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Η Διάρθρωση των Κοινωνικών Σχέσεων στην προσχολική ηλικία μέσα 

από Ρομποτικές δραστηριότητες 
 

Περίληψη 

 

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι επιτακτική η ανάγκη τα παιδιά μικρών ηλικιών να 

μάθουν να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται. Η ρομποτική από την άλλη 

αποτελεί ένα εργαλείο που προσελκύει πολύ το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών και 

ενδείκνυται, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη των κοινωνικών 

ικανοτήτων. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχουν γίνει αρκετές έρευνες που μελετούν 

τα οφέλη της ρομποτικής σε ένα ομαδο-συνεργατικό περιβάλλον είτε με μελέτες 

περίπτωσης είτε με παρατήρηση. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει τη 

διάρθρωση των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών μικρών 

ομάδων προσχολικής αγωγής που εμπλέκονται σε ομαδικές δραστηριότητες 

ρομποτικής. Ειδικότερα, μελετήθηκε η συνοχή της ολομέλειας κάθε τμήματος, το 

κοινωνικό status των μελών με παιδαγωγικό ενδιαφέρον και οι σχέσεις που 

προέκυψαν από τις ομάδες που δημιουργήθηκαν. Επίσης μελετήθηκε αν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας έχουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις 

του ρομποτικού παιχνιδιού.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης, δηλαδή του 

κοινωνιογράμματος, της παρατήρησης και των συνεντεύξεων από τις νηπιαγωγούς 

πριν και μετά την παρέμβαση. Η έρευνα έλαβε μέρος σε τρία νηπιαγωγεία του νομού 

Θεσσαλονίκης με δείγμα μεγέθους 50 ατόμων. Τα νήπια συμμετείχαν σε ένα 

πρόγραμμα ρομποτικών δραστηριοτήτων βασισμένο στη βιωματική προσέγγιση, την 

ομαδο-συνεργατική μάθηση και με παιγνιώδη χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η χρήση ρομποτικών προγραμμάτων μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές σχέσεις 

των νηπίων αλλά και να ενισχύσει το «δέσιμο» της ολομέλειας της τάξης. Ακόμη οι 

μαθητές της προσχολικής αγωγής είναι ικανοί να χειριστούν κα να προγραμματίσουν 

ένα ρομποτικό παιχνίδι. 

 

Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, διαπροσωπικές σχέσεις, bee bot και 

κοινωνιομετρία 
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The Structure of Social Relations in Preschool Age through Robotic 
Activities 

 

Abstract 
 

In modern societies, it is imperative that young children learn to work together and 

socialize. Robotics, on the other hand, is a tool that greatly attracts the interest of 

young children and is appropriate, through appropriate activities, for the development 

of social skills. According to the literature several researches have been made that 

study the benefits of robotics in a group-collaborative environment with either case 

studies or observation. This paper aims to study the structure of social relationships 

that develop between members of small pre-school groups involved in group robotics 

activities. In particular, the plenary consistency of each section, the social status of the 

members with pedagogical interest and the relationships that emerged from the 

groups that were created were studied. It has also been studied whether pre-school 

children have the ability to respond to the technical requirements of robotic play. 

 

The data were collected using the triangulation method, ie the sociogram, observation 

and interviews by pre-school and post-intervention teachers. The survey took place in 

three kindergartens of the prefecture of Thessaloniki with a sample of 50 people. 

Infants participated in a robotic activity based experiential approach, group-

collaborative learning and playful character. The results have shown that the use of 

robotic programs can improve the social relationships of infants but also enhance the 

"pledge" of the classroom plenary. Even pre-school students are able to handle and 

program a robotic game. 

 

Keywords: educational robotics, interpersonal relationships, bee bot and sociometry 
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Εισαγωγή 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία είναι τόσο συνυφασμένη με την 

καθημερινότητα των ανθρώπων με αποτέλεσμα τα περιβάλλοντα μάθησης χωρίς 

τεχνολογία να οδηγούν σε περιβάλλοντα που δεν αντικατοπτρίζουν την 

πραγματικότητα (Berson & Berson, 2010), έτσι ώστε η ένταξη της τεχνολογίας στα 

προγράμματα σπουδών να αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η ρομποτική αποτελεί έναν 

τέτοιο κλάδο των νέων τεχνολογιών που υποστηρίζεται από τα προγράμματα 

σπουδών από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο. Αποτελεί ένα εργαλείο 

διδακτικής προσέγγισης μαθημάτων που εμπλέκουν διάφορες επιστήμες μαζί όπως 

την πληροφορική, τη μηχανική, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Με αυτόν 

τον τρόπο συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, 

μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κ.λ.π. συμβάλλοντας 

ταυτόχρονα στην ενίσχυση και την ανάπτυξη υψηλότερων νοητικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων επίλυσης προβλήματος (Blanchard, Freiman, & Lirrete-Pitre, 2010). 

Επιπρόσθετα αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική συμβάλει 

στην ανάπτυξη του τεχνολογικού αλφαβητισμού, αυξάνει το ενδιαφέρον των 

μαθητών για τον προγραμματισμό (Καρατράνου, Τάχος & Αλίμησης, 2005), βελτιώνει 

τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης(Petre 

& Price, 2004). Οι βασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής ρομποτικής από παιδαγωγική 

άποψη είναι η επίλυση προβλημάτων με τον χειρισμό και την κατασκευή 

πραγματικών αντικειμένων, ο «φορμαλισμός της σκέψης», η κοινωνικοποίηση και η 

προώθηση διαθεματικής προσέγγισης (Κόμης, 2004). 

 

Το ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην εκπαιδευτική 

ρομποτική. Παρέχει όμως στους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας την ελευθερία 

να υλοποιήσουν δραστηριότητες με τη χρήση ρομποτικής. Το νηπιαγωγείο δίνει 

έμφαση στη διαθεματικότητα και η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί και συνδέει τις 

επιστήμες. Οι στόχοι και τα πιθανά οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι 

συμβατά με τους στόχους του ΔΕΠΠΣ. Ειδικότερα, με τις έννοιες του  

προσανατολισμού, της απόστασης και της μέτρησης. Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΣ 

(2010) πρέπει να προάγεται η ανάπτυξη «βασικών ικανοτήτων» όπως η επικοινωνία, 
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η δημιουργική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και οι προσωπικές ικανότητες (ΔΕΠΠΣ, 

2011). 

 

Τα παιδιά όμως της νηπιακής ηλικίας μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά με την ενεργό 

μάθηση και το παιχνίδι. Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί εργαλείο που μπορεί να 

συνδυάσει όλα τα παραπάνω. Ειδικότερα, το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee Bot 

δίνει τη δυνατότητα στα νήπια κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας να 

χειρίζονται ένα απτό, πραγματικό αντικείμενο με παιγνιώδη τρόπο, βιωματικά, 

ανακαλύπτοντας το χώρο γύρω τους και όλα αυτά διαδραματίζονται μέσα σε ένα 

περιβάλλον συνεργασίας που επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο. Ένας από τους 

κυριότερους λόγους που το καθιστά κατάλληλο για ηλικίες προσχολικής αγωγής είναι 

ότι όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις δεν χρειάζονται γνώσεις γραφής και 

ανάγνωσης (Μιρσιλή & Κόμης, 2012).   

 

Η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στηρίχθηκε στην διερευνητική, βιωματική και 

συνεργατική μάθηση. Διήρκησε τρεις μέρες με την εφαρμογή οκτώ δραστηριοτήτων 

που χωρίστηκαν σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση λειτούργησε ως έναυσμα, η 

δεύτερη εστίασε στη γνωριμία των παιδιών με τα κουμπιά και την κίνηση του bee bot, 

η τρίτη έδωσε έμφαση στην κίνηση του bee bot  πάνω στον χάρτη και στην τέταρτη 

έγινε αξιολόγηση. Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι  τα παιδιά να αναπτύξουν 

νέες επιδράσεις μεταξύ τους χρησιμοποιώντας δραστηριότητες ρομποτικής καθώς και 

να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό του ρομποτικού παιχνιδιού 

 

Ένας από τους βασικότερους στόχους του σχολείου και κυρίως του νηπιαγωγείου 

είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Για να μπορέσει ένα άτομο να 

κοινωνικοποιηθεί θα πρέπει να αναπτύξει αλληλεπιδράσεις. Η ποιότητα  των 

αλληλεπιδράσεων και της επικοινωνίας βοηθούν στην ωρίμανση της ομάδας 

οδηγώντας το άτομο να κατανοήσει ότι ανήκει σε μία ομάδα που είναι αποδεκτός 

από τους συνανθρώπους του. Έτσι, νοιώθει ασφάλεια και καλύπτει τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ανάγκες του. Πρώτος φορέας ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών 

σχέσεων αποτελεί η οικογένεια και αμέσως μετά το σχολείο. Το σχολείο οφείλει να 

διαμορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, τα οποία για πρώτη φορά θα 

βρεθούν να αλληλεπιδράσουν σε ένα περιβάλλον με συνομηλίκους απουσία των 
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γονέων τους. Η καθημερινή συναναστροφή και τριβή με τους συνομήλικους θα τα 

βοηθήσει να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός από την 

πλευρά του μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να υπερπηδήσουν τις αναστολές και 

τους φόβους τους μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν ένα 

κλίμα αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας αποδοχής (Μπακιρτζής, 2004). 

 

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις τονίζουν τη σημασία της συνεργατικής 

μάθησης. Οι μαθητές έχουν κοινούς στόχους και αλληλοβοηθιούνται με απώτερο 

στόχο την μάθηση  όλων των μελών της ομάδας (Johnson, Johnson, & Smith, 1998). Σε 

μία ομαδο-συνεργατική διδασκαλία για να είναι παραγωγική θα πρέπει να υπάρχει 

ένα κλίμα αλληλοσεβασμού, αυτενέργειας και να είναι αναπτυγμένο το πνεύμα της 

ατομικής ευθύνης. Σημαντικό είναι ο χώρος να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και 

να έχουν όλες οι ομάδες πρόσβαση στα υλικά. Ο εκπαιδευτικός να κρατάει αμείωτο 

το ενδιαφέρον των μαθητών, να εξηγεί με σαφήνεια τους στόχους της εργασίας τους 

και να λειτουργεί υποστηρικτικά και καθοδηγητικά. Να διαμορφώνει μικρές, ισάξιες 

ομάδες ώστε να παράγεται επικοινωνία και η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα μέλη της 

και να κατανέμονται ρόλοι στα μέλη των ομάδων (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

 

Η μεταπτυχιακή μου εργασία διερευνά την κοινωνική επιρροή που μπορεί να 

επιφέρει η εμπλοκή των μικρών παιδιών με τη ρομποτική σε ένα συνεργατικό 

περιβάλλον. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχουν γίνει αρκετές έρευνες που 

μελετούν τα οφέλη της ρομποτικής σε ένα συνεργατικό περιβάλλον είτε με μελέτες 

περίπτωσης είτε με παρατήρηση. Όλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ρομποτική 

αποτελεί εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων. Στην 

παρούσα εργασία προτείνω τη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται 

από δραστηριότητες ρομποτικής σε ομάδες προσχολικής ηλικίας με τη χρήση της 

κοινωνιομετρικής μεθόδου. 

 

Η κοινωνιομετρία με εμπνευστή τον J. L. Moreno αποτελεί επιστήμη που διερευνά 

αποτελεσματικά τη μορφή, τη δομή και τη δυναμική των κοινωνικών ομάδων. Μελετά 

ποσοτικά και ποιοτικά τις κοινωνικές επαφές και παρέχει πληροφορίες για τα 

συναισθήματα που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της ομάδας, τις συμπάθειες, τις 

απωθήσεις, την ικανότητα συνεργασίας, ανεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Κύριο 
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πλεονέκτημα της αποτελεί η πληροφόρηση από τα ίδια τα μέλη της ομάδας και όχι 

από παρατηρητές. Για την συγκέντρωση στοιχείων η κοινωνιομετρία χρησιμοποιεί 

διάφορες τεχνικές όπως το κοινωνιομετρικό τεστ, την παρατήρηση, την υπόδηση 

ρόλων καθώς και τη χρήση εικόνων (Σαρρής, 1995). 

 

 Στην παρούσα μελέτη η συλλογή των δεδομένων έγινε με κοινωνιομετρικό τεστ, 

παρατήρηση και συνεντεύξεις από τις νηπιαγωγούς. Τα αποτελέσματα εν συνεχεία 

ομαδοποιήθηκαν σε κοινωνιογράμματα ομαδικά και ατομικά. Τα συμπεράσματα 

επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποθέσεις. Η εμπλοκή των νηπίων σε οργανωμένο 

περιβάλλον ρομποτικής μπόρεσαν να αυξήσουν τη συνοχή της τάξης τους, να 

αναπτύξουν νέες προτιμήσεις και να μειώσουν οι απορρίψεις μεταξύ των μελών που 

δημιουργήθηκαν. Όσον αφορά την υπόθεση που αφορά την ικανότητα των νηπίων  

να ανταπεξέλθουν τις τεχνικές απαιτήσεις του ρομποτικού παιχνιδιού η έρευνά μας 

δείχνει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις ύστερα από διάστημα 

τριών ημερών εργασίας σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

 

Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αναδείξει τα κοινωνικά οφέλη της ένταξης 

της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και να αποτελέσει 

ένα κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής να εντάξουν την ρομποτική 

στο πρόγραμμα τους και για κοινωνικούς λόγους. 

 

Η  εργασία δομείται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι έννοιες 

εκπαιδευτική ρομποτική και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία 

ανάλυση για την κοινωνιομετρία ως μέθοδο διερεύνησης των κοινωνικών σχέσεων 

και της κοινωνικής θέσης  στην ομάδα. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το ερευνητικό 

σκέλος της εργασίας και αναλύονται τα δεδομένα. Τέλος, στο τέταρτο κομμάτι 

αναφέρονται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί της έρευνας και προτείνονται 

προβληματισμοί για περαιτέρω έρευνα.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1.1. Ρομποτική 

 

Ρομποτική ονομάζεται η επιστήμη που μελετά τη συμπεριφορά διαφόρων 

εξαρτημάτων που αν συνδυαστούν και προγραμματιστούν σωστά δίνουν ένα άρτιο 

αποτέλεσμα. Τα ρομπότ έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζονται για να εκτελούν 

πολλές και διαφορετικές εργασίες. Ακόμη μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ώστε να 

αλλάζουν ή να τροποποιούν τις εργασίες τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, 

αυτόνομα και αυτόματα μέσα από μια σειρά πολύπλοκων εργασιών. Τα ρομπότ 

συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους και αντιδρούν σε αυτές. Ακόμη 

επεξεργάζονται τα ερεθίσματα και επιλέγουν την κατάλληλη συμπεριφορά. Η 

συλλογή των ερεθισμάτων γίνεται με τη βοήθεια διάφορων μηχανημάτων όπως 

κινητήρες και λάμπες (http://www.robotica.gr/pages.php?page=0130001). 

 

1.2. Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ρομποτική έχει προσελκύσει το υψηλό ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών και των ερευνητών ως πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τους μαθητές από την προσχολική ηλικία 

έως το πανεπιστήμιο (Eguchi, 2010). Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν την «Τεχνολογία 

Ελέγχου της Πληροφόρησης» μεταβιβάζονται σε επόμενα στάδια νοητικής ανάπτυξης, 

πράγμα που οφείλεται στην προσωπική και διανοητική εμπλοκή τους. Ο μαθητής 

ελέγχει και χειρίζεται το ρομπότ στηριζόμενος σε προηγούμενες γνώσεις και 

εμπειρίες. Για την επίτευξη των αποτελεσμάτων ο μαθητής πρέπει να είναι ικανός να 

εκπληρώνει κάποια στάδια. Θα πρέπει, δηλαδή, να αναγνωρίζει και να προτείνει 

λύσεις στα προβλήματα, να σχεδιάζει δοκιμασίες και να μπορεί να τις ξανά 

αναπαράγει. Για να μπορέσει ο μαθητής να ανταποκριθεί στα παραπάνω στάδια θα 

http://www.robotica.gr/pages.php?page=0130001
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πρέπει οι δραστηριότητες που ολοκληρώνει να είναι βασισμένες σε προϋπάρχουσες 

εμπειρίες των παιδιών με σταδιακά αυξανόμενη πολυπλοκότητα (Ράπτης & Ράπτη, 

2006). 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης στο οποίο τα παιδιά 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το αυτό και να δουλέψουν με προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου βιώνοντας με αυτόν τον τρόπο εμπειρίες οικοδόμησης. Τα 

ρομπότ στο σχολικό περιβάλλον διαμορφώνουν κατάλληλα περιβάλλοντα 

μικρόκοσμων στηριζόμενα στη θεωρία της Logo. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλά είδη 

πακέτων ρομποτικής, ανάλογα με το διδακτικό στόχο, τις ικανότητες και την ηλικία. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να διαλέξει το κατάλληλο πακέτο. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες 

που χωρίζονται τα ρομποτικά πακέτα είναι η κατασκευαστική ρομποτική  και τα 

προγραμματιζόμενα ρομπότ. 

 

Στην κατασκευαστική ρομποτική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία είναι 

κατάλληλα τα πακέτα Lego-Logo, όπου συνδυάζει και κατασκευή και 

προγραμματισμό. Τα συγκεκριμένα πακέτα αποτελούνται από φυσικές διασυνδέσεις, 

μία συμβολική γλώσσα ελέγχου και  δημιουργούν αρθρωτά ρομπότ κατευθυνόμενα 

από τον υπολογιστή με κινητήρα. Ο κινητήρας είτε συνδέεται με τον υπολογιστή, 

πακέτα τύπου LEGO WeDoTM είτε λειτουργεί αυτόματα τύπου Kibo ή Cubelets. Όσον 

αφορά τα προγραμματιζόμενα ρομπότ τύπου Logo είναι προκατασκευασμένα και 

εκτελούν την κίνηση, που προγραμμάτισε ο χρήστης, στο έδαφος. Η χρήση τους είναι 

εύκολη και για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας επειδή δεν 

χρειάζεται ο γραπτός λόγος, ο προγραμματισμός γίνεται με την χρήση πλήκτρων 

(απτικός προγραμματισμός).  Οι δύο κατηγορίες των προγραμματιζόμενων ρομπότ 

είναι η τύπου Logo όπως είναι το BeeBot, το  BlueBot και το Probot και η δεύτερη 

κατηγορία που αξιοποιεί αισθητήρες είναι τα ρομπότ όπως Kibo ή Cubelets. Στην 

νηπιακή ηλικία κατάλληλα είναι τα πακέτα χειρισμού και όχι κατασκευή ρομπότ, 

μαθαίνοντας τα παιδιά με αλγοριθμική σκέψη τον προγραμματισμό (Κόμης, n.d.).  

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική αναφέρεται στη διδακτική πρακτική κατά την οποία ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τα ρομπότ άλλοτε ως γνωστικό αντικείμενο και άλλοτε 

ως διδακτικό μέσο. Η εκπαιδευτική ρομποτική ως γνωστικό αντικείμενο θα βοηθήσει 



7 
 

τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους ο οποίος είναι 

κατάμεστος από συσκευές ρομποτικής τεχνολογίας. Ακόμη θα κατανοήσουν την 

λειτουργία τους, θα γίνουν ικανοί να τις χρησιμοποιούν αλλά και να κατανοήσουν την 

ευκολία που προκαλούν στην ποιότητα της ζωής τους (Φράγκου, n.d.).  

 

Από την άλλη η ρομποτική μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο διδακτικής 

προσέγγισης μαθημάτων που εμπλέκουν διάφορες επιστήμες μαζί, όπως την 

πληροφορική, τη μηχανική, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Με αυτόν τον 

τρόπο συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, 

μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κ.λ.π. συμβάλλοντας 

ταυτόχρονα στην ενίσχυση και την ανάπτυξη υψηλότερων νοητικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων επίλυσης προβλήματων (Blanchard et al., 2010). Επιπρόσθετα αρκετές 

έρευνες αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική συμβάλει στην ανάπτυξη του 

τεχνολογικού αλφαβητισμού,  αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών για τον 

προγραμματισμό (Καρατράνου et al., 2005), βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών, αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης (Petre & Price, 2004) και παρέχει 

δυνατότητες για διαθεματικές σύνθετες εργασίες (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2009). 

Τέλος, κάποιες πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι η ρομποτική μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως είναι η 

καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη, η κατασκευή της γνώσης, η εύρεση, η διαχείριση 

και η οργάνωση της πληροφορίας, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη, η επίλυση 

προβλήματος, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και ο τεχνολογικός αλφαβητισμός 

(Williams & Prejean,2010).  

 

Οι βασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής ρομποτικής από παιδαγωγική άποψη είναι η 

επίλυση προβλημάτων με τον χειρισμό και την κατασκευή πραγματικών αντικειμένων, 

ο «φορμαλισμός της σκέψης», η κοινωνικοποίηση και η προώθηση διαθεματικής 

προσέγγισης (Baron &Denis όπως αναφ. Κόμης Β., 2004). 

 

Η ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στις σχολικές μονάδες οδήγησε στη 

δημιουργία μιας γλώσσας προγραμματισμού, τη Logo. Δημιουργός της  Logo είναι ο 

W. Feurseing, ενώ ο Papert την εισήγαγε σε εκπαιδευτικά προγράμματα (Ψαρά, 
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2016). Στόχος του Papert ήταν να συνδυάσει τις βασικές αρχές της Επιστήμης των 

υπολογιστών με μαθηματικές έννοιες μέσω του προγραμματισμού, μιας δομημένης 

γλώσσας. Η εργασία του απευθυνόταν σε παιδιά δημοτικού (Papert, 1972). Ένα τέτοιο 

περιβάλλον προγραμματισμού είναι το Micro worlds Pro όπου με την βοήθεια της 

γλώσσας Logo προγραμματίζεται η Χελώνα (The Turtle), ένα ρομπότ το οποίο κινείται 

πάνω στο πάτωμα και η κίνηση του οφείλεται στις πληκτρολογημένες εντολές που 

δίνονται στον υπολογιστή. Με το πέρασμα του χρόνου η Χελώνα έγινε γραφικό στην 

οθόνη του υπολογιστή και χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση γραμμών, σχημάτων και 

εικόνων (Ψαρά, 2016). 

  

Εννοιολογικά, η εκπαιδευτική ρομποτική έγκειται στην διδακτική διαδικασία που 

περιέχει τη χρησιμοποίηση ρομπότ εκ μέρους του εκπαιδευτικού για την απόκτηση 

της γνώσης. Πρωτοεμφανίζεται περίπου το 1960, στα όρια του παιδαγωγικού 

κινήματος της Logo. Κατατάσσεται στο τομέα της μαθησιακής προσέγγισης με 

συνθετικές εργασίες (project-based learning). Με στόχο την  αξιοποίηση ενός ρομπότ 

στα όρια της εκπαιδευτικής ρομποτικής, οφείλει να δύναται να δουλεύει σε φυσικό 

περιβάλλον ενώ εκτελεί πράξεις που καθοδηγούν την εκπλήρωση συγκεκριμένων 

στόχων. Έπειτα κρίνεται αναγκαία  προϋπόθεση η αμοιβαία επαφή με το φυσικό 

περιβάλλον, και η δυνατότητα λήψης και ανταλλαγής τόσο με το περιβάλλον όσο και 

με διάφορα ρομποτικά λογισμικά πληροφορίες (Depover, Karsenti & Komis, 2007).   

 

1.3. Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Προσχολική Ηλικία  

 

Τα ρομπότ στη διδασκαλία παιδιών νηπιακής ηλικίας εισάγονται ως διαμεσολαβητικό 

εργαλείο μάθησης που βοηθάει τα νήπια να αναπτυχθούν ολόπλευρα. Πιο 

συγκεκριμένα αναπτύσσουν ποικίλες γνωστικές δεξιότητες όπως τις γλωσσικές, τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητα μέσα από δραστηριότητες αφήγησης (storytelling). 

Επιπρόσθετα, εξοικειώνονται με μαθηματικές έννοιες όπως αριθμός, σχήμα και 

μέγεθος. Ακόμη βελτιώνουν την οπτική μνήμη, τη λογική, τη λεπτή κινητικότητα και το 

συντονισμό χεριού-ματιού. Η συμμετοχή σε ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες 

ρομποτικής βελτιώνουν τις συνεργατικές δεξιότητες (Bers et al., 2014· Fridin, 

2014·Menegatti et al., 2010). Η εκπαιδευτική ρομποτική εντάσσεται στο πρόγραμμα 

του νηπιαγωγείου μέσω του παιχνιδιού ώστε τα νήπια να παίζουν για να μάθουν ενώ 
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παράλληλα μαθαίνουν να εργάζονται σε ένα δημιουργικό περιβάλλον (Resnick, 2003). 

Τις τελευταίες δεκαετίες δίνεται έμφαση στη διδασκαλία βασικών εννοιών της 

Μηχανικής και της Τεχνολογίας μέσω της πληροφορικής με απώτερο στόχο οι 

μαθητές προ-σχολικής αγωγής να βελτιώσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 

υπολογιστικής σκέψης. (Bers et al., 2014). 

 

1.4. Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική  

 

1.4.1. Συμπεριφορισμός 

 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η γνώση και η μάθηση δημιουργούνται από το 

συνδυασμό ερεθίσματος και αντίδρασης, όπου οι συνδέσεις επιτυγχάνονται μέσω της 

επανάληψης (Ζαχαρή, 2009). Η συμπεριφορά που βρίσκει θετικά ερείσματα από το 

περιβάλλον ή τον εκπαιδευτικό έχει αυξημένες πιθανότητες επανάληψης, εν 

αντιθέσει με αυτήν που βρίσκει αρνητικά ερείσματα η οποία και είναι πιο πιθανό να 

σταματήσει να παρουσιάζεται. Μεγάλης σημασίας είναι ότι στο συμπεριφορισμό η 

διδασκαλία διαμοιράζεται σε μικρότερα μέρη, ώστε ο μαθητής να μπορεί να 

επεξεργαστεί πιο εύκολα τα δεδομένα. Επομένως, έκαστο κομμάτι διδασκαλίας  

εμφανίζεται διαδοχικά σε αναλογία με το βαθμό δυσκολίας και το επίπεδο του 

μαθητή που φανερώνεται μέσω των  ερωτήσεων  που απαντά (Σολομωνίδου, 2006). 

 

Κύριοι εκπρόσωποι του συμπεριφορισμού ήταν ο J. B. Watson, γνωστός από το 

συμπεριφοριστικό πρότυπο μάθηση, ο E. L. Thorndike με τη δοκιμή και την πλάνη, ο 

B. F.Skinner επικεντρώνεται στη συνειρμική – συντελεστική μάθηση, ο  Skinner και ο 

N. Croweder σχεδιάζοντας διδακτικά συστήματα, γραμμική οργάνωση και 

διακλαδώσεις ή πολλαπλές επιλογές αντίστοιχα, ενώ ο Gagne στηριζόμενος στις 

προσεγγίσεις του Skinner πρότεινε το μοντέλο του διδακτικού σχεδιασμού. Τέλος, ο 

Ρώσος Pavlov μέσα από πειράματα εξηγεί τη συνειρμική εξαρτημένη μάθηση. 

Ασχολήθηκαν κυρίως με τη μελέτη των ανθρώπινων αντιδράσεων και δεν 

διερεύνησαν τις αιτίες που οδήγησαν το άτομο στην έκδηλη αντίδραση (Στυλιαράς 

και Δήμου, 2015).  
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Σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές, η μάθηση ορίζεται ως μία τροποποίηση στην 

συμπεριφορά του μαθητή που προκύπτει από τις εμπειρίες που αποκτά από τις 

ασκήσεις που του δίνει ο δάσκαλος. Θεωρούν ότι τα υποκείμενα δεν επηρεάζονται 

από κίνητρα, τα πιστεύω και τις προσδοκίες. Οι συμπεριφοριστές δίνουν έμφαση στην 

περιγραφή και όχι στην εξήγηση της συμπεριφοράς επειδή πιστεύουν ότι ο κύριος 

μηχανισμός της μάθησης είναι η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς και η 

αποφυγή της μη επιθυμητής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ivan Pavlon με 

το σκυλί και τα «εξαρτημένα ερεθίσματα».  Μπόρεσε να αποδείξει ότι η ενίσχυση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς με τη βοήθεια εξωτερικού ερεθίσματος δημιουργεί έναν 

συνειρμό στο υποκείμενο που οδηγεί στην εξαρτημένη αντίδραση. Ο Skinner 

επηρεάστηκε από τον Pavlon και υπογραμμίζει ότι η μάθηση προχωράει γραμμικά 

χωρίς διακλάδωση. Τονίζοντας ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να σχεδιάζει τη διδασκαλία 

με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές να την παρακολουθούν. 

