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Ζ απνκάθξπλζε απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε κε ελαζρφιεζε κε 

απηέο αληηβαίλεη κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία 

δίλεη πνιιά λέα εξγαιεία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξσλ θαη λα 

πξνηξέςεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο  λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη εηδηθφηεξα 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.  

Έηζη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.) ζηε ζχγρξνλε επνρή ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ζηνρεχνπλ ζηελ 

απφθηεζε ηφζν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, φζν ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλίαο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηεο γλψζεο. Ηδηαίηεξν δε ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ε εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή, πνπ ζπλδπάδεη ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο κε ηελ πιεξνθνξηθή. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο επηιέμακε λα πξνζεγγίζνπκε ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο Μεραληθήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Ρνκπνηηθήο, πνπ είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ  ηνπ καζεηή. Μέζα απφ 

ην παηρλίδη, ηελ ηερλνινγία θαη απιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, επηδηψθνπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηελ πηζαλή κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, πξνο ηελ 

επηζηεκνληθά νξζή θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, ζρεδηάδνληαο θαη 

εθαξκφδνληαο κηα θαηάιιειε δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζηζκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή. 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Λεχθν  Ησάλλε, κέινο 

Δ.ΓΗ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζπλεπηβιέπνληα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηε ζπλερή θαη ζπλεπή ππνζηήξημή ηνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ αμηφηηκν  θ. Φαραληίδε Νηθφιαν, Καζεγεηή 

ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, επηβιέπνληα  ηεο εξγαζίαο κνπ 

γηα ηηο θαίξηεο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπραξηζηψ φιν ην Γηδαθηηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ 

ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

γηα ηε γεληθφηεξε ππνζηήξημε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε».  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην δηεπζπληή ηνπ 8
νπ

 Γπκλαζίνπ Βφινπ θ. πθηψξε 

Αλδξέα γηα ηελ άδεηα ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ηελ 

νκάδα ξνκπνηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή 

πιεξνθνξηθήο ηνπ 8
νπ

 γπκλαζίνπ Βφινπ θ. ακαξά Νηθφιαν γηα ην ρξφλν, ηελ ππνζηήξημε 

θαη ηελ  πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο. Θα ήζεια επίζεο λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ ζπλάδειθν θ. Καινγήξνπ Αλαζηαζία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε 

βνήζεηα ηεο.  

Παξάιιεια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο καζεηέο ηεο ξνκπνηηθήο ηνπ 8νπ  

Γπκλαζίνπ Βφινπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζα, θαζψο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο πνπ ζπλαίλεζαλ γηα λα ηελ δηεμάγσ. 

Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ην ζχδπγφ κνπ Βαζίιε, γηα ηελ 

ππνκνλή θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 
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ΜΔΑ ΑΠΟ ΒΗΩΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

 

Πεξίιεςε 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ην ζεσξεηηθφ κέξνο κηαο ζπζηεκαηηθήο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, κε αληηθείκελν ηελ δηδαζθαιία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ρξήζεο ησλ γξαλαδηψλ, κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά, πινπνηνχληαη πεηξακαηηθά 

πξνγξάκκαηα κε γξαλάδηα θαη ηκάληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαξνχιηα θαη πεξφλεο. Οη 

καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηδάζθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ γηα λα ιχζνπλ ηηο πξνθιήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαιεία, 

δνπιεχνληαο σο νκάδα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα. Απαηηείηαη ζσζηή 

θαζνδήγεζε θαη εθπαηδεπηηθή αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ κεζφδσλ, γηα λα 

νινθιεξσζεί ε ζεκεξηλή δξάζε ησλ ξνκπφη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ 

αλαδεηνχλ ζήκεξα πιένλ θαη νη γνλείο.  

Ζ εξγαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπφ λα παξνπζηάζεη κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο έλλνηαο 

ηνπ γξαλαδηνχ κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε έξεπλα ζην 8
ν
 Γπκλάζην Βφινπ, θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη κεηά απφ ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.  Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο  πεηξακαηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ξνκπφη EV3-

Mindstorms ηεο Lego, ην νπνίν είλαη έλα εχθνια πξνγξακκαηηδφκελν ξνκπφη, πνπ κέζα 

απφ θαηάιιειν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ψζηε λα 

εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ αθνινπζήζεθε  γίλεηαη 

κηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ γξαλαδηνχ, ηηο ρξήζεηο ηνπ θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ζε 

ζπζηνηρίεο, αλάινγα κε ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. Ζ ζρεδίαζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο: www.graasp.eu, 

έλαλ Υψξν Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο (ΥΓΜ) γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ πνπ πεξηιακβάλεη νδεγίεο θαη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

καζεηέο. Σν πξνγξακκαηηδφκελν ξνκπφη αμηνπνηήζεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο (Basic robot, robot gear up  θαη robot gear down), ζχκθσλα κε θχιια 

εξγαζίαο φπσο απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί κέζα απφ ΥΓΜ (Graasp). 

https://p2.desknet.gr/projects/project-000000060502
https://p2.desknet.gr/projects/project-000000060502
http://www.graasp.eu/
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Γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο ζηε γλψζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε 

ηα γξαλάδηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο pre – post test θαη δηεξεπλήζεθε αλ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην πξηλ θαη ζην κεηά. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ελψ 

εξεπλάηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηε δηδαζθαιία 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ζπλνδεπφκελεο απφ 

παξαηεξήζεηο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο. Σέινο, κέζα απφ 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη  ππφινηπνπ πιηθνχ, εμάγνληαη 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 
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THE TEACHING OF THE CHARACTERISTICS AND USE OF GEARS, THROUGH 

EXPERIENTIAL ACTIVITIES 

 

 

Abstract 

 

The present paper will present the theoretical part of a systematic bibliographic review, 

focusing on the teaching of the characteristics and use of gears through experiential 

activities. In educational programs aimed at children, experimental programs with gears 

and straps using spools and forks are implemented. Students and students, on the other 

hand, are taught the characteristics and use of tools to solve the challenges associated with 

the tools, working as a team within specific time frames. Proper guidance and training are 

needed to upgrade existing methods to complete the current work of robots in education, 

something that parents are now looking for. 

The purpose of this thesis is to present a proposal for teaching the concept of gear 

through experiential activities and for this reason a properly designed research was carried 

out at the 8th High School of Volos, during the school year 2019-2020 and after the end of 

the school program. Lego's EV3-Mindstorms robot, which is an easily programmable robot, 

can be programmed to perform specific actions through an appropriate program 

development environment. In the following teaching intervention a reference is made to the 

concept of the gear, its uses and their combination in arrays, depending on the desired 

purpose. The design and teaching of the courses was implemented using the online 

platform: www.graasp.eu, an Exploratory Learning Area (NLM) for the creation of digital 

learning scenarios that include instructions and applications used by students. The 

programmable robot was deployed in three different combinations (Basic robot, robot gear 

up and robot gear down), according to worksheets as designed through Graasp. 

The pre - post test method was used to compare the conceptual change in students' 

knowledge of the cogs and to investigate if there was a statistically significant difference 

between the pre and post test. 

Next, the concept and environment of the use of the process are presented, while the 

literature related to the application of robotics to the teaching of processes in education is 

explored. The following describes the objectives and methodology of the research and 

presents the activities, together with observations and photographic material from the 
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teaching process. Finally, useful statistical conclusions can be drawn from the statistical 

analysis of interview material and other material. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

 

1.1. ΔΗΑΓΧΓΖ  
 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζην αξρηθφ ηεο ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, κε αληηθείκελν ηελ δηδαζθαιία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ γξαλαδηψλ, κέζα απφ ηη; δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

Μέζα απφ ηηο ηζηνξίεο γηα ηα ξνκπφη, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζέηεη γηα παξάδεηγκα 

ηελ ηδέα ηεο ρξήζεο ζπλδπαζκνχ γξαλαδηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ, 

(constructionism) (Γέιιε, 2011). H ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηε ξνκπνηηθή δεκηνπξγεί 

δχν δξαζηεξηφηεηεο, κηα εθπαηδεπηηθή θαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή. Βάζεη βηβιηνγξαθίαο, ε 

νηθνδφκεζε κηαο νκάδαο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο κεηαβιεηέο  θαη έρεη δηαπηζησζεί, φηη 

νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ έληαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθή 

επίδξαζε, ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πξφθιεζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, βξέζεθε πσο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ξνκπνηηθή νληφηεηα, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο νκάδαο καζεηψλ. (Σζηπνπξά, 2020) 

Σα ηειεπηαία έηε παξαθνινπζνχκε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ξνκπνηηθήο, ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, πνπ 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά αθφκε θαη ζε θνηηεηέο. Ζ εθαξκνζκέλε ξνκπνηηθή δηδάζθεηαη 

πιένλ ζηα παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη ζε ειιεληθέο θαη μέλεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ηε ξνκπνηηθή.  

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά, πινπνηνχληαη 

πεηξακαηηθά πξνγξάκκαηα κε γξαλάδηα θαη ηκάληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαξνχιηα θαη 

πεξφλεο. Ωο παξάδεηγκα, δηαλέκνληαη, αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ 

πξνκεζεηψλ, ηα εμαξηήκαηα ζε νκάδεο, γηα παξάδεηγκα έλα θαξφηζη, δέθα καληαιάθηα, 

νθηψ θαξνχιηα (ηέζζεξα κηθξά θαη ηέζζεξα κεγάια), ηέζζεξηο ιαζηηρέληεο ηαηλίεο θαη έλα 

εγρεηξίδην Gearing Up, κε ηε δπλαηφηεηα έλα ξνκπφη λα αλήθεη ζε θάζε κία νκάδα. 

Γίλνληαη νη νδεγίεο θαη ζπλήζσο νη δηδάζθνληεο ζέηνπλ εξσηήζεηο γηα λα ειέγμνπλ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ.  
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Μειέηε επηζεκαίλεη επίζεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε, πξηλ εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα ξνκπνηηθήο, ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο εηδηθά, 

πξηλ ην λεπηαγσγείν. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ςεθηαθά 

ρεηξηζηήξηα, αθφκε θαη ηα κηθξά παηδηά είλαη ζε ζέζε φκσο λα δηεξεπλήζνπλ έλλνηεο πνπ 

ήηαλ πνιχ πξνεγκέλεο γηα απηά. (Sullivan & Kazakoff, 2013) 

Οη καζεηέο κε απηφ ηνλ ηξφπν αξρηθά θαζνδεγνχληαη θαη ελζαξξχλνληαη ζηελ νπηηθή 

παξαθνινχζεζε, δειαδή λα κπνξέζνπλ λα δηαβάζνπλ ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη, αθνχ 

δνπλ πξψηα ηηο εηθφλεο πνπ παξέρνληαη ζε έλα εγρεηξίδην Gearing Up κε Ρνκπφη 

(https://gearup.gr).  

