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Team-building και ρομποτική: η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο 

στην ανάπτυξη της συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο οικοδόμη-

σης ομάδας μαθητών 

Περίληψη   

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαι-

δευτική ρομποτική μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της ομάδας (team-building). Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση των θεμάτων που αναδύονται, όταν μια ομάδα μαθητών 

εργάζεται για πρώτη φορά σε δραστηριότητα που αξιοποιεί σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Μέσα από την εφαρμογή δραστηριότητας εκπαιδευτικής ρομποτικής παρατηρείται ο βαθ-

μός της συνεργασίας και της επικοινωνίας που αναπτύσσουν τα παιδιά μεταξύ τους στην 

ομάδα. Ειδικότερα, αξιολογούνται οι δύο αυτοί παράγοντες από τα παιδιά με σκοπό να 

διερευνηθούν οι στάσεις τους απέναντι στη συνεργασία, την επικοινωνία και την αποτελε-

σματικότητα της ομάδας τους  μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική. Το δείγμα της έρευ-

νας αποτέλεσαν συνολικά 20 μαθητές και μαθήτριες της πέμπτης τάξης του δημοτικού. 

Έπειτα από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, οι μαθητές/-τριες απάντησαν στα 

ερωτήματα της ερευνήτριας δίνοντας προσωπική, ημιδομημένη συνέντευξη. 

Βάσει βιβλιογραφίας, η οικοδόμηση μιας ομάδας επηρεάζεται από διάφορες μετα-

βλητές. Έπειτα από την ποιοτική ανάλυση των ερωτημάτων που τέθηκαν, διαπιστώθηκε 

ότι δραστηριότητες με ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να έχουν θετική επί-

δραση στην ανάπτυξη  κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, ιδιαίτερα στην πρόκληση της 

συνεργασίας και την ενίσχυση της επικοινωνίας. Επίσης, βρέθηκε πως δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν ρομποτική οντότητα μπορεί να οδηγήσουν στην οικοδόμηση μιας αποτελε-

σματικής ομάδας μαθητών. Τέλος, προέκυψε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαι-

δευτικής ρομποτικής αποτελούν στοιχεία που αξιοποιούνται στην οικοδόμηση ομάδας.  

 

Λέξεις Κλειδιά:  

 

Οικοδόμηση ομάδας, εκπαιδευτική ρομποτική, συνεργασία, επικοινωνία 
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Team-building and robotics: Educational robotics as a tool in the devel-

opment of collaboration and communication in the context of students’ 

team-building 

Abstract 

 

The purpose of this thesis is to study how educational robotics can contribute to 

team building. More specifically, the issues that emerge when a group of students first work 

on an activity that exploits educational robotics are explored. Through the implementation 

of an activity based on educational robotics, the degree of cooperation and communication 

that children develop with each other in the group can be observed. These two factors are 

evaluated by children in order to explore their attitudes about collaboration, communication 

and the effectiveness of their teams through an activity based on educational robotics. The 

sample of the study had a total of 20 primary school students of the fifth grade. After the 

activity, the students answered the researcher's questions, giving a personal, semi-structured  

interview. 

According to the literature, the team building is influenced by several variables. Af-

ter a qualitative analysis of the questions, it was found that activities which involve educa-

tional robotics can have a positive impact on the development of students' social skills, like 

cooperation and communication. It was also found that activities that include the robotic 

entity can create an effective group of students. Finally, it emerged that some important  

characteristics of educational robotics are utilized in team building procedure. 

 

Keywords: 

 

Team building, educational robotics, cooperation, communication 
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Εισαγωγή 

Μέσα από τη διαδικασία οικοδόμησης μιας ομάδας, δημιουργείται στενός δεσμός 

μεταξύ των μελών. Η συνεχής προσπάθειά τους για επίτευξη των στόχων οδηγεί σε μια 

αποτελεσματική ομάδα ανθρώπων, που εξελίσσονται και αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως η 

επίλυση προβλήματος και η σωστή και γρήγορη λήψη αποφάσεων (Gilley et al., 2010).  

Μέσα σε μια ομάδα βασικό στοιχείο αποτελεί η επικοινωνία. Καθώς τα άτομα επι-

κοινωνούν, ανταλλάσσουν πληροφορίες και κατανοούν ο ένας τον άλλο (Κανδυλάκη, 

2004). Επίσης, σε μια ομάδα τα μέλη θέτουν στόχους που πρέπει να υλοποιήσουν. Τα άτο-

μα αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιλύουν προβλήματα (Πρίτση, 

2016).    

Η ρομποτική αποτελεί μια από τις τεχνολογίες που εδώ και περίπου 70 χρόνια έγινε 

δημοφιλής αναπτύσσοντας τη βιομηχανία σε όλο τον κόσμο (Δελή, 2011). Τις τελευταίες 

δεκαετίες (από το 1980) εμφανίστηκε η ρομποτική και σε έναν ακόμα τομέα, αυτόν της 

εκπαίδευσης. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία η ρομποτική οδηγεί σε μια σειρά από μα-

θησιακά και κοινωνικά οφέλη (Alimisis, 2013). 

Σύμφωνα με έρευνες, η εκμετάλλευση της ρομποτικής σε εκπαιδευτικής φύσης 

δραστηριότητες επηρεάζει θετικά την ομαδικότητα και την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτή-

των (Fachantidis, Alexandridou, Tosiou, 2012). Οι περισσότερες έρευνες, όμως, στοχεύουν 

στη μελέτη των γνωστικών δεξιοτήτων που αποκτούν τα μέλη μιας ομάδας, όταν πραγμα-

τοποιούν δραστηριότητα με ρομποτική οντότητα. Υπάρχει έλλειψη σχετικά με τη μελέτη 

των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την οικοδόμηση ομάδας  (Kandlhofer & Steinbauer, 

2016) με χρήση ρομποτικής. Συνήθως, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μιας ομάδας 

αναλύεται και μελετάται σε έρευνες που αφορούν την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας 

(Gilley et al., 2010).  

Κίνητρο της παρούσας έρευνας, λοιπόν, αποτέλεσε η αναγκαιότητα για την ενίσχυ-

ση του ερευνητικού πεδίου για την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συνεργασία κι επικοι-

νωνία που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών/-τριών μέσα στα πλαίσια οικοδόμησης ομά-

δας. 

Η παρούσα εργασία μελετά και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική ρο-

μποτική μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της ομάδας (team-building) και στην ανά-

πτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να διερευνή-
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σει τα θέματα που προκύπτουν, όταν μια ομάδα μαθητών εργάζεται για πρώτη φορά σε μια 

δραστηριότητα που αξιοποιεί σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής. Κατά πόσο αναπτύσσεται η 

συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ τους και κατά πόσο καταλήγει να δημιουργηθεί μια 

αποτελεσματική ομάδα. Γι’ αυτό σχεδιάστηκε μια δραστηριότητα για παιδιά δημοτικού, 

βασισμένη στην περιπετειώδη μάθηση που εντάσσει στο πλαίσιό της και μια ρομποτική 

μηχανή. 

 Η μέθοδος που επιλέγεται για τη διερεύνηση των υποθέσεων είναι η ποιοτική. Το 

δείγμα της έρευνας αποτελούν συνολικά 20 μαθητές και μαθήτριες της Πέμπτης τάξης του 

δημοτικού. Έπειτα από την επίδειξη του σετ ρομποτικής, οι μαθητές καλούνται να προ-

γραμματίσουν το ρομπότ που τους δίνεται, για να κινηθεί πάνω σε πίστα ειδικά διαμορφω-

μένη για το σενάριο που πλαισιώνει τη δραστηριότητα. Έπειτα, απαντούν στις ερωτήσεις 

της ερευνήτριας, δίνοντας ημιδομημένη προσωπική συνέντευξη. 

 Η έρευνα απαρτίζεται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το θεωρητικό 

πλαίσιο γύρω από τη σημασία της ομάδας και της συνεργασίας στην εκπαίδευση, το πλαί-

σιο γύρω από το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα αποτελεσματική και κατάλληλη 

για μάθηση. Επίσης, περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ρομπο-

τικής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ομαδικότητας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζε-

ται το ερευνητικό πλαίσιο. Γίνεται αναφορά στο σκοπό της έρευνας, καταγράφονται οι ε-

ρευνητικές υποθέσεις και περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την πραγμάτωση 

της έρευνας. Έπειτα, ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν μετά 

την ανάλυσή τους. Στο τρίτο μέρος, πραγματοποιείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων σε 

συνάφεια με έρευνες που έχουν υλοποιηθεί, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

έρευνα, καθώς και προτάσεις για επικείμενες έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1 Η σημασία της ομάδας στην εκπαίδευση 

 

Η συνεργασία κατά τη μάθηση είναι ένα θέμα που απασχόλησε αρκετούς, σημαντι-

κούς για την εκπαίδευση ανθρώπους κατά τον 20ο αιώνα. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

έχει ως βάση το κίνημα cooperative learning movement. 

Ο Dewey πρώτος μιλούσε για το σχολείο ως κοινότητα, όπου οι μαθητές συνεργά-

ζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και μαθαίνουν με κριτική ματιά πώς να μαθαίνουν, έχοντας 

αναπτύξει σχέσεις με τους συμμαθητές τους (Baudrit, 2007).  Η μαθητική ενεργοποίηση 

και η διερευνητική μάθηση έθεταν ως σκοπό του σχολείου την κοινωνικοποίηση των παι-

διών (Ματσαγγούρας, 2001). Άλλωστε, ο Dewey θεωρούσε ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης 

ήταν εξαιρετικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας δημοκρατίας, όπου το άτομο θα συμ-

μετείχε ενεργά στην κοινωνική ζωή και θα ανέπτυσσε παράλληλα την ατομική του ελευθε-

ρία. Σκοπός ήταν να εξαφανιστεί ο ανταγωνισμός και να αναδυθεί η συνεργασία (Γρόλ-

λιος, 2011· Κακανά, 2015). 

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν κάποια από τα πιο γνωστά εκπαιδευτικά συ-

στήματα, όπως το σύστημα Winnetka (1922) και το σύστημα των “σχεδίων εργασίας” του 

Kilpatrick στην Αμερική (Ματσαγγούρας, 2001). Σύμφωνα με τον Washburne, δημιουργό 

του συστήματος Winnetka, η εκπαίδευση δεν ήταν πια εξατομικευμένη και τα παιδιά είχαν 

την επιλογή να οργανώνουν τα ίδια μεγάλο μέρος του μαθησιακού περιεχομένου 

(Corcoran, 1927). Από την άλλη ο Kilpatrick υποστήριζε πως μέσα από τη συνεργασία, 

κατά την εφαρμογή των σχεδίων εργασίας, είναι εφικτή η μάθηση και τα παιδιά μπορούν 

να συμβάλουν στην κοινωνική αλλαγή (Κακανά, 2015).  

Στην Ευρώπη συνέβαλε ο Cousinet στη Γαλλία με τις δραστηριότητες ομαδικής ερ-

γασίας, καθώς πίστευε πως η ομάδα είναι ο μόνος τρόπος να εργαστούν τα παιδιά στο σχο-

λείο (Κακανά, 2015). Ακόμη, ο Freinet, στα ίδια γεωγραφικά πλαίσια, υποστήριζε το σχο-

λείο τυπογραφείο. Τα παιδιά ανέπτυσσαν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνύπαρξη 
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σε ομάδες. Συναποφάσιζαν, μοίραζαν ρόλους και συζητούσαν (Λιάμπας, 2014), δίνοντας 

έμφαση στην κοινότητα εργασίας (Κακανά, 2015) που αυτορρυθμιζόταν από τους ίδιους 

τους μαθητές (Λιάμπας, 2014). Ο Makarenko στη Σοβιετική Ένωση τόνιζε ότι η ομάδα εί-

ναι ένα σύνολο ατόμων που αλληλοεπηρεάζονται. Μεταξύ τους συνδέονται με δεσμούς 

φιλίας και με την ευθύνη για κοινή συμμετοχή στη συλλογική εργασία. Το σχολείο αποτε-

λεί κολεκτίβα όπου το άτομο - αγωνιστής ειδικεύεται (Λιάμπας, 2014· Ματσαγγούρας, 

2001). 

 Οι Otto, Kerschensteiner και Petersen στη Γερμανία, επίσης, συνέβαλαν στην ε-

δραίωση της ομαδικής εργασίας (Ματσαγγούρας, 2001). Πιο συγκεκριμένα ο Otto (1897) 

θεωρούσε το σχολείο ως τη μοναδική ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ανθρώ-

πους που έχουν πλούτο γνώσεων και γι’αυτό ήταν αναγκαίο να εργάζονται ομαδικά (Λιά-

μπας, 2014). Ο Kerschensteiner (1895) μιλούσε για το σχολείο εργασίας που διαμορφώνει 

την κοινωνική συνείδηση (Λιάμπας, 2014) δίνοντας βάση στην αυτενέργεια και τον διάλο-

γο (Κακανά, 2015). Τέλος, ο Petersen εφάρμοσε στο πειραματικό σχολείο της Ιένας το χω-

ρισμό σε ομάδες, επιτρέποντας τη μετακίνηση ως ένδειξη ελευθερίας στο χώρο. Τα παιδιά 

έπρεπε να σέβονται τους κανόνες της ομάδας για να μην είναι ανεξέλεγκτα (Κακανά, 

2015). 

Στα προγράμματα αυτά που υλοποιήθηκαν σε Αμερική και Ευρώπη σημαντική συ-

νεισφορά είχε η κοινωνική ψυχολογία. Ο Allport πίστευε πως η ομάδα είναι σημαντική για 

τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τα άλλα μέλη θα βοηθήσουν και θα υποστηρί-

ξουν όποιον δεν κατανοεί το πρόβλημα, ώστε να καταφέρει να το λύσει (Λιάμπας, 2014).  

Ο Lewin, δημιουργός της έρευνας δράσης, τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας για 

την ενσωμάτωση των μελών σε μια ομάδα. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των α-

τόμων είναι μια διεργασία που τυγχάνει παιδαγωγικής παρέμβασης. Αυτός είναι και ο λό-

γος που μαζί με τον Dewey και τους πιο σύγχρονους αδερφούς Johnson εκπαίδευαν δα-

σκάλους με στόχο την ισότητα ανάμεσα στα παιδιά διαφορετικής προέλευσης και σχολικής 

επίδοσης (Κακανά, 2015). Η ομάδα, σύμφωνα με τον Lewin, βοηθάει το άτομο να συμμε-

τέχει για μεγαλύτερη διάρκεια  στην επίλυση προβλημάτων και την εκτέλεση δραστηριο-

τήτων (Λιάμπας, 2014). Μέσα στο κλίμα συνεργασίας ενθαρρύνει ο ένας τον άλλο και το 

αίσθημα της ευχαρίστησης επέρχεται όχι μόνο από την προσωπική αλλά και από τη συλλο-

γική επιτυχία (Κακανά, 2015). 
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Ο Coleman (1959) μίλησε για ανταγωνισμό κατά τη συνεργασία, που προσφέρει 

στα παιδιά τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν έντονα και να αναπτύσσουν τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες (Baudrit, 2007). Προτείνει την ανταγωνιστική συνεργασία με σκοπό την 

παρότρυνση και κινητοποίηση των παιδιών, τη συνεργασία και κατ’ επέκταση την επίλυση 

προβλημάτων (Λιάμπας, 2014).  

Επίσης, ο Deutsch (1969) θεωρεί τη συνεργασία ως μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλ-

ληλοβοήθειας μεταξύ των παιδιών. Πιστεύει πως μέσα από τον ανταγωνισμό γίνονται φα-

νερές οι αντιθέσεις των παιδιών, αλλά η συνεργασία επιτρέπει την επίλυση των συγκρού-

σεων, το συμβιβασμό και τη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στα παιδιά. Όπως αναφέρει, άλ-

λωστε και ο Myers (1962), μέσα στην ομάδα δημιουργούνται δεσμοί που ενισχύουν την 

κοινωνική αλληλεπίδραση (Baudrit, 2007), δηλαδή τον αμοιβαίο συντονισμό των μελών 

για τη διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας (Νεσλεχανίδης, 2010). 

Τελικά, οι αδερφοί Johnson και Johnson επέκτειναν τη θεωρία του Deutsch, σχετι-

κά με την ποιότητα των σχέσεων, μεταξύ των ατόμων που συνεργάζονται. Έδωσαν έμφαση 

στις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών κατά τη συνεργατική δομή και 

μέσα από τη συνεργασία πίστευαν πως προκύπτουν η επίλυση διαφορών και η επίτευξη 

των προσωπικών στόχων (Λιάμπας, 2014). 

Σημαντική, ωστόσο, ήταν η θεωρία του J. Piaget (1950). Ο ελβετός ψυχολόγος έ-

δωσε έμφαση σε αναφορές παιδαγωγών που αναγνώριζαν τη σημασία της ομάδας στην εκ-

παίδευση. Οι Freinet και Pestalozzi αποτελούν δύο παραδείγματα, καθώς μίλησαν για συ-

νεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών (Baudrit,2007). 

O Piaget θεωρούσε πως το κοινωνικό πλαίσιο είναι ένας από τους σημαντικούς πα-

ράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία (Ματσαγγούρας, 2000). Εκείνο που ξεχώρισε τη 

δική του θέση, ως ψυχολόγου, απέναντι στο θέμα της ομάδας και της συνεργασίας ήταν η 

αναφορά για ελάττωση του εγωκεντρικού στοιχείου στη σκέψη των μαθητών. Τα παιδιά 

μέσα από την ανάληψη ευθυνών, παίρνουν πρωτοβουλίες και οι γνώσεις τους διευρύνο-

νται. Με αυτό τον τρόπο, οι προσωπικές γνώσεις δεν είναι αναντίρρητες και ενισχύεται η 

αμοιβαία ανταλλαγή των ποικίλων ιδεών που συνυπάρχουν στην ομάδα (Baudrit, 2007). 

Έθεσε, λοιπόν, το ζήτημα της κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης. Τα παιδιά ίδιου ε-

πιπέδου πρέπει να αλληλεπικοινωνήσουν και κάθε λανθασμένη άποψη που ενστερνίζονται 

να τροποποιηθεί μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων (γνωστική σύ-

γκρουση), ώστε να οδηγηθούν προς την ορθή αντίληψη  (Baudrit,2007·Λιάμπας, 2014). 
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Διαταράσσονται, επομένως, οι προγενέστερες γνώσεις και τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα 

νέα δεδομένα με ανώτερη λογική (Ματσαγγούρας, 2000). 

Πέραν, όμως, αυτών ο Piaget πίστευε πως η ομάδα συμβάλλει και στην ανάπτυξη 

του σεβασμού μεταξύ των παιδιών. Μέσα από τη συνεργασία θεωρεί πως ενισχύεται το 

αίσθημα της ισότητας και ο εγωκεντρισμός δίνει τη θέση του στο δίκαιο νόμο της ομάδας. 

Πεποίθησή του είναι πως το άτομο εργάζεται σε ομάδες ως ανάγκη, προκειμένου να φτάσει 

στην αποδοχή διαφορετικών από εκείνου ιδεών (Baudrit, 2007). 

Η συνεργασία, λοιπόν, αποτελεί για τον Piaget έναν πολύ καλό τρόπο, ώστε να μα-

θαίνουν τα παιδιά και να ενεργοποιούν το σύστημα της ατομικής ανάπτυξης (Ματσαγγού-

ρας, 2000). Αυτό ισχύει, όμως, μόνο αν είναι ικανά να αλληλεπιδρούν και να θεωρούν τους 

συμμαθητές ίσους, ανταλλάσσοντας ιδέες (Baudrit, 2007; Ματσαγγούρας, 2001).  

Ο ρώσος ψυχολόγος Vygotsky πίστευε πως το κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της επικοι-

νωνίας, διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη, καθώς προσδιορίζει 

το περιεχόμενο μάθησης (Λιάμπας, 2014). Αντίθετα με την άποψη του Piaget, μίλησε για 

τη συνεργασία των παιδιών ως “δια-μαθητική αλληλεπικοινωνία” η οποία, όμως, ενισχύε-

ται από τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), (Ματσαγγούρας, 2001). Οι μαθητές α-

νταλλάσσουν πληροφορίες, δίνουν επεξηγήσεις και αλληλοκαθοδηγούνται προς τη νέα 

γνώση (Ματσαγγούρας, 2000). Παρόλα αυτά, οι έρευνές του αφορούσαν περισσότερο τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ ενήλικα-παιδιού και πώς ο πρώτος βοηθούσε το παιδί στην 

κατάκτηση της ορθής αντίληψης (Baudrit, 2007).  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Vygotsky δεν ασχολήθηκε τόσο με το θέμα της ομάδας και 

της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών συγκριτικά με τον Piaget, παρόλο που στη θεωρία 

του έδωσε έμφαση στη “διαπροσωπική διεργασία του παιδιού” (Baudrit, 2007, σελ.25).  

Ο Piaget και ο Vygotsky με τις θεωρίες που ανέπτυξαν δίνουν έμφαση κυρίως στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των υποκειμένων, μέσα από τη συνεργασία, η οποία ενισχύεται από 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με τη συνεργασία στην ομάδα όλα τα μέλη, ανεξαιρέ-

τως των διαφορών που τα διακρίνουν, μπορούν να βοηθούν ο ένας τον άλλο και τελικά να 

μαθαίνει ο ένας από τον άλλο. Οι γνώσεις αυτές μπορεί να αφορούν τη γνωστική διαδικα-

σία, μπορεί, όμως, να σχετίζονται και με την κοινωνική συμπεριφορά. Συνήθως δίνεται έμ-

φαση στην ύπαρξη υγιούς κλίματος μέσα σε μια τάξη ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και 

τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας σημασία, πλέον, χρειάζεται 
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να δοθεί στην ομαλή συνύπαρξη και ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων και δεσμών μεταξύ 

των μαθητών (Conneely, Lawlor, Tangney, 2013). 

 

1.1.1 Τα οφέλη της ομάδας 

 

Η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας ανήκει στις κοινωνικές μορφές και για να 

υλοποιηθεί μέσα στην τάξη τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες που αξιοποιούν το γνωστικό 

περιεχόμενο μάθησης, ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. Δημιουργούνται πολλα-

πλά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων και γίνεται εποικοδομητική συ-

ζήτηση εξαιτίας του υψηλού επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται (επιχει-

ρηματολογία, κριτική σκέψη κ.ά.). Οι δεσμοί των μαθητών είναι ισχυροί και υπάρχει η αμ-

φίδρομη σχέση ότι η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία των άλλων.  

Η ομάδα νοείται, φυσικά, όχι απλώς με την συνύπαρξη των παιδιών μέσα σε αυτή, 

αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αυτόβουλη εμπλοκή, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη 

και αμοιβαιότητα, ώστε καθένας να συνεισφέρει στο συλλογικό έργο και να παίρνει ανα-

γνώριση και γνώση. Τα μέλη πρέπει να υπακούν στο σύστημα των κανόνων που επιβάλλε-

ται είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από τα ίδια τα μέλη της ομάδας και στόχος θα είναι ένα 

κοινό αποτέλεσμα. Για την ενίσχυση της εργασίας είναι χρήσιμο να υπάρχει διαμοιρασμός 

ρόλων μέσα στην ομάδα και καθένας να αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ώστε 

να είναι εφικτή η ομαλή λειτουργία της ομάδας για να φτάσουν τα μέλη στη λύση του προ-

βλήματος.  

Η εργασία σε ομάδες έχει θετικές επιπτώσεις στον κοινωνικό, ψυχολογικό και γνω-

στικό τομέα. Συνοπτικά, παρουσιάζονται κάποιες από αυτές παρακάτω, σύμφωνα με τον 

Ματσαγγούρα (2001). 

Στον κοινωνικό τομέα, δρα με προληπτικό τρόπο και βοηθάει άτομα με προβλήμα-

τα κοινωνικής προσαρμογής. Προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας και αλληλεξάρτησης με 

τα άλλα μέλη, καλλιεργεί στο άτομο την ανάγκη για συνεργασία και αμοιβαιότητα και εν-

σωματώνει στην ομάδα παιδιά με σωματικές αποκλίσεις ή παιδιά μειονοτήτων που ενισχύ-

ονται και γνωστικά (Ματσαγγούρας, 2001). Οι πολιτισμικές διαφορές ενώνουν τα μέλη της 

ομάδας, αφού μαθαίνουν να εργάζονται χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Η αποδοχή της δια-

φορετικότητας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς προωθεί την α-
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νάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο πλαίσιο της ανομοιογενούς ομάδας κάτι που προάγει 

τον σεβασμό και την ισότητα (Κακανά, 2015). 

Ακόμη, συμβάλλει στη μείωση κρουσμάτων επιθετικής συμπεριφοράς και απειθαρ-

χίας, αφού τα μέλη των ομάδων πλέον και όχι ο εκπαιδευτικός, λόγω της μεταβίβασης της 

εξουσίας του στα παιδιά, αναλαμβάνουν να λύσουν τέτοια ζητήματα διαπροσωπικών συ-

γκρούσεων με αποδεκτούς τρόπους. Τα παιδιά μαθαίνουν για την έννοια της δημοκρατίας 

μέσα από την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπί-

ζει η ομάδα και η τάξη (Ματσαγγούρας, 2001). Με ενισχυμένα εσωτερικά κίνητρα λει-

τουργούν αλτρουιστικά, όντας ανοικτά σε διάλογο και δίνοντας σημασία στις απόψεις των 

υπόλοιπων μελών (Κακανά, 2015). Η κοινωνικοποίηση αποτελεί καίριο στοιχείο για τη 

μάθηση και επιτυγχάνεται στον ύψιστο βαθμό μέσα από τη συνεργασία (Ματσαγγούρας, 

2000). 

Στον ψυχολογικό τομέα συμβάλλει στη μείωση του άγχους των μαθητών και στην 

ενίσχυση της αποδοχής του διαφορετικού, της εκδήλωσης των σκέψεων και της υπευθυνό-

τητας. Το άτομο βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια των άλλων (αυτοαντίληψη) και 

ενισχύεται η αυτοεικόνα και η αυτοπεποίθησή του (Ματσαγγούρας, 2001). Οι μαθητές α-

ποκτούν θετικά συναισθήματα, όπως ευχαρίστηση, όταν αναγνωρίζεται η δουλειά τους από 

τους συμμαθητές μέσα στην ομάδα, αλλά και στο σύνολο της τάξης. Αλληλοϋποστηρίζο-

νται σε δύσκολες στιγμές που η ομάδα βρίσκει εμπόδια και τροφοδοτούν με θετική ενέρ-

γεια για να μην μειωθούν οι αποδόσεις της ομάδας. Εφόσον ο ανταγωνισμός μέσα στην 

ομάδα έχει εξαλειφθεί, τα παιδιά έχουν λιγότερο άγχος για την υλοποίηση των εργασιών, 

αλλά και για το τελικό αποτέλεσμα (Κακανά, 2015). 

Στον γνωστικό τομέα, οι μαθητές αναπτύσσουν υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιό-

τητες (επεξήγηση, αιτιολόγηση, περιγραφή, κατανόηση) και αναπτύσσουν την κριτική τους 

σκέψη μέσα από την πληθώρα στάσεων και ιδεών που διαπραγματεύονται. Αναβαθμίζεται 

ποιοτικά και ποσοτικά ο μαθητικός λόγος, εξαιτίας της ενίσχυσης της συζήτησης και των 

γλωσσικών ανταλλαγών. Οι μαθητές αναπτύσσουν υψηλότερες επιδόσεις ως προς την κα-

τανόηση εννοιών, τη διατύπωση υποθέσεων, την απομνημόνευση και άλλα γνωστικά απο-

τελέσματα (Ματσαγγούρας, 2001).  

Οι σκέψεις των παιδιών αναπτύσσονται σε συλλογικό επίπεδο και είναι διαφορετι-

κές από εκείνες που θα αποκτούσαν με ατομική δράση. Η γνώση είναι κοινωνική κατα-

σκευή (εποικοδομητισμός) και βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν τις εικόνες που χρειάζο-
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νται για την επίλυση των προβλημάτων τους (Ματσαγγούρας, 2000). Όπως αναφέρει η 

Κακανά (2015), οι επιδόσεις των μαθητών είναι υψηλότερες σε ένα συνεργατικό περιβάλ-

λον από ότι σε ένα παραδοσιακού τύπου μοντέλο. 

Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν (Applebaum and Batt, 1994) η εργασία σε 

ομάδες βοηθάει στην καλύτερη απόδοση των μελών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και βελτι-

στοποίηση των προϋπαρχουσών ικανοτήτων. Δημιουργείται, έτσι, η αίσθηση αυτονομίας 

(Klein et al., 2009). Αποκτώνται δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέ-

ψη και η δημιουργικότητα  (Conneely et al., 2013). 

Σημαντικό, βέβαια, είναι ότι τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση και η ε-

μπλοκή τους είναι μεγαλύτερη από ότι στα παραδοσιακά μοντέλα. Η αυτενέργεια και η 

κριτική σκέψη είναι αρωγοί στην επίλυση προβλημάτων και τα παιδιά αποκτούν εν τέλει 

μεταγνωστικές ικανότητες. Αφομοιώνουν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα το γνω-

στικό περιεχόμενο  (Conneely et al., 2013) και σύμφωνα με την Κακανά (2015), αποκτούν 

πιο θετική στάση απέναντι στη μάθηση και ό,τι συμβάλλει σε αυτή (το σχολείο, οι εκπαι-

δευτικοί, τα γνωστικά αντικείμενα).  

 

1.1.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 

Η διαμόρφωση της ομάδας αποτελεί καθήκον του/της εκπαιδευτικού. Είναι σημα-

ντικό στις ομάδες που θα δημιουργηθούν να συμπεριλάβει παιδιά διαφορετικού φύλου, 

διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικής επίδοσης. Πρέπει να επιδιώκει την ύπαρξη ι-

σότητας ανάμεσα στα μέλη των ομάδων που θα συγκροτηθούν (Κακανά, 2015). Πριν από 

την εφαρμογή, χρειάζεται να έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα μέσα στην τάξη, ώστε 

αργότερα να εμπνέει εμπιστοσύνη στα παιδιά για να είναι πρόθυμα να συμμετέχουν και να 

συνεργαστούν μεταξύ τους (James, 2007). Το περιεχόμενο της μάθησης και όλη η προε-

τοιμασία γύρω από τη διεξαγωγή της διδασκαλίας είναι αρμοδιότητα και πάλι του εκπαι-

δευτικού (Κακανά, 2015). 

Ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

αναλαμβάνει τον ρόλο του βοηθού που διευκολύνει τη διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικα-

σίας, με άμεση παρέμβαση, στην περίπτωση που εμφανιστούν εμπόδια. Αφήνει την ευθύνη 

της εργασίας στην ομάδα, η οποία πρέπει να λειτουργεί με αυτονομία ακολουθώντας εσω-
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τερικούς κανόνες (Mackin, 2007). Επίσης, ενθαρρύνει και συμβουλεύει τις ομάδες όποτε 

το χρειάζονται για να ξεπεραστούν αμφιβολίες και εμπόδια (Κακανά, 2015·Frey, 2005).  

Ακόμη, μέσα από την ενίσχυση της συζήτησης, από τη δική του πλευρά ο/η εκπαι-

δευτικός συνδράμει στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως τη συνεργασία και την 

επικοινωνία. Τα μέλη των ομάδων θέτουν ερωτήματα, μαθαίνουν να συζητούν ακούγοντας 

τη γνώμη των άλλων και εκφράζουν τις απόψεις τους (Κακανά, 2015). Μαθαίνουν πώς να 

διαχειρίζονται προβλήματα, να τα επιλύουν (Frey, 2005) και αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα 

όλων των μελών μέσα στην ομάδα (Κακανά, 2015). 

Η σχέση των μελών της ομάδας με τον εκπαιδευτικό είναι υποτυπώδης.  Συνήθως 

ορίζεται από τη συνεργασία του εκάστοτε εκπροσώπου της ομάδας με τον ίδιο τον εκπαι-

δευτικό. Περισσότερο λειτουργούν ως «συνεπιβάτες» με στόχο να μάθουν όλοι από τη μα-

θησιακή πορεία που ακολουθείται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και η ομάδα αυ-

τονομείται, διατηρώντας σταθερότητα και δίνοντας ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Όλα αυτά βοηθούν στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και την δημιουργία ισχυρών 

δεσμών ανάμεσα στα μέλη  (Conneely et al., 2013).  

Η αξιολόγηση είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό. Θετικό 

είναι, όμως, όταν οι ίδιοι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα λάθη τους και αυτοδιορθώνονται. 

Επιπρόσθετα, είναι καλό να παρατηρείται αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της ομάδας 

και όταν είναι εφικτό ο ένας να διορθώνει τον άλλο (Κακανά, 2015).   

 

1.2 Το πλαίσιο δημιουργίας ομάδας κατάλληλης για μάθηση 

 

Η οικοδόμηση ομάδας είναι μια διαδικασία η οποία  βασίζεται στη συμμετοχή κά-

ποιων ανθρώπων σε μια δραστηριότητα με κοινό σκοπό. Γίνεται ανταλλαγή ιδεών και α-

ντιλήψεων καθώς, επίσης, αποκτώνται δεξιότητες. Βάσει βιβλιογραφικών αναφορών έχουν 

δοθεί διάφοροι ορισμοί για την οικοδόμηση της ομάδας, όλοι, όμως κάνουν αναφορά στην 

αποδοτικότητα του συνόλου και τη βελτιστοποίηση των πρακτικών της ομάδας μέσα από 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος (Salas, Rozell, Mullen, Driskell, 1999).  

Στον εκπαιδευτικό χώρο χρησιμοποιείται ευρέως η φράση «ομαδοσυνεργατική δι-

δασκαλία». Πρόκειται για μια από τις μορφές διδασκαλίας κατά την οποία τα παιδιά εργά-

ζονται σε ολιγομελείς ομάδες για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που ορίζει ο/η εκ-



11 
 

παιδευτικός, με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμμα-

τος (Ματσαγγούρας, 2000). 

Η συνεργασία (collaboration) και η οικοδόμηση ομάδας (team-building) είναι δύο 

έννοιες στενά συνδεδεμένες. Μέσα από τον αλληλοσεβασμό και την κατανόηση που υπάρ-

χει μεταξύ των μελών μιας ομάδας είναι εφικτή η σωστή συνεργασία που θα επιφέρει ση-

μαντικά αποτελέσματα και υψηλές επιδόσεις. Γι’ αυτό, οικοδομείται μια ομάδα με στενούς 

δεσμούς και αμοιβαία υποστήριξη, που μπορεί να επιλύσει προβλήματα και να έχει ένα 

καλό τελικό αποτέλεσμα (Holton, 2001· Salas et al., 1999).  

 

1.2.1 Στάδια ανάπτυξης ομάδας 

 

Ομάδα είναι ένα μικρό σύνολο ανθρώπων που συνεργάζονται, αναλαμβάνουν ρό-

λους, ευθύνες κι έχουν ένα κοινό στόχο, ενώ παράλληλα  αναπτύσσουν αλληλοεξαρτώμε-

νες δεξιότητες δίνοντας κίνητρα ο ένας στον άλλο (Gilley, Morris, Waite, Coates & 

Veliquette, 2010· Politopoulos, Stylianidis, Tsiatsos, Douka & Sereti, 2018).  

Μια ομάδα για να είναι συντονισμένη και να επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει, 

χρειάζεται να πληροί ορισμένα χαρακτηριστικά. Η συμμετοχή, η αλληλοβοήθεια και η κα-

τανόηση, ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου και ο διαμοιρασμός της γνώσης είναι κάποια 

από τα κριτήρια που ορίζουν ότι μια ομάδα λειτουργεί αποτελεσματικά (Politopoulos et al., 

2018).  

Για τη δημιουργία ομάδας κατάλληλης για την εκπαίδευση και την μάθηση απαιτεί-

ται το πέρασμα από πέντε στάδια που ορίζουν κανόνες και θέτουν περιορισμούς. Ο 

Bradford (1964) αναφέρθηκε σε αυτά τα στάδια δίνοντας έμφαση στην ομάδα ως οργανι-

σμό που παρέχει υποστήριξη και ανάπτυξη μιας αμοιβαίας διαπροσωπικής διαδικασίας 

(Tuckman, 1965). 

Πρώτο στάδιο είναι ο σχεδιασμός βάσει των στόχων (Mackin, 2007). Το ενδιαφέ-

ρον προσανατολίζεται στους μαθησιακούς στόχους και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιη-

θούν για την επίλυση του προβλήματος που θα τεθεί στους εκπαιδευόμενους. Γίνεται εξέ-

ταση της μαθησιακής κατάστασης και ελέγχονται η εμπιστοσύνη και η εξάρτηση μεταξύ 

των μελών της εν δυνάμει ομάδας (Tuckman, 1965), που ακόμα δεν διακρίνονται από αυ-

τονομία και σιγουριά (Fachantidis, Alexandridou, Tosiou, 2012). Τα μέλη της ομάδας ε-

μπλέκονται στην οργάνωση του περιεχομένου, ώστε να βρουν λύσεις για την πραγματο-
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ποίηση των στόχων. Έτσι, αποκτούν κίνητρα και επιλέγουν τις πηγές που θα τους φανούν 

χρήσιμες (Klein et al., 2009). 

