θρανία ήταν καλυμμένα με 

διαφανές βινύλιο, για να μπορούν να σχεδιάζουν πάνω σε αυτά οι μαθητές. Στους 

μαθητές εκτός από το ρομπότ δόθηκε και ένα σετ στυλό, μία γόμα για στυλό, ένας 

χάρακας και ένα μοιρογνωμόνιο. Αυτό που τους ζητήθηκε είναι να κατασκευάζουν 

σχήματα, ζωγραφίζοντας τα περιγράμματά τους. 

Η διαδικασία ήταν ίδια και στα δύο τμήματα όπως και στην άλλη ομάδα. Πρώτα, οι 

εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τους μαθητές να σκεφτούν παραδείγματα από την 

πραγματική τους ζωή που σχετίζονται με τις έννοιες της γεωμετρίας που διδάσκονται και 

στη συνέχεια, παρουσίασαν τους ορισμούς των διαφόρων υπό μελέτη σχημάτων. Μετά 

από αυτό και με την κατάλληλη καθοδήγηση, οι μαθητές βρήκαν τις ιδιότητες των 

σχημάτων χρησιμοποιώντας τον χάρακα και το μοιρογνωμόνιο και έλυσαν σχετικά 

προβλήματα στο βιβλίο. Έπειτα, ένας μαθητής σχεδίαζε σχήματα χρησιμοποιώντας το 

ρομπότ και ο άλλος μαθητής επαλήθευε αν ήταν παραδείγματα ή μη παραδείγματα 

χρησιμοποιώντας τον χάρακα και το μοιρογνωμόνιο. Μετά από αυτό άλλαζαν ρόλους. 

Όπως και στην άλλη ομάδα, οι μαθητές εργάστηκαν για 10 λεπτά για αυτή τη 

δραστηριότητα, ύστερα ανέφεραν τον αριθμό των παραδειγμάτων και μη παραδειγμάτων 

που είχαν βρει και τέλος ο εκπαιδευτικός επαλήθευσε την ακρίβειά τους. Αν 

παρουσιαζόταν πρόβλημα με κάποιο ρομπότ οι ερευνητές το αντικαθιστούσαν αμέσως. 

Για την παρακολούθηση των μαθητών αναπτύχθηκαν από τους ερευνητές δύο ειδών 

τεστ: το τεστ επίτευξης (achievement test) και της το τεστ φυσικής παρατήρησης (The 

natural observation test). Στο τεστ επίτευξης μπορούσαν να μετρηθούν τα επιτεύγματα 

των μαθητών στην κατανόηση των τετράπλευρων και των πολυγώνων με βάση το 

πρόγραμμα σπουδών της Νότιας Κορέας. Το τεστ φυσικής παρατήρησης σχεδιάστηκε 

για να μετρήσει τα επίπεδα συμμετοχής, συγκέντρωσης και απόδοσης των μαθητών μέσα 

στην τάξη. Για την αξιολόγηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια της τάξης πριν από την 

έναρξη της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν λίστες αναγκαστικής επιλογής. Η αξιολόγηση 
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πραγματοποιήθηκε σε δύο τομείς: τη μαθησιακή στάση που βαθμολογήθηκε από το 

επίπεδο συμμετοχής του μαθητή και το μαθησιακό αποτέλεσμα από το βαθμό του κάθε 

μαθητή στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τεστ χορηγήθηκαν στους μαθητές 

από τους δύο εκπαιδευτικούς που τους παρακολουθούσαν. Η αξιολόγηση του 

συναισθηματικού πεδίου στην εκπαίδευση των μαθηματικών αποσκοπεί στη μέτρηση της 

προσοχής του μαθητή, του ενδιαφέροντός του, του κινήτρου μάθησης και της 

αυτοπεποίθησης στα μαθηματικά. 

Και οι δύο ομάδες υποβλήθηκαν σε τεστ των γνωστικών και συναισθηματικών 

πεδίων πριν από την έρευνα, αμέσως μετά την έρευνα και μετά από τρεις μήνες. Πρέπει 

να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί-παρατηρητές δεν 

βοηθούσαν τους μαθητές αλλά μόνο τους παρατηρούσαν και αξιολογούσαν τα επίπεδα 

των επιδόσεών τους και τη συμμετοχή τους στην τάξη. Μέσα από τα τεστ που έγιναν 

μετά από τρεις μήνες, ερευνήθηκε κατά πόσο συνεχίστηκαν οι επιδράσεις της 

διδασκαλίας με ρομπότ. 

Τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα έδειξαν πως οι μαθητές στην αρχή ξεκίνησαν 

με το ίδιο επίπεδο γνώσεων. Μετά το πείραμα η μέση βαθμολογία της ομάδας των ρομπότ 

στον γνωστικό τομέα αν και ήταν υψηλότερη από την άλλη ομάδα, δεν υπήρχε σημαντική 

διαφορά. Επίσης, οι επιδόσεις των μαθητών μεταξύ των δύο ομάδων δε διέφεραν. 

Ωστόσο, οι μαθητές της ομάδας του χάρακα και του μοιρογνωμονίου δεν επηρεάστηκαν 

από τις εμπειρίες τους στην τάξη των μαθηματικών ούτε αυξήθηκε το ενδιαφέρον ή η 

περιέργειά τους για τα μαθηματικά ή τη συμμετοχή τους στην τάξη. Αντίθετα, η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της ομάδας των ρομπότ αποκάλυψε μια σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτών των μεταβλητών, υποδεικνύοντας ότι η χρήση ρομπότ επηρέασε τις 

στάσεις των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Με άλλα λόγια, συνέβαλε τόσο στους 

γνωστικούς όσο και στους συναισθηματικούς τομείς, αφού το ενδιαφέρον και η 

περιέργεια για τα μαθηματικά και η συμμετοχή στην τάξη ενισχύονταν από τη χρήση του 

ρομπότ. Επίσης, στην ομάδα χάρακα και μοιρογνωμονίου δε βελτιώθηκε η αυτοαντίληψη 

και η αποτελεσματικότητα των μαθητών, σε αντίθεση με την ομάδα των ρομπότ που 

βελτιώθηκε η ικανότητα και σε αυτά τα συναισθηματικά πεδία. Επιπλέον, τα σχέδια με 

τα ρομπότ ενθάρρυναν την παραγωγή περισσότερων παραδειγμάτων απ’ ό, τι η χρήση 

του χάρακα και του μοιρογνωμονίου. Σύμφωνα με τους παρατηρητές, η ομάδα των 

ρομπότ παρήγαγε με ανυπομονησία διάφορα σχήματα και τα έλεγχε ενώ η άλλη μάδα 

έκανε απλά το σχήμα που τους είχε ζητηθεί και τίποτα άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι με 

τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν μετά από τρεις μήνες φάνηκε ότι το επίπεδο συμμετοχής 

της ομάδας των ρομπότ ήταν ακόμα υψηλότερο από αυτό της άλλης ομάδας, ενώ τα 
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επίπεδα ενδιαφέροντος και περιέργειας δεν ήταν σημαντικά διαφορετικά μεταξύ των 

ομάδων. Αυτό δείχνει ότι αν και τα ρομπότ είχαν φύγει, η συνήθεια της συμμετοχής στην 

τάξη συνεχίστηκε. Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι η περαιτέρω εφαρμογή των 

ρομπότ ως εκπαιδευτικού εργαλείου μπορεί να αποφέρει παραγωγικά αποτελέσματα σε 

αυτό το πεδίο. 

Οι Highfield Κ., Mulligan J. & Hedberg J. (2008) επιχείρησαν να διερευνήσουν τις 

μαθηματικές και μεταγνωστικές διεργασίες που αναπτύσσουν τα παιδιά ενώ 

πειραματίζονται με διάφορα προγραμματιζόμενα παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα, στην 

έρευνά τους εξέτασαν πώς μπορεί η χρήση προγραμματισμένων ρομποτικών παιχνιδιών 

από μικρά παιδιά να προάγει την ανάπτυξη της μαθηματικής επίλυσης προβλημάτων και 

των μεταγνωστικών διεργασιών και ποιες μορφές μαθηματικών συλλογισμών και 

στρατηγικής σκέψης παρατηρούνται καθώς τα παιδιά σχεδιάζουν και προγραμματίζουν 

ένα Bee-bot για να επιλύσουν προβλήματα. Στη μελέτη τους ανέλυσαν δύο περιπτώσεις 

παιδιών ηλικίας οχτώ και πέντε ετών. Κάθε παιδί ολοκλήρωσε μια ημι-δομημένη 

συνέντευξη για να διαπιστώσουν οι ερευνητές πιθανή προηγούμενη εμπειρία του παιδιού 

με ρομποτικά παιχνίδια και στη συνέχεια διερεύνησε ένα προγραμματιζόμενο παιχνίδι με 

τη βοήθεια του ερευνητή. 

 

Το Bee-bot είναι ένα ρομπότ με ευκολία χρήσης που έχει επτά πλήκτρα. Τέσσερα 

από αυτά προγραμματίζουν την κατεύθυνση του ρομπότ, ένα διαγράφει το τρέχον 

πρόγραμμα, ένα που κάνει παύση και ένα που εκτελεί το πρόγραμμα που του δόθηκε. 

Και τα δύο παιδιά δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με προγραμματιζόμενα παιχνίδια, 

οπότε στην αρχική συνέντευξη δεν ήξεραν να εξηγήσουν τη λειτουργία του ρομπότ. 

Μετά από μια σύντομη εξερεύνηση και με τη βοήθεια των ερευνητών τα παιδιά ήταν 

ικανά να χρησιμοποιήσουν το ρομπότ. 

Στην αρχή το οχτάχρονο παιδί διερεύνησε πώς λειτουργούν τα βέλη ώστε να το θέσει 

σε κίνηση και στη συνέχεια επιχείρησε μια σειρά δραστηριοτήτων που πρότεινε ο 

Εικόνα 2: Το προγραμματιζόμενο ρομπότ Bee-bot 
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ερευνητής. Έτσι χρησιμοποιώντας το Bee-bot κλήθηκε να φτιάξει ένα τετράγωνο, να 

μετρήσει το μήκος ενός μεγάλου πλακακιού δαπέδου και να φτιάξει μία διαδρομή και να 

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

διερεύνησε κι αυτό τα βέλη και τις κινήσεις και ύστερα του ζητήθηκε να το κάνει να 

περιστραφεί κατά 360°, να κάνει μια διαδρομή με μαρκαδόρους που τους τοποθετούσε 

ενώνοντας τις άκρες τους (και στις δύο πλευρές της διαδρομής) και να προγραμματίσει 

το Bee-bot να μετακινηθεί κατά μήκος αυτής της διαδρομής. Το μονοπάτι τροποποιήθηκε 

για να γίνει πιο δύσκολη η δοκιμασία και να επαναπρογραμματιστεί το Bee-bot 

ακολουθώντας την με επιτυχία. 

 

Και τα δύο παιδιά ήρθαν σε επαφή με δραστηριότητες που περιελάμβαναν 

μετασχηματιστικές (γεωμετρικές) ιδιότητες, συγκεκριμένες περιστροφές και γραμμική 

κίνηση. Παρατηρήθηκαν ότι οπτικοποιούσαν, προσποιούνταν και χρησιμοποιούσαν 

χειρονομίες για να συμβολίσουν την περιστροφή, την κατεύθυνση και την κίνηση του 

Bee-bot. Παράλληλα έδειξαν να κατανοούν την κατευθυντικότητα μέσω της διάρθρωσης 

της προγραμματισμένης εκτέλεσης του προγράμματος. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν 

επίσης το προκαθορισμένο "βήμα" του Bee-bot ως μονάδα μέτρησης, συγκρίνοντας το 

μήκος του "βήματος" με το μήκος του ίδιου του ρομπότ. Οπτικοποίησαν και εκτίμησαν 

τον αριθμό των επαναλήψεων και τις μετρήσαν δυνατά, χρησιμοποιώντας στην αρχή 

αντιληπτικές και στη συνέχεια αφηρημένες μονάδες μέτρησης, για να βρουν τον αριθμό 

μονάδων που απαιτούνται. Ταυτόχρονα το οχτάχρονο παιδί χρησιμοποίησε πρώιμες 

κλασματικές έννοιες, χωρίζοντας και περιγράφοντας την απόσταση ως κομμάτι ενός 

ολόκληρου πλακακιού. 

Τα παιδιά αρχικά δυσκολεύτηκαν με τα βέλη δεξιά και αριστερά, καθότι όταν τα 

πατούσαν το ρομπότ απλά περιστρεφόταν προς την αντίστοιχη κατεύθυνση (περιστροφή 

Εικόνα 3: Οι μαθητές σχεδιάζουν έναν διάδρομο με τους μαρκαδόρους 
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90°) χωρίς όμως να μετακινηθεί. Χρειάστηκαν επανειλημμένες προσπάθειες ώστε να 

μετακινηθεί το ρομπότ μέσα από τις στροφές στο μονοπάτι. Αυτή η σημειωτική 

πολυπλοκότητα πρόσθεσε ένα επίπεδο αφαίρεσης σε αυτήν τη διαφορετικά διαισθητική 

διεπαφή. Τα παιδιά βρήκαν την κίνηση περιοριστική και προσπάθησαν να το γυρίσουν 

περισσότερο ή λιγότερο από 90°. 

Ο επιτυχημένος προγραμματισμός του Bee-bot μέσω της διαδρομής απαιτούσε 

ταυτόχρονες και διαδοχικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Και τα δύο παιδιά πριν 

προγραμματίσουν το ρομπότ, έκαναν αναπαράσταση των κινήσεών του με χειρονομίες, 

το ένα μεταφέροντάς το κατά μήκος της διαδρομής και το άλλο προσεγγίζοντας το βήμα 

του ρομπότ με το δικό του. Η κιναισθητική κίνηση μιμούνταν τη μαθηματική σκέψη των 

παιδιών. 

Και τα δύο παιδιά χρησιμοποίησαν χειρονομίες για τον σχεδιασμό των κινήσεων του 

ρομπότ καθώς και τη σημειωτική γλώσσα. Η στρατηγική της "προσποίησης" και της 

διατύπωσης με λόγια φάνηκε καίριας σημασίας για την επιτυχή επίλυση προβλημάτων. 

Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να σημαίνει ότι ένας σύνθετος προγραμματισμός αυτού 

του είδους μπορεί να εισαχθεί με επιτυχία σε νεότερα παιδιά και χρησιμοποιείται μια 

μεγαλύτερη ποικιλία στρατηγικών υλοποίησης. 

Σε γενικές γραμμές οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων από τα παιδιά 

βασίστηκαν στον πειραματισμό και παρατηρήθηκαν πολλά παραδείγματα δοκιμών και 

σφαλμάτων, αναστοχασμού και ενεργειών αναστοχασμού. Η διαδικασία αναστοχασμού 

των παιδιών είναι συνυφασμένη με τη χρήση προγραμματιζόμενων παιχνιδιών και η 

εκμάθησή τους φάνηκε να προχωράει ραγδαία ως συνέπεια της γνωστικής ασυμφωνίας 

(όταν το Bee-bot λειτουργούσε με απροσδόκητο τρόπο). 

Από τα παραπάνω δεδομένα παρατηρήθηκε ότι το Bee-bot έχει τη δυνατότητα να 

ενισχύσει την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών των μαθητών και τη διαδικασία 

μετασχηματισμού και μέτρησης πολύ νωρίτερα από ότι αναμενόταν παραδοσιακά. Ο 

προγραμματισμός που δε βασιζόταν στην οθόνη επέτρεψε μια ποικιλία εναλλακτικών 

στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Τα παιδιά συμμετείχαν σε μια μοναδική 

διαδικασία δράσης και αναστοχασμού που οδηγούνταν σε αφηρημένη σκέψη. Αυτές οι 

διεργασίες μπορούν να περιγραφούν ως αναπόσπαστα στοιχεία της ανάπτυξης της 

γνωστικής δομής στην εκμάθηση των μαθηματικών (Hoyles & Noss, 2003). Επιπλέον, οι 

μαθητές συμμετείχαν πρόθυμα στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων με το ρομπότ και 

κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον τους παρέχοντάς τους κίνητρα. 

Οι Miglino Ο., Gigliotta O., Ponticorvo M. & Nolfi S. (2008) στην έρευνα τους είχαν 

ως στόχο να περιγράψουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υλικού / λογισμικού βασισμένο 
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στην εξελικτική ρομποτική και την εφαρμογή της σε ένα περιβάλλον εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, προσπάθησαν να εφαρμόσουν μέσω της 

ψυχαγωγικής εκπαίδευσης την τεχνική της τεχνητής ζωής στη ρομποτική, κατά την οποία 

ένα φυσικό ρομπότ χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ των ψηφιακών κόσμων που 

δημιουργούνται από την τεχνητή ζωή και του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι 

δημιούργησαν ένα σύστημα το οποίο επέτρεπε στα παιδιά να αναπτύσσουν 

ενδιαφέρουσες συμπεριφορές των ρομπότ σε ψηφιακό περιβάλλον, οι οποίες μπορούν 

αργότερα να δοκιμαστούν σε πραγματικά ρομπότ. 

Το Breedbot είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υλικού και λογισμικού που επιτρέπει 

στους χρήστες χωρίς εμπειρία στην τεχνολογία ή στους υπολογιστές να αναπαράγουν 

έναν μικρό πληθυσμό από ρομπότ χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό περιβάλλον για την 

προσομοίωση μιας διαδικασίας τεχνητής εξέλιξης. Στην αρχή κάθε προσομοίωσης, 

εμφανίζεται μια πρώτη γενιά εννέα ρομπότ σε δράση. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα, τρία από τα ρομπότ επιλέγονται για να αναπαραχθούν είτε από τους χρήστες 

είτε από το σύστημα. Έπειτα, το σύστημα δημιουργεί τρεις κλώνους των επιλεγμένων 

ρομπότ, εισάγοντας τυχαίες μεταλλάξεις στα συστήματα ελέγχου τους. Έτσι έχουμε μια 

νέα γενιά εννέα ρομπότ. Η διαδικασία αυτή (επιλογής / κλωνοποίησης / μετάλλαξης) 

επαναλαμβάνεται έως ότου ο «δημιουργός» βρει ένα ιδιαίτερα ικανό ρομπότ. Ο 

εγκέφαλος του προσομοιωμένου ρομπότ μπορεί να φορτωθεί σε ένα πραγματικό ρομπότ 

ώστε ο χρήστης να δει την αποδοτικότητά του στον πραγματικό κόσμο. Το ρομπότ το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα σχηματίστηκε από ένα πακέτο Lego Mindstorms. 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διευκρινιστεί αν η μεταφορά του ψηφιακού 

περιεχομένου σε ένα φυσικό περιβάλλον μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διδασκαλία της 

βιολογίας. Οι ερευνητές σχεδίασαν μαζί με τους καθηγητές Βιολογίας ένα μάθημα 

Εικόνα 4: Το ρομπότ Lego που χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με το Breedbot 
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υποστηριζόμενο από το Breedbot. Εστίασαν σε μια προσέγγιση με πειράματα που 

έδειχναν τις βασικές αρχές της εξέλιξης. Προκειμένου να υπάρχουν κάποια δεδομένα για 

την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής τους σύγκριναν τις επιδόσεις των μαθητών σε 

δύο περιπτώσεις: Όταν αλληλεπιδρούν με ένα παραδοσιακό πολυμεσικό υπερκείμενο 

(ομάδα ελέγχου) και όταν αλληλεπιδρούν με το Breedbot (πειραματική ομάδα). 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία σε δύο ομάδες μαθητών ηλικίας 14 με 15 

ετών που αποτελούνταν από 22 άτομα η καθεμία. Και οι δύο ομάδες παρακολούθησαν 

από έναν εκπαιδευτικό ένα μάθημα μισής ώρας σχετικό με την βιολογική εξέλιξη που 

υπάρχει σε μία ενότητα της βιολογίας από το ιταλικό πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο. 

Ο δάσκαλος πρώτα απεικόνισε μη επιστημονικές θεωρίες σχετικά με την προέλευση της 

ζωής και έπειτα τις εξελικτικές θεωρίες του λαμαρκισμού και του δαρβινισμού. Μετά το 

μάθημα η ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησε ένα πολυμεσικό υπερκείμενο ενώ η 

πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε ένα σετ λογισμικού τεχνητής ζωής. Το υπερκείμενο 

αφορούσε την εξελικτική θεωρίας του Δαρβίνου και αποτελούνταν από λεπτομερή 

κείμενα, εικόνες, χάρτες και μερικά κινούμενα σχέδια. Για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 

πολλαπλής επιλογής πριν το μάθημα, ένα μετά και ένα μετά το μάθημα με το λογισμικό. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως πριν το μάθημα και οι δύο ομάδες είχαν το ίδιο 

επίπεδο γνώσεων. Μετά τη χρήση του Breedbot και οι δύο ομάδες βελτίωσαν τη γνώση 

τους πάνω στο θέμα. Υπάρχει σημαντική διαφορά πριν και μετά το μάθημα με το 

Breedbot. Σημαντική διαφορά υπάρχει επίσης και ανάμεσα στις δύο ομάδες στο τέλος 

της διαδικασίας της μάθησης όπου η πειραματική ομάδα σημείωσε υψηλότερες 

βαθμολογίες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Συνεπώς, η χρήση του λογισμικού και 

υλικού του συστήματος Breedbot βελτίωσε τη μάθηση στην παρούσα έρευνα που αφορά 

τη Βιολογία. Από τη σύγκριση των δύο ομάδων φαίνεται ότι οι μαθητές αύξησαν τις 

γνώσεις τους σχετικά με την εξελικτική θεωρία χρησιμοποιώντας το σύστημα Breedbot 

και ότι και τα δύο εργαλεία (υπερκείμενο και Breedbot) παράγουν μια στατιστικά 

σημαντική αύξηση των μαθησιακών επιδόσεων με ισχυρότερο το αποτέλεσμα στην 

περίπτωση των χρηστών του Breedbot. Επομένως, το Breedbot μπορεί να φανεί πολύ 

χρήσιμο στην ψυχαγωγική εκπαίδευση. 

Οι Toh L. P. E., Causo A., Tzuo P. W., Chen I. & Yeo S. H. (2016) έγραψαν μια 

ανασκόπηση σχετικά με τη χρήση των ρομπότ στην εκπαίδευση και τα μικρά παιδιά. 

Στην έρευνά τους αναφέρεται η μελέτη των Barker & Ansorge (2007) όπου εξέτασαν 32 

μαθητές ηλικίας 9 – 11 ετών ώστε να παρατηρήσουν αν αυξάνονται τα επιτεύγματα των 

μαθητών με την αξιοποίηση της ρομποτικής στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το ρομπότ που 
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χρησιμοποιήθηκε ανήκει στη σειρά Lego Mindstorms και τα μαθήματα ήταν 28. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην ομάδα χωρίς ρομπότ, ενώ 

αντίθετα στην ομάδα των ρομπότ σημειώθηκε σημαντική αύξηση. Αυτό δείχνει ότι το 

ρομπότ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ώστε να διδαχθούν οι μαθητές αυτής της 

ηλικίας. Επίσης, στην ίδια ανασκόπηση αναφέρεται η έρευνα των Hong J. C. et al. (2011) 

όπου ερευνήθηκε η συνεργασία κατά τη διάρκεια της μάθησης στον σχεδιασμό 

τεχνολογικών έργων σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 

ρομπότ και παρατηρήθηκε ότι όλοι οι μαθητές συμμετείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων με αμείωτο ενδιαφέρον. Όπως τόνισαν οι ερευνητές, τα ρομπότ στο 

δημοτικό σχολείο συνέβαλαν στην προώθηση της συνεργασίας και των δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων στα παιδιά καθώς συμμετείχαν στη διαδικασία και την 

κατασκευή των αντικειμένων τους για τα ρομποτικά τους έργα, με αποτέλεσμα να 

ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία τους. 

Στην ίδια ανασκόπηση αναφέρεται και η έρευνα των Chang et al. (2010), στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε ένα ανθρωποειδές ρομπότ για να διδάξει μια δεύτερη γλώσσα σε ένα 

δημοτικό σχολείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν διαδραστικές και συναρπαστικές εμπειρίες μάθησης καθώς οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν με υψηλά κίνητρα. Η χρήση ρομπότ για την ανάπτυξη γλωσσών 

βρέθηκε να είναι επωφελής καθώς επέτρεπε επίσης την επίδειξη υψηλής κινητικής 

συμπεριφοράς και εκτεταμένης επανάληψης. Τέλος, η έρευνα των Varney et al. (2012) 

που αναφέρεται στην ανασκόπηση, ανάμεσα σε πολλές άλλες, και έγινε σε παιδιά 

δημοτικού με τη χρήση των Lego, έδειξε ότι η ρομποτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη «ομαδικών δεξιοτήτων» τους. Η χρήση 

ρομπότ σε διάφορες δραστηριότητες με μικρά παιδιά υποστηρίζει τον εποικοδομισμό ως 

μέθοδο μάθησης. Οι μαθητές συζητούν, λύνουν προβλήματα, δουλεύουν με τους 

συνομηλίκους τους και συνδυάζουν τις γνώσεις τους για να κατασκευάσουν τα ρομπότ 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. Τα γνωστικά αντικείμενα 

 

3.1. Μαθηματικά 

 

 Η σύγχρονη αντίληψη για τα Μαθηματικά και τον τρόπο διδασκαλίας τους 

 

Όπως αναφέρουν ο Λεμονίδης και η Κολλινιάτη (2007) «η διδασκαλία των 

μαθηματικών θα πρέπει να είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα ώστε να δημιουργεί κίνητρα 

για μάθηση». Τα μαθηματικά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. 

Οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιστήμης. 

Στη σύγχρονη κοινωνία της Ελλάδας όμως, τα μαθηματικά δεν έχουν την ίδια θέση όπως 

παλιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι Έλληνες να διακατέχονται από το 

αίσθημα της μαθηματικοφοβίας και να έχουν αρνητική στάση απέναντι τους. Εξαίρεση 

αποτελούν αυτοί που έχουν έφεση στο μάθημα. Επίσης υποστηρίζουν ότι «τα μαθηματικά 

είναι για όλους». Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να διδάξει τα μαθηματικά σε όλους 

τους μαθητές με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργεί θετική στάση προς το μάθημα. Τέλος, 

αναφέρουν ότι «ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα όταν δρα και ανακαλύπτει μόνος του τη 

γνώση με βάση αυτό που ήδη γνωρίζει». Μέσα από ασκήσεις και προβλήματα ευχάριστα 

ο μαθητής οδηγείται στη νέα γνώση, πιθανώς κάνοντας στην πορεία και κάποια λάθη. Οι 

μαθητές μέσα στην τάξη θα πρέπει να προβληματίζονται, να επικοινωνούν με τους 

συμμαθητές τους, να δουλεύουν συλλογικά και να εκθέτουν τις απόψεις τους χωρίς να 

φοβούνται για τυχόν λάθη (Λεμονίδης & Κολλινιάτη, 2007, σ. 40-41). 

Το βιβλίο των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης φιλοδοξεί να συμβάλει στην αναβάθμιση 

και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθηματικών. Για κάθε εκπαιδευτική 

αλλαγή όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η αλλαγή του ίδιου του εκπαιδευτικού. 

Χρειάζεται επομένως η αλλαγή των πεποιθήσεων, των στάσεων και των νοοτροπιών του 

για να έρθει και η αλλαγή στην εκπαιδευτική πράξη. Αυτή η διαδικασία αν και είναι 

μακρόχρονη συνάμα είναι και απαραίτητη (Λεμονίδης & Κολλινιάτη, 2007). 
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 Οι αρχές και η φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) των Μαθηματικών 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Βιβλίο Δασκάλου των Μαθηματικών της Γ΄ 

Δημοτικού (Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής): 

Τα μαθηματικά είναι βιωματικά, πλαισιωμένα μέσα από την πραγματικότητα. Η 

μάθηση των μαθηματικών είναι αποτέλεσμα προσωπικών αναγκών και πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή (έμφαση) στις εμπειρίες των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 

εμπλέκονται σε καταστάσεις και προβλήματα που ανήκουν στο βιωματικό τους 

περιβάλλον, δηλαδή είναι οικεία σ’ αυτούς και συνεπώς αυξάνονται τα κίνητρα και η 

μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική. Η βασική παιδαγωγική και διδακτική αρχή που 

στηρίζεται η ομάδα συγγραφής του βιβλίου των μαθηματικών είναι ότι κάποιος μαθαίνει 

καλύτερα όταν του παρέχουν κίνητρα και ενδιαφέρον για μάθηση και όταν πρέπει να 

αντιμετωπίσει μία κατάσταση - πρόβλημα στην οποία εμπλέκεται ενεργά και βιωματικά. 

Με τον όρο βιωματική δράση δεν εννοείται απλά η ενεργοποίηση του μαθητή, αλλά η 

δράση που συνδυάζεται με τη σκέψη δηλαδή σκέψη πάνω στη δράση και το βίωμα. Έτσι, 

με τη βοήθεια των κατάλληλων δραστηριοτήτων πετυχαίνεται η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της εφευρετικότητας των μαθητών (σ. 5). 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων των μαθηματικών θα πρέπει η βάση πάνω 

στην οποία θα οικοδομηθεί η διδασκαλία να αποτελείται από τον κόσμο των μαθητών, 

ώστε οι διδακτικές καταστάσεις να αποκτούν νόημα γι’ αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο 

πετυχαίνεται και η γεφύρωση του χάσματος που υφίσταται ανάμεσα στο σχολικό και το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία της μάθησης 

διαδραματίζουν τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά σχήματα. Αυτό γιατί ο άνθρωπος χτίζει 

πάνω στη γνώση που ήδη κατέχει την καινούρια γνώση. Επομένως, ο δάσκαλος είναι 

αναγκαίο να γνωρίζει τις προϋπάρχουσες ικανότητες και γνώσεις των μαθητών του ώστε 

με βάση αυτές να δομηθεί η διδασκαλία (σ. 6). 