Οη ζπνπδαζηέο απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηδάζθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ, γηα λα ιχζνπλ ηηο πξνθιήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαιεία, 

δνπιεχνληαο σο νκάδα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα ηεο εθκάζεζεο κεηαμχ άιισλ είλαη: 

 έλα ξνκπφη ρξεηάδεηαη ηζρχ πνπ κεηαθέξεηαη ζηνπο ηξνρνχο ηνπ απφ κηα 

πεγή ελέξγεηαο, πνπ βξίζθεηαη ζε καθξηλή απφζηαζε. Ζ θαηεχζπλζε ηεο 

θίλεζεο γηα λα πξνρσξήζεη εκπξφο ην ξνκπφη πξέπεη λα αληηζηξαθεί.   

 Έλα ξνκπφη επίζεο,  ρξεηάδεηαη ηζρχ πνπ κεηαθέξεηαη ζηνπο ηξνρνχο ηνπ, 

απφ κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε, αιιά ε θαηεχζπλζε 

ηεο θίλεζεο δελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη.  

 Έλα ξνκπφη θηλείηαη πην γξήγνξα απφ φ,ηη ε πνζφηεηα ελέξγεηαο  πνπ 

παξέρεηαη, φκσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη ε ηαρχηεηα. Έλα 

ξνκπφη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δχλακε γηα λα αληηκεησπίζεη απφηνκεο 

θιίζεηο θαη ν κεραληθφο είλαη πξφζπκνο λα ζπζηάζεη ηελ ηαρχηεηα. Γηα λα 

απνθηήζεη ηζρχ, πνην εξγαιείν ηνπνζεηείηαη δίπια ζηελ παξνρή – 

ηξνθνδνζία;  

Απηά είλαη κεξηθά βαζηθά βήκαηα γηα ηελ εθκάζεζε ελφο ξνκπφη. Μέζα απφ απηή 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα γξαλάδηα θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπο, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηαρχηεηαο, ηεο ξνπήο θαη ηεο θαηεχζπλζεο κηαο 

ηξνθνδνζίαο – πεγήο. 

Όζνλ αθνξά ηα εξγαιεία πνπ νλνκάδνληαη θαη θεθαιέο εξγαιείσλ κπνξεί λα κελ 

είλαη άκεζα αληηιεπηφ θαη πξνθαλέο ζηνπο καζεηέο θαη θνηηεηέο, αιιά είλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλα ζηνλ θφζκν πνπ δνχκε. Βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο ησλ απηνθηλήησλ, ησλ πνδειάησλ, ησλ αληιηψλ, ησλ ξνινγηψλ, ησλ 
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γελλεηξηψλ, ησλ ζπκπηεζηψλ ησλ ςπθηηθψλ κεραλψλ θαη ζην κεγαιχηεξν εχξνο ησλ 

κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ κεραλψλ, πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ελέξγεηα ζε έξγν. Σα 

ξνκπφη ζήκεξα απνηεινχλ έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε, κε δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο σο εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 

Ο φξνο εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή αλαθέξεηαη ζε ζπζηήµαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα  ηελ θαηαζθεπή κεραληθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ  έρνπλ  ηε  

δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ αλάινγα µε ηηο ζπλζήθεο  

πνπ ηα  πεξηβάιινπλ. Σα  ζπζηήµαηα  απηά κπνξνχλ  λα  ιεηηνπξγήζνπλ  σο  

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ζε έλα µαζεηνθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Φξάγθνπ, 2014). 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ θηιφδνμν 

ζηφρν ζηα ζεκεξηλά ζρνιεία, ζηφρν πνπ επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Γηα λα γίλεη πξάμε, απαηηεί νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ  

εκπιεθνκέλσλ(Ying, Chen, & Faulkner, 2013). Θεσξείηαη σο ζεκαληηθή δεμηφηεηα ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, παξφια απηά ην ζεκεξηλφ καο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη αθφκε 

ζπληεξεηηθφ θαη επηρεηξεί λα ζέηεη σο θχξην ζηφρν ηνλ  πεξηνξηζκφ ησλ ιαζψλ απφ ηνπο 

καζεηέο θαηά ηελ δηδαζθαιία πεξηνξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη αλαδσππξψζεη ηελ αμία ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, πνπ ελζαξξχλεηαη γηα παξάδεηγκα απφ έλα ξνκπνηηθφ 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ην νπνίν αλαπηχζζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ έλα δηαδηθηπαθφ ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ή κέζσ κηαο βηληενπξνβνιήο 

ζεκηλαξίνπ ξνκπνηηθήο. ηφρνο κε ηελ δηαδξαζηηθφηεηα  γίλεηαη ε  επαγσγηθή κάζεζε πνπ 

έρεη θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ξνκπφη κε ρξήζε γξαλαδηψλ, ελζσκαηψλεη σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ηελ ηθαλφηεηα γηα νξγάλσζε, ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ 

δηνξαηηθφηεηα, ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία. ην παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε δηάθνξα μχιηλα αληηθείκελα, ην θνπθινζέαηξν, 

ράληξεο, κπινθ δσγξαθηθήο θ.ιπ., ελψ ζε έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ζην ζπίηη κε ηε λέα 

ηερλνινγία, ππάξρεη πιένλ ε πξνζζήθε λέσλ πφξσλ ζηε κάζεζε (ρξήζε ίληεξλεη). 

Σν LEGO Mindstorms (Modern Teaching Aids, 2013)(Afari &Khine, 2017)   

ζηνρεχεη ζην λα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα θαηαζθεπάζνπλ δηαδξαζηηθά ξνκπφη. 

Σν παθέην LEGO επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ δπλακηθά θαη 

αιιειεπηδξαζηηθά ξνκπφη κε ην lego κπινθ, ηα γξαλάδηα θαη ηνπο αηζζεηήξεο.  Απηά ηα 
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ξνκπφη έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνπο καζεηέο λα εθηεινχλ δηαδξαζηηθά θαζήθνληα. Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα ρηίδνπλ κηα θαηαζθεπή γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην θαηαζθεπήο, πνπ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα αιιάμνπλ ή λα βειηηψζνπλ έρνληαο 

κάζεη ηη είλαη ε αλάδξαζε,  ε πξφδξαζε θαη ν έιεγρνο. 

Με ηελ πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ βίληεν θαη ηελ ζπλερή επαλάιεςή ηνπο, νη πην 

ζπλεζηαικέλνη καζεηέο ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επαγσγηθή δηδαζθαιία θαη ζα 

εθπαηδεπηνχλ ζε ιχζεηο, φπσο ε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηξνρψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ θίλεζε, ε επηινγή δηαθνξεηηθψλ ηξνρψλ γηα δηαθνξεηηθέο ξνκπνηηθέο 

πξνθιήζεηο ή δηάθνξεο επηθάλεηεο δαπέδνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ηθαλφηεηεο απνθηνχληαη 

ζηαδηαθά θαη βειηηψλνληαη κε ηελ επαλάιεςε.   

Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ηαμίδη απφ ηε γε ζηε ζειήλε ην ξνκπφη ζα αθνινπζήζεη έλαλ 

ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ θακππιφγξακκσλ θαηεπζχλζεσλ κε ηε ρξήζε γξαλαδηψλ 

ζρεδηάδνληαο ηειηθά κηα νινθιεξσκέλε δηαδξνκή, πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

λφκσλ ηεο θπζηθήο(Lipson, 20008)).   

Καηά ζπλέπεηα νη πξνγξακκαηηζηέο ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχλ κε ηα εξγαιεία θαη 

έλα επαγσγηθφ ζχζηεκα λα αλαβαζκίζνπλ θαη ην επίπεδν ησλ πεξηζζφηεξν αδχλαησλ 

καζεηψλ.  

Σν LEGO Mindstorms δελ απεπζχλεηαη ζε δεμηνηέρλεο αιιά ζε παηδηά πνπ πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηελ ζπλήζεηα λα ζπλεξγάδνληαη .  

Θα πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα, ζε κηα αλαιπηηθή θαη πην πιαηηά  

θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γξαλαδηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο, κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ζα παξνπζηάζνπκε κηα αλαζθφπεζε ηνπ 

πεδίνπ ησλ ξνκπφη ζηελ εθπαίδεπζε.  

Έπεηηα απφ ην 2000, ηα ξνκπφη θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή γισζζηθήο, 

επηζηεκνληθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη γεγνλφο είλαη, φηη έλα ξνκπφη κπνξεί 

ζήκεξα λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ηνπ εξγαιείνπ ή ηνπ νκφηηκνπ ζηε κάζεζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο καο αλαζθφπεζεο, ελδηαθέξνπλ ζίγνπξα ηνπο 

αξκφδηνπο θαη επηθεθαιήο ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηδξπκάησλ, 

θνηλσληθνχο θνξείο, ην θξάηνο,  θαη φζνπο ζα ήζειαλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο επξχηεξεο 

ζεηηθέο θαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο πηνζέηεζεο ησλ ξνκπφη ζηελ εθπαίδεπζε, πέξα 

απφ ηα πιαίζηα θαηαλφεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηαζηηθψλ  κεραληθψλ κεξψλ. 
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ήκεξα δηαθαίλεηαη θαη φρη κφλν, ζηα πιαίζηα εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη 

ζε πην επξχ πεδίν, φηη νη πην εκθαληηθέο θαη ζεκαληηθέο κεζνδνινγίεο εθπαίδεπζεο, είλαη 

ε ξνκπνηηθή θαη ε εθπαίδεπζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 Έλα πιάλν εθπαίδεπζεο ξνκπνηηθήο ζπκπεξηιακβάλεη κηα αξρηθή εηζαγσγή ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξνκπφη θαη ζηε ζπλέρεηα πξαθηηθή άζθεζε κε ηα ρέξηα, ψζηε ηα 

ξνκπφη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνθχπηεη έλα ηζρπξφ 

αίζζεκα θηεηηθφηεηαο γηα ην ξνκπφη θαη κεγάιν θίλεηξν γηα ηνπο θνηηεηέο. Γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ησλ ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ θπζηθνκαζεκαηηθψλ ζπνπδψλ, ε 

θίλεζε ηνπ ξνκπφη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξαλαδηψλ, απνηεινχλ πξνζνκνίσζε ηεο 

ζεσξίαο, πνπ δηδάζθνληαη ζηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηνπο.   