Σε ένα δεύτερο στάδιο οι διαφορετικοί χαρακτήρες της ομάδας συγκρούονται και 

δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ τους. Υπάρχουν οι ενεργοί που παρουσιά-

ζουν μια ήπια συμπεριφορά απέναντι στη δραστηριότητα, ενώ υπάρχουν και οι αποκλει-

στικά αφοσιωμένοι στο έργο με μια υποτυπώδη αμυντική συμπεριφορά για την ασφάλεια 

της ομάδας (Tuckman, 1965). Δημιουργούνται διαφωνίες, αλλά στο τέλος εκφράζονται ό-

λες οι απόψεις και συμπεριφορές (Fachantidis et al., 2012). Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 

η ελάττωση του άγχους, η αυτογνωσία και η εις βάθος γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη 

(Tuckman, 1965). 

Το τρίτο στάδιο για τη συγκρότηση μιας ομάδας αφορά την ανάπτυξη ομαδικής συ-

νοχής. Δίνεται έμφαση σε νέους κανόνες και αξίες που θα διέπουν την ομάδα ως προς τη 

δομή της και τους ρόλους των μελών. Έτσι, εργάζονται όλοι μαζί στο πλαίσιο ενός συνερ-

γατικού κλίματος, έχοντας αποδεχτεί τον σκοπό τους και κατ’ επέκταση τον σκοπό της ο-

μάδας (Tuckman, 1965). 

Στο τέταρτο στάδιο, όπου οι ομάδες οδεύουν στην ολοκλήρωση των εργασιών και 

συνεπώς στο τέλος της συνεργασίας τους, τα μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να 

ολοκληρωθεί το έργο που έχουν αναλάβει (Fachantidis et al., 2012). Σημαντικοί παράγο-

ντες εδώ είναι οι ρόλοι που ενστερνίστηκαν τα μέλη και η δομή που απέκτησε η ομάδα. 

Εφόσον τα μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται τους ρόλους που έχουν μέσα στο πλαίσιο 

της ομάδας, μπορούν να υποστηρίξουν πιο εύκολα ο ένας τον άλλο, να ανταλλάξουν ιδέες 

και να λύσουν τις διαφορές που προκύπτουν λόγω διαφορετικών απόψεων μέσα από τη 

συζήτηση. Τα άτομα μαθαίνουν, λοιπόν, πώς να εφαρμόζουν όσα έμαθαν σε άλλες κατα-

στάσεις που ενδεχομένως συναντήσουν (Tuckman, 1965). Όλα αυτά στοχεύουν στην αλ-

λαγή της συμπεριφοράς και την οικοδόμησης μιας ομάδας με στέρεες βάσεις.  

Τέλος, ως ένα πέμπτο στάδιο από το οποίο περνά η ομάδα είναι η αποσύνθεση. Κα-

θώς έχουν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητες τα μέλη της ομάδας αισθάνονται αγωνία και 

λύπη. Τα συναισθήματα αυτά δημιουργούνται αφού η ομάδα θα παύσει πλέον να υφίσταται 

και το κάθε μέλος ξεχωριστά θα αποσκοπεί στην αυτοαξιολόγησή του (Tuckman, 1965). 

Μια διαφορετική οπτική παρουσιάζει ο Golembiewski (1962). Τα στάδια που προ-

τείνει αναφέρονται αρχικά στην ιεραρχία της ομάδας κι έπειτα στις συγκρούσεις που θα 

αναπτυχθούν ανάμεσα στα μέλη και την απογοήτευση που θα αισθάνονται εξαιτίας των 
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διαφορών τους. Αργότερα, όμως, ακολουθεί το στάδιο όπου η ομάδα ενδυναμώνεται και τα 

μέλη αποκτούν σιγά σιγά αυτονομία και έλεγχο, ώστε να καταλήξουν στο τέταρτο στάδιο 

με την οικοδόμηση μιας ομάδας που βασίζεται σε κανόνες και αποδέχεται όλους τους ρό-

λους των μελών (Tuckman, 1965). 

Τα δύο πρώτα στάδια θεωρούνται τα πιο σημαντικά από όλα. Εκεί είναι που τα μέ-

λη προσπαθούν να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ τους, να προσαρμοστούν και να υιοθε-

τήσουν ρόλους προς την επίτευξη του σκοπού τους. Γι’ αυτό το λόγο προωθείται αρκετά η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσα από την οικοδόμηση ομάδας (team-building).  

 

1.2.2 Προϋποθέσεις οικοδόμησης ομάδας μάθησης 

 

Η οικοδόμηση της ομάδας (team-building) είναι η διαδικασία που οδηγεί στην δη-

μιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας ανθρώπων και  βασίζεται στη συνεχή προσπάθεια 

των μελών για βελτίωση και επίτευξη των κοινών τους στόχων. Είναι σημαντικό για τις 

ομάδες εργασίας να ακολουθούν τη διαδικασία οικοδόμησης ομάδας. Ενισχύεται η σχέση 

μεταξύ των μελών και αναπτύσσονται δεξιότητες όπως η επίλυση προβλήματος και η σω-

στή και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Επίσης, τα μέλη ανακαλύπτουν χαρακτηριστικά για τη 

συμπεριφορά τους και κατανοούν τη σημαντικότητα των πράξεών τους  (Gilley et al., 

2010).  

Όπως αναφέρει ο Beer (1976), τα τέσσερα βασικά συστατικά για την οικοδόμηση 

ομάδας είναι ο καθορισμός στόχων, η επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων και ο καθορισμός των ρόλων μέσα στην ομάδα. Σε έρευνες που πραγματοποιήθη-

καν, τα τέσσερα αυτά στοιχεία αποτέλεσαν τις μεταβλητές που εξετάστηκαν για τη μέτρη-

ση της αποτελεσματικότητας της ομάδας. Όπως παρατηρήθηκε, η επίδραση των στοιχείων 

αυτών στην απόδοση οδηγεί περισσότερο σε συναισθηματικά αποτελέσματα κι έπειτα σε 

γνωστικά διαδικαστικά (Klein et al., 2009). 

Τρεις ακόμη βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη μιας ομάδας είναι η 

κουλτούρα, η δομή και τα συστήματα. Ως κουλτούρα θεωρούνται όλες οι αξίες που φέρουν 

οι άνθρωποι που πρόκειται να συγκροτήσουν την ομάδα. Ως δομή αναφέρεται το δυναμικό 

εργασίας, δηλαδή ποιοι θα συνεργαστούν μεταξύ τους. Τέλος, τα συστήματα αποτελούν τις 

μεθόδους που θα ακολουθήσουν τα μέλη για την ολοκλήρωση μιας εργασίας (Dyer, Dyer, 

Dyer, 2007). Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται κάθε φορά και το είδος της δραστηριότη-
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τας που πρέπει να υλοποιηθεί για να δημιουργηθεί και η κατάλληλη ομάδα που θα δουλέ-

ψει για την επίτευξη των στόχων.  

Η οικοδόμηση ομάδας βοηθά τα άτομα να λύσουν προσωπικές διαφορές και να ε-

νεργούν με βάση τη συμπεριφορά τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις για την υλοποί-

ηση των δραστηριοτήτων. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη 

της ομάδας, η υποστήριξη που δίνει ο ένας στον άλλο και η ανοιχτή επικοινωνία είναι κά-

ποιες από τις δεξιότητες που ενισχύονται. Υπάρχει βελτίωση στη λειτουργικότητα της ο-

μάδας, γεγονός που επιφέρει σημαντικά οφέλη στη συλλογική προσπάθεια (Klein et al., 

2009). 

Μέσα στην ομάδα είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται τα προβλήματα που εμφανί-

ζονται κατά την πραγματοποίηση των εργασιών - δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή γίνεται 

περισσότερο ενεργή και τα μέλη αξιολογούν τα δεδομένα τους προσπαθώντας να βρουν 

λύσεις. Σε αυτό το σημείο, όλη η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων είναι θετικά προσκεί-

μενη στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και έχει οφέλη και στο κομμάτι της επικοινωνίας 

(Klein et al., 2009). 

Μια από τις προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένη μια ομαδοσυνεργατική διδα-

σκαλία είναι η “αποκέντρωση εξουσίας”. Με άλλα λόγια, ένα μέρος της εξουσίας και των 

αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού μεταβιβάζεται στην ομάδα που αναλαμβάνει την επίλυση 

προβλημάτων και την αυτορρύθμισή της. Άλλες προϋποθέσεις είναι η αλληλεξάρτηση με-

ταξύ των μελών της ομάδας, η επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη, η συλλο-

γική αλλά και ατομική ευθύνη των μελών, η συνεχής εξάσκηση σε δεξιότητες διαπροσωπι-

κής επικοινωνίας και συλλογικής εργασίας, η ανομοιογένεια των ομάδων και ο μικρός α-

ριθμός μελών (Ματσαγγούρας, 2001). 

 

Προϋποθέσεις επιτυχίας της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2001,σελ. 
515-517) 
 

1. Αλληλεξάρτηση μελών: συντονισμός και ανάθεση εργασιών   
2. Αλληλεπικοινωνία: ενίσχυση διαπροσωπικής επικοινωνίας 
3. Ευθύνη: ατομική και συλλογική  
4. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: ανάπτυξη διαπροσωπικής επικοινωνίας και συ-

νεργασίας 
5. Ανομοιογένεια: συνύπαρξη ατόμων διαφορετικού φύλου, ικανοτήτων και ενδιαφε-

ρόντων. 
6. Αποκέντρωση εξουσίας: μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού στην ομάδα 

για την επίλυση προβλημάτων και την αυτορρύθμισή της. 



15 
 

7. Ολιγομελείς ομάδες: καλύτερη επικοινωνία, δημιουργία υποομάδων και ολοκλή-
ρωση εργασιών σε σύντομο χρόνο. 

 
Για να παρουσιάζει υψηλές αποδόσεις η εκάστοτε ομάδα πρέπει να τηρούνται τέσ-

σερα στοιχεία. Αρχικά, το γενικό πλαίσιο (context) γύρω από την ομάδα που αφορά στην 

ουσία το περιβάλλον εργασίας. Έπειτα, η σύσταση της ομάδας (composition) που σχετίζε-

ται με τις στάσεις και τις δεξιότητες των μελών. Τρίτο στοιχείο είναι οι αρμοδιότητες 

(competencies), ώστε κάθε μέλος ανεξάρτητα να συνεισφέρει στη λειτουργία της ομάδας 

και το συλλογικό έργο με αποτελεσματικές αποφάσεις, ανάπτυξη εμπιστοσύνης και δέ-

σμευση στους στόχους, καθώς και με την επίλυση διαφωνιών και την ανάπτυξη της επικοι-

νωνίας (Dyer, Dyer, Dyer, 2007). Η επικοινωνία αναπτύσσεται βάσει του περιβάλλοντος 

μάθησης, της προσέγγισης της διδασκαλίας, της διάρκειας του έργου και του εκπαιδευτι-

κού στόχου (Πρίτση, 2016). Τελικό στοιχείο αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων της ομάδας 

ως προς την αλλαγή και προσαρμογή σε νέες συνθήκες  (change management skills). Σκο-

πός είναι να δουλεύουν όλοι αποτελεσματικά επιτελώντας ο καθένας τον ρόλο του. Αν 

προκύπτουν προβλήματα χρειάζεται να γνωρίζουν τα μέλη πώς να τα επιλύσουν (Dyer, 

Dyer, Dyer, 2007). 

Για να λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός της ομάδας, έχει διατυπωθεί η άποψη δια-

φοροποίησης της σύστασης με μετακίνηση των μελών ανά χρονικές περιόδους. Η εναλλα-

γή αυτή των ομάδων μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά του συνόλου, αφού 

δίνονται ευκαιρίες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλών και διαφορετικών με-

λών της τάξης (Πρίτση, 2016). 

 

1.2.3 Δραστηριότητες οικοδόμησης της ομάδας 

 

Οι δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τους μα-

θητές να αναπτύξουν μια αίσθηση ενότητας και να δημιουργήσουν δεσμούς σε μια καθορι-

σμένη ομάδα (Boatman, 1991). Είναι δραστηριότητες που εντάσσουν τους μαθητές στη 

διαδικασία της μάθησης και ενεργοποιούν τη σκέψη τους (James, 2007). Δίνουν έμφαση σε 

διάφορες μεταβλητές όπως οι ρόλοι, οι κανόνες, οι σκοποί, οι διαδικασίες, η ηγεσία και η 

δυναμική της ομάδας (Boatman, 1991). Με τρόπο διασκεδαστικό τα παιδιά μαθαίνουν να 

κοινωνικοποιούνται και να εξελίσσονται συναισθηματικά. Αποκτούν τις απαιτούμενες για 
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την τάξη κοινωνικές δεξιότητες, όπως καλούς τρόπους, διαχείριση θυμού, αποδοχή και συ-

γκατάβαση  (James, 2007). 

Αναφορές γίνονται στην ανάπτυξη αυθεντικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν 

έναυσμα για την ολική συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης. Σύμφωνα με τον 

Jonassen (1991), η αυθεντικότητα καθορίζεται από τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν 

τις δραστηριότητες ως σημαντικές κι ενδιαφέρουσες για τον πραγματικό κόσμο και την 

καθημερινότητα (Φωτίου, 2015).  

Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες μαθαίνουν να επικοινωνούν με τους άλ-

λους, να σέβονται τους άλλους, να επιλύουν προβλήματα και να παίρνουν σημαντικές α-

ποφάσεις, δεξιότητες που είναι χρήσιμες και για τη ζωή τους μετέπειτα. Συνδιαλέγονται, 

ανταλλάσσουν ιδέες και όταν αποτυγχάνουν προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να προ-

σπαθήσουν εκ νέου για να βγάλουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα έχοντας αυτοπεποίθηση 

(James, 2007). 

Υπάρχουν δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας που χρησιμοποιούνται ως παιχνίδι 

γνωριμίας μεταξύ των μαθητών (James, 2007). Άλλες δραστηριότητες χρησιμοποιούν κατά 

κύριο λόγο τεχνικές επίλυσης του προβλήματος είτε σε θεωρητικό επίπεδο, είτε στη δη-

μιουργία μιας κατασκευής. Η λύση επέρχεται μόνο μέσα από την ανταλλαγή και την ανά-

λυση των πληροφοριών στην ομάδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν ότι ως 

προσωπικότητες έχουν ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά κάποια χαρακτηριστικά που 

ορίζουν το ρόλο τους μέσα στην ομάδα.  

Είναι καλό, λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιου είδους δραστηριότητας να γίνε-

ται αυτοαξιολόγηση για να κατανοούν οι μαθητές την διαδικασία με σκοπό την προσαρμο-

γή τους στην ομάδα (Parsell, 1998) και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. Άλλωστε, όταν δεν 

υπάρχει σιγουριά και αίσθημα ασφάλειας, συνήθως δεν υπάρχει και θέληση για συμμετοχή 

(James, 2007). 

 

1.2.4 Η επικοινωνία 

 

Είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να δουλεύουν συνεργατικά. Μέσω της αλ-

ληλεπίδρασης αναπτύσσεται μεταξύ τους η εμπιστοσύνη. Αποκτούν, λοιπόν, άνεση να 

διαμοιράζονται τις διαφορετικές ιδέες τους για να πετύχουν ένα κοινό σκοπό. Το χιούμορ 

και ο διάλογος αποτελούν κάποιες από τις τεχνικές που «σπάνε τον πάγο» ανάμεσα στα 
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μέλη της ομάδας (ice-breaking) και βοηθούν στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα η 

επικοινωνία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζεται από τα καθήκοντα και τη 

διάκριση των ρόλων που υιοθετούν τα παιδιά μέσα στην ομάδα (Holton, 2001· Salas et al., 

1999). 

Όπως αναφέρει η Κανδυλάκη (2004), η επικοινωνία αποτελεί την πορεία της αλλη-

λεπίδρασης που έχουν τα άτομα μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, καθώς τα άτομα επικοι-

νωνούν, ανταλλάσσουν πληροφορίες και κατανοούν ο ένας τον άλλο. Αυτό συμβαίνει είτε 

σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.  

Μέσα σε μια ομάδα τίθενται στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν. Τα μέλη επικοινω-

νούν μεταξύ τους και η δυναμική της ομάδας (σύνθεση και κανόνες) είναι που ορίζει το 

δρόμο για την πραγματοποίηση των στόχων. Για τη δυναμική της ομάδας μίλησε ο Kurt 

Lewin το 1943. Η ομάδα είναι ένα σύστημα μέσα στο οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν, χτί-

ζουν κανάλια επικοινωνίας και αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Λειτουργώντας στο 

πλαίσιο μιας ομάδας το άτομο πρέπει να στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή κοινωνι-

κοποίησή του με τα υπόλοιπα μέλη, να συνεργάζεται και να επιλύει ζητήματα αντιπαράθε-

σης που ενδεχομένως προκύψουν (Πρίτση, 2016).    

Για να γίνει, λοιπόν, κατανοητή η μετάδοση των πληροφοριών ανάμεσα στον πο-

μπό και τον δέκτη, χρειάζεται να γνωρίζουν από κοινού τον κώδικα επικοινωνίας που χρη-

σιμοποιούν. Με τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία είναι δυνατόν να υποστηρίξει το 

κάθε μέλος της ομάδας τις απόψεις του και κατ’ επέκταση να ερμηνεύσει τις πληροφορίες 

και τις αντιδράσεις των συνομιλητών του  (Πρίτση, 2016). 

Σύμφωνα τον Ρέλλο (2000), ο παράγοντας που αποτελεί συχνά τη βάση για τον 

σχηματισμό ομάδας είναι οι κοινωνικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει τα μέλη του εκάστοτε 

συνόλου. Συνήθως η επιλογή γίνεται σύμφωνα με συναισθηματικά κριτήρια, αν, δηλαδή, 

τα παιδιά γνωρίζονται και είναι φίλοι, όπως και αν έχουν συνεργαστεί ξανά. Έτσι, αισθά-

νονται εξοικειωμένα σε ένα περιβάλλον που βοηθάει να έχουν αποτελεσματικότητα. Επι-

πρόσθετα, ένα κριτήριο που ενισχύει τη συνεργασία και τη δημιουργία δεσμών ανάμεσα 

στα μέλη μιας ομάδας είναι τα κοινά ενδιαφέροντα που μπορεί να έχουν (Ρέλλος, 2000).  

Συνήθη φαινόμενα είναι να προκαλούνται καταστάσεις περιθωριοποίησης προς κά-

ποια μέλη ή να δημιουργούνται ομάδες που ανταγωνίζονται σθεναρά το σύνολο με στόχο 

την προσωπική τους ανάδειξη και μόνο, χωρίς να αποζητούν το συλλογικό συμφέρον (Ρέλ-

λος, 2000). Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η δημιουργία ομάδων από τον εκπαιδευτικό που 
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θα στοχεύει στην ανομοιογένεια αλλά ταυτόχρονα στην ισότητα όλων των ομάδων. Η επι-

κοινωνία μεταξύ των μελών δημιουργεί ευκαιρίες για όλους και εκφράζουν τις απόψεις 

τους χωρίς εξαιρέσεις. 

 

1.2.5 Οι ρόλοι 

 

Ο καθορισμός ρόλων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, αναδεικνύει τα καθήκοντα 

που αναλαμβάνει ο καθένας. Ισχυροποιεί τους δεσμούς, ενισχύοντας την κατανόηση αλλά 

και τον σεβασμό απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν να φέρουν εις πέρας τα άλλα μέλη 

της ομάδας (Klein et al., 2009). 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας διαμορφώνονται οι ρόλοι που αναλαμβά-

νουν τα μέλη της. Κάθε ρόλος είναι σημαντικός για την ομάδα και επιδρά στη διαμόρφωση 

των τελικών αποτελεσμάτων. Επίσης, επηρεάζεται καθοριστικά η επικοινωνία μεταξύ των 

μελών και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί συνολικά η κάθε ομάδα. Η εκάστοτε ομάδα 

υιοθετεί τους ρόλους που ταιριάζουν στις ανάγκες της και τους στόχους που θέτει (Πρίτση, 

2016). 

Κατά καιρούς σε διάφορες έρευνες έχουν καταγραφεί τυπολογίες ρόλων που καθο-

ρίζουν την ενδοομαδική επικοινωνία. Ο Belbin (2010) παρουσιάζει και περιγράφει εννέα 

ρόλους που προκύπτουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που διαθέτουν 

τα μέλη της ομάδας. Έτσι, περιγράφει τους εξής χαρακτήρες: 

1. “Ο δημιουργικός”: διαθέτει φαντασία και δεν συμφωνεί με ό,τι είναι κοινά 

αποδεκτό. Ασχολείται μόνο με δύσκολα προβλήματα και δεν φημίζεται για 

καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

2. “Ο εξερευνητής”: πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος με περίσσιο ενθουσιασμό 

που δράπτεται των ευκαιριών.  Με την εξωστρέφειά του δημιουργεί δε-

σμούς με τα άλλα μέλη, αναπτύσσει σχέσεις, όμως χάνει εύκολα τη διάθεση 

για εργασία.  

3. “Ο συντονιστής”: τον διακρίνει ωριμότητα και σιγουριά. Έχει ξεκάθαρους 

στόχους, μοιράζει αρμοδιότητες και μπορεί εύκολα να δώσει τις δικές του 

εργασίες στους άλλους. 

4. “Ο διαμορφωτής”: ένας δυναμικός χαρακτήρας με έντονο το αίσθημα του 

ανταγωνισμού. Δίνει οδηγίες και τονώνει το ηθικό όταν εμφανίζονται προ-
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βλήματα. Προκαλεί με τη συμπεριφορά του και δημιουργεί συναισθηματι-

κές αστάθειες στην ομάδα.  

5. “Ο αξιολογητής”: εκτιμά σωστά και με ηρεμία τα δεδομένα και προβλέπει 

τις εξελίξεις. Ακούει όλες τις απόψεις και κρίνει τα γεγονότα με ορθότητα. 

Δεν είναι εύκολο να εμπνεύσει τους άλλους. 

6. “Ο ομαδικός”: του αρέσει να συνεργάζεται, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις 

δυσκολίες, ακούει και αναπτύσσει γερούς δεσμούς με τα υπόλοιπα μέλη 

βοηθώντας να αποτραπούν εντάσεις. Δεν μπορεί να αποφασίσει σωστά, ό-

ταν βρίσκεται υπό πίεση. 

7. “Ο εφαρμοστής”: ακολουθεί τους κανόνες της ομάδας, έχει επιφυλάξεις, 

όμως μπορούν να τον εμπιστευθούν. Υλοποιεί τη θεωρία σε πράξη, αλλά 

καθυστερεί να εφαρμόσει νέες πρακτικές που οδηγούν στην πραγματοποίη-

ση του στόχου της ομάδας. 

8. “Ο ολοκληρωτής”: επιμελής κι ευσυνείδητος, προσπαθεί να βρει λάθη και 

κενά. Λειτουργεί υπό πίεση και άγχος, όμως πάντα παραδίδει στην ώρα του 

τις εργασίες του. Δεν έχει ευχέρεια στο να μεταβιβάζει καθήκοντα στα άλλα 

μέλη. 

9. “Ο ειδικός”: δουλεύει με προσήλωση στον στόχο. Γνωρίζει πολλά και αυτό 

τον καθιστά σημαντικό, αφού οι ικανότητές του σε σχέση με τους άλλους 

είναι δυσεύρετες. Βοηθάει σε συγκεκριμένες εργασίες και η οπτική του εί-

ναι περισσότερο τεχνικής φύσης. 

  

Η Πολέμη - Τοδούλου (2005) παρουσιάζει ένα διαφορετικό μοντέλο ρόλων για τις 

ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, σε μια ομάδα μπορεί να υπάρχει ο “ηγέτης του έργου”, που εί-

ναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των εργασιών. Έχει ως βοηθούς τα άτομα που έ-

χουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων τους. 

Επίσης, ένα μέλος της ομάδας μπορεί να λαμβάνει το ρόλο του “ηγέτη της ομάδας”. Ο ρό-

λος του αφορά την διατήρηση της ομαδικότητας και την  προστασία των διαπροσωπικών 

σχέσεων που αναπτύσσονται. Ο “συναισθηματικά υπεύθυνος” συνδράμει στην εξωτερί-

κευση των συναισθημάτων προκειμένου να δημιουργήσει κλίμα ευφορίας ή να εμψυχώσει 

την ομάδα. Ο “αμφισβητίας” από την άλλη με την έντονη προσωπικότητά του, εμμένει 

στην άποψή του δημιουργώντας αντιπαράθεση. Ο “ιδιαίτερος” αναζητάει νόημα σε όσα 
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πραγματοποιεί η ομάδα με αντίκρισμα την καθημερινή ζωή. Τέλος, ο “αποδιοπομπαίος” 

είναι εκείνο το άτομο που επιφορτίζεται με τις αδυναμίες της ομάδας, αποδέχεται τα λάθη 

και τονίζει πως μέσα από τις λανθασμένες ενέργειες και την αποτυχία οδηγούνται σε σω-

στότερες αποφάσεις. 

Ο Ματσαγγούρας (2000) παρουσιάζει μια τυπολογία που βασίζεται αποκλειστικά 

στις ομάδες μαθητών. Σύμφωνα με την άποψή του σε μια ομάδα κυριαρχούν έξι τύποι μα-

θητή. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ρόλο του «συντονιστή», που είναι σημαντικός 

για την οργάνωση της ομάδας και τη συνεχή βοήθεια για τη συμμετοχή όλων των μελών. 

Δεύτερη κατηγορία αποτελεί ο ρόλος του «υπεύθυνου εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει να 

διαμοιράσει το υλικό προς επεξεργασία και φροντίζει να πραγματοποιούνται οι δραστηριό-

τητες εντός των χρονικών περιορισμών. Τρίτο είδος ρόλου είναι ο «γραμματέας». Κάθε 

μαθητής που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο ρόλο μέσα σε μια ομάδα, διαβάζει οδηγίες και 

καταγράφει τις απαντήσεις της ομάδας του. Από την άλλη, υπάρχει και ο ρόλος του «παρα-

τηρητή», σύμφωνα με τον οποίο ένας μαθητής παρατηρεί και σημειώνει το βαθμό συμμε-

τοχής του κάθε μέλους για να πραγματοποιηθεί τελικά αξιολόγηση και να διαπιστωθεί αν 

δούλεψε η ομάδα όπως έπρεπε. Τέλος, μέσα σε μια ομάδα μπορεί να αναλάβει κάποιος τον 

ρόλο του «εμψυχωτή», που ενθαρρύνει συνεχώς τους συμμαθητές του ή τον ρόλο του 

«φροντιστή», ο οποίος παρέχει βοήθεια στα υπόλοιπα μέλη όταν δημιουργούνται παρανο-

ήσεις και δεν είναι κατανοητή μια έννοια ή δραστηριότητα (Δούβρη, 2015). 

Κάθε μέλος μιας ομάδας υιοθετεί έναν ή και περισσότερους από αυτούς τους χαρα-

κτήρες κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας. Δεν είναι δεδομένο ότι οι ρόλοι είναι πα-

γιωμένοι και πάντα κάποιος θα ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Διάφοροι παράγο-

ντες επιτρέπουν τη μεταβολή του ρόλου από ομάδα σε ομάδα σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

συνθήκες. Αλλά και μέσα στην ίδια ομάδα ένα άτομο μπορεί να διαφοροποιήσει τη συμπε-

ριφορά και τις διαθέσεις του, καθώς η ροή εργασίας και τα δεδομένα μιας χρονικής στιγμής 

αλλάζουν διαρκώς (Belbin, 2010). 

 

1.2.6 Είδη ομάδων και ομαδικών σχημάτων 

 

Σύμφωνα με τους Gilley et al. (2010), υπάρχουν διάφορα είδη ομάδων που διακρί-

νονται βάσει των στόχων που θέτουν και των έργων που αναλαμβάνουν. Υπάρχουν ομάδες 

επίλυσης προβλημάτων που ασχολούνται με δραστηριότητες αποκλειστικά για την αντιμε-
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τώπιση κάποιου προβλήματος που προκύπτει στον οργανισμό. Επίσης, υπάρχουν ομάδες 

που χαρακτηρίζονται ως εικονικές, καθώς συνεργάζονται μέσω πλατφορμών τηλεδιάσκε-

ψης και άλλων τεχνολογικών μέσων. Επόμενο είδος ομάδων είναι οι διαλειτουργικές, οι 

οποίες αποτελούνται από άτομα διαφορετικών τομέων και καλούνται να συνεργαστούν για 

μια συγκεκριμένη εργασία και να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα (Gilley et al., 2010). 

Ο σχηματισμός των ομάδων συνήθως βασίζεται στην ανομοιογένεια, δηλαδή τα 

μέλη είναι διαφορετικού φύλου, κάποιες φορές διαφορετικής προέλευσης, έχουν διαφορε-

τικά ενδιαφέροντα και γνωστικές ικανότητες. Ο Ματσαγγούρας (2001) παρουσιάζει δύο 

τρόπους σχηματισμού ομάδων: Α) Τα εταιρικά σχήματα και Β) Τα ομαδικά σχήματα. 

Τα εταιρικά σχήματα αποτελούνται από ομάδες δύο μελών και βασίζονται στην 

αμφίδρομη διπολική επικοινωνία. Είναι στην ουσία το πέρασμα από την παραδοσιακή 

σχέση δασκάλου - μαθητή και αποτελεί επικοινωνία μεταξύ ισότιμων μελών, ανάλογα με 

την ομοιογένεια ή την ανομοιογένεια που παρουσιάζουν οι δυάδες. Έτσι, μπορεί να δη-

μιουργούνται ανομοιογενείς φροντιστηριακές δυάδες (μεταβίβαση γνώσης από έναν “δυ-

νατό” σε έναν “αδύνατο” μαθητή και ανάπτυξη ικανοτήτων και για τους δύο) ή ομοιογε-

νείς συνεργατικές δυάδες (συνεργασία και εξάσκηση σε δεξιότητες για τη διερεύνηση και 

την επίλυση προβλημάτων).  

Τα ομαδικά σχήματα είναι διδακτικά σχήματα, όπου οι ομάδες βρίσκονται σε σχέ-

σεις αλληλεξάρτησης, έχουν κοινούς στόχους και προσπαθούν να τους πετύχουν μέσα από 

τη συνεργασία που στηρίζεται σε αποδεκτούς κανόνες (Ματσαγγούρας, 2001). Ο Ματσαγ-

γούρας (2000) παρουσιάζει διάφορα είδη ομαδικών σχημάτων, η εφαρμογή των οποίων 

άλλοτε προϋποθέτει τη σύμπραξη του/της εκπαιδευτικού και άλλοτε απαιτεί την αποκλει-

στική  ενέργεια, διάδραση και συνεργασία των μαθητών. 

Στο «σχήμα Γνωστικής Μαθητείας», ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει αρχικά τις ομά-

δες για το διδακτικό αντικείμενο κι έπειτα οι μαθητές συνεργάζονται ανά δύο βοηθώντας ο 

ένας τον άλλο. Στο «σχήμα Συλλογικών Ερωταποκρίσεων» οι ομάδες καταγράφουν ερω-

τήσεις που θέτουν στις άλλες ομάδες με στόχο τη μάθηση. Στο «ομαδικό σχήμα STAD του 

R. Slavin» δίνεται έμφαση στην απόδοση της ομάδας. Ο δάσκαλος παρουσιάζει το περιε-

χόμενο μάθησης, οι ομάδες δουλεύουν πάνω σε δραστηριότητες για να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο και ακολουθεί ατομική αξιολόγηση με χρήση τεστ, αλλά και ομαδική αξιολό-

γηση με συγκέντρωση βαθμών απόδοσης (Δούβρη, 2015). 
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Υπάρχει, επίσης, το «σχήμα Αμοιβαίας Διδασκαλίας των Palinscar και Brown», κα-

τά το οποίο οι μαθητές μέσα από το σχηματισμό ομάδων κατανοούν κείμενα διαφορετικών 

θεμάτων και απαντούν σε ερωτήσεις που έθεσαν οι ίδιες οι ομάδες. Στο «σχήμα Κειμενο-

κεντρικών Ερωταποκρίσεων» ακολουθείται η διαδικασία του σχήματος Αμοιβαίας Διδα-

σκαλίας με μόνη διαφορά την προσπάθεια διδασκαλίας και κατανόησης των διαφορετικών 

ειδών λόγου, όπως εμφανίζονται στα διαφορετικά κειμενικά είδη (Δούβρη, 2015). 

Ο Βιγγόπουλος (1982) μίλησε για το «σχήμα Ομαδικής Διδασκαλίας και Διομαδι-

κού Ελέγχου» όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διδάσκουν μια ενότητα αντί του/της 

εκπαιδευτικού. Προηγείται η προετοιμασία του υλικού από το σπίτι και έπεται η παρουσί-

αση του μαθήματος από την ομάδα στην ολομέλεια της τάξης. Οι υπόλοιπες ομάδες α-

σκούν κριτική και αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ τους (Δούβρη, 2015).  

Τα ομαδικά αυτά σχήματα στοχεύουν στη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με-

ταξύ των μελών, όμως, κύριο ρόλο διαδραματίζει και ο/η εκπαιδευτικός που έχει εμφανή 

παρουσία στην τάξη και η συμμετοχή του κρίνεται απαραίτητη ιδίως για τη μετάδοση της 

νέας γνώσης. Αντιθέτως, η παρουσίαση των ομαδικών σχημάτων που ακολουθεί αφορά 

την ομαδική δουλειά και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών, με την παρουσία 

του/της εκπαιδευτικού να είναι στο μεγαλύτερο βαθμό περιορισμένη. 

Το «σχήμα Αλληλεξαρτώμενης Πληροφόρησης» βασίζεται αποκλειστικά στην ε-

νέργεια της ομάδας. Κάθε μέλος λαμβάνει ατομικά κάποια στοιχεία του διδακτικού αντι-

κειμένου και όλοι μαζί καλούνται να συνθέσουν το υλικό, ώστε να προκύψει το περιεχόμε-

νο μάθησης. Στο «σχήμα Jigsaw και Aronson» κάθε μέλος της ομάδας «ειδικεύεται» σε 

κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, όπου στη συνέχεια θα πρέπει να τα μεταδώσει στους υπό-

λοιπους. Με αυτή τη λειτουργία της ομάδας, ενισχύεται η αλληλεξάρτηση μεταξύ των με-

λών. Κατά συνέπεια, συμμετέχουν όλα τα μέλη στη μαθησιακή διαδικασία. Ο Slavin κάνο-

ντας διαφοροποιήσεις στο προηγούμενο σχήμα δημιούργησε το «σχήμα Jigsaw του 

Slavin». Αφού έρθουν όλα τα μέλη της ομάδας σε επαφή με το περιεχόμενο μάθησης, στη 

συνέχεια ο καθένας εξειδικεύεται σε κάτι συγκεκριμένο. Τα μέλη αξιολογούνται, λοιπόν, 

ατομικά διαμορφώνοντας και ένα άθροισμα πόντων της ομάδας, που προκύπτει από την 

ατομική προσπάθεια του καθενός και αποτελεί βάση για την αξιολόγηση της λειτουργικό-

τητας της ομάδας (Δούβρη, 2015). 

Το «σχήμα Κατευθυνόμενης Ομαδοσυνεργατικής Διερεύνησης» χρησιμοποιείται 

όταν διερευνάται μια έννοια μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που απαιτούν συνήθως 
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τη χρήση υλικών. Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τόσο όσο χρειάζεται για να ακολουθούνται 

πιστά τα χρονικά όρια της κάθε δραστηριότητας. Ιδανικά οι ομάδες πρέπει να είναι ολιγο-

μελείς, ώστε να εμπλέκονται όλοι οι μαθητές/-τριες στη διαδικασία μάθησης (Δούβρη, 

2015).  

Για τη μελέτη κοινωνικών θεμάτων προτείνεται από τη βιβλιογραφία η χρήση του 

«σχήματος Ημικατευθυνόμενης Ομαδοσυνεργατικής Διερεύνησης». Πεδία όπως η λογοτε-

χνία και η ιστορία μπορούν να διδαχθούν με τη χρήση του συγκεκριμένου σχήματος. Προ-

ϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων ανάμεσα στα μέλη 

της ομάδας. Τέλος, το «σχήμα Διαλεκτικής Αντιπαράθεσης» εκμεταλλεύεται τις διαφορε-

τικές απόψεις που ενδεχομένως αναπτύξουν οι μαθητές και οδηγεί σε μια ποιοτική αντιπα-

ράθεση. Παρουσιάζονται οι απόψεις όλων των ομάδων με στόχο την εύρεση της καταλλη-

λότερης λύσης μέσα από τη σύνδεση και την εκ νέου σύνθεση ιδεών. Η κινητοποίηση για 

συμμετοχή είναι έντονη και τα παιδιά οδηγούνται στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 

όπως τον διάλογο, την εμβάθυνση και κατ’ επέκταση την όξυνση της κριτικής τους σκέψης 

(Δούβρη, 2015). 

Οι Dyer, Dyer και Dyer (2007) αναφέρουν τρία είδη ομάδων α) τις ομάδες αποφά-

σεων, β) τις ομάδες δραστηριοτήτων και γ) τις αυτοκατευθυνόμενες ομάδες, είδη που αφο-

ρούν  περισσότερο τον εργασιακό τομέα παρά τον εκπαιδευτικό. 