Απαραίτητη είναι η ενεργή συμμετοχή των παιδιών, η τμηματοποίηση της ύλης σε 

μικρές διδακτικές ενότητες, προσαρμοσμένες στον ρυθμό των μαθητών και η 

επιβράβευση της σωστής απάντησης. Σε αντίθεση ο Crower υποστηρίζει τη 

διακλαδωμένη οργάνωση της ύλης. Ο μαθητής καθορίζει τον τρόπο και το 

περιεχόμενο της ύλης που θα ακολουθήσει. Η απάντηση του μαθητή θα καθορίσει  το 

αντικείμενο που θα μελετήσει στην συνέχεια δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

εξατομικευμένη μάθηση. Η διαφορά του Skinner και του Crower εντοπίζεται στον 

τρόπο που προσεγγίζουν το λάθος. Ο πρώτος τονίζει τη δημιουργία μικρών βημάτων 

ώστε να αποφεύγονται τα λάθη, ενώ ο δεύτερος στην περίπτωση του λάθους 

προτείνει να δίνονται συμπληρωματικές εξηγήσεις για να μπορέσει ο μαθητής να το 

ξεπεράσει (Κόμης, 2004· Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

  

Στο διδακτικό σχεδιασμό του Gagne δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

Πρέπει οι δραστηριότητες να παρέχουν οδηγίες και να διαμορφώνεται ο χώρος με 

ερεθίσματα διακριτά από τα παιδιά με απώτερο σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι, 

δηλαδή το παιδί από τις εξωτερικές παρεμβάσεις θα αναπτύξει τις εσωτερικές 

μαθησιακές διεργασίες. 

  

Τα λογισμικά που εντάσσονται στην κατηγορία των συμπεριφοριστών είναι  

«κλειστού τύπου», οι απαντήσεις είναι δομημένες με γραμμική οργάνωση, δηλαδή οι 
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μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα της ευελιξίας και της εξατομικευμένης μάθησης. Τα 

λογισμικά τέτοιου είδους τονίζουν κυρίως την παρουσία της πληροφορίας σε 

ηλεκτρονικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, ενώ προάγουν την απομνημόνευση (Κόμης, 

2004). Λογισμικά με στοιχεία της συμπεριφοριστικής θεωρίας είναι κατά κύριο λόγο 

τα λογισμικά καθοδήγησης διδασκαλίας (tutorials), τα λογισμικά πρακτικής και 

εξάσκησης (drill and practice) και εκπαιδευτικά παιχνίδια (games). Γίνεται φανερό ότι, 

τέτοιου είδους εργαλεία δεν αφήνουν περιθώρια για πειράματα και έκφραση, ενώ 

αντιθέτως έχουν δασκαλοκεντρική μορφή και περιθωριοποιούν το μαθητή σε 

παθητική κατάσταση (Ζαχαρή, 2009˙ Σολομωνίδου, 2006). 

 

Μολαταύτα, αντίστοιχα λογισμικά δύναται να φανούν χρήσιμα σε μικρές τάξεις, 

επειδή παρέχεται η δυνατότητα στο μαθητή να ορίσει το δικό του ρυθμό μάθησης, η 

μάθηση γίνεται εξατομικευμένη και ο μαθητής μπορεί να μάθει «μέσω δοκιμής και 

πλάνης» (Κατσαφάρου & Ρε, 2007). Οι μαθητές με περισσότερες δυσκολίες έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να βιώσουν μικρές επιτυχίες και να τονώσουν το ηθικό τους, 

ενώ η μέθοδος παρουσίασης του λάθους με μορφή ήχων ή εικόνων αποδοκιμασίας 

δεν καταρρακώνει τον συναισθηματικό κόσμο του μαθητή. 

 

1.4.2. Δομικός Εποικοδομισμός 

 

Με βάση τη θεωρία του εποικοδομισμού,  η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια 

κοινωνικο-γνωστική διαδικασία ενεργού χτισίματος της γνώσης, και το άτομο ως 

χτίστης των νοημάτων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα προσωπικά στοιχεία 

του χαρακτήρα καθώς και τις προϋπάρχουσες ατομικές και κοινωνικές εμπειρίες 

(Ράπτης & Ράπτη, 2006). Τονίζεται το χτίσιμο της γνώσης στα πλαίσια του εσωτερικού 

νοητικού επιπέδου, το οποίο πραγματοποιείται με τη μορφή μίας ατομικής εμπειρίας 

που διαφέρει ανά άτομο (Σολομωνίδου, 2006). 

 

Ο Piaget υποστηρίζει ότι ο χειρισμός αντικειμένων είναι ένα κλειδί για να 

κατασκευάσουν τα παιδιά τη γνώση τους (Piaget, 1974). Ο Papert πρόσθεσε την ιδέα 

ότι η κατασκευή της γνώσης κατακτάται ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον 

όπου ο μαθητής εργάζεται συνειδητά στην κατασκευή μίας γνωστικής οντότητας, είτε 
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πρόκειται για την κατασκευή ενός κάστρου άμμου στην παραλία είτε για ένα 

τεχνολογικό αντικείμενο (Papert, 1980). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να 

προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά να συμμετέχουν σε πρακτικές έρευνες και να τους 

παρέχουν εργαλεία να κατασκευάζουν γνώσεις στο περιβάλλον της τάξης. 

 

Ο Piaget (1896 – 1980) προσέγγισε και από την ψυχολογική πλευρά αλλά και από την 

παιδαγωγική. Ο Piaget μελέτησε την ανάπτυξη της λογικής σκέψης του παιδιού και   

συμπέρανε ότι η διαδικασία αυτή είναι εξελικτική και περνάει διάφορα στάδια 

ανάλογα με την ηλικία του. Παρακάτω αναφέρονται τα στάδια αυτά με τις αντίστοιχες 

γνωστικές λειτουργίες (Cole & cole, 2001· (Blanchard et al., 2010; Κόμης, 2004):   

 

Από τη γέννηση έως 2 ετών: αισθητηριοκινητικής νόησης στάδιο. Τα κατορθώματα 

των βρεφών επιτυγχάνονται μέσα από τον τυχαίο συντονισμό των κινήσεων τους. Με 

αυτό τον τρόπο αρχίζουν να ξεχωρίζουν τους εαυτούς τους και να κατανοούν ότι 

υπάρχει και κάτι πέρα από το εγώ τους, ο κόσμος. Σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να 

ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος σκόπιμα. 

  

2 – 7 ετών: προλογικής νόησης στάδιο. Τα παιδιά αρχίζουν να σκέφτονται σε 

συμβολικό επίπεδο και αναπτύσσουν ικανότητες λεκτικής επικοινωνίας και 

αρίθμησης. Την ηλικία αυτή χαρακτηρίζει ο εγωκεντρισμός, η έλλειψη προοπτικής 

στον χώρο και η αδυναμία κατανόησης της σκέψης των άλλων. Αυξάνεται όμως η 

αυτοσυγκράτηση τους. 

  

7 – 12 ετών: συγκεκριμένης λογικής νόησης. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι ικανά 

για εσωτερικές νοητικές ενέργειες αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητα τους για 

αφηρημένη αιτιολόγηση και γενίκευση των εμπειριών τους.  

 

12 έως 19 ετών: τυπικής νόησης στάδιο. Οι έφηβοι είναι ικανοί να σκέπτονται 

συστηματικά όλες τις σχέσεις ενός προβλήματος, να επεξεργάζονται αφηρημένες 

σκέψεις, να διατυπώνουν υποθέσεις και να τις ελέγχουν και να διατυπώνουν 

επιστημονικές αιτιολογήσεις. 
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1.4.3. Κατασκευαστικός Εποικοδομισμό 

 

Ο Papert έδωσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα διδασκαλίας νεοπιαζετιανού 

εποικοδομισμού χρησιμοποιώντας υπολογιστή. Στη συνέχεια έδωσε έμφαση  στις 

εσωτερικές νοητικές διεργασίες των μαθητών όπως τις σκέψεις, τις αντιλήψεις και 

τους συλλογισμούς. Ανέπτυξε με αυτόν τον τρόπο τον  “Κατασκευαστικό 

Εποικοδοµιτισµό” κλάδο του Εποικοδοµισµού. Ο Papert τονίζει ότι οι μαθητές 

μαθαίνουν καθώς περιβάλλονται από ένα περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα 

κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με αυτό και 

μέσω της ανατροφοδότησης να οδηγηθούν στην κατανόηση αυτού του 

περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος του Papert είναι να αναπτύξει δραστηριότητες με 

νέου τρόπους διδασκαλίας που θα μπορεί το παιδί να αποκτήσει μία σαφή άποψη 

(Ράπτης & Ράπτη, 2006· Ψαρά, 2016).  

 

1.4.4. Συνεργατική Μάθηση 

 

Η Σύγχρονη Παιδαγωγική επικεντρώθηκε στην Συνεργατική μάθηση εξαιτίας των 

κοινωνικο-πολιτισμικών, ψυχολογικών προσεγγίσεων και την μεγάλη επιρροή που 

άσκησε ο Vygotsky. Οι έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μάθηση είναι 

ανώτερη και αποδοτικότερη σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα όταν υλοποιείται σε 

συνεργασία με ομάδες (Ράπτης & Ράπτη, 2006). Η διδασκαλία εκπαιδευτικής 

ρομποτικής με μεθόδους συνεργατικής μάθησης αποφέρουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία δηλαδή να καλλιεργήσει στο έπακρον  τα 

μαθησιακά οφέλη των μαθητών. Πολλές έρευνες εκφράζουν την άποψη ότι η εργασία 

των μαθητών σε ένα σενάριο βασιζόμενο  στην συνεργατική μάθηση βελτιώνει 

περισσότερο τα μαθησιακά αποτελέσματα απ’ ότι με άλλες μεθόδους. Για να 

μπορέσει να είναι εποικοδομητική μια τέτοια διδασκαλία θα πρέπει να οριστούν 

ρόλοι. Η διανομή ρόλων βοηθάει τους μαθητές να αισθανθούν ότι εργάζονται σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον. Μέσα από το παιγνιώδη χαρακτήρα της δραστηριότητας 

οικοδομούνται οι νέες γνώσεις και οι αφηρημένες έννοιες. Έτσι μπορεί ο μαθητής να 

έχει καλύτερη κατανόηση σε αυτό που «κάνει» (Papert, 1972). Ο συγκερασμός της 

Επιστήμης των Υπολογιστών με τα  Α.Π.Σ. των σχολείων και σε συνδυασμό όσων 

αναφέρθηκαν παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει 
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εισάγει νέα υλικά και μέσα που θα βοηθήσουν να αναπτυχθούν νέα κίνητρα μάθησης 

με πιο ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας ενσωματώνοντας και την  τεχνολογία. 

 

Οι έρευνες τονίζουν ότι η μάθηση που πραγματοποιείται σε ομαδο-συνεργατικό 

επίπεδο προσφέρει συναισθηματική ικανοποίηση στους εκπαιδευόμενους (Ράπτης & 

Ράπτη, 2006). Στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας, στην συνεργατική μάθηση, 

βρίσκεται ο μαθητής. Μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας του θα οδηγηθεί στην κατάκτηση της γνώσης. «Η γνώση είναι µια κοινωνική 

οντότητα και μετασχηματίζεται σε ατομικό κτήμα µέσω της εμπλοκής των μαθητών σε 

συλλογικές μορφές αλληλοεπικοινωνίας» (Ψαρά, 2016). Οι ομάδες μπορεί είτε να 

είναι απλές, εταιρική μορφή, δύο ατόμων είτε αναπτυγμένη 3 – 5 μαθητών 

(Ματσαγγούρας, 2004). Το ιδανικό μέγεθος μιας ομάδας εξαρτάται από το είδος της 

δραστηριότητας. Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε τη σημασία στην 

διανομή των ρόλων κυρίως όταν η ομάδα είναι ανεπτυγμένη.  Αξιοσημείωτο επίσης 

είναι η ανάδειξη ηγέτη – αρχηγού στην ομάδα. Οι πολυπληθείς ομάδες 

δυσκολεύονται να λειτουργήσουν και αδρανοποιούνται τα μέλη της καθώς κάποιοι 

καλύπτουν με την δράση τους τα υπόλοιπα μέλη οδηγώντας πολλές φορές στη 

διαμόρφωση υποομάδων (Καψάλης & Νημά, 2008). 

 

Η σύνθεση της ομάδας εξαρτάται κάθε φορά από τους στόχους που θέτει ο 

εκπαιδευτικός (Ρέλλος, 2000). Γενικότερα όμως επικρατεί η άποψη ότι οι 

ανομοιογενείς ομάδες όσον αφορά το κοινωνικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο, το φύλο, οι 

διαφορετικές προσωπικότητες και η ηλικία προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. 

Μέσα από τη διαφοροποίηση αναπτύσσονται διαφορετικές απόψεις, τρόποι 

προσέγγισης της γνώσης, συγκρούσεις που προάγουν την μάθηση. Οι ικανοί  μαθητές 

προσπαθώντας να εξηγήσουν και να βοηθήσουν τους λιγότερους ικανούς να 

ολοκληρώσουν το έργο τους, στα πλαίσια της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης αποκτούν 

μεταγνωστικές ικανότητες (Ματσαγγούρας, 2004). Η Ντολιοπούλου (1999) δίνει 

έμφαση στις ανομοιογενείς ομάδες με κριτήριο την ηλικία, επειδή τα ωριμότερα 

παιδιά λειτουργούν υποστηρικτικά για τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης και 

συμπεριφοράς.  
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Οι ομάδες για να μπορέσουν να εργαστούν εποικοδομητικά θα πρέπει στα μέλη της 

να οριστούν ρόλοι. Η ανάθεση των ρόλων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους ή να τους 

ορίσει εξ’ αρχής ο εκπαιδευτικός ή να προκύψουν από τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ανάγκες. Στις μικρές ηλικίες συνήθως ορίζονται από τον 

εκπαιδευτικό. Σημαντικό είναι κάθε μέλος να κατανοήσει ποιος είναι ο στόχος του 

ρόλου, τι πρέπει να κάνει και να του δοθούν ακριβείς οδηγίες γι’ αυτό. Συγκρούσεις 

εμφανίζονται όταν κάποιο μέλος αισθανθεί ότι επικαλύπτεται από άλλο μέλος (Jonhs 

1996).  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτή τη μορφή διδασκαλίας είναι πολύ διαφορετικός 

από τη δασκαλοκεντρική. Ο εκπαιδευτικός αρχικά οργανώνει τη διδασκαλία ώστε να 

μπορέσει να συντονίσει τις ομάδες και να τις καθοδηγήσει. Σημαντικό είναι εξ’ αρχής 

να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τους στόχους της εργασίας και πως πρέπει να 

λειτουργήσουν για να μπορέσουν στην συνέχεια να δουλέψουν αυτόνομα και να 

περιοριστούν οι παρεμβάσεις του (Ματσαγγούρα, 2004). 

 

Σύμφωνα με τον Κανάκη (2001) για την εφαρμογή συνεργατικής διδασκαλίας στην 

τάξη οι δραστηριότητες ακολουθούν συγκεκριμένες φάσεις. Αρχικά η ολομέλεια της 

τάξης συζητάει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί και δίνονται κατευθυντήριες 

γραμμές. Στη συνέχεια οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες έχοντας στη διάθεση 

τους αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσουν το έργο τους χωρίς άγχος. Τέλος, 

συγκεντρώνεται πάλι η ολομέλεια της τάξης όπου η κάθε ομάδα παρουσιάζει στις 

υπόλοιπες το έργο της. Η πιο σημαντική φάση στην συνεργατική μάθηση είναι η  

τελευταία, όπου οι μαθητές μετά την παρουσίαση του έργου τους συζητάνε και για 

τον τρόπο που συνεργάστηκε η ομάδα. Μέσα από την επιβράβευση των υπολοίπων 

βιώνουν και  το αίσθημα της επιτυχίας.  

 

1.4.5. Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση (Κοινωνικός Εποικοδομισμός) 

 

Ο σημαντικότερος κλάδος του Εποικοδομισµού στις μέρες αποτελεί  ο Κοινωνικός 

Εποικοδομισµός ο οποίος βασίζεται στη προσέγγιση του πολιτισμικού πλαισίου. Η 

θεωρία αυτή, σύμφωνα με τον Lev Vygotsky, συμφωνεί µε τις θεωρίες του Γνωστικού 



16 
 

Εποικοδοµισµού του Piaget, προσθέτοντας και διαμορφώνοντας ένα πιο 

ολοκληρωμένο και ενιαίο θεωρητικό σχήμα για την γνωστική και προσωπική 

ανάπτυξη του ατόμου λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως το 

πολιτισμικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα. 

 

Ο Vygotsky επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και από τις επιρροές που δέχονται από τον κοινωνικό 

και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Στηριζόμενος στην παραπάνω αρχή εισήγαγε τον 

όρο της “Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης” (Zone of Proximal Development) για να 

τονίσει τη διαδικασία κατά την οποία το άτομο μαθαίνει μέσα από ένα άλλο άτομο 

που είναι πιο προχωρημένο και εξελιγμένο από αυτό (Ψαρά, 2016). Ειδικότερα ο 

Vygotsky όρισε ως Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης την απόσταση ανάμεσα στην 

υπάρχουσα νοητική ηλικία του ατόμου και στο επίπεδο επίλυσης προβλημάτων που 

μπορεί να φτάσει µε τη βοήθεια των άλλων (Morris & Samuel, 2006). Ακόμη ο  

Vygotsky υποστήριζε ότι η μάθηση επιτυγχάνεται µόνο όταν το παιδί εργάζεται μέσα 

στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (Ψαρά, 2016). 

 

Άξιο συζήτησης στην θεωρεία του Vygotsky είναι ο όρος του πολιτισμικού 

διαμεσολαβητή ή συμβολικό σύστημα ο οποίος προκύπτει από το πολιτισμικό 

πλαίσιο αναφοράς. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρεί το άτομο με την βοήθεια 

μεταφορικών εννοιών, των «εργαλείων» και των «σημάτων», κάνει δια- ψυχολογικές 

και ενδο-ψυχολογικές διεργασίες για να οδηγηθεί στην γνωστική ανάπτυξη.   Ως 

πολιτισμικοί διαμεσολαβητές αναφέρονται τα διάφορα συμβολικά συστήματα που 

δημιουργεί και προωθεί µια κουλτούρα και τα οποία βοηθούν το άτομο να σκέφτεται, 

να επικοινωνεί, να εκφράζεται και να επιλύει προβλήματα (Καψάλης, 2004· Ράπτης & 

Ράπτη, 2006· Ψαρά, 2016). 

 

Για τον Vygotsky, η νοητική ανάπτυξη οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις και τις 

ερμηνείες του κόσμου γύρω από το άτομο. Σ’ αυτήν την διαδικασία κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η γλώσσα. Η γλώσσα και η σκέψη 

συγχωνεύονται και αναπτύσσονται ταυτόχρονα και αναπτύσσεται μαζί τους και η 

μεταξύ τους σχέση. Το παιδί με την χρήση της γλώσσας οικοδομεί τη σκέψη, 

διαμορφώνει την ταυτότητα του και αντιλαμβάνεται το κόσμο γύρω του. Η γλώσσα 
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αποτελεί πολιτισμικό διαμεσολαβητικό εργαλείο το οποίο μέσα από τη μεταβίβαση 

των στάσεων και την ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και προσωπικών δεξιοτήτων 

καθορίζει τις επιδόσεις του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνολο. Ο Vygotsky περιγράφει 

τα τρία στάδια ανάπτυξης της γλώσσας την κοινωνική γλώσσα, την εγωκεντρική 

γλώσσα και την εσωτερική γλώσσα (Vygotsky, 1997). 

 

1.5. Ρομποτική ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 

 

Η χρησιμοποίηση των προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στην προσχολική ηλικία είναι 

αποδεδειγμένο ότι παρέχει καινούργια περιβάλλοντα μάθησης, είναι ταιριαστή με 

κάθε γνωστικό αντικείμενο και κεντρίζει το ενδιαφέρον των νηπίων. Εκτός της 

ευκολίας της χρησιμοποίησης και του χειρισμού τα εκπαιδευτικά ρομπότ είναι 

διάσημα χάρη στη συμβατότητά τους με το πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2011) και 

συγκεκριμένα με τις έννοιες του προσανατολισμού (εμπρός, πίσω, δεξιά, αριστερά) 

και της απόστασης (μακριά, κοντά), όπως και της μέτρησης, εξαιτίας της διακριτής 

φύσης της κίνησης που έχει ως βάση την σταθερή απόσταση βημάτων και ορθών 

γωνιών (Γαρταγάνη, Κόκουλη, Πατλή & Χατζή,2013). Για την επιβεβαίωση της ηλικιακής 

καταλληλότητας γίνεται ξεκάθαρο, ότι οι μαθητές καθ’ όλη τη μαθησιακή 

δραστηριότητα εργάζονται με ένα πραγματικό αντικείμενο, χρησιμοποιούν το σώμα 

τους καθώς και κίνηση στο χώρο, όσο η συνεργασία μεταξύ τους πραγματοποιείται με 

φυσικό τρόπο. Η απουσία προϋπόθεσης γνώσης γραφής και ανάγνωσης όπως και 

χρησιμοποίησης υπολογιστών κάνει το παιχνίδι bee-bot κατάλληλο για τις μικρές 

ηλικίες των 3-6 ετών. Επιπροσθέτως, το στοιχείο του παιχνιδιού που εμπεριέχεται στα 

προγραμματιζόμενα ρομπότ είναι ένας σπουδαίος παράγοντας θετικού κινήτρου κατά 

κύριο λόγο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ένα εκ των περιεχομένων 

του αποτελεί το να γνωρίσουν τα παιδιά στοιχειώδεις λειτουργίες ενός υπολογιστικού 

συστήματος, ποικίλων λογισμικών, ψηφιακών συσκευών και προγραμματισμένων 

παιχνιδιών. Ο σκοπός είναι με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης ορολογίας (π.χ. 

εικονίδια, απενεργοποίηση, άνοιγμα, εκτύπωση, αποθήκευση κ.λπ.), να κατανοήσουν 

ότι κάθε συσκευή T.Π.Ε. (π.χ. τα προγραμματισμένα παιχνίδια) έχει βασικές 

λειτουργίες και ανταποκρίνεται σε εντολές (Γαρταγάνη, Κόκουλη, Πατλή & Χατζή, 2013). 
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Συγκεκριμένα στο καινούργιο αναλυτικό πρόγραμμα (2011) γίνεται αναφορά και στην 

αύξηση μαθησιακών εμπειριών μέσω της χρήσης Τ.Π.Ε. έχοντας ως σκοπό την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της λήψης αποφάσεων, της επίλυσης προβλημάτων 

και της μοντελοποίησης της γνώσης μέσω προγραμματισμένων παιχνιδιών και μέσω 

λογισμικών ανοιχτού τύπου. 

 

1.6. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες με την χρήση 

Ρομποτικής Τεχνολογίας 

 

Ένα είδος δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελούν τα ρομποτικά κιτ. Τα 

ρομποτικά κιτ που πρόκειται να επιλεχθούν οφείλουν να είναι ιδανικά για την 

δημιουργία απλών και μέτριας δυσκολίας ρομποτικών κατασκευών. Οφείλουν να 

παρέχουν την ευκαιρία ανάπτυξης ποικίλων τελικών κατασκευών αντί μιας 

κατασκευής με την επιλογή της προσθαφαίρεσης αισθητήρων. Η ανθεκτικότητα και η 

αξιοπιστία των υλικών έχουν μεγάλη βαρύτητα για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων άνευ δυσκολιών. Ειδάλλως, αυθεντικά προβλήματα χρειάζονται 

άλλου είδους υλοποιήσεις για την επίλυση αυτών. 

 

Ένα ακόμη είδος αποτελεί το λογισμικό προγραμματισμού των ρομποτικών 

κατασκευών. Τα λογισμικά προγραμματισμού οφείλουν να μην είναι δυσχερή στη 

χρησιμοποίηση από παιδιά που προηγουμένως δεν έχουν αποκτήσει εμπειρία και 

γνώση προγραμματισμού. Το περιβάλλον οφείλει να βοηθά στην συγκέντρωση στο 

εκάστοτε πρόβλημα που λύνουν και όχι να δημιουργεί υπερφόρτωση γνώσεων στα 

παιδιά. Η αλληλεξαρτώμενη σχέση της φυσικής κατασκευής με το πρόγραμμα 

ελέγχου οφείλει να φανερώνεται δίχως δυσκολία, πλην μερικών περιβαλλόντων  Logo 

τα οποία έχουν εξελληνιστεί. Η πλειοψηφία γλωσσών προγραμματισμού διαθέτουν 

αγγλικό περιβάλλον ανάπτυξης καθώς και γλωσσικής σύνταξης. Αυτό είναι μια 

τροχοπέδη στην διδασκαλία παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μια νέα παγκόσμια 

πρακτική με εξαιρετικά αποτελέσματα αποτελεί η χρήση γραφικού ολοκληρωμένου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο παρέχεται η επιλογή χρήσης 

εικονιδίων. Σε πλήθος περιπτώσεων, είδη εικονιδίων εντολών κατηγοριοποιούνται σε 

ένα εικονίδιο. Το έκαστο εικονίδιο δύναται να αντιπροσωπεύει μια εντολή, μια 
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ολοκληρωμένη δομή, μια παράμετρο, μια τιμή κλπ. την οποία ο χρήστης δύναται να 

χρησιμοποιήσει. Τα εικονίδια-εντολές σύρονται στην επιφάνεια εργασίας, 

τροποποιούνται αν είναι αναγκαίο και έπειτα συνδέονται μεταξύ τους. Η δημιουργία 

ενός προγράμματος τοιουτοτρόπως είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς χρειάζεται 

ελάχιστη έως και καθόλου γνώση αγγλικών. Τα αρχεία βοήθειας και τα παραδείγματα 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι στην αγγλική γλώσσα και κατά συνέπεια, αν 

τελικά είναι απαραίτητα, να μην είναι κατανοητά σε κάθε μαθητή. Δυστυχώς η ίδια 

κατάσταση επικρατεί και στα εγχειρίδια χρήσης. 

 

Η δημιουργία σχεδίων μαθημάτων προϋποθέτει βαθιά γνώση από τον διδάσκοντα 

του ρομποτικού κιτ, του λογισμικού ανάπτυξης καθώς και της γλώσσας 

προγραμματισμού. Ως επιτυχημένα σχέδια μαθήματος συνήθως θεωρούνται όσα 

καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 

Για αρχή, είναι ανάγκη η θεματολογία του σχεδίου να είναι εμπνευσμένη από τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι συντονιστικός 

και να μην λειτουργεί ως παντογνώστης. Η δραστηριότητα να αντικατοπτρίζει 

ρεαλιστικό και πολυδιάστατο πρόβλημα. Ακόμη η δραστηριότητα θα πρέπει να είναι 

ανοιχτού τύπου με περισσότερες από μία λύσεις. Απαραίτητα χρειάζεται μία 

προγραμματιζόμενη ρομποτική κατασκευή και το λιγότερο ένα πρόγραμμα τα οποία 

συνδυαστικά θα βοηθήσουν τα παιδιά να φτάσουν στη λύση. Τα παιδιά είναι 

σημαντικό να αντιλαμβάνονται εξ αρχής τους σκοπούς της άσκησης, ενώ είναι ανάγκη 

να γνωρίζουν σταδιακά το ρομποτικό κιτ/λογισμικό ή γενικότερα το εκάστοτε 

ρομποτικό υλικό. Οι μαθητές είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξοικειώνονται με τον 

τρόπο και τη γλώσσα προγραμματισμού. 

 

Είναι αναγκαίο να παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να 

τελειοποιήσουν τις υπάρχουσες σχετικές με τη δραστηριότητα γνώσεις. Πρέπει να 

έχει προετοιμαστεί ένας κατάλληλος σχεδιασμός για τον τρόπο με τον οποίο θα 

γεννηθεί νέα γνώση καθώς και το διαθεματικό κομμάτι το οποίο θα καλύπτει. 

Επιπροσθέτως, στόχος  των δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι να 

προωθείται η συνεργατικότητα ανάμεσα στους μαθητές και η μείωση  των 
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συγκρούσεων αυτών, να προασπίζεται η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, αυτονομία, η 

φαντασία, ο πειραματισμός και η έρευνα. 

 

Ιδίως στην προσχολική εκπαίδευση, προκειμένου να είναι επιτυχημένη χρειάζεται η 

άσκηση να αποτελείται από ξεχωριστά στάδια. Παραδείγματος χάρη ανάλυση 

σεναρίου, δημιουργία του ρομπότ, προγραμματισμός, έλεγχος, ανατροφοδότηση κ.ά.. 