Η διαφορετικότητα της διδασκαλίας κάθε φορά έχει ως συνέπεια την αξιοποίηση της 

αρχής της επιλεκτικότητας από τον εκπαιδευτικό για τις διδακτικές και παιδαγωγικές 

αρχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μία αρχή διδασκαλίας και 

μάθησης ούτε να μένει προσκολλημένος στο βιβλίο και τις ασκήσεις του. Αντίθετα, θα 

πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσει ή και να αντικαταστήσει τελείως τις 

δραστηριότητες με καινούριες. Επιπλέον, συνίσταται η χρήση διάφορων σύγχρονων 

διδακτικών πρακτικών και μεθόδων, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από την εξελικτική 
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πορεία και τις συνθήκες της διδασκαλίας. Με τη χρήση αυτών των μεθόδων αλλά και με 

την παροχή κατάλληλων ερεθισμάτων ο εκπαιδευτικός στοχεύει στην ενεργοποίηση του 

μαθητή για τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατό να είναι 

παθητικός δέκτης των πληροφοριών που μεταδίδει ο εκπαιδευτικός. Αντ’ αυτού πρέπει 

να προβληματίζεται και να ανακαλύπτει την καινούρια γνώση. Όπως έλεγε και ο Piaget 

«ο μαθητής μαθαίνει δρώντας». Συνεπώς, η μάθηση είναι μία κατασκευαστική διαδικασία 

κατά την οποία η κατανόηση και αφομοίωση της νέας γνώσης αποτελεί μία διαδικασία 

που συντελείται εσωτερικά από τον ίδιο τον μαθητή. 

Στόχος των Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι η διαθεματική προσέγγιση των 

μαθηματικών, όπου οι διάφορες έννοιες του μαθήματος συνδέονται με άλλα γνωστικά 

αντικείμενα και δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να χειριστεί και να ανακαλύψει τις 

έννοιες αυτές καθώς και τη σύνδεση μεταξύ τους. Η σύνδεση αυτή βοηθάει ώστε η γνώση 

να γίνεται πλουσιότερη και πιο πολύπλευρη. Επιπλέον, στοχεύει στην ορθολογική 

επικοινωνιακή προσέγγιση, όπου θα γίνεται συζήτηση μέσα στην τάξη, θα εκτίθενται και 

θα δοκιμάζονται οι γνώσεις των μαθητών, θα αξιολογούνται οι προτάσεις και τα λάθη 

τους και θα αναπτύσσονται υποθέσεις, συλλογισμοί και τεκμηριώσεις. Με αυτόν τον 

τρόπο αναπτύσσεται η μεταγνωστική διαδικασία που οδηγεί τον μαθητή στην καλύτερη 

εμπέδωση της γνώσης. Όταν ζητηθεί από έναν μαθητή να περιγράψει τον τρόπο με τον 

οποίο βρήκε τη λύση σε μια δραστηριότητα, τον βάζουμε να σκεφτεί, να κατανοήσει και 

να οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε. Έπειτα ανακοινώνονται στην τάξη οι 

διάφορες μέθοδοι και τρόποι σκέψης των μαθητών και ακολουθεί συζήτηση κατά την 

οποία αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο σύντομοι και αποτελεσματικοί τρόποι. Τέλος, 

θεωρεί σημαντική την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διότι «έτσι αναπτύσσεται η 

συνεργατικότητα, ο αναστοχασμός, η ενεργός συμμετοχή, η προσωπική συνάφεια και ο 

πλουραλισμός στις λύσεις των προβλημάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες» (σ. 7). 

Μέσα από τις δραστηριότητες των μαθηματικών οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

οργανώσουν τους δικούς τους τρόπους μάθησης, έτσι ώστε να μη νιώθουν ότι δεν είναι 

ικανοί να τα καταφέρουν. Γι’ αυτό πρέπει να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές 

να δουλέψουν ανεξάρτητα από τις διαφορές στις ικανότητές τους, την κοινωνική τους 

προέλευση, το φύλο και την εθνικότητα τους. Σύγχρονα μέσα που μπορούν να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών είναι η 

χρήση των νέων τεχνολογιών και των παιχνιδιών. Είναι δύο δυναμικά μέσα που έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ανακάλυψη νέων γνώσεων όσο και για την 

εμπέδωση και εφαρμογή των ήδη αποκτημένων. 
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Σύμφωνα με τις νεότερες απόψεις της διδακτικής των μαθηματικών ο εκπαιδευτικός 

δεν έχει πια τον ρόλο του αναμεταδότη της γνώσης. Αντίθετα, αναλαμβάνει τον ρόλο του 

ενεργού συνεργάτη, συντονιστή και οργανωτή μιας ομάδας που σκέφτεται, εργάζεται 

ατομικά ή ομαδικά και συνδιαλέγεται. Διευκολύνει την κατασκευή της γνώσης από τους 

ίδιους τους μαθητές, προσπαθεί να καταλάβει τον τρόπο σκέψης τους, δίνει προσοχή στα 

λάθη τους και ερμηνεύει τις αιτίες αυτών των λαθών. 

 

 Γεωμετρία 

 

Στο επίπεδο που βρίσκονται οι μαθητές η Γεωμετρία παρουσιάζετε με εμπειρικό 

τρόπο. Μέσω των δραστηριοτήτων οδηγούνται στο να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να 

φαντάζονται, να χαράζουν, να αναπλάθουν στο μυαλό τους και γενικά να μεταχειρίζονται 

τα σχήματα με τρεις τρόπους: εμπειρικά, με τη διαίσθηση αλλά και νοητικά. Για το 

μάθημα της Γεωμετρίας είναι πολύ σημαντικές οι οπτικές διεργασίες της ανάλυσης και 

της σύνθεσης των γεωμετρικών σχημάτων. Παρακάτω αναφέρονται οι στόχοι όπως 

παρατίθενται στο Βιβλίου Δασκάλου για την κάθε ενότητα: 

 

3.1.3.1. Γεωμετρικά σχήματα 

 

Οι μαθητές γνωρίζουν από τις δύο προηγούμενες τάξεις τα ονόματα των βασικών 

γεωμετρικών σχημάτων. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να θυμηθούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των σχημάτων και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. Με την ολοκλήρωση 

της διδασκαλίας του κεφαλαίου πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και 

να απομονώνουν ένα σχήμα μέσα από μία σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων. Επιπλέον, 

είναι χρήσιμο να παροτρύνουμε τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα 

σε αντικείμενα της καθημερινότητας, συνδέοντας τα μαθηματικά με τον πραγματικό 

κόσμο. Ένας ακόμη στόχος είναι να ασκήσουμε τους μαθητές ώστε να αναγνωρίζουν τα 

σχήματα σε διάφορες θέσεις στο χώρο και όχι μόνο στην πρότυπη. Στόχος είναι επίσης 

να αναγνωρίζουν μαθητές ένα σχήμα σε όλες τις πιθανές εκδοχές του. Τέλος, είναι 

σημαντικό οι μαθητές να ανακαλύπτουν εμπειρικά τις σχέσεις μεταξύ των σχημάτων. 

Μπορεί, δηλαδή, να αναπτυχθούν δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές 

συνδυάζουν γνωστά σχήματα για να σχηματίσουν νέα ή δραστηριότητες κατά τις οποίες 

οι μαθητές χειρίζονται κατασκευές σχημάτων έτσι φτιαγμένες ώστε να μεταβάλλονται 

και να δίνουν νέα σχήματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη 

σχέση μεταξύ των σχημάτων και της ιδιότητές τους (σ. 23-24). 
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 Μοτίβα 

 

Στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να  

 αναγνωρίζουν και να επισημαίνουν μοτίβα από το καθημερινό περιβάλλον 

και ιδιαίτερα από το περιβάλλον του σπιτιού τους 

 αναγνωρίζουν να συγκρίνουν και να αναλύουν τα μοτίβα 

 αναπαράγουν να συνεχίζουν ένα δεδομένο μοτίβο 

 περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο. 

Η αναγνώριση, σύγκριση και ανάλυση των μοτίβου είναι σημαντικές έννοιες για τη 

νοητική ανάπτυξη των μαθητών. Τα μοτίβα είναι ένας τρόπος ώστε οι μαθητές να 

αναγνωρίζουν τη σειρά και να οργανώνουν καταστάσεις γύρω τους και είναι σημαντικά 

για όλα τα περιεχόμενα των μαθηματικών σε αυτό το επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτού 

του είδους αποσκοπούν στην άσκηση της παρατηρητικότητας, της ακρίβειας και της 

προσεκτικής εκτέλεση συγκεκριμένων και διαδοχικών βημάτων (αλγορίθμων) (σ. 131-

132). 

 

 Συμμετρία 

 

Η συμμετρία είναι ένας από τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς όπως οι 

μεγεθύνσεις, οι σμικρύνσεις, οι στροφές και άλλα που συναντούμε πολύ συχνά στην 

καθημερινή ζωή και στην τέχνη ενώ ταυτόχρονα κατέχουν σημαντική θέση στο γνωστικό 

αντικείμενο της γεωμετρίας. Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου επιδιώκεται να γίνουν οι 

μαθητές ικανοί να αναγνωρίζουν αν ένα ή δύο διαφορετικά σχήματα είναι συμμετρικά ή 

όχι και να εντοπίζουν τον άξονα συμμετρίας τους με δίπλωση. Σε ένα επόμενο επίπεδο 

οι μαθητές πρέπει να μπορούν να φαντάζονται τη δίπλωση (νοερά), για να ελέγχουν αν 

δεδομένα σχήματα είναι συμμετρικά. Επιπλέον επιδιώκεται οι μαθητής να είναι σε θέση 

να σχεδιάζουν οι ίδιοι το συμμετρικό ενός σχήματος που τους δίνεται καθώς και να 

ανακαλύψουν και να χαράσσουν τον ή τους άξονες συμμετρίας ενός σχήματος (σ. 120). 
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3.2. Θεατρική Αγωγή 

 

 Η Θεατρική Αγωγή στην εκπαίδευση 

 

Το περιβάλλον αποτελεί μέρος του γνωστικού µας συστήματος. Ανάμεσα στο μυαλό 

μας και στον χώρο που µας περιβάλλει διαχέονται έντονες και συνεχείς πληροφορίες. Το 

μυαλό αναλύει αυτές τις πληροφορίες με τη βοήθεια γνωστικών μηχανισμών όπως η 

αντίληψη και η μνήμη και κατευθύνει τις πράξεις µας. Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται 

ανάμεσα στον νου και το περιβάλλον, επομένως αλληλεπιδρά εξίσου με αυτό και 

λαμβάνει μέρος στη διαδικασία της μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, εμπλέκονται οι 

αισθήσεις, η δράση, η αντίδραση και η αντίληψη, που είναι ουσιαστικά η ολική 

συμμετοχή του ατόμου σε όλες τις ενέργειες. Έτσι, η μάθηση γίνεται βιωματική. 

Επομένως, δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τη γνωστική και τη σωματική μάθηση, διότι και 

οι δύο αυτοί τύποι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος 

(Wilson, 2002). 

Τη δεκαετία 1920 αναγνωρίστηκε στις Η.Π.Α. η αξιοποίηση του θεάτρου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από την Winifred Ward και άρχισε να εντάσσεται στο σχολείο. 

Διαμορφώθηκε για πρώτη φορά θεατρο-παιδαγωγική μέθοδος (Creative Dramatics) κατά 

την οποία οι μαθητές αναπαριστούν λαϊκές ιστορίες. Περίπου την ίδια εποχή άρχισε στην 

Αγγλία να εφαρμόζεται στο μάθημα της Λογοτεχνίας η παιδαγωγική θεώρηση του 

θεάτρου με τη μέθοδο «dramatization». Πρώτοι εισηγητές αυτής της θεώρησης ήταν η 

Harriet Finlay–Johnson και ο Henry Caldwell Cook, επηρεασμένοι από τις απόψεις του 

Dewey. Ιδιαίτερα ο Caldwell Cook θεωρεί ότι το θέατρο μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

διδακτική μέθοδος «play way», για δράση, αυτοέκφραση και απελευθέρωση της 

φαντασίας των παιδιών (Ρέντιτ, 2012).  

Στην Ελλάδα η Θεατρική αγωγή εμφανίστηκε πρώτα στο αναλυτικό πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου το 1989 με τη μορφή θεατρικού παιχνιδιού με δραματοποίηση, παντομίμα 

και αυτοσχεδιασμό. Στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού εντάχθηκε το 1990 και 

εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία (Σέξτου, 1998). «H Θεατρική Αγωγή 

αποτελεί ένα σύστημα θεατρικής εκπαίδευσης και αγωγής. Μελετά τη σωματική 

συμπεριφορά, καλλιεργεί την έκφραση και την επικοινωνία και οδηγεί σταδιακά τους 

μαθητές στη δημιουργία.» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). 

Αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της γενικής παιδείας των παιδιών, διότι τους παρέχει 

ευκαιρίες να μάθουν γι’ αυτά, με αυτά και μέσα από αυτά. Ειδικότερα, το Θέατρο και το 

Δράμα δημιουργούν αναλογίες ζωής και ενεργοποιούν την κριτική σκέψη των 
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συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, που χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα εργαλεία του για 

να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την προσωπική και συλλογική τους ταυτότητα 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών – Δ.Ε.Π.Π.Σ. Θεάτρου, 2003). 

Η ανάγκη να εισαχθεί ως μάθημα στο εκπαιδευτικό σύστημα προκύπτει από το 

γεγονός ότι η θεατρική αγωγή συμβάλλει στην προετοιμασία των παιδιών για την ένταξή 

τους στο παιδαγωγικό σύστημα και στην απόκτηση καλύτερων σχέσεων τόσο με τον 

εαυτό τους όσο και με τους άλλους. Σκοπός της διδασκαλίας του θεάτρου στο δημοτικό 

είναι η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις για να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά τόσο ως αυτόνομες προσωπικότητες όσο και 

μέσα στην ομάδα. Η Θεατρική Αγωγή επομένως οφείλει να ενθαρρύνει τη δημιουργική 

έκφραση του παιδιού, να συντείνει στην ψυχική καλλιέργειά του, να συμβάλλει στη 

γνωριμία του με την ομάδα και να γίνεται, δηλαδή, για το παιδί μέσο γνώσης, ψυχαγωγίας 

και αισθητικής καλλιέργειας (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Θεάτρου, 2003). 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει δημιουργικά τη θεατρική πράξη με ποικίλους 

τρόπους είτε ως δραστηριότητα είτε ως διδακτική μέθοδο. Στις μέρες μας υπάρχουν 

διάφορες δράσεις που προσπαθούν να την εντάξουν στη σχολική πραγματικότητα ως 

εργαλείο για τη διδασκαλία διαφόρων επιστημών, όπου οι μαθητές καλούνται να 

δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις από το αναλυτικό πρόγραμμα των 

μαθημάτων τους. Μια τέτοια δράση στην Ελλάδα είναι: «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα 

από το Θέατρο» (η ιστοσελίδα της δράσης είναι: http://www.lstt.eu/). 

 

 Οφέλη της δραματοποίησης και του θεατρικού παιχνιδιού στη διδακτική 

διαδικασία 

 

Η δραματοποίηση ή αλλιώς το παίξιμο ρόλων εφαρμόζεται κυρίως σε φιλολογικά 

και κοινωνιολογικά μαθήματα. Μπορεί όμως να εφαρμοστεί και στις θετικές επιστήμες, 

με στόχο τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών ή την κατανόηση φυσικών φαινομένων 

και χημικών ενώσεων. 

Η χρήση της δραματοποίησης στα γλωσσικά μαθήματα βοηθάει μέσω της 

επικοινωνίας στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών, στην κατανόηση μικρών 

διαφορών μεταξύ των λέξεων, καθώς κι στη βελτίωση της προφοράς και της χρήσης της 

γραμματικής. Επιπλέον, εξοικειώνονται με τα παραγλωσσικά στοιχεία -τη στάση του 

σώματος, τους μορφασμούς και τις χειρονομίες- και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους, 

στοιχείο βασικό για την προσωπικότητά τους (Bräuer, 2002). 

http://www.lstt.eu/
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Οι γενικότερες παιδαγωγικές ωφέλειες που αναμένεται να προκύψουν από το 

μάθημα της Θεατρικής Αγωγής σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Θεάτρου (2003, σ. 130) είναι 

οι εξής: 

 Το θέατρο, ως επικοινωνιακή δραστηριότητα, βοηθά τους μαθητές να 

κατανοήσουν το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων μέσα στο οποίο καλούνται και 

οι ίδιοι να συμβιώσουν. Τους βοηθά ακόμα να κοινωνικοποιηθούν και να 

ενταχθούν οργανικά στο ευρύτερο σύνολο, στο οποίο κάθε φορά ανήκουν 

(σχολείο, κοινωνία κτλ.). 

 Ως δημιουργική δραστηριότητα, καλλιεργεί στους μαθητές την έφεση για έρευνα, 

για γνώση και για απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από την ανάδειξη των 

καλλιτεχνικών κλίσεών τους. 

 Ως συλλογική δραστηριότητα, προσφέρει στους μαθητές ίσες ευκαιρίες 

έκφρασης, συνεργασίας και συμμετοχής σε κοινή προσπάθεια, αξίες που 

αποτελούν τη βάση της δημοκρατίας. 

 Ως καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμβάλλει στην αισθητική ανάπτυξη των 

μαθητών και στη συνειδητοποίηση της άφθαρτης αξίας του ανθρώπινου 

πολιτισμού. 

 

Ειδικότερα μέσα από τη Θεατρική Αγωγή, σύμφωνα με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

του Θεάτρου (2003, σ. 127-129), επιδιώκεται: 

 Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η αισθητική καλλιέργεια, η ελευθερία της 

έκφρασης, η αυτογνωσία και ο αλληλοσεβασμός των μαθητών μέσα στο πλαίσιο 

της σχολικής ομάδας. 

 Η αξιοποίηση της παρατηρητικότητας ώστε να εμπλουτίσει το παιδί τον 

εσωτερικό του κόσμο και να αναπτύξει στενότερη και πληρέστερη επικοινωνία 

με το περιβάλλον του. 

 Η γνωριμία του παιδιού με τον εαυτό του, η συνεργασία και η αρμονική ένταξή 

του στην ομάδα. 

 Η άμεση ενεργοποίηση, η συμμετοχή και η παρέμβαση του μαθητή στη διδακτική 

διαδικασία. 

 Η ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης και η ανάπτυξη αυτών των 

ικανοτήτων. 

 Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων επικοινωνίας και ιδιαίτερα της μη λεκτικής 

επικοινωνίας. 

 Η επαφή με τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και έκφρασης των άλλων. 
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 Η ανάπτυξη των φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων και η καλλιέργεια του 

ψυχικού κόσμου. 

 Η διαμόρφωση αισθητικής - καλλιτεχνικής αντίληψης και κριτηρίου και η 

παραγωγή καλλιτεχνικού προϊόντος (οι μαθητές ως δέκτες και δημιουργοί). 

 Η δημιουργική ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων του μέσα από το λόγο και 

τη γλώσσα. 

 Η συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία (θεατρική παράσταση). 

 Η παραγωγική διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις εφαρμογές 

του δράματος, καθώς και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και διάθεσης για συνεργασία, κοινωνική συμμετοχή, 

αυτονομία και ελευθερία. 
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Σκοπός της έρευνας - ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα εργασία μελετά την αποτελεσματικότητα που παρέχει μια διδασκαλία 

με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του θεατρικού παιχνιδιού στο μάθημα 

των Μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην 

παρουσίαση μιας πρότασης διδασκαλίας στην οποία διερευνήθηκε κατά πόσο οι μαθητές 

είναι σε θέση να προσεγγίσουν τα γεωμετρικά σχήματα μαθαίνοντας αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά τους και να αντιλαμβάνονται τα μοτίβα και τη συμμετρία μέσα από 

αυτά, με τη βοήθεια ενός ρομπότ και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων με θεατρικά 

παιχνίδια. Τα ρομπότ που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή τη διδακτική παρέμβαση ανήκουν 

στη σειρά Lego Mindstorms NXT. 

 

4.1. Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Οι υποθέσεις που τέθηκαν προς διερεύνηση στο πλαίσιο διεξαγωγής της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι οι εξής: 

 Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των ρομπότ που έχουν στην 

κατοχή τους, να μάθουν να τα χειρίζονται και να εμπλακούν με αυτά σε μια σειρά 

δραστηριοτήτων. 

 Τα ρομπότ σε συνδυασμό με βιωματικές δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού 

μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν τα 

γεωμετρικά σχήματα και μέσα από αυτά να φέρουν εις πέρας δραστηριότητες 

που εμπλέκονται: 

 με τα χαρακτηριστικά τους. 

 με τα μοτίβα και την εμπέδωση του όρου. 

 με τη συμμετρία και την αφομοίωση του όρου και των εννοιών άξονας 

συμμετρίας, συμμετρικό ως προς τον άξονα. 

 Η παιγνιώδης φύση του ρομπότ μέσα από δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού 

μπορεί να μετατρέψει το μάθημα σε πιο ελκυστικό: 
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 εξάπτοντας το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη διάρκεια μιας 

δραστηριότητας. 

 εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της 

μάθησης. 

 επιτυγχάνοντας τη συνεργασία μεταξύ τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

4.2. Μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας 

 

 Ποιοτική ερευνητική μέθοδος 

 

Στις κοινωνικές έρευνες ο ερευνητής καλείται να παρατηρήσει και να αναλύσει ένα 

φαινόμενο προσεγγίζοντάς το με δύο μεθόδους: την ποσοτική και την ποιοτική. Η 

διάκρισή τους στηρίζεται κυρίως στις διαφορετικές λογικές που καθορίζουν την 

ερευνητική διαδικασία από το αρχικό στάδιο που θέτονται τα ερωτήματα και ξεκινάει ο 

σχεδιασμός, μέχρι και το τελικό στάδιο της παραγωγής και ανάλυσης των δεδομένων, 

καθώς και τους τρόπους συγκρότησης αξιόπιστων συμπερασμάτων (Τσιώλης, 2013). 

Ένας ερευνητής μπορεί να εφαρμόσει όποια από τις δύο μεθόδους επιθυμεί για να 

προσεγγίσει το ερευνητικό πεδίο που τον ενδιαφέρει. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της ποσοτικής έρευνας είναι ότι επικεντρώνεται στο 

«πόσο», δηλαδή μετράει το μέγεθος του φαινομένου, αλλά και των επιδράσεων που το 

καθορίζουν, ενώ της ποιοτικής έρευνας είναι ότι επικεντρώνεται στο «πώς» και στο 

«γιατί». 

Η ποιοτική προσέγγιση στοχεύει στη διερεύνηση, ερμηνεία και ολιστική κατανόηση 

των λόγων και των αιτιών εμφάνισης συμπεριφορών και γενικά κοινωνικών φαινομένων. 

Για τον λόγο αυτόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς ή συμπληρωματικά μαζί με 

την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση σε µία έρευνα πεδίου (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

Για την ανάπτυξη μαθησιακής εμπειρίας στην προσέγγιση των γεωμετρικών 

σχημάτων και την αφομοίωση των εννοιών «μοτίβα» και «συμμετρία» μέσα από τα 

σχήματα, η παρούσα έρευνα αξιοποίησε την ποιοτική ερευνητική μέθοδο. 

Η ποιοτική προσέγγιση εμφανίζεται σε έρευνες που έχουν ως βασικό στόχο να 

διερευνήσουν και να ερμηνεύσουν το νόημα που αποδίδουν τα υποκείμενα σε κοινωνικά 

φαινόμενα αλλά και σε κοινωνικές διαδικασίες. Επιχειρούν στην αποκάλυψη των 

σχέσεις ή των συσχετίσεις ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα ή σε κοινωνικές ομάδες, 



40 

στην εμβάθυνση της κατανόησης του κοινωνικού γίγνεσθαι, στην περιγραφή και στην 

ανάλυση κοινωνικών συμβάντων (Ιωσηφίδης, 2001). 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής προσέγγισης είναι ότι ως επί το πλείστον 

δεν είναι κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. Όπως υποστηρίζουν άλλωστε οι Lincoln 

και Guba (1985), οι ποιοτικές μέθοδοι είναι φυσικές. Με αυτήν τη μέθοδο ο ερευνητής 

μπορεί να εισχωρήσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων έτσι ώστε να κατανοήσει 

τις κοινωνικές επιρροές που έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 1998). 

Επιπλέον, οι Smith, Smith, Flowers, & Larkin (2009) επισημαίνουν ότι «η 

λεπτομερής ανά περίπτωση ανάλυση των ατομικών δεδομένων παίρνει πολύ χρόνο, και ο 

στόχος της μελέτης είναι να καταγραφούν λεπτομερώς οι αντιλήψεις και οι κατανοήσεις 

των συμμετεχόντων», για αυτό υποδεικνύουν τη χρήση ενός μικρού μεγέθους δείγματος 

συμμετεχόντων. 

Άλλα χαρακτηριστικά της είναι, όπως αναφέρουν έρευνες (Bryman, 1988; Bernard, 

1994), η ευελιξία που διακρίνει την ερευνητική διαδικασία, η αξιοποίηση ανοιχτών και 

ευέλικτων εργαλείων για τη συλλογή δεδομένων και η ανάλυσης λόγου ή κειμένων. 

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η οπτική του ερευνητή, σύμφωνα με την 

οποία δίνεται έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού φαινομένου (που 

είναι μη μετρήσιμα) έχοντας ως στόχο να ερμηνεύσει, να κατανοήσει, να αναπτύξει, να 

επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει μια θεωρία ή να αποκαλύψει αιτιακές σχέσεις (Ιωσηφίδης, 

2008). 

 

 Ο ρόλος της εκπαιδευτικού 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε να 

παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα και να υπάρχει η απαραίτητη ανατροφοδότηση προς 

τους μαθητές. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν κυρίως συμβουλευτικός. Παρατηρούσε 

με προσοχή τις συζητήσεις, τις αντιλήψεις, τις ενέργειες, και τις αντιδράσεις των 

μαθητών που συμμετείχαν στη διδακτική παρέμβαση και κρατούσε σημειώσεις από όλες 

τις δραστηριότητες, θέτοντας ερωτήσεις όπου κρινόταν απαραίτητο για να 

προβληματίσει ή να βοηθήσει τους μαθητές. Επιπλέον, υπενθύμιζε στους μαθητές τη 

σπουδαιότητα της συνεργασίας και προωθούσε στο μέγιστο βαθμό την ομαδικότητα. 
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 Συμμετέχοντες 

 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2016 - 2017. Στο πλαίσιο της έρευνας 

συμμετείχαν δώδεκα (12) μαθητές (εννέα αγόρια και τρία κορίτσια) που φοιτούσαν στη 

Γ΄ τάξης ενός εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου της Κρήτης, ηλικίας 8 - 9 ετών. 

Μετά από ομόφωνη απόφαση των ίδιων των μαθητών, συγκροτήθηκαν δύο (2) 

ισάριθμες ομάδες των έξι μαθητών η καθεμία. Μαζί τους είχαν δύο ρομπότ για την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Τα ρομπότ εναλλάσσονταν κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων ώστε να χρησιμοποιηθούν όλα τα σχήματα από τις ομάδες. Σε κάθε 

ομάδα κάθε μέλος της είχε και έναν ρόλο. Οι ρόλοι ήταν οι εξής: α) οι «σκηνοθέτες», 

δηλαδή δύο μαθητές που έλυναν το πρόβλημα που δινόταν στην ομάδα και αποφάσιζαν 

που θα τοποθετήσουν τα ρομπότ, ώστε να εκτελέσει από τη σωστή θέση την κίνησή του 

για να σχηματιστεί το σχήμα στο σημείο που έπρεπε, β) οι «θεατές», δηλαδή τα παιδιά 

που παρακολουθούσαν τον σκηνοθέτη και τον τρόπο σκέψης αυτού και όταν 

διαπίστωναν ότι έκανε κάποιο λάθος ή αντιλαμβάνονταν πως έχει κάποια δυσκολία, του 

παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια ώστε να οδηγηθεί γρήγορα και εύκολα στη λύση της 

δραστηριότητας και γ) ο «παρουσιαστής», το παιδί που παρουσίαζε τις λύσεις της 

ομάδας του πρώτα στην ερευνήτρια και έπειτα στην υπόλοιπη τάξη. 

Όλοι οι μαθητές μαζί με την ερευνήτρια συμφώνησαν να εναλλάσσονται οι ρόλοι 

της κάθε ομάδας στην αρχή κάθε νέας δραστηριότητας, ώστε όλοι να «παίξουν» το ρόλο 

του «σκηνοθέτη», ο οποίος σαφώς ήταν και εκείνος με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι, 

όλοι οι μαθητές κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τα ρομπότ και βίωσαν την εμπειρία 

του «σκηνοθέτη», που στην ουσία ήταν ο σωστός προγραμματισμός του μεγέθους του 

σχήματος και της κίνησης του ρομπότ. 

 

 Εργαλείο παρέμβασης - Μαθησιακό περιβάλλον 

 

4.2.4.1. Πακέτο Lego Mindstorms NXT 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση 

ήταν τέσσερα ρομπότ της σειράς Lego Mindstorms NXT. Το πακέτο Mindstorms NXT 

της γνωστής εταιρείας Lego είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο ρομποτικής. Μοιάζει με ένα 

ενδιαφέρον παιχνίδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή απλών και 

πολύπλοκων ρομπότ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συνδυάζοντας τη μάθηση με 

τη διασκέδαση. 
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Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό των ρομπότ NXT είναι 

ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, το LEGO 

MINDSTORMS Education NXT και η γλώσσα που διαθέτει είναι η LEGO Mindstorms 

Edu NXT Software. Βέβαια το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί και από άλλες 

γλώσσες που είναι ευρέως γνωστές, όπως η C, η C++, η Java και άλλες. 

 

Το πακέτο αποτελείται από διάφορα υλικά κατασκευής για τη σύνθεση ρομπότ, 

όπως πλαστικά τουβλάκια, άξονες, γρανάζια, και διάφορα άλλα πλαστικά εξαρτήματα 

σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. Επιπλέον, περιλαμβάνει και κάποια ηλεκτρονικά μέρη, 

που βοηθούν το ρομπότ να εκτελέσει τις διεργασίες που θα προγραμματιστεί να κάνει. 

Τα συγκεκριμένα ρομπότ που χρειάστηκαν στη διδακτική παρέμβαση ήταν όλα ίδια 

και αποτελούνταν το καθένα από: 

 ένα τούβλο NXT (NXT brick). Είναι ένα προγραμματιζόμενο τούβλο που έχει 

πάνω του πλήκτρα, διάφορες θύρες, εσοχές που μπορείς να συνδέσει τα 

τουβλάκια και μία οθόνη. Επιπλέον, έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία που φορτίζει με φις τροφοδοσίας ρεύματος. Είναι ένα έξυπνο τούβλο, 

το οποίο δίνει εντολές στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέρη και αποθηκεύει τα 

δεδομένα από τους αισθητήρες (αν συνδέσουμε κάποιον). Με λίγα λόγια είναι ο 

εγκέφαλος του ρομπότ. 