 

1.2.7 Το μέγεθος της ομάδας 

 

Τα αποτελέσματα των ερευνών για την οικοδόμηση της ομάδας είναι ενθαρρυντικά, 

όμως υπάρχουν ελλείψεις στο πεδίο που μελετά την επιρροή της οικοδόμησης της ομάδας 

στην απόδοση των δραστηριοτήτων. Το μέγεθος της ομάδας και η διάρκεια των δραστη-

ριοτήτων που πραγματοποιούν φαίνεται να είναι δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεά-

ζουν το αποτέλεσμα. Όσο αυξάνεται το μέγεθος τόσο πέφτει η αποτελεσματικότητα, επο-

μένως προτείνεται οι ομάδες να είναι ολιγομελείς (Salas et al., 1999). Τα μέλη μπορούν να 

ανταλλάξουν τις απόψεις τους με άνεση στις μικρές ομάδες και καθώς αναπτύσσεται η επι-

κοινωνία μεταξύ τους, αυξάνονται τα κίνητρα και η συμμετoχή είναι ενεργή (Fachantidis et 

al., 2012). 
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Οι μεγάλες ομάδες έχουν χαμηλή απόδοση και κάποια μέλη μπορεί να λειτουργούν 

παθητικά. Για τη μεγαλύτερη επιθυμητή απόδοση προτιμώνται ομάδες των τεσσάρων έως 

έξι ατόμων  (Dyer, Dyer, Dyer, 2007). 

Αν οι δραστηριότητες που πρέπει να επιτελέσει η ομάδα είναι περίπλοκες, τότε κα-

ταλληλότερες θεωρούνται και πάλι οι ομάδες των τεσσάρων - πέντε ατόμων (Mackin, 

2007). Για τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού, είναι καλό να δημιουργούνται, αρχικά, 

εταιρικές ομάδες των δύο μελών. Λίγο αργότερα, η προσθήκη ενός ακόμα μέλους θα συ-

ντελέσει στην εκμάθηση της ομαδικής εργασίας.  Όσο προχωρούν οι τάξεις προτείνεται η 

δημιουργία ομάδας με 4-6 παιδιά (Ματσαγγούρας, 2001· Πρίτση, 2016).  

Τα μέλη γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους αν ο αριθμός είναι μικρός και η επικοι-

νωνία μεταξύ τους τίθεται σε στέρεες βάσεις. Οι αρμοδιότητες διανέμονται δίκαια και όλοι 

δουλεύουν ισοδύναμα. Κανένας δεν προωθείται περισσότερο και κανένας δεν εκμεταλλεύ-

εται τα άλλα μέλη για να μην δουλεύει ο ίδιος (Πρίτση, 2016). Ο καθένας είναι υπεύθυνος 

για την εργασία που έχει αναλάβει και η συμμετοχή είναι πιο ενεργή (James, 2007). 

Οι απόψεις διίστανται για το μέγεθος της ομάδας στον επαγγελματικό χώρο εν α-

ντιθέσει με τον σχολικό. Η πιο συνήθης γνώμη υποστηρίζει πως η μεγαλύτερη ομάδα συ-

νεπάγεται και περισσότερες γνώσεις. Υπάρχουν, βέβαια, αμφιβολίες σχετικά με την από-

δοση, αφού εδώ πρόκειται για ομάδες των έξι, δέκα ή και περισσότερων μελών (Klein et 

al., 2009). 

Από τη βιβλιογραφία, λοιπόν, προκύπτει πως ο αριθμός των μελών πρέπει να είναι 

τέτοιος, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία, να υπάρχει δυνατότητα επιμέρους διαχωρι-

σμού σε υποομάδες και να επιτελούνται οι δραστηριότητες σε σύντομο χρόνο και με τη 

μέγιστη απόδοση. Ακόμη, ο χωρισμός σε ομάδες είναι σημαντικό να αξιοποιεί την υπάρ-

χουσα υλικοτεχνική υποδομή του χώρου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, για παράδειγμα 

της τάξης, όπως έπιπλα, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ειδικοί χώροι (Ματσαγγούρας, 

2001).  

 

1.2.8 Τα χαρακτηριστικά των μελών μιας ομάδας 

 

Τα μέλη μιας ομάδας είναι σημαντικό να διαθέτουν εσωτερικά κίνητρα. Οι Deci και 

Ryan (2000), αναφέρουν ως «εσωτερικά κίνητρα» τη διάθεση για προσωπική εμπλοκή στη 

μάθηση, ώστε να αποκτηθούν νέες δεξιότητες. Αφορούν φυσιολογικές εσωτερικές ανάγκες 
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του ανθρώπου, που ικανοποιούν την ευχαρίστηση και την ανάγκη για κινητοποίηση, καθώς 

το άτομο μαθαίνει κάτι νέο. Η εμπλοκή σε μια δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει στο αί-

σθημα της αυτοπεποίθησης και τα άτομα είναι ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προϊό-

ντα μάθησης (Αθανασοπούλου, 2010). 

 Πέρα από εσωτερικά κίνητρα τα μέλη μιας ομάδας διαθέτουν ήδη μια σειρά από 

δεξιότητες που προέρχονται από την έως τότε εμπειρία τους ή τις αποκτούν εκ των υστέ-

ρων. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν την τεχνική γνώση κι εμπειρία σχετικά με ένα θέμα, τις 

καλές διαπροσωπικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες, την ικανότητά τους να προσαρμόζο-

νται σε διαφορετικές συνθήκες, διαχειριστικές δεξιότητες (management skills), καθώς και 

την διάθεση για βοήθεια ώστε η ομάδα να επιτύχει τους στόχους της (Dyer, Dyer, Dyer, 

2007). 

 Οι δεξιότητες επικοινωνίας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές δεξιότητες διευκολύ-

νουν την προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον του και τη δημιουργία φιλικών σχέσεων 

με τα άλλα μέλη της τάξης (Πρίτση, 2016). 

 

1.2.9 Συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μιας ομάδας 

 

Μέσα σε μια ομάδα συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να δημιουργηθούν διαφορές 

μεταξύ των μελών. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή απόδοση της ομάδας. Οι 

διαφορές αυτές γίνονται αντιληπτές μέσω της διαφωνίας που δεν θα επιδέχεται πλέον κα-

νένα περιθώριο συμφωνίας. Παρατηρούνται, λοιπόν, άσχημες συμπεριφορές με τσακω-

μούς, παράπονα και απροθυμία για συνεργασία. Τα μέλη γίνονται ακόμη πιο μη αποδοτικά, 

υπάρχει σύγκρουση προσωπικοτήτων κι έλλειψη εμπιστοσύνης (Dyer, Dyer, Dyer, 2007).   

 Πολλές φορές συναντάται η περίπτωση που κάποιοι μαθητές «κρύβονται» πίσω 

από την επιτυχία των άλλων. Κάποιο από τα μέλη, έχοντας υπόψη του την εργατικότητα 

των υπόλοιπων μελών, δε συνεισφέρει στην ομάδα. Μια τέτοια συμπεριφορά ενίοτε οδηγεί 

σε συγκρούσεις και διαπληκτισμούς, ενώ ορισμένες φορές δεν έρχεται στην επιφάνεια και 

κάποια μέλη επιβαρύνονται με τις εργασίες των άλλων (Κακανά, 2015). 

 Όταν μέσα στην ομάδα συμμετέχουν μέλη που παρουσιάζουν ποικίλες διαφορές 

είτε επειδή ανήκουν σε άλλη μειονότητα είτε επειδή έχουν κάποια αναπηρία είτε επειδή 

έχουν άλλη ιδεολογική βάση, υπάρχει περίπτωση να μην ενσωματωθούν. Έτσι, με την πε-
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ριθωριοποίηση μπορεί να οδηγηθεί η ομάδα σε διάλυση έπειτα από συνεχείς συγκρούσεις 

και αρνητικά αποτελέσματα (Κακανά, 2015). 

 

1.3 Η συνεισφορά της τεχνολογίας στην οικοδόμηση ομάδας 

 

Η τεχνολογία αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο που επηρεάζει τη μάθηση και οι αλλα-

γές που μπορεί να επιφέρει είναι καταλυτικές. Οδηγεί σε μια διαφορετική από τα παραδο-

σιακά μοντέλα μαθησιακή προσέγγιση. Στοχεύει στη συνεργασία και την κατασκευή από 

την πλευρά των μαθητών, δίνοντας μια μαθητοκεντρική διάσταση στην εκπαίδευση. Η ο-

μαδική εργασία είναι το μέσο για να αναλάβει ο εκπαιδευόμενος την ευθύνη να μάθει ο 

ίδιος, αλλά ταυτόχρονα να μαθαίνει και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του (Conneely et 

al., 2013). 

Η τεχνολογία, λοιπόν, πρέπει να ενθαρρύνει την ομαδική δουλειά και την μάθηση 

μέσα από την ομάδα. Είναι σημαντικό μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας οι μαθητές να 

μπορούν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να σέβονται τη γνώμη των άλλων, επικοι-

νωνώντας αποτελεσματικά με στόχο την οργάνωση των εργασιών τους  (Conneely et al., 

2013). 

Οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα αναζητώντας από κοινού υλι-

κό και μάλιστα τις περισσότερες φορές γίνονται συνδημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, 

κατασκευάζοντας τη γνώση. Η χρήση φορητών συνήθως υπολογιστών που διαμοιράζονται 

στις ομάδες, βοηθάει στη βελτίωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων και λύ-

σεων για τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει  (Conneely et al., 2013). 

 

1.3.1 Η περίπτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

 

Η ρομποτική αποτελεί μια από τις τεχνολογίες που εδώ και περίπου 70 χρόνια έγινε 

δημοφιλής αναπτύσσοντας τη βιομηχανία σε όλο τον κόσμο. Τα ρομπότ, πλέον, από μηχα-

νές εκτέλεσης απλών εντολών έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που να προσεγγίζουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε τομείς όπως η ιατρική, η βιομηχανία, η αστρονομία ακόμα και 

στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, γίνεται αξιοποίηση των ρομποτικών μηχανών με α-

ποτέλεσμα να διευκολύνεται και να εξελίσσεται το επίπεδο ζωής (Δελή, 2011). 
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Τις τελευταίες δεκαετίες (από το 1980) εμφανίστηκε η ρομποτική και σε έναν ακό-

μα τομέα, αυτόν της εκπαίδευσης. Η χρήση της βασίζεται στην εποικοδομιστική θεωρία 

του Piaget καθώς και στην  κατασκευαστική θεωρία του Papert (1980), ο οποίος μάλιστα 

εισήγαγε και τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO (Θωμόπουλος, 2013). Μέσα από τη συ-

νεργασία και την επικοινωνία που αναπτύσσουν μεταξύ τους (Alimisis & Kynigos, 2009), 

οι μαθητές κατασκευάζουν, προγραμματίζουν και τελικά συνθέτουν μια μηχανή που εκτε-

λεί τις εντολές που επιθυμούν (Δελή, 2011).  

Οι Papert και Piaget έδιναν έμφαση στον ρόλο του μαθητή, ο οποίος δεν ήταν ένας 

παθητικός δέκτης, αλλά ενεργό μέλος της διδακτικής πράξης. Μάλιστα, σύμφωνα με την 

κατασκευαστική θεωρία του Papert τα παιδιά πρέπει από το σχολείο ακόμα να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε κατάσταση χρειαστεί και σε αυτό το σκοπό θα τους βοηθήσει 

η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η βαθύτερη γνώση (Kucuk & Sisman, 2017). 

Σε ένα ρομπότ αντικείμενο μελέτης συνήθως αποτελούν οι εντολές που ακολουθεί, 

η αλληλεπίδραση που έχει με τον περιβάλλοντα χώρο, η μορφολογία του, η συμπεριφορά 

που υιοθετεί, καθώς και τα υλικά από τα οποία έχει κατασκευαστεί (Yiannoutsou, Ni-

kitopoulou, Kynigos, Gueorguiev, Fernandez, 2016). 

 
1.3.2 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής περιλαμβάνει τεχνικό εξο-

πλισμό. Απαρτίζεται συνήθως από ένα αντικείμενο (ρομπότ) που δύναται να προγραμματι-

στεί ώστε να επιτελέσει και να εκτελέσει κάποιες εντολές. Αυτές οι εντολές καταγράφονται 

μέσα σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον – άρα μπορεί να γίνει χρήση υπολογιστή ή τά-

μπλετ – και καθορίζουν τη συμπεριφορά του ρομπότ (Δημητριάδης, 2015). 

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία η ρομποτική οδηγεί σε μια σειρά από μαθησια-

κά και κοινωνικά οφέλη (Alimisis, 2013). Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τη ρομποτική μη-

χανή που λειτουργεί ως ζωντανή οντότητα μέσα στην τάξη. Η συνύπαρξη του ρομπότ με 

τα παιδιά βοηθάει στην κατανόηση τεχνικών γνώσεων (Παρθένη, 2017), όπως της μορφο-

λογίας και λειτουργίας του, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που, τελικά, είναι ανα-

γκαίες για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται από τις δραστηριότητες (Φαχαντίδης 

& Τριανταφυλλίδου, 2014). 

Οι μαθητές ασχολούνται με τον χειρισμό ρομπότ και τον προγραμματισμό, με απο-

τέλεσμα να εξοικειώνονται με την τεχνολογία και να γίνονται τεχνολογικά εγγράμματοι. 
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Επιπρόσθετα, ελέγχουν τις υποθέσεις τους και επιλύουν προβλήματα που συναντούν 

 (Bredenfeld,Hofmann, Steinbauer, 2010·  Δελή, 2011· Kucuk & Sisman, 2017). Μέσα από 

την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων οδηγούνται στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης 

(Μπόκος, 2014) και αποκτούν κίνητρα για μάθηση (Alimisis, 2012· Bredenfeld et al., 

2010). 

Αρχικά σχεδιάζουν ένα μοντέλο και πειραματίζονται αποκτώντας εμπειρία στη δο-

κιμή και το λάθος (Αλεξανδρίδου & Φαχαντίδης, 2012· Eguchi, 2014). Ο σχεδιασμός γε-

φυρώνει τη θεωρία με την πράξη, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών και 

στην αρχική αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής (Yiannoutsou et al., 2016). Τα παιδιά 

κάνουν αναλύσεις, θέτουν ερωτήματα και διατυπώνουν υποθέσεις με τις οποίες θα μπο-

ρούσαν να λύσουν τα σύνθετα προβλήματά τους (Δημητριάδης, 2015). Κατασκευάζουν, 

κάνουν δοκιμές και αν χρειαστεί επανασχεδιάζουν το ρομπότ (Eguchi, 2014). 

Για τη σύνδεση εννοιών του φυσικού κόσμου με τη ρομποτική οντότητα, οδηγού-

νται στην κατασκευή μοντέλων. Μέσα από τις δραστηριότητες που συνοδεύουν ένα μάθη-

μα ρομποτικής, μπορούν να κατασκευάζουν μια ρομποτική μηχανή ακολουθώντας βήματα 

(Jaipal-Jamani & Angeli, 2017). Οι δραστηριότητες χρειάζεται να ακολουθούν ένα ρεαλι-

στικό σενάριο ώστε να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες αλληλεπίδρασης. Η κατασκευή 

και χρήση του ρομπότ είναι το μέσον που θα βοηθήσει στην εκμάθηση εννοιών (Φράγκου, 

2009), χωρίς να αποτελεί φυσικά τη μοναδική μέθοδο για να συμβεί κάτι τέτοιο (Malec, 

2001). Οι μαθητές/-τριες αναπτύσσουν, έτσι, δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης (Egu-

chi, 2014) και κατανοούν την έννοια των αλγόριθμων και άλλων επιστημονικών εννοιών 

 (Jaipal-Jamani & Angeli, 2017). 

Ο προγραμματισμός στον υπολογιστή με χρήση προγραμμάτων φιλικών προς το 

μαθητή, είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής ρομποτικής (Eguchi,2014). Οι 

μαθητές προγραμματίζουν τη συμπεριφορά που επιθυμούν να εκτελέσει το ρομπότ, ανταλ-

λάσσουν ιδέες και παρουσιάζουν στην ολομέλεια τη δουλειά της ομάδας τους (Yiannout-

sou, et al., 2016). 

Ακόμη, μέσα από την κατασκευή και τον προγραμματισμό, μαθαίνουν πώς να μα-

θαίνουν (learning by doing) αποκτώντας μεταγνωστικές δεξιότητες με την ανάλυση νοητι-

κών διεργασιών. Ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθησή τους όταν έχουν να «αντιμετωπίσουν» 

δραστηριότητες που απαιτούν συνθετική σκέψη, καθώς δεν υπάρχουν μοναδικές λύσεις 
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στα προβλήματα, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτουν ποικίλες εξηγήσεις κι ερμηνείες (Ali-

misis, 2012· Ζησοπούλου, 2016· Κυριακού & Φαχαντίδης, 2012). 

Οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα ανάπτυξης του 

δικού τους μοντέλου (Alimisis et al., 2007). Μέσα από το σχεδιασμό, την κατασκευή και 

τον προγραμματισμό τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν εις βάθος τον τρόπο 

που η τεχνολογία επηρεάζει τον κόσμο (Eguchi, 2014). Οι μαθητές καταγράφουν, παρατη-

ρούν και συζητούν για να καταλήξουν στα επιθυμητά αποτελέσματα της δραστηριότητάς 

τους (Yiannoutsou et al., 2016).  

Κάθε φορά αναπτύσσουν στρατηγικές, ώστε να ενισχύεται η διδασκαλία και να αυ-

ξάνεται το ενδιαφέρον τους και για τα επιμέρους σχολικά μαθήματα. Άλλωστε, η εκπαι-

δευτική ρομποτική μπορεί να συνδεθεί με πολλά διδακτικά πεδία (μαθηματικά, πληροφο-

ρική, φυσική κ.ά.), καθώς τα ρομπότ διαθέτουν αλγορίθμους, κώδικα και χρήση αισθητή-

ρων (Kucuk & Sisman, 2017· Μπόκος, 2014). Όντας, λοιπόν, σε επαφή με τις Φυσικές Ε-

πιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (Science Technology Engi-

neering Mathematics-STEM) είναι εφικτή η δημιουργία αντικειμένων (ρομποτικών μηχα-

νών) και η εύρεση λύσεων που ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες της καθημερινό-

τητας (Merdan et al., 2017). 

Oι δραστηριότητες της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι διασκεδαστικές, έχουν παι-

γνιώδη χαρακτήρα (Αλεξανδρίδου & Φαχαντίδης, 2012) και τα παιδιά αναπτύσσουν γνω-

στικές, αλλά και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η επίλυση προβλήματος, η 

δημιουργικότητα και ο σχεδιασμός (Curto & Moreno, 2016· Kucuk & Sisman, 2017). Μα-

θαίνουν πώς να εξερευνούν, να δημιουργούν νέα δεδομένα προγραμματίζοντας και να επι-

λύουν προβλήματα για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους καταλήγοντας στο επι-

θυμητό αποτέλεσμα  (Kucuk & Sisman, 2017).  

Το ρεαλιστικό περιβάλλον μάθησης προκαλεί τη συνεργασία και την ομαδική δρά-

ση, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με το ρομπότ (Ζησοπούλου, 2016). Η 

ρεαλιστική οπτική οφείλεται στη χρήση ενός σεναρίου που ακολουθεί την καθημερινότητα 

των μαθητών και είναι καλό να χρησιμοποιούνται κάποια υλικά με επικουρικό ρόλο, όπως 

χάρτες, ταμπλό – λαβύρινθος, τουβλάκια lego, καλλιτεχνικός εξοπλισμός (υφάσματα, χρώ-

ματα κλπ.), (Δημητριάδης, 2015). 

Η ενσάρκωση κάποιου ρόλου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διασκεδα-

στικής δραστηριότητας. Το παιδί μαθαίνει στο ρομπότ να κινείται όπως εκείνο. Κάνει κι-
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νήσεις με το σώμα του κι έπειτα προγραμματίζει το ρομπότ να ακολουθήσει τις ίδιες κινή-

σεις (Alimisis, 2013). 

Έρευνες δείχνουν ότι οι συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των μαθητών είναι οι 

κατάλληλες για τάξεις ρομποτικής, καθώς προωθείται η επικοινωνία και η λήψη αποφάσε-

ων, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργική ομαδική σκέψη  (Alimisis, 2012· Αναγνω-

στάκης & Φαχαντίδης, 2014· Bredenfeld et al., 2010· Δελή, 2011· Eguchi, 2014· Kucuk & 

Sisman, 2017). Οι μαθητές αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες και αποκτούν δεξιότητες αυ-

τονομίας (Leonard et al., 2016). Η ανάγκη για συνεργασία ώστε να πετύχουν έναν κοινό 

στόχο είναι επομένως επιτακτική (Leadership, 2017).  

Τελικά, η εκπαιδευτική ρομποτική ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών και 

την πρακτική εφαρμογή όσων διδάχθηκαν, αφού δεν χρησιμοποιούν απλά μια τεχνολογική 

(ρομποτική) συσκευή, αλλά τη δημιουργούν οι ίδιοι μέσα σε ένα ενδιαφέρον συνεργατικό 

μαθησιακό περιβάλλον (Eguchi,2014). Ο Alimisis (2013) αναφέρει ότι από μικρή ηλικία 

πρέπει να δημιουργηθούν «ενεργοί επιστήμονες» που θα κατανοούν τον κόσμο και θα βρί-

σκουν λύσεις σε προβλήματα, βασιζόμενοι στην επιστημονική λογική. 

Μια παρόμοια λογική ακολουθούν και οι διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής 

που διοργανώνονται ανά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Προάγουν την ομαδικότητα και 

την εντατικότερη ενασχόληση με τη ρομποτική, την επιστήμη και την τεχνολογία. Λει-

τουργούν ως κίνητρο για να μάθουν τα παιδιά περισσότερα για τον κόσμο των ρομπότ 

(Malec, 2001), πάντοτε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους.  

Εκείνος/η συμβουλεύει και επεμβαίνει μόνο όταν είναι απαραίτητο (Κυριακού & 

Φαχαντίδης, 2012) με τρόπο ενθαρρυντικό (Alimisis, 2012), διευκολύνοντας τη διαδικασία 

οικοδόμησης της γνώσης (Αλεξανδρίδου & Φαχαντίδης, 2012). Φυσικά, οργανώνει το υλι-

κό και θέτει τα αρχικά ερωτήματα και τους προβληματισμούς στα παιδιά (Alimisis, 2012). 

Ο ρόλος του/της, λοιπόν, είναι καίριας σημασίας κι έτσι χρειάζεται η σωστή επιμόρφωση 

για να εφαρμόζονται κατάλληλα οι μέθοδοι διδασκαλίας και να δημιουργούνται δραστη-

ριότητες που να κινητοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών (Αλιμήσης κ.ά., 2012).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. Ερευνητικό πλαίσιο 

2.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

2.1.1 Ο σκοπός της έρευνας και οι ερευνητικές υποθέσεις 

Η ενασχόληση με τη ρομποτική επιφέρει θετικές επιδράσεις στην ομαδικότητα και 

την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων. Αυτό έχει προκύψει μέσα από την αξιολόγηση προ-

σωπικών στάσεων των μαθητών που λειτουργούν σε μια ομάδα. Όμως, οι περιορισμοί που 

συναντούν οι ερευνητές έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και έρευνα, 

ώστε να δοθεί έμφαση σε περισσότερους παράγοντες και ιδίως στις κοινωνικές δεξιότητες 

(Kandlhofer & Steinbauer, 2016). Κίνητρο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε, λοιπόν, η 

αναγκαιότητα για την ενίσχυση του ερευνητικού πεδίου της εκπαιδευτικής ρομποτικής και 

της συνεργασίας κι επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών/-τριών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαι-

δευτική ρομποτική μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της ομάδας (team-building). Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση των θεμάτων που αναδύονται, όταν μια ομάδα μαθητών 

εργάζεται για πρώτη φορά σε δραστηριότητα που αξιοποιεί σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Μέσα από την εφαρμογή δραστηριότητας εκπαιδευτικής ρομποτικής παρατηρείται ο βαθ-

μός της συνεργασίας και της επικοινωνίας που αναπτύσσουν τα παιδιά μεταξύ τους στην 

ομάδα. Ειδικότερα, αξιολογούνται οι δύο αυτοί παράγοντες από τα παιδιά με σκοπό να 

διερευνηθούν οι στάσεις τους απέναντι στη συνεργασία και επικοινωνία μέσα από τη χρή-

ση της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η απουσία μελετών στο συγκεκριμένο θέμα, οδήγησε 

στην διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, που προσπαθούν να καλύψουν διάφορες περιο-

χές, όπως αυτή της οικοδόμησης ομάδας, της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, την συ-

νεργασία και την επικοινωνία, καθώς και τον ρόλο της ρομποτικής.  

 Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, είναι οι εξής: 

Υ1: Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να έχουν θετική επίδραση στις 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, ιδιαίτερα στην πρόκληση της συνεργασίας και την 

ενίσχυση της επικοινωνίας.  
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Υ2: Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να οδηγήσουν στην οικοδόμηση 

μιας αποτελεσματικής ομάδας μαθητών. 

Υ3: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ρομποτικής (ζωντανή αλληλεπιδρα-

στική οντότητα, προγραμματισμός κτλ.) αποτελούν τα στοιχεία που αξιοποιούνται στην 

οικοδόμηση ομάδας.  

 

2.1.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης που 

εφαρμόστηκαν στο δήμο Καλαμαριάς σε μαθητές δημοτικού, όπου συμμετείχε και η ερευ-

νήτρια. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για τη διερεύνηση των υποθέσεων είναι η ποιοτική, κα-

θώς προσφέρει τη δυνατότητα για εις βάθος μελέτη του θέματος. Δημιουργεί προϋποθέσεις 

για αμεσότητα έκφρασης και μπορεί να εμβαθύνει στην οπτική που έχει κάθε παιδί απένα-

ντι στο υπό μελέτη θέμα. Θεωρείται κατάλληλη μέθοδος για την διερεύνηση των στάσεων 

και των συμπεριφορών (Dawson, 2009), καθώς δίνει στον ερευνητή μια ευρύτερη εικόνα 

από την εμπειρία και το βίωμα κάθε συμμετέχοντος (Τσιώλης, 2013).  

H ποιοτική έρευνα έχει δεχθεί κριτικές αναφορικά με την αξιοπιστία και την εγκυ-

ρότητα των αποτελεσμάτων που παρέχει εν αντιθέσει με την ποσοτική έρευνα. Υπάρχει 

φόβος για τη μεροληψία που μπορεί να διακατέχει είτε τον ερευνητή, είτε τον αποκρινόμε-

νο. Για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, χρησιμοποιούνται διάφορες στρατηγικές, 

όπως η τριγωνοποίηση δεδομένων, με χρήση περισσότερων μεθόδων στη συλλογή των δε-

δομένων ή παρατηρητών, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες μεροληψίας από την πλευρά 

του ερευνητή (Robson, 2010). 

 

2.1.3 Βιωματική εκπαίδευση και περιπετειώδης μάθηση 

Η δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση σετ εκπαιδευτικής ρο-

μποτικής, βασίστηκε στη μέθοδο της βιωματικής εκπαίδευσης με περιπετειώδεις ομαδικές 

δραστηριότητες (Σταματόπουλος, 2006). 

Η περιπετειώδης μάθηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας που προσφέ-

ρει περισσότερη διασκέδαση και βασίζεται στα εσωτερικά κίνητρα των παιδιών. Στοχεύει 

στην ολιστική προσέγγιση των πραγμάτων και στην προετοιμασία των παιδιών να αντιμε-

τωπίζουν προβλήματα, σκεπτόμενα κριτικά (Hui & Cheung, 2004). 
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Η μάθηση μέσα από το παιχνίδι είναι πολύ σημαντική, διότι κάθε παιδί βιώνει μια 

νέα εμπειρία. Η βιωματική εκπαίδευση προκαλεί την έκφραση συναισθημάτων και τη δια-

μόρφωση απόψεων, χωρίς την άσκηση πίεσης. Υπό το πρίσμα της εκμάθησης μιας νέας 

γνώσης, εξελίσσεται παράλληλα μια συνεχής προσπάθεια να αναπτύσσονται απαραίτητες 

δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Υπάρχει ένας τελικός σκοπός, που επιτυγ-

χάνεται με την σωστή και προσεκτική δουλειά της ομάδας (Σταματόπουλος, 2006).  

Στα πλαίσια της βιωματικής εκπαίδευσης γίνεται λόγος από τον Σταματόπουλο 

(2006) για δύο είδη παιχνιδιών:  

Α) παιχνίδια συνεργασίας, που εστιάζουν στην αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή 

των υποκειμένων και 

Β) παιχνίδια πρωτοβουλίας, όπου υπάρχει μια πρόκληση - πρόβλημα που για να 

λυθεί απαιτούνται σημαντικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία 

και η ομαδικότητα.  

Κάθε φορά το παιχνίδι ξεκινάει με την πρόκληση και κινητοποίηση της ομάδας από 

κάποιον προβληματισμό που θέτει ο εκπαιδευτής ή κάποιο μέλος της ομάδας. Στόχος είναι 

να γίνει ένας καλός σχεδιασμός προκειμένου να φτάσει η ομάδα στην επίλυση του προ-

βλήματος (Σταματόπουλος, 2006).   

Για να υπάρξει βίωμα και να δημιουργηθούν νέες εμπειρίες για τα παιδιά, η βιωμα-

τική εκπαίδευση βασίζεται στην κινητοποίησή τους μέσω μιας περιπετειώδους ιστορίας. 

Τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες (Gass, Goldman & Priest, 1992) οδηγούνται σε μια 

περιπετειώδη κατάσταση μέσα από την οργάνωση δραστηριοτήτων στο ύπαιθρο ή σε κλει-

στούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο να αξιοποιούνται τα απαραίτητα υλικά 

για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων (Σταματόπουλος, 2006). 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες διακρίνονται τα εξής είδη: 

1) δραστηριότητες κοινωνικοποίησης που βοηθούν στη γνωριμία των μελών και στο 

“σπάσιμο του πάγου” μεταξύ τους. 

2) δραστηριότητες πρωτοβουλίας, όπου τα μέλη μιας ομάδας βασιζόμενα στην εμπι-

στοσύνη και την καλή επικοινωνία αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα. 

3) δραστηριότητες πρόκλησης, όπου η ομάδα προσπαθεί να διασφαλίσει την ακεραιό-

τητα κάθε μέλους μέσα έναν στίβο περιπέτειας. 

4) δραστηριότητες - αθλήματα στη φύση, όπου για να επιτευχθεί ο στόχος χρειάζεται 

συνεχής επικοινωνία και απόλυτη συνεργασία των μελών (Σταματόπουλος, 2006). 
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Κάθε συμμετέχων αρχικά γνωρίζεται με τα υπόλοιπα άτομα και προσπαθεί να αι-

σθανθεί καλά μέσα στο νέο περιβάλλον. Έρχεται συχνά σε διαφωνία με τα άλλα μέλη, ό-

μως ανταλλάσσουν ιδέες και αποκτά εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Έπειτα, γίνεται δια-

χείριση των διαφωνιών και η ομάδα αρχίζει να λειτουργεί βάσει κανόνων. Έτσι, επιτυγχά-

νεται η συνεργασία των μελών και ενισχύονται οι κοινωνικές δεξιότητες (ομαδικότητα, 

επικοινωνία) αλλά και ατομικές δεξιότητες (αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση). 

Τελικά, φτάνοντας ή όχι στον στόχο, υπάρχει συναισθηματική έκφραση, σκέψη σε βάθος 

και απολογισμός όσων συνέβησαν, ώστε να γίνουν μελλοντικά αλλαγές στις σχέσεις, τις 

πράξεις και τις στρατηγικές των μελών (Σταματόπουλος, 2006). 

 

 

2.1.4 Το δείγμα της έρευνας 

 Ο υπό μελέτη πληθυσμός της έρευνας αφορά μαθητές που φοιτούν στην Πέμπτη 

(Ε’) τάξη του δημοτικού. Πρόκειται για μια ηλικιακή ομάδα που μπορεί να βοηθήσει την 

ερευνήτρια να εξετάσει σε βάθος τις ερευνητικές υποθέσεις, καθώς τα παιδιά έχουν ήδη 

εμπειρίες από δημιουργία ομάδων στο σχολείο και τον περίγυρό τους, αλλά είναι σε θέση 

και να αξιολογήσουν όσα συμβαίνουν χρησιμοποιώντας την αιτιολογία. Επίσης, είναι μια 

ηλικία που εξυπηρετεί τη χρήση του συγκεκριμένου σετ ρομποτικής που αξιοποιήθηκε στη 

δραστηριότητα.  

 Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 20 μαθητές και μαθήτριες της Πέ-

μπτης τάξης του δημοτικού. Η επιλογή έγινε με δειγματοληψία σκοπιμότητας και πιο συ-

γκεκριμένα βασίστηκε στη δειγματοληψία κριτηρίου. Η ερευνήτρια βασίστηκε για την επι-

λογή του δείγματος σε κάποια κριτήρια, ώστε να εξυπηρετήσει τους στόχους της έρευνας 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Βασική προϋπόθεση της ερευνήτριας ήταν τα παιδιά να μην 

γνωρίζονται καθόλου μεταξύ τους, ώστε να μελετηθεί η συνεργασία και επικοινωνία τους 

κατά την πρώτη τους γνωριμία. Επίσης, σημαντικό κριτήριο για τη συμμετοχή ήταν να μην 

έχουν ασχοληθεί τα παιδιά ξανά με το συγκεκριμένο σετ ρομποτικής που χρησιμοποιήθηκε 

στα πλαίσια της έρευνας. 

Για την παρούσα έρευνα εθελοντικά δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 30 παιδιά της 

Ε’ τάξης του δημοτικού, που συμμετείχαν σε πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης όπου 

εργαζόταν η ερευνήτρια. Μοιράστηκε στα παιδιά μια ανακοίνωση σχετική με την πραγμα-

τοποίηση της έρευνας και τα στοιχεία της ερευνήτριας. Όσα παιδιά επιθυμούσαν και είχαν 
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την άδεια των γονέων τους, δήλωσαν συμμετοχή. Για τη δήλωση συμμετοχής επικοινω-

νούσαν οι γονείς με την ερευνήτρια μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στη συνέχεια επιλέχθηκε το δείγμα με συστηματική δειγματοληψία από τη λίστα που δη-

μιουργήθηκε κι έγινε η επιλογή των είκοσι εξ αυτών. Η έρευνα διεξήχθη στο 7ο Δημοτικό 

Σχολείο Καλαμαριάς. 

 

2.1.5 Η επιλογή των εργαλείων 

Σε μία έρευνα είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η κατάλληλη επιλογή των εργαλεί-

ων που θα χρησιμοποιήσει ο ερευνητής, ώστε να διεξαχθεί η έρευνά του και να μελετήσει 

αποτελεσματικά τα δεδομένα του. Γι’ αυτό πρέπει να προηγηθεί σωστός και εμπεριστατω-

μένος έλεγχος των εργαλείων που υπάρχουν για να καταλήξει σε εκείνα που τον/την εξυ-

πηρετούν περισσότερο. 

2.1.5.1 Ερευνητικό εργαλείο 

 Για την πραγματοποίηση της έρευνας και τη συλλογή δεδομένων, επιλέχθηκε η η-

μιδομημένη προσωπική συνέντευξη, ώστε να μελετηθούν οι ιδέες και οι απόψεις των με-

λών μιας ομάδας μαθητών. Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με προκαθορισμένες ερω-

τήσεις, όμως η διατύπωση και η σειρά των ερωτημάτων άλλαζε ανάλογα με τον εκάστοτε 

ερωτώμενο προσφέροντας ευελιξία στον τρόπο διεξαγωγής της (Cohen, Manion, Morrison, 

2008). Ακόμη, υπήρχε προσθήκη νέων ερωτημάτων, χρήσιμων για να εμβαθύνει η ερευνή-

τρια σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, όποτε το έκρινε απαραίτητο (Robson, 2010). 

Το εργαλείο αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι άμεσος ο τρόπος να αντιληφθεί 

η ερευνήτρια τι σκέφτονται οι ερωτώμενοι, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μελέτης ενός 

θέματος με επιπλέον ερωτήματα, παρατηρούνται οι εκφράσεις και ο τρόπος ομιλίας, ση-

μεία που μπορεί να δώσουν επιπλέον πληροφορίες, ώστε να συλλεχθεί πλούσιο υλικό.  Τα 

μειονεκτήματα που έχει είναι ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτεί-

ται η απομαγνητοφώνηση του υλικού των συνεντεύξεων (Cohen et al., 2008 ·Robson, 

2010). 

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στις έρευνες των Mealiea & Baltazar (2005) και των 

Ku, Tseng & Akarasriworn (2013), όπου τα ερωτήματα έχουν μελετηθεί και εξεταστεί για 

την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Τα ερωτήματα προσαρμόστηκαν στις ανάγκες τις 

παρούσας έρευνας. 
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 Για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία και να γίνει τριγωνοποίηση των δεδομένων 

για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, επιλέχτηκε και η μη δομημένη συμμετοχική παρα-

τήρηση, όπου ο ερευνητής παρατηρεί τις αλληλεπιδράσεις των μελών μιας ομάδας. Τα 

πλεονεκτήματα που έχει η μέθοδος της παρατήρησης είναι η αμεσότητα, αφού η ερευνή-

τρια παρακολουθεί και ακούει ό,τι συμβαίνει, η συμπληρωματικότητα, γιατί συμπληρώνει 

άλλες τεχνικές (όπως την συνέντευξη) και πρόκειται για παρατήρηση που συμβαίνει μέσα 

σε ένα φυσικό περιβάλλον, εκεί όπου συμβαίνει η έρευνα (Robson, 2010). 