Γηα παξάδεηγκα ζην Παλεπηζηήκην Macquarie ηεο Απζηξαιίαο, ε έλλνηα ηεο 

πεξηζηξνθήο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, δηδάζθεηαη κε ηηο αξρέο θίλεζεο ησλ ξνκπφη. Σν 

εηθνλίδην ηνπ iRobot ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία ησλ γσληψλ θαη ησλ γεσκεηξεηψλ, 

φπσο επίζεο κε ηελ ρξήζε ξνκπφη δηδάζθεηαη ε θπζηθή, ε ζεσξία ηεο κεραληθήο θαη ε 

κνπζηθή. 

Έλα βαζηθφ αληηθείκελν επνκέλσο απνηειεί ε δηδαζθαιία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο ζην κεραλνινγηθφ πεδίν. ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο ησλ γξαλαδηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζηελ κεραληθή, 

ζηα πιαίζηα κηαο ζπλνιηθφηεξεο πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο ηεο εθκάζεζεο, κέζα απφ ηηο 

ζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο κεζφδνπο ζε παγθφζκην επίπεδν, ψζηε ε εξγαζία λα 

απνηειεί έλαλ νδεγφ γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηνπο εξεπλεηέο, πνπ  κπνξεί λα 

βνεζήζεη, ψζηε λα απαληεζνχλ δηάθνξα εξσηήκαηα. 

Σέινο ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηνρεχεη ζην λα δψζεη έκθαζε θαη ζηηο 

επθαηξίεο έξεπλαο, πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζην ηερλνινγηθφ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν. 

Τπάξρνπλ πνιιά ξνκπνηηθά θηη, απφ ηα ρακεινχ θφζηνπο θηη κνλήο ιεηηνπξγίαο ηα 

LEGO Mindstorms, κέρξη ηα αλζξσπνεηδή ξνκπφη, πνπ θνζηίδνπλ ρηιηάδεο δνιάξηα. 

Τπάξρνπλ ζήκεξα  ξνκπφη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία κε ηερληθψλ 

ζεκάησλ, φπσο είλαη ε γιψζζα, ε κνπζηθή, θαη ηα νπνία απαηηνχλ ην ξνκπφη λα 

ζπκκεηέρεη ζε κνξθή έληνλεο εμαηξεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ζπνπδαζηή. 

 θνπφο καο είλαη λα αζρνιεζνχκε κε ηα θηλνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ξνκπφη BeeBot, πνπ είλαη έλα πνιχρξσκν bug, φπσο ην ξνκπφη πνπ κπνξεί 

λα θηλεζεί, αιιά δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεη εθθξάζεηο ή εθθξάδεηαη πξνθνξηθά. 
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Απηφ ην ξνκπφη είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθκάζεζε καζεκαηηθψλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε 

κηθξά παηδηά. 

 

1.2.   ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ  

 
Τπάξρνπλ δηάθνξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο γηα παξάδεηγκα ε ζεσξία ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ, πνπ δειψλεη φηη ε γλψζε καζαίλεηαη, θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

εκπεηξία.  

Ζ  έλλνηα ηεο θαηαζθεπαζηκφηεηαο, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο, φηη ε κάζεζε ζπκβαίλεη, 

φηαλ έλαο καζεηήο νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ελφο θπζηθνχ ηερλνπξγήκαηνο, κε 

απφηεξν ζηφρν ην θέξδνο ηεο εκπεηξίαο ζηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. Ζ έλλνηα 

απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ πινπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιάλνπ, ψζηε λα 

θαηαζθεπαζηεί κε κέζνδν έλα αληηθείκελν. (Γειή, 2011).  

Δπνκέλσο κε φια ηα  πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νη καζεηέο  καζαίλνπλ θαη εθπαηδεχνληαη 

λα ζθέθηνληαη ινγηθά, λα είλαη δεκηνπξγηθνί, θαη λα απνθηνχλ ζπληνληζκέλε ζθέςε θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππνκνλήο. 

Άιιεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

ζηελ ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε, είλαη νη αξρέο ηεο ελεξγνχο κάζεζεο θαηά ην ζρεδηαζκφ. Ζ  

ζεσξία απηή εηζαγάγεη ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηα παηδηά, πνπ ζρεηίδνληαη, κε ηελ αχμεζε 

ησλ θηλήηξσλ (motivation), θαη ηελ πινπνίεζε κε   εθαξκνγή πεδίνπ, δειαδή κε Hands 

on (ρέξηα πάλσ) κέζνδν. (Virnes & Karna-Lin, How children 's individual's needs 

challenge the design of Educational Robotics) 

Σν απνηέιεζκα ηεο άκεζεο εθκάζεζεο πεδίνπ, είλαη ε  δηεχξπλζε ησλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο κηα ζεσξία αθφκε πνπ ππάξρεη, είλαη απηή ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηαζθεπαζηηζκνχ Vygotsky. χκθσλα κε απηήλ, ν ζπνπδαζηήο απνθηά απηνπεηζαξρία 

θαη ππνκνλή, ψζηε λα θαηαλέκεη ηα θαζήθνληα ζε κηθξφηεξα θαη λα εληάμεη ηηο εξγαζίεο 

ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, θάηη πνπ απνηειεί έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε 

ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε.  

Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ εμεηάδεηαη πάληνηε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο,  είλαη θαη  ε 

ειηθία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε κε ξνκπνηηθά παθέηα κε θνηλσληθά ξνκπφη γηα κηθξά παηδηά, 

Pre-K θαη γηα λεπηαγσγείν κέρξη ηελ 5ε ηάμε). (Robotics in the Classroom ) 
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ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ νξηζκνχ ηεο ξνκπνηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζα πεξηγξαθνχλ ζεκαηηθά πξφηππα βαζηθψλ επξεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηα 

γξαλάδηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαη ζα δνζνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθκάζεζεο κε αλαθνξά ζηα ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο επεθηείλνληαη φρη κφλν ζηα θαηαζθεπαζηηθά πιαίζηα, αιιά θαη 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε ζχγθξηζε κε απηή 

ησλ ππνινγηζηψλ.  

Φπζηθά κέξνο ησλ πην έμππλσλ ξνκπφη είλαη θαη ε βαζηθή κεραλνινγηθή ζρεδίαζε, 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε αλ αλαθέξνπκε σο ηζηνξηθφ 

γεγνλφο ηελ απηφκαηε ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ, πνπ 

είλαη έλα θαηαπιεθηηθφ θαη πεξίηερλν απνηέιεζκα εθαξκνγήο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο 

γεσκεηξίαο, ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηεο κεραληθήο.  

Με 30 δηαθνξεηηθά γξαλάδηα ν κεραληζκφο έδηλε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ 

Ήιηνπ, ηεο ειήλεο θαη ησλ πέληε νξαηψλ πιαλεηψλ κε γπκλφ κάηη εθείλε ηελ επνρή.  

Δπίζεο γηα παξάδεηγκα, νη Chambers, Carbonaro θαη Murray έδεημαλ φηη ε ξνκπνηηθή 

(θαηαζθεπάδνληαο θαη πξνγξακκαηίδνληαο ηα θηη Lego Mindstorms) είλαη απνηειεζκαηηθή, 

γηα λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ γξαλαδηνχ θαη ησλ 

κεραληθψλ κεξψλ κε απνηέιεζκα θαη πιενλεθηήκαηα, πνπ επεθηείλνληαη ζε άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο πηπρέο (Chambers, J. M., Carbonaro, M., & Murray, H.,2008) 

.  

Πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα καο φηη ε ξνκπνηηθή σο  κέζν ππνζηήξημεο γηα ηε 

δηδαζθαιία άιισλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί απφ επηπιένλ έξεπλα, ψζηε λα 

κπνξεί  λα ελζσκαησζεί ζηα καζήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη ζηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ή θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο Απηή ε πξννπηηθή 

απαηηεί πεξηζζφηεξε έξεπλα, ψζηε λα εμεηάζεη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη 

παηδαγσγηθήο αληίιεςεο θαη θνπιηνχξαο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ ρξήζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ξνκπφη.  

Με ηε ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε ξνκπνηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ κεραλνινγηθψλ εμαξηεκάησλ, γξαλαδηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, ζα πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνπκε ηα βαζηθά εξεπλεηηθά ζέκαηα ζηελ εθπαίδεπζε 

ξνκπνηηθήο θαη λα πεξηγξάςνπκε ηπρφλ βηβιηνγξαθηθφ θελφ πνπ ππάξρεη απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Γελ είλαη δηαζέζηκε εχθνια ε βηβιηνγξαθία, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηα γξαλάδηα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο δηδαζθαιία.  
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Οπφηε απφ έλα ζεκαληηθφ εχξνο βηβιηνγξαθίαο ρξεηάζηεθε λα εληνπίζνπκε θαη λα 

αλαιχζνπκε ηηο κειέηεο θαη ηα άξζξα πνπ καο αθνξνχλ, ψζηε λα θαιχςνπκε ην ζέκα 

θαη λα θαζνξίζνπκε ηηο πξννπηηθέο. Οη κειέηεο επηθεληξψλνληαη θαη ζηα νθέιε γηα 

άιιεο θαηεγνξίεο επηζηεκψλ, ηνλίδνληαο ηελ επειημία ηεο ξνκπνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ην εχξνο ηεο ξνκπνηηθήο. 

Σα LEGO Mindstorms είλαη πξντφληα ηα νπνία έρνπλ επηηξέςεη κεραληθνχο (θαη κε 

κεραληθνχο) λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ αθξίβεηα ησλ αηζζεηήξσλ, ηελ 

θαζπζηέξεζε ηνπ θηλεηήξα, ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ θπθισκάησλ, ζε   

ζπλαξκνιφγεζε, ζε πξνγξακκαηηζκνχ ή ηερλεηή λνεκνζχλε.  Δπηπιένλ, απηνί είλαη πνπ  

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλνχλ εχθνια ζέκαηα ζρεδίαζεο πξντφλησλ θαη 

πξσηφηππα. (systems, 2013) 

 Οπφηε απφ ζεκαληηθφ εχξνο βηβιηνγξαθίαο, ρξεηάζηεθε λα εληνπίζνπκε θαη λα 

αλαιχζνπκε ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο θαη ηα άξζξα, ψζηε λα θαιχςνπκε ην ζέκα θαη λα 

θαζνξίζνπκε ηηο πξννπηηθέο ηνπ, σζηφζν πηζηεχνπκε φηη ην θαηαθέξακε. 