Ιδανικό είναι σε κάθε στάδιο να δίνεται στους μαθητές μια ενδεικτική επιστημονική 

μεθοδολογία για την ολοκλήρωση των δυσκολιών του εκάστοτε σταδίου. Ο μαθητής 

χρειάζεται να καταφεύγει στις τεχνολογικές του ικανότητες και στον ατομική του 

ερευνητική μέθοδο για να παρουσιάσει, σχεδιάσει, πραγματοποιήσει και αξιολογίσει 

την δική του λύση. Αυτό οφείλει υποχρεωτικά να πραγματοποιείται στα πλαίσια της 

ομάδας (Γεωργοπούλου, 2017). 

 

1.7. Προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee Bot 

 

Ένα εκ’ των πιο διάσημων προγραμματιζόμενων παιχνιδιών είναι το bee bot, 

βασίζεται τις αρχές προγραμματισμού της γλώσσας Logo. Ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα να προγραμματίσει το ρομπότ να διαγράψει μια διαδρομή πάνω σε ένα 

δάπεδο. Το bee bot έχει τη μορφή και τις αποχρώσεις μιας μέλισσας. Φυσικά είναι 

δυνατό να αλλάξει με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων πλαστικών κελυφών επάνω 

στα οποία ο μαθητής γίνεται να προσθέσει κεραίες, φτερά κλπ. Στην πίσω μεριά 

υπάρχει μία ειδική υποδοχή όπου γίνεται να συνδεθεί άλλη συσκευή μεταφοράς. 

 

Οι κινήσεις του προγραμματίζονται μέσα από ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων 

που υπάρχουν στην ράχη του. Τέσσερα πορτοκαλί κουμπιά βοηθούν στην 

πραγματοποίηση κίνησης μπροστά και πίσω για συγκεκριμένη απόσταση και την 

περιστροφή αριστερά ή δεξιά κατά 90 μοίρες. Κάθε φορά για την ολοκλήρωση του 

προγραμματισμού και έναρξη της μετακίνησης  του bee bot απαραίτητη είναι η χρήση 

του κουμπιού GO, το οποίο βρίσκεται στη μέση των κουμπιών.  Τα δύο μπλε κουμπιά 

εξυπηρετούν άλλες λειτουργίες του. Το κουμπί CLEAR χρησιμοποιείτε για την 

διαγραφή της μνήμης, το PAUSE για να μπορεί ο χρήστης να διακόπτει για το 

διάστημα του ενός δευτερολέπτου την πραγματοποίηση των εντολών. Το bee bot έχει 

μνήμη και μπορεί να δεχτεί έως 40 εντολές. Ο χειριστής δεν έχει την δυνατότητα να 
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αλλάξει το μήκος του βήματος της μέλισσας καθώς ούτε τη γωνία κίνησης. Το έκαστο 

βήμα του συγκεκριμένου παιχνιδιού έχει καθοριστεί στα 15 εκατοστά 

(https://www.bee-bot.us/). 

 

Το προγραμματιζόμενο παιχνίδι  προσφέρει ανατροφοδότηση στον μαθητή, καθώς 

αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγραμματισμού τα μάτια της μέλισσας 

αναβοσβήνουν και ακούγεται ένας συνεχόμενος χαρακτηριστικός ήχος. Η εμπλοκή 

των νηπίων με το ρομπότ στοχεύει αρχικά στο σωστό προγραμματισμό του (Demo 

όπως αναφ. Τσουκαλά και Χαλκιαδάκη, 2008), κυρίως όμως στον πειραματισμό τους 

με ασκήσεις προγραμματισμού με την σημασία του μαστορέματος της γνώσης κατά 

Papert (Τσοβόλας & Κόμης, 2011). Συγκεκριμένα ο Seymour Papert (1994), έχοντας ως 

βάση την επιστημολογική θεωρία του Piaget, διατύπωσε την άποψη πως η μάθηση 

είναι εξαιρετικά αποτελεσματική εφόσον γίνεται στα πλαίσια μιας καθορισμένης 

άσκησης, κατά την διάρκεια της οποίας ο μαθητής πειραματίζεται δημιουργώντας ένα 

προϊόν το οποίο έχει νόημα γι’ αυτόν. 

 

1.8. Ερευνητικά Ευρήματα 

 

O Greff (2005), ερεύνησε τις αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας (5 

ετών) σε σχέση με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Roamer (δύο τετραμελείς ομάδες 

παιδιών). Στόχος της έρευνας ήταν τα παιδιά να παρουσιάσουν τη διαδικασία 

πραγματοποίησης βήματος του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού. Σαν συμπέρασμα, 

σημειώθηκαν τα βήματα εξέλιξης της διαδικασίας όπως και σπουδαία κριτήρια 

σχετικά με τη διδακτική που θα πρέπει να υπολογίζονται σε αντίστοιχες διαδικασίες 

όπως είναι: α) η εμφάνιση του συμβατικού αντικειμένου σε αρχικό στάδιο και 

μετέπειτα η απόσυρση από το πεδίο δράσης των παιδιών, β) η δράση σε ατομικό 

επίπεδο και όχι σε ομαδικό και γ) η υποστήριξη από τον ερευνητή κατά την διάρκεια 

της περιγραφής του σχεδίου τους. Σε μελέτη των Highfield & Mulligan (2008) γίνεται 

αναφορά  στην αναπαράσταση παιδιού προσχολικής ηλικίας μέσα από την πλάγια 

μετατόπιση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού για την πραγματοποίηση της 

κυκλικής κίνησης. Η μελέτη των Bhamjee, Griffiths & Palmer (2010) όσον αφορά τις 

αναπαραστάσεις και αντιλήψεις παιδιών ηλικίας 7-9 ετών παρουσιάζει ότι γίνεται 

https://www.bee-bot.us/
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αντιληπτή σύγχυση αναφορικά με την απόδοση ιδιότητας στα ρομπότ και στη 

λειτουργία τους. Η ιδιότητα των ρομπότ χωρίζεται σε έμψυχο ή μη έμψυχο 

αντικείμενο (animate-non animate) καθώς στη λειτουργία αποδίδεται αυτονομία και 

ταυτοχρόνως ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. 

 

Επίσης, ερευνητικά δεδομένα οδηγούν στη θέση ότι η χρησιμοποίηση ψηφιακών 

παιχνιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι πηγή κινήτρου για τους μαθητές 

προκειμένου  να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, να τις χρησιμοποιήσουν και να τις 

καλλιεργήσουν, καθώς και να γνωρίσουν πράγματα που αγνοούσαν, καθώς 

συγχρόνως περνάνε καλά (Μαραγκός & Γρηγοριάδου, 2004). Οι ψηφιακοί 

μικρόκοσμοι προάγουν την καλλιέργεια της λογικής και την απόκτηση ικανοτήτων και 

γνώσης μέσω ενός ευχάριστου τρόπου (Klawe & Phillips, 1995). Ειδικότερα, η 

χρησιμοποίηση πολυμέσων, οι ενδιαφέρουσες ιστορίες που προβάλουν 

πραγματικούς ή φανταστικούς στόχους, παρέχουν στα παιδιά κίνητρο για συνέχιση 

του παιχνιδιού και η ευκαιρία δοκιμής ποικίλων δεξιοτήτων και στρατηγικών 

βελτιώνουν την μαθησιακή επίτευξη (Papert, 1991). Κατά τη διάρκεια της επαφής των 

μαθητών με ψηφιακούς μικρόκοσμους ζητούμενο είναι οι δια-δράσεις στα 

πολυμεσικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Κόμης, 2004). 

 

Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας συνδυαστικά με κλασσικές βιωματικές δράσεις 

πιθανώς έχει κοινωνιογνωστικό όφελος στην ανάπτυξη και τη μάθηση παιδιών 

πρώτης παιδικής ηλικίας (Chronaki, 2009). Τα παιδιά "χτίζουν" τη γνώση μέσω της  

φυσικής και διανοητικής άσκησης στα αντικείμενα ή των φαινομένων του 

περιβάλλοντος (Piaget, 1970) καθώς και της αναπτυσσόμενης κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1978). Μέσω της αξιοποίησης των άμεσων απτικών 

(hands-on) εμπειριών τους με τα αντικείμενα, τα παιδιά ανακαλύπτουν έννοιες και 

μορφές του κόσμου γύρω τους. Μέσα από τους χειρισμούς και τους πειραματισμούς 

τους  στα αντικείμενα, κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους 

προκειμένου να αναδιαμορφώνουν τις ήδη υπάρχουσες νοητικές δομές τους 

(Ραβάνης, 1999). Διευρύνουν τις γνώσεις και τις κοινωνικές ικανότητες τους, ενώ 

ταυτόχρονα καλλιεργούν αυτοεκτίμηση και προσωπική ενσυναίσθηση. Τα παιδιά 

παίζουν και αποκτούν γνώσεις μέσω οργανωμένων δράσεων, με προκαθορισμένους 

στόχους και κατάλληλο διαπαιδαγωγικό υλικό ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν κάθε 
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τους αίσθηση (Blaustein, 2005) καθώς και τη σκέψη τους. Το παιχνίδι και η μάθηση 

συναντιούνται (Resnik, 2003) και στη  συνάντηση αυτή τα παιδιά είναι ενεργητικοί και 

δραστήριοι συμμετέχοντες. 

 

2.1. Διαπροσωπικές σχέσεις 

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις οφείλονται σε λεκτικά ή κινητικά ερεθίσματα, στάση του 

σώματος ή στις πράξεις ενός ατόμου που γίνονται είτε συνειδητά είτε όχι. Ο τρόπος 

που θα λειτουργήσει η ομάδα εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα των 

αλληλεπιδράσεων που θα αναπτυχθούν σε μία ομάδα. Η ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων και της επικοινωνίας οδηγούν στην ωρίμανση της ομάδας και της 

λειτουργικότητας της. Το άτομο μέσα στη ομάδα μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, 

να κατανοήσει τις απόψεις των άλλων και να δημιουργήσει τις νόρμες της ομάδας 

που θα τις τηρούν. Ακόμη τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν  να λειτουργούν συλλογικά 

και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του (Μπακιρτζής, 2004). 

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις βοηθούν το άτομο να κατανοήσει ότι ανήκει σε μία ομάδα 

και γίνεται αποδεκτός από τους συνανθρώπους του. Με αυτό τον τρόπο νιώθει 

ασφάλεια και προστασία και καλύπτει τις κοινωνικές και συναισθηματικές του 

ανάγκες. Ο άνθρωπος δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του. Το πρώτο πεδίο ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων είναι η οικογένεια, η 

οποία αρχικά καλύπτει τις βιολογικές ανάγκες του παιδιού, στη συνέχεια τις 

συναισθηματικές και κατ’ επέκταση τις κοινωνικές. Ο τρόπος που οι γονείς 

ενθαρρύνουν τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις τους 

για την ικανότητα του παιδιού να δημιουργεί σχέσεις, το κοινωνικό οικονομικό 

περιβάλλον, το μορφωτικό επίπεδο και ο χρόνος που διαθέτουν στα παιδιά τους είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα  να δημιουργούν σχέσεις δηλαδή την 

κοινωνική ικανότητα. Στη συνέχεια ο άνθρωπος δημιουργεί σχέσεις και με άλλα 

άτομα που συναντά στην καθημερινότητα του όπως είναι οι συγγενείς, οι φίλοι και 

άλλα που βρίσκονται στον κοινωνικό περιβάλλον του. Το αμέσως επόμενο πεδίο 

ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων αποτελεί το σχολείο, το οποίο αποτελεί 

μικρογραφία της κοινωνίας (Μπίκος, 2004). 
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2.2. Διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο 

 

Το σχολείο οφείλει να συνεχίσει και να συμπληρώσει την οικογενειακή 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, μέσα σε ένα περιβάλλον αρωγό για την ομαλή και 

πολύπλευρη κοινωνική τους ανάπτυξη. Η μετάβαση από την οικογένεια στο σχολείο 

είναι καθοριστική για την ψυχολογία του παιδιού, όπου για πρώτη φορά θα έρθει σε 

επαφή με συνομηλίκους χωρίς την παρουσία των γονέων. Η μετάβαση αυτή από τις 

ασφαλείς και σταθερές σχέσεις σε πολυπληθείς και ευμετάβλητες είναι καθοριστικές 

για την κοινωνική, τη συναισθηματική και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Οι 

σχέσεις αυτές δεν είναι απλά παράλληλες, που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, είναι 

διαπροσωπικές. Η καθημερινή συναναστροφή και η τριβή με τους συνομηλίκους για 

να αντιμετωπίσουν ένα θέμα ή να λύσουν ένα πρόβλημα βοηθάει το παιδί να 

ανεξαρτητοποιηθεί, να κατακτήσει την έννοια της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. 

Όταν η συμπεριφορά του ενός μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του άλλου τότε 

μιλάμε για αλληλεπίδραση η οποία θα επιφέρει στη συνέχεια την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι δημιουργείται ένα πλέγμα διαπροσωπικών σχέσεων 

καθοριστικό για την αγωγή της ομάδας (Καψάλης, 2004). 

 

Σύμφωνα με τον Bronfenbrenner (όπως αναφ. στον Μπίκο, 2004) μέσα στις δομές 

προσχολικής εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να παρατηρήσουν 

πολλούς ρόλους και να κατανοήσουν την αλλαγή της συμπεριφοράς σε καθέναν από 

αυτούς. Τους δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να πειραματιστούν με αυτούς τους 

ρόλους, με αποτέλεσμα να μπορούν τα παιδιά να κατανοούν τον εαυτό τους και το 

περιβάλλον γύρω τους. Επίσης μαθαίνουν να αποδέχονται τους τυπικούς και άτυπους 

κανόνες συμπεριφοράς και να συμμορφώνονται σε αυτούς. Ο Hartup (όπως αναφ. 

στον Μπίκο, 2004) τονίζει ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις βοηθούν  τα μικρα παιδια 

μέσα από την επίλυση προβλημάτων να αναπτυχθούν νοητικά.     

 

Σύμφωνα με έρευνες οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

μαθητών  μιας ομάδας με κοινό στόχο, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 

κατηγορίες της συνεργασίας, του ανταγωνισμού και της ατομικής εργασίας. Στην 

περίπτωση της συνεργασίας τα μέλη της ομάδας εργάζονται με σκοπό και το 

προσωπικό και το ομαδικό όφελος. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό το κάθε άτομο 
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στοχεύει στη προσωπική επιτυχία και ταυτόχρονα στην αποτυχία των υπολοίπων. 

Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία της ατομικής προσπάθειας όπου στην ουσία δεν 

υπάρχει αλληλεπίδραση αλλά ο καθένας ατομικά προσπαθεί για τον εαυτό του 

ανεξάρτητα τι κάνουν οι άλλοι. 

 

 Τα παιδιά ξαφνικά πρέπει να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με άγνωστα 

άτομα  τα οποία δεν τα έχουν επιλέξει αλλά τα αναγκάζει η νομοθεσία του 

εκπαιδευτικού συστήματος να αλληλεπιδράσουν στο ίδιο κτίριο λόγω κοινής 

γεωγραφικής θέσης κατοικίας και ηλικίας. Έτσι τα παιδιά μέσα από την τυπική ομάδα 

της σχολικής τάξης προσπαθούν να σχηματίσουν άτυπες ομάδες λόγω υποκειμενικών 

και συναισθηματικών παραγόντων. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο η δομή των 

τυπικών ομάδων μένει σταθερή για αρκετά χρόνια. Έτσι, η διαμόρφωση των σχέσεων 

επηρεάζει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά ανάλογα με την ανταπόκριση των άλλων. Ο 

Douglas (1997) επισημαίνει ότι ο μαθητής έχει την ανάγκη να έρθει σε επαφή με τους 

συμμαθητές του και να αισθανθεί ότι είναι ισότιμο και αποδεκτό μέλος της ομάδας 

των συμμαθητών του. Η αποδοχή των μικρών παιδιών από τους συμμαθητές του 

προκαλεί θετικά συναισθήματα και αναπτύσσονται οι δεξιότητες για διαπροσωπικές 

σχέσεις που θα τους είναι χρήσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  Απεναντίας η 

απόρριψη και η αποδοκιμασία που δέχεται ένα παιδί, συνήθως του προκαλεί άγχος, 

μειώνεται η αυτοεκτίμηση του και οδηγείται στην απομόνωση.  

 

Το σχολείο οφείλει να βοηθήσει όλα τα παιδιά να υπερπηδήσουν όλες τις αναστολές 

και τους φόβους τους, να τα ωθήσει να συνάψουν σχέσεις με τους συνομηλίκους και 

να σχηματίσουν ομάδες στις οποίες θα νοιώθουν ασφαλείς, θα έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα και θα μπορούν να εκφραστούν. Τα προγράμματα σπουδών και το 

περιβάλλον που προάγουν κίνητρα ανακάλυψης, πειραματισμό, συνεργασία, 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση, βοηθούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και 

να φτάνουν στη μάθηση και κοινωνική ανάπτυξη.  Ο εκπαιδευτικός μέσα από 

κατάλληλες στρατηγικές και συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, οφείλει να 

δημιουργήσει  ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας αποδοχής  που θα έχει ως 

απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή και κοινωνικο - συναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών. Έτσι σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (2011) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο 

του εκπαιδευτικού που οφείλει να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις, να 
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κοινωνικοποιηθούν και να τα αξιολογήσει. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας ότι οι άτυπες 

ομάδες συμβάλλουν καθοριστικά στη μαθησιακή διαδικασία οφείλει να διερευνήσει 

και να διαγνώσει συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της ομάδας 

προκειμένου να μπορέσει να διαμορφώσει μία εποικοδομητική διδασκαλία. Για να 

γνωρίσει αυτές τις ομάδες, να τις εντοπίσει  και να δει τι επιρροή έχουν στο σύνολο , 

ως καταλληλότερη μέθοδος διερεύνησης θεωρείται  η κοινωνιομετρία. 

 

2.3. Κλίμα αποδοχής και συνεργασίας στο νηπιαγωγείο 

 

Οι επαφές μεταξύ των παιδιών όπως αυτές σημειώθηκαν εκ μέρους ενός 

πανευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος φανέρωσαν πως τα μικρά παιδιά 

προτιμούν για συμπαίκτες όπως και για φίλους κατά κύριο λόγο παιδιά της ηλικίας 

τους, ιδίου φύλου, ίδιας εθνικότητας και τέλος ίδιας ικανότητας. Εάν ζητηθεί από τα 

παιδιά να πραγματοποιήσουν μια εργασία σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους, 

εξακολουθούν να υπάρχουν οι στερεοτυπικές σχέσεις εάν δεν υπάρξει παρέμβαση 

των δασκάλων (Kutnic & Manson, 1998). Τη στιγμή που οι δάσκαλοι υποστηριχτούν 

να καταφύγουν στη χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ενθαρρύνουν την 

αλληλεπίδραση και τη συνεργατικότητα μεταξύ των παιδιών, τα αποτελέσματα 

πρόκειται να είναι εξαιρετικά θετικά (Αυγητίδου, 2014). Σε μαθητές πολύ νεαρής 

ηλικίας, το κριτήριο με βάση το οποίο επιλέγουν το κοινωνιομετρικό τεστ είναι, τις 

περισσότερες φορές, ο βαθμός συμπάθειας. Ύστερα από το πέρασμα της ηλικίας των 

δέκα, τα παιδιά καλλιεργούν την δεξιότητα διαφοροποίησης των συνομηλίκων, με 

άλλους προτιμούν να εργαστούν ενώ για να παίξουν διαλέγουν άλλους (Καψάλης, 

2004). 

 

Κάθε νηπιαγωγός λόγω της παρέμβασής της στη ζωή της τάξης σε καθημερινή βάση 

διαθέτει κάποια γνώση της κατάστασης που επικρατεί  στη τάξη λ.χ. τα 

περιθωριοποιημένα παιδιά. Οι απόψεις που διαμορφώνονται  αναφορικά με τις 

κοινωνικές επαφές των μαθητών είναι κατά κύριο λόγο αποσπασματικές και όχι  

λογικά τεκμηριωμένες. Η απουσία πλήρους γνώσης επί του ζητήματος τους οδηγεί σε 

μία επίλυση η οποία δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη αναφορικά με τους 

παιδαγωγικούς χειρισμούς που δε συμβάλουν στη βελτίωση των κοινωνικών επαφών. 

Σύμφωνα με έρευνες αποδεικνύεται πως η κατανόηση των δομών των κοινωνικών 
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σχέσεων από μέρους της νηπιαγωγού, αποτελεί κάτι εξαιρετικά σημαντικό. 

Επομένως, έχοντας ως βάση τις διαπιστώσεις που έκανε, θα έχει τη δυνατότητα να 

βοηθήσει στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και του ευρύτερου κλίματος εντός 

της τάξης (Μπίκος, 2004). 

 

Β΄ΜΈΡΟΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
 

3.1. Κοινωνιομετρία: γενική περιγραφή 

 

Η κοινωνική ψυχολογία διερευνά τη δομή των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα 

μέλη μιας ομάδας, για να μπορέσει να αναδείξει και να μετρήσει τις αλληλεπιδράσεις 

και το ψυχολογικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στην ομάδα. Έτσι, δημιουργήθηκε ο 

κλάδος της κοινωνιομετρίας, με εμπνευστή τον Moreno, που μετράει τη δομή και τη 

δυναμική κυρίως των άτυπων ομάδων και η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων, με 

εμπνευστή τον Bales, που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε συζητήσεις για την λεκτική 

επικοινωνία (Μπαρκιτζής, 2004). Η κοινωνιομετρία στηρίζεται στον “κοινωνιογενετικό 

νόμο” όπου με την πάροδο των χρόνων τα μέλη δημιουργούν πιο σύνθετες ομάδες 

διατηρώντας όμως σχέσεις και από το παρελθόν. Εξίσου σημαντική επιρροή ασκεί ο 

νόμος του “κοινωνιοδυναμικού αποτελέσματος”, σύμφωνα με τον οποίο η 

συναισθηματική θέρμη που δείχνει το άτομο σε άλλα άτομα με τη πάροδο του χρόνου 

αμβλύνεται και επιδρά στην οργάνωση της ομάδας. Τέλος, η κοινωνιομετρία 

βασίζεται στο νόμο της “κοινωνικής έλξης”, σύμφωνα με την οποία η κάθε ομάδα 

διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες λόγω των έλξεων και απωθήσεων που αναπτύσσονται 

από κάθε άτομο της ομάδας. Έτσι δημιουργείται στο εσωτερικό της ομάδας μια 

κεντρομόλος δύναμη που διαχωρίζει τις ομάδες. 

 

Η κοινωνιομετρία αποτελεί τη μέθοδο που μετράει ποσοτικά και ποιοτικά τις σχέσεις 

που αναπτύσσονται σε μία ομάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της είναι 

ότι οι πληροφορίες που συλλέγει είναι από τα ίδια τα μέλη της ομάδας και όχι από 

εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, τα μέλη κατανοούν καλύτερα την ομάδα αφού είναι 
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κομμάτι τους. Ακόμη το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών για κάθε μέλος, οδηγεί σε 

πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η κοινωνιομετρία στηρίζεται σε μικρές ποσότητες 

συναισθήματος που μεταδίδονται μεταξύ των μελών μιας ομάδας, τα οποία 

ονομάζονται “τηλε-”. Τα “τηλε-” μπορεί να είναι συμπάθεια, απόρριψη ή αδιαφορία , 

τα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν και να μετρηθούν με το κοινωνιομετρικό τεστ, 

εργαλείο της κοινωνιομετρίας (Moreno,  όπως αναφ. Πυργιωτάκης, 2011). Μέσα από 

τη χρήση της κοινωνιομετρίας μπορούν τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν την 

κοινωνική τους θέση από την οπτική των υπόλοιπων μελών. Εξίσου σημαντικό είναι 

ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μικρές ηλικίες αρκεί να έχουν αποκτήσει την 

επικοινωνιακή επάρκεια, δηλαδή να είναι ικανά να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις 

και να συμμετέχουν σε διαλόγους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ερευνητής 

συλλέγει τα στοιχεία είτε με συνέντευξη, είτε με παρατήρηση είτε με την χρήση 

φωτογραφιών ή ακόμη και με συνδυασμούς των προηγουμένων.  

 

3.3. Ιστορική Αναδρομή 

 

Ο Moreno (1889-1973), ως εμπνευστής της κοινωνιολογίας είχε ως σκοπό να 

δημιουργήσει μία επιστήμη που να διερευνά αποτελεσματικά τη μορφή, τη δομή και 

τη δυναμική των κοινωνικών ομάδων. Να μελετά ποσοτικά και ποιοτικά τις κοινωνικές 

επαφές και να παρέχει πληροφορίες για τα συναισθήματα που αναπτύσσονται 

μεταξύ των μελών της ομάδας, τις συμπάθειες, τις απωθήσεις, την ικανότητα 

συνεργασίας, ανεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Αρχική του επιδίωξη ήταν η 

δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιστήμης η οποία θα παρενέβαινε όπου υπήρχε 

σύγκρουση. Πράγμα το οποίο δεν επιτεύχθηκε λόγο της αποχής του από τις 

πειραματικές μεθόδους (Μπίκος, 2004). Εν συνεχεία οι ερευνητές εντόπισαν διάφορα 

μεθοδολογικά ερωτήματα και προσπάθησαν να διαμορφώσουν κανόνες για την 

κατασκευή του κοινωνιογράμματος.  Ο Chapin (1940), για παράδειγμα, τον όρο 

“κοινωνιομετρία” τον προσεγγίζει από την ετοιμολογία του, το λατινικό socium 

δηλαδή “κοινωνικό” και metron που σημαίνει “μέτρο”. Οπότε κοινωνιομετρία 

σημαίνει “κοινωνικό μέτρο”. Ενώ η συμβολή του  Northway (1967) εστιάζεται στις 

πρώτες προσπάθειες για θεμελίωση κανόνων για το σχεδιασμό κοινωνιογράμματος. 

O Jennings (1948) υποστηρίζει ότι η κοινωνιομετρία παρουσιάζει απλά και γραφικά 

όλη τη δομή των σχέσεων που αναπτύσσονται σε μία ομάδα μια συγκεκριμένη 
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χρονική στιγμή και εφαρμόζει τον απεριόριστο αριθμό επιλογών. O Gronlund (όπως 

αναφ. Μπίκος, 2004) εφάρμοσε τη κοινωνιομετρία σε ομάδες παιδιών και συνέβαλε 

στην εξάπλωση της  στον εκπαιδευτικό χώρο μελετώντας τη διάρθρωση και τη 

δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι μαθητές. Σημαντική είναι 

και η συμβολή του Bronfenbrenner (1944) με έρευνες που εφάρμοσε σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Επεκτείνοντας o Hymel (1983) την ιδέα του Bronfenbrαnner , 

την χρήση της κοινωνιομετρίας στις σχολικές μονάδες, δίνει μια άλλη διάσταση, την 

αξιολόγηση της ικανότητας της κοινωνικής προσαρμογής όπου πάνω σε αυτήν 

στηρίζονται και εξελίσσονται τεχνικές κοινωνικής εκτίμησης του κοινωνικού status 

δηλαδή, σε ομάδες παιδιών ίδιας ηλικίας. Στη σύγχρονη κοινωνιομετρία 

αναπτύχθηκαν περισσότερες από έξι τεχνικές διερεύνησης του κοινωνικού status 

μαθητών μέσα σε μία ομάδα. (Μπίκος, 2004) 

 

3.4. Κοινωνιομετρία στην εκπαιδευτική πράξη 

 

Για την αποκωδικοποίηση της σχολικής τάξης σπουδαία είναι η προσφορά της 

διερεύνησης των διαπροσωπικών σχέσεων που καλλιεργούνται μεταξύ των μαθητών, 

γεγονός που δύναται να επηρεάσει την ψυχολογία των μαθητών καθώς και τις 

επιδόσεις τους μέσα στη σχολική αίθουσα. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί 

ειδική μέθοδος μελέτης, που χρησιμεύει σε κάθε εκπαιδευτικό, το 

«κοινωνιόγραμμα». 

 

Το «κοινωνιόγραμμα» αφορά τη μέτρηση των αναπτυσσόμενων κοινωνικών σχέσεων 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Επιδιώκει  δηλαδή να εντοπίσει και να αποτυπώσει 

ποσοτικά και ποιοτικά τις κοινωνικές επαφές καθώς και τις αναπτυσσόμενες σχέσεις 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή  των διαφόρων κοινωνικών ομάδων 

(Δεληκωστοπούλου & Γράψας, 1981). 