 Για το σκοπό της παρατήρησης συμμετείχαν στην έρευνα δύο παρατηρητές. Ο 

πρώτος ανήκει στην κατηγορία «ο συμμετέχων ως παρατηρητής», αφού γίνεται από την 

αρχή γνωστός ο ρόλος του ως παρατηρητή, ενώ στη συνέχεια συμμετέχει και θέτει στους 

συμμετέχοντες μια συνθήκη με την οποία θα αλληλεπιδράσουν (Robson, 2010). Τον ρόλο 

αυτού του είδους παρατηρητή στην παρούσα έρευνα ανέλαβε η ερευνήτρια. Ο δεύτερος 

ανήκει στην κατηγορία «ο παρατηρητής ως συμμετέχων», όπου δεν συμμετέχει στη δρα-

στηριότητα, αλλά οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι θα παρευρίσκεται στο χώρο ως ερευνη-

τής (Robson, 2010). Τον ρόλο του δεύτερου παρατηρητή στην παρούσα έρευνα ανέλαβε 

μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια της κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι δύο παρατηρητές κατέγραφαν επί τόπου 

σημειώσεις κατά τη διάρκεια της δράσης κι έπειτα ανέπτυσσαν με περισσότερες λεπτομέ-

ρειες όσα συνέβησαν για αύξηση της αξιοπιστίας. 

 Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η παρατήρηση ως μέθοδος 

διαθέτει και αρκετά μειονεκτήματα, όπως η υποκειμενικότητα του ερευνητή, οι προκατα-

λήψεις που μπορεί να έχει και γενικά η έλλειψη ποσοτικών δεδομένων. Όμως, αυτά τα 

μειονεκτήματα είναι εφικτό να ελαχιστοποιηθούν μέσα από την σωστή εφαρμογή των με-

θόδων και τη χρήση στρατηγικών αύξησης της αξιοπιστίας (Cohen et al., 2008). 

 

2.1.5.2 Το σετ ρομποτικής Lego WeDo 2 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το σετ ρομποτικής LEGO 

WeDo 2.0. Η επιλογή βασίστηκε στο γεγονός ότι αποτελεί ένα τεχνολογικό εργαλείο που 

προτείνεται για παιδιά δημοτικού και μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο γνωριμίας 

με τη ρομποτική. Καλύπτει μια ευρεία περιοχή από σχέδια μαθημάτων που μπορούν να το 

αξιοποιήσουν και που απαντούν σε ερωτήματα της καθημερινότητας βοηθώντας τα παιδιά 

να μαθαίνουν πώς να λύνουν προβλήματα.   
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 Περιέχει πολλά κομμάτια lego που ενώνονται με αμέτρητους συνδυασμούς για τη 

δημιουργία ενός ρομπότ, καθώς και έναν επεξεργαστή, κινητήρες και αισθητήρες. Το περι-

βάλλον προγραμματισμού είναι εύκολο στη χρήση, ακολουθώντας τη λειτουργία drag and 

drop (σύρε κι άφησε) με εικονίδια-εντολές λειτουργίας που το παιδί μπορεί να κατανοήσει 

σε σύντομο χρονικό διάστημα (Mayerova, 2012).  

 Για την επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου, όμως, πέρα από τις λειτουργικές 

δυνατότητες που προσφέρει, σημαντικό ρόλο έπαιξε η χρήση του ελεύθερου λογισμικού 

που μπορεί να εκτελεστεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και τάμπλετ, όπως και η τιμή 

διάθεσής του στην αγορά. 

 Ως τεχνολογικό μέσο για την καταγραφή του κώδικα στο περιβάλλον προγραμμα-

τισμού που παρέχει η LEGO για το συγκεκριμένο σετ ρομποτικής, προτιμήθηκε το τάμπλετ 

έναντι του φορητού υπολογιστή. Το τάμπλετ είναι ένα μικρότερο σε μέγεθος εργαλείο που 

προσφέρει ευελιξία στους συμμετέχοντες, ώστε να βρίσκονται από πάνω και να βλέπουν 

όλοι μαζί την οθόνη, να αλληλεπιδρούν άμεσα και να το χειρίζονται πιο εύκολα. 

 

2.1.6 Η ερευνητική διαδικασία 

Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε η εύρεση δείγματος. 

Όπως αναφέρθηκε, το δείγμα της έρευνας ήταν 20 μαθητές και μαθήτριες της πέμπτης τά-

ξης του δημοτικού που συμμετείχαν σε πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του δήμου 

Καλαμαριάς, όπου εργαζόταν η ερευνήτρια και δήλωσαν εθελοντικά συμμετοχή. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν τυχαία από την ερευνήτρια σε 5 ομάδες των 4 ατόμων. Το πλήθος των ομάδων 

θεωρήθηκε ικανό για να εξαχθούν συμπεράσματα. Η ερευνητική δράση πραγματοποιήθηκε 

σε διάστημα 3 εβδομάδων. Τα μέλη κάθε ομάδας ενημερώνονταν για την ημερομηνία και 

ώρα, ώστε να συγκεντρωθούν και να πραγματοποιήσουν τη δράση. Συνήθως διεξαγόταν 

πρωινή ώρα, στον χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς. 

 Επόμενο βήμα για την πραγματοποίηση της δράσης ήταν η δημιουργία πίστας, ό-

που τα παιδιά θα προγραμμάτιζαν αργότερα το ρομπότ να κινηθεί. Χρησιμοποιήθηκαν α-

πλά υλικά (π.χ. χαρτί, γκοφρέ, ρολό, σερπαντίνες, τουβλάκια κ.ά.) τα οποία λειτούργησαν 

ως αντικείμενα-εμπόδια πάνω σε μια επιφάνεια ξύλου τύπου νοβοπάν. Κάθε αντικείμενο 

είχε μια συμβολική αναπαράσταση, καθώς η θεματική της δραστηριότητας στηρίχθηκε σε 

ένα σενάριο.   
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 Σημαντικό κομμάτι για την προετοιμασία της δραστηριότητας ήταν η κατασκευή 

του ρομπότ από την ερευνήτρια. Προτιμήθηκε η δημιουργία του ρομπότ να γίνει από την 

ερευνήτρια έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα των παιδιών και να μην ξεφύγει 

σε χρόνο η δράση. Για τις ανάγκες του σεναρίου, το ρομπότ έπρεπε να προσομοιάζει ένα 

αυτοκίνητο. Προκειμένου να μπορεί να προγραμματιστεί για να στρίβει δεξιά κι αριστερά, 

η ερευνήτρια αγόρασε δεύτερο κινητήρα. Έτσι, πάνω στον επεξεργαστή, έγινε σύνδεση 

δύο κινητήρων, όπου ο καθένας έδινε ώθηση σε κάθε ρόδα του αυτοκινήτου αντίστοιχα. 

 Πριν την έναρξη της δραστηριότητας ήταν απαραίτητο τα παιδιά να εξοικειωθούν 

με το τεχνολογικό εργαλείο και το περιβάλλον προγραμματισμού. Η ερευνήτρια έκανε μια 

ολιγόλεπτη παρουσίαση του σετ ρομποτικής. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε κάθε φορά από 

ποια μέρη αποτελείται ένα σετ ρομποτικής LEGO WeDo 2.0, δίνοντας έμφαση στα εξαρ-

τήματα που ήταν χρήσιμα για τη δραστηριότητα. Έπειτα, παρουσίαζε στα παιδιά το περι-

βάλλον προγραμματισμού που προσφέρεται δωρεάν από τη LEGO για το συγκεκριμένο 

σετ ρομποτικής και τους εξηγούσε αναλυτικά τα εικονίδια-εντολές που έπρεπε να χρησι-

μοποιήσουν, χωρίς να τους δίνει τον κώδικα. 

 Πιο αναλυτικά, η δραστηριότητα είχε τον τίτλο “Εξερευνητές της ζούγκλας” και το 

σενάριο που έλεγε κάθε φορά στην ομάδα η ερευνήτρια είναι το εξής:  

“Είστε εξερευνητές μέσα στη ζούγκλα και ψάχνετε να βρείτε έναν ναό με έναν μεγάλο θη-

σαυρό. Έχετε φτάσει με το αυτοκίνητό σας σε ένα σημείο μέσα στη ζούγκλα, όμως δεν ξέ-

ρετε πώς να προχωρήσετε. Γι’ αυτό δύο από εσάς που είναι οι χαρτογράφοι πρέπει να κα-

ταγράψουν, με τη βοήθεια όλων, την πορεία του αυτοκινήτου -με μορφή εντολών- μέχρι να 

φτάσετε στο ναό, ενώ οι άλλοι δύο, ακολουθώντας τις οδηγίες των χαρτογράφων, θα οδη-

γήσετε την παρέα σας στο θησαυρό. Αφού γίνει η καταγραφή της πορείας από τους χαρτο-

γράφους, όλοι μαζί θα προγραμματίσετε το αυτοκίνητο να κινείται μέσα στη ζούγκλα και 

στο τέλος οι οδηγοί θα μεταφέρετε με ασφάλεια την παρέα σας στον ναό ξεπερνώντας κά-

θε εμπόδιο”. 

 Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν, λοιπόν, τα παιδιά να καταφέρουν να προγραμ-

ματίσουν το ρομπότ να ξεκινήσει από μια αρχική θέση, να προσπεράσει και να αποφύγει 

δύο τουλάχιστον εμπόδια που έχει η πίστα. Έπειτα, να σπρώξει ένα αντικείμενο που υπήρ-

χε σε συγκεκριμένη θέση στην πίστα για να πέσει και στο τέλος να σταματήσει σε μια άλλη 

συγκεκριμένη θέση. 
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 Τα παιδιά, αφού αρχικά γνωρίζονταν μεταξύ τους, παρακολουθούσαν την ερευνή-

τρια στην ολιγόλεπτη παρουσίαση του σετ ρομποτικής κι έπειτα από το άκουσμα του σε-

ναρίου, αναλάμβαναν δράση. Η ερευνήτρια βρισκόταν στο χώρο για να καθοδηγεί, όποτε 

χρειαζόταν, όμως παράλληλα παρατηρούσε και κατέγραφε σε σημειώσεις μαζί με ακόμη 

ένα άτομο τις αντιδράσεις, τη συμμετοχή και γενικά την αλληλεπίδραση της ομάδας. Η 

διάρκεια της δράσης ήταν το πολύ 1 ώρα και 30 λεπτά. 

 Έπειτα από την ολοκλήρωση της δράσης, τα παιδιά έπαιρναν τον θησαυρό, που ή-

ταν ένας χυμός για το καθένα. Αμέσως μετά, η ερευνήτρια μαζί με έναν μαθητή/μια μαθή-

τρια πήγαινε σε μια τάξη για να ηχογραφήσουν την προσωπική ημιδομημένη συνέντευξη. 

Πριν την διεξαγωγή της συνέντευξης, η ερευνήτρια ενημέρωνε το κάθε παιδί για το σκοπό 

της έρευνας. Εξηγούσε τον τρόπο με τον οποίο θα κατέγραφε τις απαντήσεις, με τη χρήση 

του λογισμικού Audacity. Η επιλογή του συγκεκριμένου λογισμικού βασίστηκε στην ευκο-

λία χρήσης και στην δωρεάν διάθεσή του στους χρήστες.  

 Παρακάτω καταγράφονται αναλυτικά οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκε η 

δράση από την κάθε ομάδα: 

Δράση Ομάδας 1: 1/7/2019 

Δράση Ομάδας 2: 4/7/2019 

Δράση Ομάδας 3: 5/7/2019 

Δράση Ομάδας 4: 15/7/2019 

Δράση Ομάδας 5: 18/7/2019 

 

2.1.7 Η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων έγινε με τη χρήση 

του προγράμματος Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Statistics). Για την 

ανάλυση των ερωτημάτων της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης πε-

ριεχομένου. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, τα κείμενα που προέρχονται από τις απομα-

γνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων και αποτελούν ποιοτικά δεδομένα, αναλύονται ως 

ποσοτικά. Δημιουργούνται κατηγορίες κωδικοποίησης των απαντήσεων που βοηθούν τον 

ερευνητή να εμβαθύνει στα δεδομένα του (Κυριαζή, 2011). Έγινε προσπάθεια ταξινόμησης 

και ομαδοποίησης των απαντήσεων των συμμετεχόντων (Cohen et al., 2008) και προέκυ-

ψαν οι παρακάτω κωδικοποιημένες κατηγορίες. 
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Βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης θα ακολουθήσει η παρουσίαση και ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως εργαλείο ανάπτυξης της συνεργα-

σίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο οικοδόμησης ομάδας μαθητών. 

Αποτελεσματικότητα 

ομάδας 

Κοινωνικές δεξιότητες 

-κατανόηση 

-διαπραγμάτευση 

-αντιμετώπιση συγκρούσεων 

-οικοδόμηση ενσυναίσθησης 

- Συνεργασία 

-Επικοινωνία 

 

Στοιχεία εκπαιδευτικής ρομποτικής που 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση ομάδας 

-αλληλεπίδραση με ρομπότ 

-προγραμματισμός 

-επίλυση προβλημάτων  
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2.2 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 20 μαθητές και μαθήτριες της Πέ-

μπτης (Ε΄) τάξης του δημοτικού. Πιο αναλυτικά, το δείγμα αποτελούνταν από 7 κορίτσια 

και 13 αγόρια.  

 

Διάγραμμα 1: Φύλο συμμετεχόντων 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση των συνεντεύξεων, γίνεται παρουσίαση των δεδομένων, 

όπως προέκυψαν από την ομαδοποίηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων.   

2.2.1 Κοινωνικές δεξιότητες 

(Ε1) Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

Όπως έγινε αντιληπτό από τις συνεντεύξεις αλλά και τις παρατηρήσεις, η πλειοψη-

φία των ομάδων (4 στις 5), συνεργάστηκαν αρκετά καλά. Τα παιδιά ήταν πρόθυμα να ερ-

γαστούν σε ένα περιβάλλον μαζί με άλλα άτομα, με στόχο την επίτευξη του προβλήματος 

που τους έθεσε η ερευνήτρια. Ακόμα και στη μία ομάδα που υπήρξαν έντονες αντιδράσεις 

τα τρία από τα τέσσερα μέλη λειτούργησαν σε θετικό κλίμα. Μόνο ένα παιδί δεν μπόρεσε  

να  λειτουργήσει στα πλαίσια της ομάδας. 

Απόσπασπα 1 (Υποκείμενο 1): « Ήταν πάρα πολύ καλή, πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα, 

ήταν σαν να παίζεις με τους φίλους σου». 

65%

35%

αγόρια κορίτσια
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Απόσπασμα 2 (Υποκείμενο 7): «Μια χαρά! Ήταν πολύ ωραία, ειδικά για μένα ήταν η πρώ-

τη φορά που συνεργάστηκα τόσο καλά και επικοινωνήσαμε τόσο εύκολα μαζί με άλλα παι-

διά». 

Απόσπασμα 3 (Υποκείμενο 8): «Συνεργαστήκαμε πολύ καλά πιστεύω, γιατί καταφέραμε να 

κάνουμε τη δραστηριότητα και σε λίγο χρόνο που φαίνεται και από αυτό ότι συνεργαστήκαμε 

καλά. Γενικά συνεννοούμασταν και δεν μαλώσαμε». 

Απόσπασμα 4 (Υποκείμενο 16): «Ήταν καλή, στην αρχή τα δύο παιδιά κάναμε λίγη περισ-

σότερη δουλειά γιατί τα άλλα δύο παιδιά ντρεπόντουσαν λίγο, αλλά μετά καταφέραμε να συ-

νεργαστούμε καλά και να τερματίσουμε τη δοκιμασία». 

Απόσπασμα 5 (Υποκείμενο 18): «Πολύ ωραία ήταν, περάσαμε καλά, διασκεδάσαμε, μάθα-

με να συνεργαζόμαστε με παιδιά που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο ». 

(Ε2) Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

Οι απαντήσεις των παιδιών στην παραπάνω ερώτηση είχαν θετικό πρόσημο. Όλοι 

προσπαθούσαν και σκέφτονταν συνεχώς πώς να τοποθετήσουν τις εντολές στο περιβάλλον 

προγραμματισμού, έτσι ώστε να κινηθεί σωστά μέσα στην πίστα. Πολύ συχνά διατύπωναν 

τις ιδέες τους και συζητούσαν γύρω από αυτές, με σκοπό να επιλέξουν την πιο αποδεκτή 

και να την εφαρμόσουν προγραμματίζοντας στο τάμπλετ. 

Απόσπασμα 6 (Υποκείμενο 7): «Ναι, είχαμε πολλές ιδέες και τις ανταλλάζαμε συνέχεια. 

Κρατούσαμε τις καλύτερες και μετά κάναμε ότι ήθελαν οι περισσότεροι». 

Απόσπασμα 7 (Υποκείμενο 10): «Ναι ανταλλάξαμε αρκετές ιδέες. Είχαμε πολλές διαφωνί-

ες, αλλά τις λύσαμε και το καταφέραμε». 

Απόσπασμα 8 (Υποκείμενο 14): «Ναι και όποια πιστεύαμε ότι είναι λάθος την απορρίπτα-

με». 

(Ε3) Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

Όλα τα παιδιά, όλων των ομάδων απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση. Κάθε 

φορά που υπήρχε κάποια δυσκολία από ένα μέλος της ομάδας, τα υπόλοιπα έδιναν συμ-

βουλές και νέες ιδέες για να αντιμετωπιστεί. Έτσι, όταν κάποιος δυσκολευόταν, οι υπόλοι-

ποι τον ενθάρρυναν με συζήτηση και δίνοντας οδηγίες, ώστε να μην αισθανθεί άσχημα. 

Απόσπασμα 9 (Υποκείμενο 8): «Ναι λέγαμε ότι σκεφτόμασταν και ήμασταν και δίκαιοι. 

Δηλαδή αλλάζαμε μεταξύ μας τους ρόλους για να κάνουν όλοι από όλα». 
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Απόσπασμα 10 (Υποκείμενο 9): «Ναι, βοηθούσαμε τους χαρτογράφους όταν ξεχνούσαν 

κάτι και όταν το ρομπότ πήγαινε σε λάθος μέρος οι άλλοι έδιναν οδηγίες για να το βάλει πιο 

καλά». 

Απόσπασμα 11 (Υποκείμενο 11):  «Ναι, αρκετά. Έβλεπα που ένα παιδί προσπαθούσε και 

βοηθούσε πολύ, οπότε και οι άλλοι βοηθούσαμε και δεν δυσκολευτήκαμε τόσο πολύ. Μόνο 

στην αρχή λίγο που μπερδευόμασταν πώς να πάει το ρομπότ μπροστά και πίσω». 

Απόσπασμα 12 (Υποκείμενο 15): «Ναι, βοηθούσε. Εγώ ήμουν οδηγός και με βοήθησαν 

πολύ που μου έδιναν οδηγίες πώς να προχωρήσω. Κι εγώ έλεγα κάποια πράγματα και δίναμε 

ιδέες για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο». 

(Ε4) Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμμα-

τισμό του); 

Η πλειοψηφία των μαθητών και των μαθητριών ανέφερε ότι κατανοούσαν τις ιδέες των 

άλλων παιδιών, όταν συζητούσαν. Μόνο 3 παιδιά τόνισαν ότι δεν ήταν πολύ κατανοητό 

αυτό που έλεγαν οι συμμαθητές τους και χρειαζόταν καλύτερη επεξήγηση. 

Απόσπασμα 13 (Υποκείμενο 1): «Όχι πολύ, έπρεπε να το πούμε δύο- τρεις φορές για να το 

καταλάβουμε όλοι». 

Απόσπασμα 14 (Υποκείμενο 4): «Την πρώτη φορά δεν την καταλαβαίναμε, μετά αυτός που 

είχε την ιδέα την εξηγούσε λίγο περισσότερο». 

Απόσπασμα 15 (Υποκείμενο 13): «Ναι, τα καταλαβαίναμε, ήταν πολύ σαφή αυτά που συζη-

τούσαμε. Αν υπήρχε πρόβλημα και δεν τα καταλαβαίναμε, νομίζω ότι δεν θα κερδίζαμε το 

τρόπαιο». 

Απόσπασμα 16 (Υποκείμενο 14): «Τις περισσότερες φορές ναι, αλλά μπορεί να υπήρχε κά-

ποια ιδέα που να ήθελε και δεύτερη εξήγηση ή περισσότερες». 

Απόσπασμα 17 (Υποκείμενο 19): «Τις κατανοούσε, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό». 

(Ε5) Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

Σε αυτή την ερώτηση παρατηρήθηκε ότι οι μισοί από τους μαθητές (10 στους 20) 

απάντησαν θετικά, αιτιολογώντας ότι η καλύτερη ιδέα οδηγούσε γρήγορα και στη λύση. 

Κάποιοι από αυτούς πρόσθεσαν ότι παρόλο που κατέληγαν γρήγορα, χρειαζόταν χρόνος 

για να δοκιμάσουν όλες τις ιδέες και να καταλήξουν. Οι άλλοι μισοί ανέφεραν χαρακτηρι-

στικά ότι δεν έφταναν γρήγορα σε μια λύση ως προς τις εντολές για την κίνηση του αυτο-
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κινήτου. Αυτό οφειλόταν στον χρόνο που χρειάζονταν για να συζητήσουν ποια ιδέα είναι 

καλύτερη και αποδεκτή. Ένα παιδί μόνο ανέφερε ότι καθυστέρησαν καθώς εφάρμοζαν τις 

ιδέες ενός μέλους μόνο που προσπαθούσε να επιβληθεί. 

Απόσπασμα 18 (Υποκείμενο 2): «Κάποιες φορές φτάναμε γρήγορα στη λύση, κάποιες άλλες 

φορές θέλαμε χρόνο, αναλόγως με το τι είχαμε να κάνουμε κάθε φορά. Σίγουρα επειδή είχαμε 

διαφορετικές ιδέες βλέπαμε διαφορετικά αποτελέσματα κι αυτό μας βοήθησε στο τέλος». 

Απόσπασμα 19 (Υποκείμενο 8): «Ναι, γιατί δοκιμάζαμε όλες τις ιδέες και βλέπαμε ποια 

είναι καλύτερη, ρωτούσαμε πάντα αν συμφωνούν όλοι και καταλήγαμε σε μια λύση». 

Απόσπασμα 20 (Υποκείμενο 11): «Ναι, αρκετά γρήγορα, επειδή στηρίζαμε ο ένας τον άλλο 

στις απόψεις, οπότε το βρίσκαμε αρκετά γρήγορα». 

Απόσπασμα 21 (Υποκείμενο 12): «Όχι πολύ γρήγορα. Διαφωνούσαμε λίγο και συζητούσα-

με και τελικά παίρναμε μια απόφαση». 

Απόσπασμα 22 (Υποκείμενο 16): «Όταν λέγαμε τις ιδέες μας, τις δοκιμάζαμε όλες και ό-

ποια δούλευε τη χρησιμοποιούσαμε. Αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο». 

Απόσπασμα 23 (Υποκείμενο 20): «Φτάναμε στη λύση πιο αργά από όσο θα μπορούσαμε, 

γιατί πάντα πρώτα δοκιμάζαμε αυτό που έλεγε ένα από τα παιδιά που ήταν οδηγοί. Όταν δε 

του έβγαινε, δοκίμαζε κάτι που πρότεινε κάποιος άλλος». 

(Ε6) Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

Από τις απαντήσεις των παιδιών στην παραπάνω ερώτηση καταγράφηκαν και ομα-

δοποιήθηκαν τα συναισθήματα που είχαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Τα 11 από 

τα 20 παιδιά ένιωθαν άγχος, 17 από τα 20 παιδιά ένιωθαν χαρά και τρία παιδιά δήλωσαν 

ότι ήταν ενθουσιασμένα γι’ αυτή την εμπειρία. Αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα αι-

σθάνθηκαν 2 παιδιά, ενώ λύπη, αγανάκτηση και περιέργεια ανέφερε ότι ένιωσε κάθε φορά 

ένα παιδί. 

Απόσπασμα 24 (Υποκείμενο 7): «Στην αρχή ένιωθα λίγο άγχος για να δω αν θα γίνει σω-

στά αυτό που κάναμε. Ήταν ενθουσιώδες, ήταν πολύ ωραίο και επειδή συνεργαστήκαμε καλά 

ένιωθα ενθουσιασμό και χαρά περισσότερο». 

Απόσπασμα 25 (Υποκείμενο 17): «Χαρά γιατί γελούσαμε, λέγαμε αστεία και διασκεδάζαμε 

πολύ. Ένιωσα, βέβαια και λίγο λύπη γιατί δεν πήρα πάρα πολύ το ρομπότ σε σχέση με τους 

άλλους, αλλά περισσότερο χαρά». 
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Απόσπασμα 26 (Υποκείμενο 19): «Άγχος, αρκετό άγχος και αγωνία για το τι θα κάνουμε. 

Και χαρά όμως γιατί διασκεδάσαμε». 

Απόσπασμα 27 (Υποκείμενο 20): «Ήμουν πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη, γιατί δεν 

είχα κάνει ξανά δραστηριότητα με ρομπότ. Μόνο σε κάποια σημεία ένιωσα αγανάκτηση, γιατί 

θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε καλύτερα και πιο γρήγορα και να μην δοκιμάσουμε πρώτα 

αυτό που έλεγε ο ένας οδηγός». 

 

 

Διάγραμμα 2: Τα συναισθήματα των παιδιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

 

 (Ε7) Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

Στο τέλος, 18 στα 20 παιδιά ένιωσαν κατά κύριο λόγο χαρά, γιατί όλες οι ομάδες 

κατάφεραν να φέρουν εις πέρας τη δραστηριότητα και να φτάσουν στο θησαυρό. Δύο παι-

διά ήταν πολύ ενθουσιασμένα και δύο παιδιά ένιωσαν ανακούφιση στον τερματισμό, κα-

θώς είχαν αγωνία σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ένα παιδί ξεχώρισε λέγοντας 

ότι ένιωσε αγάπη για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. 

Απόσπασμα 28 (Υποκείμενο 4): «Ήταν χαρά ότι τα καταφέραμε. Με λίγη προσπάθεια τα 

καταφέρνεις όλα». 

31%

47%

5%

8% 3% 3% 3%

άγχος/αγωνία χαρά

αυτοπεποίθηση/αποφασιστικότητα ενθουσιασμός

περιέργεια αγανάκτηση

λύπη
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Απόσπασμα 29 (Υποκείμενο 8): «Ήμουν χαρούμενος, γιατί καταφέραμε να φτάσουμε στο 

τέλος της πίστας, είχαμε και καλή συνεργασία, διασκεδάζαμε κιόλας». 

Απόσπασμα 30 (Υποκείμενο 10): «Ένιωθα χαρά, γιατί ήταν ωραία όχι μόνο για το έπαθλο, 

απλά είναι ωραία όταν τερματίζεις κάτι». 

Απόσπασμα 31 (Υποκείμενο 11): «Χαρά και αγάπη για τα άλλα παιδιά που πλέον τους θε-

ωρώ φίλους μου και τα καταφέραμε όλοι μαζί τόσο καλά». 

Απόσπασμα 32 (Υποκείμενο 20): «Χάρηκα πολύ που φτάσαμε στον τερματισμό με την ομά-

δα μου και κάναμε τη δοκιμασία! Ήταν τέλεια εμπειρία!».  

2.2.2 Αποτελεσματικότητα ομάδας 

(Ε8) Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, φάνηκε ότι τα περισσότερα 

παιδιά (15 στα 20) έκριναν πως υπήρχε καλό κλίμα στην ομάδα και συμφωνούσαν μεταξύ 

τους για την ανάπτυξη του αλγορίθμου και την υλοποίηση της δράσης. Μόνο οι 5 στους 20 

κατέληξαν ότι συμφωνούσαν, αλλά όχι πάντοτε. 

Απόσπασμα 33 (Υποκείμενο 4): «Συμφωνούσαμε αλλά όχι πάντα. Δηλαδή ο ένας είχε άλλη 

άποψη, ο άλλος άλλες ιδέες, όμως στο τέλος τα βρίσκαμε. Καταλήγαμε στην πιο σωστή ιδέα». 

Απόσπασμα 34 (Υποκείμενο 5): «Ναι, δεν είχαμε καμιά διαφωνία εκτός από το ποιος θα 

γίνει οδηγός στην αρχή που μοιράζαμε τους ρόλους. Εκεί εγώ πρότεινα να αλλάξω ρόλο και 

να γίνω οδηγός, γιατί το άλλο παιδί μπορούσε να περιγράφει πιο καλά από μένα κι εγώ να 

χειρίζομαι καλύτερα το τάμπλετ. Το συζητήσαμε στην αρχή κι αλλάξαμε». 

Απόσπασμα 35 (Υποκείμενο 12): «Αν βλέπαμε ότι κάτι είναι σωστό ναι, αλλιώς διαφω-

νούσαμε». 

Απόσπασμα 36 (Υποκείμενο 13): «Ναι, διότι τα παιδιά έλεγαν πολύ κατανοητά πράγματα, 

ήμασταν όλοι άνετοι και λειτουργούσαμε πολύ καλά». 

Απόσπασμα 37 (Υποκείμενο 14): «Ναι, συμφωνήσαμε με αρκετή ευκολία κι όποια διαφω-

νία είχαμε τη βλέπαμε στην πράξη». 

Απόσπασμα 38 (Υποκείμενο 20): «Κάποιες φορές ναι και κάποιες φορές όχι, γιατί δεν εί-

χαμε όλοι από την αρχή ομαδικό πνεύμα. Στο τέλος ήταν καλύτερα τα πράγματα». 
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(Ε9) Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

Το παραπάνω ερώτημα σχετίζεται και με το ερώτημα 5, όμως μελετάει σε πιο γενι-

κό πλαίσιο τη λήψη αποφάσεων της ομάδας. Η πλειοψηφία (11 στους 20) δήλωσε ότι 

χρειαζόταν χρόνος για να αποφασίσουν ποιες ιδέες είναι οι καλύτερες, να τις δοκιμάσουν 

και να καταλήξουν στην καλύτερη γι’ αυτά λύση. Ένας παράγοντας που δεν διευκόλυνε 

την γρήγορη λήψη αποφάσεων ήταν και η απροθυμία για διαμοιρασμό των ιδεών. Τα 9 

παιδιά από τα 20 θεώρησαν ότι έπαιρναν γρήγορα αποφάσεις. Μάλιστα κάποια το αιτιολό-

γησαν λέγοντας ότι η άμεση λήψη αποφάσεων οδήγησε και στην επιτυχή ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας. 

Απόσπασμα 39 (Υποκείμενο 6): «Πιστεύω πως ναι. Ελέγχαμε πρώτα τις ιδέες μας και μετά 

βλέπαμε ποια μας ταιριάζει». 

Απόσπασμα 40 (Υποκείμενο 12): «Ναι, ναι… κι αν κάτι που έλεγε κάποιος δεν ήταν σίγου-

ρο, το δοκιμάζαμε. Αν ήταν το σωστό συνεχίζαμε στο επόμενο, αλλιώς προσπαθούσαμε να 

βρούμε κάτι άλλο». 

Απόσπασμα 41 (Υποκείμενο 13): «Ναι…Βέβαια το συζητούσαμε πρώτα, αλλά νομίζω κα-

ταλήγαμε γρήγορα». 

Απόσπασμα 42 (Υποκείμενο 18): «Όχι πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν ξέραμε και καλά τα 

κουμπιά, δεν το έχουμε ξανακάνει». 

Απόσπασμα 43 (Υποκείμενο 19): «Στη χαρτογράφηση στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, γιατί 

μπερδευτήκαμε με τα εμπόδια, στο τελευταίο στάδιο από πού θα πήγαινε το ρομπότ για να 

φτάσει στο θησαυρό, οπότε μας πήρε λίγα λεπτά αυτό και μετά και στον προγραμματισμό θέ-

λαμε χρόνο για να δοκιμάσουμε τις ιδέες μας. Εσείς μας δώσατε τον χρόνο που έπρεπε, αλλά 

εμείς κάπως αργήσαμε αν και ήμασταν μέσα στο χρόνο». 

Απόσπασμα 44 (Υποκείμενο 20): «Καθυστερήσαμε πολλές φορές και κάναμε πολλές πρό-

βες. Ο ένας οδηγός είχε καταλάβει καλύτερα πώς δίνουμε εντολές στο ρομπότ, αλλά ο δεύτε-

ρος δεν τον άκουγε και δεν τον άφηνε να χειριστεί για πολλή ώρα το ρομπότ. Επίσης έκανε 

πολλές δοκιμές με ίδιες λάθος εντολές. Στην πορεία το βελτιώσαμε». 

(Ε10) Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 
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Οι απόψεις των παιδιών όσον αφορά την κατανόηση που έδειχνε ο ένας απέναντι 

στον άλλο ήταν κατά την πλειοψηφία τους θετικές. Από το σύνολο των παιδιών, τα 18 α-

πάντησαν ότι κατανοούσαν και άκουγαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Επίσης, κάτι τέτοιο 

συνέβαινε όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά στην ομάδα. Σε περιπτώσεις που διαφω-

νούσαν, τότε στήριζαν περισσότερο ο καθένας τη δική του άποψη, πάλι, όμως, σε ομαδικό 

κλίμα, αφού συζητούσαν και υποστήριζαν με επιχειρήματα τις ιδέες τους. Μόνο δύο μαθη-

τές είπαν πως δεν υπήρχε κλίμα κατανόησης εξαιτίας κάποιων παιδιών στην ομάδα που δεν 

ήθελαν να λειτουργήσουν ομαδικά. 

Απόσπασμα 45 (Υποκείμενο 4): «Άκουγε ναι. Μερικές φορές μόνο ένα παιδί είχε το μυαλό 

του στα δικά του πράγματα και δεν μας άκουγε». 

Απόσπασμα 46 (Υποκείμενο 7): «Ναι άκουγε τις περισσότερες φορές, εκτός από συγκεκρι-

μένες στιγμές που δεν συμφωνούσαμε μεταξύ μας». 

Απόσπασμα 47 (Υποκείμενο 11): «Πιστεύω ναι πως σεβόμασταν τι έλεγε ο άλλος». 

Απόσπασμα 48 (Υποκείμενο 14): «Ναι, ακούγαμε ο ένας με τον άλλο τις απόψεις μας και 

μπορούσαμε να συνεννοηθούμε». 

Απόσπασμα 49 (Υποκείμενο 19): «Τις κατανοούσε, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό… όταν 

ένα παιδί είχε το τάμπλετ νόμιζε ότι αυτό που λέει είναι η σωστή ιδέα, ενώ των υπόλοιπων 

ότι είναι λάθος και δεν άκουγε τόσο». 

(Ε11) Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

Τα 17 από τα 20 παιδιά δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εκφράσουν εύκολα τις ιδέες 

τους μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. Αντίστοιχα άκουγαν τους/τις συμμαθητές/-τριες τους 

όταν εκείνοι/-ες μιλούσαν. Μόνο 2 από το σύνολο των παιδιών δεν ήταν ευχαριστημένα. 

Υπήρχαν μέσα στην εκάστοτε ομάδα τους παιδιά που δεν επέτρεπαν με ευκολία στους άλ-

λους να μιλήσουν. Από ότι φάνηκε, τα παιδιά που προσπαθούσαν να επιβληθούν δεν αντι-

λήφθηκαν με την απάντηση που έδωσαν στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι συνέβη κάτι τέ-

τοιο. Ένα παιδί δήλωσε ότι υπήρχαν μέλη στην ομάδα του/της και δεν εκφραζόταν εύκολα, 

επειδή ντρεπόταν. 

Απόσπασμα 50 (Υποκείμενο 2): «Ναι με άφηναν κάθε φορά να μιλήσω. Ποτέ δεν ένιωσα 

το αντίθετο». 
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Απόσπασμα 51 (Υποκείμενο 4): «Όχι, μερικές φορές ένα άτομο έλεγε τις δικές του ιδέες 

και δεν σταματούσε και δεν μας άφηνε να πούμε. Μίλησα εγώ, αλλά περίμενα πολλή ώρα». 

Απόσπασμα 52 (Υποκείμενο 9): «Ναι, εγώ πάντα μπορούσα να λέω αυτό που σκέφτομαι, 

δεν ένιωσα να μην με αφήνουν οι άλλοι να μιλήσω». 

Απόσπασμα 53 (Υποκείμενο 11): «Ναι, ότι σκέφτηκα το είπα και το άκουσαν τα παιδιά». 

Απόσπασμα 54 (Υποκείμενο 16): «Στην αρχή κάποιοι δεν την εκφράζανε πολύ εύκολα γιατί 

ντρεπόντουσαν, άσχετα που δεν τους δώσαμε εμείς κάποιο σήμα ότι δεν τους θέλουμε να μι-

λήσουν, αλλά στην πορεία ναι όλα τα παιδιά». 

Απόσπασμα 55 (Υποκείμενο 19): «Την εκφράζαμε αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπήρχε 

παιδί που ήθελε να περάσει η δική του γνώμη, αλλά στο τέλος ακούστηκαν και οι δύο γνώ-

μες». 