 

 

1.3.  ΓΗΑΦΟΡΔ ΦΤΛΟΤ ΣΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ 

 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηα δχν θχιια, αγφξηα θαη θνξίηζηα, θαζψο θαη ηελ ζρέζε πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη ε παιηά αληίιεςε, φηη νη γπλαίθεο πζηεξνχλ ζηνπο 

θιάδνπο ησλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ ζε πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη 

επηιέγνπλ θηινινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο.  

Δχινγν είλαη θαη νη επηζηήκεο STEM λα είλαη αλδξνθξαηνχκελεο. Σν ζηεξεφηππν 

απηφ ηζρχεη αθφκε θαη ζήκεξα ζηελ δηαπαηδαγψγεζε θαη ζηελ γεληθή ζηάζε ησλ 

γπλαηθψλ απέλαληη ζηα δηαθνξεηηθά πξφηππα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα δχν θχιια, 

δηαθνξά πνπ είλαη κεγαιχηεξε, κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ παηδηψλ. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη, φηη ηα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν εγσηζηέο θαη ππεξεθηηκνχλ ηελ 
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ηθαλφηεηά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα ηα νπνία πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζίγνπξα 

γηα απηφ πνπ επηδηψθνπλ λα θάλνπλ. 

Αξηζκεηηθά ππεξηεξνχλ ηα αγφξηα, πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

ξνκπνηηθή. Όκσο αλ αζρνιεζνχλ ζε κηθξφηεξε ειηθία κε ηελ ξνκπνηηθή, ζχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα δελ ζα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα απφ ηα αγφξηα, έρεη 

κεηξεζεί ζηηο έξεπλεο θαη ην ζπλνιηθφ ελδηαθέξνλ ζα απμάλεηαη ζπλερψο, θάηη πνπ 

παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Όηαλ κηα νκάδα εθπαηδεχεηαη ζηελ ξνκπνηηθή, κνηξάδεηαη θνηλά πξνγξάκκαηα θαη 

θνηλνχο ζηφρνπο. Ο θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζε φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην 

θχιιν θαη αλαιακβάλεη ν θαζέλαο κηα δηαθνξεηηθή εξγαζία. Όκσο έρεη παξαηεξεζεί 

φηη ηα αγφξηα δελ ζπλεξγάδνληαη εχθνια θαη δελ κνηξάδνληαη ηελ γλψζε ηνπο εχθνια. 

(Cheng, Huang P. & Huang K., 2013). 

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ηα θνξίηζηα δελ ζέινπλ λα μαλαζπλεξγαζζνχλ κε αγφξηα 

θαη κεξηθά θνξίηζηα απνζαξξχλνληαη απφ ηελ ξνκπνηηθή. 

Σν πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί κε κηα ζπλερή ελαιιαγή ξφισλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ 

πξνρσξεκέλνπο ζε αληίιεςε θαη ηθαλφηεηα καζεηέο, αιιά θαη πην αδχλακνπο, ψζηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα  λα ελαιιάζζνληαη γλψζεηο θαη εκπεηξία κέζα απφ ηελ 

ζπδήηεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία. (Αβξακίδνπ, 2016) 

Μία νκάδα πνπ έρεη λα επηδείμεη δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, απφ ην θάζε κέινο 

πιενλεθηεί, θαζψο έξρεηαη ζε ζπλερή αληηπαξάζεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα 

κέιε.  

Δπίζεο, νη αλνκνηνγελείο σο πξνο ηελ επίδνζε νκάδεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ, σθεινχλ πεξηζζφηεξν ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηηο 

επηδφζεηο ησλ θαιψλ καζεηψλ (Καλάθεο, 1987). 

Σα θνξίηζηα είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά, πεξηζζφηεξν ζπλεξγάζηκα, ρσξίο 

πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, πνπ ππάξρνπλ ζηηο νκάδεο ησλ αγνξηψλ. Σαπηφρξνλα ηα 

θνξίηζηα εχθνια φκσο ζα απνγνεηεπηνχλ ζε κηα απνηπρία. 

Οπφηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, απφ πιεπξάο νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ, φηη 

θαηάιιειε ζχλζεζε είλαη απηή, πνπ πεξηιακβάλεη αγφξηα θαη θνξίηζηα δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  
 

2.1.  ΔΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 

 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ) απνηεινχλ ζεκειηψδεο θνκκάηη ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ. Παξφια απηά, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ρψξεο απηέο έρεη παξαηεξεζεί φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ γηα ηηο Φ.Δ κεηψλεηαη ζπλερψο (Rνcard et al., 2007). Σν πξφβιεκα απηφ απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. πνπ αθνινπζείηαη, θαηά ηελ νπνία 

επηρεηξείηαη ζπλήζσο ε απινπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ε απηνχζηα κεηαθνξά 

ηεο ζην ζρνιείν, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο θηλήηξσλ 

γηα ηελ εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Σζαηζαξψλε & 

Κνπιαηδήο, 2001).  

Ζ απνκάθξπλζε απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε κε ελαζρφιεζε κε 

απηέο αληηβαίλεη κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία 

δίλεη πνιιά λέα εξγαιεία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξσλ θαη λα 

πξνηξέςεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο  λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη εηδηθφηεξα 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εκπινθήο ησλ καζεηψλ/ηξησλ κε ηελ 

ηερλνινγία, ηε κεραληθή θαη ηα καζεκαηηθά ζην πιαίζην ηεο "εθπαίδεπζεο STEM".  Ο  

φξνο "εθπαίδεπζε STEM" αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηνπο ηνκείο ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο κεραληθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ,  πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηππηθά εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, απφ πξνζρνιηθφ έσο 

κεηαδηδαθηνξηθφ βαζκφ, θαη ζε ακθφηεξα πιαίζηα ηεο ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο 

(Gonzalez, & Kuenzi, 2012).  

Σα λέα εξγαιεία, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζπλέβαιιαλ ζηελ 

εμέιημε ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ, αιιά θαη αληίζηξνθα νη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

έδσζαλ ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνχξγησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ (Martin θαη άιινη 

2000). Νεφηεξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, κε θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπο Piaget θαη Papert, 

αλέδεημαλ ην  παηρλίδη ζαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν κάζεζεο. Μέζα απφ απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε γελλήζεθε ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Οη επηζηήκνλεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 
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ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαζθεπή κε ηα ρέξηα, σο πεγή εκπεηξηψλ θαη ε εθηέιεζε ρεηξηζκψλ 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε ηεο  ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, 

έρεη γίλεη έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν πεξηβάιινλ  κάζεζεο ζην ζρνιείν. Δίλαη ζεκαληηθφ 

επνκέλσο λα δηεξεπλεζεί ε αμία ηεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ηδηαίηεξα ν ξφινο ηεο ζην 

λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ζηηο επηζηεκνληθέο αξρέο 

(Chambers, J. M., Carbonaro, M., & Murray, H., 2008). Αξθεηέο κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ  

ελλνηνινγηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ θαη ηε 

κεραληθή, ππνδεηθλχνπλ φηη νη ζπλεδξίεο κε ξνκπφη ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. Ηδηαίηεξα κεγάιε αλάγθε γηα δηεξεχλεζε ζεκεηψλεηαη ζηηο 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ  γηα ηελ  θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαλαδηνχ 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο, ηε ζρεηηθή ηαρχηεηα θαη ηνλ αξηζκφ 

πεξηζηξνθψλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ αξθεηέο ελλνηνινγηθέο παξαλνήζεηο (Chambers, J. M., 

Carbonaro, M., & Murray, H., 2008).  

Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ζεσξίεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ 

(constructivism) θαη ηνπ θνλζηξνπμηνληζκνχ (constructionism) θαη πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε 

κε βάζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (project-based learning). Πάλσ ζε απηέο ηηο ζεσξίεο κάζεζεο,  

νη επηζηήκνλεο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηηο εκπεηξίεο κε ηα ρέξηα θαη ηε ρξήζε 

ρεηξηζκψλ γηα ηελ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, πνπ  σο γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα σο αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη παξάιιεια έλα ηδηαίηεξν ζχλζεην 

πεδίν (Κφκεο, 2001), απνηειεί ηζρπξφ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  πςεινχ 

επηπέδνπ , γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ζηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή θαη ηε 

κεηαθνξά δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Σν 

πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ πξνζθέξεηαη επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ειέγμνπλ έλα 

ρεηξνπηαζηφ κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ηνπο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ ελεξγά κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο πξνγξακκαηηδφκελεο θαηαζθεπέο (Resnick θαη άιινη 1996). Με ην 

πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο λα απνηειεί παξάιιεια θαη πεξηβάιινλ παηρληδηνχ, θηλείηαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, θάλνληαο ηε ξνκπνηηθή απνδεθηή κε κεγάια πνζνζηά απνδνρήο 

θαη κε ηα θαηάιιεια δηδαθηηθά πξσηφθνιια απνδίδεη ζεκαληηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. 
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Οη καζεηέο έξρνληαη ζηελ ηάμε πξηλ απφ ηελ επίζεκε δηδαζθαιία κε δηάθνξεο ηδέεο 

πνπ αληαλαθινχλ θπξίσο ηε δσή ηνπο ή εμαξηψληαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Widodo, Duit 

& Müller, 2002). Απηέο νη ηδέεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο καζεηέο είλαη γεληθψο 

δηαηζζεηηθέο θαη / ή αθειείο ηδέεο πνπ αληηβαίλνπλ ζηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή γλψζε 

(Lautrey & Mazens, 2004). Οη αθειείο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο 

είλαη ζεκαληηθέο, επεηδή απηά ηα είδε ηδεψλ δηακνξθψλνληαη θαη επεξεάδνπλ ηε 

κειινληηθή ηνπο εθκάζεζε. 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο 

επηιέμακε λα πξνζεγγίζνπκε ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Μεραληθήο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, πνπ είλαη έλα 

πεξηβάιινλ πνπ θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ  ηνπ καζεηή. Μέζα απφ ην παηρλίδη, ηελ 

ηερλνινγία θαη απιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, επηδηψθνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ 

πηζαλή κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, πξνο ηελ επηζηεκνληθά νξζή 

θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, ζρεδηάδνληαο θαη εθαξκφδνληαο κηα 

θαηάιιειε δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζηζκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. 

Οη παξάγνληεο θαη νη ζπλζήθεο ηεο κάζεζεο ζηελ ξνκπνηηθή είλαη απνηέιεζκα ησλ 

παξακέηξσλ κε ηηο νπνίεο ζρεδηάδεηαη ε εθκάζεζε.  