 

Είναι ευρέως γνωστό πως τόσο η συμπάθεια όσο και η αντιπάθεια συνιστούν στοιχεία 

συγκρότησης των ανθρώπινων σχέσεων και πως η συμπεριφορά είναι σχεδόν πάντα η 

κοινωνική επένδυση των συναισθηματικών καταστάσεων, εκείνων μέσω των οποίων 

και υπαγορεύεται πιο συχνά. Γεγονός αποτελεί πως αγωγή πραγματοποιείται και 

μέσω ενός πλέγματος σύνθετων αλληλεπιδράσεων είτε ανάμεσα στα άτομα είτε 
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ανάμεσα  στα άτομα και στην ομάδα. Επομένως, η σχολική τάξη δεν αποτελεί απλά 

μία συγκέντρωση ξεχωριστών ατόμων αλλά αντιθέτως μία δυναμική κοινωνική 

ομάδα,  πράγμα που σημαίνει ότι τόσο η σύνθεση όσο και η ποιότητα των σχέσεων 

που καλλιεργούνται ανάμεσα στα μέλη της παίζουν σημαντικό ρόλο και ασκούν 

καθοριστική επιρροή στο φαινόμενο της αγωγής. Η τελική μάθηση των παιδιών στο 

σχολείο δεν είναι έκβαση ούτε αποκλειστικά της ιδιοσυγκρασίας τους ούτε 

αποκλειστικά της οικογενειακής τους καταγωγής. Είναι επιπροσθέτως το αποτέλεσμα 

της παρατήρησης και της συμμετοχής τους στην επίσημη κουλτούρα του σχολείου και 

παράλληλα και στη  μη επίσημη κουλτούρα των συνομηλίκων που αναδημιουργεί το 

κοινωνικό σύστημα του σχολείου ή της κάθε τάξης (Bank, 2004). 

 

Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τη σχολική τάξη, επειδή η δομή 

των μελών της συνεχίζει να είναι η ίδια για πολλά χρόνια. Έτσι, η εγκαθίδρυση 

αρνητικών σχέσεων ενδέχεται να βλάψει τους μαθητές αυτούς οι οποίοι, 

παραδείγματος χάρη, θα αναγκάζονταν να υπομένουν για σειρά ετών το αίσθημα της 

αποδοκιμασίας ή ακόμα και της απομόνωσης. Επιπροσθέτως, είναι πλέον σίγουρο ότι 

η επιτυχία της μάθησης πραγματοποιείται με μεγαλύτερη επιτυχία εν μέσω κλίματος 

ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και θετικών επιδράσεων του περιβάλλοντος. 

Εξαιτίας αυτών η δυναμική των ομάδων είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται στη 

διαδικασία της αγωγής. Η χρησιμοποίηση αυτή έχει ως προϋπόθεση τη γνώση της 

δομής καθώς και των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των μελών της, γεγονός 

που γίνεται να πραγματοποιηθεί μέσω ενός κοινωνιομετρικού τεστ στα πλαίσια μιας 

σχολικής τάξης και μέσω εκτενούς ανάλυσης των αποτελεσμάτων του με την 

πραγματοποίηση του αντίστοιχου κοινωνιογράμματος. 

 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναλύσει και το μη 

επίσημο πρόσωπο της ομάδας (σχολικής τάξης), το πρόσωπο το οποίο έχει ως βάση 

τις αυθόρμητες και άτυπες σχέσεις, που εξαιτίας αυτού  είναι και  δραστικότερες. 

Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να έχει γνώση της 

ενδεχόμενης ύπαρξης επιμέρους ομάδων εντός του συνόλου της τάξεως, της δομής 

αυτών καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων. 
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Η σπουδαιότητα του κοινωνιομετρικού τεστ είναι μεγάλου μεγέθους για τον δάσκαλο 

με δεδομένο ότι δεν θα επιτρέπεται να περιορίζεται μόνο εντός της τυπικής 

εκπλήρωσης του ωραρίου του, αλλά οφείλει να τον απασχολεί η ουσιαστική 

εκπλήρωση του παιδευτικού του προορισμού (Πυργιωτάκης 2011). Εφόσον ο 

εκπαιδευτικός ξεκινήσει την μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών του 

καθώς και τη δομή αυτών, αυτομάτως σταματά να βλέπει την τάξη του ως μία 

αθροιστική συγκέντρωση ατόμων, αντιλαμβάνεται τη δυναμική της ομάδας και 

καταλαβαίνει τη δράση της με ένα τρόπο που γίνεται να την αξιοποιήσει τόσο στην 

επιτυχία στόχων όσο και στην προώθηση των κοινωνικών διεργασιών. Μέσω των 

απαντήσεων των παιδιών στις κοινωνιομετρικές ερωτήσεις υπολογίζεται ο βαθμός 

στον οποίο τα παιδιά μιας ομάδας αντιμετωπίζονται ως συμπαθή ή ως αντιπαθή 

(liked or disliked) από τους συμμαθητές τους (Gresham & Stuart, 1992). 

 

Η εδραίωση αρνητικών σχέσεων θα μπορούσε να βλάψει τους μαθητές που θα ήταν 

αναγκασμένοι να βιώνουν για πολλά χρόνια το αίσθημα της αποδοκιμασίας ή και της 

απομόνωσης. Πέραν τούτου, είναι πλέον βέβαιο ότι η επίτευξη της μάθησης 

συντελείται με μεγαλύτερη επιτυχία μέσα σε κλίμα ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων 

και ευνοϊκών επιδράσεων του περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς η δυναμική 

των ομάδων είναι απαραίτητο να αξιοποιείται στη διαδικασία της αγωγής. Η 

αξιοποίηση αυτή προϋποθέτει γνώση της δομής και των σχέσεων που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στα μέλη της. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από το επίσημο 

πρόσωπο της ομάδας που διαμορφώνεται κατά κανόνα με την τυπική κατανομή των 

ρόλων, αναπτύσσεται και υπάρχει το ανεπίσημο πρόσωπό της που βασίζεται στις 

αυθόρμητες και μη τυπικές σχέσεις, οι οποίες γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι 

περισσότερο δραστικές. Η κατάλληλη μέθοδος λοιπόν για να διερευνηθούν τα 

στοιχεία αυτά και να αποκαλυφθεί αυτό που ονομάσαμε «ανεπίσημο πρόσωπο της 

σχολικής τάξης» είναι η κοινωνιομετρία. Γι’ αυτό και η σημασία του κοινωνιομετρικού 

τεστ είναι μεγάλη για τον εκπαιδευτικό που δεν θέλει να περιοριστεί στην τυπική 

μόνον εκπλήρωση του ωραρίου του αλλά ενδιαφέρεται για την ουσιαστική 

εκπλήρωση της παιδευτικής του αποστολής. Είναι βέβαιο ότι από τη στιγμή που ο 

εκπαιδευτικός αρχίζει να μελετά τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών του και τη 

δομή που τις διέπει, παύει να θεωρεί την τάξη του μια αθροιστική συσσώρευση 

ατόμων, συνειδητοποιεί τη δυναμική της ομάδας και αντιλαμβάνεται τη δράση της με 
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τρόπο που μπορεί να την αξιοποιήσει όχι μόνο στην επίτευξη μάθησης αλλά και στην 

προαγωγή των κοινωνικών διεργασιών. 

 

Εφόσον λοιπόν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει το κοινωνιόγραμμα της σχολικής τάξης του, 

αποκτά την δυνατότητα να εκπληρώσει κάποιες επιθυμίες των μαθητών αυτού, να 

μελετήσει και να ανακαλύψει αίτια που προξενούν απομόνωση, αναστολές, 

απωθήσεις, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς και να λύσει προβλήματα και 

συγκρούσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των μαθητών του προκειμένου να 

εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις συναισθηματικές προϋποθέσεις για πραγματοποίηση 

της μάθησης και κοινωνικοποίησης. Είναι ευρέως διαδεδομένο συχνά κάποιος 

μαθητής να προτιμά να δεχτεί κάποιες επιπλήξεις ή ακόμα και την τιμωρία του 

δασκάλου παρά την αποδοκιμασία των συνομηλίκων του στην κλίκα (Coleman 1974). 

 

Οι κοινωνιομετρικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί από τους μελετητές, στην 

προσπάθεια αρχικά να αναλύσουν και να εξηγήσουν αναλυτικά τις σχέσεις αναμεταξύ 

των συνομηλίκων και μετέπειτα, να επιχειρήσουν να διορθώσουν τις προβληματικές 

καταστάσεις (Schneider, όπως αναφ. Βάικου, 2016). Οι Coie, Dodge και Coppotelli 

(1982) παραθέτει πέντε κατηγορίες κοινωνιομετρικής θέσης: 

- Ο δημοφιλής μαθητής (popular) συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις 

και καμία ή ελάχιστες απορρίψεις. 

- Ο μαθητής μέσου όρου (average) συνήθως συγκεντρώνει προτιμήσεις αλλά 

λίγες φορές και απορρίψεις 

- Ο αντιφατικός μαθητής (controversial) συγκεντρώνει αρκετές προτιμήσεις 

αλλά και απορρίψεις. 

- Ο παραμελημένος μαθητής (neglected) συνήθως δεν συγκεντρώνει 

προτιμήσεις και απορρίψεις ή είναι ελάχιστες. 

- Ο απορριπτόμενος μαθητής (rejected) συνήθως συγκεντρώνει απορρίψεις. 

 

3.5. Το κοινωνιομετρικό τεστ στην προσχολική ηλικία 

 

Αναφορικά με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι Ladd, Kochenderfer, και Coleman 

(1996) ανακάλυψαν ότι αυτά που πήγαν στο νηπιαγωγείο με κάποιο οικείο 

συνομήλικο διέθεταν καλύτερη ακαδημαϊκή και κοινωνική προσαρμογή. Ταυτόχρονα, 
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οι Ladd, Price, και Hart (1988) υπερτόνισαν ότι το συνεργατικό παιχνίδι συνέβαλε στην 

συνεχόμενη αύξηση της αποδοχής. Αντιθέτως, η μη συμμόρφωση καθώς και η 

διαφωνία με τους συμμαθητές είχε σχέση με την αύξηση της απόρριψης σε 

αξιολογήσεις που έγιναν και κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος της χρονιάς. Επίσης, 

έχει ανακαλυφθεί ότι τα νήπια που δεν αρέσουν στους συνομηλίκους τους έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να δέχονται αρνητική αντιμετώπιση καθώς και τιμωρητικούς 

τρόπους από τους συμμαθητές τους, να αποφεύγονται φανερά και να αποκλείονται 

από ομαδικές δραστηριότητες (Ladd et al., 1996· Ladd et al., 1983). 

 

Πειραματικές έρευνες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αναφορικά με τη συμπεριφορά 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Coplan, Rubin, Fox, Calkins, & Stewart, 1994· 

(Stormshak & Webster-Stratton, 1999), μελέτες της κοινωνικής συμπεριφοράς εντός 

της τάξης και ανεπίσημες συζητήσεις τόσο με γονείς όσο και με εκπαιδευτικούς, 

έχουν αναδείξει κι άλλες ενδεχόμενες συμπεριφορές που δύναται να εμφανίζονται 

στους συμμαθητές και να επηρεάζουν την κοινωνιομετρική θέση. Οι Keane και Calkins 

(2004), παραδείγματος χάρη, ανακάλυψαν ότι τα νήπια γίνεται να αναφερθούν 

αξιόπιστα στη συμπεριφορά που αποκαλυπτόταν από τους συμμαθητές τους τύπου, 

«αυταρχικός», «άγριος», «ύπουλος», ενώ γίνεται και να αναφέρουν τους συμμαθητές 

που κλαίνε εύκολα και είναι στόχος για πειράγματα μέσα στο σύνολο της τάξης. 

 

Οι (Ironsmith & Poteat, 1990) αποκάλυψαν, ακόμα, ότι η αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές είχε σχέση με τη θετική κοινωνιομετρική θέση σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, καθώς το επιθετικό παιχνίδι συσχετιζόταν με αναφορές των δασκάλων για 

προβλήματα συμπεριφοράς. Ειδικότερα, η έρευνα φανέρωσε ότι και οι δύο, και οι 

θετικές κοινωνικές συμπεριφορές και οι επιθετικές, συνεισφέρουν στις σχέσεις που 

θα σχηματιστούν με τους συμμαθητές. 

 

3.6. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κοινωνιομετρία 

 

Ο Hymel αναφέρεται σε τρεις κοινωνιομετρικές τεχνικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε παιδιά, τη μέθοδο υποδείξεων (nomination measures), τη μέθοδο 

συνολικών εκτιμήσεων της ομάδας (rating- scale measures) και τη μέθοδο σύγκρισης 

(paired-comparison measures). 
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Η πρώτη τεχνική που αναφέρει ο Hymel αναπτύχθηκε από τον Moreno. Κάθε μαθητής 

οφείλει να κατονομάσει τους συμμαθητές του που ανταποκρίνονται είτε θετικά είτε 

αρνητικά σε κάποια κριτήρια είτε γενικά είτε συγκεκριμένα.  

 

 Η δεύτερη έχει εμπνευστές τους Thompson και Powell (1951) (όπως αναφ.(Wasik, 

1987) όπου κάθε παιδί καλείται να βαθμολογεί τους συνομηλίκους του μεμονωμένα 

σε μια κλίμακα τύπου likert σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ο Schofield & Whitley ( 

1983) (όπως αναφ. Μπίκος, 2004) αναφέρει ότι και οι δυο παραπάνω τεχνικές είναι 

εξίσου σωστές για την μελέτη των κοινωνικών σχέσεων, απλά η κάθε μια μελετάει 

διαφορετικά πράγματα. Η τεχνική των υποθέσεων ενδείκνυται για έρευνες που 

σχετίζονται με τις προτιμήσεις στη φιλία ενώ η τεχνική των εκτιμήσεων 

επικεντρώνεται στο κοινωνικό status των μαθητών. 

 

Η τρίτη μέθοδος της σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε από τον Koch (1933) (όπως αναφ. 

(Wasik, 1987). Σε αυτή τη μέθοδο, κάθε παιδί παρουσιάζεται με κάθε πιθανό 

συνδυασμό δύο συνομηλίκων της τάξης και καλείται να δηλώσει προτίμηση για ένα 

από κάθε ζεύγος, βασισμένο σε μια ερώτηση όπως "με ποιον θα ήθελες να παίξεις 

περισσότερο;" (Wasik, 1987). 

Μια εξίσου σημαντική μέθοδος είναι του κοινωνιογνωστικού χάρτη (social congnitive 

mapping) όπου οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν είτε με μορφή συνέντευξης είτε 

με μορφή ερωτηματολογίου  στο ερώτημα «ποιοι μαθητές παίζουν μεταξύ τους;» Έτσι 

διαμορφώνονται τα επικοινωνιακά δίκτυα που αναπτύσσονται στην τάξη, την θέση 

του μαθητή όσων αφορά την ομάδα αλλά και η θέση της ομάδας στο δίκτυο της τάξης 

(Avramidis, 2010). 

 

3.7. Αξιοπιστία 

 

Σύμφωνα με τους Gronlund και Barnes (1956) το επίπεδο αξιοπιστίας στις 

κοινωνιομετρικές μελέτες είναι συνδεδεμένο με δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η 

φύση του κριτηρίου (κοινωνιομετρικό ερώτημα) και ο δεύτερος είναι το πλήθος των 

επιλογών. Τα αποτελέσματα των κοινωνιομετρικών μελετών είναι πιο αξιόπιστα 

εφόσον: α)  γίνεται χρήση με καθορισμένα κριτήρια και β) αυξάνεται το πλήθος των 
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επιλογών. Επιπροσθέτως, με βάση  τους ίδιους ερευνητές, εξαιτίας του ότι στις 

μελέτες τους δεν υπήρξαν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των τεσσάρων και των 

πέντε επιλογών, τίθεται ως ελάχιστο πλήθος επιλογών οι τέσσερις (1956). Οι Jiang και 

Cillessen, (2005) σε μετα-ανάλυση 77 ερευνών, ανακάλυψαν ότι οι παράγοντες 

επηρεασμού της σταθερότητας των κοινωνιομετρικών μελετών είναι τέσσερις: η 

ηλικία των παιδιών, το φύλο, η χρονική διαφορά των δύο μετρήσεων και το έτος 

δημοσίευσής τους, εκτιμώντας ότι σε πολλούς προηγούμενους ερευνητές οι γνώσεις 

σχετικά με την αξιοπιστία ήταν εκ πείρας και εννοιολογικές. Αντιστοίχως και στην 

αναπτυξιακή ψυχολογία τόσο οι συμπεριφορές όσο και τα γνωρίσματα συνηθίζουν να 

μεταβάλλονται σε  σταθερότερα όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, (Wohlwill, 1973), 

επομένως και στη βιβλιογραφία της κοινωνιομετρίας η σταθερότητα εντοπίζεται τις 

περισσότερες φορές σε  πιο χαμηλά επίπεδα στις νεαρότερες ηλικίες συγκριτικά με τις 

μεγαλύτερες. Παραδείγματος χάρη, ο Asher et al. (1979), ανακάλυψαν ότι οι 

ονομαστικές επιλογές των μαθητών του δημοτικού είναι σταθερότερες συγκριτικά με 

αυτές των μαθητών του νηπιαγωγείου. Η ύπαρξη μεγάλης χρονικής περιόδου 

ανάμεσα στις δύο μετρήσεις επηρέασε θετικά τα μεγαλύτερα παιδιά συγκριτικά με τα 

μικρότερα. Υπήρξε μείωση της σταθερότητας γρηγορότερα στα μεγαλύτερα παιδιά, τη 

στιγμή που μειώθηκε και η διάρκεια του παρεμβαλλόμενου χρονικού διαστήματος. 

Όσον αφορά τον τέταρτο παράγοντα, την επίδραση του φύλου στη σταθερότητα των 

απαντήσεων, ένα μεγάλο τμήμα των αγοριών του δειγματοληπτικού χώρου 

παρουσίασε μικρότερη σταθερότητα στο κομμάτι της αποδοχής (Jiang & Cillessen, 

2005) (όπως αναφ. Ευκαρπίδης, 2015). 

 

3.8. Κριτική για την εφαρμογή του κοινωνιομετρικού τεστ 

 

Οι E. Hohn & G. Seidel (1976) (όπως αναφ. Καψάλη) εντοπίζουν ως βασικό 

μειονέκτημα της κοινωνιομετρίας την έλλειψη των κινήτρων. Ενώ παρουσιάζονται οι 

σχέσεις μεταξύ των μελών και οι αλληλεπιδράσεις τους μέσα από τα 

κοινωνιογράμματα και τις κοινωνιομετρικές έρευνες δεν δίνεται έμφαση στην αιτία 

που επιλέγονται τα συγκεκριμένα άτομα. Θεωρούν επιφανειακή την απεικόνιση των 

διαπροσωπικών σχέσεων και στιγμιαία η χρήση του έχει μικρή διάρκεια. Ο 

Γρηγοριάδης από την άλλη αναφέρει ότι το κοινωνιόγραμμα αποτελεί ένα 

διαγνωστικό εργαλείο το οποίο προειδοποιεί μέσω μηνυμάτων για δυσκολίες που 
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πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός. Διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στο 

σχηματισμό ομάδων, να λειτουργήσει ως αφορμή για τον εντοπισμό της αιτίας 

περιπτώσεων απομόνωσης, συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των μαθητών.  

Εξίσου σημαντικό μειονέκτημα είναι οι απαντήσεις των ερωτώμενων. Πολλές φορές 

υποσυνείδητα δεν απαντούν τι πραγματικά θέλουν αλλά τι επιθυμούν με αποτέλεσμα 

να αλλοιώνονται τα αποτελέσματα του κοινωνιογράμματος. Γι’ αυτό απαραίτητη 

προϋπόθεση για την χρήση κοινωνιογράμματος είναι ο ερευνητής να εξασφαλίσει την 

εμπιστοσύνη του δείγματος (Καψάλης, 2004). 

 

Ο Μπίκος (2004) εξηγεί ότι η γνώμη των παιδιών είναι επηρεασμένη από πρότυπα, 

προσδοκίες και ατομικές ανάγκες. Ο τρόπος που ένα παιδί αντιλαμβάνεται και 

αντιμετωπίζει κάποιον, ονομάζεται διαπροσωπική αντίληψη. Η αντίληψη του ατόμου 

επηρεάζεται από διάφορους λόγους όπως η ψυχολογία και οι εμπειρίες. Ακόμη, η 

αντίληψη για ένα χαρακτηριστικό ενός ατόμου μπορεί να αλλάξει τη συνολική εικόνα 

του ατόμου. Σημαντικοί εξίσου παράγοντες είναι το περιβάλλον, οι προηγούμενες 

εμπειρίες και η τάση του ατόμου να γενικεύει μεμονωμένα στοιχεία, παράλληλα να 

τα τοποθετεί σε γνωστικές κατηγορίες και να συμπεριφέρεται σαν να είναι όμοια ενώ 

στην ουσία είναι διαφορετικά. 

 

Οι κοινωνιολόγοι από την αρχή της εισαγωγής της κοινωνιομετρίας στην σχολική τάξη 

έδειξαν έντονο προβληματισμό για την ικανότητα των μικρών παιδιών να απαντούν 

υπεύθυνα και ώριμα. Τα παιδιά λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης τους, μεταβάλλουν 

συνεχώς τις αντιλήψεις τους και κατ’ επέκταση και τη γνώμη τους. Τα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για την επιλογή των συμμαθητών τους 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κοινό παιχνίδι, στις κοινές δραστηριότητες, στο αν 

μοιράζονται κάτι και στην ετοιμότητα για παιχνίδι δηλαδή στην “αμοιβαιότητα”. Τα 

παιδιά τρίτης με πέμπτης δημοτικού βασίζονται στο συναισθηματικό δέσιμο, στη 

συμπαράσταση και στην ετοιμότητα για συνεργασία γενικά στην “διαπροσωπική 

ευαισθησία”. Τα παιδιά της τελευταίας τάξης του δημοτικού μέχρι και το γυμνάσιο 

στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στην κατανόηση και στα κοινά ενδιαφέροντα και 

στάσεις. Απεναντίας κριτήρια απόρριψης για την πρώτη ηλικιακή ομάδα αποτελούν η 

επιθετικότητα και η ενοχλητική συμπεριφορά. Για τη δεύτερη ηλικιακή ομάδα 

επηρεάζουν οι λεκτικές προσβολές, η μη τήρηση κανόνων και το ανύπαρκτο 
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ενδιαφέρον από το συμμαθητή. Η τελευταία ομάδα στηρίζεται στην απώλεια 

εμπιστοσύνης, στην κοινωνική απόρριψη και στην δυσκολία εμπιστοσύνης (Μπίκος, 

2004). Πράγμα που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλοι οι εκπαιδευτικοί που 

χρησιμοποιούν την κοινωνιομετρία στην τάξη τους και να μπορούν αναστοχάζονται 

τους στόχους και τις προσδοκίες τους.   

 

   3.9.  Κοινωνιομετρία με τη χρήση λογισμικού Group 

Dynamics 

 

Ο προγραμματιστής Simone Capretti δημιούργησε το 2012 το πρόγραμμα Group 

Dynamics έκδοση 1.0.1 όπου επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από το 

κοινωνιομετρικό τεστ που διενεργείται σε μία ομάδα. Το αποτέλεσμα που παράγει, 

δηλαδή τα γραφήματα εξόδου αναλύουν τη κοινωνική δυναμική  ομάδας.  Η 

εφαρμογή του είναι απλή και αποτελείται από εύχρηστο περιβάλλον. Παρέχει ταχεία 

και αξιόπιστα αποτελέσματα με μορφή γραφημάτων. Τα δεδομένα είτε γράφονται 

εκείνη τη στιγμή είτε εισάγονται από κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα. Έχει δυνατότητα 

για μια έως δέκα ερωτήσεις και μια έως πενήντα αντικείμενα δηλαδή πρόσωπα. 

Γίνεται διάκριση μεταξύ φύλου, τα κορίτσια συμβολίζονται με ροζ και τα αγόρια με 

γαλάζιο και εξάγει διαγράμματα σύγκρισης θετικών και αρνητικών απαντήσεων, 

ομαδικά κοινωνιογράμματα, διαγράμματα που στηρίζονται στην κοινωνική κατάταξη 

του Coie and Dadge (1983) και σε διαγράμματα που αναλύουν τον βαθμό στον οποίο 

τα μέλη μιας ομάδας αντιμετωπίζονται ως συμπαθή ή ως αντιπαθή  

(https://groupdynamics.en.softonic.com/download#downloading).  

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις 

 

Η παρούσα εργασία ερευνά την διάθρωση των κοινωνικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μελών μικρών ομάδων προσχολικής ηλικίας που 

εμπλέκονται σε ομαδικές δραστηριότητες ρομποτικής. Έναυσμα για την επιλογή του 

θέματος αποτέλεσε η ανάγκη ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Στις 

https://groupdynamics.en.softonic.com/download#downloading). 
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σύγχρονες κοινωνίες είναι επιτακτική η ανάγκη τα παιδιά μικρών ηλικιών να μάθουν 

να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται. Η τεχνολογία από την άλλη είναι τόσο 

συνυφασμένη με την καθημερινότητα των παιδιών με αποτέλεσμα τα περιβάλλοντα 

μάθησης χωρίς τεχνολογία να οδηγούν σε περιβάλλοντα που δεν αντικατοπτρίζουν 

την πραγματικότητα (Berson & Berson, 2010), έτσι ώστε η ένταξη της τεχνολογίας στο 

πρόγραμμα σπουδών να αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Υπάρχουν διάφορα είδη 

τεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσχολική ηλικία, στη 

συγκεκριμένη εργασία όμως θα χρησιμοποιηθεί η ρομποτική και ο προγραμματισμός. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση ρομποτικών παιχνιδιών είναι κατάλληλη για τους 

μαθητές μικρών ηλικιών επειδή αναπτύσσουν ικανότητες, κινητικές δεξιότητες, το 

συντονισμό ματιού- χεριού και κοινωνικές δεξιότητες όπως συνεργασία και ομαδική 

εργασία (Bers, 2008). 

 

Με βάση τα παραπάνω και την βιβλιογραφική ανασκόπηση οι ερευνητικές υποθέσεις 

διατυπώνονται ως εξής: 

1. Η χρήση ομαδικών δραστηριοτήτων ρομποτικής βοηθάει στην βελτίωση των 

κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται σε μία ομάδα προσχολικής ηλικίας. 

2. Τα ρομποτικά παιχνίδια είναι εφικτό να υποστηρίζουν ομαδικές 

δραστηριότητες με στόχο την κοινωνικοποίηση, για αυτή την ηλικία. 

3. Οι τεχνικές απαιτήσεις στο χειρισμό του ρομποτικού παιχνιδιού δεν 

εμποδίζουν την εφαρμογή σε αυτή την ηλικία.  

 

4.2. Έρευνα 

 

Ως ερευνητική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η κοινωνιομετρία με την μέθοδο των 

υποδείξεων χωρίς ιεραρχική κατάταξη. Χρησιμοποιώντας τη μη ιεραρχική κατάταξη 

μπορούν να συνδυαστούν στοιχεία από τρεις διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή 

των δεδομένων, δηλαδή από τη συνέντευξη των μαθητών, την παρατήρηση του 

ερευνητή και τις συνεντεύξεις από τους εκπαιδευτικούς (Bukowski, Hoza, & Boivin, 

1994) εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της 

έρευνας. Στη συνέχεια διαμορφώθηκαν οι κοινωνιομετρικοί πίνακες λαμβάνοντας 

υπόψη και τα στοιχεία  από τις μεθόδους συλλογή δεδομένων.  
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4.3. Δείγμα 

 

Η έρευνα που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάιο του 2018 σε 2 

νηπιαγωγεία με δείγμα ευχέρειας, στο ολοήμερο τμήμα νηπιαγωγείου του δήμου 

Λαγκαδά και σε 2 τμήματα (κλασσικό και ολοήμερο) νηπιαγωγείο των δυτικών 

συνοικιών του δήμου Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στα 

παραπάνω νηπιαγωγεία είναι 50 μαθητές και συμμετείχαν όλοι στην έρευνα. Από 

τους 50 μαθητές οι 24 ήταν κορίτσια και οι 26 αγόρια. Σχετικά με την ηλικία, οι 12 

μαθητές ήταν προ-νήπια ενώ οι 38 νήπια. 

 

4.4. Συλλογή δεδομένων 

 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την μέθοδο της «τριγωνοποίησης», με τον 

συνδυασμό τριών μεθόδων συλλογής δεδομένων για την μελέτη της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς (Cohen & Manion, 1997). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τρεις 

τρόπους,  με κοινωνιομετρικά τεστ, με παρατήρηση και με συνεντεύξεις των 

νηπιαγωγών. Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα δύο φορές πριν και μετά της 

παρέμβασής μας. Ο δείκτης της σταθερότητας, που ονομάζεται test-retest reliability 

coefficient (Aiken, 1996), φανερώνει τον βαθμό συνέπειας ανάμεσα σε δύο μετρήσεις 

που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Λόγω της μεταβολής 

των συνθηκών κατά την χρονική περίοδο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο μετρήσεις, ο 

δείκτης σταθερότητας τις περισσότερες φορές είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση 

που παρεμβάλλεται μικρή χρονική περίοδος ανάμεσα στις μετρήσεις, σε σχέση με 

όταν παρεμβάλλεται μεγάλη χρονική περίοδος. 