(Ε12) Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

Οι ομάδες και κατ’ επέκταση τα μέλη τους αντιμετώπιζαν συχνά διαφωνίες, όχι 

όμως σε έντονο βαθμό. Όπως αναφέρουν τα 14 από τα 20 παιδιά που συμμετείχαν στην 

έρευνα, σε λίγες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας έρχονταν σε αντιπαρά-

θεση. Οι διαφορές τους οφείλονταν στις διαφορετικές ιδέες που είχαν, όμως συζητούσαν κι 

αποφάσιζαν όλοι μαζί ποια άποψη να επικρατήσει. Πέντε παιδιά ανέφεραν ότι δεν είχαν 

διαφωνίες μέσα στην ομάδα, γιατί κάθε ιδέα την δοκίμασαν στην πράξη ή είχαν όλοι κοι-

νές σκέψεις. Μόνο ένα παιδί επισήμανε πως είχαν διαφωνίες στην ομάδα του σχετικά με το 

χειρισμό του τάμπλετ.  

Απόσπασμα 56 (Υποκείμενο 1): «Όχι πολύ εύκολα, είχαμε διαφωνίες όταν ήμασταν στο 

τάμπλετ για το τι πρέπει να κάνουμε και τα άλλα παιδιά προσπαθούσαν να μας πουν τη γνώ-

μη τους αλλά δεν μπορούσαν, επειδή μιλούσαμε συνέχεια σε κάποια στιγμή. Μετά, όμως, α-

κούσαμε αυτό που έλεγαν και τα βρήκαμε». 

Απόσπασμα 57 (Υποκείμενο 4): «Δεν είχαμε πολλές διαφωνίες. Σίγουρα όταν έλεγε ο ένας 

στον άλλο κάνε αυτό κάνε εκείνο, τότε δεν συμφωνούσε πάντα». 

Απόσπασμα 58 (Υποκείμενο 8): «Δεν είχαμε πολλές διαφωνίες, είχαμε αλλά δεν ήταν τόσο 

σημαντικές, τόσο μεγάλες. Μας βοήθησαν να κάνουμε περισσότερες δοκιμές για να ξέρουμε 

πώς να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα». 
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Απόσπασμα 59 (Υποκείμενο 9): «Δεν είχαμε διαφωνίες. Μόνο διαφορετικές ιδέες που τις 

ελέγχαμε αν δουλεύουν». 

Απόσπασμα 60 (Υποκείμενο 19): «Δυο τρεις φορές διαφωνήσαμε νομίζω. Αλλά τις συζη-

τήσαμε και βρήκαμε τη σωστή λύση. Πάνω από όλα η ομάδα». 

(Ε13) Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι σε ένα 

μεγάλο βαθμό συμμετείχαν όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Σημαντι-

κό είναι ότι 18 από τα 20 παιδιά σχημάτισαν αυτή τη γνώμη, ενώ μόνο 2 πιστεύουν ότι δεν 

συμμετείχαν στην ομάδα τους όλα τα μέλη το ίδιο. 

Απόσπασμα 61 (Υποκείμενο 5): «Νομίζω ότι κάποιοι συμμετείχαν λίγο περισσότερο από 

κάποιους άλλους, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλοι προσπαθούσαν με το δικό τους τρόπο». 

Απόσπασμα 62 (Υποκείμενο 8): «Ναι, πιστεύω ότι άρεσε σε όλους, δεν φαινόταν κάποιος 

να βαριέται». 

Απόσπασμα 63 (Υποκείμενο 9): «Ναι, εκτός από ένα παιδί νομίζω που μάλλον βαριόταν». 

Απόσπασμα 64 (Υποκείμενο 11): «Ναι, συμμετείχαν όλοι, όσο περισσότερο μπορούσε ο 

καθένας να προσφέρει». 

Απόσπασμα 65 (Υποκείμενο 18): «Ναι! Ήταν δύο χαρτογράφοι και δύο άτομα που χειρι-

στήκαμε το ρομπότ στο τέλος για να το οδηγήσουμε στο θησαυρό. Κι όλοι από μια φορά σί-

γουρα το πήραμε για τις δοκιμές». 

Απόσπασμα 66 (Υποκείμενο 19): «Ναι…Πιστεύω πως το ένα μέλος της ομάδας δεν λει-

τουργούσε τόσο ενεργά, αλλά κι αυτός έδωσε μια ιδέα στο πώς να φτάσουμε στο θησαυρό». 

Απόσπασμα 67 (Υποκείμενο 20): «Και οι τέσσερις συμμετείχαμε, μόνο ένα παιδί ήταν 

ντροπαλό και μιλούσε λιγότερο, ήταν χαρτογράφος, όπως κι εγώ». 

(Ε14) Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

Μέσα στην κάθε ομάδα τα παιδιά αναλαμβάνουν ορισμένους ρόλους. Όταν ερωτή-

θηκαν αν οι ρόλοι που είχαν ήταν ξεκάθαροι και κατανοητοί, η πλειοψηφία απάντησε θετι-

κά (18 στα 20 παιδιά). Μόνο δύο παιδιά σχολίασαν ότι δεν ήταν σίγουροι στην αρχή τι 

πρέπει να κάνουν, όμως τα μέλη της ομάδας τους τούς εξήγησαν. 

Απόσπασμα 68 (Υποκείμενο 3): «Ναι αν και στην αρχή μπερδεύτηκα λίγο, όμως τα άλλα 

παιδιά με βοήθησαν». 
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Απόσπασμα 69 (Υποκείμενο 4): «Ναι ήταν γενικά. Λίγο στην αρχή μπερδεύτηκα, αλλά ρώ-

τησα και μετά το κατάλαβα πολύ καλά». 

Απόσπασμα 70 (Υποκείμενο 11): «Ναι ήταν ξεκάθαροι. Γρήγορα χωρίσαμε τους ρόλους… 

Στην αρχή αποφασίσαμε εγώ κι ένας φίλος μου να είμαστε χαρτογράφοι, οπότε δεν θα οδη-

γούσαμε το ρομπότ αλλά το πήραμε κι εμείς ενδιάμεσα, κάναμε δοκιμές και ήταν πολύ ωραί-

α». 

Απόσπασμα 71 (Υποκείμενο 13): «Ναι ήταν ξεκάθαροι. Αν και είχε ο καθένας το δικό του 

ρόλο, όλοι βοηθούσαμε το σύνολο και ο καθένας με τον δικό του τρόπο την ομάδα». 

Απόσπασμα 72 (Υποκείμενο 14): «Ναι εμείς ήμασταν οι χαρτογράφοι που καταφέραμε και 

κάναμε την πορεία και οι οδηγοί κατάφεραν να φτάσουν στο θησαυρό με τις δικές μας οδηγί-

ες». 

Απόσπασμα 73 (Υποκείμενο 15): «Ναι, σεβόμασταν τι έπρεπε να κάνει ο άλλος και όταν 

χρειαζόταν βοήθεια τον βοηθούσαμε. Κι εμένα με βοηθούσαν τα παιδιά». 

Απόσπασμα 74 (Υποκείμενο 16): «Ναι, οι δύο έπρεπε να σημειώνουν και να υπολογίσουν 

τι θα έπρεπε να κάνει το αυτοκίνητο και όλη η ομάδα έπρεπε να προγραμματίσει το ρομπότ, 

ώστε να τα καταφέρει και οι οδηγοί το οδηγούσαν ανάλογα με τις οδηγίες των χαρτογρά-

φων». 

2.2.3 Στοιχεία εκπαιδευτικής ρομποτικής που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ομάδας 

(Ε15) Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπό-

λοιπα παιδιά; 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες διατύπωσαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με 

την παρουσία μιας ρομποτικής μηχανής στα πλαίσια της δραστηριότητας. Η πλειοψηφία 

(18 στους 20) ανέφερε πως η ύπαρξη του ρομπότ τους ενθάρρυνε να συμμετέχουν και τους 

προξένησε το ενδιαφέρον επειδή σχετιζόταν με την τεχνολογία. Επίσης, ήταν μια δραστη-

ριότητα για την ηλικία τους και έλαβαν νέες γνώσεις. Ένα παιδί έδωσε αρνητική απάντη-

ση, καθώς όπως ανέφερε στην αρχή παρασύρθηκε η ομάδα από το ρομπότ. Αντί να σκε-

φτούν ιδέες και τρόπους για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, εκείνοι έπαιζαν χωρίς 

ουσιαστικό σκοπό. Η δυσκολία που αντιμετώπισαν να βάλουν σε σειρά τις σωστές εντολές, 

λειτούργησε ως αρνητικός παράγοντας για ένα άλλο παιδί.  
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Απόσπασμα 75 (Υποκείμενο 1): «Όχι και πολύ. Γιατί το ρομπότ έπαιρνε αποφάσεις που 

εμείς τις κάναμε λάθος κι έτσι δεν βρίσκαμε εύκολα αυτό που έπρεπε και διαφωνούσαμε». 

Απόσπασμα 76 (Υποκείμενο 6): «Ναι με βοήθησε πάρα πολύ. Μου αρέσει η τεχνολογία και 

ήταν πολύ ενδιαφέρον». 

Απόσπασμα 77 (Υποκείμενο 11): «Ναι, αρκετά με βοήθησε. Πάντα προσπαθώ να συνεργά-

ζομαι με τους άλλους καλά, αλλά για το ρομπότ έπρεπε να βοηθήσουμε όλοι για να λειτουρ-

γήσει, ο καθένας έδινε διαφορετικές απόψεις. Ένα άτομο μπορεί να μην μπορούσε μόνο του 

να τα καταφέρει». 

Απόσπασμα 78 (Υποκείμενο 12): «Ναι, γιατί ανταλλάξαμε πολλές ιδέες για το ρομπότ, ή-

μασταν χαλαροί να αποφασίσουμε εμείς τι πρέπει να κάνει το ρομπότ και επικοινωνούσαμε 

καλά». 

Απόσπασμα 79 (Υποκείμενο 13): «Ναι, γιατί στην αρχή ήμουν αρκετά ντροπαλή, αλλά κα-

θώς συνεχιζόταν το παιχνίδι ανοιγόμουν πιο πολύ, έλεγα ιδέες για το πώς θα κινηθεί το ρο-

μπότ και ένιωσα άνετα». 

Απόσπασμα 80 (Υποκείμενο 14): «Ναι, γιατί ειδικά στις δοκιμές που κάναμε βλέπαμε αν 

θα τρακάρει κι έτσι συνεργαζόμασταν στο να βρούμε μια καλύτερη ιδέα». 

Απόσπασμα 81 (Υποκείμενο 16): «Πιστεύω πως θα συνεργαζόμασταν σε ό,τι και να γινό-

ταν, αλλά το ρομπότ ήταν μια καλή ιδέα, γιατί μάθαμε και κάτι που είναι πολύ μοντέρνο και 

κάτι με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ξανά». 

Απόσπασμα 82 (Υποκείμενο 18): «Ναι, γιατί μας εξηγήσατε και πώς λειτουργεί λίγο στην 

αρχή, τι κάνουν τα κουμπιά και αυτό μας διευκόλυνε. Μάθαμε κάτι καινούριο, ήταν ένα κι 

εμείς τέσσερις και έπρεπε να περιμένουμε γιατί είχε ο καθένας τη σειρά του να το χρησιμο-

ποιήσει, λέγαμε τις ιδέες μας και συνεργαζόμασταν, τις βάζαμε στο τάμπλετ και βλέπαμε μετά 

αν είναι σωστές». 

Απόσπασμα 83 (Υποκείμενο 19): «Η χρήση του ρομπότ πιστεύω ότι δεν μας βοήθησε τόσο, 

γιατί αν είχαμε αρχίσει από την αρχή χωρίς το τάμπλετ και συζητούσαμε λίγο θα είχαμε ξεκα-

θαρίσει πιο γρήγορα το τι έπρεπε να κάνουμε και θα μας έπαιρνε λιγότερο χρόνο. Γιατί με το 

που είδαμε κι εγώ και τα άλλα παιδιά το ρομπότ, κατευθείαν ενθουσιαστήκαμε και θέλαμε να 

μπούμε στο ψητό». 



53 
 

(Ε16) Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με 

χρήση ρομπότ; 

Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση αυτή ήταν σχετικά μοιρασμένες. Από το 

σύνολο του δείγματος 6 παιδιά απάντησαν ότι θα διέφερε η συνεργασία τους αν η δραστη-

ριότητα δεν συμπεριελάμβανε τη χρήση ρομποτικού εργαλείου. Αυτό το αιτιολόγησαν λέ-

γοντας ότι η ύπαρξη του ρομπότ τους προέτρεπε να συμμετέχουν προκαλώντας περισσότε-

ρο το ενδιαφέρον τους, καθώς έπρεπε να εξηγούν στην ομάδα τη σκέψη τους. Κάποια παι-

διά (5 από τα 20) δεν μπορούσαν να αποφασίσουν αν θα διέφερε ή όχι, γι’ αυτό και αρκέ-

στηκαν στο να απαντήσουν πως μπορεί και να διέφερε. Τέλος, η πλειοψηφία (9 από τα 20 

παιδιά), ανέφερε πως η συνεργασία τους θα ήταν ίδια όποια δραστηριότητα κι αν είχαν, 

επειδή εκφράζονταν όλοι με άνεση και είχαν κοινές ιδέες. 

Απόσπασμα 84 (Υποκείμενο 1): «Νομίζω δεν θα υπήρχε συνεργασία, γιατί μπορεί να λέγα-

νε οι άλλοι διαφορετικά πράγματα και να μην συμφωνούσαμε ποτέ, ενώ με το ρομπότ δεν 

μπορούσαμε να ξεφύγουμε γιατί ήταν συγκεκριμένο αυτό που έπρεπε να το βάλουμε να κά-

νει». 

Απόσπασμα 85 (Υποκείμενο 7): «Πιστεύω πως ναι. Γιατί σε αυτή την εργασία που κάναμε 

έπρεπε να διαλέγουμε και παίρναμε πολλές αποφάσεις. Μια δραστηριότητα χωρίς ρομπότ δεν 

ξέρω αν θα μας έδινε αυτή τη δυνατότητα, γιατί μπορεί να μην συνεργαζόταν ο ένας, να το 

έκαναν οι άλλοι δύο ή τρεις, να μην έδειχναν όλοι το ίδιο ενδιαφέρον». 

Απόσπασμα 86 (Υποκείμενο 8): «Απ’ ότι φάνηκε συνεργαστήκαμε καλά, ήμασταν καλή ο-

μάδα, δεν είχαμε μεγάλες διαφωνίες και πιστεύω πως δεν θα διέφερε ». 

Απόσπασμα 87 (Υποκείμενο 9): «Ναι, γιατί εκεί θα ήμασταν πιο «ελεύθεροι», δεν θα είχα-

με κάτι να δείξουμε για να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι κάνουμε, δεν θα κάναμε δοκιμές, δεν 

θα μοιραζόμασταν τόσο εύκολα τη σκέψη μας». 

Απόσπασμα 88 (Υποκείμενο 11): «Πιστεύω θα είχαμε την ίδια συνεργασία, επειδή καταλα-

βαίναμε πολύ ο ένας τον άλλο και στηρίζαμε ο ένας τον άλλο». 

Απόσπασμα 89 (Υποκείμενο 16): «Πιστεύω πως δεν θα διέφερε, όμως με το ρομπότ υπήρ-

χε λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα». 
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Απόσπασμα 90 (Υποκείμενο 17): «Πιστεύω πως θα είχαμε την ίδια συνεργασία, γιατί είχα-

με ίδιες ιδέες, οπότε μπορεί να τα καταφέρναμε τόσο καλά όσο και σε αυτή τη δραστηριότη-

τα». 

(Ε17) Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι μαθητές ομόφωνα απάντησαν πως με τις ομάδες τους έκα-

ναν πολλές δοκιμές μέχρι την τελική προσπάθεια, ώστε να τα καταφέρουν.  

Απόσπασμα 91 (Υποκείμενο 3): «Ναι κάναμε πολλές δοκιμές μέσα από το τάμπλετ για να 

βρούμε τα κουμπιά. Δοκιμάζαμε τα κουμπιά για να τα καταλάβουμε και να δούμε ποιο είναι 

το σωστό». 

Απόσπασμα 92 (Υποκείμενο 7): «Ναι κάναμε αρκετές δοκιμές. Οι περισσότερες στην αρχή 

ήταν αποτυχημένες, αλλά επειδή δεν έχουμε ασχοληθεί ξανά με τέτοια δραστηριότητα και ή-

ταν η πρώτη φορά. Βλέποντας και τις δοκιμές καταλάβαμε στο τέλος τι πρέπει να κάνουμε 

και το καταφέραμε». 

Απόσπασμα 93 (Υποκείμενο 9): «Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις!! Κάναμε πάρα πολλές». 

Απόσπασμα 94 (Υποκείμενο 10): «Κάναμε αρκετές δοκιμές, κάποιες δεν τις καταφέραμε, 

προσπαθούσαμε και στο τέλος καταφέραμε αυτό που έπρεπε». 

Απόσπασμα 95 (Υποκείμενο 11): «Ναι κάναμε αρκετές δοκιμές, γιατί δεν ήμασταν σίγου-

ροι αν θα τα κάναμε σωστά και τα καταφέραμε». 

Απόσπασμα 96 (Υποκείμενο 13): «Ναι, αρκετές μάλιστα, όπου πολλές από αυτές δεν πέτυ-

χαν, αλλά μετά από πολλές προσπάθειες τα καταφέραμε». 

Απόσπασμα 97 (Υποκείμενο 14): «Ναι κάναμε πολλές δοκιμές, ειδικά και στην χαρτογρά-

φηση συζητήσαμε πολύ για να δούμε με ακρίβεια αν το ρομπότ θα περάσει από τα εμπόδια 

και θέλαμε λίγες παραπάνω δοκιμές για να βρούμε πώς να πάει το αυτοκίνητο μπροστά και 

πίσω». 

(Ε18) Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος το σκέλος του προγραμματισμού στην 

υλοποίηση της δραστηριότητας δεν ήταν πολύ εύκολη δουλειά για τις ομάδες. Οι 11 από 

τους/τις μαθητές/-τριες ανέφεραν ότι ο προγραμματισμός τους δυσκόλεψε αρκετά, καθώς 
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ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκαν με ρομποτική και με ένα τέτοιου είδους περιβάλλον. 

Οι 3 από τους/τις 20, θεώρησαν μέτριας δυσκολίας τον προγραμματισμό, γιατί στην αρχή 

ήθελαν λίγο χρόνο να κατανοήσουν καλά αυτό που έπρεπε να κάνουν. Στην πορεία, όμως, 

η διαδικασία τους φάνηκε εύκολη. Αντιθέτως, τα 7 από τα 20 παιδιά, είπαν πως το να προ-

γραμματίσουν το ρομπότ ήταν εύκολο. Στήριξαν την άποψή τους λέγοντας ότι άκουσαν 

προσεκτικά την αρχική παρουσίαση, κατάλαβαν πολύ καλά τη λειτουργία των εντολών κι 

έτσι, όταν ήρθε η ώρα του προγραμματισμού, σκέφτηκαν γρήγορα κι εύκολα τις κινήσεις 

τους. 

Απόσπασμα 98 (Υποκείμενο 1): «Πολύ δύσκολη, γιατί έπρεπε να βρεις τα κουμπιά και ήταν 

η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε με αυτό». 

Απόσπασμα 99 (Υποκείμενο 3): «Πιστεύω πως ήταν δύσκολο. Όταν είχα εγώ το τάμπλετ 

στην αρχή δεν αναγνώριζα ακόμα καλά τα κουμπιά. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα ρομποτι-

κή. Στο τέλος, όμως, τα κατάλαβα και βοήθησα να τα καταφέρουμε». 

Απόσπασμα 100 (Υποκείμενο 6): «Όχι και τόσο πολύ, γιατί κάποιες από τις σκέψεις μας 

δεν ήταν και τόσο σίγουρες ή δεν ήταν καν σωστές. Δεν ήξερε κανένας μας ρομποτική οπότε 

αυτό έπαιξε ρόλο». 

Απόσπασμα 101 (Υποκείμενο 8): «Ναι, γιατί ακούσαμε στην αρχή τι πρέπει να κάνουμε στο 

περίπου και μετά με τις δοκιμές το βρήκαμε». 

Απόσπασμα 102 (Υποκείμενο 11): «Πιστεύω πως ήταν μέτρια, γιατί στην αρχή μπερδευό-

μασταν και δεν είχαμε βρει ποιες είναι οι σωστές εντολές. Ήμασταν και λίγο αγχωμένοι, ε-

πειδή δεν είχαμε ξανακάνει ρομποτική, αλλά μετά μόλις το συνειδητοποιήσαμε δεν δυσκολευ-

τήκαμε τόσο και τα καταφέραμε». 

Απόσπασμα 103 (Υποκείμενο 17): «Και εύκολη θα έλεγα και δύσκολη. Ήτανε νομίζω λίγο 

πιο δύσκολο παρά πιο έυκολο, γιατί μπερδευόμασταν λίγο. Ήταν η πρώτη φορά που το βλέ-

παμε και είχαμε αγχωθεί λίγο στην αρχή.  Δεν ξέραμε, ψάχναμε, βάζαμε όλοι τα χέρια μας 

στο τάμπλετ να δοκιμάσουμε ιδέες και μπερδευόμασταν. Μετά, όμως, ένας ένας έβαζε αυτό 

που έπρεπε όταν βρήκαμε και πώς να βάλουμε σωστά τις εντολές και τα καταφέραμε». 

(Ε19) Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ 

βοηθούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 
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Η απάντηση των παιδιών στην ερώτηση σχετικά με το περιβάλλον του προγραμματισμού 

ήταν ομόφωνη. Τους βοήθησε πολύ στην δραστηριότητα, ώστε να συνεργαστούν καλά με-

ταξύ τους. Στις απαντήσεις τους δήλωναν ότι ήταν μια εφαρμογή που την κατανόησαν εύ-

κολα, ήταν απλή, ευχάριστη και συγκέντρωνε πολλές λειτουργίες που ήταν οργανωμένες. 

Απόσπασμα 104 (Υποκείμενο 9): «Ναι, γιατί είχε όλες τις οδηγίες εκεί και ό,τι διαλέγαμε 

το πατούσαμε και αν δεν ήταν σωστό το βγάζαμε εύκολα και το ξανακάναμε». 

Απόσπασμα 105 (Υποκείμενο 10): «Ναι, νομίζω πως αν δεν είχαμε το πρόγραμμα δεν θα 

μπορούσαμε να το κάνουμε τόσο εύκολα. Αλλάζαμε εύκολα τα κουμπιά, ήταν εύκολο να βλέ-

πουμε και να διορθώνουμε ο ένας τον άλλο». 

Απόσπασμα 106 (Υποκείμενο 16): «Λόγω του ότι ήταν πάρα πολύ εύκολη και κατανοητή 

από οποιονδήποτε στην ομάδα, βοήθησε ώστε να συνεργαστούμε, να σκεφτούμε όλοι μαζί 

πώς γίνεται μια κίνηση κι ο καθένας να κάνει από μία για παράδειγμα». 

Απόσπασμα 107 (Υποκείμενο 19): «Μας βοήθησε κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Αν δεν υπήρ-

χε η εφαρμογή δεν θα μπορούσε να κινηθεί το ρομπότ. Είχε κάποιες δυνατότητες  μέσα από 

το τάμπλετ και μας πρόσφερε μεγαλύτερη «άνεση» και ευκολία γιατί ήταν όλα τα κουμπιά κα-

τανοητά και οργανωμένα με τα διαφορετικά χρώματα». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

3.1 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αναλύσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη συνέντευξη και την παρατήρηση των μαθητών. Μέσα από την ανάλυσή τους φάνη-

κε η άποψη των παιδιών για την ομαδικότητα και τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα 

μιας ομάδας, καθώς και η στάση τους απέναντι στη χρήση της ρομποτικής σε ομαδική 

δραστηριότητα. 

 Οι ερευνητικές υποθέσεις, που τέθηκαν εξαρχής, αφορούν αυτά τα πεδία και θα 

ακολουθήσει η ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την επαλήθευση ή την απόρριψή τους. 

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι δεν παρατηρήθηκε η κάθε ομάδα σε βάθος χρόνου, 

επομένως κάθε ενέργεια και συμπεριφορά των παιδιών αποτελεί τη βάση για την έναρξη 

δημιουργίας ομάδας. 

Υ1: Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να έχουν θετική επίδραση 

στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, ιδιαίτερα στην πρόκληση της συνεργασίας 

και την ενίσχυση της επικοινωνίας.  

Η ομάδα, για να επιτυγχάνει τους στόχους της, πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη 

συμμετοχή, την αλληλοβοήθεια και την κατανόηση μεταξύ των μελών της. Όταν υπάρχει 

σεβασμός στις ιδέες των υπολοίπων και όλη η διαδικασία προάγει τον διαμοιρασμό της 

γνώσης, τότε  τα άτομα που απαρτίζουν την εν δυνάμει ομάδα διακρίνονται από ανάγκη για 

συνεργασία και διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες (Politopoulos et al., 2018).  

Σύμφωνα με τα πέντε στάδια του Bradford (1964) τα μέλη της ομάδας ψάχνουν λύ-

σεις για την πραγματοποίηση των στόχων μέσα σε ένα κλίμα δημιουργίας εμπιστοσύνης. 

Μπορεί να υπάρξει σύγκρουση λόγω διαφορετικών ιδεών, όμως αναπτύσσονται δεσμοί 

μεταξύ των μελών (Tuckman, 1965). Μέσα από τις διαφωνίες που ενδεχομένως να προκύ-

ψουν, εκφράζονται όλες οι απόψεις και οι συμπεριφορές (Fachantidis et al., 2012). Η ομά-

δα καθορίζει τους κανόνες της για τους ρόλους των μελών. Υπάρχει υποστήριξη και η α-

νταλλαγή ιδεών συνεχίζεται. Στο τέλος, η ομάδα είναι συναισθηματικά φορτισμένη για την 

ολοκλήρωση της εργασίας που είχε να φέρει εις πέρας (Tuckman, 1965). 
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Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας, αλλά και μέσα από τις απαντήσεις που 

έδωσαν τα παιδιά, οι περισσότερες ομάδες φαίνεται να συνεργάστηκαν αρκετά καλά. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες φάνηκε να έχουν αρκετά ανεπτυγμένες τις κοινωνικές δεξιότητες 

της συνεργασίας και επικοινωνίας. Αυτό τους βοήθησε, ώστε να προσαρμοστούν εύκολα 

στο περιβάλλον και να αλληλεπιδράσουν με τα νέα άτομα που γνώρισαν. Τα παιδιά ήθελαν 

να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα όπου θα ανήκαν σε μια ομάδα, που στόχο θα είχε 

την επίλυση ενός προβλήματος. Πολύ συχνά διατύπωναν τις ιδέες τους και συζητούσαν με 

τα άλλα παιδιά γύρω από αυτές, ώστε να πετύχουν το στόχο τους. Όταν τα παιδιά αλληλε-

πιδρούσαν ανέπτυσσαν εμπιστοσύνη μεταξύ τους (Holton, 2001· Salas et al., 1999).  

Κάθε φορά που συναντούσε η ομάδα κάποια δυσκολία, τα παιδιά έδιναν συμβουλές 

και νέες ιδέες για να την ξεπεράσουν. Όποτε κάποιος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις 

ανάγκες της ομάδας, οι υπόλοιποι τον παρακινούσαν με διάλογο και έδιναν οδηγίες. Σημα-

ντικό είναι ότι κατανοούσαν τις ιδέες των άλλων παιδιών, όταν συζητούσαν και δεν χρεια-

ζόταν συχνά να κάνουν επεξηγήσεις. 

 Στο πλαίσιο μιας ομάδας το άτομο πρέπει να στοχεύει στην κοινωνικοποίησή του 

με τα υπόλοιπα μέλη και να συνεργάζεται. Ο κοινός κώδικας επικοινωνίας που χρησιμο-

ποιούσαν τα παιδιά βοήθησε στην κατανόηση των ιδεών και των αντιλήψεών τους. Κάθε 

μέλος της ομάδας υποστήριζε τις απόψεις του και παρακολουθούσε τις αντιδράσεις των 

συνομιλητών του  (Πρίτση, 2016). Συνήθως, η καλύτερη ιδέα οδηγούσε γρήγορα και στη 

λύση των εργασιών της ομάδας. Χρειαζόταν χρόνος για να δοκιμάσουν όλες τις ιδέες και 

να καταλήξουν. Όμως, απαιτούνταν χρόνος για να συζητήσουν ποια ιδέα είναι καλύτερη 

και αποδεκτή.  

Κάνοντας ανασκόπηση για τον τρόπο που εργάστηκε η ομάδα, είναι σημαντικό τα 

μέλη να παραδεχθούν τα συναισθήματα που είχαν κατά τη διάρκεια της δράσης, αλλά και 

στο τέλος. Αυτό βοηθάει στην βαθύτερη κατανόηση του γιατί κατάφερε η ομάδα το στόχο 

της, γιατί πήγε κάτι στραβά, αν έπρεπε κάτι να αλλάξει τι θα ήταν αυτό, μήπως ευθύνονται 

τα συναισθήματα του παιδιού για τις αντιδράσεις του μέσα στην ομάδα;  

Από τις απαντήσεις των παιδιών, τα συναισθήματα που είχαν κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας ήταν άγχος, αγωνία, χαρά, ενθουσιασμός, αυτοπεποίθηση και αποφασιστι-

κότητα, λύπη, αγανάκτηση και περιέργεια. Στο τέλος, ένιωσαν κατά κύριο λόγο χαρά, εν-

θουσιασμό και ανακούφιση, γιατί όλες οι ομάδες κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δρα-
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στηριότητα και να φτάσουν στο θησαυρό. Ένα παιδί ξεχώρισε λέγοντας ότι ένιωσε αγάπη 

για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του.  

Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν απαρτίστηκαν από μαθητές και μαθήτριες που δεν 

γνωρίζονταν μεταξύ τους. Τα συναισθηματικά κριτήρια, όπως, αν τα παιδιά δεν γνωρίζο-

νται και δεν είναι φίλοι, ή αν δεν έχουν συνεργαστεί ξανά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην πορεία της ομάδας. Αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν υπάρχει εξοικείωση σε μεγάλο βαθμό 

και αισθάνονται άγχος (Ρέλλος, 2000). Επομένως, η αλληλεπίδραση μεταξύ άγνωστων 

παιδιών επαληθεύει την ύπαρξη άγχους και άλλων αρνητικών συναισθημάτων. 

Τέλος, σε μια ομάδα παρατηρήθηκε ότι ένα μέλος προσπαθούσε να επιβληθεί στο 

σύνολο, γεγονός που δημιούργησε αγανάκτηση. Κάποιες φορές τα μέλη μπορεί να ανταγω-

νιστούν σθεναρά το σύνολο με στόχο την προσωπική τους ανάδειξη και μόνο, χωρίς να 

αποζητούν το συλλογικό συμφέρον (Ρέλλος, 2000).  

 

Υ2: Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να οδηγήσουν στην οικοδό-

μηση μιας αποτελεσματικής ομάδας μαθητών. 

Όπως αναφέρει ο Beer (1976), τα τέσσερα βασικά συστατικά για την οικοδόμηση 

ομάδας είναι ο καθορισμός στόχων, η επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων και ο καθορισμός των ρόλων μέσα στην ομάδα. Σε έρευνες που πραγματοποιήθη-

καν, τα τέσσερα αυτά στοιχεία αποτέλεσαν τις μεταβλητές που εξετάστηκαν για τη μέτρη-

ση της αποτελεσματικότητας της ομάδας. (Klein et al., 2009). 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, φάνηκε ότι τα παιδιά πί-

στευαν πως υπήρχε γενικά καλό κλίμα στην εκάστοτε ομάδα. Χρειαζόταν, όμως, χρόνος 

για να αποφασίσουν ποιες ιδέες είναι οι καλύτερες, για να κάνουν δοκιμές και να καταλή-

ξουν στην καλύτερη λύση (καθορισμός στόχων της ομάδας και επίλυση προβλήματος). 

Κατανοούσε ο ένας τον άλλο κι αν διαφωνούσαν υποστήριζαν με επιχειρήματα την ιδέα 

τους, ώστε να πείσουν τους άλλους να τη δοκιμάσουν. Εξέφραζαν εύκολα τις απόψεις τους 

και άκουγαν τους συνομιλητές τους με προσοχή. Αν κάποιο μέλος της ομάδας ήταν πιο 

ντροπαλό και δεν εκφραζόταν με ευκολία, οι άλλοι τον παρακινούσαν να το κάνει (ανά-

πτυξη διαπροσωπικών σχέσεων). Η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας με αυτό τον τρόπο, η υποστήριξη που δίνει ο ένας στον άλλο και η ανοιχτή επικοι-

νωνία είναι κάποιες από τις δεξιότητες που ενισχύονται και οδηγούν στη δημιουργία μιας 

αποτελεσματικής ομάδας (Klein et al., 2009).   
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Οι ομάδες αντιμετώπιζαν συχνά διαφωνίες, όχι όμως σε έντονο βαθμό. Οι διαφορε-

τικές απόψεις ήταν η αιτία, όμως συζητούσαν κι αποφάσιζαν όλοι μαζί ποια ιδέα να επι-

κρατήσει. Μέσα στην ομάδα είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται τα προβλήματα κατά την 

πραγματοποίηση των εργασιών – δραστηριοτήτων και να επιλύονται (Klein et al., 2009).  

Η συμμετοχή, έτσι, γίνεται περισσότερο ενεργή και τα μέλη προσπαθούν να βρί-

σκουν συνεχώς νέες ιδέες (Klein et al., 2009). Σε ένα μεγάλο βαθμό, λοιπόν, συμμετείχαν 

όλα τα παιδιά της έρευνας στη δραστηριότητα. Μέσα στην κάθε ομάδα τα παιδιά ανέλαβαν 

ορισμένους ρόλους, που ήταν ξεκάθαροι και κατανοητοί από την αρχή κι έτσι δεν έχασαν 

χρόνο στην επεξήγησή τους (καθορισμός ρόλων). Ο καθορισμός των ρόλων ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας ενισχύει τον σεβασμό απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν να αναλά-

βουν τα μέλη της ομάδας (Klein et al., 2009). Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι τα 

χαρακτηριστικά οικοδόμησης ομάδας παρουσιάζονται και στην περίπτωσή μας. 

 

Υ3: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ρομποτικής (ζωντανή αλληλεπι-

δραστική οντότητα, προγραμματισμός κτλ.) αποτελούν τα στοιχεία που αξιοποιούνται 

στην οικοδόμηση ομάδας.  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες διατύπωσαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με 

την παρουσία μιας ρομποτικής μηχανής στα πλαίσια της δραστηριότητας. Η ύπαρξη του 

ρομπότ τους ενθάρρυνε να συμμετέχουν και τους προξένησε το ενδιαφέρον επειδή σχετιζό-

ταν με την τεχνολογία. Επίσης, ήταν μια δραστηριότητα για την ηλικία τους και έλαβαν 

νέες γνώσεις.  

Αυτές οι ιδέες μπορούν να επαληθευθούν από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει 

μέσα στα χρόνια. Η ρομποτική οδηγεί σε μια σειρά από μαθησιακά και κοινωνικά οφέλη 

(Alimisis, 2013). Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τη ρομποτική μηχανή που λειτουργεί ως ζω-

ντανή οντότητα μέσα στην τάξη. Η συνύπαρξη του ρομπότ με τα παιδιά βοηθάει στην κα-

τανόηση γνώσεων (Παρθένη, 2017) και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που, τελικά, είναι ανα-

γκαίες για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται από τις δραστηριότητες (Φαχαντίδης 

& Τριανταφυλλίδου, 2014).  

Κάποια παιδιά, όμως, πίστευαν ότι η συνεργασία τους θα ήταν ίδια όποια δραστη-

ριότητα κι αν είχαν, με ή χωρίς ρομποτική μηχανή, επειδή εκφράζονταν όλοι με άνεση και 

είχαν κοινές ιδέες. 
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Με τις ομάδες τους οι συμμετέχοντες έκαναν πολλές δοκιμές μέχρι την τελική προ-

σπάθεια, ώστε να τα καταφέρουν. Στις δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παι-

διά πειραματίζονται αποκτώντας εμπειρία στη δοκιμή και το λάθος (Αλεξανδρίδου & Φα-

χαντίδης, 2012· Eguchi, 2014). Αναλύουν τις ιδέες τους, θέτουν ερωτήματα και διατυπώ-

νουν υποθέσεις (Δημητριάδης, 2015) που στη συνέχεια ελέγχουν. Έτσι, κάνουν δοκιμές και 

αν χρειαστεί επανασχεδιάζουν το ρομπότ (Eguchi, 2014). 

Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν ένα σημείο της δραστηριότητας που τους δυ-

σκόλεψε αρκετά. Ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκαν με ρομποτική. Στην αρχή ήθελαν 

λίγο χρόνο να κατανοήσουν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Στην πορεία, όμως, η διαδικασία 

προχώρησε πιο εύκολα. Κατάλαβαν τη λειτουργία των εντολών ρωτώντας ξανά και τα υ-

πόλοιπα μέλη και κατάφεραν όλοι μαζί να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. Το περιβάλ-

λον του προγραμματισμού τους βοήθησε πολύ στην δραστηριότητα, ώστε να συνεργα-

στούν καλά μεταξύ τους. Ήταν μια εφαρμογή που την κατανόησαν εύκολα, ήταν απλή, ευ-

χάριστη και συγκέντρωνε πολλές λειτουργίες που ήταν οργανωμένες. 