Ζ πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο κπνξεί λα είλαη θαζαξά θηινινγηθή ή θαζαξά ζπλεξγαηηθή. 

Μπνξεί λα είλαη δηαδξαζηηθή θαη κε ηε κνξθή πεηξακαηηθήο πξνζέγγηζεο. Θα κπνξνχζε λα 

είλαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο ή δνθηκήο θαη ζθάικαηνο ή φια ηα παξαπάλσ.  

Πνιιέο θνξέο απνηειεί κηα δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο θαη ζπλδπάδεηαη κε ην ειεχζεξν 

παηρλίδη. 

Δπίζεο νη ζπλζήθεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειηθία, ην θχιιν θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ. εκαληηθφο παξάγνληαο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ε νξγάλσζε θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο. 

ήκεξα ην ελδηαθέξνλ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, είηε σο κειέηε είηε δηαδξαζηηθά κε 

απψηεξν ζηφρν λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα ξνκπφη. Με ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη 

ηελ αλάζεζε ξφισλ θαηά ηελ  εθπαίδεπζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη ν καζεηήο 

ζεκεηψζεηο, λα βαζκνινγεζεί, θαη λα εθηειέζεη δηάθνξεο δνθηκέο. πγθεληξψλνληαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν θχιια εξγαζίαο. Απηφο είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο.  

Έλαο άιινο είλαη ην Inventor‟s Workshop ζην νπνίν είλαη ειεχζεξε ε επηινγή ηεο 

θαηαζθεπήο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ 1) 
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επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα δηνξζψλνληαη απφ ηα ιάζε θαη 2) λα ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

αξρηθά λα μεθηλήζνπλ απφ έλα νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ζάξξνο θαη λα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιείο ζηε ζπλέρεηα.  

Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο νκαδηθφηεηαο θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

θνηλφηεηαο ξνκπνηηθήο. Να δίλνληαη νδεγίεο θαη λα επηκνξθψλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο κε 

ζεσξεηηθέο δηαιέμεηο, γηα παξάδεηγκα κεραληθήο θαη θπζηθήο. Σαπηφρξνλα λα 

αθνινπζείηαη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, δίλνληαο ζεκαληηθφ ρξφλν ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν.  

Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο κε ηελ ρξήζε ησλ γξαλαδηψλ θαη ησλ θαλφλσλ θαη λφκσλ 

θπζηθήο βαζίδεηαη ζηελ πεηξακαηηθή έξεπλα θαη ηηο αξρέο ηεο,  πνπ είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ ξνκπφη. Απαηηείηαη πξψηα πείξακα θαη ππνινγηζηηθή ζθέςε θαη ζηε 

ζπλέρεηα επαλάιεςε κε άιινπο ηξφπνπο, κέρξη ην ηειηθφ επηζπκεηφ  απνηέιεζκα. 

Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηελ έξεπλα ηελ επηζηεκνληθή θαη ζηελ εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ 

ξνκπνηηθήο είλαη φηη ιακβάλνπλ ρψξα θαη νη δχν ζε πεδία αζζελψο θαζνξηζκέλα, αιιά 

ππνζηεξίδνληαη απφ γλψζε ησλ λφκσλ θαη ησλ ελλνηψλ. Δπηδέρνληαη κηα ζεηξά 

επαλαζρεδηαζκψλ θαη εθηέιεζεο βεκάησλ κε ελζσκάησζε ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ γλψζεσλ 

πνπ ζα απνθνκίζεη ν καζεηήο. Σέινο έρνπλ νπηηθή αλαπαξάζηαζε φισλ ησλ ελλνηψλ θαη 

ησλ ηδεψλ κέρξη ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν πξφβιεκα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη νη λφκνη απνθηνχλ έλλνηα ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

ιχζεο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηελ 

δηακφξθσζε πεξηνξηζκψλ πνπ κπνξεί λα είλαη ε αλάγθε θακππιφγξακκεο θίλεζεο, ε 

κεηαθνξά θαη ε απφζεζε θνξηίνπ, ην θσο θιπ. 

Οπζηαζηηθά θάζε πξφβιεκα ζρεδηαζκνχ ξνκπνηηθήο είλαη κηα παξακεηξνπνίεζε ελφο 

κνληέινπ θαη απαηηεί, ζχλζεζε, αθαίξεζε, αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε, φζνλ αθνξά ην 

θνκκάηη ηνπ κε ηα γξαλάδηα. Οη δνθηκέο θαη νη επαλαιήςεηο ηξνθνδνηνχλ κε ζθέςεηο θαη 

ηδέεο ηνλ ζπνπδαζηή ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα θάλεη πεηξακαηηζκνχο, απμάλνληαο ηε 

λνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. 

Ζ απελνρνπνίεζε ζην παηδί γηα ην ιάζνο, ε αληίιεςε θαη ε θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ 

ηεο Φπζηθήο θαηεξγάδνπλ ηε ζθέςε θαη δεκηνπξγνχλ ηελ θιίζε πξνο ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο απφ κηθξή ειηθία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

 

 

3.1. Γξαλάδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

 

Ο άλζξσπνο γηα λα θαηαζθεπάζεη ηηο πξψηεο κεραλέο ηνπ, ψζηε λα παξάγεη έξγν θαη 

λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαζίεο ηνπ, αξρηθά θαηαζθεχαζε εξγαιεία πνπ ηνλ βνεζνχζαλ 

ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ. Σα εξγαιεία απηά είραλ αληί γηα δφληηα καληαιάθηα 

θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν. Με ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξνρνχ ηα μχιηλα απηά ηκήκαηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε δάληεο μχιηλσλ ηξνρψλ. Ζ ιίπαλζε δελ πξνθαινχζε θακηά αλεζπρία, 

γηαηί φηαλ έλα δφληη έζπαδε, ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ήηαλ έλα απιφ ζέκα. 

Σν πξψην κεγάιν βήκα πξνο ηα εκπξφο ζην ζρεδηαζκφ ησλ εξγαιείσλ, ήξζε φηαλ 

εγθαηαιείθζεθαλ ηα μχιηλα δφληηα ησλ δνληηψλ θαη ηα δφληηα είραλ ζρήκα, παξφκνην κε 

απηά ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ. Σα γξαλάδηα κε δφληηα αληί γηα 

καληαιάθηα έγηλαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ή ηελ ηνπνζέηεζε μερσξηζηψλ ηεκαρίσλ απφ 

ζθιεξφ μχιν ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι ζην ρείινο ελφο ηξνρνχ. Σα πξψηα κεηαιιηθά 

γξαλάδηα ήηαλ πηζαλφλ ρπηά είηε απφ ραιθφ είηε απφ ζίδεξν. Αθφκε θαη εθείλεο νη πξψηεο 

θαηαζθεπέο, είραλ αλαπηπρζεί κε ζσζηά πξνθίι νδνληνηξνρψλ θαη αλαινγίεο. Αξγφηεξα 

θαηαζθεπάζηεθαλ εξγαιεία ηθαλά λα επεμεξγάδνληαη ηα ζθιεξά δφληηα ησλ γξαλαδηψλ, 

ζηα νπνία πξνρψξεζε ε κεηαιινπξγία  ψζηε νη ζεκεξηλέο ηαρχηεηεο κε ηα θνκκέλα 

δφληηα ηνπο κε αθξίβεηα θαη ρσξίο θζνξέο κε ην ζσζηφ πξνθίι θαη ηηο ιεπηψο ηειεησκέλεο 

επηθάλεηεο λα είλαη βαζηθά πξντφληα ζηε βηνκεραλία. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία 

εθπιεξψλνπλ έλα ζθνπφ, φπνπ πξέπεη λα κεηαδνζεί ε ηζρχο, ή φπνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη 

νη θηλήζεηο ησλ εμαξηεκάησλ ελφο κεραλήκαηνο, ηα γξαλάδηα απνηεινχλ ην βαζηθφ ηκήκα 

κεηάδνζεο θαη ειέγρνπ.(Gears and their lubrication, Evolution of Gears) 
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Δηθόλα 1 Οδνλησηνί ηξνρνί παξάιιεινη, ππό γσλία θαη ζε θάζεηε δηαζηαύξσζε 

Οη ακέηξεηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα γξαλάδηα, πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο  

Σα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε θίλεζεο θαη ηζρχνο απφ ηξνρφ ζε 

έλαλ άμνλα πνπ πεξηζηξέθεηαη πξνο ζε έλαλ άιιν ηξνρφ. Οη ηξεηο θαηεπζχλζεηο ησλ 

αμφλσλ είλαη νη εμήο: 

 Παξάιιεινη  

 ε δηαζηαχξσζε θάζεηα ή ππφ γσλία  

 ε δηαζηαχξσζε  

Ζ  ίδηα κεραληθή εθαξκνγή θαη ινγηθή ηζρχεη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο εξγαιείσλ 

κεηάδνζεο ηζρχνο κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

Ζ εμσηεξηθή  φςε ηεο επηθάλεηαο ησλ άθξσλ νλνκάδεηαη θχθινο βήκαηνο. Ζ ηνκή ηνπ 

βήκαηνο κε ηελ επηθάλεηα ησλ νδφλησλ νλνκάδεηαη γξακκή βήκαηνο. 

Όκνηα κε ηελ επαθή ησλ δχν ηξνρψλ είλαη θαη ε επαθή κεηαμχ δχν θπιίλδξσλ, θαζψο 

θαη  ε επαθή κεηαμχ δχν θψλσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη κε ηελ κεηαμχ ησλ δνληηψλ 

ηνπο επαθή, αλαπηχζζεηαη πάλσ ζε απηνχο ηνπο ζρεκαηηζκνχο, κηα γξακκή. 

Ζ ίδηα πξνυπφζεζε ηζρχεη θα ζηα ηα πδξαπιηθά γξαλάδηα. Ωζηφζν, ε επαθή κεηαμχ 

ησλ επηθαλεηψλ βήκαηνο δελ είλαη πάληα κηα γξακκή, ζηηο θπιηλδξηθέο επηθάλεηεο ε επαθή 

ζα ζπκβεί πάλσ ζε έλα ζεκείν. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ηα δφληηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

απηέο ηηο επηθάλεηεο επίζεο, ζα δεκηνπξγνχλ κφλν έλα ζεκείν επαθήο. 
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Όηαλ επεμεξγάδεηαη ζσζηά, ε θίλεζε κεηαμχ ησλ δνληηψλ γίλεηαη νκαιά, νκνηφκνξθα 

θαη ρσξίο αδηθαηνιφγεην θινληζκφ. Ζ θίλεζε είλαη νκνηφκνξθε θαη ε γσλία έιηθαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη είλαη ζρεδηαζκέλε, ψζηε ην έλα άθξν ηνπ ειηθνεηδνχο δνληηνχ λα εηζέξρεηαη 

ζην νδνλησηφ πιέγκα κε ηελ ηαπηφρξνλε απνδέζκεπζε ησλ άιισλ άθξσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ δνληηψλ, νπφηε  αξθεηά δφληηα λα είλαη ζπλερψο ζε πιέγκα ηελ ίδηα ζηηγκή.  