 δύο κινητήρες (motors), που δίνουν τη δυνατότητα στο ρομπότ να κινείται. 

 δύο καλώδια που συνδέουν το τούβλο NXT με τους κινητήρες. 

 εννιά δοκούς (beams), από τρεις στον κάθε κινητήρα για να στηρίζεται καλύτερα 

στο τούβλο NXT και τρεις για να συνδέσουν την πίσω ζάντα με το τούβλο NXT. 

 γκρι πιράκια (pegs), που τοποθετήθηκαν στις οπές των δοκών για να τις 

συνδέσουν με τον κινητήρα και το τούβλο NXT. 

Εικόνα 5: Ρομπότ της σειράς Lego Mindstorms NXT 
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 δύο ζάντες με ρόδες (wheels) τοποθετημένες στους κινητήρες για να μπορεί να 

προχωράει και μία ζάντα χωρίς ρόδα για να στηρίζεται το πίσω μέρος του 

ρομπότ. 

 τρεις άξονες που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουμε τις ζάντες με τους 

κινητήρες. 

 δύο συνδέσμους (connectors) και πιο συγκεκριμένα γωνιακές δοκούς με 

πιράκια, για να συνδέσουν τους δοκούς της πίσω ζάντας μεταξύ τους. 

Στην οθόνη του NXT φαίνεται το επίπεδο της μπαταρίας, το όνομα του ρομπότ, η 

κατάσταση σύνδεσης Bluetooth, αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, και τα εικονίδια 

που επιλέγουμε τι θα κάνει το ρομπότ. Κάτω από την οθόνη βρίσκονται τέσσερα 

πλήκτρα, ένα πορτοκαλί, ένα σκούρο γκρι και δύο γκρι βελάκια, ένα δεξί και ένα 

αριστερό. 

Με το πορτοκαλί κουμπί μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις ενδείξεις της οθόνης, 

τις οποίες εναλλάσσουμε με τα βελάκια που βρίσκονται δεξιά κι αριστερά από το 

πλήκτρο. Επίσης, το ίδιο πλήκτρο χρησιμεύει και για να ανοίξει η λειτουργία του 

ρομπότ. Αντίθετα, για να τερματιστεί η λειτουργία του NXT έπρεπε να πατηθεί το 

σκούρο γκρι κουμπί όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ερώτηση 

«Turn off?». Στη συνέχεια, για επιβεβαίωση του τερματισμού πρέπει να πατηθεί το 

πορτοκαλί πλήκτρο, ενώ για ακύρωση άλλη μία φορά το γκρι πλήκτρο. 

Ανοίγοντας τον μικροεπεξεργαστή έπρεπε να επιλέξουμε την ένδειξη «My Files». 

Έπειτα, εμφανιζόταν η επιλογή «ΔΩΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ». Πατώντας το πορτοκαλί πλήκτρο 

εμφανιζόταν το 0 και από πάνω έγραφε «RUN». Τα ρομπότ είχαν μια κλίμακα από το 1 

έως το 10 για να μπορούν οι μαθητές να κάνουν όσο μικρά ή μεγάλα σχήματα ήθελαν ή 

έκριναν αναγκαία για την κάθε άσκηση. Επιπλέον, είχαν και τον αριθμό 0 στον οποίο 

έκαναν μια ευθεία γραμμή και σταματούσε μόνο όταν κάποιος πατούσε το στοπ (γκρι 

πλήκτρο) ή αν έβρισκε εμπόδιο. Οι μαθητές λοιπόν με τα βελάκια επέλεγαν το νούμερο 

– μέγεθος που ήθελαν και πατούσαν ξανά τα πορτοκαλί πλήκτρο ώστε να εκτελεστεί η 

εντολή. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός πως τα ρομπότ τις 

περισσότερες φορές δε σχεδίαζαν τέλεια το κάθε σχήμα. Έτσι, από τη στιγμή που θα 

ξεκινούσαν οι μαθητές να τα χειρίζονται, θα έπρεπε να θυμηθούν τα χαρακτηριστικά των 

γεωμετρικών σχημάτων για να μπορούν να τα διορθώνουν με τους μαρκαδόρους που 

τους είχαν δοθεί. Το μόνο ρομπότ που σχεδίαζε σωστά το γεωμετρικό σχήμα ήταν αυτό 

που σχημάτιζε τον κύκλο, αλλά για να γίνει αυτό, οι μαθητές έπρεπε να το 

παρακολουθούν προσεκτικά και να πατήσουν το γκρι πλήκτρο (στοπ) που υπήρχε πάνω 
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στο ρομπότ όταν θα ολοκληρωνόταν ο κύκλος. Αν δεν το έκαναν, το ρομπότ θα συνέχιζε 

να κινείται κυκλικά μέχρι να του δώσουν την εντολή να σταματήσει. 

(http://edurobotics.weebly.com/eta-

epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-

pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html) 

 

 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Όπως επισημαίνει η J. Mason (2011), υπάρχουν ποικίλες στρατηγικές και τεχνικές 

που μπορούν να περιληφθούν στην ποιοτική προσέγγιση. 

Στην παρούσα έρευνα, για τη συλλογή δεδομένων αξιοποιήθηκαν διάφορα 

ερευνητικά εργαλεία. Ένα από αυτά είναι η συστηματική παρατήρηση των μαθητών 

κατά την αλληλεπίδρασή τους με το ρομπότ αλλά και μεταξύ τους, η οποία σε 

συνδυασμό με την καταγραφή σημειώσεων, κρίνεται αναγκαία για την περαιτέρω 

διερεύνηση της εμπέδωσης της καινούριας γνώσης. 

Επιπροσθέτως, απαραίτητη ήταν και η ηχογράφηση / μαγνητοφώνηση των μαθητών 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, η οποία βοήθησε στην καταγραφή 

των συλλογισμών και του τρόπου σκέψης των μαθητών, καθώς αυτοί εκτελούσαν τις 

δραστηριότητες. 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η ατομική ημι-δομημένη συνέντευξη (semi-structured 

interview) των μαθητών μετά το πέρας της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, ώστε να 

διερευνηθεί η συνολική εμπειρία των μαθητών, καθώς και οι εντυπώσεις, οι σκέψεις και 

τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της διδακτικής παρέμβασης. 

 

4.2.5.1. Συστηματική παρατήρηση 

 

Η χρήση της άμεσης παρατήρησης έχει πολλά πλεονεκτήματα ιδίως όταν πρόκειται 

για την αποτίμηση μιας πολύπλοκης διαδικασίας όπως της διδασκαλίας και της μάθησης 

(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012). Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2001) η 

συστηματική παρατήρηση δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής άμεσων και τυπικών 

συμπεριφορών των υποκειμένων, χωρίς να χρειάζεται να συμμετέχει και να εμπλέκεται 

η ίδια. Με τη συστηματική παρατήρηση μπορούν να καταγραφούν αξιόπιστα και με 

ακρίβεια όσα λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη, γεγονός που βοηθά στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων και συνεπώς στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας 

για τη διδασκαλία που συντελείται (Mujis, 2006). Για ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία και 

http://edurobotics.weebly.com/eta-epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html
http://edurobotics.weebly.com/eta-epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html
http://edurobotics.weebly.com/eta-epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html
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αντικειμενικότητα των δεδομένων είναι καλό να υπάρχουν και άλλοι παρατηρητές που 

θα επαληθεύσουν τα αποτελέσματα. Θα πρέπει, βέβαια, να έχει προσυμφωνηθεί πώς θα 

πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η καταγραφή μιας συμπεριφοράς (Βρεττός, 2012). 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην τάξη παρευρισκόταν ακόμη μία εκπαιδευτικός 

του σχολείου. Λειτουργούσε ως δεύτερος παρατηρητής και παρείχε βοήθεια κρατώντας 

συστηματικές σημειώσεις όπως και η ερευνήτρια, ώστε να είναι πιο αξιόπιστη η 

επεξεργασία και η αξιολόγηση των ευρημάτων της παρέμβασης. Για να μπορούν να 

συγκριθούν οι παρατηρήσεις και των δύο εκπαιδευτικών η ερευνήτρια κατασκεύασε μία 

κλείδα παρατηρήσεων στην οποία κατέγραψε τι θα παρατηρηθεί και πώς. Αυτούσιο το 

φύλλο καταγραφής συμπεριφορών στόχων βρίσκεται στο Παράρτημα Α. Η κάθε 

εκπαιδευτικός κρατούσε τις δικές της σημειώσεις και μετά το τέλος κάθε διδασκαλίας 

ακολουθούσε συζήτηση – σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στην έρευνα, για λόγους 

αξιοπιστίας, έχουν συμπεριληφθεί μόνο οι κοινές παρατηρήσεις. 

Οι μαθητές δεν ενοχλήθηκαν καθόλου με την παρουσία της δεύτερης 

παρατηρήτριας, αλλά αναρωτήθηκαν γιατί βρισκόταν στην τάξη. Η ερευνήτρια τους 

πληροφόρησε πως χρειαζόταν ακόμη ένας εκπαιδευτικός που θα βοηθούσε τη μία ομάδα 

με τα ρομποτάκια αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, για να μην αργούν στην εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων. 

 

4.2.5.2. Μαγνητοφώνηση 

 

Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι διότι η 

μαγνητοφώνηση μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη καταγραφή των συμβάντων 

και των καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διδακτικής 

παρέμβασης, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αναπαράγει τα 

γεγονότα για επιπλέον ανάλυση και σχολιασμό, περιορίζοντας όσο το δυνατόν 

περισσότερο την προκατάληψή του. Έτσι, η συλλογή των στοιχείων είναι πιο ουδέτερη. 

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί πως η παρουσία του απαραίτητου εξοπλισμού μπορεί να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων ή να τους φέρει σε δύσκολη θέση 

(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012). 

Οι μαθητές ήταν ενήμεροι ότι η εκπαιδευτικός τους ηχογραφούσε και 

ενδιαφέρθηκαν να μάθουν το λόγο. Η εκπαιδευτικός τους εξήγησε πως η 

μαγνητοφώνησή τους θα τη βοηθήσει για να καταλάβει αν έκαναν ή όχι σωστά τις 

δραστηριότητες και αν είχαν κάποια δυσκολία στη χρήση των ρομπότ για να μπορέσει 

να τους βοηθήσει περισσότερο την επόμενη μέρα. 
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4.2.5.3. Συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη είναι μια ενδιαφέρουσα και ευρέως διαδεδομένη μέθοδος συλλογής 

δεδομένων. Όπως αναφέρει και η Fiona Fylan (2005), η ημι-δομημένη συνέντευξη 

μοιάζει με απλή συζήτηση κατά την οποία ο ερευνητής γνωρίζει τι θέλει να μάθει και 

έχει προετοιμάσει κατάλληλες ερωτήσεις και ο ερωτώμενος είναι ελεύθερος να 

απαντήσει όπως επιθυμεί, γεγονός που οδηγεί στην μεγάλη ποικιλομορφία των 

απαντήσεων. Επιπλέον, παρέχεται στον ερευνητή η δυνατότητα να θέσει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις ώστε να λάβει επιπρόσθετες απαντήσεις για να ενισχύσει τη σαφήνεια και το 

εύρος των δεδομένων που απορρέουν (Breakwell, 1995; Hitchcock & Hughes, 1989; 

Maycut & Morehouse, 1994; Powney & Watts, 1987; Altrichter et al., 2001, όπ. αναφ. 

στο ΠΙ, 2012). 

Η ευελιξία, λοιπόν, της μεθόδου αυτής αλλά και η προσαρμοστικότητά της την 

καθιστούν κατάλληλη για τη συλλογή των δεδομένων όπου θεωρείται αναγκαία η 

βαθύτερη ανάλυση, αφού σκοπός της είναι η συγκέντρωση όσο περισσότερων 

πληροφοριών είναι εφικτό για τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τα κίνητρα, τις αντιλήψεις 

και τον τρόπο συμπεριφοράς των συμμετεχόντων (Robson, 2010). Ένα βασικό 

μειονέκτημα της συνέντευξης είναι ότι ο ερωτώμενος μπορεί να επηρεαστεί από το 

άτομο το οποίο παίρνει τη συνέντευξη (Cohen & Manion, 1997; Ιωσηφίδης, 2003). 

Επομένως, με τη μέθοδο αυτή, που χρησιμοποιήθηκε στο τέλος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η ερευνήτρια κατάφερε να συλλέξει της κατάλληλες πληροφορίες για να 

είναι εφικτή η ανάλυση του τρόπου σκέψης και εργασίας των μαθητών καθ’ όλη τη 

διάρκεια της έρευνας, αλλά και οι εντυπώσεις τους για την όλη διαδικασία. 

 

4.2.5.4. Στρατηγική ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (Μέθοδος αξιοποίησης) 

 

Για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία της συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε 

να επιτευχθεί η αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

επιλέχθηκε η αξιοποίηση της εφαρμογή της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης 

(triangulation). Με τον όρο αυτόν εννοούμε «τη μίξη πολλών μεθόδων στη μελέτη και 

διερεύνηση του ίδιου φαινομένου» (Denzin, 1978, σ. 291). 

Η τριγωνοποίηση στηρίζεται στη θεωρία ότι μία και μόνο μέθοδος δε δύναται να 

αντικατοπτρίσει την πολυδιάστατη κοινωνική πραγματικότητα. Για να είναι αυτό 

εφικτό, χρειάζεται ο συνδυασμός επιπλέον μεθόδων συλλογής δεδομένων (Bujra, 2001). 

Έτσι, η ημι-δομημένη συνέντευξη, σε συνδυασμό με την παρατήρηση, την καταγραφή 
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σημειώσεων και τη μαγνητοφώνηση μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για 

μια πληρέστερη συλλογή δεδομένων, αφού αν ένας ο ερευνητής παρατηρήσει ένα 

αντικείμενο έρευνας από διαφορετικές οπτικές, θα έχει μία πιο πλήρη εικόνα για το 

αντικείμενο που ερευνά (Silverman, 1997). Συνεπώς, με την τριγωνοποίηση 

εξασφαλίζεται μέσα από τη διασταύρωση ποικίλων δεδομένων η εγκυρότητα των 

ερευνητικών δεδομένων που αντλούνται (Elliott & Adelman, 1974; Somekh, 1983; 

Bassey, 1986; Elliott, 1991; Altrichter, Posch & Somekh, 1991; Kατσαρού & Τσάφος, 

2003, όπ. αναφ. στο Σπανακά, 2008). 

Η μέθοδος αυτή, λοιπόν, επιλέχθηκε από την ερευνήτρια για να εξετασθούν τα 

ερωτήματα πιο ολιστικά και να αποφευχθούν παρερμηνείες. Η παρατήρηση σε 

συνδυασμό με την ηχογράφηση και τη συνέντευξη αποτέλεσαν χρήσιμο και ισχυρό 

εργαλείο άντλησης πληροφοριών (Schratz, 1997; Woods, 1986) και μέσω της 

τριγωνοποίησης προσέδωσαν αξιοπιστία στα ευρήματα της έρευνας και εξασφάλισαν 

την επάρκεια και την καταλληλότητα των πορισμάτων που προέκυψαν από αυτά τα 

ευρήματα, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πηγές (Maycut & Morehouse, 1994). 

 

 Ερευνητικό σχέδιο διδακτικής παρέμβασης – Διαδικασία 

 

Οι μαθητές καλούνται να γίνουν ηθοποιοί παίζοντας κάποιο ρόλο, που δεν είναι 

άλλος από ένα γεωμετρικό σχήμα. Κατά τη διάρκεια του θεατρικού ορισμένα από τα 

γεωμετρικά σχήματα και πιο συγκεκριμένα ο κύκλος, ο ρόμβος, το τρίγωνο, το 

τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ζωντανεύουν και αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους πρώτα μαλώνοντας και έπειτα συζητώντας και παίζοντας. Υπάρχουν 

διάφορες δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν οι μαθητές για να μπορέσει να 

συνεχιστεί η ιστορία και να εξελιχθεί η πλοκή του έργου. 

Στην αρχή, θα αφομοιώσουν τα χαρακτηριστικά των πέντε γεωμετρικών σχημάτων, 

που αναφέρονται στο θεατρικό μέσα από τους ρόλους. Στη συνέχεια, θα σχηματίσουν τα 

γεωμετρικά σχήματα με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) με τους μαρκαδόρους, 2) με τα 

ρομπότ και 3) με τα σώματά τους. Τέλος, έχοντας κατανοήσει τα σχήματα και τα 

χαρακτηριστικά τους και αφού είναι σε θέση να τα σχεδιάζουν, θα σχηματίσουν μοτίβα 

και συμμετρίες με τη βοήθεια των γεωμετρικών σχημάτων, χρησιμοποιώντας ξανά και 

τους τρεις τρόπους (τους μαρκαδόρους, τα ρομπότ και τα σώματά τους). 

Επομένως, οι μαθητές καλούνται να γίνουν και σκηνοθέτες γιατί θα χρειαστεί να 

βρουν τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί το ρομπότ για να φτιάξει κι αυτό με τη σειρά του 
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ένα μοτίβο, να φέρει κάποιον άξονα συμμετρίας ή να σχηματίσει το άλλο μισό - 

συμμετρικό κομμάτι. 

Τέλος, θα γίνουν και θεατές, αφού θα παρατηρούν προσεκτικά τις κινήσεις του 

σκηνοθέτη και θα παρεμβαίνουν όπου θεωρηθεί σκόπιμο. Όταν δηλαδή δυσκολεύεται ο 

εκάστοτε σκηνοθέτης και δεν μπορεί να βρει τη λύση της δραστηριότητας. 

Οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εργάστηκαν ομαδικά. Η 

ομαδική εργασία αποτελεί μια αποτελεσματική τακτική για να ωθηθούν τα παιδιά να 

συμμετάσχουν ενεργά στα Μαθηματικά, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία της ατομικής 

ή της εταιρικής εργασίας. Στο πλαίσιο της ομάδας τα παιδιά θα μπορέσουν να 

αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της 

υπευθυνότητας ενώ μειώνεται το άγχος της επίδοσής τους. Πέρα όμως από τα οφέλη που 

έχει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία δρα ενισχυτικά στη διαδικασία της μάθησης αφού προσφέρει ευκαιρίες για 

ανταλλαγή ιδεών, για πολυτροπική προσέγγιση του διδασκόμενου αντικειμένου, για 

διατύπωση απόψεων, για αναστοχασμό των αντιλήψεών τους, για υπεράσπιση και 

αντίκρουση ισχυρισμών. 

 

4.2.6.1. Πειραματικός σχεδιασμός και οργάνωση των δραστηριοτήτων 

 

Η διδακτική παρέμβαση διήρκησε επτά (7) διδακτικές ώρες ενώ οι αντίστοιχες 

διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες. Αμέσως μετά την 

ολοκλήρωσή της χρειάστηκαν περίπου δύο (2) διδακτικές ώρες επιπλέον, για να 

διενεργήσει η ερευνήτρια ατομικές συνεντεύξεις στους μαθητές. Όλα τα παραπάνω 

επιτεύχθηκαν σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2017, εντός του σχολικού 

ωραρίου. Οι ώρες που αξιοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της διδακτικής 

παρέμβασης από το σχολικό πρόγραμμα ήταν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των 

Μαθηματικών και της Ευέλικτης Ζώνης. Αντίστοιχα, οι ώρες που χρησιμοποιήθηκαν για 

τις συνεντεύξεις ήταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης. 

Επειδή οι βασικές δραστηριότητες της διδακτικής παρέμβασης ήταν χωρισμένες σε 

τρεις κατηγορίες σύμφωνα με το διδακτικό αντικείμενο που εμπλέκονταν, η ερευνήτρια 

αποφάσισε να «χωρίσει» το θεατρικό σε τρία μέρη και να υλοποιήσει τις δραστηριότητες 

ολικά για κάθε αντικείμενο. Κατά συνέπεια, πρώτα υλοποιήθηκε η φάση της 

εξοικείωσης, όπου διενεργήθηκαν οι δραστηριότητες γνωριμίας των μαθητών με το 

προγραμματιζόμενο ρομπότ και έπειτα η φάση της πρόκλησης, όπου περιλάμβανε τις 



49 

κύριες δραστηριότητες της διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες αυτές κατηγοριοποιήθηκαν 

στις δραστηριότητες για την εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων και των 

χαρακτηριστικών τους, στις δραστηριότητες σχηματισμού μοτίβων με γεωμετρικά 

σχήματα και τέλος στις δραστηριότητες εύρεσης συμμετρίας ή δημιουργίας νέων 

σχημάτων συμμετρικών ως προς το αρχικό σχέδιο. 

Επομένως, την πρώτη διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των ρομπότ 

και η δραστηριότητα γνωριμίας. Την επόμενη ημέρα υλοποιήθηκαν η δεύτερη και τρίτη 

διδακτική ώρα μαζί. Κατά τη διάρκεια αυτή οι μαθητές ενημερώθηκαν μέσω του 

θεατρικού έργου για όλα τα χαρακτηριστικά των σχημάτων που λάμβαναν μέρος σε αυτό 

και ακολούθησαν τρεις σχετικές δραστηριότητες εξάσκησης – εμπέδωσης. Έπειτα, την 

τρίτη ημέρα της έρευνας ακολούθησε ο δεύτερος κύκλος δραστηριοτήτων για δύο 

διδακτικές ώρες (τέταρτη και πέμπτη διδακτική ώρα). Το διδακτικό δίωρο αυτό οι 

μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα μοτίβα μέσω των γεωμετρικών σχημάτων που μπορούσαν 

να σχεδιάσουν τα ρομπότ. Τέλος, την τέταρτη ημέρα της έρευνας πραγματοποιήθηκε το 

τελευταίο δίωρο της διδακτικής παρέμβασης (έκτη και έβδομη διδακτική ώρα) όπου οι 

μαθητές πάλι μέσα από τα γεωμετρικά σχήματα εξοικειώθηκαν με τη συμμετρία και τον 

άξονα συμμετρίας μέσα ή έξω από το σχήμα αν το σχήμα δεν ήταν συμμετρικό εξ αρχής. 

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε φορά που έπρεπε να γίνει μια δραστηριότητα, η 

απαραίτητη θεωρία που ήταν αναγκαία για να καταστούν οι μαθητές ικανοί να τη φέρουν 

εις πέρας είχε ειπωθεί στο θεατρικό μέσω των διαλόγων των γεωμετρικών σχημάτων – 

ηθοποιών. Το θεατρικό όχι μόνο τους βοηθούσε να θυμηθούν ότι έχουν μάθει τις 

προηγούμενες χρονιές, αλλά εμπλούτιζε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους ανάλογα με 

τις απαιτήσεις και τους στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

Τη δεύτερη εβδομάδα η εκπαιδευτικός φώναζε ξεχωριστά σε διαφορετική αίθουσα 

τους μαθητές για να τους πάρει προσωπική συνέντευξη και να διηγηθεί κάθε μαθητής 

την εμπειρία του. Κατά μέσο όρο η συνέντευξη είχε διάρκεια περίπου δέκα λεπτά για 

κάθε μαθητή. Οι ερωτήσεις που διεξήχθησαν στην ατομική ημι-δομημένη συνέντευξη 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Δ. 

 

4.2.6.2. Μεθόδευση διδακτικής παρέμβασης 

 

Α) Υλικά και μέσα 

 

Τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας 

ήταν ίδια για όλες τις δραστηριότητες. 
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Για τις ανάγκες πραγματοποίησης της έρευνας το εργαστήριο του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρείχε 4 

ρομπότ LEGO Mindstorms NXT. Τα ρομπότ προγραμματίστηκαν ώστε να μπορούν να 

σχεδιάζουν τα γεωμετρικά σχήματα του θεατρικού σε διάφορα μεγέθη από τον 

επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής, κύριο Φαχαντίδη Νικόλαο. 

 

Εικόνα 6: Ένα από τα ρομπότ της παρούσας έρευνας 

 

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα δάπεδα πάνω στα οποία εργάστηκαν 

οι μαθητές. Για να μπορεί να προχωρήσει καλύτερα το ρομπότ έπρεπε η επιφάνεια του 

δαπέδου να γλιστράει. Οπότε, το ένα δάπεδο για την πρώτη ομάδα ήταν ένας λευκός 

πίνακας κατάλληλος για μαρκαδόρους που υπήρχε έξτρα στο σχολείο. Το άλλο δάπεδο 

για τη δεύτερη ομάδα ήταν ένα κομμάτι λαμαρίνας το οποίο ήταν άσπρο από τη μία 

πλευρά και είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως ασπροπίνακας. Και τα δύο δάπεδα 

τοποθετήθηκαν ξεχωριστά πάνω σε δύο ενωμένα θρανία για να μπορούν να εργάζονται 

άνετα οι μαθητές. 

Επίσης, χρειάστηκαν οχτώ (8) μαρκαδόροι κατάλληλοι για πίνακα: τέσσερις (4) που 

ήταν δεμένοι με λαστιχάκια στα ρομπότ για να μπορούν να ζωγραφίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα και άλλοι δύο (2) για κάθε ομάδα ώστε να μπορούν οι μαθητές να σχεδιάζουν 

και μόνοι τους μερικά σχήματα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων ή να διορθώνουν 

κάποιο λάθος όταν είναι απαραίτητο. 

Εκτός από τους μαρκαδόρους σε κάθε ρομπότ ήταν κολλημένο και ένα μακρύ, λεπτό 

ξυλάκι στην κορυφή του οποίου υπήρχε ένα χαρτί που από τη μια μεριά ήταν το πρόσωπο 

του ρομπότ και από την άλλη το όνομά του. Το κάθε «πρόσωπο» είχε μορφή ανάλογα 

με το γεωμετρικό σχήμα που μπορούσε να σχεδιάσει το ρομπότ. Με αυτό τον τρόπο ήταν 

εύκολο να ξεχωρίσουμε τα ρομπότ και το σχέδιο που σχηματίζουν από μακριά μιας και 
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εξωτερικά ήταν όλα ίδια. Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται τα πρόσωπά τους και από 

τις δύο πλευρές. 

Τέλος, για τις ανάγκες της έρευνας ήταν απαραίτητο ένα θεατρικό έργο. Μετά από 

αρκετή αναζήτηση δε βρέθηκε κάποιο που να ταιριάζει στα συγκεκριμένα πλαίσια της 

εργασίας, που να αναφέρει, δηλαδή, τα γεωμετρικά σχήματα και τους κατάλληλους 

ορισμούς των μαθηματικών εννοιών. Για αυτό τον λόγο η εκπαιδευτικός έγραψε ένα 

θεατρικό κείμενο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της έρευνας. Ο χρόνος που 

χρειάστηκε για τη συγγραφή του θεατρικού αυτού ήταν περίπου ένας μήνας. Το θεατρικό 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ αυτούσιο όπως δόθηκε στους μαθητές με την 

προσθήκη σημειώσεων, όπως το σημείο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων καθώς και 

κάποια παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των ασκήσεων. 

 

Β) Δραστηριότητες διδακτικής παρέμβασης 

 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ανά 

διδακτική ώρα μέσα στην τάξη στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης. 

 

Φάση εξοικείωσης 

 

Η πρώτη φάση της έρευνας ξεκίνησε με την ενημέρωση των μαθητών για το 

αντικείμενο που θα μας απασχολούσε τις επόμενες ημέρες. Στο άκουσμα και μόνο των 

ρομπότ εξέφρασαν μεγάλη επιθυμία να συναντήσουν ένα από κοντά. Όταν, δε, 

πληροφορήθηκαν ότι όχι μόνο θα δουν από κοντά αλλά θα έχουν τη δυνατότητα και να 

πειραματιστούν μαζί τους, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό και την 

ανυπομονησία τους. 

 

1η μέρα - Δραστηριότητα γνωριμίας με τα ρομπότ (1η διδακτική ώρα) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Οι μαθητές μετά το τέλος της δραστηριότητας θα πρέπει να είναι ικανοί να 

κατανοούν την έννοια του ρομπότ και να μπορούν να τη διατυπώνουν. Επιπλέον, η 

δραστηριότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές πρώτα να εξοικειωθούν με τα 

ρομποτάκια και εν συνεχεία να αλληλεπιδράσουν μαζί τους και να διαπιστώσουν πώς 

λειτουργούν. Τέλος, σε αυτή τη δραστηριότητα σημαντικό είναι να παρατηρήσουν την 
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κατεύθυνση με την οποία κινούνται τα ρομπότ, ώστε στις κύριες δραστηριότητες να 

γνωρίζουν τον τρόπο που κινούνται για να δύνανται να καταφέρουν να τις περατώσουν. 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Αφόρμηση ήταν η ένατη ενότητα της Γλώσσας της Γ΄ τάξης «Άνθρωποι και 

μηχανές», όπου παρουσιάζονται διάφορες «μηχανές του μέλλοντος» όπως αναφέρονται 

χαρακτηριστικά στο βιβλίο, οι οποίες σχεδιάζονται και φτιάχνονται από τους ανθρώπους 

για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη (Σχολικό βιβλίο μαθητή). 

Μετά το μάθημα της Γλώσσας που μας έκανε να αναρωτηθούμε τι μπορεί να είναι 

ρομπότ, ξεκίνησε μια συζήτηση με θέμα την έννοια των ρομπότ και τις διάφορες χρήσεις 

τους στην καθημερινότητα του ανθρώπου. 

Η ερευνήτρια παρότρυνε τους μαθητές να σκεφτούν και να προτείνουν κάποιους 

τομείς στη ζωή του ανθρώπου που πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η ρομποτική. 

Άρχισαν, λοιπόν, να κάνουν τις δικές τους υποθέσεις και να υποβάλλουν τις δικές τους 

ιδέες – προτάσεις. Επίσης, ο κάθε μαθητής μόνος του ζωγράφισε το δικό του ρομπότ 

όπως το φαντάστηκαν, του έδωσαν ένα όνομα και αποφάσισαν ποιες εργασίες είναι 

προγραμματισμένο να εκτελεί. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικές από τις 

ζωγραφιές των μαθητών:  

Εικόνα 7: Κ1: Κουνιστό ρομπότ 

Θέλω να μου διαβάζει, να μαζεύει το δωμάτιό μου 

και να απλώνει τα ρούχα. 

Εικόνα 8:Α1: Νοικοκυρούλη 

Μπορεί να μαγειρεύει και να σφουγγαρίζει. 
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Εικόνα 13: Α2: Γενναίος 

Καθαρίζει, χορεύει, τρέχει, τραγουδάει και μπορεί 

να προστατεύει. 