Ο προγραμματισμός στον υπολογιστή με χρήση προγραμμάτων φιλικών προς το 

μαθητή, είναι ένα χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής ρομποτικής (Eguchi,2014). Οι μαθη-

τές προγραμματίζουν τη συμπεριφορά που επιθυμούν να εκτελέσει το ρομπότ, ανταλλάσ-

σουν ιδέες και παρουσιάζουν στην ολομέλεια τη δουλειά της ομάδας τους (Yiannoutsou, et 

al., 2016). 

 

3.2 Συμπεράσματα 

Η ρομποτική αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο στον κόσμο. Καθημερινά α-

ξιοποιούνται ρομποτικές μηχανές με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η ζωή των ανθρώπων (Δε-

λή, 2011). Η ένταξη της ρομποτικής στην εκπαίδευση έκανε μεγάλη αίσθηση, καθώς οι 

ρομποτικές οντότητες χρησιμοποιήθηκαν για μαθησιακές δραστηριότητες με στόχο την 

καλύτερη εμπέδωση γνώσεων (Fachantidis, Alexandridou, Tosiou, 2012), αλλά και την α-

νάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η 

αντιμετώπιση συγκρούσεων, η διαπραγμάτευση, η κριτική σκέψη και η ενσυναίσθηση 

(Alimisis & Kynigos, 2009). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η βαθιά κατανόηση ό-

σων συμβαίνουν στον κόσμο είναι δεξιότητες που οφείλει κάθε εκπαιδευτικός να προσπα-

θήσει να αναπτύξει στους μαθητές του/της. Τα παιδιά θα μπορούν να αντιμετωπίζουν ο-
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ποιαδήποτε δυσκολία και να επιλύουν με αυτοπεποίθηση διάφορα προβλήματα (Kucuk & 

Sisman, 2017).  

Η κατασκευή και ο προγραμματισμός μιας ρομποτικής μηχανής (Δελή, 2011), οδη-

γεί τους μαθητές/τις μαθήτριες να συνεργαστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την επικοι-

νωνία μεταξύ τους (Alimisis & Kynigos, 2009). Γι’ αυτό και όταν μια εκπαιδευτική δρα-

στηριότητα αξιοποιεί τη ρομποτική, έχει οφέλη, αφού δημιουργεί ένα πιο ενεργό μαθησια-

κό περιβάλλον με την άμεση συμμετοχή όλων των παιδιών (Frangou et al., 2008). 

Κίνητρο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η ανάγκη για τη σύνδεση της εκπαιδευ-

τικής ρομποτικής με τη δημιουργία ομάδας. Συνήθως, όταν γίνεται λόγος για ρομποτική 

στην εκπαίδευση, μελετώνται τα οφέλη που προσφέρει όσον αφορά τις γνωστικές δεξιότη-

τες. Επομένως, κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθεί η εκπαιδευτική ρομποτική και η δημιουρ-

γία ομάδας σε συνάρτηση με την ύπαρξη ή ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (Kan-

dlhofer & Steinbauer, 2016). 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να εξεταστεί το πώς η εκπαιδευτική 

ρομποτική μπορεί να οδηγήσει στην οικοδόμηση της ομάδας (team-building), που στοχεύει 

στη συμμετοχή και προσπάθεια των μελών για την εκπλήρωση των στόχων που θέτουν. 

Μέσα από την ομαλή δημιουργία ομάδας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών, 

αναπτύσσονται δεξιότητες όπως η επίλυση προβλήματος και η σωστή και γρήγορη λήψη 

αποφάσεων (Gilley et al., 2010).  

 Πιο συγκεκριμένα, έγινε διερεύνηση των απόψεων των παιδιών, όταν η ομάδα τους 

εργάζεται για πρώτη φορά σε δραστηριότητα που αξιοποιεί σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Για το σκοπό αυτό, διατυπώθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις και σχεδιάστηκε μια δραστη-

ριότητα βασισμένη στην περιπετειώδη μάθηση. Η περιπετειώδης μάθηση ως μια διαφορε-

τική μέθοδος διδασκαλίας, στοχεύει στην ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων των παιδιών 

μέσα από δραστηριότητες που έχουν έντονο το στοιχείο του μυστηρίου και του παιχνιδιού. 

Γι’ αυτό τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα, σκεπτόμενα κριτικά (Hui & Cheung, 

2004). 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας ήταν συνολικά 

20. Αρχικά, παρακολούθησαν μια ολιγόλεπτη παρουσίαση αναφορικά με το σετ ρομποτι-

κής που αξιοποιήθηκε στη δραστηριότητα, παίρνοντας μια ιδέα για τον τρόπο λειτουργίας 

και χειρισμού. Κλήθηκαν να εργαστούν σε ομάδα των τεσσάρων ατόμων για να επιλύσουν 

ένα πρόβλημα, αναλαμβάνοντας ορισμένους ρόλους.  
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 Μέσα από την υλοποίηση της δραστηριότητας, μελετήθηκε αν υπήρχε συνεργασία 

και επικοινωνία μεταξύ των παιδιών στην ομάδα. Επίσης, αν τα χαρακτηριστικά της εκπαι-

δευτικής ρομποτικής συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως 

και στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας μαθητών.  

Το σύνολο των παιδιών που συμμετείχαν στη δράση είχε επαφή με την τεχνολογία, 

καθώς στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν κινητά, τάμπλετ ή υπολογιστές για να 

καλύψουν διάφορες ανάγκες τους (μάθηση, ψυχαγωγία, επικοινωνία). Η εμπειρία τους, 

όμως, με την ρομποτική ήταν πρωτόγνωρη, διότι κανένα παιδί δεν συμμετείχε ξανά σε 

δραστηριότητα που να αξιοποιεί ρομποτική μηχανή.  

Από την ανάλυση των δεδομένων αναδύθηκαν αξιόλογα συμπεράσματα αναφορικά 

με για την ομαδικότητα και τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα της ομάδας, καθώς τη 

χρήση της ρομποτικής σε ομαδική δραστηριότητα.  

Η συνεργασία ήταν εμφανής σε όλες τις ομάδες. Η διάθεσή τους για συμμετοχή ή-

ταν εμφανής και υπήρχε θετικό κλίμα ανάμεσά τους. Συζητούσαν συνεχώς, έδιναν συμ-

βουλές και αντάλλασσαν ιδέες για να ξεπεράσουν δυσκολίες και να επιλύσουν τα προβλή-

ματα που προέκυπταν. Η αλληλεπίδραση αυτή βοήθησε, ώστε παιδιά που δεν γνωρίζονταν 

μεταξύ τους να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη τους προς τους άλλους  (Holton, 2001· Salas 

et al., 1999). Μάλιστα, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη υπάρχει και αυξημένος βαθμός κατανό-

ησης και σεβασμού προς τις ιδέες του άλλου, κάτι που έγινε αντιληπτό από τα παιδιά.  

Η επικοινωνία ενισχύεται και γίνεται πιο εύκολη (Πρίτση, 2016). Η αλληλοϋπο-

στήριξη μαζί με όλα τα προηγούμενα στοιχεία οδηγεί στη δημιουργία μιας αποτελεσματι-

κής ομάδας (Klein et al., 2009).  Γι’ αυτό παρόλο που όλες οι ομάδες χρειάστηκαν χρόνο  

για να δοκιμάσουν τις ιδέες που είχαν συζητήσει, κατέληξαν εύκολα στην πιο σωστή και 

την εφάρμοσαν με άνεση.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνάδουν με τα χαρακτηριστικά οικοδόμησης ομά-

δας όπως φαίνεται ακολούθως. Όπως αναφέρει ο Beer (1976), τα τέσσερα βασικά συστατι-

κά για την οικοδόμηση ομάδας είναι ο καθορισμός στόχων, η επίλυση προβλημάτων, η α-

νάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και ο καθορισμός των ρόλων μέσα στην ομάδα (Klein et 

al., 2009). 

 

Τα συναισθήματα που είχαν τα παιδιά ήταν ένας παράγοντας σημαντικός που επη-

ρέαζε το πώς εργάστηκε η ομάδα (Ρέλλος, 2000). Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 
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κυρίαρχα ήταν το άγχος και η χαρά. Στο τέλος ένιωθαν χαρά και ανακούφιση, που κατάφε-

ραν να φτάσουν στον τερματισμό. Το άγχος κατά τη διάρκεια και η ανακούφιση στο τέλος 

αιτιολογούνται, καθώς τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωμένα ούτε μεταξύ τους ούτε με το εργα-

λείο που χρησιμοποίησαν.  

Οι ομάδες αντιμετώπισαν συχνά διαφωνίες, που οφείλονταν στις διαφορετικές τους 

απόψεις όσον αφορά τον προγραμματισμό του ρομπότ. Όλα τα παιδιά, όμως, όποτε παρου-

σιάστηκε κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας προσπάθησαν με συζήτηση να το λύσουν για να 

λειτουργήσει σωστά η ομάδα (Klein et al., 2009). Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα ανταγω-

νισμού, πέραν μιας περίπτωσης. Εκτός από τις διαφωνίες, την εύρυθμη λειτουργία της ο-

μάδας επηρεάζουν οι ρόλοι που αναλαμβάνουν τα μέλη της (Πρίτση, 2016). Μέσα στην 

κάθε ομάδα τα παιδιά ανέλαβαν σχετικούς με το σενάριο ρόλους. Τα παιδιά κατάλαβαν τι 

έπρεπε να κάνει ο καθένας και δεν προσπαθούσε κανείς να υπερισχύσει έναντι των υπο-

λοίπων. Ο καθορισμός των ρόλων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ενισχύει τον σεβασμό 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας (Klein et al., 2009).  

Σημαντικά ήταν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, έπειτα από τις συνεντεύ-

ξεις, για την παρουσία του ρομπότ στη δράση. Βρέθηκε ότι η ένταξη ενός ρομπότ σε μια 

δραστηριότητα εκπαιδευτικής φύσης, προκαλεί τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παι-

διών (Frangou et al., 2008). Ένα ακόμη εύρημα ήταν η γνώμη των παιδιών για την επιρροή 

της ρομποτικής μηχανής στη συνεργασία τους. Όπως φάνηκε, επειδή είχαν καλή επικοινω-

νία, γενικά θεώρησαν πως το ρομπότ δεν διαδραμάτισε το σημαντικότερο ρόλο. Αποτέλε-

σε, όμως, παράγοντα, αφού έδινε συνεχώς κίνητρο για σκέψη. 

Ο πειραματισμός είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει τη συνεργασία και την επικοι-

νωνία, όπως έγινε φανερό από την έρευνα. Στις δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής 

σημαντικό είναι τα παιδιά να πειραματίζονται. Ο πειραματισμός συνεπάγεται πολλές δοκι-

μές, λάθη, αναγνώριση του λάθους και εκ νέου διατύπωση ιδεών, μέχρι να βρεθεί η σωστή 

λύση (Αλεξανδρίδου & Φαχαντίδης, 2012· Eguchi, 2014). Μία, ακόμη, μεταβλητή ήταν ο 

προγραμματισμός του ρομπότ (Eguchi,2014). Δημιούργησε δυσκολίες και εμπόδια στις 

ομάδες, με κύρια αιτία την απειρία τους με το αντικείμενο. Η ευχρηστία και η λειτουργικό-

τητα του περιβάλλοντος προγραμματισμού τους βοήθησε παρόλα αυτά να συνεργαστούν 

καλά. 
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3.3 Περιορισμοί και προτάσεις για έρευνες 

 Για να ολοκληρωθεί η παρούσα έρευνα απαιτήθηκε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

για την εύρεση του δείγματος. Το να συμμετέχουν στην έρευνα παιδιά ίδιας ηλικίας που να 

μην γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα ήταν εξαι-

ρετικής δυσκολίας. Είναι άξιο να σημειωθεί ότι το δείγμα της έρευνας ήταν περιορισμένο, 

γι’ αυτό και τα συμπεράσματα που προκύπτουν δεν μπορούν να γενικευτούν.  

 Επίσης, περιορισμό της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι εφαρμόστηκε μια δρα-

στηριότητα και όχι πληθώρα δραστηριοτήτων που να αξιοποιούν σετ ρομποτικής. Αυτό 

επηρεάζει σίγουρα τις ομάδες, διότι ο βαθμός δυσκολίας της δραστηριότητας ήταν συγκε-

κριμένος και τα παιδιά έπρεπε να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο. 

 Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός ήταν ότι η δραστηριότητα δεν αξιοποίησε καθόλου 

το κατασκευαστικό κομμάτι του ρομπότ από την πλευρά των ομάδων. Αυτό συνέβη για 

οικονομία χρόνου, καθώς τα παιδιά θα έπρεπε να δουλέψουν για περισσότερο από μιάμιση 

ώρα. Συνεπώς, στην έρευνα δεν εξετάζεται η αλληλεπίδραση των παιδιών την ώρα της κα-

τασκευής. 

Η παρούσα έρευνα παρουσίασε σημαντικά πορίσματα για την αρωγή της ρομποτι-

κής στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας μαθη-

τών. Μια μελλοντική έρευνα που θα είχε ενδιαφέρον να διεξαχθεί είναι να δημιουργηθούν 

δύο ομάδες (ομάδα ελέγχου και πειραματική ομάδα), όπου η μία δεν θα χρησιμοποιεί σετ 

ρομποτικής, ενώ η άλλη θα εντάσσει τη ρομποτική σε δραστηριότητες που θα πραγματο-

ποιεί. Η μελέτη των ομάδων προτείνεται να γίνει από την πρώτη συνάντηση και σε βάθος 

χρόνου, για να γίνει πλήρως αντιληπτό αν η ρομποτική επηρεάζει την ανάπτυξη και αποτε-

λεσματικότητα της ομάδας. 

Επίσης, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια έρευνα με δείγμα μαθητές μεγαλύτε-

ρης ή και μικρότερης ηλικίας, προσαρμοσμένης ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και 

με χρήση σετ ρομποτικής που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους. 

 Μια ακόμα έρευνα που θα μπορούσε να γίνει συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία δρα-

στηριοτήτων οικοδόμησης ομάδας με ρομποτική οντότητα για ενήλικες. Η οικοδόμηση 

ομάδας στους ενήλικες είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό και αρχίζει να γνωστοποιείται  

και στη χώρα μας. Γι’ αυτό κρίνεται άξιο μελέτης, η στάση των ενηλίκων απέναντι στην 

ρομποτική και την αποτελεσματικότητα της ομάδας, αφού μπορεί να βοηθήσει στην απο-
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δοτικότητα της ομάδας και κατ’ επέκταση στην επίτευξη των στόχων της  (Dyer, Dyer, 

Dyer, 2007).   

 Τέλος, προτεινόμενη έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει μια ποσοτική μελέτη των 

στάσεων των μαθητών/μαθητριών για την επιρροή της ρομποτικής στην οικοδόμηση και 

ανάπτυξη μιας ομάδας. Ως επέκταση του παραπάνω, θα ήταν δυνατό η ποσοτική μελέτη να 

αφορά μαθητές διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα Α:  

 

Α.1 Ερωτήματα ημιδομημένης συνέντευξης 

 

(Ε1) Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της δρα-

στηριότητας; 

(Ε2) Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

(Ε3) Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

(Ε4) Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

(Ε5) Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε γρή-

γορα σε μια λύση;  

(Ε6) Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

(Ε7) Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

(Ε8) Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

(Ε9) Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

(Ε10) Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

(Ε11) Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

(Ε12) Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

(Ε13) Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

(Ε14) Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

(Ε15) Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοι-

πα παιδιά; 

(Ε16) Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

(Ε17) Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

(Ε18) Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 
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(Ε19) Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ 

βοηθούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

Α.2 Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων 

 

ΟΜΑΔΑ 1  

 

Υποκείμενο 1 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

« Ήταν πάρα πολύ καλή, πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα, ήταν σαν να παίζεις με τους φί-

λους σου». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι πάρα πολύ, ήμασταν πολύ καλή ομάδα, λες και ήμασταν αδέρφια και προσπαθούσαμε, 

προσπαθούσαμε και τα καταφέραμε». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι». 

 

-Ένα παράδειγμα μπορείς να μου πεις; 

 

«Όταν ψάχναμε πώς να στρίψουμε το αυτοκίνητο, ο ένας έδινε ιδέες στον άλλο, πράγμα που 

μας βοήθησε πολύ κι έτσι βρήκαμε το σωστό τρόπο να οδηγήσουμε το ρομπότ». 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 
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«Όχι πολύ, έπρεπε να το πούμε δύο- τρεις φορές για να το καταλάβουμε όλοι». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Όχι και πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε διαφορετικές ιδέες, αλλά καταλαβαίναμε τι θέλει ο άλ-

λος στο τέλος, γι’ αυτό βρήκαμε τον τρόπο σχεδόν γρήγορα και συνεργαστήκαμε». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Σκεφτόμουν αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, αλλά όταν είδα και τα άλλα παιδιά να προσπα-

θούν από μέσα μου λέω θα κερδίσουμε». 

 

 

-Πιο συγκεκριμένα τι αισθανόσουν; 

 

«Άγχος για το αν θα τα καταφέρουμε». 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Ένιωσα πολύ καλύτερα, γιατί τα καταφέραμε όλοι». 

 

-Όταν λες καλύτερα, τι αισθανόσουν δηλαδή; 

 

«Χαρά». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 
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«Όχι και πολύ, αλλά σχεδόν ναι». 

 

 

-Πώς το καταφέρνατε αυτό; 

 

«Όταν μιλούσαμε και οι τέσσερις μαζί καταλαβαίναμε τι θέλουν οι άλλοι κι έτσι τα καταφέ-

ραμε». 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Εγώ ναι. Νομίζω οι άλλοι προσπαθούσαν λίγο περισσότερο να βρουν τι πρέπει να κάνουμε 

κι έτσι έλεγα πιο γρήγορα εγώ τις ιδέες μου, τα υπόλοιπα παιδιά τις σκέφτονταν και έλεγαν 

την άποψή τους». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Όχι και πολύ, αλλά μετά που ελέγχαμε αυτό που έλεγε ο καθένας, ακούγαμε την ιδέα κι έτσι 

τα καταφέραμε». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

 

«Πάντα με άφηναν να πω αυτό που θέλω κι εγώ πάντα τους άφηνα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Όχι πολύ εύκολα, είχαμε διαφωνίες όταν ήμασταν στο τάμπλετ για το τι πρέπει να κάνουμε 

και τα άλλα παιδιά προσπαθούσαν να μας πουν τη γνώμη τους αλλά δεν μπορούσαν, επειδή 

μιλούσαμε συνέχεια σε κάποια στιγμή. Μετά, όμως, ακούσαμε αυτό που έλεγαν και τα βρή-

καμε». 
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-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Όχι και όλοι, αλλά εντάξει». 

 

 

-Γιατί πιστεύεις ότι δεν συμμετείχαν όλοι; 

 

«Γιατί εγώ πάντα ήθελα να είμαι στο τάμπλετ και δεν άφηνα τα άλλα παιδιά, γι’ αυτό έβαζαν 

λίγα. Επειδή βιαζόμουν γιατί ήθελα να κερδίσουμε το έπαθλο, έβαζα γρήγορα τα εικονίδια, 

δεν μπορούσαν οι άλλοι να κάνουν κάτι. Μετά, όμως, τους άφησα». 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ήταν ξεκάθαροι, απλά νομίζω ότι εμείς που έπρεπε να οδηγήσουμε το ρομπότ δυσκολευτή-

καμε λίγο περισσότερο». 

 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Όχι και πολύ. Γιατί το ρομπότ έπαιρνε αποφάσεις που εμείς τις κάναμε λάθος κι έτσι δεν 

βρίσκαμε εύκολα αυτό που έπρεπε και διαφωνούσαμε». 

 

 

-Θεωρείς όμως έστω και μέσα από τις δοκιμές που κάνατε με το ρομπότ ότι συνεργα-

ζόσασταν; 

 

«Ναι συζητούσαμε και ψάχναμε τη λύση». 
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-Άρα το ρομπότ επηρέασε αυτή τη συνεργασία; 

 

«Τελικά όχι, το ρομπότ έκανε αυτό που του λέγαμε, άρα επειδή εμείς κάναμε λάθη γι’ αυτό 

και δεν έκανε τις σωστές κινήσεις». 

 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Ναι». 

 

-Για ποιο λόγο; 

 

«Νομίζω δεν θα υπήρχε συνεργασία, γιατί μπορεί να λέγανε οι άλλοι διαφορετικά πράγματα 

και να μην συμφωνούσαμε ποτέ, ενώ με το ρομπότ δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε γιατί ήταν 

συγκεκριμένο αυτό που έπρεπε να το βάλουμε να κάνει». 

 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι πάρα πολλές». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Πολύ δύσκολη, γιατί έπρεπε να βρεις τα κουμπιά και ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε 

με αυτό». 
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-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Τέλειο και μας βοηθούσε πολύ έτσι όπως ήταν». 

 

 

Υποκείμενο 2 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Μου φάνηκε καλή κι ενδιαφέρουσα». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, συνεχώς». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, βοηθούσα κι εγώ, βοηθούσαν και οι άλλοι εμένα». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι». 

 

 



80 
 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Κάποιες φορές φτάναμε γρήγορα στη λύση, κάποιες άλλες φορές θέλαμε χρόνο, αναλόγως 

με το τι είχαμε να κάνουμε κάθε φορά. Σίγουρα επειδή είχαμε διαφορετικές ιδέες βλέπαμε 

διαφορετικά αποτελέσματα κι αυτό μας βοήθησε στο τέλος». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Πολύ λίγο άγχος. Κυρίως ένιωθα χαρά και γελάσαμε πολύ». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Ήμουν πολύ χαρούμενη». 

 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, ναι». 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Περνούσε λίγη ώρα μέχρι να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, γιατί το συζητούσαμε και μετά 

πηγαίναμε πιο γρήγορα». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι τις άκουγε». 
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-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι με άφηναν κάθε φορά να μιλήσω. Ποτέ δεν ένιωσα το αντίθετο». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Σε λίγες περιπτώσεις, όμως συζητούσαμε και αποφασίζαμε τι πρέπει να γίνει όλοι μαζί». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι δεν είδα κάποιον να μην ενδιαφέρεται». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ήταν ξεκάθαροι, καταλάβαμε τι έπρεπε να κάνουμε από την αρχή». 

 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι με βοήθησε αρκετά, γιατί ήταν κάτι ενδιαφέρον». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Ναι, γιατί ίσως ήταν λίγο βαρετή χωρίς το ρομπότ». 
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-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι πάρα πολλές». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Όχι δεν ήταν και τόσο εύκολη, γιατί μερικές φορές πήγαινε γύρω γύρω και μερικές φορές 

πήγαινε πολύ πίσω. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι δεν είχα καμία σχέση με τη ρομποτική, όπως και 

τα άλλα παιδιά». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, το καταλάβαμε εύκολα πώς λειτουργεί και συνεργαζόμασταν και συζητούσαμε με ποια 

σειρά θα βάλουμε τις εικονίτσες». 

 

Υποκείμενο 3 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Μια χαρά, εντάξει δεν είχαμε προβλήματα». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, ναι». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  
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«Ναι». 

 

-Πώς γινόταν αυτό; 

 

«Ανταλλάζαμε τις σκέψεις μας και δείχναμε στους άλλους τι κάναμε». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι, κάνοντάς την. Για παράδειγμα έλεγα εγώ μια ιδέα και οι άλλοι την έκαναν». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Όχι και τόσο γρήγορα, ήθελε δουλειά. Συζητούσαμε και βρίσκαμε τη λύση». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Άγχος λίγο». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Χαρά επειδή τα καταφέραμε και φτάσαμε και πολύ γρήγορα». 

 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 
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«Ναι,ναι». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Όχι, συζητούσαμε λίγη ώρα και μετά κάναμε ότι αποφασίζαμε». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι τις άκουγε». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, μπορούσα να πω άνετα αυτό που ήθελα στα άλλα παιδιά». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δεν είχαμε πολλές διαφωνίες. Είχαμε, αλλά λίγες». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι συμμετείχαν όλοι». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι αν και στην αρχή μπερδεύτηκα λίγο, όμως τα άλλα παιδιά με βοήθησαν». 
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-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι με σιγουριά». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Δεν ξέρω ακριβώς. Μπορεί να ήταν το ίδιο». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε πολλές δοκιμές μέσα από το τάμπλετ για να βρούμε τα κουμπιά. Δοκιμάζαμε τα 

κουμπιά για να τα καταλάβουμε και να δούμε ποιο είναι το σωστό». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Πιστεύω πως ήταν δύσκολο. Όταν είχα εγώ το τάμπλετ στην αρχή δεν αναγνώριζα ακόμα 

καλά τα κουμπιά. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα ρομποτική. Στο τέλος, όμως, τα κατάλαβα 

και βοήθησα να τα καταφέρουμε». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, ήταν. Χρειαζόταν για να ρυθμίσεις το ρομπότ». 

 

Υποκείμενο 4 
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- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Ήταν πολύ καλή, απλά μερικές φορές ένα παιδί ήθελε όλα να τα κάνει, δεν έδινε στους άλ-

λους να κάνουν. Παρόλα αυτά ήταν πολύ καλή». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, σε όλα τα πράγματα που είχαμε να κάνουμε ανταλλάζαμε ιδέες». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι βοηθούσε πάντα». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Την πρώτη φορά δεν την καταλαβαίναμε, μετά αυτός που είχε την ιδέα την εξηγούσε λίγο 

περισσότερο». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Όχι και τόσο γρήγορα, θα κάναμε δέκα λεπτάκια να σκεφτούμε. Θέλαμε το χρόνο μας». 

 

 

-Πώς το καταφέρνατε αυτό; 
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«Συζητούσαμε αρκετά». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Στην αρχή είχα λίγο άγχος, γιατί δεν είχα καταλάβει όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, αλλά 

μετά όταν τα κατάλαβα μου άρεσε πολύ». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Ήταν χαρά ότι τα καταφέραμε. Με λίγη προσπάθεια τα καταφέρνεις όλα». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Συμφωνούσαμε αλλά όχι πάντα. Δηλαδή ο ένας είχε άλλη άποψη, ο άλλος άλλες ιδέες, όμως 

στο τέλος τα βρίσκαμε. Καταλήγαμε στην πιο σωστή ιδέα». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Δεν τις παίρναμε και τόσο γρήγορα. Χρειαζόμασταν χρόνο μέχρι να δούμε ποια ιδέα είναι 

σωστή». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Άκουγε ναι. Μερικές φορές μόνο ένα παιδί είχε το μυαλό του στα δικά του πράγματα και δεν 

μας άκουγε». 
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-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Όχι, μερικές φορές ένα άτομο έλεγε τις δικές του ιδέες και δεν σταματούσε και δεν μας άφη-

νε να πούμε. Μίλησα εγώ, αλλά περίμενα πολλή ώρα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δεν είχαμε πολλές διαφωνίες. Σίγουρα όταν έλεγε ο ένας στον άλλο κάνε αυτό κάνε εκείνο, 

τότε δεν συμφωνούσε πάντα». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι βοηθούσαν όλοι». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι ήταν γενικά. Λίγο στην αρχή μπερδεύτηκα, αλλά ρώτησα και μετά το κατάλαβα πολύ 

καλά». 

 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι μας βοήθησε». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 
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«Δε θα είχαμε την ίδια συνεργασία, μας βοήθησε περισσότερο το ρομπότ». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε πάρα πολλές». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Ήταν εύκολη στο τέλος, αλλά στην αρχή ήταν δύσκολο να καταλάβεις ποιο κουμπί είναι για 

να πάει μπροστά και πίσω. Μετά ένα παιδάκι με βοήθησε και τα κατάλαβα». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Βοηθούσε επειδή τα είχαμε σε μια τάξη, δεν τα είχαμε μπερδεμένα». 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

 

Υποκείμενο 5 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Ήταν εύκολη, επειδή ήμασταν όλοι της ίδιας ηλικίας και όλοι είχαμε ενδιαφέρον να ασχο-

ληθούμε με αυτό. Οπότε ήταν μια χαρά». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  
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«Ναι, λέγαμε τις ιδέες μας. Απλά εγώ νομίζω είπα τις περισσότερες. Όμως προσπαθούσαμε 

όλοι». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι. Ας πούμε πολλές φορές που πατούσαμε λάθος το κουμπί στο τάμπλετ όσο εξασκούμα-

σταν, όλοι πιάναμε το ρομπότ να μην πέσει πάνω στα εμπόδια». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Πιστεύω ναι, γιατί δεν ήταν και καμιά πολύ δύσκολη ιδέα που έδωσε κανείς». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι συμφωνούσαμε γρήγορα και αποφασίζαμε γρήγορα». 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Ήταν όλα πολύ αστεία, γιατί κάναμε διάφορα πράγματα που μας έκαναν να γελάμε την ώρα 

εκείνη. Διασκεδάζαμε και όταν κάναμε λάθη». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Ένιωσα πολύ ωραία, γιατί καταφέραμε κάτι όλοι μαζί». 
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-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

«Ναι, δεν είχαμε καμιά διαφωνία εκτός από το ποιος θα γίνει οδηγός στην αρχή που μοιρά-

ζαμε τους ρόλους. Εκεί εγώ πρότεινα να αλλάξω ρόλο και να γίνω οδηγός, γιατί το άλλο παι-

δί μπορούσε να περιγράφει πιο καλά από μένα κι εγώ να χειρίζομαι καλύτερα το τάμπλετ. Το 

συζητήσαμε στην αρχή κι αλλάξαμε». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Ναι, γι’ αυτό μας βγήκε το αποτέλεσμα σε τόσο λίγο χρόνο». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι, δεν είχαμε ποτέ κάποιον να λέει όχι θα γίνεται αυτό ή εκείνο». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ήταν όλοι πολύ φιλικοί και μπορούσαμε να πούμε άνετα αυτό που θέλαμε». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Ουσιαστικά η μόνη διαφωνία ήταν στο ποιος θα είναι ο οδηγός στην αρχή. Κατά τα άλλα 

δεν υπήρχε καμιά διαφωνία». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Νομίζω ότι κάποιοι συμμετείχαν λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά είμαι σίγου-

ρη ότι όλοι προσπαθούσαν με το δικό τους τρόπο». 
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-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι ήταν ξεκάθαροι». 

 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάναμε και το ρομπότ δίνει ένα πιο ωραίο και 

μοναδικό τρόπο στη συνεργασία». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Δε νομίζω. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως βαριόντουσαν πιο πολύ. Αυτό που κάναμε δεν ήταν 

καθόλου βαρετό, γιατί είχε σχέση με την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε μέχρι να βρούμε τους κώδικες, αλλά μετά κατευθείαν οδηγήσαμε». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Για μένα αλλά και για την υπόλοιπη ομάδα πιστεύω πως ήταν πολύ εύκολη». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 
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«Ναι δεν υπήρχε κάτι που δεν καταλάβαμε πώς να το κάνουμε και ήταν πολύ ευχάριστη η 

εφαρμογή». 

 

Υποκείμενο 6 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Ήταν ωραία. Το ευχαριστήθηκα πολύ σήμερα και επειδή συνεργαστήκαμε τα καταφέραμε». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, πολλές». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι βοηθούσε». 

 

-Με ποιο τρόπο; 

 

«Μιλούσαμε και λέγαμε στον άλλο τι πρέπει να κάνει. Του εξηγούσαμε». 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι πάντα καταλαβαίναμε τι θέλει να πει ο άλλος και το κάναμε». 
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-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Πάλι μέσα από συζήτηση λέγαμε ο καθένας τι σκέφτηκε και δοκιμάζαμε να δούμε ποιος 

σκέφτηκε το πιο σωστό». 

  

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Χαρά κι αυτοπεποίθηση γιατί ήμουν με άλλα τρία παιδιά μαζί που με βοηθούσαν και προ-

σπαθούσαμε να τα καταφέρουμε». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Χαρούμενος, γιατί τα καταφέραμε και σε λίγα λεπτά». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

«Ναι πάντα αποφασίζαμε το πιο σωστό». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Πιστεύω πως ναι. Ελέγχαμε πρώτα τις ιδέες μας και μετά βλέπαμε ποια μας ταιριάζει». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι πολύ». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 
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«Ναι γιατί με άφηναν να λέω αυτό που θέλω». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Όχι, όλα ήταν μια χαρά». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι αρκετά ξεκάθαροι». 

 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι με βοήθησε πάρα πολύ. Μου αρέσει η τεχνολογία και ήταν πολύ ενδιαφέρον». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο διασκεδαστικά και δε θα διέφερε». 
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-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε πάρα πολλές». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Όχι και τόσο πολύ, γιατί κάποιες από τις σκέψεις μας δεν ήταν και τόσο σίγουρες ή δεν ήταν 

καν σωστές. Δεν ήξερε κανένας μας ρομποτική οπότε αυτό έπαιξε ρόλο». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι πάρα πολύ. Ήμασταν και οι τέσσερις από πάνω και βλέπαμε τι έκανε ο καθένας μας». 

 

Υποκείμενο 7 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Μια χαρά! Ήταν πολύ ωραία, ειδικά για μένα ήταν και η πρώτη φορά που συνεργάστηκα 

τόσο καλά και επικοινωνήσαμε τόσο εύκολα μαζί με άλλα παιδιά». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, είχαμε πολλές ιδέες και τις ανταλλάζαμε συνέχεια. Κρατούσαμε τις καλύτερες και μετά 

κάναμε ότι ήθελαν οι περισσότεροι». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι βοηθούσε ο ένας τον άλλο». 
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-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Πιστεύω τις καταλάβαιναν, γιατί δεν ρωτούσε κανένας τι εννοείς». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι, αναλόγως με το τι θα θέλανε οι περισσότεροι, το τεστάραμε κιόλας και μετά βλέπαμε 

αν λειτουργεί το ένα ή αν λειτουργεί το άλλο». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Στην αρχή ένιωθα λίγο άγχος για να δω αν θα γίνει σωστά αυτό που κάναμε. Ήταν ενθου-

σιώδες, ήταν πολύ ωραίο και επειδή συνεργαστήκαμε καλά ένιωθα ενθουσιασμό και χαρά 

περισσότερο». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Χαρά που το ολοκληρώσαμε και ανακούφιση». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι συμφωνούσαμε αρκετά». 
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-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Όχι, σκεφτόμασταν λίγο παραπάνω το πώς θα γίνει για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι άκουγε τις περισσότερες φορές, εκτός από συγκεκριμένες στιγμές που δεν συμφωνούσα-

με μεταξύ μας». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι εύκολα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Ε ναι αρκετές φορές. Ας πούμε, για το πώς θα πάει αριστερά ή δεξιά το αυτοκίνητο, σε εκεί-

νο το θέμα είχαμε αρκετές διαφωνίες μεταξύ μας». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι συμμετείχαν και τα τέσσερα άτομα». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι ήταν ξεκάθαροι». 
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-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι μας βοήθησε στη συνεργασία, δεν βαριόταν κανένα παιδί. Αν είχαμε άτομα που βαριό-

ντουσαν δεν νομίζω να τα καταφέρναμε τόσο καλά». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Πιστεύω πως ναι. Γιατί σε αυτή την εργασία που κάναμε έπρεπε να διαλέγουμε και παίρνα-

με πολλές αποφάσεις. Μια δραστηριότητα χωρίς ρομπότ δεν ξέρω αν θα μας έδινε αυτή τη 

δυνατότητα, γιατί μπορεί να μην συνεργαζόταν ο ένας, να το έκαναν οι άλλοι δύο ή τρεις, να 

μην έδειχναν όλοι το ίδιο ενδιαφέρον». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε αρκετές δοκιμές. Οι περισσότερες στην αρχή ήταν αποτυχημένες, αλλά επειδή 

δεν έχουμε ασχοληθεί ξανά με τέτοια δραστηριότητα και ήταν η πρώτη φορά. Βλέποντας και 

τις δοκιμές καταλάβαμε στο τέλος τι πρέπει να κάνουμε και το καταφέραμε». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Ναι ήταν εύκολη δουλειά, επειδή όλοι βοηθούσαν». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 
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«Βοηθούσε αρκετά, γιατί έπρεπε μέσα από αυτό να συνεργαστούμε και να βρούμε μια λογική 

απάντηση. Τα περισσότερα που βρίσκαμε στην αρχή ήταν λάθος, οπότε είχαμε το τάμπλετ στη 

μέση κοιτούσαμε όλοι και μας βοήθησε αρκετά». 