Αθφκα θη αλ κφλν δχν απφ απηά ηα ειηθνεηδή δφληηα είλαη ζε πιέγκα, ην απνηέιεζκα 

είλαη πνιχ νκαιή κεηαθνξά ηζρχνο. Καζψο ε γσλία έιηθαο απμάλεηαη, ν αξηζκφο ησλ 

δνληηψλ ζε απζφξκεηε επαθή θαη ε νκαιφηεηα ηεο εκπινθήο ησλ δνληηψλ απμάλνληαη 

αληίζηνηρα.  

Λφγσ ηεο γσληαθήο θίλεζεο ησλ δνληηψλ ε ιεηηνπξγία ειηθνεηδψλ γξαλαδηψλ πξνθαιεί 

αμνληθέο σζήζεηο θαη γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ξνπιεκάλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, θαηάιιεια επηιεγκέλα έδξαλα αληεζηξακκέλεο ηξηβήο απνξξνθνχλ ηελ 

ψζεζε. Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ δεχγε ειηθνεηδψλ γξαλαδηψλ ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, ε 

ψζεζε ελφο ζπλφινπ γξαλαδηψλ, αληηζηαζκίδεη ηελ ψζεζε ηνπ άιινπ.  

Τπάξρνπλ σο εξγαιεία, ηα γξαλάδηα πςειήο θαη κεζαίαο ηαρχηεηαο θαη ηα κεησηηθά 

γλσζηά θηβψηηα ηαρπηήησλ, ηα δηαθνξηθά. Δπίζεο γξαλάδηα γηα ηε κείσζε ηεο ρακειήο 

ηαρχηεηαο, θαη ηελ αχμεζε ηεο πςειήο, γξαλάδηα κε κεγάιν βήκα, βαξχηεξα θαη πην 

ηξαρηά,  ειηθνεηδή,  ζπεηξνεηδή,  ινμά ή κε ζηαδηαθά θσληθφ ζρήκα, φπσο θαη κε θσληθνχο 

νδνλησηνχο ηξνρνχο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ απιή ιεηηνπξγία, πνπ έρεη ην ζπλεζηζκέλν 

γξαλάδη.  

Ο ξπζκφο ηεο νιίζζεζεο απμάλεηαη θαη θηάλεη ην κέγηζην φηαλ ηα δφληηα δελ είλαη ζε 

επαθή. Αληηζηξφθσο, ε θχιηζε απμάλεηαη ζην κέγηζην ζηε γξακκή βήκαηνο, θαηφπηλ 

κεηψλεηαη θαη επηζηξέθεη ζην ειάρηζην φηαλ ηα δφληηα ηειηθά αθήλνπλ ην πιέγκα. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εξγαιεία κε θεθιηκέλα γξαλάδηα θαη άιια πνπ έρνπλ ηνπο 

νδνλησηνχο ηξνρνχο ζην εζσηεξηθφ ηνπο κέξνο, ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη ίδηνη 

θαλφλεο θαη ή ίδηα ινγηθή πνπ πξέπεη λα αλαθαιπθζεί απφ ηνπο καζεηέο. 

ε κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηήζεθε ε ζχγθξηζε ησλ πςειψλ ζρέζεσλ επαθήο θαη 

ησλ γξαλαδηψλ ρακειήο ζρέζεο επαθήο γηα ην ίδην θνξηίν (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ & κεραληθψλ). 

Ζ αληνρή νξίζηεθε ζε θάκςε, ε δηάηκεζε ζηελ πεξηνρή επαθήο, θαη επίζεο ε θαλνληθή 

ηάζε θαη κεξηθέο παξάκεηξνη επαθήο, φπσο ε πίεζε επαθήο, ε δηείζδπζε θαη ε δπζθακςία 

επαθήο γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα γξαλάδηα.  
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Γεληθά ηα εξγαιεία είλαη κηα απφ ηηο εθεπξέζεηο, πνπ αθνινχζεζαλ ηελ πξφνδν ηνπ 

αλζξψπνπ κέζα ζην ρξφλν θαη δελ είλαη κφλν πξντφλ ηνπ θιάδνπ ηεο κεραληθήο , αιιά θαη 

λφεζεο.  

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη εξγαιείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε 

βηνκεραλία, αιιά φια απηά ηα εξγαιεία έρνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ, δειαδή ηε κεηάδνζε 

θίλεζεο απφ έλαλ άμνλα ζε άιιν. Γεληθά, ην γξαλάδη απνηειείηαη απφ έλα δεχγνο 

γξαλαδηψλ κε άμνλεο είηε παξάιιεινπο, είηε θάζεηνπο. Μεηαμχ φισλ ησλ νδνλησηψλ 

ηξνρψλ ζηνλ θφζκν, ηα ηέζζεξα πην ζπρλά ζπδεηεκέλα εξγαιεία, είλαη ν νδνλησηφο 

ηξνρφο, ν ειηθνεηδήο νδνλησηφο ηξνρφο θαη ν θσληθφο νδνλησηφο ηξνρφο. 

Σα νδνλησηά γξαλάδηα είλαη νη πην απινί νδνλησηνί ηξνρνί  θαη απνηεινχληαη απφ 

δφληηα παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο, κε πιενλέθηεκα ηελ κηθξή γσλία ηεο 

πίεζεο λα θαηαζθεπάδεηαη κε πην νκαιή θιίζε θαη κε ηελ πεξηζζφηεξν ήπηα  δξάζε, ζε 

αληίζεζε κε ηηο κεγαιχηεξεο, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξε ψζε. Σα ειηθνεηδή 

γξαλάδηα απνηεινχληαη απφ δφληηα θνκκέλα, κε θιίζε σο πξνο ηνλ άμνλα. 

Σα εξγαιεία κπνξνχκε λα πνχκε θαζψο βειηηψζεθαλ αλά ηηο δεθαεηίεο, ζπλερψο θαη 

είλαη θαη πην ήζπρα ζρεκαηίδνληαο ηηο θσληθέο επηθάλεηεο κεηαμχ ησλ δηαζηαπξσκέλσλ 

αμφλσλ, κε πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη κε δηάθνξα θνξηία κεγάια θαη κηθξά λα κπνξνχλ 

δξνπλ πάλσ ηνπο, σζηηθά, αθηηληθά θαη εθαπηφκελα πξνο ηα έδξαλα ππνζηήξημήο ηνπο. 

(ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ & κεραληθψλ) 

Έρεη αλαπηπρζεί έλα ηεθκεξησκέλν εξγαιείν, ε Παγθφζκηα Αμηνιφγεζε ησλ 

Ρνκπνηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ξνκπνηηθψλ ρεηξνπξγηθψλ δηεξγαζηψλ κε 

ηελ ζπλεξγαζία ησλ ξνκπνηηθψλ ρεηξνπξγψλ, κε πνιχ πςειά πνζνζηά ζεηηθψλ 

αμηνινγήζεσλ απφ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ζηε ξνκπνηηθή 

ρεηξνπξγηθή. (Coth & Coth, 2012). Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο, ε απμαλφκελε 

δεκνηηθφηεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηάθνξσλ event ξνκπνηηθήο απφ θξαηηθνχο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο, δελ απνηεινχλ ζίγνπξα θαη ην θαιχηεξν παξάδεηγκα  ξνκπνηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο.  

Δπίζεο φιεο νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, έηζη θαη ηα ξνκπφη 

δηαζέηνπλ  δηαδξαζηηθά  κέζα (ην ινγηζκηθφ ηνπο )   

Σν φθεινο είλαη ε ππνβνιή νξγαλσηηθήο ζθέςεο θαη θαζεθνληνινγίνπ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο  ζχκθσλα κε ην δνκεκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 
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Piaget, πνπ αλαθέξεη φηη ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο  γλψζεο κε 

βάζε ηηο εκπεηξίεο, πνπ αλαθηνχληαη απφ ηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή δσή. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πινπνηήζνπλ κηα θαηαζθεπή, πνπ απνηειεί ηε γλψζε θαη 

βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο ζχκθσλα κε ηνλ Boyle: 

 πλερήο επηπξφζζεηε εκπεηξία  

 Γπλαηφηεηα πιεζψξαο ηξφπσλ θαηαζθεπήο Πξννπηηθέο 

 Πξαγκαηηθφηεηα   

 Κηεηηθή αληηκεηψπηζε θαη άπνςε  

    Δλζσκάησζε ηεο κάζεζεο ζηελ θνηλσληθή εκπεηξία 

   Απηνγλσζία  

Δπνκέλσο θαη νη καζεηέο ζπλεξγηζηηθά καζαίλνπλ καδί κε ηελ ηερλνινγία, 

εμεξεπλνχλ, αιιεινεθπαηδεχνληαη θαη νηθνδνκνχλ κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε. Οη 

ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηεο πξνζέγγηζεο θαηαζθεπαζηψλ είλαη :(Bers et al., 2002 · 

Resnick & Silverman,2005): 

 ε δεκηνπξγία θάηη κεγάινπ θαη ζπνπδαίνπ  

 Κάλνπκε ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο, ελψ αθνξνχλ αθεξεκέλα θαηλφκελα.  

 Αλαδεηνχκε ηζρπξέο ηδέεο  

  Πξνβιεκαηηδφκαζηε. 

 

Ζ Papert έδσζε ηα πξψηα παξαδείγκαηα κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ινγνηχπνπ 

θαη ηε γεσκεηξία ρειψλαο, κε ηε ρειψλα είηε ζην πάησκα, είηε ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή. ήκεξα, απηή ε πξνζέγγηζε εμειίζζεηαη ζηηο νπηηθέο, πξνγξακκαηηδφκελεο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ην κεδέλ απφ ην MIT,  θαη ην BYOB θαη απφ ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Berkeley. Ζ χπαξμε ηνπ ξνκπφη, κηαο θπζηθήο θαηαζθεπήο, δξα σο έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, κεραλή, πνπ πξνζδίδεη ην εξγαιείν ζηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ηα κνληέια ηνπο κε επθνιία, 

νξγαλσηηθφηεηα θαη επηδφζεηο. 

Πξνηείλνληαη επίζεο ξνκπφη, φπσο ην Πξνγξακκαηηδφκελα ηνχβια ηνπ LEGO γηα ην 

ζρεδηαζκφ κηθξφθνζκσλ.  