Εικόνα 12: Α3: Ρόμποτ 

Μπορεί να κόβει ξύλα, να κόβει μαγνήτες, να 

σφουγγαρίζει και να φτιάχνει διάφορα φαγητά. 

Εικόνα 9: Α4: Ο Βοηθειάρης 

Θα περπατάει, θα μιλάει ελληνικά, θα μου λέει 

ανέκδοτα και θα με βοηθάει να φτιάχνω κατασκευές. 

Εικόνα 14: Κ2: Ρούφους 

Το ρομπότ είναι προγραμματισμένο να μου κάνει 

παρέα. 

Εικόνα 11: Κ3: Μπότο 

Καθαρίζει τα τζάμια και σφουγγαρίζει το πάτωμα. 

Εικόνα 10: Α5: Μποτόρ 

(αναγραμματισμός του ρομπότ) 

Μπορεί να κάνει τα διαβάσματά μου και να 

προγραμματίζει την τηλεόρασή μου. 
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Αφού εκθέσαμε τις ζωγραφιές μας στην τάξη, συνεχίσαμε το μάθημα. Οι πιο πολλοί 

μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ιδέα ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να κάνουν τα 

μαθήματά τους. Έτσι, η ερευνήτρια τους προέτρεψε να σκεφτούν αν όντως θα 

μπορούσαν να τους βοηθήσουν με κάποιον τρόπο στα μαθήματα και αν πιστεύουν ότι 

υπάρχουν παιδιά που να έχουν μάθει κάτι με τη βοήθεια ενός ρομπότ. Οι μαθητές δεν 

μπορούσαν να σκεφτούν κάποια περίπτωση που να χρησιμοποιήθηκαν ρομπότ για τη 

διδασκαλία αλλά τους φάνηκε ενδιαφέρουσα η ιδέα πως θα μπορούσαν να έχουν ένα 

ρομπότ που θα τους βοηθάει να διαβάζουν ή να κατανοήσουν μία έννοια. 

Κατόπιν, η ερευνήτρια έβαλε έναν πίνακα στο πάτωμα μπροστά σε όλη την τάξη και 

παρουσίασε τα 4 ρομπότ που το καθένα είχε δεμένο πάνω του με λαστιχάκι από έναν 

μαρκαδόρο και κολλημένη μια ταμπέλα που φαινόταν το πρόσωπό τους από μπροστά 

και το όνομά τους από πίσω. Η ερευνήτρια τα «σύστησε» στους μαθητές και τους 

ενημέρωσε για τις μοναδικές ικανότητες που είχαν, οι οποίες ήταν να ζωγραφίζουν το 

καθένα το δικό του ξεχωριστό γεωμετρικό σχήμα και μάλιστα σε ότι μέγεθος 

αποφάσιζαν οι ίδιοι. Κάθε φορά που παρουσίαζε ένα καινούριο ρομπότ η ερευνήτρια, το 

έβαζε να κάνει σε διάφορα μεγέθη το σχήμα που ήταν προγραμματισμένο να σχεδιάζει, 

υποδεικνύοντας στα παιδιά τα πλήκτρα που πρέπει να πατηθούν ώστε να εκτελεστεί 

σωστά η εντολή. 

Όταν τελείωσε η παρουσίαση των σχημάτων και η ενημέρωση των μαθητών για το 

πως να χειρίζονται τα ρομπότ, η ερευνήτρια τοποθέτησε τα δάπεδα πάνω στα θρανία 

(χρειάστηκαν δύο θρανία για το κάθε δάπεδο) και οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. 

Σε κάθε ομάδα δόθηκαν από δύο τυχαία ρομπότ τα οποία εναλλάσσονταν κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

Στο τέλος της δραστηριότητας δόθηκε χρόνος σε όλους τους μαθητές να 

πειραματιστούν με τα πλήκτρα που βρίσκονται πάνω στο ρομπότ και να ανακαλύψουν 

τη λειτουργία του και τα αποτελέσματα που αποδίδει. Όλα τα μέλη της ομάδας 

δοκίμαζαν με τη σειρά τα ρομπότ που είχαν στην κατοχή τους αποφασίζοντας ο καθένας 

το μέγεθος που προτιμούσε. Άρχισαν, δηλαδή, να «παίζουν» πατώντας το δεξί και το 

αριστερό βελάκι για να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν αντίστοιχα το σχέδιο που θα 

σχηματιστεί, ρυθμίζοντας έτσι το μέγεθός του και έπειτα πατώντας το πορτοκαλί 

πλήκτρο έβλεπαν να εκτελείται η εντολή που δόθηκε. 

Αφότου δοκίμασαν όλοι οι μαθητές τα ρομπότ και έμαθαν τα απαραίτητα πλήκτρα, 

η ερευνήτρια τους επισήμανε να παρατηρήσουν και προς ποια κατεύθυνση κινείται το 

καθένα, δηλαδή αν η κίνηση που κάνει είναι δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη, γιατί θα 
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τους βοηθούσε στις μετέπειτα δραστηριότητες. Έτσι, πειραματίστηκαν πάλι με τα 

ρομπότ, μόνο που αυτή τη φορά παρατηρούσαν την κίνησή τους. 

Λίγο πριν τελειώσει η πρώτη διδακτική ώρα η ερευνήτρια ρώτησε τους μαθητές αν 

είχαν κατανοήσει πλήρως τα πλήκτρα και πόσο τους δυσκόλεψε ο τρόπος λειτουργίας 

του ρομπότ. 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η δραστηριότητα αυτή ήταν για να κατανοήσουν οι μαθητές 

την έννοια των ρομπότ και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους αλληλεπιδρώντας με αυτά. 

Έτσι, αφού τα γνωρίσουν θα είναι σε θέση να πειραματιστούν μαζί τους για να 

εκτελέσουν τις βασικές δραστηριότητες της διδακτικής παρέμβασης. 

Πηγή αφόρμησης στάθηκε όπως αναφέρθηκε νωρίτερα το βιβλίο του μαθητή της 

Γλώσσας στη Γ΄ τάξη όπου μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πρώτα γενικά για 

τα ρομπότ σαν έννοια και τις χρήσεις τους και έπειτα πιο ειδικά για τα ρομπότ που είχαμε 

στην κατοχή μας. 

 

Φάση πρόκλησης / πρακτικής εφαρμογής 

 

Αφού εξοικειώθηκαν οι μαθητές με τον χειρισμό των ρομπότ, έλαβε μέρος η δεύτερη 

φάση της έρευνας, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια σειρά 

δραστηριοτήτων σε διάστημα 6 διδακτικών ωρών. Πρώτα απ’ όλα ενημερώθηκαν για το 

θεατρικό έργο που θα έπαιζαν μέσα στην τάξη. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια τους μοίρασε 

τους ρόλους τους. Επειδή οι ρόλοι ήταν πέντε αλλά μεγάλοι, η εκπαιδευτικός είχε 

χωρίσει τον κάθε ρόλο σε δύο ή σε τρία μέρη για να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν. 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι βασικές δραστηριότητες με τη σειρά που 

πραγματοποιήθηκαν, όντας χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το διδακτικό 

αντικείμενο που πραγματεύονται, όπως προαναφέρθηκε. 
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2η μέρα - Δραστηριότητες εκμάθησης των γεωμετρικών σχημάτων και των 

χαρακτηριστικών τους (2η και 3η διδακτική ώρα) 

 

Δραστηριότητα 1η (εφεξής Γ1) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με τη δραστηριότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν 

στην περιγραφή, αναπαραγωγή και σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και να 

διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στα σχήματα. Ένας ακόμα στόχος είναι να μπορούν να 

αναγνωρίζουν ένα σχήμα σε όλες τις πιθανές εκδοχές του. Τέλος, με αυτή τη 

δραστηριότητα θα ανακαλύψουν τις σχέσεις μεταξύ των σχημάτων (στόχοι Α.Π.Σ.). 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Στην αρχή της 2ης διδακτικής ώρας οι μαθητές πριν ξεκινήσουν τις δραστηριότητες 

διάβασαν ένα τμήμα του θεατρικού. Σ’ αυτό παρουσιάζονται τα γεωμετρικά σχήματα 

που παίρνουν μέρος καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Έπειτα, ακολούθησε μια 

συζήτηση για να βεβαιωθεί η ερευνήτρια πως οι μαθητές είχαν κατανοήσει αυτά που 

διάβασαν. Οι μαθητές, λοιπόν, με τη βοήθεια του θεατρικού, ανέσυραν από τη μνήμη 

τους τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχήματος και προχώρησαν στην πρώτη δραστηριότητα. 

Όταν αναφερόταν ένα γεωμετρικό σχήμα κάθε μαθητής έπρεπε να το σχεδιάσει 

πρώτα με τον μαρκαδόρο και μετά με το ρομπότ σε ότι μέγεθος ήθελε στον πίνακα της 

ομάδας τους. Στη συνέχεια, κάποιος μας ενημέρωνε για τα χαρακτηριστικά του και η 

κάθε ομάδα έλεγχε τα σχήματα των μελών της για να δει αν ήταν σωστά ή να διορθώσει 

όπου ήταν απαραίτητο. Οι μαθητές κοιτώντας τον πίνακά τους έβλεπαν το κάθε σχήμα 

από διαφορετική γωνία απ’ ότι αυτός που το σχημάτιζε και καμιά φορά έλεγχαν 

περισσότερο κάποια σχήματα για να διαπιστώσουν αν ήταν σωστά ή όχι. 

Αφού τα σχεδιάσαμε όλα τα σχήματα και για περαιτέρω εξάσκηση, η ερευνήτρια 

τους ζήτησε να τα ταξινομήσουν σε κατηγορίες πρώτα με βάση το πλήθος των πλευρών 

τους, μετά με βάση το πλήθος των γωνιών τους και τέλος με βάση το είδος των γραμμών 

τους (ευθείες ή καμπύλες). Έτσι, σχηματίστηκαν στον πίνακα της τάξης τρεις πίνακες 

σύμφωνα με την ταξινόμηση που έκαναν οι μαθητές. Τέλος, η ερευνήτρια με αφορμή το 

θεατρικό ρώτησε γιατί πιστεύει το τρίγωνο πως είναι το καλύτερο σχήμα. Οι μαθητές 

απάντησαν πως νομίζει ότι είναι καλό επειδή μπορεί να σχηματίσει και άλλα σήματα. 
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Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των σχημάτων, αφού αν 

τοποθετηθούν με συγκεκριμένο τρόπο κάποια σχήματα, μπορεί να σχηματιστούν κάποια 

άλλα, όπως για παράδειγμα δύο τετράγωνα σχηματίζουν ένα ορθογώνιο. Αναφερθήκαμε 

σε όλα τα σχήματα και στη σύνδεσή τους με τα υπόλοιπα και κάθε φορά σχεδιάζαμε 

στον πίνακα αυτό που έλεγαν οι μαθητές ώστε να κατανοήσουν όλοι αυτή τη σύνδεση. 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Η αιτία που επιλέχθηκε αυτή η δραστηριότητα ήταν επειδή οι μαθητές εξασκήθηκαν 

στο σχεδιασμό των γεωμετρικών σχημάτων και παρατήρησαν τις διαφορές τους. 

Επιπλέον, κατανόησαν περισσότερο τις σχέσεις και τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των 

σχημάτων και κατάλαβαν πως ένα σχήμα μπορεί να σχηματιστεί συνδυάζοντας δύο ή 

περισσότερα από τα υπόλοιπα σχήματα. Τέλος, τους βοήθησε να καταλάβουν ότι δεν 

υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να σχεδιάσουν το κάθε σχήμα αλλά πολλοί και πως για να 

διαπιστώσουν αν είναι σωστή η σχεδίασή του, κάποιες φορές δε φτάνει μόνο να το 

βλέπουν, αλλά πρέπει να εξετάσουν τις πλευρές ή τις γωνίες τους. Όπως επισημαίνει η 

Κολέζα (2009), οι μαθητές αν και γνωρίζουν τους ορισμούς του κάθε γεωμετρικού 

σχήματος, συχνά δυσκολεύονται στην αναγνώρισή τους, για παράδειγμα αν είναι 

τετράγωνο ή ρόμβος. 

 

  

Εικόνα 16: Οι μαθητές σχεδιάζουν κύκλους και τετράγωνα Εικόνα 15:Σχεδίαση τρίγωνου και ρόμβου με ρομπότ 



58 

Δραστηριότητα 2η (Γ2) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εξασκούνται στην περιγραφή και 

αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους. Επιπλέον, συνεργάζονται μεταξύ τους, 

δουλεύοντας ομαδικά. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές, όπως ήταν ήδη χωρισμένοι σε δύο ομάδες, 

χωρίστηκαν τυχαία και σε δύο υποομάδες. Η κάθε υποομάδα με τη σειρά της σχεδίαζε 

διάφορα σχέδια με τα σχήματα χρησιμοποιώντας σε πρώτη φάση τους μαρκαδόρους (με 

το χέρι) και σε δεύτερη φάση τα ρομπότ. Αντίστοιχα, η άλλη υποομάδα έπρεπε να 

περιγράψει ότι έβλεπε. Για παράδειγμα: «Ένας ρόμβος ανάμεσα σε δύο κύκλους.» ή 

«Δύο κύκλοι μέσα σε ένα τετράγωνο.». 

Για να το καταφέρουν αυτό έπρεπε τα μέλη της πρώτης υποομάδας να συζητήσουν 

μεταξύ τους, να αποφασίσουν ποια σχήματα θα χρησιμοποιήσουν στο σχέδιό τους και 

πως θα τα αποτυπώσουν. Ύστερα, η άλλη υποομάδα έπρεπε να παρατηρήσει καλά τα 

σχήματα που ζωγράφισαν οι πρώτοι και, αφού συμφωνήσουν όλα τα μέλη της, να δώσει 

μία απάντηση για το τι έβλεπαν.  

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Η δραστηριότητα αυτή επιλέχθηκε διότι οι μαθητές σχεδιάζοντας τα σχήματα με τα 

ρομπότ είδαν το μάθημα ως παιχνίδι, οπότε μεγάλωνε το ενδιαφέρον τους. Επίσης, 

Εικόνα 17: Σχεδίαση σχημάτων με μαρκαδόρους Εικόνα 18: Υλοποίηση δραστηριότητας Γ2 με ρομπότ 
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επιτεύχθηκε η συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων, αφού έπρεπε να συζητήσουν 

μεταξύ τους ώστε να πάρουν μια απόφαση για το σχήμα που θα σχεδιάσουν. 

 

Δραστηριότητα 3η (Γ3) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά, 

σχεδιάζοντας μια συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ παράλληλα εξασκούνται 

στον σχεδιασμό των γεωμετρικών σχημάτων. Επιπλέον, ενεργοποιούνται άμεσα, 

συμμετέχουν και παρεμβαίνουν στη διδακτική διαδικασία. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες για την εκμάθηση των χαρακτηριστικών των 

γεωμετρικών σχημάτων η ερευνήτρια ενημέρωσε τους μαθητές πως θα τους έβαζε να 

ακούσουν μουσική. Όση ώρα έπαιζε η μουσική οι μαθητές έπρεπε να χορεύουν μέσα 

στην αίθουσα. Μόλις όμως έκλεινε, η ερευνήτρια φώναζε ένα σχήμα και οι μαθητές 

έπρεπε να το σχηματίσουν όλοι μαζί με τα σώματά τους όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. 

Στην αρχή τους ζητήθηκε να είναι καθιστοί για να σχεδιάσουν τα σχήματα αλλά επειδή 

τους δυσκόλευε το έκαναν ξαπλώνοντας. Συνεπώς, τα σχήματα που δημιουργήθηκαν 

ήταν πολύ μεγάλα, πράγμα που εντυπωσίασε τους μαθητές. 

Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας αναγκαστήκαμε να μεταβούμε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων που είναι μεγάλη και είχε αρκετό χώρο ώστε να μπορούν οι 

μαθητές να ξαπλώνουν στο πάτωμα και να σχηματίζουν τα γεωμετρικά σχήματα που 

έλεγε η εκπαιδευτικός. 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Σκοπός της άσκησης αυτής ήταν να θυμηθούν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά των 

γεωμετρικών σχημάτων και μετά να σκεφτούν σε ποιο σημείο πρέπει να καθίσει ο 

καθένας. Για να το πετύχουν αυτό έπρεπε να συζητήσουν μεταξύ τους, να συμφωνήσουν 

και να εκτελέσουν την απόφαση που θα πάρουν. Έπρεπε δηλαδή να συνεργαστούν για 

να καταφέρουν να σχεδιάσουν ένα συλλογικό έργο. Άλλη μια αιτία επιλογής αυτής της 

δραστηριότητας ήταν το γεγονός ότι αξιοποιήθηκε το σώμα στην εκπαιδευτική πράξη, 
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εντάσσοντας την τέχνη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και αναπτύσσοντας 

πολύπλευρα τον μαθητή (ενσώματη μάθηση). Τέλος σαν βιωματική δραστηριότητα είχε 

και παιγνιώδη χαρακτήρα, με τον οποίο ελκύεται δημιουργικά το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Στόχος, άλλωστε, του σύγχρονου σχολείου είναι να συμβάλλει στη σύνδεση 

της σχολικής ζωής με τα βιώματα των μαθητών ώστε να γίνει δημιουργικό και βιωματικό 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β). 

 

3η μέρα - Δραστηριότητες σχηματισμού μοτίβων με γεωμετρικά σχήματα (4η και 5η 

διδακτική ώρα) 

 

Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων με τα σχήματα, σειρά είχαν οι δραστηριότητες 

δημιουργίας μοτίβων ή ο εντοπισμός αυτών. Οι μαθητές εξασκήθηκαν στα γεωμετρικά 

μοτίβα τα οποία ανταποκρίνονται στο επίπεδο των γνώσεών τους. Για να υλοποιηθούν 

όμως αυτά, πρώτα έπρεπε να διαβάσουν ένα μέρος από τη συνέχεια του θεατρικού έργου, 

έτσι ώστε να θυμηθούν την έννοια των μοτίβων ή να τους δώσει το έναυσμα για την 

επόμενη δραστηριότητα. 

 

Δραστηριότητα 1η (Μ1) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καλλιεργούν ικανότητες / δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας και αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους. Επιπλέον, 

εξασκούνται στη δημιουργία και στον εντοπισμό των μοτίβων με σκοπό τη συνέχισή 

αυτών, διασκεδάζοντας. Έτσι, μαθαίνουν χωρίς πίεση και άγχος. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Στο θεατρικό ειπώθηκε η έννοια του μοτίβου και έτσι οι μαθητές φρέσκαραν τη 

μνήμη τους μιας και είναι κάτι που το έχουν μάθει στις προηγούμενες τάξεις. Κατόπιν, 

όλοι οι μαθητές μαζί σχημάτισαν έναν κύκλο και κάθε παιδί με τη σειρά έπρεπε να πει 

από ένα γεωμετρικό σχήμα. Σε αυτό το σημείο ήταν σημαντικό να είναι προσεκτικοί, 

γιατί τα τρία πρώτα σχήματα που ακούγονταν ήταν το μοτίβο μας. Οι υπόλοιποι μαθητές 

απλά επαναλάμβαναν (λεκτικά) το σωστό σχήμα για να ακουστεί ξανά το αρχικό σχέδιο 

και να σχηματιστεί μοτίβο. Δηλαδή, οι τρεις πρώτοι μαθητές έλεγαν από ένα σχήμα ο 
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καθένας, που μπορούσε να είναι ίδιο ή διαφορετικό από το προηγούμενο, και έτσι 

σχηματιζόταν το μοτίβο. Όταν έφτανε η σειρά του τέταρτου μαθητή, έπρεπε να πει το 

πρώτο σχήμα του μοτίβου που δημιούργησαν οι συμμαθητές του. Αντίστοιχα ο πέμπτος 

έλεγε το δεύτερο σχήμα και η διαδικασία συνεχιζόταν μέχρι να τελειώσει ο κύκλος. Αν 

δεν πρόσεχαν, δε θα άκουγαν το μοτίβο, ούτε θα ήταν ικανοί να επαναλάβουν το σωστό 

σχήμα όταν θα ερχόταν η σειρά τους. Η δραστηριότητα επαναλαμβανόταν μέχρι να πουν 

όλοι από μία φορά πρώτοι. Για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η άσκηση, η εκπαιδευτικός 

μετά από αρκετές επαναλήψεις άρχισε να λέει στα παιδιά άλλες κατηγορίες για να 

σχηματίσουν μοτίβα ή επέλεγαν αυτοί από μόνοι τους μια κατηγορία, όπως για 

παράδειγμα γράμματα, αριθμούς, χρώματα και αντικείμενα. 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Αιτία επιλογής της δραστηριότητας αυτής ήταν το γεγονός ότι ανήκει στις ασκήσεις 

ενεργοποίησης. Οι ασκήσεις αυτές είναι σημαντικό να εκτελούνται στην αρχή κάθε 

ενότητας δραστηριοτήτων, διότι «συμβάλλουν στην προθέρμανση και προγύμναση των 

μαθητών ενεργοποιώντας και διεγείροντας τα αισθητήρια όργανά τους. Έτσι, αυξάνεται η 

ετοιμότητα του σώματος και των αισθήσεων και ο βαθμός ανταπόκρισής τους στις 

απαιτήσεις των ασκήσεων» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Αιτία επιλογής της δραστηριότητας αυτής ήταν πως σαν βιωματική άσκηση βοηθάει 

περισσότερο τους μαθητές να αφομοιώσουν τις γνώσεις και να αυξήσουν την 

παρατηρητικότητά τους, καλλιεργώντας παράλληλα και τη μνήμη τους. Η βιωματική 

μάθηση είναι μια θεωρία που δίνει έμφαση στην εμπειρία και θεωρεί ότι ο ρόλος της 

είναι πολύ σημαντικός τόσο στη διαδικασία της μάθησης όσο και στους δεσμούς που 

υπάρχουν ανάμεσα στη σχολική τάξη, στην καθημερινότητα των μαθητών και στην 

κοινωνική πραγματικότητα (Δεδούλη, 2002). Ένθερμος υποστηρικτής της μεθόδου 

αυτής είναι ο Dewey (1938), ο οποίος υποστήριζε πως μέσα από την εμπειρία γεννιέται 

κάθε μορφή εκπαίδευσης. Επομένως, με τη δραστηριότητα αυτή, στην οποία είναι 

απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, τα παιδιά θα αποκτήσουν τις ανάλογες 

εμπειρίες για την εμπέδωση της γνώσης. Όπως λέει άλλωστε και μια παλιά κινέζικη 

παροιμία: «Ακούω και ξεχνάω, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω». 
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Δραστηριότητα 2η (Μ2) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα ανακαλύψουν ότι τα μοτίβα υπάρχουν στο 

καθημερινό τους περιβάλλον. Επίσης, θα ορίζουν την έννοια του μοτίβου και θα 

εξασκηθούν στη δημιουργία μοτίβων, ούτως ώστε να εμπεδώσουν το ρόλο που 

διαδραματίζουν κάθε φορά το χρώμα και το μέγεθος των γεωμετρικών σχημάτων. Τέλος, 

θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. 

(στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Οι μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα έπρεπε να φτιάξουν ένα βραχιόλι που θα το 

έκαναν οι ήρωες του θεατρικού δώρο στη μαμά τους. Άρα ένας ακόμα λόγος για να είναι 

από γεωμετρικά σχήματα είναι επειδή τα σχέδια που θα έχει πάνω του το βραχιόλι θα 

θυμίζουν στις μαμάδες τα παιδιά τους. 

Ξεκινώντας, λοιπόν, τη δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να σχηματίσουν κάποιο 

μοτίβο με τα ρομπότ. Πρώτα αποφάσιζαν όλα τα μέλη της ομάδας μαζί από ποια 

σχήματα θα αποτελούνταν το βραχιόλι και έπειτα αποτύπωναν την ιδέα τους στον πίνακα 

της ομάδας τους για αρχή με τον μαρκαδόρο και ύστερα με τη βοήθεια των ρομπότ. Κάθε 

φορά όμως που το σχήμα που έκαναν τα ρομπότ ήθελε διόρθωση από τους μαθητές, 

έπρεπε να προσέξουν ποιον μαρκαδόρο να χρησιμοποιήσουν, γιατί αλλιώς θα χαλούσαν 

το μοτίβο. Συνεπώς, υπήρχαν δύο πράγματα που μπορούσαν να επιλέξουν να κάνουν για 

να πετύχουν το μοτίβο: α) να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο μαρκαδόρο για να διορθώνουν 

το ίδιο σχήμα κάθε φορά ή β) να χρησιμοποιήσουν έναν μαρκαδόρο που να έχει ίδιο 

χρώμα με τον μαρκαδόρο που είχε το ρομπότ που διόρθωναν. Τέλος, έπρεπε να 

προσέξουν ότι το μέγεθος των σχημάτων πρέπει να είναι το ίδιο κάθε φορά που 

επαναλαμβάνεται το μοτίβο. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Σχεδίαση βραχιολιού με μοτίβο (β ομάδα) Εικόνα 19: Σχεδίαση βραχιολιού με μοτίβο (β ομάδα) 
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γ) Αιτία επιλογής 

 

Αιτία επιλογής αυτής της δραστηριότητας ήταν η αναγκαιότητα να συνδεθούν τα 

Μαθηματικά με την καθημερινή μας ζωή. Είναι σημαντικό να δείχνουμε στους μαθητές 

με κάθε ευκαιρία πως τα Μαθηματικά μπορούν να συνδεθούν με την καθημερινότητά 

τους και είναι απαραίτητα για την εξελικτική τους πορεία. Όπως αναφέρουν οι 

Λεμονίδης και Κολλινιάτη (2007) όταν ένας μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με ένα 

καθημερινό πρόβλημα, σκέπτεται και ανακαλύπτει μόνος του τις μαθηματικές έννοιες, 

καταλαβαίνει καλύτερα το λόγο που ασχολείται και πού εφαρμόζονται το εν λόγω 

μάθημα. Έτσι, τα μαθηματικά γίνονται πιο λειτουργικά και αποκτούν νόημα για τον 

μαθητή (σελ. 43). Το βραχιόλι είναι ένα αντικείμενο που υπάρχει στο περιβάλλον των 

μαθητών και επομένως, μπόρεσαν να καταλάβουν πως μοτίβα μπορεί να υπάρχουν σε 

πολλά πράγματα γύρω μας, στην καθημερινή μας ζωή. Τέλος, η δραστηριότητα αυτή 

βοηθάει στην εμπέδωση της έννοιας του μοτίβου, καθώς και στη σημασία της απόλυτης 

ομοιότητας του βασικού σχεδίου με τα επόμενα που επαναλαμβάνονται. 

 

Δραστηριότητα 3η (Μ3) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να ορίζουν την έννοια 

του μοτίβου. Αφού κατακτήσουν τη γνώση θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν ένα 

μοτίβο και να διαπιστώνουν ότι η διαδικασία επανάληψης συνεχίζεται επ’ άπειρον. 

Έπειτα, θα πρέπει να περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο και κατ’ 

επέκταση να αναπαράγουν και να επεκτείνουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Επίσης, θα 

αναπτύξουν νοητικές δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, αφού θα σχεδιάσουν μόνοι 

τους τα μοτίβα για να τα συνεχίσει η άλλη υποομάδα. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας τα μέλη των ομάδων χωρίστηκαν 

τυχαία σε δύο υποομάδες. Από αυτές, η α΄ υποομάδα αποφάσιζε τι μοτίβο θα σχηματίσει 

και ενώ το σχεδίαζε ένα μέλος της, κάποια στιγμή σταματούσε αυτό που έφτιαχνε και το 

άφηνε ανολοκλήρωτο. Η β΄ υποομάδα προσπαθούσε να αντιληφθεί ποιο ήταν το μοτίβο 

και να το συνεχίσει από εκεί που το σταματούσε η α΄ υποομάδα. Ύστερα άλλαζαν 
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ρόλους και ήταν η β΄ υποομάδα που ξεκινούσε το μοτίβο και η α΄ αντίστοιχα αυτή που 

το συνέχιζε. Κατόπιν, έκαναν την ίδια διαδικασία με τα ρομπότ. Έτσι η α΄ υποομάδα 

έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτεί πώς θα κινηθούν τα ρομπότ για να σχηματίσουν ένα 

μοτίβο, ενώ η β΄ υποομάδα έπρεπε να τοποθετήσει σωστά τα ρομπότ για να επεκτείνουν 

το αρχικό σχέδιο. Η διαδικασία συνεχίστηκε μέχρι να τα καταφέρει η β΄ υποομάδα, να 

είναι δηλαδή σε θέση να αντιλαμβάνεται γρήγορα μοτίβα, να τα περιγράφει και να 

μπορεί να σχεδιάζει χωρίς κόπο τη συνέχειά τους. Έπειτα, γινόταν το αντίστροφο. 

Άλλαζαν, δηλαδή, ξανά ρόλους οι υποομάδες. Συνεπώς, η β΄ υποομάδα έπρεπε να 

σχεδιάσει μόνη της τα μοτίβα με τα ρομποτάκια και η α΄ υποομάδα να τα περιγράψει και 

να τα επεκτείνει. 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Η δραστηριότητα αυτή επιλέχθηκε για να εμπλακούν οι μαθητές με τα μοτίβα και 

να εξασκηθούν με αυτά. Η συνεργασία των μελών των ομάδων και των υποομάδων 

κρίνεται απαραίτητη για την πορεία υλοποίησης της άσκησης. Επιπλέον, η 

δραστηριότητα βοηθάει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, αφού 

πρέπει να σχεδιάσουν μόνοι τους κάποιο μοτίβο. 