 

Υποκείμενο 8 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Συνεργαστήκαμε πολύ καλά πιστεύω, γιατί καταφέραμε να κάνουμε τη δραστηριότητα και σε 

λίγο χρόνο που φαίνεται και από αυτό ότι συνεργαστήκαμε καλά. Γενικά συνεννοούμασταν 

και δεν μαλώσαμε». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι λέγαμε τις ιδέες μας και κάναμε πολλές δοκιμές». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι λέγαμε ότι σκεφτόμασταν και ήμασταν και δίκαιοι. Δηλαδή αλλάζαμε μεταξύ μας τους 

ρόλους για να κάνουν όλοι από όλα». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι, τα λέγαμε όσο πιο απλά μπορούσαμε». 
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-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι, γιατί δοκιμάζαμε όλες τις ιδέες και βλέπαμε ποια είναι καλύτερη, ρωτούσαμε πάντα αν 

συμφωνούν όλοι και καταλήγαμε σε μια λύση». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Χαρούμενος κι ενθουσιασμένος γι’ αυτό που κάναμε». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Ήμουν χαρούμενος, γιατί καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος της πίστας, είχαμε και καλή 

συνεργασία, διασκεδάζαμε κιόλας». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, δεν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Ναι, τις παίρναμε γρήγορα πιστεύω γι’ αυτό και τελειώσαμε και γρήγορα». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι δεν ήταν κάποιος που να μην άκουγε». 
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-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, ήταν όλα καλά». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δεν είχαμε πολλές διαφωνίες, είχαμε αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικές, τόσο μεγάλες. Μας 

βοήθησαν να κάνουμε περισσότερες δοκιμές για να ξέρουμε πώς να φτάσουμε στο σωστό α-

ποτέλεσμα». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι, πιστεύω ότι άρεσε σε όλους, δεν φαινόταν κάποιος να βαριέται». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι ήταν ξεκάθαροι». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, γιατί το ρομπότ είναι και κάτι της ηλικίας μας που μας αρέσει και μας ενδιαφέρει». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 
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«Απ’ ότι φάνηκε συνεργαστήκαμε καλά, ήμασταν καλή ομάδα, δεν είχαμε μεγάλες διαφωνίες 

και πιστεύω πως δεν θα διέφερε ». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε πολλές δοκιμές». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Ναι, γιατί ακούσαμε στην αρχή τι πρέπει να κάνουμε στο περίπου και μετά με τις δοκιμές το 

βρήκαμε». 

 

-Άρα βοήθησε και η παρουσίαση που έγινε στην αρχή; 

 

«Ναι, αφού δεν είχαμε σχέση με τη ρομποτική μας βοήθησε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε». 

 

  

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, γιατί είχε πολύ χώρο να βάζουμε ό,τι θέλουμε, ήταν όλα πολύ ωραία οργανωμένα. 

Μπορούσε κάποιος όταν έγραφε κάτι να σου εξηγήσει εύκολα τι έκανε». 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

 

 

Υποκείμενο 9 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 
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«Ήταν πολύ ευχάριστη, ήμασταν καλή ομάδα και πιστεύω δεθήκαμε». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι ανταλλάξαμε πολλές ιδέες. Μας πήρε λίγη ώρα να σκεφτούμε αλλά εντάξει». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, βοηθούσαμε τους χαρτογράφους όταν ξεχνούσαν κάτι και όταν το ρομπότ πήγαινε σε 

λάθος μέρος οι άλλοι έδιναν οδηγίες για να το βάλει πιο καλά». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι, τα καταλαβαίναμε». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι, σκεφτόμασταν ποιανού ήταν η καλύτερη ιδέα και διαλέγαμε αυτή». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Άγχος και χαρά». 
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-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Χαρά». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, δεν υπήρχε δυσκολία». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Ναι, τις παίρναμε γρήγορα». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι τα άκουγε πολύ προσεκτικά». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, εγώ πάντα μπορούσα να λέω αυτό που σκέφτομαι, δεν ένιωσα να μην με αφήνουν οι 

άλλοι να μιλήσω». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δεν είχαμε διαφωνίες. Μόνο διαφορετικές ιδέες που τις ελέγχαμε αν δουλεύουν». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι, εκτός από ένα παιδί νομίζω που μάλλον βαριόταν». 
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-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι ήταν ξεκάθαροι». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας ήταν πιο εύκολο να διαχειριστούμε το ρομπότ». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Ναι, γιατί εκεί θα ήμασταν πιο «ελεύθεροι», δεν θα είχαμε κάτι να δείξουμε για να καταλα-

βαίνουν οι άλλοι τι κάνουμε, δεν θα κάναμε δοκιμές, δεν θα μοιραζόμασταν τόσο εύκολα τη 

σκέψη μας». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις!! Κάναμε πάρα πολλές». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Εύκολη ήταν ναι, μας βοήθησε και η παρουσίαση στην αρχή βέβαια». 
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-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, γιατί είχε όλες τις οδηγίες εκεί και ό,τι διαλέγαμε το πατούσαμε και αν δεν ήταν σωστό 

το βγάζαμε εύκολα και το ξανακάναμε». 

 

Υποκείμενο 10 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Ήταν πολύ ωραία, συνεργαστήκαμε αρκετά με τα παιδιά, προσπαθήσαμε να τερματίσουμε 

και τερματίσαμε». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι ανταλλάξαμε αρκετές ιδέες. Είχαμε πολλές διαφωνίες, αλλά τις λύσαμε και το καταφέ-

ραμε». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, πάντα βοηθούσε ο ένας τον άλλο». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Συνήθως ναι. Καταλαβαίναμε εύκολα τι λέει ο ένας στον άλλο». 
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-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Είχαμε αρκετές φορές διαφορετικές απόψεις και μετά τις συνδέαμε και βγάζαμε ένα αποτέ-

λεσμα». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Ήμουν χαρούμενος γιατί ήταν κάτι που δεν το έχω ξανακάνει και μου αρέσει». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Ένιωθα χαρά, γιατί ήταν ωραία όχι μόνο για το έπαθλο, απλά είναι ωραία όταν τερματίζεις 

κάτι». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Με αρκετή ευκολία μπορώ να πω. Συμφωνούσαμε σε αρκετά θέματα». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Όχι και πολύ γρήγορες αποφάσεις, αλλά παίρναμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι τις άκουγε αρκετά και βγάζαμε συμπεράσματα». 
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-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Όλοι λέγαμε τις σκέψεις μας και μετά βγάζαμε το αποτέλεσμα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Λίγες αλλά αποφασίζαμε κάτι όλοι μαζί». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι, όλοι». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι αρκετά ξεκάθαροι». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Με βοήθησε μπορώ να πω αρκετά». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Νομίζω θα είχαμε την ίδια συνεργασία με όλα τα θέματα». 
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-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Κάναμε αρκετές δοκιμές, κάποιες δεν τις καταφέραμε, προσπαθούσαμε και στο τέλος κατα-

φέραμε αυτό που έπρεπε». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Όχι και πολύ εύκολη, δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά στο τέλος το καταφέραμε». 

 

-Γιατί δεν ήταν εύκολη; 

 

«Γιατί κανένας από εμάς δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, όλοι προσπαθούσαμε λίγο να βοηθή-

σουμε σε κάποια πράγματα και μετά τα καταφέραμε». 

 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, νομίζω πως αν δεν είχαμε το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε τόσο εύ-

κολα. Αλλάζαμε εύκολα τα κουμπιά, ήταν εύκολο να βλέπουμε και να διορθώνουμε ο ένας 

τον άλλο». 

 

Υποκείμενο 11 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Καλή ήταν, διασκεδάσαμε αρκετά και πιστεύω πως ήταν μια ωραία εμπειρία». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  
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«Ναι αρκετές». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, αρκετά. Έβλεπα που ένα παιδί προσπαθούσε και βοηθούσε πολύ, οπότε και οι άλλοι 

βοηθούσαμε και δεν δυσκολευτήκαμε τόσο πολύ. Μόνο στην αρχή λίγο που μπερδευόμασταν 

πώς να πάει το ρομπότ μπροστά και πίσω». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι, καταλαβαίναμε αρκετά εύκολα τι έλεγε ο ένας στον άλλο». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι, αρκετά γρήγορα, επειδή στηρίζαμε ο ένας τον άλλο στις απόψεις, οπότε το βρίσκαμε 

αρκετά γρήγορα». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Χαρά…Διασκεδάσαμε όλοι και μου άρεσε πάρα πολύ». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 
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«Χαρά και αγάπη για τα άλλα παιδιά που πλέον τους θεωρώ φίλους μου και τα καταφέραμε 

όλοι μαζί τόσο καλά». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, συμφωνήσαμε αρκετά». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Αρκετά γρήγορα τις παίρναμε τις αποφάσεις μας». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Πιστεύω ναι πως σεβόμασταν τι έλεγε ο άλλος». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, ότι σκέφτηκα το είπα και το άκουσαν τα παιδιά». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δεν πιστεύω πως αντιμετωπίσαμε κάποια διαφωνία, γιατί ό,τι έλεγε ο άλλος το δοκιμάζα-

με». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι, συμμετείχαν όλοι, όσο περισσότερο μπορούσε ο καθένας να προσφέρει». 
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-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι ήταν ξεκάθαροι. Γρήγορα χωρίσαμε τους ρόλους… Στην αρχή αποφασίσαμε εγώ κι έ-

νας φίλος μου να είμαστε χαρτογράφοι, οπότε δεν θα οδηγούσαμε το ρομπότ αλλά το πήραμε 

κι εμείς ενδιάμεσα, κάναμε δοκιμές και ήταν πολύ ωραία». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, αρκετά με βοήθησε. Πάντα προσπαθώ να συνεργάζομαι με τους άλλους καλά, αλλά για 

το ρομπότ έπρεπε να βοηθήσουμε όλοι για να λειτουργήσει, ο καθένας έδινε διαφορετικές 

απόψεις. Ένα άτομο μπορεί να μην μπορούσε μόνο του να τα καταφέρει». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Πιστεύω θα είχαμε την ίδια συνεργασία, επειδή καταλαβαίναμε πολύ ο ένας τον άλλο και 

στηρίζαμε ο ένας τον άλλο». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε αρκετές δοκιμές, γιατί δεν ήμασταν σίγουροι αν θα τα κάναμε σωστά και τα κα-

ταφέραμε». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 
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«Πιστεύω πως ήταν μέτρια, γιατί στην αρχή μπερδευόμασταν και δεν είχαμε βρει ποιες είναι 

οι σωστές εντολές. Ήμασταν και λίγο αγχωμένοι, επειδή δεν είχαμε ξανακάνει ρομποτική, 

αλλά μετά μόλις το συνειδητοποιήσαμε δεν δυσκολευτήκαμε τόσο και τα καταφέραμε». 

 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, βοηθούσε αρκετά. Είχε αρκετά πράγματα, ήταν απλή η εφαρμογή και κατανοητή». 

 

Υποκείμενο 12 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Ήταν ευχάριστη». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, έδινε κάποιος μια ιδέα κι άμα ο άλλος έβλεπε κάτι το έλεγε και το διορθώναμε». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, βοηθούσαμε πολύ». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 
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«Τις περισσότερες φορές ναι». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Όχι πολύ γρήγορα. Διαφωνούσαμε λίγο και συζητούσαμε και τελικά παίρναμε μια απόφα-

ση». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Χαρά ένιωθα και αποφασιστικότητα γιατί το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Χάρηκα πολύ που τα καταφέραμε». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Αν βλέπαμε ότι κάτι είναι σωστό ναι, αλλιώς διαφωνούσαμε». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Ναι, ναι… κι αν κάτι που έλεγε κάποιος δεν ήταν σίγουρο, το δοκιμάζαμε. Αν ήταν το σω-

στό συνεχίζαμε στο επόμενο, αλλιώς προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι άλλο». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 
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«Ναι πάρα πολύ». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, τη λέγαμε άμα μας ερχόταν μια ιδέα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι όπως είπαμε και πριν αλλά συζητούσαμε και βρίσκαμε λύση». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Ναι, μας άρεσε όλους και συμμετείχαν όλοι». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι τα χωρίσαμε και ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, γιατί ανταλλάξαμε πολλές ιδέες για το ρομπότ, ήμασταν χαλαροί να αποφασίσουμε ε-

μείς τι πρέπει να κάνει το ρομπότ και επικοινωνούσαμε καλά». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 
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«Πιστεύω πως ίσως όχι, γιατί θα προσπαθούσα να συνεργαστώ ό,τι και να κάναμε». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Είχαμε βρει πώς να πηγαίνουμε μπροστά, αριστερά, δεξιά, πίσω, απλώς κάναμε περισσότε-

ρη ώρα για να δούμε πώς θα το πάμε μέχρι τον τελικό προορισμό και μετά το κάναμε». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Πιστεύω ναι, γιατί ανταλλάζαμε ιδέες όπως είπα και τα βρήκαμε σχετικά εύκολα παρόλο 

που κάναμε πρώτη φορά ρομποτική». 

 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, ήταν μια εφαρμογή που μας βοήθησε, γιατί όλοι μπορούσαμε ταυτόχρονα να βλέπουμε 

και να βάζει ο καθένας αυτό που σκέφτηκε την ώρα που ο άλλος προγραμμάτιζε κάτι». 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

 

Υποκείμενο 13 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Πιστεύω ήταν αρκετά καλή, τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιμα και τα καταφέραμε». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  
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«Ναι ανταλλάξαμε αρκετές ιδέες μεταξύ μας». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, βοηθούσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι η καλή συνεργασία μας βασίστηκε σε αυτή τη βο-

ήθεια που έδινε ο ένας στον άλλο». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι, τα καταλαβαίναμε, ήταν πολύ σαφή αυτά που συζητούσαμε. Αν υπήρχε πρόβλημα και 

δεν τα καταλαβαίναμε, νομίζω ότι δεν θα κερδίζαμε το τρόπαιο». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι, δημοκρατικά. Ίσχυε αυτό που έλεγαν οι περισσότεροι, η πλειοψηφεία». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Λίγο άγχος, περιέργεια για το πώς θα φτάσουμε στο τέλος και χαρά». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 
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«Ένιωσα ενθουσιασμό». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, διότι τα παιδιά έλεγαν πολύ κατανοητά πράγματα, ήμασταν όλοι άνετοι και λειτουρ-

γούσαμε πολύ καλά». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Ναι…Βέβαια το συζητούσαμε πρώτα, αλλά νομίζω καταλήγαμε γρήγορα». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Πιστεύω ναι… λειτουργούσε έτσι σωστά όλη η ομάδα και η ροή της δραστηριότητας». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, ο καθένας ήταν ο εαυτός του (τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω)». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Όχι πολλές, αλλά ναι και τις αντιμετωπίσαμε γρήγορα». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

 

«Βοηθήσαμε όλοι στη δραστηριότητα». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 
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«Ναι ήταν ξεκάθαροι. Αν και είχε ο καθένας το δικό του ρόλο, όλοι βοηθούσαμε το σύνολο 

και ο καθένας με τον δικό του τρόπο την ομάδα». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, γιατί στην αρχή ήμουν αρκετά ντροπαλή, αλλά καθώς συνεχιζόταν το παιχνίδι ανοιγό-

μουν πιο πολύ, έλεγα ιδέες για το πώς θα κινηθεί το ρομπότ και ένιωσα άνετα». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Πιστεύω θα είχαμε την ίδια συνεργασία. Το ρομπότ ήταν νομίζω ο μικρότερος παράγοντας, 

γιατί όλα τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιμα και θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι, αρκετές μάλιστα, όπου πολλές από αυτές δεν πέτυχαν, αλλά μετά από πολλές προσπά-

θειες τα καταφέραμε». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Ναι, αν και στην αρχή βάλαμε διαφορετικούς προγραμματισμούς. Στο τέλος, αφού βλέπαμε 

πώς αντιδρά, κατανοήσαμε πώς λειτουργεί το ρομπότ και τελικά βάλαμε τα σωστά εικονί-

δια». 
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-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι, βοήθησε, διότι τα λάθη τα διορθώναμε με μεγάλη ευκολία και ήταν όλα οργανωμένα». 

 

Υποκείμενο 14 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Η συνεργασία ήταν πολύ καλή, δε μαλώσαμε καθόλου και συμφωνούσαμε μεταξύ μας». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι και όποια πιστεύαμε ότι είναι λάθος την απορρίπταμε». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, εξηγούσαμε πολύ τι κάναμε, αυτό που βάζαμε στο τάμπλετ για ποιο λόγο το βάλα-

με…τέτοια πράγματα». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Τις περισσότερες φορές ναι, αλλά μπορεί να υπήρχε κάποια ιδέα που να ήθελε και δεύτερη 

εξήγηση ή περισσότερες». 
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-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι, γιατί το τεστάραμε κι αν βλέπαμε ότι μια λύση οδηγεί το ρομπότ στο να τρακάρει, τότε 

την απορρίπταμε και χρησιμοποιούσαμε μια άλλη». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Ένιωσα ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό, χαρά και λίγο αγωνία στο τέλος γιατί δεν έ-

στριβε κι έλεγα αχ θα τρακάρουμε». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που φτάσαμε στο θησαυρό». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, συμφωνήσαμε με αρκετή ευκολία κι όποια διαφωνία είχαμε τη βλέπαμε στην πράξη». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Ναι τα γράψαμε στο χαρτί εύκολα, μετά κάναμε όσα έπρεπε και καταφέραμε να συνεργα-

στούμε». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 
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«Ναι, ακούγαμε ο ένας με τον άλλο τις απόψεις μας και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, χωρίς προβλήματα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Όχι, δεν είχαμε καμιά διαφωνία, γιατί τα κάναμε όλα στην πράξη κι έτσι βλέπαμε αν κάτι 

δουλεύει ή όχι». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

«Πιστεύω ναι…Εμείς στη χαρτογράφηση και οι άλλοι στην οδήγηση». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι εμείς ήμασταν οι χαρτογράφοι που καταφέραμε και κάναμε την πορεία και οι οδηγοί 

κατάφεραν να φτάσουν στο θησαυρό με τις δικές μας οδηγίες». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, γιατί ειδικά στις δοκιμές που κάναμε βλέπαμε αν θα τρακάρει κι έτσι συνεργαζόμασταν 

στο να βρούμε μια καλύτερη ιδέα». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 
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«Δεν ξέρω…Πιστεύω ότι ίσως θα είχαμε μια μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί εδώ ήταν πιο ξεκά-

θαρα τα πράγματα». 

 

-Επειδή ήταν ξεκάθαρες οι οδηγίες και οι ρόλοι που είχατε; 

 

«Ναι έτσι νομίζω». 

 

-Αν αντίστοιχα είχατε τις ίδιες συνθήκες απλά χωρίς να υπάρχει ένα ρομπότ; 

 

«Θα είχαμε πάλι καλή συνεργασία». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε πολλές δοκιμές, ειδικά και στην χαρτογράφηση συζητήσαμε πολύ για να δούμε 

με ακρίβεια αν το ρομπότ θα περάσει από τα εμπόδια και θέλαμε λίγες παραπάνω δοκιμές για 

να βρούμε πώς να πάει το αυτοκίνητο μπροστά και πίσω». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Μπορώ να πω ότι δυσκόλεψε μερικά άτομα, επειδή οι συμβολισμοί ήταν λίγο δύσκολοι και 

ήταν πρώτοι φορά που βλέπαμε κάτι τέτοιο». 

 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Βοήθησε, γιατί ήταν ξεκάθαρα σχετικά τα πράγματα. Ήταν εύκολα όλα έτσι όπως υπήρχαν 

μέσα για να τα χρησιμοποιήσουμε». 

 

Υποκείμενο 15 
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- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Μια χαρά, καλή ήταν». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι ανταλλάξαμε ωραίες ιδέες». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, βοηθούσε. Εγώ ήμουν οδηγός και με βοήθησαν πολύ που μου έδιναν οδηγίες πώς να 

προχωρήσω. Κι εγώ έλεγα κάποια πράγματα και δίναμε ιδέες για να βοηθήσει ο ένας τον άλ-

λο». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι τις καταλαβαίναμε». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Ναι, τις δοκιμάζαμε όμως και όποια ήταν η πιο εύκολη και χρήσιμη την κάναμε». 
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-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Αγωνία και χαρά. Λίγο άγχος όταν οδηγούσα το αυτοκίνητο για να μην πέσω πάνω στα δέ-

ντρα». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

«Χαρά που τα καταφέραμε». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, συμφωνούσαμε και όπως είπα και πριν ότι ήταν πιο χρήσιμο το κρατούσαμε». 

 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Θέλαμε λίγο χρόνο, αλλά καταφέρναμε και βρίσκαμε τη σωστή λύση». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Ναι, πολύ». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, πάντα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Όχι έντονα. Είχαμε διαφορετικές ιδέες αλλά τις δοκιμάζαμε και βλέπαμε αν κάτι είναι σω-

στό ή λάθος». 
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-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

«Ναι». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι σεβόμασταν τι έπρεπε να κάνει ο άλλος και όταν χρειαζόταν βοήθεια τον βοηθούσαμε. 

Κι εμένα με βοηθούσαν τα παιδιά». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, γιατί έπρεπε να γνωριστούμε καλά για να τα καταφέρουμε». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Ανάλογα αυτό που θα κάναμε». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε αρκετές και αυτό μας βοήθησε πολύ». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Νομίζω ναι, αν και ήταν πρώτη φορά που έκανα ρομποτική». 
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-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Βοήθησε, γιατί είχε πολλά πράγματα εύκολα να τα καταλάβεις. Δηλαδή, να στρίψεις δεξιά ή 

αριστερά, να ξεκινήσεις, να σταματήσεις». 

 

Υποκείμενο 16 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Ήταν καλή, στην αρχή τα δύο παιδιά κάναμε λίγη περισσότερη δουλειά γιατί τα άλλα δύο 

παιδιά ντρεπόντουσαν λίγο, αλλά μετά καταφέραμε να συνεργαστούμε καλά και να τερματί-

σουμε τη δοκιμασία». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, είχαμε βέβαια και μερικές διαφωνίες». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, βοηθούσε ο ένας τον άλλο, αλλάζαμε και ρόλους άμα χρειαζόταν». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 
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«Ναι τις καταλαβαίναμε». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Όταν λέγαμε τις ιδέες μας, τις δοκιμάζαμε όλες και όποια δούλευε τη χρησιμοποιούσαμε. 

Αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Χαρά όταν τα καταφέρναμε και βρίσκαμε πώς θα προχωρήσει το αυτοκίνητο. Δεν με πείρα-

ζε όταν δεν τα καταφέρναμε». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Χαρά». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, συμφωνούσαμε πολύ εύκολα, δεν υπήρχαν πάρα πολλές ιδέες διαφορετικές, συνήθως 

είχαμε την ίδια σκέψη και γι’ αυτό μπορέσαμε να τα καταφέρουμε πιο γρήγορα». 

 

 

- Οπότε πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Ναι». 
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-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Τις ακούγαμε όλες τις απόψεις και τις δοκιμάζαμε». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Στην αρχή κάποιοι δεν την εκφράζανε πολύ εύκολα γιατί ντρεπόντουσαν, άσχετα που δεν 

τους δώσαμε εμείς κάποιο σήμα ότι δεν τους θέλουμε να μιλήσουν, αλλά στην πορεία ναι όλα 

τα παιδιά». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δεν είχαμε πάρα πολλές διαφωνίες, επειδή είχαμε όλοι την ίδια ιδέα, ναι τις αντιμετωπίζα-

με». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

«Πιστεύω πως συμμετείχαν όλοι». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι, οι δύο έπρεπε να σημειώνουν και να υπολογίσουν τι θα έπρεπε να κάνει το αυτοκίνητο 

και όλη η ομάδα έπρεπε να προγραμματίσει το ρομπότ, ώστε να τα καταφέρει και οι οδηγοί 

το οδηγούσαν ανάλογα με τις οδηγίες των χαρτογράφων». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 
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«Πιστεύω πως θα συνεργαζόμασταν σε ό,τι και να γινόταν, αλλά το ρομπότ ήταν μια καλή 

ιδέα, γιατί θα μαθαίναμε και κάτι που είναι πολύ μοντέρνο και κάτι με το οποίο δεν έχουμε 

ασχοληθεί ξανά». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Πιστεύω πως δεν θα διέφερε, όμως με το ρομπότ υπήρχε λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για τη 

δραστηριότητα». 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Αρκετές δοκιμές κάναμε. Μερικές φορές πέφταμε στο ποτάμι ή χτυπούσαμε τα δέντρα, αλλά 

τα καταφέραμε κάποια στιγμή». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Στην αρχή μας προβλημάτισε λίγο το πώς θα πηγαίνει μπροστά, αλλά μετά καταλάβαμε πώς 

γίνεται και αμέσως σκεφτήκαμε πώς θα είναι η όπισθεν, οπότε ήταν αρκετά εύκολος. Τη 

στροφή τη βρήκαμε αμέσως». 

 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Λόγω του ότι ήταν πάρα πολύ εύκολη και κατανοητή από οποιονδήποτε στην ομάδα, βοή-

θησε ώστε να συνεργαστούμε, να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς γίνεται μια κίνηση κι ο καθένας 

να κάνει από μία για παράδειγμα». 

 

ΟΜΑΔΑ 5  
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Υποκείμενο 17 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Ήταν καλή, τα πήγαμε και οι τέσσερις υπέροχα. Λίγο, όταν οδηγούσαμε το ρομπότ πέφταμε 

πάνω στα δέντρα». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ναι, πολλές. Λίγο τα δύο παιδιά νιώθω ότι έλεγαν περισσότερα πράγματα και συνεργάζο-

νταν πιο πολύ μεταξύ τους, αλλά κι εμείς βοηθούσαμε, εντάξει». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, πάρα πολύ. Εγώ βοηθούσα, φώναζα, έδινα οδηγίες περισσότερο». 

 

-Με ποιο τρόπο γινόταν αυτό; 

 

«Όταν κάποιος πήγε να οδηγήσει το ρομπότ, οι άλλοι βοηθούσαμε να μην πέσει πάνω στα 

εμπόδια. Λέγαμε δεξιά, μπροστά…» 

 

-Δίνατε οδηγίες δηλαδή; 

 

«Ναι δίναμε οδηγίες και συζητούσαμε». 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 
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«Φυσικά, ναι». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις, για παράδειγμα στην αρχή για το πώς θα κινηθεί 

το ρομπότ ή για το πώς θα προγραμματιστεί το ρομπότ, φτάνατε γρήγορα σε μια λύ-

ση;  

 

«Ναι φτάναμε πολύ γρήγορα νομίζω. Απλά σκεφτόμασταν κάθε ιδέα, α είναι σωστό αυτό, 

είναι λάθος το άλλο». 

 

-Πώς καταφέρατε να φτάσετε στη λύση; 

 

«Με συνεργασία, συζητούσαμε, βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο…Αυτό». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Τα συναισθήματα ήταν πολύ ωραία, χαίρομαι που συνεργάστηκα με τα παιδιά». 

 

-Όταν λες ωραία συναισθήματα, μπορείς να μου πεις ποια εννοείς συγκεκριμένα; 

 

«Χαρά γιατί γελούσαμε, λέγαμε αστεία και διασκεδάζαμε πολύ. Ένιωσα, βέβαια και λίγο λύπη 

γιατί δεν πήρα πάρα πολύ το ρομπότ σε σχέση με τους άλλους, αλλά περισσότερο χαρά». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Επιτέλους χαρά και ανακούφιση, γιατί τα καταφέραμε». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 
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«Ναι, έλεγε κάποιος μία ιδέα, λέγαμε κι εμείς και την κάναμε. Αν ήταν λάθος, κάναμε την 

ιδέα του άλλου». 

 

 

- Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Όχι πολύ γρήγορα». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Φυσικά, ναι, όλοι ακούγαμε όλα τα παιδιά». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Ναι, λέγαμε ανοιχτά τη γνώμη μας». 

 

-Ένιωσες κάποια στιγμή να μην σε αφήνουν οι άλλοι να πεις αυτό που θέλεις; 

 

«Όχι, με άφηναν να πω την άποψή μου, ήμασταν όλοι ίσοι». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Όχι. Ίσα ίσα, τις ίδιες ιδέες είχαμε σχεδόν». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

«Ναι, όλοι. Και οι τέσσερις». 

 

-Πριν ανέφερες όμως ότι δεν πήρες πολύ το ρομπότ και ότι αυτό σε στενοχώρησε. 
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«Ναι γιατί κι εγώ δεν το έχω πολύ με τα ρομπότ και από επιλογή μου άφησα τους άλλους δύο 

που φαίνεται να ξέρουν καλύτερα από ηλεκτρονικά πράγματα». 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι, ξεκάθαροι ήταν». 

 

-Εσύ ποιον ρόλο είχες αναλάβει; 

 

«Ήμουν ο χαρτογράφος. Βοηθούσα όποτε έπεφτε κάπου το ρομπότ, το έβαζα στη θέση που 

θέλαμε, βοηθούσα και στα δοκιμαστικά εκεί φώναζα και έδινα οδηγίες». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Πάρα πολύ». 

 

-Με ποιον τρόπο; 

 

«Ήταν πιο ενδιαφέρον. Χαρήκαμε όλοι που συμμετείχαμε». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Πιστεύω πως θα είχαμε την ίδια συνεργασία, γιατί είχαμε ίδιες ιδέες, οπότε μπορεί να τα 

καταφέρναμε τόσο καλά όσο και σε αυτή τη δραστηριότητα». 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 
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«Ναι, κάναμε αρκετές δοκιμές και μας βοήθησαν πολύ». 

 

-Πώς σας βοήθησαν οι δοκιμές; 

 

«Μας βοήθησαν να καταλάβουμε πού κάναμε λάθος, για να το φτιάξουμε».  

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Και εύκολη θα έλεγα και δύσκολη. Ήτανε νομίζω λίγο πιο δύσκολο παρά πιο έυκολο, γιατί 

μπερδευόμασταν λίγο. Ήταν η πρώτη φορά που το βλέπαμε και είχαμε αγχωθεί λίγο στην αρ-

χή.  Δεν ξέραμε, ψάχναμε, βάζαμε όλοι τα χέρια μας στο τάμπλετ να δοκιμάσουμε ιδέες και 

μπερδευόμασταν. Μετά, όμως, ένας ένας έβαζε αυτό που έπρεπε όταν βρήκαμε και πώς να 

βάλουμε σωστά τις εντολές και τα καταφέραμε». 

 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι πολύ μας βοήθησε. Σκεφτόμασταν, λέγαμε τις ιδέες μας και τις βάζαμε στην εφαρμογή 

αμέσως. Είχε και πολύ χώρο να γράφουμε…γενικά ήταν εύκολη για όλους νομίζω». 

 

Υποκείμενο 18 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Πολύ ωραία ήταν, περάσαμε καλά, διασκεδάσαμε, μάθαμε να συνεργαζόμαστε με παιδιά 

που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο ». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  
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«Ναι, βάζαμε να πηγαίνει το ρομπότ ευθεία, αριστερά. Ψάξαμε να βρούμε ποιο είναι το 

μπροστά και το πίσω…». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τον άλλο να βρει το συνδυασμό για να προχωρήσει το 

ρομπότ για παράδειγμα και γενικά για να γίνει το αποτέλεσμα». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ναι, πιστεύω ναι». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Όχι. Ακούγαμε όλοι τις ιδέες των άλλων και ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η σωστή και η 

καλύτερη». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Είχα λίγο άγχος και ήμουν χαρούμενος που ήμουν μαζί με άλλα παιδιά και παίζαμε». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 
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«Χάρηκα πολύ». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Ναι, μια χαρά». 

 

 

- Οπότε πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Όχι πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν ξέραμε και καλά τα κουμπιά, δεν το έχουμε ξανακάνει». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Τις ακούγαμε ναι σαν ήμασταν στο σχολείο και βλέπαμε άμα ήταν σωστή». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Πιστεύω ναι». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δεν είχαμε πάρα πολλές, είχαμε μόνο μία για το μπροστά και το πίσω». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

«Ναι! Ήταν δύο χαρτογράφοι και δύο άτομα που χειριστήκαμε το ρομπότ στο τέλος για να το 

οδηγήσουμε στο θησαυρό. Κι όλοι από μια φορά σίγουρα το πήραμε για τις δοκιμές». 

 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 
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«Ναι, ναι». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Ναι, γιατί μας εξηγήσατε και πώς λειτουργεί λίγο στην αρχή, τι κάνουν τα κουμπιά και αυτό 

μας διευκόλυνε. Μάθαμε κάτι καινούριο, ήταν ένα κι εμείς τέσσερις και έπρεπε να περιμέ-

νουμε γιατί είχε ο καθένας τη σειρά του να το χρησιμοποιήσει, λέγαμε τις ιδέες μας και συ-

νεργαζόμασταν, τις βάζαμε στο τάμπλετ και βλέπαμε μετά αν είναι σωστές». 

 

-Πιστεύεις ότι αν κάνατε μια δραστηριότητα χωρίς ρομπότ θα είχατε άλλη συνεργα-

σία; 

 

«Πιστεύω πως όχι, επειδή γίναμε καλή ομάδα και συνεργαστήκαμε καλά τώρα». 

 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Πολλές και μάθαμε έτσι με ποιον τρόπο οδηγείς το ρομπότ. Αν ας πούμε είχαμε το κόκκινο 

χρωματάκι και στους δύο κινητήρες θα λειτουργούσε μια ρόδα και θα έπεφτε στο ποτάμι, στα 

δέντρα…». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο, αλλά το καταφέραμε». 

 

-Γιατί δεν ήταν εύκολο; 

 

«Επειδή δεν ξέραμε καθόλου τα κουμπιά, ήταν η πρώτη μας φορά που κάναμε ρομποτική με 

αυτό το σετ, αλλά το βρήκαμε». 
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-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Ναι επειδή μπορούσαμε να αλλάξουμε τα γράμματα, το χρώμα, τη φορά από τα βελάκια και 

ήμασταν όλοι από πάνω και τα βλέπαμε εύκολα». 

 

 

Υποκείμενο 19 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Η συνεργασία με τα άλλα παιδιά ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν μια νέα εμπειρία για μας. 

Στην αρχή προσπαθούσαμε να μάθουμε ο ένας τον άλλο, ταυτόχρονα το χειρισμό του ρομπότ, 

έτσι ώστε να μάθουμε και να προχωρήσουμε στο θησαυρό». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ανταλλάσσαμε, πολλές ιδέες ήταν σωστές, πολλές λάθος, αλλά δεν το βάλαμε κάτω και προ-

χωρήσαμε». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  

 

«Ναι, προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση, άλλοτε ήταν λάθος, άλλοτε ήταν σωστή, αλλά οι 

περισσότερες ιδέες που σκεφτήκαμε ήταν σωστές». 

 

-Ωραία. Και πώς βοηθούσε ο ένας τον άλλο; 

«Λέγοντάς του ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος προτείνοντας μια νέα ιδέα». 
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-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Τις κατανοούσε, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό». 

 

-Γιατί το πιστεύεις αυτό; 

 

«Γιατί όταν ένα παιδί είχε το τάμπλετ νόμιζε ότι αυτό που λέει είναι η σωστή ιδέα, ενώ των 

υπόλοιπων ότι είναι λάθος και δεν άκουγε τόσο». 

 

-Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Την εκφράζαμε αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπήρχε παιδί που ήθελε να περάσει η δική 

του γνώμη, αλλά στο τέλος ακούστηκαν και οι δύο γνώμες». 

 

-Άρα άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Σε μέτριο βαθμό θα έλεγα». 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Όχι, δεν φτάναμε καθόλου γρήγορα σε μια λύση, γιατί κάναμε 45 λεπτά να φτάσουμε στον 

θησαυρό. Λίγο μπερδευόμασταν, κάναμε λάθη και τα διορθώναμε». 

 

-Ήσασταν όμως μέσα στο χρόνο. Δεν ξεπεράσατε τη μία ώρα. 

 



142 
 

«Δεν τον ξεπεράσαμε, αλλά πιστεύω ότι…εντάξει ήταν η πρώτη μας φορά που κάναμε κάτι 

τέτοιο, αλλά δεν θα έπρεπε να κάνουμε τόσο μεγάλο χρόνο νομίζω. Θα μπορούσαμε και σε 

μισή ώρα». 

 

-Πίστευες δηλαδή ότι θα συμφωνούσατε πιο εύκολα κι αυτό δεν έγινε; 

 

«Ναι, ναι». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Άγχος, αρκετό άγχος και αγωνία για το τι θα κάνουμε. Και χαρά όμως γιατί διασκεδάσαμε». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 

 

«Χάρηκα αρκετά, γιατί για το αποτέλεσμα βοήθησα και έδωσα κι εγώ ιδέες για το πώς να 

προχωρήσουμε και να πάμε στο καλύτερο. Ήταν πολύ ωραίο, γιατί μετά από αρκετές προ-

σπάθειες των 45 λεπτών φτάσαμε στο τέλος». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

 

«Μέτρια. Γιατί όπως είπα όποιος έχει τον χειρισμό προσπαθεί πιο έντονα να περάσει τη γνώ-

μη του». 

 

-Τον χειρισμό όμως μπορούσατε στις δοκιμές να τον έχετε όλοι. Δεν μοιραστήκατε τον 

χρόνο; 

 

«Ναι μπορούσαμε αλλά μερικές φορές δεν θέλαμε να του στερήσουμε του άλλου τη χαρά, έτσι 

ώστε να είμαστε εμείς το επίκεντρο, θέλαμε εμείς να τον αφήσουμε κι αυτός να χαρεί λιγάκι». 
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-Αυτό, όμως, δεν οδηγεί ίσως στο να μην νιώσεις εσύ χαρά; 

 

«Όχι εντάξει δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και να μην μου έδιναν ας πούμε καθόλου το χειρι-

σμό δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Με ένοιαζε που όλοι μαζί προσπαθούσαμε να τα καταφέ-

ρουμε». 

 

- Γενικά πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

 «Στη χαρτογράφηση στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, γιατί μπερδευτήκαμε με τα εμπόδια, στο 

τελευταίο στάδιο από πού θα πήγαινε το ρομπότ για να φτάσει στο θησαυρό, οπότε μας πήρε 

λίγα λεπτά αυτό και μετά και στον προγραμματισμό θέλαμε χρόνο για να δοκιμάσουμε τις ιδέ-

ες μας. Εσείς μας δώσατε τον χρόνο που έπρεπε, αλλά εμείς κάπως αργήσαμε αν και ήμασταν 

μέσα στο χρόνο». 