 

Αρχικά ο ερευνητής παρατήρησε, με τη μέθοδο ελεύθερη παρατήρηση, τα παιδιά 

μισή ώρα κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού και σημείωσε κάθε παιδί με 

ποιο παιδί παίζει αλληλεπιδραστικά και όχι παράλληλα. Ακόμη ρωτήθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί σε μορφή συνέντευξης να αναφέρουν για κάθε παιδί με ποιον παίζει 

πιο συχνά, με ποιο λιγότερο και με ποιο δεν θέλει καθόλου να έχει συναναστροφές. 

Το τρίτο εργαλείο ήταν το κοινωνιομετρικό τεστ. Για την τρίτη υπόθεση τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν τα παιδιά και την 
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παρατήρηση κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Μέσα από φύλλα εργασίας μπορεί ο 

ερευνητής, στην προκειμένη περίπτωση, να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό οι μαθητές 

κατανόησαν τη γνώση και μπορούν να την αποδώσουν στο χαρτί.  

 

4.5. Προετοιμασία-Δημιουργία κοινωνιομετρικό τεστ 

 

Στην κοινωνιομετρία για τη συλλογή δεδομένων για τα συναισθήματα και τις σχέσεις 

που αναπτύσσονται σε μία ομάδα, δηλαδή για τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες 

χρησιμοποιείται το κοινονιομετρικό τεστ. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο μικρής 

έκτασης που απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ομάδας. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια, είτε αυτά είναι υποκειμενικά, βασιζόμενα σε 

επιθυμίες είτε είναι αντικειμενικά, όπως οι ικανότητες του ατόμου για ομαδική 

εργασία. Ο Moreno τονίζει ότι οι ερωτήσεις θα πρέπει να καθορίζουν τα 

διαπροσωπικά αισθήματα σε σχέση με ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Το κριτήριο θα 

πρέπει να είναι συγκεκριμένο, σαφές και να σχετίζεται με την πράξη. Ακόμη οι 

ερωτήσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν έναν σκοπό για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

ομάδας και στη διατύπωση της ερώτησης να διευκρινίζεται ο αριθμός των επιλογών. 

Ο Hoffman (2001) προσθέτει ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι απλά και να συνδέονται 

με τις εμπειρίες των ερωτώμενων, ειδάλλως οι απαντήσεις θα κλονίσουν την 

αξιοπιστία της έρευνας. Τα κριτήρια έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν είναι 

πραγματικά και όχι υποθετικά. Ο Hales (όπως αναφ. Hoffman, 1985) τονίζει ότι τα 

κριτήρια πρέπει να είναι προσανατολισμένα στο μέλλον. Τα αποτελέσματα 

χρησιμοποιούνται για να διαμορφώνονται τα όρια της τάξης. Κατά το σχεδιασμό των 

κριτηρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να διατηρείται η συνοχή της ομάδας και 

να ανταποκρίνεται στο στάδιο ανάπτυξης της ομάδας στόχου.  

 

Τα κριτήρια εξαρτώνται από το σκοπό της έρευνας. Αν στόχος του εκπαιδευτικού είναι 

η διαμόρφωση προσωρινών ομάδων για κάποια εργασία, project ή δραστηριότητα 

τότε το συγκεκριμένο κριτήριο θα μπορούσε να περιορίζεται στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Τα κριτήρια που ειδικεύονται ιδιαίτερα σε μία κατάσταση έχουν 

μικρή διαγνωστική αξία ακόμη και αν ειδικεύονται σε ρεαλιστικές καταστάσεις 

επιλογής. Τα κριτήρια για να έχουν μεγαλύτερη διαγνωστική αξία θα πρέπει να είναι 

πιο γενικά να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά που είναι πιο σταθερά στη δομή μιας 
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ομάδας όπως ποιος θα ήθελες να κάτσει δίπλα σου, με ποιον θέλεις να παίζεις. 

Τέτοια κριτήρια είναι πιο σταθερά και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο 

(Bronfenbrenner, 1943). 

 

Κατά τη διεξαγωγή του κοινωνιομετρικού τεστ θα πρέπει η ομάδα να έχει απόλυτη 

εμπιστοσύνη στο άτομο που πραγματοποιεί το ερωτηματολόγιο, για να απαντήσουν 

τα μέλη της με ειλικρίνεια. Ακόμη ο χώρος στον οποίο θα διεξαχθεί το 

κοινωνιομετρικό τεστ θα πρέπει να είναι οικείος στα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός κατά τη 

διάρκεια των οδηγιών θα πρέπει να είναι κατανοητός και σαφής έτσι ώστε να 

κατανοήσουν οι μαθητές ότι θα υπάρχει εχεμύθεια από την πλευρά του. Όλα τα 

άτομα της ομάδας θα πρέπει να λάβουν μέρος στη διαδικασία, ακόμη και οι απόντες. 

Με την τήρηση των παραπάνω εξασφαλίζεται και η εγκυρότητα του κοινωνιομετρικού 

τεστ (Moreno όπως αναφ. ο Μπαρκιτζής, 2004). 

 

Πολλές συζητήσεις έγιναν για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 

αρνητικές επιλογές, απορρίψεις στο ίδιο το άτομο αλλά και  σε όλη ομάδα. Η έλλειψη 

των αρνητικών επιλογών αποτελεί πρόβλημα ερευνητικό αφού δεν μπορεί να 

ολοκληρωθεί η εικόνα της δομής της ομάδας (Asher/ Coie). Με αποτέλεσμα η έρευνα 

να παραμείνει ημιτελής με λανθασμένα αποτελέσματα. Όπως αναφέρει ο Καψάλης 

(2004) η χρήση του κοινωνιομετρικού τεστ με τη χρήση αρνητικών επιλογών μπορεί 

να εφαρμοστεί όταν ο εκπαιδευτικός προσεγγίσει το θέμα με ευαισθησία και η σχέση 

του με τους μαθητές είναι σχέση εμπιστοσύνης. Προτείνει μάλιστα την δημιουργία 

δυο κοινωνιομετρικών τεστ, το ένα θα περιλαμβάνει τις θετικές επιλογές και το 

δεύτερο τις αρνητικές. Η διανομή των τεστ στους μαθητές θα πρέπει να γίνεται με 

διαφορά λίγων ημερών. Έτσι οι μαθητές κατανοούν την ανάγκη των αρνητικών 

επιλογών και δεν επηρεάζεται η ομάδα αρνητικά αλλά δημιουργικά. Αφού κατανοούν 

ότι με αυτόν τον τρόπο δεν στιγματίζουν κάποιον αλλά δίνουν έμφαση στα κίνητρα 

που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για την αιτιολόγηση της επιλογής τους. Η 

Δεληκωστοπούλου και ο  Γράψας (όπως αναφ. Καψάλης 2004) τονίζουν ότι ο 

ερευνητής δεν πρέπει να πιέσει τα παιδιά να απαντήσουν οπότε δεν υφίσταται θέμα 

προβληματισμού. Από την άλλη όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η  

ειλικρινής συμμετοχή τους θα βοηθήσει την ομάδα στην επίλυση συγκρούσεων. 

 



42 
 

Στην παρούσα εργασία λόγω του μικρού της ηλικίας και την αδυναμία στην γραφή το 

κοινονιομετρικό τεστ έγινε με την μορφή παιχνιδιού για να μπορούν για εκφραστούν 

ελεύθερα χωρίς δισταγμό, με την μέθοδο της συνέντευξης.  Αρχικά ενημερώθηκαν τα 

παιδιά  για τον σκοπό του ερευνητή. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν ότι ο 

ερευνητής θέλει να μελετήσει τους φίλους των παιδιών και να τους βοηθήσει να 

κάνουν και καινούργιους. Ρωτήθηκαν τα παιδιά αν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι του 

δημοσιογράφου και μετά την θετική απάντηση των παιδιών ο ερευνητής έπαιρνε 

ατομικά και μυστικά την συνέντευξη από τους μαθητές σε οικείο για τα παιδιά 

περιβάλλον. Τονίστηκε στα παιδιά η σημασία της μυστικής απάντησης πράγμα που 

σεβάστηκαν εκτός από μια περίπτωση που η εκπαιδευτικός το ξανά συζήτησε με το 

συγκεκριμένο παιδί. Ο ερευνητής ρωτούσε το παιδί να του πει «τρεις συμμαθητές του 

που θέλει να παίζει μαζί τους και τρεις που δεν θέλει» και να αιτιολογήσει την 

απάντηση του. Τηρώντας τις παραπάνω συνθήκες, σύμφωνα με τον Moreno, 

εξασφαλίζεται η εγκυρότητα του κοινωνιομετρικού τεστ (Μπακιρτζής, 2004). Τα 

παιδιά είχαν μπροστά τους φωτογραφίες όλων των συμμαθητών τους με τα ονόματα 

τους (Maassen, 2004). 

 

5.1. Περιγραφή παρέμβασης 

 

Η παρέμβαση μας διήρκησε 3 μέρες σε κάθε νηπιαγωγείο, με την εφαρμογή 8 

δραστηριοτήτων οι οποίες χωρίστηκαν σε τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη φάση 

πραγματοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες η μία λειτούργησε ως έναυσμα αποτέλεσε 

ο προβληματισμός για την ενεργοποίηση των παιδιών στο θέμα και η δεύτερη ως 

πηγή για τον εντοπισμό προϋπάρχουσων γνώσεων από τα παιδιά. Στη δεύτερη φάση 

εστίαζε στην γνωριμία των παιδιών με τα κουμπιά και στην εξοικείωση τους με την 

κίνηση του bee bot μέσα από δυο δραστηριότητες. Στη τρίτη φάση με την βοήθεια 

τεσσάρων δραστηριοτήτων έδινε έμφαση στην κίνηση στον χάρτη μέσα από ομαδο-

συνεργατικές δραστηριότητες και στην τέταρτη φάση γίνεται η αξιολόγηση των όσων 

έχουν δουλευτεί.  
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5.1.1. Σκοπός 

 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι  τα παιδιά να αναπτύξουν νέες επιδράσεις 

μεταξύ τους χρησιμοποιώντας δραστηριότητες ρομποτικής καθώς και να 

εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό του ρομποτικού παιχνιδιού. 

 

5.1.2. Ένταξη της παρέμβασης στο πρόγραμμα σπουδών: 

 

Το σενάριο που αναπτύσσεται με θέμα «Η Μάγια, η μέλισσα και οι φίλες της» είναι 

συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2011) και 

εντάσσεται στην κατεύθυνση μελέτη περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή τους. Το συγκεκριμένο θέμα 

εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της Γλώσσας, της Δημιουργίας και 

έκφρασης, του «Παιδί και Περιβάλλον» και της ρομποτικής προάγοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού. Το προγραμματιζόμενο παιχνίδι που επιλέχθηκε για την 

παρούσα εργασία είναι το bee bot το οποίο χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών 

τους δραστηριοτήτων και είναι κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας (Μισιρλή & Κόμης, 2012). 

 

5.1.3. Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

 

Τα παιδιά μετά το τέλος της διδασκαλίας θα είναι ικανά να: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

Γλώσσα: 

- εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο χρησιμοποιώντας εύστοχα το 

λεξιλόγιο του προγραμματισμού. 

Μαθηματικά: 

- κατανοούν χωρικές έννοιες προσανατολισμού (μπροστά, πίσω, αριστερά, 

δεξιά) 

- κάνουν εκτιμήσεις και συγκρίσεις. 
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Παιδί και περιβάλλον: 

- διερευνήσουν τον χώρο και να προσανατολίζονται σε σχέση με σταθερά 

σημεία. 

Δημιουργία και έκφραση: 

- μιμηθούν την κίνηση των ρομπότ και να βιώσουν τον τρόπο μετακίνησης του. 

Ρομποτική: 

- κατανοήσουν ότι η κίνηση του ρομπότ είναι απόρροια ανθρώπινης εντολής. 

- εξοικειωθούν με τα κουμπιά του bee bot.  

- προγραμματίζουν ένα bee bot. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

- απεικονίζουν με απλά σύμβολα τις μετακινήσεις του bee bot και να 

καταγράφουν μια διαδρομή. 

- αποκωδικοποιούν τα σύμβολα και να προγραμματίζουν τα bee bot . 

- αντιστοιχίζουν τις καρτέλες που απεικονίζουν τα κουμπιά του bee bot με την 

κίνηση που θα κάνει.  

Σε επίπεδο στάσεων: 

- συνεργάζονται σε μία ολιγομελή ομάδα. 

- σέβονται τους συμμαθητές τους, να ακούν την άποψη των υπολοίπων. 

- εκφράζουν την αντίρρηση τους με επιχειρήματα. 

- περιμένουν τη σειρά τους. 

Στόχοι ως προς τη μάθηση 

- Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη μέσα 

από τη συνεργατική μάθηση. 

- Να αναπτύξουν τις αναγκαίες μεταγλωσσικές δεξιότητες. 

- Να αυτενεργούνε, να πειραματίζονται, να ακολουθούν οδηγίες και να 

επαναλαμβάνουν διαδικασίες με τη μέθοδο της αυτοκαθοδήγησης. 

 

5.1.4. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών: 

 

Ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς πριν την παρέμβαση μας να προετοιμάζουν τους 

μαθητές να αναγνωρίζουν με τις έννοιες του προσανατολισμού αριστερά και δεξιά και 

να μην εντάξουν τα bee bot  στο πρόγραμμα τους στα τμήματα τους πράγμα που 

σεβάστηκαν.   
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5.1.5. Οργάνωση τάξης – Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

 

Η ολομέλεια ως θέση αναφοράς θα έχει την παρεούλα όπου θα γίνει το έναυσμα, η 

εξοικείωση και η παρουσίαση της κάθε δραστηριότητας. Παρόλα αυτά κατά τη 

διάρκεια του εναύσματος τα παιδιά θα κατευθυνθούν και στον προαύλιο χώρο όπου 

ο ερευνητής από πριν θα έχει τοποθετήσει τις μέλισσες bee bots. Ο εσωτερικός χώρος 

εργασίας και πειραματισμού των ομάδων θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένος ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να εργαστούν ομαδικά (Germanos, 

Ikonomou & Tzekaki, 1997). Να μπορούν να τοποθετήσουν τα «χαλιά» των bee bot σε 

σταθερό έδαφος και δίπλα ή έστω κοντά να τοποθετηθούν τα «χαλιά» των παιδιών 

bee bot και τα φύλλα εργασίας.  

 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από 5 έως 7 bee bots ανάλογα με τον αριθμό 

των ομάδων,  πλαστικοποιημένες καρτέλες συμβόλων (μπροστά, πίσω, αριστερά, 

δεξιά και go), κονκάρδες με τους ρόλους που θα έχει κάθε παιδί, γιλέκο ή κεραίες για 

το παιδί με τον ρόλο του bee bot, «χαλί» με σημεία αναφοράς για κάθε ομάδα, 

«χαλί» με την γειτονιά των bee bots για κάθε ομάδα, αντίστοιχα «χαλιά» για τα bee 

bots – παιδιά και φύλλα εργασίας. 

 

5.1.6. Διαμόρφωση ομάδων 

 

 Στην παρούσα εργασία οι ομάδες που θα μελετηθούν είναι κυρίως τριών ατόμων ενώ 

σε ένα τμήμα διαμορφώθηκαν και ομάδες των τεσσάρων ατόμων λόγω του αριθμού 

των μαθητών. Οι ομάδες νηπιακής ηλικίας ενδείκνυται να αποτελούνται από δύο έως 

τρία μέλη επειδή μπορούν πιο εύκολα να μάθουν,  να διατηρούν τη σειρά τους, να 

ακούν τους άλλους και να διαπραγματεύονται οι απόψεις τους. Οι μεγαλύτεροι 

μαθητές που έχουν εξοικειωθεί με τη λειτουργία των ομάδων μπορούν να 

συνεργαστούν μέχρι πέντε άτομα (ΔΕΠΠΣ, 2011). Η σύνθεση των ομάδων 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με το κοινωνιόγραμμα.  

 

Τα κοινωνιογράμματα σύμφωνα με τον Moreno αναπαριστούν σχηματικά τις έλξεις 

και τις απωθήσεις μεταξύ των μελών. Τα μέλη συμβολίζονται με κύκλους τα κορίτσια 



46 
 

και με τετράγωνα τα αγόρια. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους 

συμβολίζονται με βέλη που ενώνουν τους κύκλους ή τα τετράγωνα. Ο Τσιπλητάρης 

προτείνει τη δημιουργία διαφορετικών διαγραμμάτων για τις επιλογές και τις 

απορρίψεις, σε αντίθεση με άλλους ερευνητές που προτείνουν το κοινό 

κοινωνιόγραμμα  συμβολίζοντας την προτίμηση με το βέλος ευθεία γραμμή και την 

απώθηση με διακεκομμένο. Τα κοινωνιογράμματα μπορεί να είναι είτε ομαδικά είτε 

ατομικά. Τα ομαδικά διαγράμματα παρέχουν πληροφορίες για όλη τη κοινωνική δομή 

της και την κοινωνική της ωριμότητας και τη θέση των μελών. Τα ομαδικά 

κοινωνιογράμματα πολλές φορές λόγω όγκου πληροφοριών είναι δυσανάγνωστα, γι’ 

αυτό είτε δημιουργούνται περισσότερα και μικρότερα (Τσιπλητάρης, 2010) είτε 

χρησιμοποιείται “η τεχνική του στόχου” (Northway). Στην “τεχνική του στόχου” 

υπάρχουν τρεις ομόκεντροι κύκλοι ένας για κάθε επίπεδο δημοτικότητας, δημοφιλής, 

μεσαίου όρου και απομονωμένου. Τα άτομα με τις περισσότερες επιλογές 

τοποθετούνται στο κέντρο, με τις λιγότερες στις άκρες και οι μεσαίες στο μεσαίο 

δακτύλιο. Η αρχή του κοινωνιογράμματος πρέπει να γίνει από τις θετικές ψήφους 

αφού πρώτα έχουν απομονωθεί από τις αρνητικές (Δεληκωστοπούλου κ.α., 1981).  

 

Οι τριμελείς ομάδες διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να υπάρχουν δύο προτιμήσεις και μία 

απόρριψη. Προσπαθήσαμε να ισχύσουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

     

          Σχήμα: 1    Σχήμα: 2   Σχήμα: 3   

 

Όπου η συνεχόμενη γραμμή είναι η προτίμηση και η διακεκομμένη η απόρριψη. Σε 

ένα τμήμα μόνο εξετάσαμε τις σχέσεις τριών παιδιών που είχαν την μορφή: 
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Σχήμα: 4 

 

Στις τετραμελείς ομάδες η μορφή τους ποικίλει: 

 

    

  Σχήμα: 5   Σχήμα: 6 

 

Στη διαμόρφωση των ομάδων δεν υπάρχουν αμοιβαίες προτιμήσεις εκτός από την 

περίπτωση σχήμα 4. Ακόμη σε κάθε ομάδα υπάρχει μία μόνο απόρριψη. Παρακάτω 

παρατίθενται τα κοινωνιογράμματα των τριών τμημάτων, αριστερά με τις προτιμήσεις 

και δεξιά με τις απορρίψεις. 

 

Κοινωνιόγραμμα 1 Τμήματος Λαγκαδά πριν την παρέμφαση με τις προτιμήσεις των παιδιών. 
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Κοινωνιόγραμμα 2 Τμήματος Λαγκαδά πριν την παρέμφαση με τις απορρίψεις των παιδιών. 

 

Στο τμήμα του Λαγκαδά οι ομάδες που διαμορφώθηκαν είναι: 

1Η ομάδα: Λ2, Λ3 και Λ4 

2η ομάδα: Λ6, Λ7 και Λ15 

3η ομάδα: Λ1 ,Λ10 και Λ11 

4η ομάδα: Λ9, Λ12 και Λ13 

5η ομάδα:Λ5, Λ8 και Λ14 

 

 

Κοινωνιόγραμμα 3 Τμήματος Θεσσαλονίκης πριν την παρέμφαση με τις προτιμήσεις των παιδιών. 
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Κοινωνιόγραμμα 4: Τμήματος Θεσσαλονίκης πριν την παρέμφαση με τις απορρίψεις των παιδιών. 

 

 Οι ομάδες στο τμήμα της Θεσσαλονίκης: 

1η ομάδα: Θ1, Θ9 και Θ14 

2η ομάδα: Θ3, Θ8 και Θ11 

3η ομάδα: Θ5, Θ6 και Θ13 

4η ομάδα: Θ4, Θ10 και Θ12 

5η ομάδα:Θ2,  Θ7 και Θ15 

 

Κοινωνιόγραμμα 5 Ολοήμερου τμήματος Θεσσαλονίκης πριν την παρέμβαση μας με τις προτιμήσεις των 
παιδιών. 
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Κοινωνιόγραμμα 6: Ολοήμερου τμήματος Θεσσαλονίκης πριν την παρέμβαση μας με τις                                                      
απορρίψεις των παιδιών. 

 

Οι ομάδες στο ολοήμερο τμήμα της Θεσσαλονίκης: 

1η ομάδα: ΘΟ1, ΘΟ8 και ΘΟ9 

2η ομάδα: ΘΟ2, ΘΟ15 και ΘΟ17 

3η ομάδα: ΘΟ7, ΘΟ4 και ΘΟ5 

4η ομάδα: ΘΟ11, ΘΟ19 και ΘΟ3 

5η ομάδα: ΘΟ14, ΘΟ10, ΘΟ13 και ΘΟ12 

6Η ομάδα: ΘΟ16, ΘΟ6,ΘΟ20 και ΘΟ18 

 

5.1.7. Περιγραφή Παρέμβασης 

 

Α΄Φάση: Έναυσμα  

1η Δραστηριότητα 

Ο ερευνητής παρουσίασε στην ολομέλεια την φίλη του «Μάγια»,  «persona κούκλα» 

με σχήμα μέλισσας, ως έναυσμα. Η χρήση της κούκλας στην νηπιακή ηλικία βοηθάει 

τους μαθητές να ενεργοποιηθούν και να εκφραστούν αβίαστα χωρίς δισταγμούς, 

ντροπή ή φόβο (Παρούση, 2009)   Η «Μάγια» ενημέρωσε τους μαθητές ότι καθώς 

ερχόταν στο σχολείο την ακολούθησαν και πέντε φίλοι της και παρότρυνε τα παιδιά 

να βγουν στην αυλή και να τους συγκεντρώσουν στην παρεούλα.  
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Τα παιδιά αμέσως έβαλαν παπούτσια και κατευθύνθηκαν στην αυλή. Και στις τρεις 

περιπτώσεις οι μαθητές αμέσως κατάλαβαν ότι οι φίλοι της «Μάγια» ήταν τα bee bot 

οπότε σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκαν στην παρεούλα. 

 

2η Δραστηριότητα Προβληματισμός για την ενεργοποίηση των παιδιών 

Τα παιδιά με έκδηλο το ενδιαφέρον να μάθουν για τα bee bots ξεκίνησαν έναν 

καταιγισμό ιδεών. Σύμφωνα με τον Courau (2000)(όπως αναφ. στο Βασάλα και 

Φλογαῒτη, 2002) ο καταιγισμός ιδεών ενεργοποιεί τους μαθητές να εκφραστούν 

ελεύθερα με προϋπάρχουσες γνώσεις ή αντιλήψεις οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα. Μερικά παιδιά ρωτούσαν, άλλα απαντούσαν και 

άλλα ανέφεραν ότι γνώρισαν ή είκαζαν. Όλες οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι 

υποθέσεις μας βοήθησαν στην διαμόρφωση τριών ιστογραμμάτων, ένα για κάθε 

τμήμα, παρόμοια μεταξύ τους.  

 

Σε όλα τα τμήματα αναγνώρισαν ότι τα bee bots είναι ρομπότ και όλοι οι μαθητές 

μπορούσαν να μιμηθούν την κίνηση τους. Επίσης, γνώριζαν το υλικό που ήταν 

φτιαγμένα και είχαν τις ίδιες απορίες, «πως κινείται» και «τι κάνουν τα κουμπιά». Με 

αφορμή των ερωτημάτων οδηγηθήκαμε στην επόμενη δραστηριότητα, γνωριμία με 

τα κουμπιά. 

 

Β΄ Φάση: Γνωριμία των παιδιών με τα κουμπιά και την εξοικείωση τους με την κίνηση 

του bee bot 

 

1η Δραστηριότητα: 

Αρχικά ο ερευνητής έδειχνε στα παιδιά ένα-ένα τα κουμπιά και οι μαθητές έκαναν 

υποθέσεις για τη λειτουργία του κουμπιού. Στην συνέχεια ο ερευνητής εξήγησε στα 

παιδιά τη λειτουργία των κουμπιών και πειραματίστηκαν. Ανέφεραν τα δύο κουμπιά 

που θα πατούσαν (ένα κατεύθυνσης και το go), έκαναν υποθέσεις και στη συνέχεια 

έλεγχαν την υπόθεση με την εφαρμογή της εντολής στο bee bot. Όταν τα παιδιά 

διαπίστωσαν ότι δίνουν εντολές αλλά το bee bot δεν τα υπακούει προβληματίστηκαν. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Janka (2008) πολλοί μαθητές δυσκολεύονται στη χρήση 

του κουμπιού CLEAR.  Ο ερευνητής παρότρυνε τους μαθητές να σκεφτούν αν τους 

θύμιζε κάτι η κίνηση που έκανε το bee bot. Στο ένα μόνο τμήμα θυμήθηκαν ότι ήταν η 
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προηγούμενη εντολή, ενώ στα άλλα δύο τμήματα τους κατεύθυνε ο ερευνητής. Οπότε 

εισάγαμε στον πειραματισμό μας και το κουμπί CLEAR “Χ”. Στο σημείο αυτό είναι 

ωφέλιμο να αναφερθεί ότι σ’ αυτές τις δραστηριότητες δεν έγινε λόγος για το κουμπί 

PAUSE«ΙΙ». Ο ερευνητής εξήγησε στα παιδιά ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν και έγινε 

αποδεκτό. Όταν τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τα κουμπιά, το λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιούμε για τις κατευθύνσεις και τη χρήση του CLEAR περάσαμε στην 

επόμενη δραστηριότητα. 

 

2η Δραστηριότητα 

Ο ερευνητής έδειξε στα παιδιά 

κάρτες με τα βελάκια και τις 

αντιστοίχισαν με το σωστό κουμπί 

στο bee bot, συμβολική 

αναπαράσταση. Στο κάτω μέρος 

κάθε κάρτας υπήρχε και η λέξη της 

αντίστοιχης εντολής. Οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε ομάδες σύμφωνα με 

τις οδηγίες του ερευνητή. Στα μέλη κάθε ομάδας ορίστηκαν διαφορετικοί ρόλοι για 

πιο εποικοδομητική μάθηση (Gary, 1996). Οι ρόλοι σε κάθε ομάδα ήταν τρεις, του 

προγραμματιστή, του παιδιού «bee bot» και του γραμματέα. Για να θυμάται κάθε 

παιδί το ρόλο του, τους δόθηκαν κονκάρδες με αντίστοιχη εικόνα και γιλέκα για τις 

«bee bot». Παρατηρήθηκε όμως ότι τα γιλέκα έφερναν δυσφορία στα παιδιά και γι’ 

αυτό στο δεύτερο και τρίτο τμήμα αντικαταστήσαμε το γιλέκο με στεφάνι κεραίες, 

όπου δεν παρουσιάστηκε ξανά δυσκολία. Οι ομάδες που αποτελούνταν και από 

τέταρτο άτομο εκείνο ήταν ο αναγνώστης. Ο προγραμματιστής έλεγε την εντολή και 

προγραμμάτιζε το bee bot χωρίς να πατήσει το κουμπί go. Ο γραμματέας είχε 

μπροστά του τις κάρτες σε διάταξη όμοια με αυτήν του bee bot και έκανε ότι πατάει 

τα κουμπιά στο bee bot.  Από την άλλη το παιδί «bee bot» εκτελούσε τις εντολές που 

του έδωσε ο γραμματέας μιμούμενος τις κινήσεις του bee bot. Σε αυτό το σημείο 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν στο δεξιά και το αριστερά. Αντί για 

περιστροφή γύρω από τον εαυτό τους έκαναν και ένα βήμα. Με τον έλεγχο που 

πραγματοποιούσαν ξεπεράστηκε αυτό το γνωστικό εμπόδιο. Ο έλεγχος γινόταν με το 

Εικόνα 1: Βελάκια για την εξοικείωση των κουμπιών 
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bee bot, ο προγραμματιστής που αρχικά είχε προγραμματίσει το bee bot έδινε την 

εντολή go και τα παιδιά συγκρίνανε την κίνηση των παιδιών “bee bot” με αυτήν των 

bee bots. Αρχικά οι εντολές ήταν απλές και στην συνέχεια γινόντουσαν πιο σύνθετες. 