 

Δραστηριότητα 4η (Μ4) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα εξασκηθούν στη δημιουργία μοτίβων, ενώ 

παράλληλα θα ενδυναμωθεί η αίσθηση της ομαδικότητας και θα ενισχυθεί η σκέψη και 

η φαντασία τους. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Το θεατρικό συνεχίστηκε και οι ήρωες αποφάσισαν να γίνουν αρχιτέκτονες. Οι μαθητές, 

όπως ήταν χωρισμένοι σε 2 ομάδες, προσπαθούσαν να σχεδιάσουν, ζωγραφίζοντας οι 

ίδιοι με τον μαρκαδόρο, ένα σπίτι που να αποτελείται και από τα πέντε σχήματα του 

θεατρικού. Το έργο που τους είχε ζητηθεί να δημιουργήσουν όχι μόνο ήταν αποτέλεσμα 

συλλογικής δουλειάς, αλλά αποτελούνταν από όλη την «παρέα» των γεωμετρικών 

σχημάτων, που σημαίνει ότι όλα τα σχήματα έπρεπε να πάρουν μέρος στη δημιουργία 
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του σπιτιού. Εν συνεχεία, η κάθε ομάδα σχεδίαζε δίπλα στο σπίτι της και ένα δέντρο 

«για να έχουν καθαρό αέρα» όπως λέει χαρακτηριστικά στο θεατρικό. Τέλος, 

σχημάτισαν τον δικό τους δρόμο, βάζοντας τα ρομποτάκια να σχηματίσουν άλλα δύο 

σπίτια με τα δέντρα τους στη σειρά, δημιουργώντας έτσι μοτίβο. Έπρεπε, όμως, να 

προσέχουν να είναι όλα τα σπίτια ακριβώς τα ίδια. 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Η δραστηριότητα αυτή επιλέχθηκε για να δουλέψουν οι μαθητές συλλογικά και για 

να κατανοήσουν πως είναι σημαντικό να παίρνουν όλοι μέρος σε μια συλλογική 

προσπάθεια. Με αυτό τον τρόπο αισθάνονται όλοι πιο δυνατοί και αποδίδουν 

περισσότερο. Επίσης, συνδέει τα Μαθηματικά με τη Μελέτη Περιβάλλοντος 

(Διαθεματικότητα) αφού μέσα σε έναν δρόμο που θα κατασκευάσουν οι μαθητές 

εμπλέκει και τα φυτά που είναι σημαντικά στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Δεν 

πρέπει να αποτελείται μόνο από σπίτια ένας δρόμος. Είναι σημαντικό να έχει και δέντρα 

που μας προσφέρουν οξυγόνο. Τέλος, με τη δραστηριότητα αυτή αυξάνεται η φαντασία 

των μαθητών, διότι έπρεπε να σχηματίσουν ένας σπίτι διαφορετικό απ’ ότι είχαν 

συνηθίσει μιας και συνήθως δε χρησιμοποιούν όλα τα σχήματα για τη σύνθεσή του. 

Επομένως, αναγκάστηκαν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα και να φανταστούν κάτι 

καινούριο, ενισχύοντας τη σκέψη τους. 

 

  

Εικόνα 21: Σχεδιασμός μοτίβων με σπίτια και δέντρα 
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4η μέρα - Δραστηριότητες εύρεσης συμμετρίας ή δημιουργίας νέων σχημάτων 

συμμετρικών ως προς τον άξονα (6η και 7η διδακτική ώρα) 

 

Την τελευταία μέρα της έρευνας και συνεχίζοντας τη δραματοποίηση, οι ήρωες 

προσπαθώντας να διορθώσουν ένα λάθος καταλήγουν να εμπλέκονται με τη συμμετρία. 

Οι μαθητές, λοιπόν, θυμούνται τον ορισμό της συμμετρίας και διασκεδάζοντας 

μαθαίνουν να βρίσκουν τον άξονα συμμετρίας ή το συμμετρικό του αρχικού σχεδίου ως 

προς τον άξονα. 

 

Δραστηριότητα 1η (Σ1) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζουν την 

έννοια της συμμετρίας, να αναγνωρίζουν αν ένα σχήμα είναι συμμετρικό ή όχι και να 

μπορούν να ανακαλύπτουν ή να χαράσσουν τον άξονα ή τους άξονες συμμετρίας αν 

υπάρχουν και άλλοι. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Οι μαθητές σχημάτισαν πάλι όλα τα γεωμετρικά σχήματα με τα ρομπότ και έψαξαν 

να βρουν πόσους άξονες συμμετρίας έχει το καθένα. Για να είμαστε σίγουροι ότι 

βρέθηκαν και μετρήθηκαν όλοι οι άξονες στο κάθε σχήμα, κάθε φορά σηκωνόταν ένας 

μαθητής από κάθε ομάδα στον πίνακα, σχεδίαζε το σχήμα και έδειχνε σε όλη την τάξη 

τους άξονες που είχε βρει με την ομάδα του. Σύγκριναν τα αποτελέσματα και οι δύο 

ομάδες και ελέγχαμε για τυχόν παράλειψη κάποιου άξονα ή συζητούσαμε αν υπήρχε 

λάθος στα σχέδια των ομάδων. 

Μόλις διόρθωναν ή συμπλήρωναν ότι χρειαζόταν, τα ταξινομούσαν, όπως και στην 

πρώτη δραστηριότητα της έρευνας, με βάση αυτή τη φορά τον αριθμό των αξόνων του 

κάθε σχήματος. Έτσι, η ερευνήτρια σχεδίασε ένα πινακάκι στον πίνακα της τάξης που 

σημείωνε όσα της έλεγαν οι μαθητές. 

Τελειώνοντας με τα σχήματα, έκαναν το ίδιο και με τα σπίτια και τα δέντρα που 

έχουν σχηματίσει. Προσπαθούσαν, δηλαδή, να εντοπίσουν τον άξονα συμμετρίας στο 

κάθε σχέδιο ξεχωριστά. Επειδή δεν ήταν απαραίτητο να είναι συμμετρικά 

παρατηρούσαν το σχήμα και ενημέρωναν την ερευνήτρια ανάλογα. Αν ήταν συμμετρικά 
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της έδειχναν τον άξονα συμμετρίας. Αν δεν ήταν, όμως, έπρεπε να σκεφτούν τι έφταιγε 

και αν μπορούσαν να αλλάξουν κάτι για να είναι συμμετρικά τα σχέδιά τους. 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Αιτία επιλογής αυτής της δραστηριότητας ήταν να εμπλακούν με τη συμμετρία, να 

κατανοήσουν την έννοια και να εντοπίσουν τον άξονα συμμετρίας πρώτα στα 

γεωμετρικά σχήματα που ήταν πιο εύκολο και μετά στα δικά τους σχέδια που ήταν πιο 

δύσκολο. Επίσης, προσπαθώντας να διορθώσουν ότι ήταν απαραίτητο στα σχέδιά τους 

για να τα κάνουν συμμετρικά κατανοούσαν ακόμα περισσότερο την έννοια και 

εξασκούσαν την παρατηρητικότητά τους. 

 

Δραστηριότητα 2η (Σ2) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα μάθουν να εντοπίζουν τον άξονα 

συμμετρίας με δίπλωση ή νοερά και να σχεδιάσουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως 

προς τον άξονα. Επιπροσθέτως, θα συνειδητοποιήσουν πως τη συμμετρία τη συναντάμε 

πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή και θα καταφέρουν να σχεδιάζουν μόνοι τους το 

συμμετρικό ενός σχήματος που τους δίνεται. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα η κάθε ομάδα έπρεπε να σχηματίσει το συμμετρικό 

σπιτάκι και το δέντρο από αυτά που σχημάτισε στην προηγούμενη δραστηριότητα. 

Εικόνα 23: Οι μαθητές κάνουν το 

σπίτι συμμετρικό (α ομάδα) 
Εικόνα 22: Οι μαθητές κάνουν 

το σπίτι συμμετρικό (β ομάδα) 
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Επειδή τα σχήματα δεν ήταν συμμετρικά η λύση ήταν να φέρουν τον άξονα έξω από τα 

σχήματα και να σχεδιάσουν τα συμμετρικά τους σχέδια ως προς τον άξονα. Στη 

συνέχεια, προσπαθούσαν να βρουν πώς θα μπορούσαν να κάνουν μια συμμετρική πόλη. 

Για να το καταφέρουν αυτό, έπρεπε να σκεφτούν που να φέρουν τον άξονα συμμετρίας, 

έτσι ώστε τα τέσσερα σπίτια και τα δέντρα που είχαν ήδη σχεδιάσει στην άσκηση με τα 

μοτίβα να είναι συμμετρικά. Έφεραν, λοιπόν τον άξονα συμμετρίας έξω από το σχέδιο 

και ζωγράφισαν άλλα τρία σπίτια συμμετρικά στα ήδη υπάρχοντα. 

 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Η αιτία που επιλέχθηκε αυτή η δραστηριότητα ήταν η περαιτέρω εξάσκηση στη 

συμμετρία. Με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζουν πιο εύκολα αν είναι ή όχι συμμετρικό ένα 

σχήμα και πώς μπορούν να χαράξουν τον άξονα συμμετρίας. Δηλαδή, αν είναι 

συμμετρικό το σχέδιο τον χαράσσουν στη σωστή θέση, ενώ αν δεν είναι το χαράσσουν 

εκτός του σχεδίου και ζωγραφίζουν το συμμετρικό κομμάτι που λείπει. Επιπλέον, οι 

μαθητές ζωγραφίζοντας τη δική τους συμμετρική πόλη θα μπορέσουν να αντιληφθούν 

πως η συμμετρία υπάρχει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας ακόμα κι αν μερικές 

φορές δεν το παρατηρούμε. 

 

Δραστηριότητα 3η (Σ3) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα μάθουν με διασκεδαστικό τρόπο να 

αντιλαμβάνονται τις έννοιες του μισού και του διπλάσιου και να συμπληρώνουν το 

συμμετρικό ενός επίπεδου σχήματος. (στόχοι Α.Π.Σ.) 

 

  

Εικόνα 24: Οι μαθητές κάνουν το 

σπίτι συμμετρικό ως προς τον άξονα 



69 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Σε αυτό το σημείο οι ομάδες χωρίστηκαν πάλι σε υποομάδες. Η α΄ υποομάδα 

σχεδίασε το μισό από ένα σχήμα που σκέφτηκαν και η β΄ υποομάδα προσπάθησε να το 

ολοκληρώσει. Για να είναι όμως σωστή η ολοκλήρωση του σχεδίου έπρεπε το άλλο μισό 

που θα σχεδίαζε η β΄ υποομάδα να είναι συμμετρικό. Όταν κατάφερε η β΄ υποομάδα να 

εκπληρώσει τη δραστηριότητα, οι υποομάδες άλλαξαν ρόλους. Ήρθε δηλαδή η σειρά 

της α΄ υποομάδας να βρει πώς θα ολοκληρώσει το σχέδιο που θα άφηνε μισό η β΄ 

υποομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Η δραστηριότητα αυτή επιλέχθηκε γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να 

σχεδιάζουν μόνοι τους το συμμετρικό του σχήματος που τους δίνεται από την άλλη 

υποομάδα, κάνοντας εξάσκηση και στις έννοιες του μισού και του διπλάσιου. Τέλος, 

είναι σημαντικό να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τους όρους «άξονας συμμετρίας» 

και «συμμετρικό ως προς τον άξονα». 

 

Δραστηριότητα 4η (Σ4) 

 

α) Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές θα εξασκηθούν στη συμμετρία, ενώ 

παράλληλα θα εκτονώσουν την ενεργητικότητά τους με έναν δημιουργικό και ευχάριστο 

τρόπο και θα κοινωνικοποιηθούν. Επίσης, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

και αυτοεκτίμηση. Τέλος, θα αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας και της αρμονικής 

συνύπαρξης στην ομάδα.  

Εικόνα 26: Σχεδίαση συμμετρικών σχημάτων 

ως προς τον άξονα (α ομάδα) 

Εικόνα 25: Σχεδίαση συμμετρικών σχημάτων 

ως προς τον άξονα (β ομάδα) 



70 

β) Πορεία υλοποίησης της διδασκαλίας 

 

Στην τελευταία μας δραστηριότητα οι μαθητές έπαιξαν τον «συμμετρικό καθρέφτη». 

Σκοπός του παιχνιδιού αυτού ήταν να υποθέσουν ότι υπάρχει ένας καθρέφτης, τον οποίο 

σχημάτιζαν οι μαθητές, και να παρουσιάσουν από τη μία το αρχικό σχήμα και από την 

άλλη αυτό που καθρεφτίζεται, που ουσιαστικά είναι το συμμετρικό του αρχικού σχεδίου. 

Για την εκτέλεση της δραστηριότητας οι μαθητές παρέμειναν όπως ήταν χωρισμένοι σε 

δύο ομάδες. Τα μέλη της πρώτης ομάδας σχεδίασαν με τα σώματά τους ξαπλώνοντας 

στο πάτωμα ένα γεωμετρικό σχήμα της επιλογής τους. Για να το καταφέρουν αυτό 

έπρεπε να συζητήσουν και να συναποφασίσουν ποιο σχήμα θα διαλέξουν. Έπειτα, 

έπρεπε να συνεννοηθούν ποια από τα μέλη της ομάδας θα σχηματίσουν το σχήμα που 

αποφάσισαν και ποιο θα κάνει τον καθρέφτη – άξονα συμμετρίας. Στη συνέχεια τα μέλη 

της δεύτερης ομάδας προσπαθούσαν να βρουν το συμμετρικό του. Για να το πετύχουν 

αυτό, έπρεπε να παρατηρήσουν καλά τι σχημάτισε η άλλη ομάδα και να προσέξουν που 

θα καθίσουν. Κατόπιν, έπρεπε να συμφωνήσουν ποια μέλη θα σχηματίσουν το 

συμμετρικό σχέδιο και ποιο θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση του άξονα συμμετρίας. 

Σημαντικό ήταν να προσέξουν και πόση απόσταση υπήρχε από το σχέδιο της πρώτης 

ομάδας μέχρι τον καθρέφτη για να αφήσουν το ίδιο κενό. Έτσι, θα σχημάτιζαν το 

συμμετρικό του αρχικού σχεδίου. Κάθε φορά χρειαζόταν δύο μαθητές, ένας από κάθε 

ομάδα, να κάνουν τον καθρέφτη, που ουσιαστικά, όπως ειπώθηκε, αποτελούσαν τον 

άξονα συμμετρίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι φανερό πως η συνεργασία όλων των 

μελών των ομάδων κρίθηκε απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

γ) Αιτία επιλογής 

 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν να εξασκηθούν στη συμμετρία εμπλέκοντας 

το σώμα τους (ενσώματη μάθηση). Απαιτείται, δηλαδή, η συνεργασία του μυαλού με το 

Εικόνα 27: Δημιουργία συμμετρικών σχημάτων με 

το σώμα (β ομάδα) 
Εικόνα 28: Δημιουργία συμμετρικών σχημάτων με 

το σώμα (α ομάδα) 
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σώμα. Η μάθηση από παθητική μετατρέπεται σε ενεργητική. Η ολική και ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών βοηθάει στη γρήγορη και ουσιαστική εμπέδωση της νέας 

γνώσης, καθώς οι μαθητές τη συνδέουν με τις κινήσεις. Έτσι, δημιουργούνται νέοι 

τρόποι ανάκλησής της, αφού υπάρχει παράλληλα και στο μυαλό αλλά και στο σώμα. 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκληση και ανάκτηση 

πληροφοριών περιορίζεται από την απεικονισμένη χωρική διάταξη με αναφορά στο 

σώμα του παρατηρητή (Bryant & Wright, 1999; Waller et al., 2008; Nori et al., 2004; 

McNamara, 2003; Waller et al., 2002). Επιπρόσθετα, επιλέχθηκε λόγω του γεγονότος ότι 

είναι βιωματική και έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Αποτελέσματα 

 

5.1. Αναλυτικές παρατηρήσεις 

 

 Αποτελέσματα παρατήρησης και μαγνητοφώνησης 

 

Δραστηριότητα γνωριμίας 

 

Τα παιδιά στη δραστηριότητα γνωριμίας που ήταν η πρώτη τους επαφή με τα ρομπότ 

έδειχναν πολύ ενθουσιασμένα στην ιδέα και μόνο ότι θα αντικρίσουν ένα ρομπότ και 

ανυπομονούσαν να έρθει η στιγμή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε 

από την επαφή αυτό οι μαθητές φαίνεται πως είχαν μια σωστή εικόνα για την έννοια του 

ρομπότ. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες απαντήσεις των μαθητών για τον ορισμό του 

ρομπότ: 

«Ρομπότ είναι τα παιχνίδια που τα κατευθύνουμε εμείς να πάνε όπου 

θέλουμε. Έχουμε το τηλεχειριστήριο και κινούνται όπως πατήσουμε τα 

κουμπιά.» 

«Είναι μηχανές που τους δίνουμε εντολές από τους υπολογιστές.» 

«Ρομπότ είναι μια μηχανή που δουλεύει μόνη της.» 

«Τα ρομπότ είναι οι μηχανές που τις βάζουμε να κάνουν ότι δουλειές 

δεν κάνουμε εμείς.» 

Επίσης, οι ιδέες που είχαν οι μαθητές για τη χρήση των ρομπότ είχαν κάποια βάση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

«Τα ρομπότ τα στέλνουμε στο διάστημα για να δούμε πώς είναι για να 

μην πάνε οι άνθρωποι και σκοτωθούν.» 

«Θα ήθελα να έχουμε στο σπίτι για να κάνουν τις δουλειές και να 

συμμαζεύουν το δωμάτιό μου.» 

«Θα ήθελα ένα ρομπότ για να μου κρατάει συντροφιά.» 

«Τα ρομπότ τα χρησιμοποιούμε για να βάλουμε πόδια στους 

ανάπηρους και να μπορούν να τρέξουν.» 

«Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ρομπότ για να μας προστατεύει.» 

«Εγώ θα ήθελα ένα ρομπότ που να κάνει όλα μου τα μαθήματα.» 
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Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές έγινε αντιληπτό πως είχαν αφομοιώσει 

την έννοια του ρομπότ αλλά και κάποιες καθημερινές χρήσεις του. Κάποια παιδιά 

μάλιστα ανέφεραν ότι έχουν τηλεκατευθυνόμενα και πως έχουν παίξει μαζί τους πολλές 

φορές. 

Έπειτα, αφού επιτεύχθηκε ο πρώτος στόχος της δραστηριότητας, ακολούθησε η 

παρουσίαση των ρομπότ. Οι μαθητές τα υποδέχτηκαν με επιφωνήματα θαυμασμού και 

συνεργάστηκαν με έντονο ενδιαφέρον με την ερευνήτρια αλλά και με τους συμμαθητές 

τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί από αυτούς ρωτούσαν την ερευνήτρια που τα 

βρήκε και αν θα μπορούσαν να τα αγοράσουν και οι ίδιοι για να έχουν τα δικά τους 

ρομπότ. Την επόμενη μέρα μάλιστα, αρκετοί ήταν οι μαθητές που είπαν στην ερευνήτρια 

ότι ασχολήθηκαν και στο σπίτι με τη ρομποτική ψάχνοντας στο διαδίκτυο διάφορα 

βίντεο για το πακέτο Lego Mindstorms NXT που είχαμε στην έρευνα αλλά και για άλλα 

ρομποτάκια και τον τρόπο λειτουργίας αυτών. 

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με την εμφάνιση των ρομπότ που άρχισαν 

να δείχνουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Ένας μαθητής μάλιστα αναρωτήθηκε αν 

είναι εύκολο να φτιάξουμε μόνοι μας ρομπότ. Όση ώρα τα παρουσίαζε η ερευνήτρια, 

αυτοί παρατηρούσαν με αμέριστη προσοχή τις οδηγίες της, όπως και τις κινήσεις των 

ρομπότ και το σχήμα που σχεδίαζε το καθένα. Κάθε φορά έμεναν έκπληκτοι με το 

αποτέλεσμα. Τους συνέπαιρνε το γεγονός ότι βάζαμε τα ρομποτάκια να κάνουν αυτό 

που χρειαζόμασταν εμείς. 

Όταν ήρθε η σειρά τους να πειραματιστούν μαζί τους ο ενθουσιασμός τους 

κορυφώθηκε. Με τον δικό τους τρόπο (λόγια, χειρονομίες) προσπαθούσαν να δείξουν 

την ευγνωμοσύνη τους και την απεριόριστη χαρά που τους δινόταν αυτή η ευκαιρία. 

Αυτό που τους έκανε μεγάλη εντύπωση αρχικά, είναι ότι έγγραφαν πάνω στις ρόδες 

Lego. Αμέσως ρώτησαν την ερευνήτρια αν είναι όλα τα κομμάτια της εταιρίας ή αν ο 

επεξεργαστής είναι από άλλη εταιρεία αφού έγγραφε NXT. Τους φάνηκε αδιανόητο 

πόσο απλά είναι τα υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή μιας ρομποτικής 

οντότητας. Όταν τα πήραν στα χέρια τους, πρώτα διάβαζαν τα ονόματά τους, μετά τα 

επεξεργάζονταν κοιτάζοντάς τα καλά απ’ όλες τις μεριές και τέλος σχεδίαζαν ένα σχήμα 

στο μέγεθος που διάλεγαν. Για αρχή η ερευνήτρια τους είχε προτείνει να επιλέγουν το 

μέγεθος έως το 5 μέχρι να τα μάθουν. Στις μετέπειτα δραστηριότητες όμως έκαναν και 

κάποια μεγαλύτερα. 

Παρόλο όμως τον ενθουσιασμό των μαθητών, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως 

υπήρξε ένας μαθητής που στην αρχή αρνήθηκε να πειραματιστεί με τα ρομπότ και να 

κάνει δοκιμές για να εμπεδώσει τον τρόπο λειτουργίας του, αν και τα κοιτούσε με 
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θαυμασμό και παρατηρούσε με προσοχή τους συμμαθητές του όση ώρα επιχειρούσαν 

να τα μάθουν. Οι υπόλοιποι μαθητές της ομάδας προσπάθησαν να τον ενθαρρύνουν 

λέγοντας του ότι μπορεί να τα καταφέρει και ότι είναι εύκολο δίχως αποτέλεσμα και γι’ 

αυτό ανέφεραν το γεγονός στην ερευνήτρια. Όταν η ερευνήτρια ρώτησε να μάθει τον 

λόγο που αντιδρά κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκείνος απάντησε διστακτικά πως φοβόταν μην 

το χαλάσει. Η εκπαιδευτικός καθησύχασε τον μαθητή ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβάται 

αρκεί να είναι προσεκτικός και τον παρότρυνε να προσπαθήσει να σχεδιάσει κάποια 

σχήματα. Ο μαθητής τελικά δέχτηκε και μάλιστα ήταν πολύ χαρούμενος και 

ικανοποιημένος με τον εαυτό του που κατάφερε να χρησιμοποιήσει σωστά τα ρομπότ. 

Απ’ όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως oι μαθητές ανταποκρίθηκαν με 

σοβαρότητα και συνέπεια κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δραστηριότητας γνωριμίας 

με τα ρομπότ και παράλληλα ανέπτυξαν κίνητρα μάθησης. Επιπλέον, φάνηκε ότι 

αντιλήφθηκαν αμέσως πως για να σχεδιάσει το ρομπότ ένα γεωμετρικό σχήμα πρέπει να 

του δοθεί η εντολή «εκτέλεση» (run) αφού πρώτα επιλέξουν έναν αριθμό για το μέγεθος 

και πως η εισαγωγή αυτών των εντολών γίνεται με τα πλήκτρα που βρίσκονται πάνω 

του. Συνεπώς, μέσα από τη διερεύνηση και τον πειραματισμό εξοικειώθηκαν με τη 

λειτουργία του ρομπότ και με την παρατήρηση κατανόησαν πως βασικό χαρακτηριστικό 

ενός ρομπότ είναι η αυτοματοποίηση των κινήσεών του. Τέλος, κατά τη διάρκεια των 

προσπαθειών τους ρωτήθηκαν αν παρατήρησαν τη φορά με την οποία κινείται το 

ρομπότ. Εκείνοι διαβεβαίωσαν την ερευνήτρια πως η χρήση των ρομπότ ήταν πανεύκολη 

και πως ήταν ικανοί να σχεδιάσουν ότι τους ζητηθεί ανά πάσα στιγμή. Επίσης, 

συμφώνησαν ομόφωνα πως δεν τους δυσκόλεψε τίποτα απολύτως, ούτε η χρήση των 

ρομπότ, ούτε η εκμάθηση των πλήκτρων τους. 

Σύμφωνα με τις δύο παρατηρήτριες οι μαθητές έμαθαν όντως πολύ εύκολα να 

χειρίζονται το ρομπότ, όπως και τα πλήκτρα που έπρεπε να πατηθούν για να εκτελεστεί 

η εντολή, από την πρώτη κιόλας προσπάθεια. Αντίθετα, τους δυσκόλεψε λίγο η φορά 

κατεύθυνσης μερικών ρομπότ (του τριγώνου και του τετραγώνου). Παρόλα αυτά, 

κατάφεραν με την επιμονή τους να τα παρατηρήσουν σωστά και να επιτύχουν το στόχο 

ύστερα από δυο τρεις προσπάθειες. 

 

Δραστηριότητες εκμάθησης των γεωμετρικών σχημάτων και των χαρακτηριστικών 

τους (Γ1, Γ2, Γ3) 

 

Σε αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές εξασκήθηκαν στον σχεδιασμό των 

γεωμετρικών σχημάτων, δίνοντας βάση στα χαρακτηριστικά τους (πόσες γωνίες ή 
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πλευρές έχουν και ποιες από αυτές είναι ίσες, κάθετες, παράλληλες). Για την καλύτερη 

εμπέδωση της νέας γνώσης, οι μαθητές, αφού σχεδίασαν τα σχήματα που τους 

υπαγόρευε ο εκπαιδευτικός, έλεγαν τα χαρακτηριστικά του καθενός. Όλοι οι μαθητές 

κατάφεραν να σχεδιάσουν σωστά τα σχήματα, είτε με μόνοι τους στην αρχή είτε με τα 

ρομπότ στη συνέχεια είτε με τα σώματά τους στο τέλος, χωρίς να παρουσιαστεί καμία 

δυσκολία. 

Πρώτα τα χώρισαν σε πίνακες με βάση το πλήθος των πλευρών και των γωνιών τους 

και ανάλογα με το είδος των γραμμών τους. Έτσι ένας μαθητής είπε ότι ο ρόμβος έχει 

τέσσερις πλευρές, μια μαθήτρια ότι το τρίγωνο έχει τρεις, μια άλλη μαθήτρια ότι το 

τετράγωνο έχει κι αυτό τέσσερις κι ένας μαθητής ότι και το ορθογώνιο έχει τέσσερις 

γωνίες. Εκεί σταμάτησαν και η ερευνήτρια ρώτησε σε ποια κατηγορία θα έβαζαν τον 

κύκλο. Οι μαθητές είπαν ότι ο κύκλος δεν έχει πλευρές και έτσι ένα αγόρι βρήκε τη λύση: 

«Θα του βάλουμε μηδέν πλευρές.». Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να κάνουν το ίδιο για το 

πλήθος των γωνιών. Αφού σκέφτηκαν λίγο, μια μαθήτρια είπε ότι ο πίνακας είναι ίδιος 

και δεν αλλάζει κάτι. Επεξεργάστηκαν και οι υπόλοιποι την ιδέα της μαθήτριας και 

συμφώνησαν μαζί της. Τέλος, στο χωρισμό των σχημάτων ανάλογα με το είδος των 

πλευρών τους ένας μαθητής είπε ότι όλα έχουν ευθείες γραμμές εκτός από τον κύκλο 

που έχει καμπύλες. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των 

σχημάτων. Όταν η ερευνήτρια με αφορμή το θεατρικό ρώτησε γιατί πιστεύει το τρίγωνο 

πως είναι το καλύτερο σχήμα, οι μαθητές απάντησαν πως νομίζει ότι είναι καλό επειδή 

μπορεί να σχηματίσει έναν ρόμβο. Ένας μαθητής σηκώθηκε στον πίνακα για να 

ζωγραφίσει αυτό που είπαν ώστε να το καταλάβουν όλοι. Ύστερα η εκπαιδευτικός 

ρώτησε αν μπορεί να σχηματίσει άλλο σχήμα και ένας μαθητής απάντησε ότι δύο 

τρίγωνα μπορούν να κάνουν ένα τετράγωνο. Αφού σηκώθηκε να μας το δείξει, ένας 

άλλος μαθητής σκέφτηκε πως δυο τρίγωνα μπορούν να σχηματίσουν κι ένα ορθογώνιο 

και μας έκανε στο αντίστοιχο σχέδιο στον πίνακα. Μετά μια μαθήτρια σκέφτηκε πως και 

δύο τετράγωνα μπορεί να σχηματίσουν ένα ορθογώνιο και μας το σχεδίασε κι αυτή στον 

πίνακα. Έτσι αποφασίσαμε όλοι πως όλα τα σχήματα συνδέονται μεταξύ τους και πως 

το καθένα έχει τη δική του αξία. Τέλος, σχεδίασαν σχήματα με τους μαρκαδόρους και 

με τα ρομπότ, πράγμα που έκανε την άσκηση πιο ενδιαφέρουσα. Τα παιδιά με 

ενθουσιασμό εκτέλεσαν τη δραστηριότητα ενώ περίμεναν υπομονετικά τους 

συμμαθητές τους, γιατί ήθελαν να πειραματιστούν με όλα τα ρομπότ και να δουν τον 

τρόπο που σχημάτιζαν το κάθε σχήμα. 

Στη δραστηριότητα Γ2 οι μαθητές σε συνεργασία με τα μέλη της υποομάδας τους 

σχεδίαζαν σχήματα σε διάφορα μεγέθη και τα παρουσίαζε στην άλλη υποομάδα ώστε να 
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αναφέρουν τι βλέπουν. Οι μαθητές διασκέδασαν γιατί όπως είπαν τους δόθηκε η 

ευκαιρία να κάνουν μεγαλύτερα σχήματα από πριν, για να χωρέσει το ένα μέσα στο 

άλλο. Για παράδειγμα είχαν έναν μεγάλο κύκλο και μέσα του δύο τρίγωνα. Όσο πιο 

μεγάλα σχήματα έκαναν τόσο μεγάλωνε ο ενθουσιασμός τους. Στη δραστηριότητα αυτή 

βασικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της υποομάδας που έπρεπε να 

συναποφασίσουν ποια σχήματα θα βάλουν και πώς θα τα τοποθετήσουν. 

Τέλος στη δραστηριότητα Γ3 διασκέδασαν με τη μουσική που άκουγαν στην αρχή 

και έπειτα εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος των σχημάτων που μπορούσαν να 

σχηματίσουν όλοι μαζί με τα σώματά τους. Έπρεπε να δουλέψουν ομαδικά όλοι μαζί για 

να πετύχουν το στόχο τους, κάτι που τους άρεσε ιδιαίτερα γιατί έφτιαξαν σχήματα στα 

οποία πήρε μέρος όλη η τάξη. 

Όλοι οι στόχοι που είχε θέσει η ερευνήτρια επιτεύχθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα 

και οι διδακτικές ώρες πέρασαν αφήνοντας την αίσθηση στους μαθητές ότι δεν ήταν ώρα 

μαθήματος. 