  

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Δυο τρεις φορές διαφωνήσαμε νομίζω. Αλλά τις συζητήσαμε και βρήκαμε τη σωστή λύση. 

Πάνω από όλα η ομάδα». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 

 

«Ναι…Πιστεύω πως το ένα μέλος της ομάδας δεν λειτουργούσε τόσο ενεργά, αλλά κι αυτός 

έδωσε μια ιδέα στο πώς να φτάσουμε στο θησαυρό». 

 

-Γιατί πιστεύεις ότι δεν συμμετείχε; 

 

«Γιατί πιστεύω πως δεν έλεγε τόσο έντονα τις απόψεις του. Έντονα, δηλαδή ήταν θέμα χαρα-

κτήρα, γιατί φάνηκε να είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων». 
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-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Προσωπικά εγώ βοήθησα στην αρχή το ένα παιδί και ήμασταν μαζί το “gps”, όπως είχατε 

πει. Λειτουργούσα και σαν οδηγός και σαν χαρτογράφος. Ξέραμε καλά τι πρέπει να κάνου-

με». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

 

«Η χρήση του ρομπότ πιστεύω ότι δεν μας βοήθησε τόσο, γιατί αν είχαμε αρχίσει από την 

αρχή χωρίς το τάμπλετ και συζητούσαμε λίγο θα είχαμε ξεκαθαρίσει πιο γρήγορα το τι έπρεπε 

να κάνουμε και θα μας έπαιρνε λιγότερο χρόνο. Γιατί με το που είδαμε κι εγώ και τα άλλα 

παιδιά το ρομπότ, κατευθείαν ενθουσιαστήκαμε και θέλαμε να μπούμε στο ψητό». 

 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

 

«Δε θα διέφερε τόσο πολύ, αλλά δεν θα ξεφεύγαμε εύκολα και θα τελειώναμε ίσως πιο γρή-

γορα χωρίς να αποσπόμαστε». 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Ναι κάναμε αρκετές δοκιμές, είπαμε απόψεις…Αυτό ήταν άλλωστε και ο λόγος ο οποίος 

χρειαστήκαμε τόσο χρόνο». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 

 

«Στην αρχή μας μπέρδεψε λίγο, γιατί δεν βάζαμε τα σωστά γράμματα στην εφαρμογή, έτσι 

ώστε να λειτουργούν και οι δύο κινητήρες όπως έπρεπε και να είμαστε οργανωμένοι». 
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-Για ποιο λόγο μπερδευτήκατε; 

 

«Δεν ξέραμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ήταν κάτι καινούριο για εμάς. Επίσης, το παιδί 

που είχε βάλει τα γράμματα δεν δεχόταν πολύ τις γνώμες των άλλων όπως είπα και πριν και 

επέμενε στη δική του άποψη». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Μας βοήθησε κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Αν δεν υπήρχε η εφαρμογή δεν θα μπορούσε να 

κινηθεί το ρομπότ. Είχε κάποιες δυνατότητες  μέσα από το τάμπλετ και μας πρόσφερε μεγαλύ-

τερη «άνεση» και ευκολία γιατί ήταν όλα τα κουμπιά κατανοητά και οργανωμένα με τα δια-

φορετικά χρώματα». 

 

 

Υποκείμενο 20 

 

 

- Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τα άλλα παιδιά κατά την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας; 

 

«Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε καλά, συζητούσαμε μεταξύ μας για το τι θα κάνουμε και είχα-

με καλή επικοινωνία». 

 

-Ανταλλάσσατε ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ σας;  

 

«Ο καθένας έλεγε τη γνώμη του, εγώ ήμουν χαρτογράφος και ασχολήθηκα περισσότερο με 

την πορεία, αλλά όλοι είδαμε το λογισμικό και ασχοληθήκαμε με τις εντολές». 

 

 

-Βοηθούσε ο ένας τον άλλο όποτε παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα;  
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«Ναι, αλλά κυρίως δοκιμάζαμε τη λύση που πρότεινε το ένα παιδί, που ήταν οδηγός. Αρκετές 

φορές δεν εφάρμοζε τη λύση που προτείναμε εμείς οι άλλοι». 

 

 

-Κατανοούσε ο ένας τις ιδέες του άλλου μέσα στην ομάδα (π.χ για τον προγραμματι-

σμό του); 

 

 

«Ο καθένας έκανε την πρότασή του, ακούγαμε τι έλεγαν οι άλλοι, γινόταν συζήτηση. Λίγο πο-

λύ μιλούσαν όλοι, ακόμη και το ένα παιδί που ήταν ντροπαλό και δεν είχε τόσο έντονο λόγο». 

 

 

 

-Όταν είχατε διαφορετικές απόψεις για τον προγραμματισμό του ρομπότ, φτάνατε 

γρήγορα σε μια λύση;  

 

«Φτάναμε στη λύση πιο αργά από όσο θα μπορούσαμε, γιατί πάντα πρώτα δοκιμάζαμε αυτό 

που έλεγε ένα από τα παιδιά που ήταν οδηγοί. Όταν δε του έβγαινε, δοκίμαζε κάτι που πρό-

τεινε κάποιος άλλος». 

 

 

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

 

 

«Ήμουν πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη, γιατί δεν είχα κάνει ξανά δραστηριότητα με ρο-

μπότ. Μόνο σε κάποια σημεία ένιωσα αγανάκτηση, γιατί θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε 

καλύτερα και πιο γρήγορα και να μην δοκιμάσουμε πρώτα αυτό που έλεγε ο ένας οδηγός». 

 

 

-Ποιο ήταν το συναίσθημα που είχες στο τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα; 
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«Χάρηκα πολύ που φτάσαμε στον τερματισμό με την ομάδα μου και κάναμε τη δοκιμασία! 

Ήταν τέλεια εμπειρία!». 

 

-Συμφωνήσατε με ευκολία μεταξύ σας; 

 

«Κάποιες φορές ναι και κάποιες φορές όχι, γιατί δεν είχαμε όλοι από την αρχή ομαδικό 

πνεύμα. Στο τέλος ήταν καλύτερα τα πράγματα». 

 

-Πήρατε γρήγορα αποφάσεις για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας; 

 

«Καθυστερήσαμε πολλές φορές και κάναμε πολλές πρόβες. Ο ένας οδηγός είχε καταλάβει 

καλύτερα πώς δίνουμε εντολές στο ρομπότ, αλλά ο δεύτερος δεν τον άκουγε και δεν τον άφη-

νε να χειριστεί για πολλή ώρα το ρομπότ. Επίσης έκανε πολλές δοκιμές με ίδιες λάθος εντο-

λές. Στην πορεία το βελτιώσαμε». 

 

-Άκουγε ο ένας τις απόψεις του άλλου μέσα στην ομάδα; 

 

«Γενικά ακούγαμε τι είχε να πει ο καθένας, όλοι μιλούσαμε για το κάθε σημείο της διαδρο-

μής». 

 

-Εκφράζατε εύκολα τη γνώμη σας; 

 

«Έλεγα τη γνώμη μου και συζητούσα με τους συμπαίκτες μου, δεν είχα πρόβλημα». 

 

-Αντιμετωπίζατε τις διαφωνίες μέσα στην ομάδα; 

 

«Επειδή ήμουν χαρτογράφος, προσπαθούσα να τους βάλω όλους να μιλήσουν για να έχου-

με καλύτερο αποτέλεσμα και να μη χαλάσει η διάθεση κάποιου. Στις διαφωνίες έλεγα να 

δοκιμάσουμε όλες τις προτάσεις». 

 

-Συμμετείχαν όλοι ενεργά στη δραστηριότητα; 
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«Και οι τέσσερις συμμετείχαμε, μόνο ένα παιδί ήταν ντροπαλό και μιλούσε λιγότερο, ήταν 

χαρτογράφος, όπως κι εγώ». 

 

-Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα ήταν ξεκάθαροι; 

 

«Ναι, αφού μας τους εξηγήσατε στην αρχή, τους μοιράσαμε και ο καθένας έκανε το κομμάτι 

του». 

 

-Σε βοήθησε η παρουσία και η χρήση του ρομπότ για να συνεργαστείς με τα υπόλοιπα 

παιδιά; 

 

«Ναι, γιατί ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί και έπρεπε ο καθένας να πει την άποψή του, να 

τον ακούσουν οι υπόλοιποι και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να καταλάβουμε πώς να το χει-

ριστούμε και να κάνουμε τη διαδρομή». 

 

-Πιστεύεις ότι η συνεργασία σας θα διέφερε αν δεν κάνατε δραστηριότητα με χρήση 

ρομπότ; 

 

«Ναι. Πιστεύω ότι βοήθησε πολύ η χρήση ρομπότ και ήταν καλύτερη η εμπειρία μας». 

 

-Για ποιο λόγο; 

 

«Επειδή ήταν η πρώτη επαφή για όλους μας, συζητούσαμε περισσότερο, κανείς δεν ήταν αρ-

χηγός για να τα κάνει όλα μόνος του, μάθαμε να δουλεύουμε με ένα ρόλο και κερδίσαμε γνώ-

ση στο χειρισμό». 

 

-Κάνατε δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή του προγράμματος στο ρομπότ; 

 

«Κάναμε πολλές δοκιμές, θα μπορούσαμε και λιγότερες αν είχαν και οι 2 οδηγοί τον ίδιο 

χρόνο να δοκιμάσουν εντολές με το ρομπότ». 

 

-Ο προγραμματισμός του ρομπότ ήταν εύκολη δουλειά για την ομάδα σου; 
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«Καταλάβαμε πώς δίνουμε εντολές, μας δυσκόλεψε κάπως να ονομάσουμε  τις εντολές με τα 

γράμματα για να μη μπερδευόμαστε με το μπρος πίσω, αλλά στο τέλος το καταλάβαμε κι αυ-

τό». 

 

-Η εφαρμογή όπου προγραμματίζατε (περιβάλλον προγραμματισμού)  το ρομπότ βοη-

θούσε στην ομαλή συνεργασία σας; 

 

«Δεν ήταν περίπλοκη η εφαρμογή και μετά από κάποιες δοκιμές μπορούσαμε να πάμε πιο 

γρήγορα. Γενικά μας βοήθησε στο να συνεργαστούμε». 
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Παράρτημα Β:  

Β.1 Παρατηρήσεις ομάδων 

 

 

Παρατήρηση ομάδας 1  

 

Παρατηρητής Α 

 

Στην αρχή οι συμμετέχοντες ήταν διστακτικοί και μαζεμένοι. Μόλις γνωρίστηκαν, άρχισαν 

να έχουν καλή διάθεση. Τα παιδιά είχαν επαφή με την τεχνολογία, καθώς χρησιμοποιούν 

τάμπλετ και υπολογιστή στην καθημερινότητά τους. Κανένα, όμως, δεν είχε ξανά επαφή με 

τη ρομποτική. Είχαν καλή συνεννόηση μεταξύ τους στην ανάθεση των ρόλων που τους δό-

θηκαν. Κατέγραψαν με οδηγίες πώς θα προχωρήσει το ρομπότ. Όταν ξεκίνησαν να προ-

γραμματίζουν φάνηκε να αντιμετωπίζουν δυσκολία στο χειρισμό του περιβάλλοντος, δεν 

κατάλαβαν καλά τι κάνουν τα εικονίδια και ζήτησαν διευκρινίσεις από την ερευνήτρια. Στη 

συνέχεια, κατανόησαν καλύτερα αυτό που έπρεπε να βρουν, έψαχναν τη λύση κάνοντας 

δοκιμές και φάνηκε να διασκεδάζουν αρκετά, διότι γελούσαν συχνά. Είχαν πολλές διαφο-

ρετικές ιδέες και πειραματίζονταν πάνω σε αυτές αποτυπώνοντάς τες σε εντολές στο περι-

βάλλον προγραμματισμού. Διόρθωνε ο ένας τον άλλο, αν κάτι δεν πήγαινε σωστά. Σε με-

γάλο βαθμό υπήρχε συνεργασία και ομαδικό πνεύμα. Παρατηρήθηκε ένας συμμετέχων να 

έχει ηγετικές τάσεις, κυρίως στο κομμάτι του προγραμματισμού και στο χειρισμό του τά-

μπλετ, όπως κι ένα άλλο μέλος που ήταν πιο διστακτικό, δεν συμμετείχε τόσο, αλλά παρα-

τηρούσε και εξέφραζε πιο αραιά τις ιδέες του. Όταν βρήκαν πώς θα κινηθεί το ρομπότ 

μπροστά, πίσω, δεξιά κι αριστερά, η χαρά τους ήταν μεγάλη. Έκαναν δοκιμές και στην ο-

δήγηση, ώστε στο τέλος κατάφεραν μέσα σε πανηγυρισμούς να ολοκληρώσουν με επιτυχία 

τη δραστηριότητα και να φτάσουν στο θησαυρό. Στο τέλος, η ερευνήτρια έκανε ερωτήσεις 

για το τι αποκόμισαν και τα παιδιά ανέφεραν τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελούνταν 

το ρομπότ και τα εικονίδια- εντολές που έμαθαν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. 

 

Παρατηρητής Β 
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Στην αρχή τα παιδιά μιλούσαν χαμηλόφωνα και φαίνονταν να έχουν άγχος για τη διαδικα-

σία. Μετά τη γνωριμία τους χαλάρωσαν και ένιωσαν πιο άνετα. Δεν είχαν γνώσεις πάνω 

στη ρομποτική, παρόλο που ήταν εξοικειωμένα με την τεχνολογία και τη χρήση τάμπλετ. 

Είχαν απορίες για το περιβάλλον προγραμματισμού και τις διατύπωσαν εγκαίρως. Μοίρα-

σαν τους ρόλους τους, κατέγραψαν ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει το αυτοκίνητο και 

ξεκίνησαν λέγοντας ο καθένας τις ιδέες του για το πώς θα κινηθεί το ρομπότ. Έπρεπε να 

βρουν πώς θα πάει μπροστά, πίσω, δεξιά κι αριστερά. Δυσκολεύτηκαν αρκετά στην αρχή 

και ζήτησαν ξανά από την ερευνήτρια να εξηγήσει τι κάνει κάθε εικονίδιο-εντολή. Μόλις 

κατανόησαν τη λειτουργία και εξοικειώθηκαν με το τάμπλετ συζήτησαν αρκετή ώρα και 

αντάλλαξαν ιδέες για το πώς θα προχωρήσει το ρομπότ. Κάθε φορά που ανακάλυπταν μια 

κίνηση, ένιωθαν ενθουσιασμό και χαρά. Διαφωνούσαν ενδιάμεσα και χρησιμοποιώντας 

επιχειρήματα έκαναν δοκιμές και διόρθωναν λάθη. Ένας συμμετέχων προσπάθησε να υπε-

ρισχύσει στη χρήση του τάμπλετ, όμως σε κάποια στιγμή το κατάλαβε και έδωσε κίνητρο 

και στους άλλους να συμμετέχουν πιο ενεργά. Ένα παιδί δεν συμμετείχε πολύ γιατί ντρε-

πόταν, όμως παρατηρούσε κι έδινε λύσεις όταν οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν. Όταν βρήκαν 

όλες τις κινήσεις ήταν πολύ ενθουσιασμένα και έκαναν εξάσκηση στην οδήγηση. Τελικά, 

έφτασαν στο στόχο και κέρδισαν το θησαυρό. Είχαν κατανοήσει πώς κινήθηκε το ρομπότ 

και τι έκανε κάθε εικονίδιο που χρησιμοποίησαν. 

 

Παρατήρηση ομάδας 2  

 

Παρατηρητής Α 

 

Τα παιδιά μπήκαν στην αίθουσα με καλή διάθεση. Η ερευνήτρια έκανε ερωτήσεις για να 

διερευνήσει αν υπάρχει τεχνολογικό υπόβαθρο και από τις απαντήσεις των παιδιών φαίνε-

ται ότι όλα χρησιμοποιούν καθημερινά τεχνολογία και την αξιοποιούν και για εκπαιδευτι-

κούς σκοπούς. Κανένα παιδί δεν είχε προηγουμένως επαφή με τη ρομποτική, μόνο ως ά-

κουσμα. Γι’ αυτό ήταν έντονος ο ενθουσιασμός τους. Έπειτα από την παρουσίαση της ε-

ρευνήτριας για το σετ ρομποτικής και το περιβάλλον προγραμματισμού, τα παιδιά έκαναν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις για τις εντολές και φάνηκε να κατανόησαν τον τρόπο χειρισμού. 

Αφού άκουσαν το σενάριο, χώρισαν τους ρόλους τους πολύ ομαλά και ξεκίνησαν την κα-

ταγραφή της πορείας του ρομπότ. Η συζήτηση εξελίχθηκε καλά και τα παιδιά αντάλλασ-
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σαν ιδέες μεταξύ τους. Σκέφτονταν πώς είναι δομημένο το ρομπότ για να το συνδυάσουν 

με τις εντολές που θα του βάλουν να εκτελέσει. Έκαναν συνεχώς δοκιμές και συνεργάζο-

νταν καλά. Δεν προσπαθούσε κάποιος να υπερισχύσει έναντι των άλλων. Βρήκαν πρώτα 

την όπισθεν και κατάλαβαν ότι πρέπει να αλλάξει η φορά κίνησης του κινητήρα κι έτσι 

βρήκαν και πώς θα κινηθεί μπροστά. Καθόλη τη διάρκεια διασκέδαζαν και δοκίμαζαν νέες 

ιδέες για να βρουν τις κινήσεις αριστερά-δεξιά που λίγο τους δυσκόλεψαν. Υπήρχαν δια-

φωνίες σε κάποια στιγμή, όμως τις έλυσαν συζητώντας και χρησιμοποιώντας επιχειρήματα. 

Τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα. Βρήκαν τον κώδικα, έκαναν εξάσκηση στην οδήγηση 

και μετά κατάφεραν να φτάσουν στο στόχο τους.  

 

Παρατηρητής Β 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αυτής της ομάδας είχαν επαφή με την τεχνολογία και την 

χρήση τάμπλετ και υπολογιστή. Δεν γνώριζαν το σετ ρομποτικής που θα χρησιμοποιούσαν 

στη δραστηριότητα. Μετά την παρουσίαση που έκανε η ερευνήτρια, χώρισαν τους ρόλους 

τους πολύ εύκολα κι άρχισαν να παρατηρούν την πίστα για να καταγράψουν την πορεία 

που θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο-ρομπότ. Δημιουργήθηκε μια απορία από ένα παιδί, 

σχετικά με το εμπόδιο που υπήρχε και πώς θα περάσει από εκεί το ρομπότ. Ένα άλλο παιδί 

του εξήγησε ότι πρέπει να ρίξουν το εμπόδιο για να μπορέσει να προχωρήσει. Αφού δια-

πραγματεύτηκαν και συμφώνησαν όλοι στις οδηγίες, προχώρησαν στον προγραμματισμό. 

Το τάμπλετ ήταν στη μέση και μετά από έντονη ανταλλαγή ιδεών, συμφωνούσαν κι ένας 

κατέγραφε τον κώδικα. Χειρίστηκαν με ευκολία το τάμπλετ και κατανόησαν τη λειτουργία 

κάθε εικονιδίου, αφού βρήκαν γρήγορα την κίνηση πίσω και μπροστά. Περισσότερη ώρα 

χρειάστηκε για να βρουν πώς να κινήσουν το ρομπότ δεξιά κι αριστερά, όμως όταν τα κα-

τάφεραν ήταν πολύ χαρούμενοι. Έκαναν πειραματισμούς για να καταλήξουν στις σωστές 

εντολές, έκαναν πολλές δοκιμές στην οδήγηση και στο τέλος, μέσα σε έντονα ομαδικό κλί-

μα έφτασαν στο ναό με το θησαυρό. Τα μέλη της ομάδας βοηθούσαν συνεχώς το παιδί που 

οδηγούσε με πολύ προσοχή και λεπτομέρειες. Στο τέλος, ένα παιδί ήθελε να μάθει περισ-

σότερες πληροφορίες για εντολές που δεν απαιτούνταν στη δραστηριότητα και η ερευνή-

τρια εξήγησε ό,τι χρειαζόταν για να καλύψει τις απορίες του παιδιού. 

 

Παρατήρηση ομάδας 3 
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Παρατηρητής Α 

 

Οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους και κάθισαν για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η ερευ-

νήτρια τους ρώτησε αν χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία στην καθημερινότητά τους κι 

από τις απαντήσεις των παιδιών φάνηκε πως έχουν επαφή με κινητά, υπολογιστές και τά-

μπλετ που τα χρησιμοποιούν είτε για διασκέδαση είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έπειτα, 

τους παρουσίασε το σετ ρομποτικής, το οποίο δεν γνώριζε κανένα από τα παιδιά. Εξήγησε 

τι περιέχεται στο κουτί, έδειξε από ποια μέρη αποτελείται το ρομποτάκι που θα χρησιμο-

ποιήσουν και μετά συνέχισε με την παρουσίαση του λογισμικού, όπου θα προγραμμάτιζαν 

τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τα παιδιά ρωτούσαν και η ερευνήτρια εξη-

γούσε. Ακολούθησε η εξιστόρηση του σεναρίου και τα παιδιά ξεκίνησαν τη δραστηριότη-

τα. Χώρισαν τους ρόλους κι άρχισαν να καταγράφουν  την πορεία που θα ακολουθήσει το 

ρομπότ, διατυπώνοντας τις ιδέες τους όλοι μαζί. Οι χαρτογράφοι σημείωναν όσα αποφάσι-

ζαν. Όταν τελείωσε αυτή η διαδικασία, ξεκίνησαν να συζητούν πιο έντονα για τον προ-

γραμματισμό του ρομπότ. Υπήρξε μια στιγμή που ο ένας τραβούσε το τάμπλετ από τον άλ-

λο, ενώ ταυτόχρονα έδιναν ιδέες, βοηθούσαν ο ένας τον άλλο και διόρθωναν τα λάθη τους. 

Εφάρμοζαν κάθε σκέψη τους στο τάμπλετ και έκαναν δοκιμές για να δουν αν λειτουργεί. 

Σιγά σιγά ανακάλυψαν τις σωστές εντολές για να προχωρήσει το ρομπότ μπροστά, πίσω, 

αριστερά και δεξιά. Πειραματίστηκαν στο κομμάτι της οδήγησης, υπήρξαν διαμάχες για το 

πώς θα ονομάσουν τις εντολές. Τα συναισθήματά τους ήταν θετικά, γελούσαν συνέχεια και 

φαινόταν ότι διασκέδασαν κάνοντας τις δοκιμές. Όταν στο τέλος έφτασαν στο στόχο τους, 

η χαρά τους ήταν μεγάλη. 

 

Παρατηρητής Β 

 

Έπειτα από την πρώτη γνωριμία των παιδιών, η ερευνήτρια τους παρουσίασε το σετ της 

Lego WeDo 2 και έδειξε στα παιδιά το περιβάλλον προγραμματισμού. Στη συνέχεια, τους 

είπε το σενάριο και τα παιδιά χώρισαν τους ρόλους τους. Δεν υπήρξαν διαφωνίες στο χω-

ρισμό των ρόλων, όπως επίσης παρατηρήθηκε ότι τους τήρησαν εξ αρχής, όπως τους χώρι-

σαν. Τα παιδιά φάνηκε πως ένιωθαν κάπως αμήχανα στην αρχή της δραστηριότητας. Γε-

λούσαν καθώς κατέγραφαν την πορεία του αυτοκινήτου. Όταν ξεκίνησαν να γράφουν τον 
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προγραμματισμό, διατύπωσαν πολλές ιδέες, τις δοκίμασαν και όταν έκαναν λάθος διόρθω-

νε ο ένας τον άλλο. Συχνά έδιναν συμβουλές για βελτιώσεις και πειραματίζονταν εκ νέου. 

Έψαχναν να βρουν λύση στο πώς θα προγραμματίσουν το ρομπότ να κινηθεί μέσα στην 

πίστα και είχαν διάθεση να μοιράζονται τις ιδέες τους, τις οποίες έλεγαν φωναχτά σε όλα 

τα παιδιά. Βρήκαν την όπισθεν, έπειτα το πώς θα κινηθεί μπροστά σκεπτόμενοι ότι είναι η 

αντίθετη κίνηση και άρα ο αντίθετος κώδικας. Αφού ολοκλήρωσαν και με τις κινήσεις δε-

ξιά κι αριστερά, δοκίμασαν να οδηγήσουν το ρομπότ μέσα στην πίστα. Στην τελική τους 

προσπάθεια τα κατάφεραν να φτάσουν στο θησαυρό. Ήταν πολύ ενθουσιασμένα.  

 

Παρατήρηση ομάδας 4  

 

Παρατηρητής Α 

 

Τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους και συζήτησαν με την ερευνήτρια για το αν χρησιμο-

ποιούν γενικά τεχνολογία στην καθημερινότητά τους. Από ότι είπαν τα παιδιά χειρίζονται 

τεχνολογικά εργαλεία. Όσον αφορά τη ρομποτική δεν είχαν ακούσει ή δει ξανά κάτι σχετι-

κό με αυτό που θα έκαναν, πέρα από ένα παιδί που είχε ξαναδεί ρομπότ, όμως όχι εκπαι-

δευτικού χαρακτήρα. Αφού άκουσαν το σενάριο της δραστηριότητας, μοίρασαν τους ρό-

λους τους και ξεκίνησαν τη χαρτογράφηση της πίστας. Οι χαρτογράφοι κυρίως μιλούσαν 

μόνοι τους και κατέγραψαν την πορεία του αυτοκινήτου με μορφή εντολών για να είναι πιο 

εύκολη στο τέλος η οδήγηση. Μοιάζει σαν να χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες. Τα παιδιά 

ήταν λίγο διστακτικά. Πήραν όλα μαζί να προγραμματίσουν το ρομπότ. Κατάφεραν να συ-

νεργαστούν κάπως καλύτερα, καθώς συζητούσαν και άρχισαν να ανταλλάσσουν ιδέες όλοι 

μαζί. Ένα παιδί ενώ ήταν πολύ αμέτοχο και μαζεμένο, μόλις πήρε το τάμπλετ να προγραμ-

ματίσει άλλαξε διάθεση και συμπεριφορά. Μέσα από συζήτηση και πολλούς πειραματι-

σμούς βρήκαν τον σωστό κώδικα για να προχωρήσει το ρομπότ. Κάθε φορά που έβρισκαν 

μια κίνηση ήταν χαρούμενα. Κάθε φορά που δεν λειτουργούσε μια ιδέα τους, δεν το έβα-

ζαν κάτω αλλά προσπαθούσαν αμέσως να σκεφτούν κάτι καινούριο. Χειρίστηκαν με ευκο-

λία το ρομπότ και το τάμπλετ. Κάποιες φορές ρωτούσαν την ερευνήτρια για τις εντολές του 

λογισμικού ως επιβεβαίωση για να εφαρμόσουν αμέσως μετά τη σκέψη τους. Στο τέλος, 

όταν οδηγούσαν το ρομπότ και κατάφεραν να φτάσουν στο ναό, ήταν εμφανώς χαρούμενα 

όλα τα παιδιά. 



155 
 

 

 

Παρατηρητής Β 

 

Οι συμμετέχοντες της ομάδας ήταν αρχικά πολύ διστακτικοί. Μόλις γνωρίστηκαν μεταξύ 

τους, η ερευνήτρια έκανε μια μικρή συζήτηση μαζί τους για να δει αν ξέρουν να χειρίζο-

νται τάμπλετ, υπολογιστές και κινητά στην καθημερινότητά τους. Η πλειοψηφία των παι-

διών ήξερε να χειριστεί τέτοιου είδους συσκευές. Όμως, κανένα παιδί δεν είχε γνώσεις ρο-

μποτικής. Ένα παιδί μόνο είχε δει κάποια στιγμή ένα ρομπότ-παιχνίδι. Η ερευνήτρια προ-

χώρησε στην παρουσίαση του σετ ρομποτικής που θα χρησιμοποιούσαν και του ρομπότ 

που είχε φτιάξει. Εξήγησε στα παιδιά πώς λειτουργεί κι αμέσως μετά τους επεξήγησε το 

λογισμικό που θα χρησιμοποιούσαν. Έδωσε πληροφορίες για τις εντολές που υπήρχαν στο 

περιβάλλον προγραμματισμού, χωρίς να πει ποιον κώδικα θα χρειαστούν. Ενδιάμεσα απα-

ντούσε και σε απορίες των παιδιών και έκανε διευκρινίσεις. Μετά το άκουσμα του σεναρί-

ου, τα παιδιά ξεκίνησαν τη δραστηριότητα. Χώρισαν τους ρόλους τους και προσπάθησαν 

να αναγνωρίσουν την πορεία που θα ακολουθούσε το ρομπότ. Οι χαρτογράφοι την κατέ-

γραψαν με τη μορφή εντολών για να βοηθήσουν στο τέλος τους οδηγούς να κινήσουν το 

ρομπότ στην πίστα. Σε εκείνο το σημείο πιο ενεργητικοί ήταν οι δύο χαρτογράφοι, παρόλο 

που όλοι μαζί αντιμετώπιζαν το πρόβλημα. Το επόμενο βήμα ήταν η καταγραφή του κώδι-

κα για να κινηθεί το ρομπότ. Εκεί τα παιδιά φάνηκε να συνεργάζονται καλύτερα, συζητού-

σαν και έλεγαν ιδέες με βάση αυτά που είχαν καταλάβει από την αρχική παρουσίαση. Βρή-

καν μία μία τις εντολές, κάνοντας συνέχεια δοκιμές και διορθώνοντας τα λάθη τους. Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία φάνηκε να κατανόησαν πως πρέπει να συμμετέχουν όλοι μαζί και 

ο ένας έδινε κίνητρο και χώρο στον άλλο να μιλήσει και να προγραμματίσει. Στο τέλος, 

έφτασαν στο ναό και κέρδισαν τον θησαυρό. Η διάθεσή τους ήταν πολύ καλή και φαίνο-

νταν ενθουσιασμένα. 

 

Παρατήρηση ομάδας 5  

 

Παρατηρητής Α 
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Τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα, είχαν εξοικείωση με τη χρήση της τεχνο-

λογίας. Πιο συγκεκριμένα ήξεραν να χειρίζονται τάμπλετ, εργαλείο που θα χρησιμοποιού-

σαν και στη δραστηριότητα. Παρόλο που οι δύο από τους τέσσερις συμμετέχοντες είχαν 

δει ξανά ρομπότ, ήταν η πρώτη φορά που όλοι θα χρησιμοποιούσαν το σετ ρομποτικής της 

Lego WeDo 2.0. Παρακολούθησαν με προσοχή την παρουσίαση της ερευνήτριας. Φάνηκε 

να τους κίνησε εξ αρχής το ενδιαφέρον, καθώς συμμετείχαν στην ολιγόλεπτη παρουσίαση 

κάνοντας από μόνοι/ες τους ερωτήσεις για να κατανοήσουν τη δομή του ρομπότ και αργό-

τερα στο περιβάλλον προγραμματισμού, πώς γράφονται οι εντολές. Μόλις η ερευνήτρια 

τους είπε το σενάριο της δραστηριότητας, τα παιδιά χώρισαν τους ρόλους τους συζητώντας 

και βλέποντας ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τον κάθε ρόλο. Ξεκίνησαν να συνερ-

γάζονται και να μοιράζονται ιδέες και προτάσεις σχετικά με την πορεία του ρομπότ πάνω 

στην πίστα. Αφού κατέγραψαν την πορεία του αυτοκινήτου μέσα στη ζούγκλα, άρχισαν να 

ανταλλάσσουν ιδέες για τον προγραμματισμό του ρομπότ. Κατανόησαν γρήγορα τη λει-

τουργία του λογισμικού και διαπραγματεύτηκαν, δοκιμάζοντας κάθε φορά, διάφορους τρό-

πους για τις εντολές που θα έδιναν κίνηση στο ρομπότ. Ένα παιδί ανέλαβε σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τα υπόλοιπα το χειρισμό του τάμπλετ. Λίγο αργότερα ήταν εμφανής ο προβλη-

ματισμός των μελών της ομάδας απέναντι σε αυτό το παιδί, αφού εξακολουθούσε να μονο-

πωλεί τη χρήση του τάμπλετ μη αφήνοντας τα άλλα τρία παιδιά να εμπλακούν στη διαδι-

κασία του προγραμματισμού. Παρόλα αυτά συνέχισαν να λένε τις ιδέες τους. Δυσκολεύτη-

καν αρκετά να βρουν πώς θα ξεκινήσει το ρομπότ. Το ένα μέλος κατανόησε το πρόβλημα, 

άλλαξε μια εντολή σε ό,τι είχε γράψει το παιδί που χρησιμοποιούσε μόνο του το τάμπλετ κι 

έτσι κατέληξαν να βρουν την εμπρόσθια και την όπισθεν κίνηση. Αυτό το συμβάν βοήθησε 

το παιδί που δεν μοιραζόταν το τάμπλετ να καταλάβει ότι και οι άλλοι πρέπει να συνδρά-

μουν κι έτσι περιορίστηκε αφήνοντάς τους να προσπαθήσουν αυτό που σκέφτηκαν. Η δια-

δικασία προχώρησε και τα παιδιά ανακάλυψαν και την δεξιά και αριστερή κίνηση. Έκαναν 

πολλές δοκιμές για να μάθουν να οδηγούν σωστά το ρομπότ. Ως προς τα συναισθήματα, 

καθόλη τη διάρκεια και παρά τον εκνευρισμό που υπήρξε, οι συμμετέχοντες είχαν θετική 

διάθεση, έκαναν αστεία και γελούσαν. Στην τελική προσπάθεια οδήγησης, υπήρχε ανυπο-

μονησία, διότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να φτάσουν στο στόχο. Όποτε γινόταν 

ένας κακός χειρισμός ο μαθητής που μονοπώλησε τη χρήση του τάμπλετ έριχνε στους άλ-

λους τις ευθύνες. Έκλεισαν τη δοκιμασία επιτυχώς, φτάνοντας στο θησαυρό και με αρκετά 

θετική διάθεση.  
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Παρατηρητής Β 

 

Τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα είχαν επαφή με την τεχνολογία και γνώσεις 

χειρισμού ενός τάμπλετ. Δεν είχαν επαφή με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό ενός 

ρομπότ, παρά μόνο δύο παιδιά είχαν δει έτοιμο ρομπότ-παιχνίδι, που η χρήση του ήταν ψυ-

χαγωγική καθαρά κι όχι εκπαιδευτική. Όσο η ερευνήτρια έκανε παρουσίαση του σετ ρο-

μποτικής, τα παιδιά συμμετείχαν κάνοντας από μόνα τους ερωτήσεις, κάτι που έκανε εμ-

φανές το ενδιαφέρον τους. Το ίδιο συνέβη και με την παρουσίαση του λογισμικού που θα 

χρησιμοποιούσαν. Με το άκουσμα της δραστηριότητας, χώρισαν αμέσως ρόλους και ξεκί-

νησαν συζήτηση και τον τρόπο που θα κινηθεί το ρομπότ. Υπήρξε διαφωνία για την πορεία 

και τις εντολές που θα προγραμμάτιζαν το ρομπότ να ακολουθήσει. Όταν συμφώνησαν ό-

λοι σε μια κοινή σκέψη, οι χαρτογράφοι σημείωσαν την πορεία του αυτοκινήτου. Επόμενο 

βήμα ήταν ο προγραμματισμός. Φάνηκε να κατανόησαν το περιβάλλον χειρισμού, καθώς 

χρησιμοποιούσαν με άνεση το λογισμικό. Συζήτησαν πάρα πολύ για να βρουν τις κινήσεις 

του αυτοκινήτου. Έκαναν συνεχώς πειραματισμούς και κάθε φορά που μια ιδέα δεν λει-

τουργούσε προχωρούσαν στη δοκιμή μιας νέας σκέψης. Ένα παιδί δημιούργησε εκνευρι-

σμό στα υπόλοιπα μέλη, καθώς δεν τους άφηνε να χειριστούν το τάμπλετ. Η συμπεριφορά 

του ήταν έντονη και επέμενε στις δικές του ιδέες με αποτέλεσμα να δοκιμάζουν ό,τι ήθελε 

εκείνος. Κάποια στιγμή ένα άλλο μέλος τον συμβούλεψε, του είπε πώς να διορθώσουν το 

λάθος που έκαναν κι εκείνος φάνηκε να ακούει, όχι όμως με συγκαταβατική διάθεση. Ά-

φησε και τα άλλα παιδιά να προγραμματίσουν και να κάνουν δοκιμές, παρόλο που η ηγετι-

κή συμπεριφορά δεν περιορίστηκε εντελώς. Σε όλη τη διάρκεια τα παιδιά διασκέδαζαν, 

ακόμη και μέσα από τη δυσκολία που αντιμετώπιζαν με το ένα μέλος τους. Γελούσαν κά-

νοντας δοκιμές και βλέποντας να τα καταφέρνουν ή να αποτυγχάνουν. Προσπαθούσαν να 

βρίσκουν λύσεις κι όταν πετύχαιναν αυτό που ήθελαν ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος. 

Κατάφεραν να φτάσουν στο στόχο του θησαυρού και ήταν ικανοποιημένοι με το τελικό 

αποτέλεσμα.  
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 «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προ-

σβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγρα-

φής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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