Σ’ αυτήν την δραστηριότητα δυσκολεύτηκαν κυρίως τα προ-νήπια  όπου χρειάστηκαν 

να κάνουν τρία με τέσσερα παραδείγματα για να κατανοήσουν την κίνηση που 

προαναφέραμε. Οι υπόλοιποι εάν όχι με το πρώτο παράδειγμα με το δεύτερο το 

είχαν αφομοιώσει. 

 

Γ΄Φάση: Κίνηση στον χάρτη 

1η Δραστηριότητα 

Τα παιδιά αφού γνώρισαν τα κουμπιά και την κίνηση του bee bot έπρεπε να 

εξοικειωθούν με αυτά μέσα από παιχνίδια. Τα παιδιά διατήρησαν τις ομάδες τους 

άλλα άλλαξαν ρόλους. Δόθηκε σε κάθε ομάδα από ένα χαλί για το bee bot με ένα 

σημείο εκκίνησης και τρία σημεία αναφοράς. Τα σημεία αναφοράς βοηθούν το παιδί 

να οριοθετήσει τον εαυτό του σε σχέση με το περιβάλλον γύρο του αλλά και να 

οριοθετεί και να συσχετίζει τα αντικείμενα μεταξύ τους (Τζεκάκη, 1998).   Ζητήθηκε να 

διαλέξουν ένα σημείο αναφοράς και να πάνε το «bee bot». Ακόμη τους δόθηκαν 

καρτέλες που απεικόνιζαν τα κουμπιά και ένα φύλλο εργασίας (Παράρτημα: Φύλλο 

Εργασίας 1) όπου έπρεπε ο γραμματέας να τοποθετήσει πάνω του τις καρτέλες 

δημιουργώντας τον προγραμματισμό της μετακίνησης τους. Στη συνέχεια ζητήθηκε 

από τους αναγνώστες και αν δεν υπήρχαν από τους γραμματείς να διαβάσουν τον 

προγραμματισμό και να τον εκτελέσει το παιδί «bee bot» σε μεγαλύτερο χαλί 

αντίστοιχο με το προηγούμενο. Οι ομάδες που ολοκλήρωναν γρήγορα μπορούσαν να 

δοκιμάζουν και άλλες διαδρομές. Οι ομάδες διάλεγαν μία διαδρομή, ετοίμαζαν το 

φύλλο εργασίας και προγραμμάτιζαν το bee bot. Όταν ολοκλήρωναν όλες οι ομάδες 

συγκεντρωνόμασταν σε ένα σημείο που ορίζαμε και η κάθε ομάδα παρουσίαζε την 

διαδρομή του. Ο γραμματέας ή ο αναγνώστης διάβαζε τον προγραμματισμό, το παιδί 

«bee bot» εκτελούσε την διαδρομή στο μεγάλο χαλί και για έλεγχο ο 

προγραμματιστής έδινε την εντολή στο bee bot και συγκρίναμε τα δύο σημεία που 

έφτασαν το bee bot και το παιδί «bee bot».  

 

Μόνο δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν στην συνεργασία και δεν τηρούσαν τους κανόνες 

τήρησης των ρόλων που τους ανατέθηκαν, η μία ομάδα (Λ9, Λ13 και Λ12) συζήτησε 
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σχετικά με τους κανόνες τις ομαδικής εργασίας και γρήγορα βρήκε τον ρυθμό της. Σε 

αντίθετη με την δεύτερη ομάδα (ΘΟ10, ΘΟ12, ΘΟ13 και ΘΟ14) που δυσκολεύτηκε 

μέχρι την τελευταία στιγμή. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες όσον αφορά την 

αποδοτικότητα στο εκτελεστικό κομμάτι δεν δυσκολεύτηκαν. Μέσα από την μέθοδο 

δοκιμή και λάθος όλες οι ομάδες κατάφεραν να δείξουν σωστό αποτέλεσμα. 

 

2η Δραστηριότητα 

Οι ομάδες διατηρήθηκαν οι ίδιες και άλλαξε πάλι ο ρόλος κάθε μαθητή. Δόθηκε σε 

κάθε ομάδα από ένα φύλλο εργασίας (Παράρτημα: Φύλλο Εργασίας 2) με σμίκρυνση 

το χαλί της προηγούμενης δραστηριότητας και ένα πινακάκι όπου έπρεπε ο 

γραμματέας να σημειώσει έναν προγραμματισμό για να εκτελέσει ο μαθητή «bee 

bot» με κλειστά μάτια (Παράρτημα: φωτογραφία 4). Σε κάθε κουτάκι από το πινακάκι 

οι μαθητές έπρεπε να σημειώσουν με βελάκια τα κουμπιά που έπρεπε να πατήσουν 

για να σχηματιστεί ο αλγόριθμος. Σε κοινή αποδοχή ήταν η συμφωνία ότι θα 

σημείωναν μόνο τα κουμπιά της κατεύθυνσης και όχι το κουμπί go, ήταν γενικά 

κατανοητό ότι θα ήταν το τελευταίο κουμπί. Αφού ολοκλήρωναν τις διαδρομές στα 

φύλλα εργασίας είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να ελέγξουν την διαδρομή με την 

βοήθεια του bee bot και να διορθώσουν αν χρειαζόταν κάποιο βήμα. Μόλις 

ολοκλήρωναν όλες οι ομάδες μαζευόμασταν στο σημείο συνάντησης και το παιδί  

«bee bot» έπαιρνε θέση στο σημείο εκκίνησης, έκλεινε τα μάτια και σύμφωνα με τις 

οδηγίες προχωρούσε. 

 

3η  δραστηριότητα 

Δόθηκε στον γραμματέα ένα φύλλο εργασίας (Παράρτημα: Φύλλο Εργασίας 3) όπου 

πάλι υπήρχε σε μικρογραφία το χαλί με τα σημεία αναφοράς και ένα πλαίσιο με 

κουτάκια για να συμπληρώσει τα κουμπιά για μία διαδρομή κρυφά από τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδα του. Στη συνέχεια έβαζε το φύλλο εργασίας σε ένα φάκελο και όταν 

συγκεντρώθηκαν όλοι οι φάκελοι πάλι μαζευτήκαμε στο σημείο συνάντησης και 

ανοίγαμε έναν-έναν τους φακέλους. Ο γραμματέας και οι αναγνώστες διάβαζαν την 

διαδρομή. Το παιδί bee bot προχωρούσε σύμφωνα με τις οδηγίες του γραμματέα ή 

του αναγνώστη ενώ παράλληλα ο προγραμματιστής προγραμμάτιζε το bee bot του. 

Για αξιολόγηση βάζαμε και το bee bot της ομάδας να διανύσει την διαδρομή και 

συγκρίναμε αν τα κατάφερε η ομάδα.  
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Δ΄Φάση: Αξιολόγηση 

1η Δραστηριότητα 

Τα παιδιά στην τελευταία 

δραστηριότητα εργάστηκαν ατομικά 

είχαν ως αποστολή να βρουν το σπίτι 

του bee bot τους σε ένα χαλί που 

τους δόθηκε με την γειτονία από τα 

bee bots (Εικόνα 2). Στο χαλί υπήρχαν 

σχεδιασμένα πέντε σπιτάκια με 

διαφορετικό χρώμα σκεπή και ένα 

σημείο εκκίνησης  το οποίο 

φανταστήκαμε ότι ήταν η πόρτα του 

σχολείου μας. Ζητήθηκε οπότε από τα παιδιά να δουν κάτω από το bee bot τους το 

χρώμα που είχε το αυτοκόλλητο και στη συνέχεια να προγραμματίσουν τη διαδρομή 

που πρέπει να κάνει το bee bot ώστε να μας δείξει το δρόμο για το σπίτι του. Οι 

μαθητές μελέτησαν αρχικά  ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν, προγραμμάτισαν το 

bee bot και ενώ το bee bot προχωρούσε οι υπόλοιποι έκαναν υποθέσεις σε ποιο 

σπιτάκι θα πάει. Στο τέλος ελέγχαμε αν έφτασαν στο σωστό σπιτάκι. Συγκρίναμε αν το 

χρώμα του αυτοκόλλητου ήταν ίδιο με την σκεπή που πήγαινε το bee bot. Την 

δραστηριότητα την επαναλάβαμε τόσες φορές όσες χρειαζόταν για να συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές. Τέλος πραγματοποιήθηκε πάλι κοινωνιομετρικό τεστ με τις ίδιες 

συνθήκες όπως την πρώτη φορά. 

 

6.1. Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 

 

6.1.1.Κοινωνιομετρικοί πίνακες ή κοινωνιομήτρα 

 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα κοινωνιομετρικά τεστ θα διαμορφώσουν έξι 

κοινωνιομετρικούς πίνακες, δύο για κάθε τμήμα όπου θα απεικονίζουν την δομή της 

τάξης πριν και μετά της παρέμβασή μας. Ο κοινωνιομετρικός πίνακας είναι ένας 

πίνακας διπλής εισόδου, όπου στην οριζόντια διάταξη τοποθετούνται τα 

κωδικοποιημένα ονόματα των ερωτώμενων και στην κάθετη τα κωδικοποιημένα 

Εικόνα 2: Χαλί με την γειτονία των bee bot. 
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ονόματα των επιλογών. Τα ονόματα των μαθητών δεν παρατίθενται και έχουν 

αντικατασταθεί με το αρχικό γράμμα της περιοχής που ανήκει το σχολείο και τον 

αύξοντα αριθμό που ρωτήθηκαν οι μαθητές π.χ. το πρώτο παιδί που ρωτήθηκε από 

τμήμα του Λαγκαδά  θα ονομάζεται Λ1, από τη Θεσσαλονίκη Θ1, ενώ από δεύτερο 

τμήμα της Θεσσαλονίκης ΘΟ1 (το Ο προκύπτει από το ολοήμερο). Στη συνέχεια 

καταχωρούνται οι επιλογές με ένα συν (+) η προτίμηση  και με ένα πλην (-) η 

απόρριψη. Στις πέντε τελευταίες στήλες καταγράφονται το σύνολο των προτιμήσεων 

(P)του κάθε μαθητή, το σύνολο των απορρίψεων (N) του ίδιου μαθητή, το άθροισμα 

των αμοιβαίων προτιμήσεων (Pm), το άθροισμα των αμοιβαίων απορρίψεων (Nm) 

που λαμβάνουν οι μαθητές από τους συμμαθητές τους ( Petillon όπως αναφ. Mπίκος, 

2004). Ακόμη, η στήλη με όνoμα Si δείχνει την «κοινωνική απήχηση» που έχει ο κάθε 

μαθητής και υπολογίζεται από το άθροισμα των προτιμήσεων και των απορρίψεων 

που δέχτηκε ο μαθητής, ενώ η στήλη με όνομα Sp δηλώνει την «κοινωνική 

προτίμηση» που υπολογίζεται από την αφαίρεση των προτιμήσεων τις απορρίψεις 

(Peery όπως αναφ. Μπίκος, 2004). Τέλος, καταγράφεται η ταξινόμηση του κάθε 

μαθητή, «το κοινωνικό status», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Coie et al. 

(1982).  Στις δυο τελευταίες σειρές καταγράφονται το σύνολο των προτιμήσεων (P) 

και το σύνολο των απορρίψεων (N) που δίνει κάθε μαθητής. 

 

6.1.1.2. Αποτελέσματα που αφορούν τη δομή της ομάδας 

 

Με την βοήθεια του κοινωνιομετρικού πίνακα μπορούμε να υπολογίσουμε τη 

γενικότερη δομή της τάξης. Για να μελετήσουμε την κοινωνικότητα των μελών θα 

συγκρίνουμε το άθροισμα των προτιμήσεων με το άθροισμα των απορρίψεων κάθε 

συμμετέχοντος και στη συνέχεια θα συγκρίνουμε των αριθμό των προτιμήσεων και 

των απορρίψεων με τον αντίστοιχο του μέσου όρου του τμήματος του. Οι παραπάνω 

μεταβλητές σε συνδυασμό με τον δείκτη συνοχής της τάξης δίνουν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για τη δημοτικότητα και τη θέση κάθε ατόμου.  

 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τις συχνότητες και τους μέσους όρους των 

προτιμήσεων και των απορρίψεων, τις συνοχές κάθε τμήματος πριν και μετά την 

παρέμβαση μας. 
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Πίνακας 1: Οι συχνότητες και οι μέσοι όροι των προτιμήσεων και των απορρίψεων και οι συνοχές κάθε 
τμήματος πριν και μετά την παρέμβαση μας. 

Τμήμα 

Προτιμήσεις Απορρίψεις 

Συνοχή 
Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 
Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

ΠΡΙΝ την παρέμβαση 

Λαγκαδά (Λ) 45 3,46 45 4,5 0,12 

Θεσσαλονίκη 

(Θ) 
45 3,46 45 4,09 0,15 

Θεσσαλονίκη 

ολοήμερο (ΘΟ) 
60 3,33 60 1,36 0,07 

ΜΕΤΑ την παρέμβαση 

Λαγκαδά (Λ) 45 3,21 45 4,09 0,26 

Θεσσαλονίκη(Θ) 45 3,46 45 4,5 0,24 

Θεσσαλονίκη 

ολοήμερο (ΘΟ) 
60 3,15 60 3,52 0,15 

 

Από το πίνακα διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος τον απορρίψεων είναι μεγαλύτερος 

από το μέσο όρο των προτιμήσεων εκτός από το ολοήμερο τμήμα της Θεσσαλονίκης 

πριν την παρέμβαση μας όπου ο μέσος όρος των προτιμήσεων είναι μεγαλύτερος από 

το μέσο όρο των απορρίψεων. Από το παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στις τάξεις 

υπάρχουν αρκετές αντιθέσεις και αντιπάθειες. 

 

 Σημαντικό ρόλο παίζει και η συνοχή της κάθε τάξης, δηλαδή η ελκτική δύναμη που 

αναπτύσσεται σε κάθε άτομο να θέλει να παραμείνει στην ομάδα (Μπίκος, 2004). Ο 

δείκτης συνοχής μας δείχνει πόσο «δεμένη» είναι μια ομάδα και εξαρτάται από τον 

αριθμό των αμοιβαίων επιλογών και πλήθος του δείγματος της συγκεκριμένης 

ομάδας. Πιο συγκεκριμένα ισχύει η συνάρτηση: 

              
 

      

 

,  

όπου Ν το πλήθος των αμοιβαίων προτιμήσεων και n το πλήθος του δείγματος. Η 

μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει ο δείκτης συνοχής είναι η μονάδα, όταν δηλαδή ο 

κάθε μαθητής μπορεί να διαλέξει όλους τους συμμαθητές του αποτελεί και την 

ιδανική περίπτωση. Όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι ο δείκτης συνοχής τόσο πιο 
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«δεμένη» ομάδα έχουμε. Στην παρούσα έρευνα παρατηρούμε ότι οι συνοχές και στα 

τρία τμήματα είναι σχετικά μικρή. Μικρότερη συνοχή έχει το τμήμα Θεσσαλονίκης 

Ολοήμερο  με δείκτη συνοχής 0,07 ενώ μεγαλύτερη είχε το τμήμα Θεσσαλονίκης με 

δείκτη συνοχής 0,15. Μετά την παρέμβαση μας οι συνοχές στα δύο τμήματα Λ και ΘΟ 

σχεδόν διπλασιάστηκαν από 0,12 και 0,07  διαμορφώθηκαν σε 0,26 και 0,15 

αντίστοιχα. Ενώ στο τμήμα Θ από 0,15 υπήρχε πάλι αύξηση της συνοχής που έφτασε 

στο 0,24, η αύξηση αυτή είναι μικρότερου βαθμού από τις άλλες δύο περιπτώσεις. Σε 

αυτό το σημείο οφείλουμε να περιγράψουμε πως διαμορφώθηκαν οι αμοιβαίες 

προτιμήσεις πριν και μετά την παρέμβαση μας. 

 

6.1.1.2. Αποτελέσματα που αφορούν τα άτομα 

 

Μέσα από κοινωνιογράμματα μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την 

δημοτικότητα κάθε μαθητή, το κοινωνικό του  status (Τσιπλητάρης όπως αναφ. 

Μπίκος, 2004).  Οι μεταβλητές που επηρεάζουν το κοινωνικό status του κάθε μαθητή 

είναι το πλήθος των προτιμήσεων και των απορρίψεων που συγκεντρώνει κάθε 

μαθητής από τους συμμαθητές του αλλά και από την «κοινωνική απήχηση» και τη 

«κοινωνική προτίμηση».  Δύο μαθητές με ίδιο πλήθος προτιμήσεων και διαφορετικό 

πλήθος απορρίψεων παρουσιάζουν δύο τελείως διαφορετικά προφίλ μαθητών. Με 

τον υπολογισμό της κοινωνικής απήχησης και της κοινωνικής προτίμησης 

προσδιορίζεται αν ο μαθητής αποτελεί πόλο έλξης ή απώθησης από τους συμμαθητές 

του. Με τους παραπάνω μεταβλητές μπορούμε να κατατάξουμε τους μαθητές στις 

κατηγορίες δημοτικότητας του Coie et al (1982). Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από 

τα τρία τμήματα πριν και μετά την παρέμβαση μας αξιοποιήθηκαν με τη βοήθεια του 

λογισμικού  GroupDynamics 1.0.1.   

(http://groupdynamics.en.softonic.com/download#downloading)  για την ταξινόμηση 

των μαθητών στο κοινωνικό τους status και την δημιουργία κοινωνιογραμμάτων. 

Οπότε σύμφωνα με τα  παραπάνω παρατίθεται ο πίνακας κάθε τάξης στις κατηγορίες 

κοινωνικής θέσης των μαθητών σε ποσοστά.   

  

http://groupdynamics.en.softonic.com/download#downloading)%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9
http://groupdynamics.en.softonic.com/download#downloading)%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9
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Πίνακας 2: Οι κατηγορίες κοινωνικής θέσης των μαθητών σε ποσοστά. 

Τμήμα Δημοφιλής 
Μέσου 

όρου 
Αντιφατικός Απορριπτόμενος Παραμελημένος 

ΠΡΙΝ την παρέμβαση 

Λ 20% 46,70% 20% 13,30%  

Θ 26,70% 46,70% 6,60% 20%  

ΘΟ 25% 50% 10% 15%  

ΜΕΤΑ την παρέμβαση 

Λ 26,70% 40% 13,30% 20%  

Θ 26,70% 46,70% 6,60% 20%  

ΘΟ 25% 40% 15% 20%  

 

Στο δείγμα πριν την παρέμβαση, βλέπουμε, στα δύο τμήματα Λ1 και Θ1, λίγο 

λιγότερους από τους μισούς μαθητές να εντάσσονται στην κοινωνική κατηγορία του 

μέσου όρου ενώ στο τμήμα ΘΟ1οι μισοί μαθητές εντάσσονται στην κατηγορία του 

μέσου όρου. Στη συνέχεια ακολουθούν οι δημοφιλείς μαθητές με ποσοστά από 26,5 

έως 20%, ενώ στις κατηγορίες Αντιφατικός και απορριπτόμενος παρατηρούνται 

διαφορές στα τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα Λ1 οι αντιφατικοί είναι περισσότεροι 

από τους απορριπτόμενους με διαφορά μικρή διαφορά ενώ στα άλλα δύο τμήματα οι 

απορριπτόμενοι είναι περισσότεροι από τους αντιφατικούς. Στο τμήμα ΘΟ1επίσης η 

διαφορά είναι μικρή στο τμήμα Θ1 η διαφορά μεγαλώνει. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε 

κανένα τμήμα δεν υπάρχει παραμελημένος μαθητής. 

 

Μετά την παρέμβαση μας βλέπουμε  ότι στο τμήμα Θ1 δεν παρατηρείτε καμία 

μετακίνηση στην κατάταξη της κοινωνικής θέσης των μαθητών. Σε αντίθεση με τα 

άλλα δυο τμήματα που έχουν μικρές αλλαγές όπως φαίνεται στα παρακάτω 

διαγράμματα. 
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Διάγραμμα 1: Σύγκριση της κοινωνικής θέσης των μαθητών του Λαγκαδά πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

Το μέγεθος της αλλαγής είναι πολύ μικρό 6,7 % σε κάθε κατηγορία. Οι κατηγορίες 

μέσου όρου και αντιφατικός μειώθηκαν ενώ οι κατηγορίες δημοφιλής και 

απορριπτόμενος αυξήθηκαν. 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Σύγκριση της κοινωνικής θέσης των μαθητών του Λαγκαδά πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

Στο τμήμα ΘΟ βλέπουμε ότι παρέμεινε σταθερή η κατηγορία των δημοφιλών και 

υπάρχουν μικρές μετακινήσεις στις τρεις άλλες κατηγορίες πάλι σε μικρά ποσοστά. Οι 
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μέσου όρου μειώθηκαν 10% ποσοστό το οποίο μοιράστηκαν οι αντιφατικοί και οι 

απορριπτόμενοι. 

 

6.1.2. Κοινωνιογράμματα 

 

6.1.2.1. Σε  ομαδικό επίπεδο 

 

Τα κοινωνιογράμματα διαμορφώθηκαν με τρόπο που να αναδεικνύονται οι ομάδες 

που ορίστηκαν παραπάνω, για να ήταν πιο εύκολος ο τρόπος μελέτης τους, μη 

ακολουθώντας την «τεχνική του στόχου» του Northway. Το επάνω κοινωνιόγραμμα 

απεικονίζει τις προτιμήσεις ανάμεσα στους μαθητές πριν τη δράση μας και κάτω μετά 

από αυτήν. Παρακάτω αντιπαραβάλλονται τα κοινωνιογράμματα του νηπιαγωγείου 

του Λαγκαδά. 

 

Κοινωνιόγραμμα 7: Οι προτιμήσεις ανάμεσα στους μαθητές του Λαγκαδά πριν τη δράση μας. 
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Κοινωνιόγραμμα 8: Οι προτιμήσεις ανάμεσα στους μαθητές του Λαγκαδά μετά τη δράση μας. 

Παρατηρώντας τα κοινωνιογράμματα διαπιστώνουμε ότι αυξήθηκαν οι αμοιβαίες 

προτιμήσεις. Αρχικά υπήρχαν 14 αμοιβαίες προτιμήσεις και στη συνέχεια αυξήθηκαν 

σε 30 όπου οι 12 από αυτές διατηρήθηκαν οι ίδιες ενώ δημιουργήθηκαν  και 18 νέες. 

Οι μισές από τις αμοιβαίες προτιμήσεις αναπτύχθηκαν στις ομάδες που 

δημιουργήθηκαν για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κοινωνιογράμματα του νηπιαγωγείου της 

Θεσσαλονίκης. 

 

 

Κοινωνιόγραμμα 9: Οι προτιμήσεις ανάμεσα στους μαθητές της Θεσσαλονίκης πριν τη δράση μας. 
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Κοινωνιόγραμμα 10: Οι προτιμήσεις ανάμεσα στους μαθητές της Θεσσαλονίκης μετά τη δράση μας 

Στο τμήμα της Θεσσαλονίκης παρατηρούμε ότι από 18 αρχικές αμοιβαίες προτιμήσεις 

αυξάνονται σε 24, λιγότερες από ότι στο τμήμα του Λαγκάδα. Συγκρίνονταν τις 

αμοιβαίες προτιμήσεις ανάμεσα στις ομάδες που δημιουργήσαμε οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι είναι σχεδόν ίσες με αυτές από το τμήμα του Λαγκαδά.  

 

 Τέλος απεικονίζονται τα κοινωνιογράμματα του ολοήμερου τμήματος Θεσσαλονίκης. 

 

 

Κοινωνιόγραμμα 11: Οι προτιμήσεις ανάμεσα στους μαθητές του ολοήμερου τμήματος της Θεσσαλονίκης πριν 
τη δράση μας. 
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Κοινωνιόγραμμα 12: Οι προτιμήσεις ανάμεσα στους μαθητές του ολοήμερου τμήματος της Θεσσαλονίκης                                                                 
μετά τη δράση μας. 

 

 

Οι ομάδες στο ολοήμερο τμήμα Θεσσαλονίκης διαμορφώθηκαν από τρία ή τέσσερα 

άτομα. Οι αμοιβαίες προτιμήσεις και σε αυτό το τμήμα αυξήθηκαν από 16 σε 26 και 

σχεδόν όλες μέσα στις ομάδες, οι 9 από τις 10.  

 

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε στο παρακάτω πινακάκι ότι η ενασχόληση των παιδιών 

με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ρομποτικής αυξάνουν τις αμοιβαίες 

προτιμήσεις.  

 

Πίνακας 3: Η διαμόρφωση των αμοιβαίων προτιμήσεων πριν και μετά την παρέμβαση ανά τμήμα. 

 

Τμήμα 

Αμοιβαίες 

προτιμήσεις ΠΡΙΝ την 

παρέμβαση 

Αμοιβαίες 

προτιμήσεις ΜΕΤΑ 

την παρέμβαση 

Οι αμοιβαίες προτιμήσεις 

διατηρήθηκαν και στις δυο 

μετρήσεις 

Λ 7 15 6 

Θ 9 12 4 

ΘΟ 6 9 3 
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Οι αμοιβαίες προτιμήσεις αυξάνονται σημαντικά και στα τρία τμήματα. Στο τμήμα του 

Λαγκαδά παρατηρούμε ότι διατηρήθηκαν σχεδόν όλες οι αρχικές αμοιβαίες 

προτιμήσεις και δημιουργήθηκαν περισσότερες νέες. Στα τμήματα της Θεσσαλονίκης 

όμως διατηρήθηκαν μόνο οι μισές αμοιβαίες προτιμήσεις και αναπτύχθηκαν σχεδόν 

οι διπλές νέες. Στο τμήμα ολοήμερο Θεσσαλονίκης παρατηρούμε ότι διατηρούνται οι 

μισές αμοιβαίες προτιμήσεις και δημιουργούνται περισσότερες από τις διπλάσιες 

νέες.  

 

Ακολουθεί το διάγραμμα με τα ποσοστά των νέων αμοιβαίων σχέσεων που 

αναπτύχθηκαν μέσα στις τριμελείς ομάδες που ορίστηκαν από τον ερευνητή για την 

διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Ποσοστά νέων αμοιβαίων σχέσεων που θα αναπτύχθηκαν μέσα στις ομάδες.  

 

Από το διάγραμμα αντιλαμβανόμαστε ότι περίπου το 50% και σε μερικές περιπτώσεις 

και περισσότερο οι νέες αμοιβαίες προτιμήσεις αναπτύχθηκαν μεταξύ των ομάδων 

που αναπτύσσονται μετά το πέρας της παρέμβασης δημιουργούνται μέσα στις 

ομάδες που συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μας. 

 

Όσον αφορά τις απορρίψεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αν διατηρήθηκαν οι 

απορρίψεις μεταξύ των μαθητών ή όχι και αν δημιουργήθηκαν νέες. Παρακάτω 
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παρεμβάλλονται τα κοινωνιογράμματα των απορρίψεων, πάνω πριν την παρέμβαση 

και κάτω μετά. 

 

Κοινωνιόγραμμα 13: Οι απορρίψεις ανάμεσα στους μαθητές του Λαγκαδά πριν τη δράση μας. 

 

 

Κοινωνιόγραμμα 14:Οι απορρίψεις ανάμεσα στους μαθητές του Λαγκαδά μετά τη δράση μας. 

 

Τα παραπάνω κοινωνιογράμματα παρουσιάζουν τις απορρίψεις που έδωσαν οι 

μαθητές του Λαγκαδά σε μέλη της ομάδας τους. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μόνο σε 

μία ομάδα διατηρήθηκε η απόρριψη από έναν μαθητή προς μία συμμαθήτριά της 

ομάδας του. Σε καμία άλλη ομάδα δεν διατηρήθηκαν οι απορρίψεις αλλά ούτε 

δημιουργήθηκαν νέες. 
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Κοινωνιόγραμμα 15: Οι απορρίψεις ανάμεσα στους μαθητές της Θεσσαλονίκης πριν τη δράση μας. 

 

 

Κοινωνιόγραμμα 16: Οι απορρίψεις ανάμεσα στους μαθητές της Θεσσαλονίκης μετά τη δράση μας. 

 

Στα κοινωνιογράμματα του τμήματος της Θεσσαλονίκης παρατηρούμε ότι στις τρεις 

από τις πέντε ομάδες δεν δίνουν απορρίψεις σε μέλη των ομάδων, ενώ στο πρώτο 

κοινωνιόγραμμα έδιναν, διατηρείται μία απόρριψη στην μωβ ομάδα αλλά 

δημιουργείται και μία νέα στην κίτρινη ομάδα, η οποία οφείλεται σε διαφωνία κατά 

διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού. 
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Κοινωνιόγραμμα 17: Οι απορρίψεις ανάμεσα στους μαθητές του ολοήμερου τμήματος της Θεσσαλονίκης  πριν 
τη δράση μας. 

 

 

Κοινωνιόγραμμα 18: Οι απορρίψεις ανάμεσα στους μαθητές του ολοήμερου τμήματος της Θεσσαλονίκης                                                                 
μετά τη δράση μας. 