 

Δραστηριότητες σχηματισμού μοτίβων με γεωμετρικά σχήματα (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) 

 

Σε αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές εξασκήθηκαν στη δημιουργία γεωμετρικών 

μοτίβων. Για να το πετύχουν αυτό έπρεπε να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα που 

θα συνθέτουν το μοτίβο, να κατανοήσουν ότι ένα μέρος του επαναλαμβάνεται και τέλος 

να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο επαναλαμβάνεται, δηλαδή την αλλαγή. Έτσι θα 

είχαν τη δυνατότητα να το συνεχίσουν. 

Όταν τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν ένα μοτίβο προφορικά (δραστηριότητα Μ1) και 

γραπτά με τον μαρκαδόρο (δραστηριότητα Μ2) οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη 

επιτυχία. Το θεώρησαν τελείως εύκολο. Όταν όμως έπρεπε να σχεδιάσουν το μοτίβο 

τους με τα ρομπότ (δραστηριότητα Μ2) συνάντησαν κάποιες δυσκολίες. Η πρώτη 

δυσκολία ήταν ότι δεν μπορούσαν να υπολογίσουν ακριβώς που θα τοποθετήσουν το 

ρομπότ ώστε να σχεδιάσει το νέο σχήμα δίπλα στο ήδη υπάρχον που είχαν σκιτσάρει 

πριν. Για να προσπεράσουν αυτό το εμπόδιο σκέφτηκαν να αφήσουν μια απόσταση 

περίπου ίση από τα σχήματα που σκιαγραφούσε κάθε φορά το ρομπότ και μετά τα 

ένωναν με μια γραμμή για να σχηματιστεί το βραχιόλι. Η δεύτερη δυσκολία ήταν όταν 

ένας μαθητής δε σκέφτηκε πόση σημασία έχει πώς θα τοποθετήσει το ρομπότ κι ότι 

έπρεπε να σκεφτεί πρώτα καλά την κίνηση που κάνει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 

δεύτερο σχήμα να ζωγραφιστεί πάνω στο πρώτο κι έτσι να χαλάσει το μοτίβο. Ο μαθητής 

άρχισε πάλι από την αρχή το μοτίβο αλλά προβληματίστηκε λίγη ώρα μέχρι να 
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αποφασίσει που θα τοποθετήσει το ρομπότ. Αυτό το κατάφερε έπειτα από επισήμανση 

της ερευνήτριας και μετά από κάποιες δοκιμές που του θύμισαν τη φορά του 

συγκεκριμένου ρομπότ (τετράγωνο). Μετά από αυτό οι επόμενοι μαθητές σχεδίασαν το 

ρομπότ χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Το μοτίβο, βέβαια, δε βγήκε όπως το είχαν φανταστεί αρχικά στο μυαλό τους, γιατί 

ήθελαν να είναι ενωμένα τα σχήματα. Παρόλα αυτά κατάφεραν με τη δημιουργική τους 

σκέψη να βρουν έναν άλλο τρόπο εξίσου σωστό. Έτσι διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει 

απαραίτητα μόνο μία λύση σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. 

Στις επόμενες δραστηριότητες (Μ3, Μ4) οι μαθητές κατάφεραν να αντεπεξέλθουν 

χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι τα ρομπότ δε 

σχεδίαζαν όσο μικρά σχήματα ήθελαν τα παιδιά, γι’ αυτό κάποια τα έκαναν με το χέρι. 

Οι στόχοι που τέθηκαν από την ερευνήτρια επιτεύχθηκαν παρά τις δυσκολίες που 

συνάντησαν οι μαθητές. 

 

Δραστηριότητες εύρεσης συμμετρίας ή δημιουργίας νέων σχημάτων συμμετρικών 

ως προς τον άξονα (Σ1, Σ2, Σ3, Σ4) 

 

Στην τελευταία ομάδα δραστηριοτήτων οι μαθητές εξασκήθηκαν στην εύρεση 

συμμετρίας και στη δημιουργία αυτής, καθώς και στον εντοπισμό του άξονα συμμετρίας 

και όλα αυτά μέσα από τα γεωμετρικά σχήματα. Στην δραστηριότητα Σ1 δεν 

αντιμετώπισαν καμία δυσκολία. Αμέσως σχεδίασαν εκ νέου τα σχήματα και βρήκαν 

πόσους άξονες έχει το κάθε σχήμα. Όλα τα μέλη της ομάδας διατύπωσαν τις απόψεις 

τους και κατάφεραν με τη συνεργασία να τελειώσουν με επιτυχία το πρώτο μέρος της 

δραστηριότητας. Το ίδιο έγινε και με τα σπίτια που είχαν σχεδιάσει με τη διαφορά ότι 

επειδή δεν ήταν συμμετρικά έπρεπε πρώτα να τα διορθώσουν. Και οι δύο ομάδες 

συζήτησαν και αποφάσισαν ποιο σημείο του σπιτιού έπρεπε να αλλάξει (στη μία ομάδα 

ήταν το πόμολο, το οποίο τοποθέτησαν στη μέση της πόρτας και στην άλλη ομάδα εκτός 

από το πόμολο ήταν και η καμινάδα που την έσβησαν τελείως). 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε μόνο στο πρώτο σπιτάκι. Στα υπόλοιπα 

οι μαθητές έπρεπε να βρουν άλλον τρόπο για να γίνει συμμετρικό το σχήμα τους. Έτσι, 

αν και δυσκολεύτηκαν λίγο να βρουν τη λύση κατάλαβαν ότι αν φέρουν τον άξονα πάνω 

από τις σκεπές τους και σχηματίσουν ξανά άλλα δύο σπίτια με τα δέντρα τους, το σχήμα 

τους θα γινόταν συμμετρικό ως προς τον άξονα, όπως έλεγε και στο θεατρικό. Με αυτόν 

τον τρόπο σχηματίσαμε μια συμμετρική γειτονιά. 



78 

Στη δραστηριότητα Σ3 οι μαθητές δε δυσκολεύτηκαν καθόλου. Κατάφεραν με 

ευκολία να σχηματίσουν το συμμετρικό του μισού σχήματος που τους έδιναν οι μαθητές 

τους ή να εντοπίσουν τον άξονα συμμετρίας αν υπήρχε μέσα στο σχήμα. Αλλιώς, έκαναν 

το σχήμα συμμετρικό ως προς τον άξονα όπως είχαν μάθει. Τέλος, στην τελευταία 

δραστηριότητα οι μαθητές με μια βιωματική δραστηριότητα δημιούργησαν συμμετρικά 

σχήματα και τον άξονα συμμετρίας με το σώμα τους. Έπρεπε να παρατηρήσουν καλά 

ποιο σχήμα σχημάτισε η άλλη ομάδα αλλά και πόση απόσταση είχε αφήσει από το σχέδιο 

μέχρι τον άξονα συμμετρίας. Οι μαθητές κατάφεραν να σχηματίσουν τα συμμετρικά 

σχήματα σε όλες τις περιπτώσεις. Το μόνο που τους δυσκόλεψε ήταν να βρουν τον τρόπο 

που θα το πετύχουν αυτό όταν χρειάστηκε να τα κάνουν συμμετρικά ως προς τον άξονα. 

Παρόλα αυτά δε δυσκολεύτηκαν να τα σχεδιάσουν με τα ρομπότ όταν βρήκαν τη λύση. 

Το μόνο που είχαν να κάνουν όπως είπαν ήταν να τα σχεδιάσουν όπως στην 

προηγούμενη άσκηση. Επομένως, οι στόχοι που τέθηκαν από την ερευνήτρια 

επιτεύχθηκαν. 

 

Δραστηριότητες με ρομπότ 

 

Οι μαθητές σε όλες τις φάσεις της έρευνας επιβράβευαν τους συμμαθητές τους -είτε 

ανήκαν στην ομάδα τους είτε όχι- όταν κατάφερναν να κάνουν ένα σχήμα με το ρομπότ. 

Χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις που έλεγαν ο ένας στον άλλο: «Μπράβο!!!», 

«Ωραίος!», «Τέλειο!!!» και μάλιστα με μεγάλο ενθουσιασμό. Φυσικά δεν έλειπε η χαρά 

όταν κατάφερναν να σχηματίσουν και οι ίδιοι ένα σχήμα: «Τα κατάφερα! Κυρία τα 

κατάφερα!», «Εγώ το έκανα! Εγώ το έκανα!», «Κυρία, έγινε ρόμβος!», «Κυρία τον 

κάναμε! Τον κάναμε! Τον ρόμβο!», «Κυρία, σας αρέσουν τα τρίγωνά μας;», «Κυρία, το 

έκανα!», «Σας αρέσει κυρία;». Τα λόγια αυτά ακούγονταν με απερίγραπτη χαρά μαζί με 

την ικανοποίηση ότι τα κατάφεραν. Οι μαθητές ένιωθαν υπερήφανοι και για τον εαυτό 

τους και για την ομάδα τους αλλά και για τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Ο 

μεγαλύτερος ενθουσιασμός ακουγόταν όταν σχημάτιζαν τον ρόμβο που ήθελε το 

περισσότερο διόρθωμα και τον κύκλο που ήταν ο πιο «περίεργος» γιατί έπρεπε να τον 

σταματήσουν οι ίδιοι. 

Επίσης, σε αντίθεση με τις δραστηριότητες που κάνουν στο βιβλίο την ώρα μιας 

κλασικής διδασκαλίας, που κάποιοι μαθητές κρύβουν αυτά που γράφουν για να μην τα 

δει ο διπλανός τους, στις δραστηριότητες με τα ρομπότ ήταν τελείως διαφορετικά. Κάθε 

φορά που κάποιος μαθητής παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα στην επίλυση ή φαινόταν 

σκεπτικός για λίγη ώρα πριν ξεκινήσει οι υπόλοιποι μαθητές της ομάδας ήθελαν να τον 
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βγάλουν από τη δύσκολη θέση: «Να τους δείχνω κυρία;», «Κυρία να πω πως γίνεται;», 

«Να τον βοηθήσουμε κυρία;». Κάποιοι μαθητές μάλιστα ζήτησαν από μόνοι τους βοήθεια 

επειδή δεν ήταν σίγουροι αν αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν σωστό. Τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας ενθάρρυναν αυτόν τον μαθητή λέγοντας του: «Μπορείς να τα 

καταφέρεις!», «Έλα προσπάθησε να κάνεις αυτό που νομίζεις!», «Έλα εύκολο είναι! Κάν’ 

το!». 

Άλλο χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων με τα ρομπότ είναι πως όλοι οι μαθητές 

περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους και παρατηρούσαν τους συμμαθητές του 

προσεκτικά. Αφού τελείωνε κάποιος από την ομάδα ρωτούσαν: «Θέλεις να 

προσπαθήσεις τώρα ή να κάνω πρώτα εγώ;». Ενδιαφέρονταν όλοι για τις δραστηριότητες 

και ήθελαν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η κάθε ομάδα είχε το δικό 

της σύστημα για το ποιος έχει σειρά να «παίξει» με το ρομπότ για να μπορούν όλοι να 

είναι ικανοποιημένοι. Έτσι, δεν άρπαζαν τα ρομποτάκια για να κάνουν οι ίδιοι το σχήμα 

που ήθελαν παρόλο που ήταν εντυπωσιασμένοι και ανυπομονούσαν να τα 

χρησιμοποιήσουν κάθε φορά με τον ίδιο, αμείωτο ενθουσιασμό. Μάλιστα κάποιοι 

μαθητές έλεγαν: «Θα συνεργαστούμε όλοι μαζί.». Δεν ήθελαν να προβάλουν τον εαυτό 

τους. Αντίθεα επιθυμούσαν να διασκεδάσουν παρέα με τους συμμαθητές τους και να 

επιτύχουν τις δοκιμασίες που είχε ετοιμάσει για αυτούς η παρέα του θεατρικού. 

Τέλος αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι έλεγαν πως οι ίδιοι κάνουν μαγικά για 

να εμφανιστεί το σχήμα και πως «τα δικά μας ρομπότ είναι καλλιτεχνικά», φράσεις που 

υποδεικνύουν τον παιγνιώδη χαρακτήρα που προσέφεραν τα ρομπότ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων οι μαθητές αναρωτήθηκαν τι θα κάνει η 

ερευνήτρια τα ρομποτάκια και αν γινόταν να τους τα αφήσει στο σχολείο για να παίζουν 

και άλλα παιχνίδια όπως αυτά που τους είχε δείξει η ίδια τις προηγούμενες ημέρες. 

 

Δραστηριότητες βιωματικές Θεατρικής Αγωγής 

 

Οι βιωματικές δραστηριότητες Θεατρικής αγωγής ήταν τρεις, μία σε κάθε ενότητα 

δραστηριοτήτων. Στην πρώτη δραστηριότητα (Γ3) οι μαθητές διασκέδασαν πάρα πολύ 

αφού άκουγαν μουσική και έτρεχαν μέσα στην αίθουσα. Όταν η μουσικοί σταματούσε 

τότε όλοι μαζί συζητούσαν για το πώς έπρεπε να τοποθετηθούν έτσι ώστε να 

σχηματίσουν το σχήμα που ζητούσε η ερευνήτρια. Τα σχήματα που έκαναν όλοι οι 

μαθητές μαζί ήταν μεγάλα και τους εντυπωσίαζαν. 
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Στην επόμενη βιωματική δραστηριότητα (Μ1) οι μαθητές έκαναν έναν κύκλο όλοι 

μαζί και προσπαθούσαν να σχηματίσουν προφορικά κάποιο μοτίβο. Έπρεπε να είναι 

πολύ προσεκτικοί για να μπορέσουν να πουν το σωστό σχήμα όταν έρθει η σειρά τους. 

Τους άρεσε τόσο πολύ η άσκηση που αποφασίσαμε εκτός από σχήματα να πούμε και 

άλλες κατηγορίες για αλλαγή. Ήθελαν όλοι να είναι στους τρεις πρώτους για να 

σχηματίσουν το μοτίβο και περίμεναν με λαχτάρα τη σειρά τους. 

Τέλος, στην τελευταία δραστηριότητα (Σ4), τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν 

μεταξύ τους για να αποφασίσουν ποιο γεωμετρικό σχήμα θα σχηματίσουν με τα σώματά 

τους, αλλά και για να εκτελέσουν την απόφασή τους. Η ίδια συνεργασία υπήρξε και από 

την άλλη ομάδα όπου οι μαθητές έπρεπε να αποφασίσουν πού θα σχηματίσουν το σχήμα 

της άλλης ομάδας σε σχέση με τον άξονα συμμετρίας. 

Σύμφωνα με τις δύο παρατηρήτριες δεν υπήρξε κάποιο παιδί που να μη θέλει να 

συμμετέχει σε κάποια από τις παραπάνω δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον τους 

αυξανόταν τόσο που ήταν πρόθυμοι να δουλέψουν συνεργατικά όλοι μεταξύ τους. Οι 

δραστηριότητες αυτές ήταν ψυχαγωγικού χαρακτήρα και τους άρεσαν τόσο πολύ που 

στο τέλος ζήτησαν, αν είναι εφικτό, να τις «παίξουμε» ξανά. 

 

 Αποτελέσματα συνέντευξης 

 

Από τις συνεντεύξεις των μαθητών φάνηκε ότι τα παιδιά θυμόντουσαν αρκετά 

πράγματα από τη διδακτική παρέμβαση. Αν και θεωρούσαν ότι αυτό που κάναμε ήταν 

ένα παιχνίδι, είχαν καταλάβει ότι το κάναμε για να μάθουμε τα γεωμετρικά σχήματα, τα 

μοτίβα και τη συμμετρία, αλλά και για να δούμε πώς λειτουργούν τα ρομπότ, όπως 

ανέφεραν οι ίδιοι. 

Οι περισσότεροι μαθητές, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, είχαν 

εντυπωσιαστεί τόσο πολύ με τα ρομπότ που είπαν στους γονείς τους ή σε κάποιον φίλο 

τους εκτός τάξης ότι η ερευνήτρια τους «τα έφερε επιτέλους» και πως ενθουσιάστηκαν 

με αυτά. Δεν ανέλυσαν, βέβαια, όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε. Το 

σημαντικό γι’ αυτούς ήταν ότι είχαν στη διάθεσή τους τα ρομπότ, οπότε αυτό ήταν που 

ήθελαν να συζητήσουν. Μόνο 3 ήταν αυτοί που δεν ανέφεραν τίποτα. Χαρακτηριστική 

ήταν η απάντηση: «Δε διηγήθηκα σε κανέναν τίποτα. Δε λέω στη μαμά μου όλα όσα 

κάνουμε στο σχολείο.». Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μαθητές ζουν σε διάφορα 

χωριά, οπότε δεν έχουν καθημερινή επαφή με παιδιά άλλων τάξεων ή εκτός σχολείου. 
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Διάγραμμα 1: Διηγήθηκες αυτά που κάναμε σε τρίτους; 

 

Το πόσο συναρπαστικές φάνηκαν οι δραστηριότητες στους μαθητές φαίνεται και 

από τις απαντήσεις τους στη δεύτερη και τρίτη ερώτηση για το τι τους εντυπωσίασε 

περισσότερο και ποια δραστηριότητα τους άρεσε πιο πολύ. Όλοι οι μαθητές απάντησαν 

πως οι δραστηριότητες με τα ρομποτάκια αλλά και οι βιωματικές δραστηριότητες 

Θεατρικής Αγωγής ήταν αυτές που τους εντυπωσίασαν και που θα ήθελαν να 

ξανακάνουν αν τους δινόταν ευκαιρία. Και οι δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων -να 

σχηματίσουν δηλαδή γεωμετρικά σχήματα με τα ρομπότ ή με το σώμα τους- ήταν 

ενδιαφέρουσες για τους μαθητές, διότι τους προσέφεραν κάτι διαφορετικό από τις 

κανονικές ασκήσεις που έκαναν στην καθημερινότητά τους με το χέρι. Συνάμα, ένιωθαν 

ικανοποιημένοι που έπρεπε να συνεργαστούν και να δουλέψουν σε ομάδες για να 

πετύχουν τον στόχο τους. Όπως είπε και ένα κορίτσι: «Πιο πολύ μου άρεσε αυτή που 

κάναμε τον κύκλο, γιατί ήμασταν όλοι μαζί και κάναμε κάτι.». Επίσης, κάποιοι ανέφεραν 

ότι τους άρεσε το θεατρικό, επειδή είχε αστεία κομμάτια. Η μάθηση. Συνεπώς, γίνεται 

πιο ενδιαφέρουσα όταν την προσεγγίζουμε με μέσα που συναρπάζουν τα παιδιά. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την τέταρτη ερώτηση, όπου όλοι οι μαθητές είπαν ότι 

περνούσαν καλά στις δραστηριότητες όπου εμπλέκονταν με τα ρομποτάκια ή στις 

δραστηριότητες όπου σχημάτιζαν με το σώμα τους τα σχήματα (Γ3, Σ4) αλλά και στην 

Μ1 όπου κάθισαν σε κύκλο και σχημάτιζαν προφορικά κάποιο μοτίβο. 

Σ’ όλα τα παραπάνω συνέβαλε αι το γεγονός ότι τα ρομπότ ήταν εύκολα στη χρήση 

τους και οι μαθητές δε δυσκολεύτηκαν σχεδόν καθόλου, παρόλο που στην αρχή νόμιζαν 

ότι δε θα μπορέσουν να τα χειριστούν. Όπως είπε και ένας μαθητής: 

«Δε μου φάνηκε τίποτα δύσκολο. Όταν μας τα εξηγούσε τα νόμιζα ότι θα ήταν δύσκολο 

να μάθω ποια κουμπιά πρέπει να πατάμε αλλά όταν το δοκίμασα κατάλαβα ότι είναι πολύ 

εύκολο, δεν με δυσκόλεψε καθόλου.» 

Ναι
73%

Όχι
27%

ΔΙΗΓΗΘΗΚΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ;
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Βέβαια, ήταν μερικοί μαθητές που δεν είχαν παρατηρήσει καλά τη φορά των 

κινήσεων των ρομπότ με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν λίγο την πρώτη φορά που έπρεπε 

να σχεδιάσουν σχήματα το ένα δίπλα στο άλλο. Οπότε, τους δυσκόλεψε λίγο η άσκηση 

Μ2, που έπρεπε να φτιάξουν ένα βραχιόλι με μοτίβο. Συγκεκριμένα ανέφεραν: 

 «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βραχιόλι μου φάνηκε λίγο δύσκολο αλλά 

τελικά τα καταφέραμε. Δυσκολευτήκαμε επειδή δεν ξέραμε που να βάλουμε το ρομποτάκι 

για να κάνει στο σωστό σημείο το σχήμα.» 

 «Με δυσκόλεψε πολύ αυτό που έπρεπε να κάνουμε το μοτίβο επειδή δεν το βάζαμε 

σωστά γιατί το τετράγωνο έπεφτε πάνω στο τρίγωνο. Έπρεπε να θυμόμαστε προς τα πού 

πηγαίνει το ρομπότ. Όταν το κάναμε όμως λάθος, βάλαμε και τα δύο τα ρομπότ να κάνουν 

τα σχήματα για να τα παρατηρήσουμε και να δούμε προς τα πού γυρνάει ώστε να 

σχηματίσουμε σωστά το μοτίβο μας.» 

Το γεγονός ότι γνώριζαν από μόνοι τους τι έπρεπε να κάνουν για να καταφέρουν να 

σχεδιάσουν το μοτίβο στη δραστηριότητα αυτή, δείχνει πως είχαν κατανοήσει πλήρως 

τη λειτουργία των ρομπότ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να γίνουν λίγο πιο προσεκτικοί. 

Τέλος, στην ερώτηση αν θα ήθελαν να γίνονται άλλα μαθήματα με ρομπότ όλοι 

απάντησαν ότι θα τους άρεσε πολύ. Ενθουσιαζόντουσαν στην ιδέα και μόνο ότι θα 

μπορούσαν να γίνουν και άλλα μαθήματα με τη βοήθεια των ρομπότ. Τα μαθήματα που 

επέλεξαν για να χρησιμοποιηθούν τα ρομπότ παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 2: Προτάσεις μαθητών για την ένταξη των ρομπότ και σε άλλα μαθήματα 

 

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους, οι μαθητές είχαν πολλές ιδέες για τα 

μαθήματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα ρομπότ. Οι μαθητές σε αυτή την 

ερώτηση εκφράστηκαν ελεύθερα και είπαν τις ιδέες τους χωρίς κάποιον περιορισμό. 

Εικαστικά, 1

Ιστορία, 8

Μαθηματικά, 6

Γλώσσα, 4

Θεατρική 
Αγωγή, 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ Η 
ΧΡΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤ
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Έτσι, κάποιοι επέλεξαν και δύο ή τρία μαθήματα και εξηγούσαν τι θα μπορούσε να 

κάνει. Οι περισσότεροι επέλεξαν το μάθημα της Ιστορίας, όπου θα έκαναν τους 

ανθρώπους ή τους στρατιώτες που έχει το μάθημα και θα μας έκαναν αναπαράσταση 

των γεγονότων. Άλλοι είπαν ότι θα σχηματίζαμε με τα ρομπότ πλοία όπως του Οδυσσέα 

ή την Αργώ, ή τον Δούρειο ίππο που μέσα του θα έχει στρατιώτες. Πολλοί ήταν και αυτοί 

που αναφέρθηκαν στην Προϊστορία και ήθελαν τα ρομπότ να μας δείξουν τα εργαλεία 

που χρησιμοποιούσαν τότε ή να μιμηθούν ανθρώπους και ζώα εκείνης της εποχής και να 

μας δείξουν τον τρόπο ζωής τους. Άλλοι πάλι σκέφτηκαν τα ρομπότ να παίξουν ένα 

θεατρικό στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής ή της Γλώσσας ή να ζωγραφίζουν στα 

Εικαστικά διάφορα πράγματα και στη Γλώσσα τα γράμματα. Επιπλέον, πολύ 

αναφέρθηκαν στα Μαθηματικά, όπου θα μπορούσαν με ένα στυλό να σχεδιάσουν τέλεια 

τα σχήματα. Τέλος, αφού το ρομπότ είναι μια συσκευή που βοηθάει τον άνθρωπο, πολλοί 

ήταν αυτοί που σκέφτηκαν ότι το ρομπότ θα είναι γνώστης των μαθημάτων και θα τους 

διορθώνει όταν κάνουν λάθος. 

 

5.2. Ανάλυση δεδομένων 

 

Τα αποτελέσματα από την παρατήρηση, τη μαγνητοφώνηση και τη συνέντευξη 

έτυχαν τριγωνοποίησης, ώστε να επιβεβαιώσουν η μια τα ευρήματα της άλλης και μαζί 

να ισχυροποιήσουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων για κάθε ερευνητική 

υπόθεση. 

 

1η Ερευνητική υπόθεση: 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των ρομπότ που έχουν στην κατοχή 

τους, να μάθουν να τα χειρίζονται και να εμπλακούν με αυτά σε μια σειρά 

δραστηριοτήτων. 

Μέσα από τη δραστηριότητα γνωριμίας δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να 

περιεργαστούν τα ρομπότ, να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους, να ελέγξουν τη 

συμπεριφορά τους και εν τέλει να κατανοήσουν τη λειτουργία τους. Όλα αυτά τα 

κατάφεραν με τις προσπάθειες - δοκιμές κατά τη διάρκεια του πειραματισμού με το 

ρομπότ και της παρατήρησης των αποτελεσμάτων τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 

ερευνητικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές 

εξοικειώθηκαν εύκολα και γρήγορα με τη χρήση των ρομπότ. Η μόνη δυσκολία που 

παρουσιάστηκε σε μερικά παιδιά ήταν επειδή, όπως είπαν και οι ίδιοι «έπρεπε να ήμαστε 
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πιο προσεκτικοί». Με την παρατήρηση βρήκαν αμέσως την αιτία που έκαναν λάθος και 

συνέχισαν κανονικά την εκτέλεση της δραστηριότητας. Αξιοσημείωτο είναι πως στην 

αρχή που παρουσιάστηκαν τα ρομπότ οι μαθητές, παρόλο τον ενθουσιασμό τους, 

πίστευαν ότι είναι δύσκολο να τα χειριστούν και ότι δε θα τα καταφέρουν, όπως είπαν οι 

ίδιοι στο τέλος της παρέμβασης. 

 

2η Ερευνητική υπόθεση: 

Τα ρομπότ σε συνδυασμό με βιωματικές δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού 

μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν τα 

γεωμετρικά σχήματα και μέσα από αυτά να φέρουν εις πέρας δραστηριότητες που 

εμπλέκονται με τα χαρακτηριστικά τους, με τα μοτίβα και την εμπέδωση του όρου και 

με τη συμμετρία και την αφομοίωση του όρου, καθώς και των εννοιών άξονας 

συμμετρίας, συμμετρικό ως προς τον άξονα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ειπώθηκαν παραπάνω, οι στόχοι που τέθηκαν 

στις δραστηριότητες επιτεύχθηκαν. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως τα ρομπότ σε 

συνδυασμό με βιωματικές δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού μπορούν να 

λειτουργήσουν ως εργαλεία μάθησης με τα οποία οι μαθητές θα προσεγγίσουν τα 

γεωμετρικά σχήματα και θα εμπεδώσουν μαθηματικές έννοιες και όρους, όπως η 

συμμετρία και τα μοτίβα. Τα ρομπότ σαν εργαλείο μάθησης βοηθούσαν αποτελεσματικά 

τους μαθητές, διότι προσφέρουν ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου είναι ορατά άμεσα τα 

αποτελέσματα των πράξεών των μαθητών και επομένως είναι σε θέση να διορθώσουν 

τα λάθη τους την ίδια στιγμή, διορθώνοντας άμεσα και τον τρόπο σκέψης τους όπου 

χρειάζεται. 

Επιπλέον, η αξιοποίηση των ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία μετέτρεψε τη 

διδασκαλία από δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική, αφού έπρεπε να οικοδόμησαν τη 

νέα γνώση μόνοι τους μέσω του πειραματισμού τους με τα ρομπότ και των 

δραστηριοτήτων Θεατρικής Αγωγής. Οι μαθητές έδειχναν πολύ πρόθυμοι να 

ασχοληθούν με τις δραστηριότητες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η διδασκαλία έγινε πιο 

προσιτή σ’ αυτούς. 

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, βελτίωσαν τις 

διαπροσωπικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, δηλαδή την ικανότητα να ακούν, να 

παρατηρούν προκειμένου να κατανοούν, να συζητούν, να εκφράζουν τις σκέψεις τους, 

να συνεργάζονται με τους άλλους, να ενθαρρύνουν για συμμετοχή, να δίνουν και να 

παίρνουν. 
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3η Ερευνητική υπόθεση: 

Η παιγνιώδης φύση του ρομπότ μέσα από δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού 

μπορεί να μετατρέψει το μάθημα σε πιο ελκυστικό, εξάπτοντας το ενδιαφέρον των 

μαθητών κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και επιτυγχάνοντας τη συνεργασία μεταξύ 

τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι μαθητές κάθε φορά που ασχολούμασταν με τη διδακτική αυτή παρέμβαση και 

όχι με τα κανονικά μαθήματα του σχολείου επεδείκνυαν θετική διάθεση και ένιωθαν 

χαρούμενοι όχι μόνο επειδή διασκέδαζαν, αλλά και επειδή «χάναμε μάθημα» όπως 

έλεγαν οι ίδιοι και «παίζαμε παιχνίδια με τα ρομπότ». Σύμφωνα μ’ αυτό και με ότι 

αναφέρθηκε παραπάνω φαίνεται πως οι δραστηριότητες Ρομποτικής σε συνδυασμό με 

τις βιωματικές δραστηριότητες Θεατρικής Αγωγής κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό 

προς τους μαθητές, αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους και τα κίνητρα μάθησης. Μοιάζει 

σαν ένα μεγάλο παιχνίδι, όπου μέσα από τις εμπειρίες που έχουν διευρύνουν τις γνώσεις 

τους. Η παιγνιώδης φύση του ρομπότ μεταβάλλει την εκπαιδευτική διαδικασία σε μια 

δημιουργική και ψυχαγωγική ενασχόληση. Έτσι, η διδασκαλία γίνεται πιο ευχάριστη, 

ελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών και επομένως και πιο αποτελεσματική. 