Οπφηε ζχκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο θαη ησλ εηδηθψλ, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή  

(Jonassen, Mind Tools) απνηειεί κάζεζε θαη φρη δεμηφηεηα, αιιά θπξίσο αλάπηπμε ηεο 

ζθέςεο θαη εθκεηάιιεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο λφεζεο, ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο, ηνπ 
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ρεηξηζκνχ θαηαζηάζεσλ κε νπζία θαη ηνπ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ κε ζπλεξγαζία ζηελ 

πξαγκαηηθή δηάζηαζε. (Σ. Α. Μηθξφπνπινο, Η. Μπέιινπ). Δπίζεο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα αλαιχνληαη  θαη λα αληηπαξαβάιινληαη νη αηηίεο κε ηα απνηειέζκαηα. 

Οη Erwin, Cyr θαη Rogers  κηινχλ γηα ηνχβια LEGO ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 5 έσο 50 

εηψλ, αιιά θαη μχπλεκα ησλ καζεηψλ γηα εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Οη Denis θαη 

Hubert αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε κηα ζπλεξγαηηθή καζεζηαθή ξνκπνηηθή κάζεζεο κε βάζε ην 

πξφβιεκα πεξηβάιινλ (2001).  Όζνλ αθνξά ηα LEGO, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα Lego 

είλαη πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθά ρξήζηκα γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ, αλ ηα ζπγθξίλνπκε κε ηελ εθκάζεζε ησλ δηάθνξσλ γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ.  (Ringwood, Monaghan & Maloco, 2005) 

Οη Barker, Nuget θαη Grandgenett (2008) αλαθέξνπλ ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηηο έλλνηεο, φπσο νη βξφρνη θαη ην multitasking ζε παηδηά ειηθίαο 

11-15 εηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο έηζη ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία, ηελ κεραληθή θαη ηα 

καζεκαηηθά (STEM) θαη  βαζίδνληαη ζηε ξνκπνηηθή, ρσξίο αλαθνξά ζε θακία 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. ( Σ. Α. Μηθξφπνπινο, Η. Μπέιινπ, 2010). Δπνκέλσο ε 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί  κηα εξγαιεηνζήθε κέζα ζε έλα δνκηθφ πιαίζην.  

Οη Isela θαη Mota (2007) ζπδεηάλε ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο ηελ έλλνηα ηεο 

αληηζηνηρίαο, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ αιγνξίζκσλ, αλαπηχζζνληαο θαη ηελ έλλνηα 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ηη έπεηαη απφ ηελ εθκάζεζε, φζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο καο 

δηεξγαζίεο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ην λα είκαζηε λνήκνλεο,  κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελφο έξγνπ πξνγξακκαηηζκνχ ή θαηαζθεπήο ξνκπφη.  

Σα ξνκπφη κε απηφ ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη σο πλεπκαηηθά εξγαιεία, ηα νπνία 

κεηαηξέπνπλ, αιιάδνπλ θαη αλαιχνπλ θαη κειεηνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, πέξα απφ ηελ θξίζε 

θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. 

Σψξα κπνξνχκε λα δψζνπκε έλα νξηζκφ: ηα ξνκπφη είλαη απηνθαηεπζπλφκελα κε 

ρξήζε ηφζν ζηελ βηνκεραλία, ζηελ έξεπλα, θαη επηηεινχλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο 

εξγαζίεο, πνπ κπνξεί λα είλαη ππφ έιεγρν, ελψ γηα ηνλ άλζξσπν ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

πνιχ επίπνλεο ή θαη λα πεξηέρνπλ θηλδχλνπο. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη, φπσο είπακε, επίζεο ζηελ ηαηξηθή θαη ζηε ρεηξνπξγηθή θαη 

εηδηθφηεξα σο λαλνξνκπφη, πνπ ηαμηδεχνπλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη σο ζπζθεπέο 

πνπ ππνβνεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζχγρξνλε επεκβαηηθή ρεηξνπξγηθή. (Σζνβφιιαο, 

2003 2005) (VEX ROBOTICS EDUCATION GUIDE) 
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3.2. ΥΡΖΖ ΔΣ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΣΖΝ        

                ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ  ΥΟΛΔΗΟ 
 

Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ ζηνχληην, 

φπνπ  2 ξνκπνηηθά ζχλνια γηα πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα σξψλ εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε 4 ξνκπνηηθά ζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ, έλα 

δηαδξαζηηθφ ιεπθφ πίλαθα θαη έλα βίληεν πξνβνιέα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

δηαγσληζκνχ ξνκπνηηθήο γηα ηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο. (Φεζάθεο & Κιαδνγέλεο, 2012) Ζ 

εθπαίδεπζε ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξα εξγαζηήξηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηα νπνία νη εθπαηδεπηέο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ην κέγηζην 120 

άηνκα (θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο).  

Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεχηεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ θακία ή πνιχ πεξηνξηζκέλε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη θαηάθεξαλ 

λα επηδείμνπλ δήιν θαη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο θαηαζθεπέο επηζεκαίλνληαο ηε  αμία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θπξίσο ζηα κηθξά παηδηά. 

 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζθεχαζαλ ην πξψην ξνκπφη ρσξίο ηελ ζπλδπαζηηθή 

ρξήζε ππνινγηζηή, δηαρσξίδνληαο ηνπο δχν ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαηαζθεπή 

κφλν θαη ζηε ζπλέρεηα ζην πξνγξακκαηηζκφ. 

ε έλα άιιν πξφγξακκα (Sullivan & Kazakoff, 2013), εθαξκνγήο εληαηηθνχ 

εβδνκαδηαίνπ θχθινπ, ζε ηξεηο αίζνπζεο πξν-λεπηαγσγείνπ ηνπ Υάξιεκ ηεο Νέαο Τφξθεο 

πξνέθπςαλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα ε εθπαίδεπζε πεξηειάκβαλε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκέλνπ γηα λα πξνγξακκαηίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ελφο ξνκπφη, νλφκαηνο 

ην „‟Robot Recycled‟‟, κε ηε ρξήζε εμαξηεκάησλ απφ  θαηαζθεπή LEGO  θαη 

αλαπηχρζεθε ε δεμηφηεηα ζηε  κεηαθνξά, ηελ ψζεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο.  

Σα παηδηά ησλ λεπηαγσγείσλ κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα 

πξνγξακκαηίζνπλ έλα ξνκπφη κεηά απφ κηα κφλν εβδνκάδα εθπαίδεπζεο θαη επαθήο ηνπο, 

κε ηελ ηέρλε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ξνκπνηηθήο. Σα παηδηά έκαζαλ κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ 

ηελ έλλνηα κεραληθφο θαη είραλ ίζεο  επθαηξίεο θαη κε ζπλαλαζηξνθή κε θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο ησλ πεξηνρψλ ησλ ζρνιείσλ, κε 
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θξηηήξην ηε  ζπλεξγαζία, ηελ νπηηθή βνήζεηα βίληεν θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλδπαζκψλ 

ηξνρψλ θαη εξγαιείσλ Έηζη ζε  κηθξή ειηθία αλαπηχζζνληαη κε ζσζηά θξηηήξηα. 

H ξνκπνηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο απνδεηθλχεηαη φηη πξνζθέξεη εηδηθή 

εθπαηδεπηηθή κφριεπζε, θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζηνρίαο πξνζνρήο ησλ 

παηδηψλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαλφεζεο θαη θαηαζθεπήο ξνκπφη πνπ επηηαρχλνπλ, 

επηβξαδχλνπλ θαη εθηεινχλ θακππιφγξακκεο θηλήζεηο θαη πεξηζηξνθέο θαη φηη ε αμία ησλ 

ξνκπφη έγθεηηαη ζηελ εξγαζία ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ή ηεο επέθηαζεο ηεο γλψζεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ. (Κim & Dongho, 2017) 

 

3.3. LEGO mindstorms 
 

Σα LEGO mindstorms (ηερλνινγίαο, 2017) δηαζέηνπλ εμαξηήκαηα κε ηε κνξθή 

γξαλαδηψλ θαη αμφλσλ, ηξνρψλ θαη ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη αηζζεηήξσλ αθήο, ήρνπ, 

θσηφο θαη ππεξχζξσλ. Ο θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλαξκνινγνχλ 

ξνκπφη, λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ θίλεζε, κε θηλεηήξεο κε ηελ ρξήζε  δηαθνξηθνχ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ησλ ξνκπφη, 

πεξηιακβάλνπλ βαζηθή θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ αξρψλ θαη αξρψλ ζρεδηαζκνχ 

θαη δεμηνηήησλ ζηνηρεηψδνπο λφκσλ θπζηθήο θαη  πξνγξακκαηηζκνχ. 

Οη εθπαηδεπηέο γλσξίδνπλ φηη ε ξνκπνηηθή είλαη κηα 

ππέξνρε πιαηθφξκα γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα. Οη ξνκπνηηθέο 

πξνθιήζεηο νηθνδνκνχλ ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην πξφβιεκα 

κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηνπο θνηηεηέο, απαξαίηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

πνξεία ζηε ζεκεξηλή επνρή.  

ε φιν ηνλ θφζκν, ε ξνκπνηηθή αλαγλσξίδεηαη σο έλαο δεκνθηιήο ηξφπνο γηα λα 

απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ ηα παηδηά γηα ηελ επηζηήκε, ηα καζεκαηηθά, ηε κεραληθή θαη ζηελ 

ηερλνινγία Πεξηζζφηεξα γξαλάδηα θαη δνθνί επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ 

είλαη πην απνηειεζκαηηθνί θαη πην αθξηβείο. Καζηζηνχλ, επηπιένλ, πην παξαγσγηθή ηε 

ζπλνιηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. 

Οη θηλεηήξεο θαη νη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ εγθέθαιν κέζσ 

θαισδίσλ κε βχζκαηα.. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ είλαη ν έιεγρνο ησλ ξνκπφη 

πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη, Γηα λα ζπλδέζεη θάπνηνο ηνπο άμνλεο κε ηηο δνθνχο θαη 
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ηα πιαίζηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 7 ηχπνπο πίξσλ (ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη 

πίξνη κε ή ρσξίο ηξηβή γηα δεκηνπξγία δηαθφξσλ ζπλδέζκσλ) ή έλαλ απφ ηνπο 18 

δηαζέζηκνπο ηχπνπο ζπλδέζκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπλδέζκσλ απφ άμνλα ζε 

πίξν.  