 

Στο τμήμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου της Θεσσαλονίκης παρατηρούμε ότι στις 

τριμελείς ομάδες ισχύει ότι και στις προηγούμενες ομάδες. Στις δύο από τις τέσσερις 

τριμελείς ομάδες δεν αναπτύσσονται πλέον οι αρχικές απορρίψεις ενώ στις άλλες δύο 

συνεχίζουν να επικρατούν, χωρίς όμως να δημιουργούνται νέες. Στις τετραμελείς 

ομάδες ένα άτομο από κάθε ομάδα περιθωριοποιείται από τους υπόλοιπους και 

μάλιστα με απορρίψεις και από τα τρία μέλη της ομάδας του. Στην ομάδα 10,11,13,14 
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παρατηρείτε ότι οι απορρίψεις είναι αμοιβαίες, ενώ στην ομάδα 6,16,18,20 είναι 

μονόδρομες. Αναλυτικότερος σχολιασμός για τα συγκεκριμένα άτομα θα γίνει 

παρακάτω με ατομικά κοινωνιογράμματα. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται συγκριτικά η εξέλιξη των απορρίψεων 

ανάμεσα στα μέλη των τριμελών ομάδων.  

 

 

 

Διάγραμμα 4: Η διαμόρφωση των απορρίψεων των τριμελών ομάδων μετά την παρέμβαση ανά τμήμα. 

 

Στο διάγραμμα των απορρίψεων παρατηρούμε ότι 9 από 14 αρχικές απορρίψεις 

εξαφανίστηκαν και ένα μικρό πλήθος απορρίψεων διατηρήθηκε και στις δύο 

μετρήσεις. Όσον αφορά τις νέες απορρίψει που δημιουργήθηκαν παρατηρούμε ότι 

στα δύο τμήματα ανύπαρκτη, ενώ στο δεύτερο τμήμα δημιουργείται μόνο μία για 

άλλους λόγους. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις δύο τετραμελείς ομάδες που 

δημιουργήθηκαν λόγω του αριθμού των παιδιών στο τμήμα ολοήμερο Θεσσαλονίκης.  
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Διάγραμμα 5: Η διαμόρφωση των αμοιβαίων προτιμήσεων στις τετραμελείς ομάδες πριν και μετά την 
παρέμβαση στο τμήμα ολοήμερο Θεσσαλονίκης. 

Όμοια με τις τριμελής ομάδες παρατηρούμε ότι διατηρούνται προτιμήσεις από την πρώτη 

μέτρηση αλλά αυξάνονται και άλλο με νέες προτιμήσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

μελών των ομάδων. 

 

 

Διάγραμμα 6: Η διαμόρφωση των απορρίψεων ανάμεσα στα μέλη των τετραμελών ομάδων 

 

Όσον αφορά τις τετραμελής ομάδες διαπιστώνουμε ότι διατηρούνται οι δύο αρχικές 

απορρίψεις αλλά αυξάνονται και άλλο με νέες. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας δεν έχουν ανάπτυξη πλήρως τις ικανότητες της 

συνεργασίας με αρκετά άτομα. Το μεγάλο πλήθος των μελών και σε συνδυασμό με 

την άποψη των  Atmatzidou,  Markelis & Demetriadis (2008) ότι οι μαθητές αυτής της 

ηλικίας ενθουσιάζονται από τον παιγνιώδη χαρακτήρα του ρομπότ έχει ως 
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αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεργαστούν και να μην μπορούν να 

ολοκληρώσουν το έργο τους επιτυχώς. 

 

6.1.2.2. Σε ατομικό επίπεδο 

 

Τα ατομικά ή ακτινικά διαγράμματα (Τσιπλητάρης όπως αναφ. Μπίκος, 2004) δίνουν 

πληροφορίες κυρίως για τα  μέλη της ομάδας με ιδιαίτερα παιδαγωγικό ενδιαφέρον 

και των ατόμων που τα πλαισιώνουν. Έτσι το άτομο που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τοποθετείτε μέσα σε κύκλο στη μέση του κοινωνιογράμματος ενώ γύρω 

του τοποθετούνται οι συμμαθητές, μέσα σε κύκλο με το νούμερο που του δόθηκε αντί 

ονόματος, που είχαν κάποια αναφορά μαζί του. Οι προτιμήσεις συμβολίζονται με 

ευθεία γραμμή και οι απορρίψεις με διακεκομμένη όπως και στο ομαδικό 

κοινωνιόγραμμα. Η κατεύθυνση του βέλους δείχνει την κατεύθυνση της επιλογής ή 

της απόρριψης, ανάλογα με την περίπτωση. Με το ατομικό κοινωνιόγραμμα 

μπορούμε να μελετήσουμε το προσωπικό status του συγκεκριμένου μαθητή, την 

συναισθηματική επέκταση και τις αμοιβαίες προτιμήσεις και απορρίψεις. Εν 

συνεχεία, παρατίθενται τα ατομικά κοινωνιογράμματα  δύο παιδιών από τμήμα του 

Λαγκάδα. Οι συγκεκριμένοι μαθητές η Λ3 και ο Λ14 αναδείχτηκαν απορριπτόμενοι με 

τις περισσότερες απορρίψεις. 

 

 

 

Ατομικό κοινωνιόγραμμα 1: Μαθήτριας Λ3 ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 
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Το παραπάνω ατομικό κοινωνιόγραμμα αντιστοιχεί σε μία απορριπτόμενη μαθήτρια 

με δέκα απορρίψεις και καμία προτίμηση από τους συμμαθητές της. Κατ’ επέκταση 

δεν έχει καμία αμοιβαία προτίμηση, ενώ έχει τρεις αμοιβαίες απορρίψεις. Από τις 

τρεις προτιμήσεις της οι δύο την απορρίπτουν, ενώ η τρίτη δεν την επιλέγει ούτε 

θετικά ούτε αρνητικά. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης συνεργάστηκε με τους 

συμμαθητές της. Σε κάθε δραστηριότητα εκπλήρωνε τις εργασίες του ρόλου της 

σεβόμενη τη σειρά της, ακούγοντας τις απόψεις των συνεργατών και καταθέτοντας 

τις δικές της. Στη συνέχεια παρατίθενται το ατομικό της κοινωνιόγραμμα μετά την 

παρέμβαση μας τον τρόπο που διαμορφώθηκαν οι σχέσεις με τους συμμαθητές της.  

 

Ατομικό κοινωνιόγραμμα 2: Μαθήτριας Λ3 ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 

 

Διαπιστώνουμε ότι μειώθηκαν οι απορρίψεις από δέκα σε επτά και ότι έλαβε και μία 

προτίμηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα Λ2 και Λ4 μέλη της ομάδας της 

άλλαξαν τη προτίμηση προς το Λ3 από το πρώτο κοινωνιόγραμμα καθώς και δύο 

άτομα ακόμη το Λ15 και το Λ9. Οι υπόλοιποι δεν άλλαξαν την άποψη τους όσον 

αφορά την συγκεκριμένη μαθήτρια. Πιο συγκεκριμένα το Λ2 στο πρώτο 

κοινωνιόγραμμα είχε δώσει απόρριψη, ενώ στη δεύτερη μέτρηση δεν ξανά έδωσε 

αλλά δεν έδωσε και απόρριψη. Σε αντίθεση το Λ4 που δεν ψήφισε το Λ3 καθόλου 

στην πρώτη μέτρηση στην δεύτερη δίνει θετική ψήφο. Όσον αφορά την Λ3 διατήρησε 

ίδιες ψήφους της στην δεύτερη μέτρηση με αυτήν της πρώτης.  

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ακόμη ένα ατομικό κοινωνιόγραμμα απορριπτόμενου 

μαθητής με το Λ14 από το ίδιο τμήμα.  
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Ατομικό κοινωνιόγραμμα 3: Μαθητή Λ14 ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 

 

Ο μαθητής Λ14 έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σε απορρίψεις, επτά, και μία 

προτίμηση από το Λ13 η οποία είναι αμοιβαία. Οι άλλες δύο προτιμήσεις του Λ14 δεν 

έχουν ανταπόκριση, ενώ οι απορρίψεις είναι αμοιβαίες. Κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης ήταν συνεργάσιμος με τους συμμαθητές του, Λ5 και Λ8, και 

επικοινωνιακός. Το ατομικό του κοινωνιόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:   

 

Ατομικό κοινωνιόγραμμα 4: Μαθητή Λ14 ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 

 

Ο Λ14 συνεχίζει να έχει 7 απορρίψεις, οι 4 από αυτές συνεχίζουν να είναι από τα ίδια 

άτομα. Ο Λ10 αλλάζει την επιλογή του από αρνητική σε θετική, ενώ ο Λ8 που δεν τον 

ψήφισε αρχικά τώρα του δείχνει την προτίμηση του με την θετική του ψήφο. Η 

αμοιβαία προτίμηση της αρχικής μέτρησης διατηρείται. Απεναντίας η Λ2 και η Λ15 



74 
 

ενώ αρχικά δεν έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον στον Λ14 μετά την παρέμβαση του 

έδωσαν αρνητική ψήφο με την αιτιολογία ότι μάλωσαν στην αυλή. Ο Λ14 έμεινε 

σταθερός στις επιλογές του. 

 

Στο τμήμα της Θεσσαλονίκης παρουσίασαν ιδιαίτερα παιδαγωγικό ενδιαφέρον δύο 

μαθητές ο ένας  έχει προβλήματα διαταραχής αυτιστικού φάσματος, ο Θ6, και ο 

άλλος έντονη επιθετική συμπεριφορά, ο Θ14.  

 

 

Ατομικό κοινωνιόγραμμα 5: Μαθητή Θ6 ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 

 

Ο μαθητής Θ6 παρόλο που είναι μαθητής με προβλήματα διαταραχής αυτιστικού 

φάσματος έχει παράλληλη στήριξη στο σχολείο του και με την βοήθεια της 

νηπιαγωγού ειδικής αγωγής είναι ένας μαθητής με κοινωνική κατάταξη μέσου όρου. 

Λαμβάνει αυτή τη θέση λόγω των δύο προτιμήσεων και των τριών απορρίψεων που 

λαμβάνει. Η μία από τις δύο προτιμήσεις βρίσκει ανταπόκριση από τον Θ6, ενώ η 

προτίμηση προς τον Θ9 όχι. Οι απορρίψεις που λαμβάνει οφείλονται στο γεγονός ότι 

χαλάει το παιχνίδι των συγκεκριμένων παιδιών. Τα μέλη που συγκρότησαν την ομάδα 

του κατά την παρέμβαση ήταν Θ5, Θ6 και Θ13. Την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

ήταν πολύ ενθουσιώδης και γι’ αυτό πολύ συνεργάσιμος όπως ανέφερε και η 

νηπιαγωγός ειδικής αγωγής. Περίμενε με προσοχή σε κάθε δραστηριότητα να 

καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Όταν ήταν έτοιμος ξεκινούσε η ομάδα και όλοι μαζί 

διάλεγαν τις διαδρομές. Όταν κάποιος μαθητής του μπερδευόταν του έλεγε: «Όχι. 

Ξανά. Μπορεί ο …». Στο τέλος επιβράβευε πάντα την ομάδα του.  
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Ατομικό κοινωνιόγραμμα 6: Μαθητή Θ6 ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 

 

Ο Θ6 διατήρησε τη κοινωνική του θέση ως μέσου όρου μαθητής ενισχύοντας την με 

μία νέα αμοιβαία προτίμηση, με τον Θ5 που είπε χαρακτηριστικά: «Είναι φίλος με 

βοήθησε δεν ήξερα ότι μπορεί να με βοηθήσει». Η σχέση του με τον Θ4 διατηρήθηκε 

αμοιβαία.   Όσον αφορά τις απορρίψεις ενώ αρχικά ψηφίστηκε από τους Θ7 και Θ11 

στην συνέχεια οι δύο αυτοί μαθητές δεν τον ψήφισαν καθόλου αλλά τον απέρριψαν 

οι Θ10 και Θ12. Ο Θ6 παρόλο που συνεργάστηκε με τον Θ13 και τον βοήθησε 

συνέχισε να τον ψηφίζει με αρνητική ψήφο. 

 

 

Ατομικό κοινωνιόγραμμα 7: Μαθητή Θ14 ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 
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Ο Θ14 φαίνεται να δέχεται δέκα απορρίψεις, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ8, Θ10, Θ12 

και Θ15 τις περισσότερες στην τάξη του, και μόνο μία προτίμηση, του Θ1. Οι μαθητές 

δικαιολόγησαν την ψήφο τους προσάπτοντας στον Θ14 επιθετική συμπεριφορά. Ο 

Θ14 από την άλλη ανταποκρίνεται στην προτίμηση του Θ1, δίνει θετική ψήφο στον Θ2 

από τον οποίο παίρνει απόρριψη και ανταποδίδει την απόρριψη στον Θ10. Η ομάδα 

του αποτελείτε από τους Θ1, Θ9 και Θ14, όπου οι δύο τελευταίοι δείχνουν την 

προτίμηση τους στον πρώτο ενώ ο πρώτος την απόρριψή του στον Θ14. Κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων οι τρεις συμμαθητές τήρησαν τους κανόνες της ομάδας 

σεβόμενοι του συνεργάτες τους και παρουσίασαν σωστά αποτελέσματα.  

 

Ατομικό κοινωνιόγραμμα 8: Μαθητή Θ14 ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 

 

Από το παραπάνω ατομικό διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο Θ1 αλλάζει την απόρριψη 

του προς τον Θ14 σε προτίμηση και δημιουργούν μία αμοιβαία προτίμηση, δεν 

συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον Θ9 ο οποίος δεν ψηφίζει καθόλου τον Θ14 και 

αντίστοιχα και ο Θ14 τον Θ9. Ο Θ14 δέχεται επιπλέον δύο απορρίψεις από τους Θ2 

και Θ10 τους οποίους χτύπησε στο ελεύθερο παιχνίδι. 

 

Τέλος, από το ολοήμερο τμήμα της Θεσσαλονίκης θα μελετήσουμε τις μαθήτριες από 

τις τετραμελείς ομάδες, οι οποίες περιθωριοποιήθηκαν από την ομάδα τους, την 

ΘΟ10 και την ΘΟ18. Την πρώτη ομάδα αποτελούσαν οι ΘΟ10, ΘΟ12, ΘΟ13 και η 

ΘΟ14. 
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Ατομικό κοινωνιόγραμμα 9: Μαθήτριας ΘΟ10 ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 

 

Η μαθήτρια ΘΟ10 δέχεται μόνο απορρίψεις, πέντε, και καμία προτίμηση. Η αιτία που 

οι συμμαθήτριές της την απορρίπτουν είναι η ενοχλητική συμπεριφορά της. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Θ2 που αναφέρει: «Θέλει συνέχεια να γίνεται 

το δικό της. Ακόμη και στο σπίτι μου», ενώ η Θ7 είπε: «Μου παίρνει τα παιχνίδια από 

τα χέρια». Η ίδια όμως θέλει να παίζει με τη ΘΟ13, τη ΘΟ14 και τη ΘΟ15 τα κριτήρια 

της είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και τα δώρα. Οι δραστηριότητες εξελίχθηκαν 

με πολύ δυσκολία, πολλούς διαπληκτισμούς και χωρίς να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Η 

ΘΟ10 δεν επέτρεπε τις υπόλοιπες μαθήτριες να αγγίξουν το bee bot οπότε 

παρενέβαινε ο ερευνητής και υπενθύμιζε την συγκεκριμένη μαθήτρια ότι πρέπει να 

εκτελέσει τις δουλειές που της έχουν ανατεθεί αλλά μάταια. Η μαθήτρια συνέχιζε να 

μην συνεργάζεται δεν άκουγε τι της έλεγαν οι συμμαθήτριές της, δεν ακολουθούσε 

τους κανόνες και παρόλο που δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή τους δεν 

συνεργάστηκε. Πράγμα που είχε αντίκτυπο στις σχέσεις με τα μέλη της ομάδας της οι 

οποίες αποτυπώνονται παρακάτω. 
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Ατομικό κοινωνιόγραμμα 10: Μαθήτριας ΘΟ10 ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 

 

Μετά την παρέμβαση μας παρατηρούμε ότι η ΘΟ10 συνεχίζει από τη μία να μην 

δέχεται προτιμήσεις και από την άλλη να αυξάνονται οι απορρίψεις. Τα μέλη της 

ομάδας της  έδωσαν όλες αρνητική ψήφο λόγο της δυσάρεστης συνεργασίας αλλά και 

η ίδια ψήφισε την ομάδα της με αρνητικές ψήφους αιτιολογώντας ότι δεν την άφηναν 

να παίξει. Οι Atmatzidou et al. (2008) δικαιολογούν αυτή τη συμπεριφορά εξηγώντας 

ότι μαθητές αυτής της ηλικίας ενθουσιάζονται από τον παιγνιώδη χαρακτήρα του 

ρομπότ. Ακόμη η ΘΟ10 άλλαξε τις ψήφους προτίμησης προς άλλες συμμαθήτριες 

επιχειρηματολογώντας ότι τα νέα κορίτσια την έκαναν δώρα και παίζουν τα παιχνίδια 

της αρεσκείας της. 

 

Στην δεύτερη περίπτωση αυτού του τμήματος η ΘΟ18 είναι μαθήτρια με κοινωνική 

κατάταξη μέσου όρου, όμοια με την προηγούμενη μαθήτρια είναι μέλος τετραμελούς 

ομάδας, ΘΟ6, ΘΟ16, ΘΟ18 και ΘΟ20.  
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Ατομικό κοινωνιόγραμμα 11: Μαθήτριας ΘΟ18 ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 

Η μαθήτρια ΘΟ18 παρατηρούμε ότι δέχεται τρείς προτιμήσεις από τις οποίες 

ανταποκρίνεται στις δύο, τη ΘΟ2 και τη ΘΟ17, ενώ δέχεται πέντε απορρίψεις κυρίως 

από αγόρια. Η ΘΟ18 δίνει τρεις απορρίψεις σε αγόρια, σε δύο που δεν την ψήφισαν 

και σε ένα που την ψήφισε και αυτός αρνητικά. Η συγκριμένη ομάδα δυσκολεύτηκε 

λίγο στην αρχή να ξεχωρίσουν τους ρόλους του κάθε ατόμου. Ο ερευνητής αφού 

άκουσε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τους πρότεινε να αναφέρουν λύσεις στα 

προβλήματα τους και όλοι μαζί διάλεξαν τις λύσεις και τις εφάρμοσαν χωρίς να 

γίνουν ξανά εμφανείς οι δυσκολίες στην συνεργασία.  

 

 

Ατομικό κοινωνιόγραμμα 12: Μαθήτριας ΘΟ18 ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 



80 
 

Η ΘΟ18 παρατηρούμε ότι από μαθήτρια μέσου όρου κοινωνικού status μετακινείτε σε 

απορριπτόμενη. Αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι ΘΟ2 και η ΘΟ17 προτίμησαν να 

κάνουν παρέα στο ελεύθερο παιχνίδι με παιδιά από την ομάδα τους πράγμα που 

ανέφεραν και στο κοινωνιομετρικό τεστ. Ακόμη αυξήθηκαν οι απορρίψεις της από 

πέντε σε επτά λόγω του ότι όλα τα μέλη της ομάδας της την ψήφισαν αρνητικά 

πράγμα όμως που δεν έκανε η ίδια. Στην αιτιολόγηση των  απαντήσεων τους 

ανέφεραν ότι η ΘΟ18 δεν τους παίζει.  Η ΘΟ18 διατήρησε τις ψήφους ίδιες με αυτές 

από την πρώτη μέτρηση.    

 

6.2. Οι τεχνικές απαιτήσεις στο χειρισμό του ρομποτικού 

παιχνιδιού και η εφαρμογή τους από παιδιά νηπιακής ηλικίας. 

Για την μελέτη των τεχνικών απαιτήσεων στο χειρισμό των ρομποτικών παιχνιδιών για 

την νηπιακή ηλικία θα μελετήσουμε τα αποτελέσματα από τα φύλλα εργασίας και την 

παρατήρηση των δραστηριοτήτων της γ΄ φάσης και της δ΄ φάσης. Οι δραστηριότητες 

τις πρώτης και δεύτερης φάσης διεκπεραιώθηκαν για να γνωρίσουν οι μαθητές το 

ρομποτικό παιχνίδι bee bot. Παρακάτω παρατίθενται το διάγραμμα των ποσοστών 

των επιτυχημένων προσπαθειών όλων των τμημάτων ανά ομάδα από την πρώτη έως 

την τρίτη δραστηριότητα της γ’ φάσης.  

 

 

Διάγραμμα 7: Ποσοστά των επιτυχημένων προσπαθειών όλων των τμημάτων ανά 

ομάδα από την πρώτη έως την τρίτη δραστηριότητα της γ’ φάσης. 
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Από το παραπάνω διάγραμμα εύκολα καταλαβαίνουμε ότι πάνω από το 60% των  

μαθητών μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ρομποτικών παιχνιδιών 

από τη πρώτη κιόλας στιγμή.  

 

Το 68,75% των γραμματέων επιτυγχάνουν να τοποθετήσουν σωστά τα καρτελάκια- 

εντολές στο φύλλο εργασίας (Παράρτημα: φωτογραφίες 1, 2). Στις μετ’ έπειτα 

δραστηριότητες παρατηρούμε ότι υπάρχει σταδιακή αύξηση των επιτυχιών σε 

ποσοστά 75% και 81,25% (Παράρτημα: φωτογραφία 7). Η δυσκολία των 

«γραμματέων» εντοπίζεται στο γεγονός ότι τοποθετούσαν ένα βήμα λιγότερο, αντί 

για περιστροφή δεξιά ή αριστερά και ένα βήμα μπροστά τοποθετούσαν μόνο το 

καρτελάκι με την περιστροφή δεξιά (Παράρτημα: φωτογραφίες 3, 6). Πράγμα που 

παρατηρήθηκε και σε άλλες έρευνες όπως της Γαρταγάνη, Κόκουλη, Πατλή & Χατζή 

(2013) και Λαμπράκη (2017).  

 

Οι «προγραμματιστές», αρχικά, μπόρεσαν να προγραμματίσουν σωστά τα bee bot 

σύμφωνα με τις οδηγίες που άκουγαν από τους γραμματείς ή τους αναγνώστες σε 

ποσοστό 68,75%. Στη δεύτερη δραστηριότητα διαπιστώνουμε μια αύξηση των 

επιτυχιών στο 80% (Παράρτημα: φωτογραφία 5) ενώ στη τρίτη δραστηριότητα 

υπάρχει στασιμότητα.  Οι  περισσότεροι «προγραμματιστές» ξεχνούσαν να πατήσουν 

το κουμπί CLEAR, επιβεβαιώνοντας την έρευνα της Janka (2008). Η μαθήτρια ΘΟ10 

δεν άκουγε τον γραμματέα που της έλεγε τις οδηγίες και πατούσε τα δικά της 

κουμπιά. Δεν υπήρχε συνεργασία και δεν έφτασε στον προορισμό του το bee bot. Ο 

ερευνητής συζήτησε πολλές φορές μαζί της τι πρέπει να κάνει, ποιος είναι ο ρόλος της 

γιατί πρέπει να βοηθήσει την ομάδα της. Ακόμη της υποσχέθηκε ότι στο τέλος θα 

έδινε 15 λεπτά σε όποια παιδιά ήθελαν να παίξουν με το bee bot. Παρ’ όλα αυτά η 

μαθήτρια ήταν ανένδοτη.  

 

Τα παιδιά «bee bot» με ποσοστό 68,75% στην πρώτη δραστηριότητα ανταπεξήλθαν 

ορθά στο ρόλο τους (Παράρτημα: φωτογραφία 8). Στις υπόλοιπες δραστηριότητες 

υπήρξε σταδιακή αύξηση του ποσοστού των επιτυχιών σε ποσοστά 81,25% και 

87,50%. Το μεγαλύτερο ποσοστό του λάθους οφειλόταν στην σύγχυση που 

δημιουργείται όσον αφορά την εντολή δεξιά ή αριστερά όπου τα παιδιά την συνδέουν 
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και με βήμα, την δυσκολία αυτήν την παρατηρήσαμε και στην ομάδα των 

«γραμματέων». Ένα μικρό ποσοστό μαθητών μπέρδεψε το δεξιά με το αριστερά.  

 

Η ομάδα των «αναγνωστών» αποτελείται από πολύ μικρό δείγμα δύο ατόμων κάθε 

φορά που δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε αξιόπιστο. Ενδεικτικά μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι οι μαθητές έμαθαν πολύ γρήγορα το λεξιλόγιο του 

προγραμματισμού και το χρησιμοποίησαν σωστά σχεδόν όλοι οι μαθητές, εκτός από 

έναν που μπέρδεψε το αριστερά με το δεξιά στη δεύτερη δραστηριότητα. 

 

Στη τελευταία δραστηριότητα, δ’ φάση, που λειτούργησε και ως αξιολόγηση τα παιδιά 

εργάστηκαν ατομικά. Παρακάτω παρατίθενται το διάγραμμα των ποσοστών των 

επιτυχιών και των ατυχιών της τελευταίας δραστηριότητας. Τα ποσοστά δηλαδή των 

μαθητών που κατάφεραν ή όχι να οδηγήσουν τα bee bot στο σωστό σπιτάκι. 

 

 

 
Διάγραμμα 8: Ποσοστά των επιτυχιών και των ατυχιών στις τελευταίας 

δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα το 90% των μαθητών νηπιακής ηλικίας κατάφεραν να 

οδηγήσουν σωστά το bee bot στο σπιτάκι του (Παράρτημα: φωτογραφία 9). Οι λόγοι 

που το υπόλοιπο 10% απέτυχε είναι είτε ότι ξέχασε να πατήσει το κουμπί CLEAR, είτε 

ότι πήγε σε λάθος σπίτι, είτε ότι πάτησε ένα κουμπί λιγότερο κατά την περιστροφή. 
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Δ’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΜΗΝΙΑ 

 

7.1. Συζήτηση – Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε η διάθρωση των κοινωνικών 

σχέσεων στην προσχολική ηλικία μέσα από ρομποτικές δραστηριότητες. Η έρευνα 

έλαβε χώρα σε τρία νηπιαγωγεία του νομού Θεσσαλονίκης, όπου όλοι οι μαθητές 

συμμετείχαν όλες τις μέρες τις παρέμβασής μας. Η διάρθρωση των κοινωνικών 

σχέσεων μελετήθηκε συγκρίνοντας τη συνοχή της ολομέλειας κάθε ομάδας, τις 

αλλαγές στην κατάταξη της κοινωνικής θέσης των μαθητών και τις αλληλεπιδράσεις 

μεμονωμένων περιπτώσεων που παρουσίασαν παιδαγωγικό ενδιαφέρον, πριν  και 

μετά την παρέμβασή μας. Το διδακτικό σενάριο της παρέμβασή μας στηρίχτηκε σε 

ένα μοντέλο καθοδηγούμενης διερεύνησης και ανακάλυψης, προάγοντας την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων μέσα από βιωματικές και ομαδο-συνεργατικές 

προσεγγίσεις προσαρμοσμένο στην ηλικία των νηπίων και διήρκησε τρεις μέρες.  

 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης οι μαθητές έδειχναν συνεχώς τον ενθουσιασμό 

τους για τα bee bot ζητώντας να μάθουν τη λειτουργία όλων των κουμπιών και 

αναπτύσσοντας δικά τους σενάρια κατά τη διάρκεια του πειραματισμού. Στις 

περισσότερες ομάδες δεν υπήρχαν διαφωνίες, υπήρξε ευγενή άμμιλα πως θα 

καταφέρουν να προγραμματίσουν την πιο μεγάλη διαδρομή ή και την πιο δύσκολη, 

κάθε ομάδα όριζε τον δικό της στόχο. Οι μαθητές βοηθούσαν τους συμμαθητές τους 

και όταν μία ομάδα τελείωνε πήγαινε να βοηθήσει κάποια άλλη ομάδα που το 

ζητούσε. Όπως προαναφέραμε παρουσιάστηκαν δυσκολίες μόνο σε μία ομάδα που 

δυστυχώς παρόλο και την παρέμβαση της ερευνήτριας δεν υπέστη δυνατή η 

συνεργασία. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ολομέλεια κάθε τμήματος πριν την παρέμβαση 

μας, το «δέσιμο», η συνοχή των τριών τμημάτων ήταν μικρή. Στη συνέχεια 

παρατηρήσαμε ότι και στα τρία τμήματα αυξήθηκε η συνοχή, στα δύο τμήματα 

περισσότερο και στο ένα λιγότερο. Επομένως, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι με την 
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χρήση ρομποτικών δραστηριοτήτων δημιουργούμε πιο δυνατές έλξεις και σχέσεις 

ανάμεσα στους μαθητές για μικρό χρονικό διάστημα τουλάχιστον.  