Μέσα από μια βιωματική προσέγγιση οι μαθητές αλληλεπίδρασαν με τους 

συμμαθητές τους αλλά και με τα ρομπότ. Συζητούσαν με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων 

τους, βοηθούσαν όποιον συμμαθητή τους δυσκολευόταν, εξηγούσαν τον τρόπο σκέψης 

τους στα πλαίσια της ομάδας, δοκίμαζαν τα ρομπότ για να αποφύγουν σφάλματα από τη 

λάθος τοποθέτησή τους και εκτελούσαν την εκάστοτε δραστηριότητα. Ο ρόλος τους, 

όπως φαίνεται, ήταν συμμετοχικός ενώ ταυτόχρονα μετέδωσαν τις γνώσεις που είχαν 

κατακτήσει οι ίδιοι και προήγαγαν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. Κομβικό σημείο 

για την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους ήταν ο χαρακτήρας των ρομπότ που 

μετέτρεπε τις δραστηριότητες σε ψυχαγωγικές. 

Τέλος, η βοήθεια που πρόσφεραν ο ένας στον άλλον δείχνει την άψογη συνεργασία 

μεταξύ τους. Εκτός αυτού, κάθε φορά που έπρεπε να εκτελέσουν μια δραστηριότητα 

συζητούσαν με τα μέλη της ομάδας τους τον τρόπο που σκέφτηκαν να λειτουργήσουν 

και αποφάσιζαν όλοι μαζί αν ήταν σωστός ή έβρισκαν μία εναλλακτική λύση που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αν δεν ήταν σωστός. Έτσι, μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή και τη συνεργασία οι μαθητές απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με 

αποτέλεσμα να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.  
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Γ΄ Μέρος: Συμπερασματικές παρατηρήσεις - Προτάσεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

6.1. Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Στις μέρες μας η εξέλιξη της τεχνολογίας προχωράει με ραγδαίους ρυθμούς, με 

συνέπεια να εισβάλει στη ζωή μας σε ποικίλους τομείς. Έτσι, τα τελευταία χρόνια η 

προσοχή πολλών ερευνητών έχει στραφεί στην ανάπτυξή της στην εκπαίδευση, 

μελετώντας τις επιδράσεις μιας διδασκαλίας με τεχνολογικά μέσα. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι που μπορούν να εμπλέξουν τη διαδικασία της μάθησης με την τεχνολογία. Ένα 

από αυτά είναι και ο κλάδος της ρομποτικής, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν ως 

μαθησιακό εργαλείο ένα ρομπότ και μέσα από αυτό βιώνουν κάποιες εμπειρίες και 

αποκτούν – κατασκευάζουν τη νέα γνώση. Είναι μια καινοτόμος και ενδιαφέρουσα 

προσέγγιση της γνώσης, με τη βοήθεια της οποίας οι μαθητές αποκτούν εποικοδομητικές 

εμπειρίες με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Βέβαια, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν 

τολμούν να την εφαρμόσουν στη διδασκαλίας τους για διάφορους λόγους όπως η 

ανεπάρκεια των γνώσεών τους ή ο φόβος ότι οι μαθητές δε θα είναι σε θέση να χειριστούν 

τα ρομπότ. 

Η συγκεκριμένη έρευνα αυτή εστίασε για αρχή στον τρόπο με τον οποίο 

αλληλεπιδρούσαν οι μαθητές με τα ρομπότ και κατά πόσο εύκολος ή δύσκολος τους 

φάνηκε ο χειρισμός τους. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι μαθητές έμαθαν με μεγάλη 

ευκολία τη λειτουργία των ρομπότ, παρόλο που και οι ίδιοι στην αρχή νόμιζαν ότι είναι 

δύσκολο και δε θα τα καταφέρουν. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και από 

τα πορίσματα άλλων ερευνών. Για παράδειγμα, στη μελέτη των Kim & Lee (2016) οι 

μαθητές της Δ΄ τάξης χρειάστηκαν μόνο 20 λεπτά για διδαχθούν από τους ερευνητές τον 

τρόπο λειτουργίας των ρομπότ. Επίσης, οι Highfield, Mulligan & Hedberg (2008) στην 

έρευνά τους αναφέρουν ότι τα παιδιά, αν και δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με κάποιο 

ρομπότ, έμαθαν τη λειτουργία του με μια σύντομη εξερεύνηση και με τη βοήθειά τους. 

Αφού οι μαθητές κατανόησαν τη λειτουργία των ρομπότ, κλήθηκαν να 

αποπερατώσουν μια σειρά δραστηριοτήτων με τη βοήθεια αυτών. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας οι μαθητές κατάκτησαν αποτελεσματικά τους γνωστικούς 



87 

στόχους σε περιβάλλον εκπαιδευτικής ρομποτικής οικοδομώντας μόνοι τους μέσα του 

πειραματισμού τη νέα γνώση. Έδειξαν μεγάλη προθυμία αφού η διδασκαλία ήταν πιο 

προσιτή σε αυτούς. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από ευρήματα άλλων 

ερευνών όπως των Barker & Ansorge (2007) όπου αναφέρουν ότι η ρομποτική ήταν 

αποτελεσματική στη διδασκαλία σχετικά με τις επιστήμες, τη μηχανική και τις 

τεχνολογικές έννοιες. Επίσης, οι Kim & Lee (2016) υποστηρίζουν ότι η περαιτέρω 

εφαρμογή των ρομπότ ως εκπαιδευτικού εργαλείου μπορεί να αποφέρει παραγωγικά 

αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο. Οι Highfield, Mulligan & Hedberg (2008) συμπεραίνουν 

ότι το ρομπότ έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών 

των μαθητών και τη διαδικασία μετασχηματισμού και μέτρησης πολύ νωρίτερα από ότι 

αναμενόταν παραδοσιακά. Προσθέτουν ότι το ρομπότ πρόσφερε μια ποικιλία 

εναλλακτικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και οδηγούσε τους μαθητές σε 

αφηρημένη σκέψη. Αυτές οι γνωσιακές διεργασίες μπορούν να περιγραφούν ως 

αναπόσπαστα στοιχεία της ανάπτυξης της γνωστικής δομής στην εκμάθηση των 

μαθηματικών. Επίσης, οι Miglino, Gigliotta, Ponticorvo & Nolfi (2008) υποστηρίζουν 

πως οι ομάδα με το ρομπότ σημείωσε υψηλότερες βαθμολογίες αυξάνοντας τις γνώσεις 

τους περισσότερο από την άλλη ομάδα. Τέλος, στην έρευνα των Whittier & Robinson 

(2007) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές πέτυχαν σημαντικά οφέλη στην 

εννοιολογική τους κατανόηση. Το ποσοστό ήταν αρκετά σημαντικό πριν και μετά την 

έρευνα (26,9% πριν και 42,3% μετά). 

Η χρήση των ρομπότ σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες θεατρικής αγωγής έκανε 

το μάθημα πιο ελκυστικό προς τους μαθητές, αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους και 

συνεπώς και τα κίνητρα μάθησης. Η ψυχαγωγική φύση του ρομπότ έκανε τους μαθητές 

να συμμετέχουν με μεγάλη προθυμία στο μάθημα και να συνεργάζονται μεταξύ τους, με 

αποτέλεσμα να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και 

να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Kim & Lee (2016) όπου το ενδιαφέρον και η περιέργεια 

των μαθητών για τα μαθηματικά και η συμμετοχή στην τάξη ενισχύονταν από τη χρήση 

του ρομπότ, τα οποία τους ενθάρρυναν να ασχολούνται περισσότερο με τις 

δραστηριότητες. Επίσης, αναφέρουν ότι το επίπεδο συμμετοχής των μαθητών που 

εργάστηκαν με τα ρομπότ παρέμενε υψηλό ακόμα και μετά από 3 μήνες. Η έρευνα των 

Highfield, Mulligan & Hedberg (2008) έδειξε ότι οι μαθητές συμμετείχαν πρόθυμα στις 

δραστηριότητες και το ενδιαφέρον τους παρέμενε αμείωτο παρέχοντάς τους κίνητρα. 

Παράλληλα, οι Miglino, Gigliotta, Ponticorvo & Nolfi (2008) επισημαίνουν ότι η χρήση 

υλικού και λογισμικού μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στην ψυχαγωγική εκπαίδευση.  
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Εν κατακλείδι, μια ρομποτική οντότητα διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε 

να αποτελέσει ένα αξιόλογο μαθησιακό εργαλείο που με τις κατάλληλες διδακτικές 

προσεγγίσεις θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του αναλυτικού προγράμματος και να 

χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σε διάφορες θεματικές 

ενότητες. Ως εκ τούτου, η ρομποτική με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών αποτελεί μία 

καινοτόμα προσέγγιση που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές μέσω του πειραματισμού 

και των εμπειριών να κατακτήσουν με μεγαλύτερη ευκολία τη νέα γνώση ενώ 

ταυτόχρονα θα διασκεδάζουν. 

 

6.2. Περιορισμοί της έρευνας - Μελλοντικές παρεμβάσεις 

 

Στο σημείο αυτό, όμως, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά και σε ορισμένους 

βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παρούσα έρευνα και ενδεχομένως και τα 

αποτελέσματά της. Πρώτα απ’ όλα ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν δώδεκα, όσο μια 

μικρή τάξη ενός δημοτικού σχολείου και η διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

ήταν μία εβδομάδα. Τόσο το μέγεθος του δείγματος όσο και το χρονικό διάστημα 

υλοποίησης της έρευνας έχουν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή συμπερασμάτων και θα 

μπορούσαν να αποτελούν περιορισμό της έρευνας. Σε μεταγενέστερες μελέτες καλό θα 

είναι να διεξαχθούν ανάλογες έρευνες που θα θέτουν τις ήδη υπάρχουσες ερευνητικές 

υποθέσεις αλλά θα επιλέξουν μεγαλύτερο δείγμα και η διάρκεια υλοποίησης να είναι 

μεγαλύτερη. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί με βεβαιότητα η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων και θα παρατηρηθεί κατά πόσο διατηρούνται οι συμπεριφορές μετά το 

πέρας της διδακτικής παρέμβασης. Αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι να 

διερευνηθεί κατά πόσο οι θετικές επιδόσεις των μαθητών να εμμένουν με το πέρασμα 

του χρόνου. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα αυτή αποτελεί μια ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, για 

να κατανοηθούν καλύτερα οι συμπεριφορές των μαθητών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί με 

σιγουριά να αντιπροσωπεύσει το ευρύ μαθητικό κοινό διότι όπως αναφέρει και ο 

Ζαφειρόπουλος, (2005) τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας δύσκολα γενικεύονται. Για 

τη διεξαγωγή, λοιπόν, πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί 

συμπληρωματικά και η ποσοτική μέθοδος όπου θα γίνει ποσοτικοποίηση των 

μεταβλητών και θα μετρηθούν οι συμπεριφορές των μαθητών. Έτσι θα προσεγγίσουμε 

ολιστικά το θέμα αφού τα στοιχεία που θα προκύψουν θα τύχουν τριγωνοποίησης με τα 

αποτελέσματα αυτής τη έρευνας. Σύμφωνα με τον Mitchel (1986), άλλος τύπος 

τριγωνοποίησης αφορά τη χρήση διαφορετικών «θεωρητικών προσεγγίσεων» για την 
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ερμηνεία των δεδομένων (theory triangulation). Οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

συγκρίνονται με τα στοιχεία της ίδιας μελέτης (Ευαγγέλου, 2015). 

Η εύρεση ρομποτικών οντοτήτων στα σχολεία είναι από δύσκολη έως ακατόρθωτη. 

Αν δεν παρείχε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα απαραίτητα ρομπότ να για τη διεξαγωγή 

της έρευνας θα ήταν δύσκολη η υλοποίησή της. Παρόλα αυτά πάλι δεν ήταν εύκολο να 

βρεθούν τόσα ρομπότ όσο χρειάζονταν για την εκτέλεση του θεατρικού και των 

δραστηριοτήτων. Με ένα επιπλέον ρομπότ θα αντιστοιχούσε κάθε σχήμα σε ένα ρομπότ 

(έλειπε το ορθογώνιο που μπορούσε να σχηματιστεί από δύο τετράγωνα) και θα 

μπορούσε να υπάρχει βαθμός δυσκολίας σε κάποιες δραστηριότητες αφού για να τις 

εκτελέσουν θα είχαν πρώτα δύο σχήματα σε μια πιο απλή εκδοχή κι έπειτα τρία σχήματα 

ταυτόχρονα κάνοντας το αποτέλεσμα πιο πολύπλοκο και πετυχαίνοντας καλύτερη 

εξάσκηση από τους μαθητές. Επίσης για περαιτέρω εξάσκηση θα μπορούσαν να 

εμπλουτιστούν τα ρομπότ με επιπλέον δυνατότητες και να δημιουργηθούν και άλλες 

σχετικές ασκήσεις. Για παράδειγμα θα μπορούσε το κάθε ρομπότ να έχει μια μικρή 

μελωδία και να επιλέγει ο εκπαιδευτικός μια τυχαία σειρά για να ακουστούν 

σχηματίζοντας κάποιο μοτίβο, το οποίο οι μαθητές ακούγοντάς το θα πρέπει να 

σχηματίζουν το σχήμα του εκάστοτε ρομπότ ανάλογα με τη σειρά που ακούστηκε. Έτσι 

οι μαθητές θα συνδέσουν τα μαθηματικά με τη μουσική. Άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση 

θα ήταν να τοποθετηθούν οι φωνές των μαθητών στα ρομπότ και να «παίξουν» εκείνα το 

θεατρικό. 

Επιπλέον, το δάπεδο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μικρό και ως εκ τούτου κάποιες 

δραστηριότητες δεν μπορούσαν να τις εκτελέσουν τα ρομπότ. Αυτό συνέβαινε διότι 

έπρεπε να σχεδιαστούν κάποια σχήματα στην άκρη του δαπέδου όπου τα ρομπότ 

βγαίνοντας έξω από τα όρια της λαμαρίνας δεν πατούσαν σωστά. Στον δε πίνακα είχε 

ένα πλαίσιο γύρω γύρω και τα ρομπότ άλλαζαν πορεία ή κολλούσαν μόλις το 

ακουμπούσαν. Παράλληλα, το ρομπότ δεν είχε τη δυνατότητα να σχεδιάσει μικρά 

σχήματα γεγονός που δυσκόλευε την υλοποίηση μερικών δραστηριοτήτων και 

αναγκαζόντουσαν να τα ζωγραφίσουν με το χέρι. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν αυτές που 

συμπεριελάμβαναν τη σχεδίαση σπιτιών και δέντρων, όπου για παράδειγμα η πόρτα και 

τα παράθυρα έπρεπε να είναι αρκετά μικρά. Αν το δάπεδο ήταν μεγαλύτερο θα χωρούσε 

να γίνει μεγαλύτερη η περίμετρος του σπιτιού και επομένως θα ήταν μεγαλύτερα και τα 

άλλα σχέδια. Σε μεταγενέστερη έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας 

μεγαλύτερος πίνακας ή ένα μεγαλύτερο κομμάτι λαμαρίνας, ώστε τα ρομπότ να έχουν 

αρκετό χώρο για να εκτελέσουν τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Επίσης, θα 
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μπορούσαν τα ρομπότ να σχεδιάζουν πιο μικρά σχήματα ώστε να είναι σε θέση να 

εκτελέσουν με επιτυχία ό,τι ζητηθεί στους από τις δραστηριότητες. 

Τέλος, λόγω της έλλειψης υποδομών στα σχολεία δεν υπήρχε ο κατάλληλος χώρος 

για να μπορούν εύκολα οι μαθητές να εκτελέσουν κάποιες δραστηριότητες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού χρειάζονται χώρο για να 

υλοποιηθούν. Κάθε φορά, λοιπόν, έπρεπε να αναδιαμορφώνεται η τάξη για να μπορέσουν 

να δουλέψουν οι ομάδες, γεγονός που διακόπτει τη διδασκαλία και είναι επίσης 

κουραστικό και χρονοβόρο. 

  



91 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α. Βιβλιογραφία στα ελληνικά 

 

Αναγνωστάκης, Σ., Μαργετουσάκη, Α. & Μιχαηλίδης, Π. Γ. (2008). Δυνατότητα 

Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία. Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

«Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα 28-30 Μαρτίου 2008, σελ. 243-252. 

 

Αναγνωστάκης, Σ. (2010), «Η Εκπαιδευτική Ρομποτική σαν προπτυχιακό μάθημα σε 

φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», Η μερίδα WROHellas, Αθήνα, 12 

Ιουνίου 2010. 

 

Αναγνωστάκης, Σ. & Φαχαντίδης, Ν. (2014). Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου 

πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Εκπαιδευτική Ρομποτική. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες 

Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, 3-5 Οκτωβρίου 

2014, Ρέθυμνο. 

 

Βαρδιάμπασης, Ν. (2003) Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» - Ιστορικά, 170, (30 – 01 – 2003) 

 

Βλάσσης, Ν. (2007), “Εισαγωγή στην Ρομποτική.”, Σημειώσεις μαθήματος Ρομποτικής 9ο 

Εξάμηνο ΜΠΔ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης. 

(Ανακτήθηκε στις 10/09/2017 από http://docplayer.gr/6019380-Eisagogi-sti-

roupotiki.html) 

 

Βρεττός, Ι. (χ.χ.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Ανακτήθηκε την 21/10/2017 από 

https://eclass.uoa.gr/courses/PRIMEDU234/ 

 

Δεδούλη, Μ. (2002). Βιωματική μάθηση: Δυνατότητες αξιοποίησής της στην ευέλικτη 

ζώνη, στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, τεύχος 6, σελ. 145-159. 

 

http://docplayer.gr/6019380-Eisagogi-sti-roupotiki.html
http://docplayer.gr/6019380-Eisagogi-sti-roupotiki.html
https://eclass.uoa.gr/courses/PRIMEDU234/


92 

Ευαγγέλου, Ε. (2015). H χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης στην έρευνα της 

ποιότητας ζωής των ψυχικά πασχόντων που ζουν στην κοινότητα. (Ανακτήθηκε στις 

15/09/2003 από 

http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/6246/Euaggelou_35.pdf?sequence

=1) 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; : επιστημονική έρευνα 

και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική. 

 

Ιωσηφίδης, Θ. (2001), Η Μέθοδος των Focus Groups στην Κοινωνική Έρευνα: η 

Περίπτωση του Ερευνητικού Προγράμματος MEDACTION, στο Διεθνές Συνέδριο: 

Κοινωνικές Εξελίξεις στην Σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών (ΕΚΚΕ), Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ). Αθήνα, 24-26 Μαΐου 

2001. 

 

Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. 

Αθήνα: Κριτική. 

 

Ιωσηφίδης, Θ. (2008), Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: 

Κριτική. 

 

Καγκάνη, Κ., Δαγδιλέλης, Β., Σατρατζέμη, Μ., Ευαγγελίδης, Γ. Μια μελέτη περίπτωσης 

της διδασκαλίας του προγραμματισμού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τα LEGO 

Mindstorms. Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής, Κόρινθος, 

Οκτώβριος 2005. 

 

Καλλιγερόπουλος, Δ. (1996). Η Τέχνη της Κατασκευής των Αυτομάτων - 

Αυτοματοποιητική Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση. 

 

Καλλιγερόπουλος, Δ. (2003). Η τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 

Ιστορικά 30-1-2003 (Ανακτήθηκε στις 15/07/2017 από 

http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm) 

 

Καλλιγερόπουλος, Δ. & Βασιλειάδου, Σ. (2005). Ιστορία της Τεχνολογίας και των 

Αυτομάτων. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική. 

 

http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/6246/Euaggelou_35.pdf?sequence=1
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/6246/Euaggelou_35.pdf?sequence=1
http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm


93 

Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. Αθήνα: Τόπος. 

 

Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ, Αθήνα: Εκδόσεις 

Νέων Τεχνολογιών. 

 

Κυνηγός, Χ. & Φράγκου, Σ. (2000). Πτυχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης της 

Τεχνολογίας Ελέγχου στην Σχολική Τάξη. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή 

Συμμετοχή, Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2000 

 

Κυριακού, Γ. & Φαχαντίδης, Ν. (2012). Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία. Στο 6ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, 20-22 Απριλίου 2012, Φλώρινα. 

 

Κωνσταντίνου, Χ. Ι., (2001). Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην Παιδαγωγική 

Επικοινωνία, Ο Αυταρχισμός ως κυρίαρχο γνώρισμα της υπαρκτής Σχολικής 

Πραγματικότητας. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Λάζος, Χ. Δ. (1993) Μηχανική και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Αίολος. 

 

Λάζος, Χ. Δ. (1995). Αρχιμήδης: ο Ευφυής Μηχανικός. Αθήνα: Αίολος 

 

Λεμονίδης, Χ., Κολλινιάτη, Β. (2007). Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Αλλαγές 

στο έργο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου 

Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 39-49. 

 

Μπαράς, Ι. (2013). Εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη διδασκαλία μαθημάτων 

Θετικών Επιστημών: Ένα σενάριο μαθήματος σύμφωνα με το μοντέλο της 

Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry Based Science Education---IBSE). 5th Conference on 

Informatics in Education «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

11-13 Οκτωβρίου 2013. 

 

Οικονόμου, Ν. Α. (1998) Αφιέρωμα – Αρχαία ελληνική τεχνολογία. Καθημερινή, Επτά 

Ημέρες, (Κυριακή 04–01–1998) (ανακτήθηκε στις 15/07/2017 από 

https://elepa.files.wordpress.com/2012/05/kathimerini_tasios.pdf) 

https://elepa.files.wordpress.com/2012/05/kathimerini_tasios.pdf


94 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003α). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

Θεάτρου, σελ. 127-135. 

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003β). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

Μαθηματικών, σελ. 250-306. 

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006). ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 

(Ανακτήθηκε στις 20/09/2017 από http://www.pi-

schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/index.php) 

 

Παπαγεωργίου Γ. (1998). Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

 

Παπαδόπουλος, E. & Κυριακόπουλος, Κ. (2004). Σημειώσεις Ρομποτικής. Aθήνα: 

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. (Ανακτήθηκε στις 20/10/2016 από 

https://nereus.mech.ntua.gr/courses/robotics/robotics.html) 

 

Παυλή, Β. (2013). Πτυχιακή εργασία: Η διδασκαλία εκπαιδευτικής ρομποτικής με τη 

χρήση μικροελεγκτών (π.χ.ARDUINO, PIC), ΤΕΙ Λάρισας. 

 

Ρέντιτ, Μ. (2013). Καλλιτεχνική εκπαίδευση και δραστηριότητα εκπαιδευτικών. Η 

ενίσχυση του πολιτισμικού τους κεφαλαίου και οι αλλαγές στην πρακτική τους στη σχολική 

τάξη: Μελέτη περίπτωσης της Θεατρικής Ομάδας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης" ΡΩΓΜΗ" στην Πάτρα (Doctoral dissertation). 

 

Ρωσσίδης, Δ. (2012). Διπλωματική Εργασία: Κατασκευή και Πλοήγηση Ρομπότ 

Ακουστικών Μετρήσεων, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

 

Σέξτου, Π. (1998). Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού – εμψυχωτή. Μέθοδοι- 

Εφαρμογές -Ιδέες. Αθήνα: Καστανιώτη. 

 

Σπανακά (2008). Μακροχρόνια Έρευνα Δράσης: ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4, 61-71. 

 

http://www.pi-schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/index.php
http://www.pi-schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/index.php
https://nereus.mech.ntua.gr/courses/robotics/robotics.html


95 

Σπανακά, Α. Κ. (2010). Μακροχρόνια Έρευνα Δράσης: ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο με 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία,( 1), 61-71. 

 

Τάσιος, Θ. Π. (2003). Η τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Ιστορικά 

30-1-2003 (Ανακτήθηκε στις 15/07/2017 από 

http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm) 

 

Τσιώλης, Γ. (2013): Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης στην κοινωνική 

έρευνα: από τη θέση περί 'ριζικής ασυμβατότητας' στο συνδυασμό ή τη 

συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.) Δυνατότητες και όρια 

της μείξης των μεθοδολογιών στην κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα. Ίων. σελ. 271-292. 

 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. / Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (2012), Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, Αθήνα. 

 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007). Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού, βιβλίο 

δασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο. 

 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2016). Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, τ. β΄. Αθήνα: ΙΤΥΕ - Διοφαντός. 

 

Φαχαντίδης, Ν., Χριστοφόρου, Β. & Πνευματικός, Α. (2004). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

μετά τη βασική τεχνολογική εκπαίδευση. Στο 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09-03/10/2004, 

Παν/μιο Αθηνών, (σ. 327 335). 

 

Φράγκου Σ. (2009). Κεφάλαιο 10ο: Εκπαιδευτική ρομποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και 

μεθοδολογία ανάπτυξης διαθεματικών συνθετικών εργασιών. Στο Γρηγοριάδου Μ., 

Γόγολου Α., Γουλή Ε., Γλέζου Κ., Τσαγκάνου Γ., Κανίδης Ε., Δουκάκης Δ., Φράγκου 

Σ., Βεργίνης Η. (eds.), Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκαλία της 

πληροφορικής (1η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

 

http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm


96 

Φράγκου, Σ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2009). Ανάπτυξη διαθεματικών συνθετικών εργασιών 

με τη χρήση ρομποτικών κατασκευών στα πλαίσια του εποικοδομισμού. Στο 1ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης, Λεύκες Πάρου, 28-31 Μαΐου 2009 

 

Φράγκου, Σ. & Παπανικολάου, Κ. (2010). Εκπαιδευτική αξιοποίηση συστημάτων 

ρομποτικής. Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο « Διδακτική της Πληροφορικής», Αθήνα 9-11 

Απριλίου 2010. 

 

Φράγκου, Σ., Παπανικολάου Κ., Αλιμήσης, Δ. & Κυνηγός Χ. (2009). Εκπαιδευτικοί σε 

ρόλο σχεδιαστή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής: η περίπτωση της 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα πλαίσια του ΤERECoP project. Στο 5ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 8-10 Μαΐου 2009. 

 

Β. Βιβλιογραφία στα ελληνικά από μετάφραση 

 

Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί Ερευνούν το Έργο τους. 

Μια εισαγωγή στις Μεθόδους της Έρευνας Δράσης, Δεληγιάννη, Μ. (μτφρ). Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

 

Breakwell, G. (1995). Η Συνέντευξη, Κάντας, Α. (μτφρ-επιμ.). Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

 

Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Μητσοπούλου, Χ. 

& Φιλοπούλου, Μ. (μτφρ), Αθήνα: Έκφραση. 

 

Dewey, J. (1980 [1938]). Εμπειρία και Εκπαίδευση, μτφρ. Λ. Πολενάκης. Αθήνα: Γλάρος. 

 

Mason, J. (2011). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, (μτφρ Ε. Δημητριάδου, επιμ. 

Κυριαζή. Ν). Αθήνα: Πεδίο 

 

Matarić, M. J. (2010). Βασικές αρχές ρομποτικής. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

 

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Ένα μέσο για κοινωνικούς 

επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. (Επιμ) Μιχαλοπούλου, Κ. Αθήνα: Gutenberg. 

 



97 

Γ. Βιβλιογραφία στα αγγλικά 

 

Ackermann, E. (2001). Piaget’s constructivism, Papert’s constructionism: What’s the 

difference. Future of learning group publication, 5(3), 438. 

 

Asimov, I. (1942). Runaround. Astounding Science Fiction, 29(1), 94-103. 

 

Barker, B. S., & Ansorge, J. (2007). Robotics as means to increase achievement scores in 

an informal learning environment. Journal of Research on Technology in Education, 

39(3), 229-243. 

 

Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A 

systematic review. Computers & Education, 58(3), 978-988. 

 

Bernard, H.R. (1994). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative 

Approaches (2nd ed). CA, Sage. 

 

Bräuer, G. (Ed.). (2002). Body and language: Intercultural learning through drama (Vol. 

3). Greenwood Publishing Group. 

 

Bujra, J. (2001), Research Workshop Handout, Graduate school, University of Bradford. 

 

Bryant, D., & Wright, G. (1999). “How body asymmetries determine accessibility in 

spatial function,” Quarterly Journal of Experimental Psychology, 52A: 487–508. 

 

Bryman, A. (1988). Quantity and Quality in Social Research. London & New York: 

Routledge. 

 

Chang, C. W., Lee, J. H., Chao, P. Y., Wang, C. Y., & Chen, G. D. (2010). Exploring the 

possibility of using humanoid robots as instructional tools for teaching a second language 

in primary school. Educational Technology & Society, 13(2), 13–24. 

 

Dewey, J. (1997) Experience and education, Simon & a Touchstone Book Schuster. 

 



98 

Denis, B., & Hubert, S. (2001). Collaborative learning in an educational robotics 

environment. Computers in Human Behavior, 17(5), 465-480. 

 

Denzin, N. (1978). Sociological Methods: A Sourcebook, (2nd ed.). New York: Mc Graw 

Hill. 

 

Detsikas, N., & Alimisis, D. (2011). Status and trends in educational robotics worldwide 

with special consideration of educational experiences from Greek schools. In D. 

Bezakova & I. Kalas (eds.), Proceedings of the International Conference on Informatics 

in Schools: Situation, Evolution and Perspectives (pp. 1-12). Bratislava: Comenius 

University. 

 

Eguchi, A. (2010). What is educational robotics? Theories behind it and practical 

implementation. In D. Gibson & B. Dodge (eds.), Proceedings of Society for Information 

Technology & Teacher Education International Conference 2010 (pp. 4006-4014). 

Chesapeake, VA: AACE. 

 

Fachantidis, N. & Spathopoulou, V. (2011) "Cross-Curricular Approach to Robotics in 

Interactive Museum-Pedagogy Environment," in Proc. of 2nd International Conference 

on Robotics in Education (RiE 2011), p. 207-213. 

 

Fylan, F. (2005). Semi structured interviewing. A handbook of research methods for 

clinical and health psychology, 65-78. 

 

Hartley, J. (1998) Learning and Studying. A research perspective, London: Routledge. 

 

Highfield, K., Mulligan, J., & Hedberg, J. (2008). Early mathematics learning through 

exploration with programmable toys. Paper submitted to PME, 31(2). 

 

Hitchcock, G. & Hughes, D. (1989). Research and the Teacher: a Qualitative 

Introduction to School- based Research. London: Routledge. 

 

Hong, J. C., Yu, K. C., & Chen, M. Y. (2011). Collaborative learning in technological 

project design. International Journal Technology & Design Education, 21(3), 335-347. 

 



99 

Hoyles, C. & Noss, R. (2003). What can digital technologies take from and bring to 

research in mathematics education? In A. Bishop, M. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, 

& F. Leung (Eds.), Second International Handbook of Research in Mathematics 

Education, pp.323- 349. Dordrecht: Kluwer. 

 

Johnson, J. (2003). Children, robotics, and education. Artificial Life and Robotics, 7(1), 

16-21. 

 

Kim, S., & Lee, C. (2016). Effects of robot for teaching geometry to fourth graders. 

International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education (formerly 

CAL-laborate International), 24(2). 

 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE: Beverly Hills. 

 

Litinas, A., & Alimisis, D. (2013). Planning, implementation and evaluation of lab 

activities using robotic technology for teaching the phenomenon of motion. In A. Ladias, 

A. Mikropoulos, C. Panagiotakopoulos, F. Paraskeva, P. Pintelas, P. Politis, S. Retalis, 

D. Sampson, N. Fachantidis, & A. Chalkidis (eds.), Proceedings of the 3rd Pan-Hellenic 

Conference “Integration and Use of ICT in Educational Process”. Piraeus: HAICTE & 

University of Piraeus (in Greek). 

 

Matarić, M. J. (2004, March). Robotics education for all ages. In Proc. AAAI Spring 

Symposium on Accessible, Hands-on AI and Robotics Education. 

 

Maycut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research: a Philosophic and 

Practical Quide. London: Falmer Press. 

 

McNamara, T.P. (2003). “How are the locations of objects in the environment represented 

in memory?” in Spatial Cognition III: Routes and navigation, human memory and 

learning, spatial representation and spatial reasoning, C. Freksa, W. Brauer, C. Habel, 

and K.F. Wender (eds.), Berlin: Springer-Verlag, pp. 174–191. 

 

Miglino, O., Gigliotta, O., Ponticorvo, M., & Nolfi, S. (2008). Breedbot: an evolutionary 

robotics application in digital content. The Electronic Library, 26(3), 363-373. 

 



100 

Mitchell, E. S. (1986), Multiple triangulation: a methodology for nursing science, 

Advances in nursing Science, Vol.8 (3), pp. 18-26. 

 

Mujis, D. (2006). Measuring teacher effectiveness: Some methodological reflections. 

Educational Research and Education, 12(1), 53-74. 

 

Nori, R., Inchini, T., & Giusberti F. (2004). “Object localization and frames of reference,” 

Cognitive Processing, 5 (1): 45–53. 

 

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. Brighton: 

Harvest Press. 

 

Papert, S. (1992). The Children’s Machine. N.Y.: Basic Books. 

 

Piaget, J. (1972). The Principles of Genetic Epistemology. N.Y.: Basic Books. 

 

Piaget, J. (1974). To understand is to invent. N.Y.: Basic Books. 

 

Powney, J. & Watts, M. (1987). Intreviewing in Educational Research. London: 

Routledge & Kegan Paul. 

 

Resnick, M. & Ocko, S. (1991), Lego/Logo Learning Through and About Design, In 

Papert, S. & Harel, I. (eds.), Constructionism, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 

141 – 150. 

 

Resnick, M., & Silverman, B. (2005, June). Some reflections on designing construction 

kits for kids. In Proceedings of the 2005 conference on Interaction design and children 

(pp. 117-122). ACM. 

 

Resnick, M. (2008). Sowing the seeds for a more creative society. Learning & Leading 

with Technology, 35(4), 18-22. 

 

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model 

and its constructivist framework. Educational technology, 35(5), 31-38. 

 



101 

Schratz, M. (1997). Initiating change through self-evaluation: methodological 

implications for school development, CIDREE Collaborative Project Self-Evaluation in 

School Development, Dundee, Scottish CCC. 

 

Silverman, D (1997), Qualitative Research, Issues, Method and Practice, London: Sage. 

 

Skemp, R, R. (1979) Intelligence, Learning and action, Chichster, New York: Wiley. 

 

Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: 

Theory, method and research. London: Sage. 

 

Toh, L. P. E., Causo, A., Tzuo, P. W., Chen, I., & Yeo, S. H. (2016). A review on the use 

of robots in education and young children. Journal of Educational Technology & Society, 

19(2), 148. 

 

Varney, M. W., Janoudi, A., Aslam, D. M., & Graham, D. (2012). Building young 

engineers: TASEM for third graders in Woodcreek Magnet Elementary School. IEEE 

Trans Education, 55(1), 78-82. 

 

Waller, D., Montello, D.R., Richardson, A.E., & Hegarty M. (2002). “Orientation 

Specificity and Spatial Updating of Memories for Layouts,” Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 28(6): 1051–1063. 

 

Waller, D., Lippa, Y., & Richardson, A. (2008). “Isolating observer-based reference 

directions in human spatial memory: Head, body, and the self-to-array axis,” Cognition, 

106: 157–183. 

 

Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. Psychonomic bulletin & review, 

9(4), 625-636. 

 

Whittier, L. E., & Robinson, M. (2007). Teaching evolution to non-English proficient 

students by using Lego robotics. American Secondary Education, 19-28. 

 

Woods, P. (1986). Inside Schools: Ethnography in Educational Research. London: 

Routledge and Kogan Paul. 



102 

Δ. Πηγές διαδικτύου 

 

http://www.geocities.ws/sfetel/gr/robot_g.htm 

 

http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm 

 

http://edurobotics.weebly.com/eta-

epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-

pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html 

 

https://www.unicef.gr/το-πλήρες-κείμενο-της-σύμβασης-για-τα-δικαιώματα-του-

παιδιού/a4-366-22  

 

Ε. Διαδικτυακοί τόποι ανάκτησης εικόνων 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ779952.pdf 

 

https://www.bee-bot.us/ 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/showImage?doi=10.1108/02640470810879509&

iName=master.img-001.jpg&w=149&h=174  

 

http://www.nxtprograms.com/NXT2/five_minute_bot/DCP_2667.JPG 

 

 

 

http://www.geocities.ws/sfetel/gr/robot_g.htm
http://www.ekivolos.gr/H%20texnologia%20sthn%20arxaia%20ellada.htm
http://edurobotics.weebly.com/eta-epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html
http://edurobotics.weebly.com/eta-epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html
http://edurobotics.weebly.com/eta-epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa942-pilambdaalphatauphi972rhomualpha-lego-mindstorms-nxt.html
https://www.unicef.gr/το-πλήρες-κείμενο-της-σύμβασης-για-τα-δικαιώματα-του-παιδιού/a4-366-22
https://www.unicef.gr/το-πλήρες-κείμενο-της-σύμβασης-για-τα-δικαιώματα-του-παιδιού/a4-366-22
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ779952.pdf
https://www.bee-bot.us/
http://www.emeraldinsight.com/action/showImage?doi=10.1108/02640470810879509&iName=master.img-001.jpg&w=149&h=174
http://www.emeraldinsight.com/action/showImage?doi=10.1108/02640470810879509&iName=master.img-001.jpg&w=149&h=174
http://www.nxtprograms.com/NXT2/five_minute_bot/DCP_2667.JPG


103 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Φύλλο καταγραφής συμπεριφορών στόχων 

 

Συμπεριφορές στόχοι Ναι Όχι Λίγο Πολύ Παρατηρήσεις 

Πόσο εύκολα χειρίζονται το ρομπότ;     

 

Πόσο τους δυσκόλεψε η λειτουργία 

του; (π.χ. κατεύθυνση περιστροφής) 

    

Βρήκαν γρήγορα ποιο κουμπί πρέπει να 

πατήσουν για να σχηματίσει το ρομπότ 

το σχήμα; 

    

Σε ποια προσπάθεια το έμαθαν;     

Κατάφεραν να σχηματίσουν το μοτίβο;      

 

Βγήκε το ίδιο με αυτό που είχαν στο 

μυαλό τους; 

    

Ποιες δυσκολίες συνάντησαν στη 

δημιουργία μοτίβου; 

    

Τους φάνηκε εύκολο να σχηματίσουν 

μοτίβα με τα ρομπότ; 

    

Κατάφεραν να σχηματίσουν 

συμμετρικά σχήματα; 

    

 
Ποιες δυσκολίες συνάντησαν στη 

δημιουργία συμμετρικών σχημάτων; 

    

Τους φάνηκε εύκολο να σχηματίσουν 

συμμετρικά σχήματα με το ρομπότ; 

    

Αυξανόταν το ενδιαφέρον των μαθητών 

με τη χρήση των ρομπότ; 

    
 

Αυξανόταν το ενδιαφέρον των μαθητών 

με τις δραστηριότητες θεατρικής 

αγωγής; 

    

 

Υπήρχε συνεργασία μεταξύ των μελών 

των ομάδων κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων; 

    

 

Συμμετείχαν ενεργά και με ενδιαφέρον 

στις δραστηριότητες; 
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Παράρτημα Β: Πρόσωπα σχημάτων 

Β.1 Πρόσωπα σχημάτων μπροστά 
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Β.2 Πρόσωπα σχημάτων πίσω 

 

 

Σκάκης 

Τετραγωνίδης 

Λεό 

Ορθογωνιόπουλος 

Ομαδούλα 

Κυκλοπούλου 

Δέλτα 

Τριγωνίδου 

 

Διαμαντής 

Ισοπλευράκης 
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Παράρτημα Γ: Θεατρικό 

 

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μέρος μακρινό, 

υπήρχε μία πόλη, που τη θαύμαζε η χώρα όλη. 

Τη χώρα την έλεγαν Γεωμετρία και ήταν φτιαγμένη με συμμετρία! 

Αλλά μία ήταν η πόλη που πιο πολύ ξεχώριζε... Σχηματούπολη λεγόταν και τα πάντα με 

μοτίβα όριζε. 

Οι κάτοικοι ήταν διαφορετικοί και αυτό τους άρεσε πολύ 

διότι τους έκανε ξεχωριστούς και στον κόσμο πολύ ξακουστούς. 

Διασκεδάζανε όλοι μαζί και δεν τους καιγότανε καρφί... 

διόλου δε δίναν σημασία σε πράγματα χωρίς ουσία. 

Δεν τους ένοιαζε το σχήμα του καθενός στην παρέα, για να καταφέρουν μεταξύ τους να 

περάσουνε ωραία. 

Έτσι μάθαιναν από παιδιά, όλα τα σχήματα σε κάθε γειτονιά. 

Μια μέρα, λοιπόν, σε μια γειτονιά απ' αυτές, μια παρέα σχηματίστηκε με φατσούλες 

διαφορετικές. 

Όλοι ήταν γνωστοί από παλιά. Φίλοι από μικρά παιδιά. 

Μα να, ένα καινούριο σχήμα ήρθε τώρα. Μετακόμισαν οικογενειακώς απ’ άλλη χώρα. 

Αμέσως τα παιδιά άρχισαν τις συστάσεις. Γέμισε η γειτονιά χαρούμενες φωνές, γέλια και 

διασκεδάσεις. 

 

Κύκλος – Ομαδούλα Κυκλοπούλου (γλυκιά, ευγενική, δίκαιη) 

Τετράγωνο – Σκάκης Τετραγωνίδης (έξυπνος, πεισματάρης) 

Ορθογώνιο – Λεό Ορθογωνιόπουλος (μάγκας, ειρωνικός) 

Τρίγωνο – Δέλτα Τριγωνίδου (ομιλητική) 

Ρόμβος – Διαμαντής Ισοπλευράκης (ωραίος, ζηλιάρης) 

 

Κύκλος: Είμαι η Ομαδούλα Κυκλοπούλου! Έχω σχήμα κυκλικό και κυλάω στο λεπτό. 

Τετράγωνο: Εγώ είμαι ο Σκάκης Τετραγωνίδης! Τετράγωνο είναι το σχήμα μου και 

γρήγορο το βήμα μου. 

Ορθογώνιο: Λεό Ορθογωνιόπουλος ονομάζομαι εγώ κι άμα θέλω γίνομαι ψηλός σαν 

φορτηγό. 

Τρίγωνο: Δέλτα Τριγωνίδου είναι το όνομά μου και είμαι το μισό ενός 

παραλληλογράμμου. Εσένα πώς σε λένε, όμορφε νεοφερμένε; 



107 

Ρόμβος: Εμένα με λένε Διαμαντή Ισοπλευράκη και είμαι το πιο ωραίο σχηματάκι! 

Μετακόμισα με τους γονείς μου από άλλη πόλη και ήρθαμε εδώ που είναι παράξενοι 

όλοι. 

Τετράγωνο: Τι εννοείς είμαστε παράξενοι; Εγώ θα έλεγα πως είμαστε απλά 

διαφορετικοί. Μπορεί να μη μοιάζουμε μεταξύ μας, αλλά είμαστε ίσοι και όλοι 

γοητευτικοί. Επιπλέον, αν κάποιος κάτι χρειαστεί είμαστε πάντα εκεί. 

Ρόμβος: Εννοώ πως δε μοιάζει κανένας με τον άλλον. Στη χώρα μου τη Ρομβηγία 

ήμασταν ίδιοι όλοι. Οι κάτοικοι είχαν σχήμα ρόμβου παντού, σε κάθε πόλη! 

Τρίγωνο: Και πού το βρίσκεις το ωραίο αν δεν είσαι σχήμα μοιραίο; Πιστεύω πως είναι 

πολύ βαρετό να είσαι ένα σχήμα κοινό. 

Ρόμβος: Όχι αν είσαι το καλύτερο απ’ όλα τ’ άλλα σχήματα και σε θαυμάζουνε για τα 

ωραία σου πιασίματα!  

Ορθογώνιο: Χαχαχα! Καλύτερος εσύ; Τι είναι αυτά τ’ αστεία; Μα εσύ δεν έχεις ούτε 

μια ορθή γωνία! 

Ρόμβος: Σε μένα το λες αυτό;;; Σε μένα που έχω σχήμα διαμαντιού και όχι σχήμα 

κουτιού! Εγώ μοιάζω με τον πιο πολύτιμο λίθο και δεν ασχολούμαι με κανέναν μύθο. Δε 

χρειάζομαι γωνίες ορθές για να γίνω σχήμα διεθνές. Έχω όμως ίσες και τις 4 πλευρές και 

οι απέναντι γωνίες είναι ίσες και αυτές.  

Τετράγωνο: Μμμμμμ σιγά… 4 έχω κι εγώ, 4 ίσες πλευρές κι άλλες 4 γωνίες που είναι 

όλες τους ορθές!! Δεν υπάρχει επομένως λόγος για να σε ζηλέψω, ούτε και να θέλω κάτι 

απ’ το σχήμα σου να κλέψω… 

Ορθογώνιο: Σαν εμένα όμως δεν είστε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί εγώ όποτε θέλω 

γίνομαι τρανός, πολύ μεγάλος!!! Κι όποιος έχει απορία και δεν έχει καταλάβει, να ‘ρθει 

τώρα ως εδώ την απόδειξη να λάβει. Γιατί ίσες σε εμένα είναι οι απέναντι πλευρές και 

στο πι και φι αν θέλω γίνονται πολύ ψηλές. Κάθετες είναι μεταξύ τους δύο διαδοχικές 

πλευρές και σχηματίζουν ανάμεσά τους 4 γωνίες ορθές. Κι άμα θες να ξέρεις φίλε μου 

ρομβούλη, ορθός είναι ο σωστός για κάθε σχηματούλι. 

Τετράγωνο: Και σε μένα είναι κάθετες δυο πλευρές διαδοχικές και έτσι οι απέναντι 

παράλληλες γίνονται κι είναι θαυμαστικές! 

Τρίγωνο: Βρε παιδιά για ηρεμήστε… μήπως όλοι με μιμείστε; Τα μυαλά σας έχουν πάρει 

θεωρώ πολύ αέρα, ήρθε τώρα όμως η ώρα να σας κάνω όλους πέρα. Δε με ξέρετε καλά 

σχηματάκια μου τρελά. Άντε πάμε ετοιμαστείτε μπρος μου να υποκλιθείτε. Δεν είμαι εγώ 

ένα σχήμα κοινό, γιατί έχω 3 πλευρές και 3 γωνίες… και δε νιώθω διόλου αμηχανίες. Κι 

αν με περνάτε για λειψό ακούστε αυτό που θα σας πω… Δύο τρίγωνα μαζί δύναμη έχουν 

πολλή γιατί έτσι κι ενωθούν ορθογώνια, τετράγωνα ή ρόμβοι θα σχηματιστούν. Επίσης, 
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εγώ αν θέλω μπορώ να έχω διάφορες πλευρές, μα όπως και να έχει είναι όλες θεϊκές. 

Μπορώ, λοιπόν, να έχω 2 κάθετες πλευρές ή να ‘ναι όλες ίσες ή ακόμα κι άνισες αν θες. 

Κι επειδή εγώ υπερέχω και γεμίσατε με φθόνο, τρέμω μήπως τρελαθείτε κι έχουμε και 

κάνα φόνο. 

Κύκλος: Μα τι γίνεται εδώ;; Για έξυπνοι περνιέστε; Πάψτε πια να τρώγεστε και όλο να 

καυχιέστε. Εγώ αυτό, εγώ εκείνο, εγώ το ένα και το άλλο.. δε σκέφτεστε σωστά, μου 

‘ρχεται να σας τα ψάλω. Εγώ δεν έχω ούτε μία γωνία. Μήπως πιστεύετε ότι δεν έχω και 

αξία; Είμαι μία κυκλική γραμμή τίποτα παραπάνω, μα θα σας πω μια αλήθεια ωμή το 

μόνο που μπορώ να κάνω. Όλα τα σχήματα είναι μοναδικά κι αυτό είναι το ωραίο. Έχουν 

δικά τους χαρακτηριστικά μα αυτό δεν είναι νέο. Αυτό που θα ’πρεπε εσείς καλά να το 

θυμάστε είναι πως είστε χρήσιμοι όπως μα όπως και να ’στε. Δεν πρέπει να μαλώνετε για 

την εμφάνισή σας. Αντίθετα να νοιάζεστε για τη συνείδησή σας και να χαίρεστε για τη 

διάκρισή σας… Κάποτε όλοι ήμασταν τόσο αγαπημένοι! Χρόνια φίλοι δυνατοί και από 

μικροί δεμένοι. 

Εκτέλεση δραστηριοτήτων Γ1, Γ2 και Γ3 

 

 

 

 

Ορθογώνιο: Ωχ! Πάλι θα μας χωρίσει σε ομάδες και θα συζητάμε για τους ομηρικούς 

μας καβγάδες… 

Ρόμβος: Ίσως και να πρέπει να το κάνει! Με όλ’ αυτά που είπαμε μάλλον την έχουμε 

τρελάνει. 

Κύκλος: Μπα… Δεν έχω τέτοιο σκοπό. Έχω όμως μια φανταστική ιδέα να σας πω! Γιατί 

δεν παίζουμε ένα παιχνίδι, αντί να μαλώνουμε σαν τη γάτα με το φίδι; 

Τετράγωνο: Παιχνίδι; Σκέφτηκες κανένα; Το μυαλό μου κόλλησε εμένα. 

Κύκλος: Ναι σκέφτηκα ένα καινούριο παιχνίδι καταπληκτικό και θα σας το εξηγήσω 

τώρα αμέσως στο λεπτό! 

Τρίγωνο: Πρέπει να χωριστούμε σε ομάδες; Για να φροντίσω να μην είμαι μ’ 

αμοιβάδες… 

Ορθογώνιο: Μμμ! Άρχισες πάλι τις κρυάδες; Θέλεις να έχουμε ξανά μπελάδες; Ή μήπως 

σου ’χουν λείψει οι κατσάδες; 

Παραδείγματα δραστηριότητας Γ2 
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Κύκλος: Σταματήστε πια να τρώγεστε σαν το σκύλο με τη γάτα! Ήρθε τώρα η ώρα να 

γίνουμ’ όλοι σχήματα κεφάτα! Θα παίξουμε όλοι μαζί κι ο Διαμαντής επίσης. Κι αν 

κάποιος δε συμφωνεί, δε δέχομαι αντιρρήσεις. 

Τετράγωνο: Άντε! Πες μας! Τι έχεις στο μυαλό; Είμαι σίγουρος πως θα ‘ναι κάτι πολύ 

καλό! 

Κύκλος: Σκέφτηκα, αφού μένουμε στη Σχηματούπολη που στα μοτίβα δίνει αξία, να 

προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κι εμείς με μπόλικη αισιοδοξία. 

Ρόμβος: Δεν καταλαβαίνω… Τι είναι τα μοτίβα; Και γιατί έχουν σημασία; Μα τι σχέση 

μπορεί να έχουν με τη δική μας την τοποθεσία; Κάτι μου λέει πως αυτό χρειάζεται καλή 

συνεργασία… 

Κύκλος: Πολύ καλό το ένστικτό σου! Άκου τώρα προσεκτικά κι επιμορφώσου! Στην 

πόλη μας την όμορφη όλα με μοτίβα είναι φτιαγμένα, γι’ αυτό τα πάντα είναι ομοιόμορφα 

και καλοσχηματισμένα.  

Τρίγωνο: Για να φτιαχτεί όμως ένα μοτίβο από σχήματα, πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις 

τα σωστά βήματα.  

Ορθογώνιο: Μοτίβο είναι κάτι που συνέχεια επαναλαμβάνεται, γι’ αυτό πρέπει να 

προσέχεις η σειρά του να μη χάνεται. 

Τετράγωνο: Θα πρέπει να παρατηρείς τα σχήματα πολύ καλά, για να μπορείς να 

συνεχίσεις και να ‘ναι όλα σωστά. 

Ρόμβος: Μμμ! Νομίζω ότι άρχισα επιτέλους στο νόημα να μπαίνω… αλλά μήπως να 

κάνουμε κι ένα παράδειγμα για να σιγουρευτούμε ότι καταλαβαίνω; 

Κύκλος: Ελάτε παιδιά! Ας αρχίσουμε ένα μοτίβο εμείς και να δούμε αν θα καταφέρει να 

το συνεχίσει ο ατζαμής! 

Εκτέλεση δραστηριοτήτων Μ1 και Μ2 

Τρίγωνο: Μπράβο!!! Τα κατάφερες!! Τα σωστά σχήματα ανέφερες!!! 

Ρόμβος: Τελικά είναι πανεύκολο! Αλλά για να παίξουμε πρέπει να συνεργαστούμε 

όλοι… Έτσι ίσως φτιάξουμε κι ένα ωραίο βραχιόλι! 

Τετράγωνο: Ωραία ιδέα! Ελάτε όλοι παρέα να φτιάξουμε για τη μαμά μας ένα βραχιόλι 

εντυπωσιακό από τα σχήματά μας. 

Εκτέλεση δραστηριότητας Μ3 

Κύκλος: Μπράβο παιδιά!! Συνεργαστήκατε πολύ καλά!! Τι θα λέγατε τώρα να γίνουμε 

αρχιτέκτονες μεγάλοι και να σχεδιάσουμε τα σπίτια που θα μένουν άλλοι; 
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Ορθογώνιο: Τέλεια ιδέα!!! Ας φτιάξουμε έναν νέο δρόμο που θα έχει όμως έναν 

καινούριο νόμο. Όλα τα σπίτια που θα υπάρχουν εκεί, θα πρέπει να έχουν κάτι από το 

σχήμα που τα κατοικεί. 

Τρίγωνο: Δηλαδή, πρέπει να βάλουμε όλα τα σχηματάκια για να σχηματίσουμε αυτά τα 

όμορφα σπιτάκια. Για να μπορεί να μείνει όποιος θέλει κι εμάς να μη μας μέλει. 

Ρόμβος: Να βάλουμε και δέντρα ανάμεσα για να έχουμε και καθαρό αέρα άμεσα. 

Εκτέλεση δραστηριότητας Μ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Το τετράγωνο τραβάει μια γραμμή σε ένα από τα σπίτια.) 

 

Ορθογώνιο: Εεε πρόσεχε! Χαλάς το σχέδιό μας. Τώρα πως θα το φτιάξουμε ξανά το 

σπιτικό μας; 

Τετράγωνο: Συγγνώμη δεν το ήθελα. Έγινε κατά λάθος. Έτρεχα και έπεσα, αυτό φταίει 

κατά βάθος. 

Κύκλος: Παιδιά, κοιτάξτε τι σχημάτισε ο Σκάκης άθελά του! Για δείτε το καλά και πείτε 

μου, ξέρετε το εύρημά του; 

Ρόμβος: Εγώ μία γραμμή βλέπω πάνω στη ζωγραφιά μας. Και τώρα να το διορθώσουμε 

αυτό είναι δουλειά μας. 

Ορθογώνιο: Κι εγώ θα συμφωνήσω με τον Διαμαντή. Μία γραμμή βλέπω κι είναι και 

τροφαντή. 

Κύκλος: Για κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά. Εσείς κοιτάτε πολύ λακωνικά. 

Τρίγωνο: Νομίζω κάτι σκέφτηκα! Μου ‘ρχεται να φωνάξω εύρηκα! Μήπως αυτή η 

γραμμή είναι της Γεωμετρίας και ονομάζεται θαρρώ άξονας συμμετρίας; 

Κύκλος: Μπράβο Δέλτα! Το βρήκες! Εσύ στο νόημα αμέσως μπήκες! 

Ρόμβος: Άξονας συμμετρίας; Τι είναι πάλι τούτο; Σίγουρα δε μου ακούγεται για κάποιο 

καινούριο φρούτο! 

Παράδειγμα δραστηριότητας Μ4 
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Κύκλος: Άξονας συμμετρίας ονομάζεται η ευθεία γραμμή που χωρίζει ένα σχήμα σε δύο 

μέρη, όπως και οι ποταμοί.  

Τετράγωνο: Το κάθε μέρος όμως η αντανάκλαση του άλλου μοιάζει, γι’ αυτό πού θα 

τραβηχτεί η γραμμή πρέπει να σε νοιάζει. 

Ορθογώνιο: Ένα σχήμα μπορεί περισσότερους από έναν άξονες να έχει, αλλά αυτό δε 

σημαίνει πως αυτό απ’ τα άλλα υπερέχει. 

Ρόμβος: Ναι αλλά πώς μπορώ να ξέρω, τους άξονες σωστά να φέρω; 

Τρίγωνο: Αν τα δύο μέρη συμπίπτουν σαν διπλώσεις το χαρτί, τότε ο άξονας στη μέση 

τους αμέσως θα εμφανιστεί. 

Κύκλος: Θέλετε αν είμαστε όλοι σχήματα συμμετρικά να δούμε και πόσοι είναι οι 

άξονές μας να ψάξουμε να βρούμε; 

Εκτέλεση δραστηριότητας Σ1 

Τρίγωνο: Ξέρετε τι θυμήθηκα; Ο άξονας μπορεί και έξω από το σχήμα να σχηματιστεί. 

Αρκεί τα δύο μέρη να συμπίπτουν κι όταν διπλώσουμε το χαρτί οι αντανακλάσεις να 

προκύπτουν. 

Εκτέλεση δραστηριότητας Σ2 

Ρόμβος: Μ’ άρεσε πολύ τους άξονες να βρίσκω. Θέλει όμως προσοχή γιατί αλλιώς είν’ 

ένα ρίσκο. Το σχέδιο αν δεν προσέξεις μπορεί και να χαλάσει. Και μετά πάλι απ’ την 

αρχή, ποιος θέλει να το φτιάξει; 

Ορθογώνιο: Πάμε τώρα να εξασκηθούμε και με μιας να μορφωθούμε! 

Εκτέλεση δραστηριότητας Σ3 και Σ4 

Ορθογώνιο: Γέλια, παιχνίδι, μόρφωση και μουσική… περνάμε τέλεια, αλλά είσαι λίγο 

σκεπτική… 

Τετράγωνο: Θαρρώ πως κάτι έχεις στο νου σου να μας πεις… Άντε πες το τώρα την 

ησυχία σου για να βρεις! 

Τρίγωνο: Ναι κι εγώ αυτό καταλαβαίνω απ’ το ύφος σου το προβληματισμένο. 

Κύκλος: Να… Σκεφτόμουν πόσο διαφορετική ήταν σήμερα η μέρα και πως είμαι τόσο 

τυχερή που σας έχω εδώ πέρα! 

Ρόμβος: Ναι! Περάσαμε πολύ ωραία και συνεργαστήκαμε σαν μια σωστή παρέα! 

Κύκλος: Ακριβώς! Κι όλα αυτά τα καταφέραμε επειδή είμαστε διαφορετικοί κι ο 

καθένας βοήθησε όπως μπορούσε χωρίς να ακούει κριτική. Δε χρειάζεται, λοιπόν, ίδιοι 
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να είμαστε όλοι, αλλά να θεωρούμαστε ίσοι παντού σε κάθε πόλη. Φανταστείτε πόσο 

μονότονο θα ήτανε και βαρετό, να υπήρχε μόνο ένα σχήμα σ’ όλο τον κόσμο αυτό. 

Τρίγωνο: Πόσο δίκιο έχεις Ομαδούλα μου καλή! Μάλλον πρέπει να σ’ ακούμε… είσαι 

τελικά σοφή! 

Κύκλος: Τελικά είναι πιο όμορφο και διασκεδαστικό να δουλεύουμε όλοι συντροφιά και 

να είμαστε δεμένοι σαν θεόρατη γροθιά. Όλοι έχουμε μοναδικά χαρακτηριστικά και 

χάρες και δε χρειάζεται να μαλώνουμε και να το λέμε με φωνάρες. Γι’ αυτό από δω και 

πέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα παίζουμε παρέα πάντα φίλοι αγαπημένοι. 
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Παράρτημα Δ: Ερωτήσεις συνέντευξης μαθητών 

 

1. Για πες μου τι θυμάσαι ότι κάναμε με τα ρομπότ; (να διηγηθεί ελεύθερα ότι κάνανε 

και γιατί) 

2. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου; Διηγήθηκες αυτά που κάναμε στο σπίτι ή στους 

φίλους σου; Τι τους είπες; 

3. Ποια δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο; Γιατί; 

4. Σε ποια στιγμή ένιωσες ότι εσύ και οι συμμαθητές σου περνούσατε καλά;  

5. Σε ποια στιγμή ένιωσες ότι εσύ και οι συμμαθητές σου δεν περνούσατε καλά ή κάτι 

σας παίδευε πολύ; Τι κάνατε γι’ αυτό; 

6. Τι πιστεύεις ότι ήταν δύσκολο στις δραστηριότητες με τα ρομπότ;  

7. Όταν βάλαμε το ρομπότ να κάνει αυτό (...) τι θέλαμε να πετύχουμε/δούμε/μάθουμε; 

8. Θα ήθελες να γίνονται και άλλα μαθήματα με ρομπότ; 

9. Σε ποιο μάθημα νομίζεις ότι θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν; Τι θα ήθελες να κάνει 

το ρομπότ σ’ αυτό το μάθημα; 
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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.» 

 

Υπογραφή:  

 