 

Μελετώντας στη συνέχεια την κατάταξη των κοινωνικών θέσεων παρατηρούμε ότι 

δεν υπάρχουν αξιόλογες μετακινήσεις. Ενώ πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές 

προτιμήσεων ανάμεσα τους μαθητές δεν μετέβαλαν την κοινωνική θέση των μαθητών 

με εξαίρεση λίγες περιπτώσεις.  

 

Στη παρούσα εργασία μελετήσαμε κυρίως τριμελείς ομάδες που πληρούσαν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν να υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη 

της κάθε ομάδας δύο προτιμήσεις, όχι αμοιβαίες, και μία απόρριψη. Μία μόνο ομάδα 

διαμορφώθηκε με μια προτίμηση, μια αμοιβαία προτίμηση και μια απόρριψη. Οι 

τετραμελείς ομάδες σχηματίστηκαν έτσι ώστε να υπάρχουν τρεις προτιμήσεις και μία 

απόρριψη. Εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα τις ομάδες που δημιουργήσαμε 

συμπεράναμε ότι οι τριμελείς ομάδες λειτούργησαν πιο συνεργατικά και μπόρεσαν 

να ολοκληρώσουν το έργο τους χωρίς εντάσεις και διαφωνίες. Σε αντίθεση με τις 

τετραμελείς ομάδες όπου υπήρχαν εντάσεις και ήταν απαραίτητη η συμβολή του 

ερευνητή. Εξετάζοντας τις αμοιβαίες προτιμήσεις παρατηρούμε ότι στην δεύτερη 

μέτρηση αυξήθηκαν σημαντικά οι αμοιβαίες προτιμήσεις ανάμεσα στα μέλη των 

ομάδων που δημιουργήσαμε στις τριμελείς ομάδες. Απεναντίας στις τετραμελείς 

ομάδες δεν αναπτύχθηκε καμία αμοιβαία προτίμηση. Εστιάζοντας τώρα στις 

απορρίψεις των τριμελών ομάδων παρατηρούμε ότι στη δεύτερη μέτρηση σχεδόν 

εξαφανίζονται οι απορρίψεις, που λειτούργησαν ως προϋπόθεση για τη δημιουργία 

των ομάδων και δεν δημιουργήθηκαν και νέες. Στις τετραμελείς ομάδες παρατηρούμε 

ότι  αναπτύσσονται απορρίψεις είτε μονόδρομες είτε αμοιβαίες προς ένα άτομο κάθε 

φορά.  

 

Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι η χρήση ομαδικών 

δραστηριοτήτων ρομποτικής βοηθάει στην βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται σε μία ομάδα προσχολικής ηλικίας. Η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες όπως η έρευνα της Bers (2012) καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι οι ρομποτικές δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να 

αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες από πολύ μικρή ηλικία. Επιπρόσθετα, από την 
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πιλοτική έρευνα των Lee, Sullivan, & Bers (2013) συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά 

νηπιακής ηλικίας που συμμετέχουν σε ομαδο-συνεργατικά προγράμματα ρομποτικής 

αναπτύσσουν μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, περισσότερες μάλιστα όταν λειτουργούν 

σε ένα ανοιχτό πρόγραμμα. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν ένα είδος 

κοινωνιογράμματος κατά το οποίο δινόταν σε κάθε μαθητή ένα φύλλο όπου στη μέση 

ήταν η φωτογραφία του και γύρο από αυτό σε κυκλική παράταξη οι συμμαθητές του. 

Οι μαθητές με βέλη ένωναν τον εαυτό τους με το παιδί που βοήθησαν και που το 

βοήθησε. Η έρευνα της Μισιρλή (2013) συμπληρώνει τα παραπάνω συμπεραίνοντας 

ότι η εμπλοκή των νηπίων με ελκυστικές ρομποτικές δραστηριότητες με απτό 

προγραμματισμό συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών και συνεργατικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών αναπτύσσοντας δεξιότητες συνεργασίας, 

επικοινωνίας και δημιουργικότητας. Μια πιο πρόσφατη έρευνα του González (2017) 

συμπεραίνει ότι οι δραστηριότητες με την χρήση ρομπότ ενισχύουν την ομαδο-

συνεργατική μάθηση σε ομάδες με λιγότερα από 5 μέλη. 

 

Ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφέρον παρουσίασαν πέντε μαθητές οι οποίοι είχαν τις 

περισσότερες απορρίψεις από το τμήμα τους και ένας μαθητής με προβλήματα 

διαταραχής αυτιστικού φάσματος. Στους μαθητές που ήταν μέλη τριμελών ομάδων 

παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν οι απορρίψεις  από τα άτομα που τους είχαν δώσει 

στην πρώτη μέτρηση αλλά βελτιώθηκαν οι προτιμήσεις προς το πρόσωπο τους. Οι 

νέες απορρίψεις που δημιουργηθήκαν οφείλονταν σε περιστατικά ανεξάρτητα από 

την ρομποτική. 

 

Για τις μαθήτριες από τις τετραμελείς ομάδες παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκαν στη 

δεύτερη μέτρηση οι απορρίψεις που δέχθηκαν. Η μία μαθήτρια δεν είχε ιδιαίτερα 

ενεργό ρόλο στην ομάδα και δημιούργησε την αίσθηση στην ομάδα της ότι δεν τις 

ήθελε, ενώ η άλλη μαθήτρια λόγω της συμπεριφοράς της, ήθελε συνέχεια να 

ασχολείται η ίδια με το bee bot και δεν άκουγε τις απόψεις των συμμαθητών της. 

Σύμφωνα με την Ατματζίδου, Μαρκέλη & Δημητριάδης (2008) τα παιδιά νηπιακής 

ηλικίας ενθουσιάζονται με τον παιγνιώδη χαρακτήρα του ρομπότ με αποτέλεσμα να 

παραγκωνίζεται ο ρόλος του ως γνωστικό αντικείμενο. 
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Ο μαθητής με προβλήματα διαταραχής αυτιστικού φάσματος εξ’ αρχής ανήκε στην 

κοινωνική κατηγορία του μέσου όρου. Με την χρήση όμως ομαδικών δραστηριοτήτων 

ρομποτικής διαπιστώσαμε ότι βελτιώθηκαν κι άλλο οι σχέσεις του με τους 

συνομηλίκους του. Διαπίστωση που επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Owens et al. 

(2008) εστίασε στα αυτιστικά παιδιά με προβλήματα κοινωνικοποίησης και απέδειξε 

ότι βελτιώθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητες των υποκειμένων μετά την συμμετοχή τους 

σε πρόγραμμα με τη χρήση Lego. 

 

Από τα παραπάνω ευρήματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα ρομποτικά 

παιχνίδια είναι εφικτό να υποστηρίζουν ομαδικές δραστηριότητες, τριών ατόμων, με 

στόχο την κοινωνικοποίηση, για αυτή την ηλικία.  

 

Εστιάζοντας στις τεχνικές απαιτήσεις του χειρισμού ενός bee bot διαπιστώνουμε την 

άμεση εξοικείωση στη χρήση των μαθητών. Τα παιδιά όντας εξοικειωμένα από 

ρομποτικές συσκευές στην καθημερινότητα τους μπορούσαν και έκαναν συνειρμούς 

και εύκολα κατανόησαν τη λειτουργία των κουμπιών και την κίνηση του ρομποτικού 

παιχνιδιού. Σχεδόν όλα τα νήπια σε διάστημα τριών ημερών ήταν ικανά να χειριστούν 

άπταιστα το ρομποτικό παιχνίδι. Οι δυσκολίες που αρχικά εντοπίστηκαν εστιάζονται 

στην περιστροφική κίνηση του bee bot. Το ρομποτάκι με την εντολή αριστερά ή δεξιά 

στρίβει μόνο το σώμα του ενώ οι μαθητές πρόσθεταν και βηματισμό. Σύμφωνα με την 

Γαρταγάνη et al. (2013) τα παιδιά νηπιακής ηλικίας παρουσιάζουν δυσκολίες όσον 

αφορά την κίνηση στο χώρο και πιο συγκεκριμένα στο διαχωρισμό της αριστερής με 

την δεξιά κατεύθυνση όχι τόσο στον προσανατολισμό όσο στον τρόπο μετακίνησης 

τους. Το bee bot για την μετακίνηση αριστερά ή δεξιά απλά περιστρέφεται 90ο 

αντίστοιχα με την εντολή. Τα υποκείμενα όμως συνδυάζουν την εντολή αυτή και με 

μετακίνηση ενός βήματος προκαλώντας τους σύγχυση στην κατανόηση των κινήσεων 

του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Ανάλογες δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει και το 

δείγμα από την έρευνα της Λαμπράκη (2017) όπου οι μαθητές βρήκαν την λύση μέσα 

από τη μέθοδο δοκιμή - λάθος και με την βοήθεια γειτονικών ομάδων.  

 

Ένα άλλο εμπόδιο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι μικροί μαθητές ήταν η χρήση του 

κουμπιού CLEAR. Για τον προγραμματισμό του bee bot απαιτείται αρχικά η διαγραφή 

της μνήμης του, δηλαδή η χρήση του κουμπιού CLEAR. Οι μαθητές ενώ κατανόησαν τη 
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χρήση του κουμπιού ξεχνούσαν στη συνέχεια να το θέσουν σε λειτουργία με 

αποτέλεσμα το bee bot  να εκτελεί πρώτα τις προηγούμενες εντολές και στη συνέχεια 

τις νέες. Η Janka (2008) στην έρευνα της εντόπισε την ίδια δυσκολία και έτσι για την 

αντιμετώπισή της προτείνει να ανακαλύψουν τα ίδια τα παιδιά τη λειτουργία και τη 

σημασία του συγκεκριμένου κουμπιού μέσα από πειραματισμούς. 

 

Σε αυτό το σημείο είναι ωφέλιμο να αναφέρουμε τους περιορισμούς της παρούσας 

εργασίας. Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι το δείγμα πρόκειται για δείγμα ευκολίας, 

συγκεκριμένο και περιορισμένο. Κατά συνέπεια υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η γενίκευση 

των ευρημάτων αλλά μπορεί να λειτουργήσει αθροιστικά με τις υπόλοιπες έρευνες 

που μελετούν στις κοινωνικές σχέσεις των νηπίων κατά τη διάρκεια ρομποτικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε ότι η παρούσα εργασία έλαβε χώρα τον μήνα 

Μάιο όπου θεωρητικά οι μαθητές έχουν αρχίσει να σταθεροποιούν τις σχέσεις τους. 

Ωφέλιμο θα ήταν να πραγματοποιηθεί μια νέα έρευνα με τις ίδιες συνθήκες στην 

αρχή στην σχολικής χρονιάς όπου οι μαθητές ακόμη προσπαθούν να γνωρίσουν τους 

συμμαθητές τους μέσα σε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. 

 

Επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι το δεύτερο κοινωνιόγραμμα, παρατήρηση και 

συνέντευξη από τις νηπιαγωγούς έγιναν σε διάστημα μιας ημέρας από την 

παρέμβαση μας λόγο χρονικού περιορισμού δεν ήταν εφικτό να μεσολαβήσει κάποιο 

χρονικό διάστημα ανάμεσα στην παρέμβαση και την δεύτερη μέτρηση. Θα ήταν 

ενδιαφέρον να μελετηθεί πως εξελίχτηκαν οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύχθηκαν 

στις ομάδες και σε μεγαλύτερο διάστημα. 

 

Ενδιαφέρον παρουσίασαν τα ευρήματα από τη σύγκριση των τριμελών και 

τετραμελών ομάδων. Στις μικρότερες ομάδες παρατηρήσαμε ανάπτυξη νέων και 

αμοιβαίων προτιμήσεων ανάμεσα στα μέλη των ομάδων σε αντίθεση με τις 

μεγαλύτερες ομάδες όπου αυξήθηκαν οι απορρίψεις. Επειδή όμως το δείγμα των 

τετραμελών ομάδων δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο λόγο του μικρού αριθμού 

ενδιαφέρον θα προκαλούσε η μελέτη τετραμελών ομάδων.  
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Όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις του bee bot στην νηπιακή ηλικία έκπληξη 

προκάλεσε η δυσκολία που συνάντησαν οι μαθητές στο κουμπί CLEAR και σύμφωνα 

με την (Janka, 2008) οι μαθητές αυτής της ηλικίας δυσκολεύονται και με το κουμπί 

PAUSE. Μια μελέτη για τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές προσχολικής αγωγής 

δυσκολεύονται στη χρήση αυτών των δυο κουμπιών θα παρουσίαζε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον συνοδευόμενη με προτάσεις διδακτικά σενάρια που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι νηπιαγωγοί για να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν αυτά τα 

εμπόδια. 

 

Εν κατακλείδι, η χρήση της ρομποτικής στην νηπιακή ηλικία λειτουργεί πολύ θετικά 

για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών μέσα από βιωματικές, ομαδικές και 

παιγνιώδεις προσεγγίσεις που στηρίζονται στις αρχές του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών του νηπιαγωγείου. Απαραίτητο όμως είναι να υπάρξει η υλικοτεχνική 

υποστήριξη στα σχολεία και η απαραίτητη επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς. 
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Παραρτήματα 
 

Φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

 
 

 
Φωτογραφία 1: Επιτυχής προγραμματισμός 1ης δραστηριότητας 

 
Φωτογραφία 2: Πιο σύνθετος επιτυχής προγραμματισμός 1ης δραστηριότητας 
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Φωτογραφία 3: Λάθος προγραμματισμός 1ης δραστηριότητας 

 
Φωτογραφία 4: Μετακίνηση bee bot με κλειστά μάτια συμφώνα με τις εντολές του αναγνώστη. 
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Φωτογραφία 5: Σωστές σημειώσεις 2

ης
 δραστηριότητας 

 

 
Φωτογραφία 6: Λάθος σημειώσεις 2

ης
 δραστηριότητας  

 
Φωτογραφία 7: Σωστές σημειώσεις 3

ης
 δραστηριότητας 
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Φωτογραφία 8: Σωστή μετακίνηση παιδιού bee bot 

 
Φωτογραφία 9: Αξιολόγηση αν το bee bot έφτασε στο σωστό σπιτάκι 
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Φύλλα εργασίας 
 

Φύλλο εργασίας 1 

Η πρώτη μου αποστολή: Τοποθετώ τα βελάκια ώστε να 

φτάσω στον προορισμό μου. 
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Φύλλο Εργασίας 2 

Δεύτερη αποστολή: Η πρώτη μας διαδρομή με κλειστά μάτια. 

Σχεδίασε στα κάτω κουτάκια τα κουμπιά που πρέπει να πατήσετε. 
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Φύλλο Εργασίας 3 

Τρίτη αποστολή: Η μυστική διαδρομή.  
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Κοινωνιομήτρες 
 

 
Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Λ6 Λ7 Λ8 Λ9 Λ10 Λ11 Λ12 Λ13 Λ14 Λ15 P N Pm Nm Si Sp 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Λ1 
 

- 
     

+ 
   

- - 
  

1 3 
 

1 4 2 Μέσου Όρου 

Λ2 
  

+ + 
 

+ 
     

+ + 
  

5 
 

2 
 

5 -5 Δημοφιλής 

Λ3 - - 
  

- 
 

- - - 
 

- 
 

- - - 
 

10 
 

3 10 10 Απορριπτόμενος 

Λ4 
     

- 
 

- 
 

- - 
     

4 
 

1 4 4 Απορριπτόμενος 

Λ5 
 

- 
 

- 
 

- + + + 
 

+ 
 

- 
 

+ 5 4 1 1 9 -1 Αντιφατικός 

Λ6 
 

+ + 
      

+ 
    

- 3 1 1 
 

4 -2 Μέσου Όρου 

Λ7 
  

+ 
       

- 
  

- + 2 2 
 

2 4 0 Μέσου Όρου 

Λ8 + 
    

+ 
   

+ 
   

+ + 5 
   

5 -5 Δημοφιλής 

Λ9 + 
  

+ + 
  

+ 
 

+ + + 
   

7 
 

3 
 

7 -7 Δημοφιλής 

Λ10 - 
  

- + 
   

+ 
 

+ 
  

- 
 

3 3 1 1 6 0 Μέσου Όρου 

Λ11 + 
 

- + 
  

- 
 

+ 
  

- + + 
 

5 3 1 2 8 -2 Μέσου Όρου 

Λ12 
    

+ 
 

+ 
        

2 
   

2 -2 Μέσου Όρου 

Λ13 - + - - - 
 

+ - - - 
 

+ 
 

+ - 4 8 2 3 12 4 Αντιφατικός 

Λ14 
  

- 
 

- - - 
 

- - 
 

- + 
  

1 7 1 2 8 6 Απορριπτόμενος 

Λ15 
 

+ 
   

+ 
         

2 
   

2 -2 Μέσου Όρου 

P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
 

12 
    

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

45 
 

16 90 0 
 

 

Κοινωνιομήτρα 1: Τμήματος Λαγκαδά ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 
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Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Λ6 Λ7 Λ8 Λ9 Λ10 Λ11 Λ12 Λ13 Λ14 Λ15 P N Pm Nm Si Sp 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Λ1 
 

- 
  

+ 
  

+ 
 

+ + - 
   

4 2 3 
 

6 -2 Δημοφιλής 

Λ2 
  

+ + 
 

+ 
      

+ 
  

4 
 

2 
 

4 -4 Δημοφιλής 

Λ3 - 
  

+ - 
 

- - 
  

- 
 

- - 
 

1 7 
 

3 8 6 Απορριπτόμενος 

Λ4 - 
    

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

8 
 

2 8 8 Απορριπτόμενος 

Λ5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

+ + 
  

+ - + + 5 4 1 2 9 -1 Αντιφατικός 

Λ6 
 

+ + 
 

- 
 

+ 
       

+ 4 1 3 1 5 -3 Δημοφιλής 

Λ7 
  

+ 
  

+ 
    

- 
  

- + 3 2 2 2 5 -1 Μέσου Όρου 

Λ8 + 
   

+ 
        

+ 
 

3 
 

3 
 

3 -3 Μέσου Όρου 

Λ9 
         

+ + + 
   

3 
 

2 
 

3 -3 Μέσου Όρου 

Λ10 + 
  

- + 
   

+ 
 

+ 
  

- 
 

4 2 3 2 6 -2 Δημοφιλής 

Λ11 + 
 

- + 
  

- 
 

+ - 
 

- 
   

3 4 2 2 7 1 Μέσου Όρου 

Λ12 
            

+ 
  

1 
 

2 
 

1 -1 Μέσου Όρου 

Λ13 - + - - - 
 

+ - - - 
 

+ 
 

+ - 4 8 1 3 12 4 Αντιφατικός 

Λ14 
 

- - 
  

- - + - + 
 

- + 
 

- 3 7 2 3 10 4 Απορριπτόμενος 

Λ15 
 

+ 
   

+ + 
        

3 
 

2 
 

3 -3 Μέσου Όρου 

P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
 

28 
    

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

45 
 

20 90 0 
 

 

Κοινωνιομήτρα 2: Τμήματος Λαγκαδά ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 
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Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 Θ13 Θ14 Θ15 P N Pm Nm Si Sp 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Θ1 
 

+ 
 

- + + + 
 

+ 
 

- - - + 
 

6 4 2 1 10 -2 Αντιφατικός 

Θ2 + 
   

- 
 

+ - + 
   

- + 
 

4 3 1 
 

7 -1 Μέσου Όρου 

Θ3 
       

+ 
 

+ 
 

+ + 
  

4 
 

2 
 

4 -4 Δημοφιλής 

Θ4 + 
 

+ 
  

+ 
     

+ 
   

4 
 

2 
 

4 -4 Δημοφιλής 

Θ5 
 

+ 
 

+ 
 

+ + 
 

- - 
     

4 2 1 
 

6 -2 Μέσου Όρου 

Θ6 - 
  

+ 
  

- 
 

+ - 
     

2 3 1 
 

5 1 Μέσου Όρου 

Θ7 + - - 
 

+ 
  

- - - - 
 

- - 
 

2 8 2 2 10 6 Απορριπτόμενος 

Θ8 
  

- 
   

- 
   

+ + 
  

+ 3 2 1 1 5 -1 Μέσου Όρου 

Θ9 
                   

0 0 Μέσου Όρου 

Θ10 
 

- + 
    

+ 
  

+ - + + + 6 2 2 
 

8 -4 Δημοφιλής 

Θ11 
 

- 
   

- 
   

+ 
  

+ - - 2 4 2 1 6 2 Μέσου Όρου 

Θ12 
  

+ + - 
  

+ 
 

+ + 
   

+ 6 1 
  

7 -5 Δημοφιλής 

Θ13 - 
  

- + - 
  

- 
    

- - 1 6 
 

1 7 5 Απορριπτόμενος 

Θ14 - 
 

- - - - - - 
  

- - 
  

- 
 

10 
 

2 10 10 Απορριπτόμενος 

Θ15 
 

+ 
             

1 
   

1 -1 Μέσου Όρου 

P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
 

16 
    

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

45 
 

8 90 0 
 

 

Κοινωνιομήτρα 3: Τμήματος Θεσσαλονίκης ΠΡΙΝ την παρέμβαση. 
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Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 Θ13 Θ14 Θ15 P N Pm Nm Si Sp 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Θ1 
 

+ 
  

+ + + 
 

+ 
 

- 
 

- + + 7 2 2 1 9 -5 Δημοφιλής 

Θ2 + 
   

- 
  

- + 
 

- 
 

- + + 4 4 2 2 8 0 Μέσου όρου 

Θ3 
       

+ 
 

+ + 
    

3 
 

2 
 

3 -3 Μέσου όρου 

Θ4 + 
    

+ + 
    

+ 
   

4 
 

2 
 

4 -4 Δημοφιλής 

Θ5 
 

+ 
 

+ 
 

+ + 
 

- 
   

+ 
  

5 1 2 
 

6 -4 Δημοφιλής 

Θ6 - 
  

+ + 
    

- 
 

- 
   

2 3 2 1 5 1 Μέσου όρου 

Θ7 
  

- 
    

- - - - - - - 
  

8 
 

3 8 8 Απορριπτόμενος 

Θ8 - - + 
   

- 
 

+ 
 

+ + 
   

4 3 2 2 7 -1 Μέσου όρου 

Θ9 
                   

0 0 Μέσου όρου 

Θ10 
  

+ - - - 
 

+ 
  

+ + + - 
 

5 4 3 2 9 -1 Αντιφατικός 

Θ11 - - 
     

+ 
 

+ 
  

+ + - 4 3 3 2 7 -1 Μέσου όρου 

Θ12 
  

+ + 
     

+ 
    

+ 4 
 

2 
 

4 -4 Δημοφιλής 

Θ13 
  

- - + - - 
 

- 
    

- - 1 7 1 1 8 6 Απορριπτόμενος 

Θ14 + - - - - - - - 
 

- 
 

- 
  

- 1 10 1 2 11 9 Απορριπτόμενος 

Θ15 
 

+ 
             

1 
 

1 
 

1 -1 Μέσου όρου 

P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
 

25 
    

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

45 
 

16 90 0 
 

 

Κοινωνιομήτρα 4: Τμήματος Θεσσαλονίκης ΜΕΤΑ την παρέμβαση. 
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ΘΟ 
1 

ΘΟ 
2 

ΘΟ 
3 

ΘΟ 
4 

ΘΟ 
5 

ΘΟ 
6 

ΘΟ 
7 

ΘΟ 
8 

ΘΟ 
9 

ΘΟ 
10 

ΘΟ 
11 

ΘΟ 
12 

ΘΟ 
13 

ΘΟ 
14 

ΘΟ 
15 

ΘΟ 
16 

ΘΟ 
17 

ΘΟ 
18 

ΘΟ 
19 

ΘΟ 
20 

P N Pm Nm Si Sp ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΘΟ1     + - - +   - + - + - - +   +       - 6 7 1 1 13 1 Αντιφατικός 

ΘΟ2     -         +             +   - +     3 2 2   5 -1 Μέσου Όρου 

ΘΟ3 -           +     -   - -         - - - 1 7 1 2 8 6 Απορριπτόμενος 

ΘΟ4         -   +       +           -   +   3 2 1   5 -1 Μέσου Όρου 

ΘΟ5                 -         -     +       1 2   1 3 1 Μέσου Όρου 

ΘΟ6       -             -                 + 1 2   1 3 1 Μέσου Όρου 

ΘΟ7     +   +       +     +             +   5   2   5 -5 Δημοφιλής 

ΘΟ8   +             +       + + + -   +     6 1 2   7 -5 Δημοφιλής 

ΘΟ9       + - +         - -     - +     +   4 4   3 8 0 Μέσου Όρου 

ΘΟ10   - -       - -           -               5   1 5 5 Απορριπτόμενος 

ΘΟ11       -   - -     -           - - -       7   2 7 7 Απορριπτόμενος 

ΘΟ12     -           -           +           1 2   2 3 1 Μέσου Όρου 

ΘΟ13 + -           +   +   +               + 5 1 1   6 -4 Δημοφιλής 

ΘΟ14 +       +     -   +         -       -   3 3 1   6 0 Μέσου Όρου 

ΘΟ15                 - +     + +     +       4 1   1 5 -3 Δημοφιλής 

ΘΟ16       +   +         -                   2 1   1 3 -1 Μέσου Όρου 

ΘΟ17                       + +     +   +     4   1   4 -4 Δημοφιλής 

ΘΟ18 - +       - -             -     +   - + 3 5 2 1 8 2 Μέσου Όρου 

ΘΟ19 + - + + + - +       +   -   - -   -   - 6 7 1 1 13 1 Αντιφατικός 

ΘΟ20 - +           +                         2 1   1 3 -1 Μέσου Όρου 

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60   15        
  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   60   18 120 0 

 
 

Κοινωνιομήτρα 5: Ολοήμερου τμήματος Θεσσαλονίκης ΠΡΙΝ την παρέμβαση μας. 



112 
 

 

ΘΟ 
1 

ΘΟ 
2 

ΘΟ 
3 

ΘΟ 
4 

ΘΟ 
5 

ΘΟ 
6 

ΘΟ 
7 

ΘΟ 
8 

ΘΟ 
9 

ΘΟ 
10 

ΘΟ 
11 

ΘΟ 
12 

ΘΟ 
13 

ΘΟ 
14 

ΘΟ 
15 

ΘΟ 
16 

ΘΟ 
17 

ΘΟ 
18 

ΘΟ 
19 

ΘΟ 
20 

P N Pm Nm Si Sp ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΘΟ1     + - - +   - +     - -     +       - 4 6 0 1 10 2 Αντιφατικός 

ΘΟ2     -         +             +   + +   + 5 1 3   6 -4 Δημοφιλής 

ΘΟ3 -       -           + -           - -   1 5 1 1 6 4 Απορριπτόμενος 

ΘΟ4             +       +           -   +   3 1 2   4 -2 Μέσου Όρου 

ΘΟ5             +   -         -     +       2 2 1 1 4 0 Μέσου Όρου 

ΘΟ6       -             -                 + 1 2   1 3 1 Μέσου Όρου 

ΘΟ7       + +       +                   +   4   3   4 -4 Δημοφιλής 

ΘΟ8   +             + +     +         +     5   2   5 -5 Δημοφιλής 

ΘΟ9       + - +         -       - +         3 3   2 6 0 Μέσου Όρου 

ΘΟ10   - -       - -       - - -               7   3 7 7 Απορριπτόμενος 

ΘΟ11     + -   - -                 - - - +   2 6 2 2 8 4 Απορριπτόμενος 

ΘΟ12     -           - -     + + +           3 3 2 2 6 0 Μέσου Όρου 

ΘΟ13 + -           +   -   +   +           + 5 2 3 1 7 -3 Δημοφιλής 

ΘΟ14 +       +     -   -   + +   -       -   4 4 2 1 8 0 Μέσου Όρου 

ΘΟ15   +             -         +     +       3 1 2 1 4 -2 Δημοφιλής 

ΘΟ16           +         -                   1 1   1 2 0 Μέσου Όρου 

ΘΟ17                       +     + +   +     4   2   4 -4 Δημοφιλής 

ΘΟ18 -         - -     +       -   -     - - 1 7   1 8 6 Απορριπτόμενος 

ΘΟ19 + - + + + - +       +   -   - -   -   - 6 7 3 1 13 1 Αντιφατικός 

ΘΟ20 - +           +   +             -       3 2 1 1 5 -1 Μέσου Όρου 

P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60   29        
n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   60   20 120 0  

 

Κοινωνιομήτρα 6: Ολοήμερου τμήματος Θεσσαλονίκης ΜΕΤΑ την παρέμβαση μας. 
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«Δηλώνω ρητ   και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το  ρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα 

 ρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικ  προϊόν 

προσωπικ ς εργασίας και δεν προσβ λλει κ θε μορφ ς πνευματικ  δικαιώματα τρίτων και 

δεν είναι προϊόν μερικ ς   ολικ ς αντιγραφ ς, οι πηγές δε που χρησιμοποι θηκαν 

περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 

 

 