Γηα λα ελψζεηε ή λα δηαρσξίζεηε δνθνχο πάλσ ζε έλαλ άμνλα, κπνξείηε λα επηιέμεηε 

αλάκεζα ζε 2 ηχπνπο δαθηπιίσλ ή θαη έλαλ ζχλδεζκν απφ πίξν ζε πίξν (ν νπνίνο είλαη 

γλσζηφο θαη σο ζσιήλαο). Δπηπιένλ, ην εθπαηδεπηηθφ παθέην πεξηιακβάλεη θαη 10 

δηαθνξεηηθά είδε γξαλαδηψλ (γηα θάζεηε ή ζε ζεηξά ζχλδεζε) θαη δχν κηθξέο 

πεξηζηξεθφκελεο βάζεηο.  

πλνιηθά, ππάξρνπλ 30 ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ κε γξαλάδηα. Έηζη 

κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κνληέια κε δηαθνξεηηθέο κεηαδφζεηο θίλεζεο θαη ζρέζεηο 

κεηάδνζεο ηα γξαλάδηα δηαηίζεληαη ζε 8 παξαιιαγέο (ζπλνιηθά ππάξρνπλ 21 γξαλάδηα) γηα 

ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ κεραληζκψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη γηα ηε δεκηνπξγία 

θάζεησλ ζπλδέζεσλ.  

Πεξηζζφηεξα γξαλάδηα θαη δνθνί επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί θαη πην αθξηβείο. Καζηζηνχλ, επηπιένλ, πην παξαγσγηθή ηε ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. 

 

3.4.  Γξαλάδηα   θαη  ξνκπόη 
 

Σα εξγαιεία κε γξαλάδηα είλαη ηξνρνί κε δφληηα. Πνιιά  εξγαιεία καδί θάλνπλ ηα 

πξάγκαηα λα γπξίδνπλ. Σα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, ηελ θίλεζε ή 

ηελ κεηαθνξά δχλακεο, ψζεζεο  απφ έλα θηλεηφ κέξνο  ζε έλα άιιν. 

Σα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά γηα έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο  παξαθάησ ιφγνπο 

  Γηα λα αληηζηξέςνπλ ηελ θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο 

  Γηα λα απμήζνπλ  ή λα κεηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 

  Γηα λα κεηαθηλήζνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζε δηαθνξεηηθφ άμνλα 

  Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ πεξηζηξνθή δχν αμφλσλ ζπγρξνληζκέλε 

 

ηελ κεηάδνζε θίλεζεο κέζσ ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθνχ ηα νδνλησηά γξαλάδηα είλαη 

γξαλάδηα ζην ίδην επίπεδν, πνπ θηλνχληαη αληίζεηα ην έλα απφ ην άιιν, επεηδή είλαη 

δηθηπσηά ζπλδεδεκέλα. Σν εξγαιείν πνπ είλαη ελσκέλν κε ηνλ θηλεηήξα νλνκάδεηαη 
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«νδεγφο», ν νπνίνο θαζψο γπξίδεη κε ην πιέγκα ησλ γξαλαδηψλ ην δεχηεξν εξγαιείν  

αξρίδεη λα γπξίδεη επίζεο. Σν εξγαιείν απηφ είλαη  ην «θηλνχκελν» εξγαιείν. 

 

 

Δηθόλα 2 Βήκα θίλεζεο γξαλαδηώλ, θύθινο βήκαηνο 

Κχθινο βήκαηνο: απφζηαζε κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ελφο δνληηνχ θαη ηνπ ίδηνπ 

ζεκείνπ ζην επφκελν δφληη ελφο εξγαιείνπ θαη ζρεδηάδεηαη ψζηε λα εθηηκεζεί ην ζρήκα θαη 

ε αλαινγία κεηαμχ ησλ γξαλαδηψλ. (Ηntroduction to robotics) 

Ρίδα: ην θάησ κέξνο ελφο γξαλαδηνχ.  

εκείν βήκαηνο:  ην ζεκείν φπνπ εξγαιεία κε δφληηα έξρνληαη ζε επαθή ην έλα κε ην 

άιιν θαζψο πεξηζηξέθνληαη. 

Κωληθνί νδνληωηνί ηξνρνί: κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ θαηεχζπλζε νδήγεζεο ζε έλα 

ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο  90 κνηξψλ. (π.ρ.  ην ηξππάλη, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα 

εξγαζίεο ζην ζπίηη)   

Τν γξαλάδη  κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη θαη λα θηλεί κία ζράξα ζε επζεία γξακκή  δειαδή λα 

κεηαηξέπεη ηελ θίλεζε απφ πεξηζηξνθηθή ζε θαηεχζπλζε γξακκηθή.(Δηθφλα 3) 

                

 

Δηθόλα 3 Αιιαγή θαηεύζπλζεο κε ρξήζε εξγαιείνπ 
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Σύπνη ησλ γξαλαδηώλ 

 

 Βηδσηφ ζπείξσκα κε έλα δφληη κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνξάο δηαθνξεηηθά 

κπινθάξεη ην εξγαιείν 

 Πεξηζηξεθφκελνο ηξνρφο 

 

Σα ζχλζεηα γξαλάδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θηλεηήξεο, απηνθίλεηα, κεραλέο, θαη ζε 

πνιιέο άιιεο βηνκεραληθέο θαηαζθεπέο θαη  ζπζθεπέο 

Δηθόλα 4 Πνδήιαην 

 

Έλα πνιχ γλσζηφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην πνδήιαην , πνπ δηαζέηεη 

ζχζηεκα κεηάδνζεο κε δηαθνξεηηθά κεγέζε γξαλαδηψλ θαη κηα αιπζίδα ε νπνία 

κεηαθέξεηαη ζηνπο ηξνρνχο ησλ γξαλαδηψλ.   

Κνηηψληαο ηηο ηαρχηεηεο ηνπ πνδειάηνπ ζηηο Δηθφλεο 6 θαη 7 γηα θάζε 3 θαη 4 

αληίζηνηρα πεξηζηξνθέο ηνπ νδνλησηνχ ηξνρνχ, ην θηλνχκελν γξαλάδη θάλεη  κία 

πεξηζηξνθή. 
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Δηθόλα 5  Μεηαθνξά 60/30 ζε πνδήιαην 

Ζ ηαρχηεηα εθθξάδεη ηελ θίλεζε ελφο αληηθεηκέλνπ, ην κέρξη πνηα απφζηαζε ζα 

δηαλπζεί γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζε κνλάδεο γηα παξάδεηγκα ρηιηφκεηξα αλά ψξα. Ζ ξνπή 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δχλακεο ζε έλα θχθιν θάλνληαο έλα αληηθείκελν λα κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη. Με ηελ ξνπή ζηξέθεηαη έλα αληηθείκελν, πνπ ηειηθά ζα εθαξκφδεη κηα 

επζεία δχλακε, ζαλ έλαλ άμνλα πνπ πεξηζηξέθεη έλα ιάζηηρν θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ. Ζ 

ξνπή κεηξηέηαη ζε κνλάδεο δχλακεο × απφζηαζε, Newton-Meters. 

 

 

 

 

Δηθόλα 6 Μεηαθνξά 80/20 
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Ζ ηζρχο είλαη ν ξπζκφο ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, κε κνλάδεο 

ζε Watt. ηελ  κεραληθή, ε ηαρχηεηα θαη ε ξνπή έρνπλ αληίζηξνθε (ή αληίζεηε) ζρέζε. 

Τςειή ηαρχηεηα ζεκαίλεη ρακειή ξνπή, θαη ην αληίζεην.  

 

 

 

 

Δηθφλα 7 χζηεκα κε 3 ηξνρνχο 

 

 

 

επηηπγράλνπκε έλα έξγν, θάλνληαο ηελ ζχγθξηζε ηεο δχλακεο ζηελ έμνδν κε ηελ δχλακε 

ζηελ είζνδν, ψζηε ε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. ηα πνδήιαηα νη ηαρχηεηεο κε ηα 

γξαλάδηα έρνπλ ξχζκηζε ηαρχηεηαο ξνπήο, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξν ην έξγν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν, αλάινγα κε ην αλ ην πνδήιαην θηλείηαη ζηελ αλεθφξα ή ζηνλ 

θαηήθνξν θάλνληαο βειηηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ αλαβάηε.  
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Δηθόλα 8 Speed versus torque 

 

Ζ  αιιαγή ηνπ Gear Ratio είλαη έλαο απφ ηνπο επθνιφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα 

αιιάμεηε ην Mechanical Advantage ζε έλα κεραληζκφ ή ζχζηεκα γηα λα επηηχρεηε ηελ 

επηζπκεηή ηαρχηεηα ή ξνπή. ηα εξγαιεία  νλνκάδνπκε εξγαιείν νδήγεζεο, ην 

ζπγθεθξηκέλν γξαλάδη πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θηλεηήξα γηα παξάδεηγκα κε ηελ πεγή 

ελέξγεηαο θαη ην άιιν είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ έμνδν ζην ζχζηεκα κε ηα εξγαιεία. Όηαλ 

έρνπκε έλα ζχζηεκα κε εξγαιεία νδήγεζεο κηθξφηεξα απφ ην θηλνχκελν εξγαιείν,  ζα 

απμήζνπκε ηε ξνπή θαη ζα κεηψζνπκε ηελ ηαρχηεηα. Έηζη φηαλ  πξνζπαζνχκε λα 

κεηαθηλήζνπκε κε αξγφ ηξφπν κπνξνχκε λα αλπςψλνπκε βαξχηεξα αληηθείκελα. Αληίζεηα 

φηαλ ηα εξγαιεία είλαη κεγαιχηεξα, ζα απμήζνπκε ηελ ηαρχηεηα θαη ζα κεηψζνπκε ηε 

ξνπή. Γελ ρξεηαδφκαζηε ηελ ηθαλφηεηα λα αλπςψλνπκε βαξηά αληηθείκελα θαη λα 

επλννχκαζηε απφ ηελ επθηλεζία ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ψζεζεο ζε έλα ζχζηεκα κεηάδνζεο 

θίλεζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ππάξρεη κηα ζπλδεδεκέλε νκάδα 

γξαλαδηψλ πνπ πεξηζηξέθνληαη θαη κεηαθέξεη ηζρχ απφ έλα εξγαιείν νδήγεζεο ην νπνίν 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλαλ ηξνρφ. Όια απηά ηα εξγαιεία πνπ θηλνχληαη θαη κεηαδίδνπλ 

ηζρχ θαη κφλν θαη νλνκάδνληαη Idler.  

ηα παξαδείγκαηα ζηα ζρήκαηα  ηα εξγαιεία νδήγεζεο απνηεινχληαη απφ 12 

δφληηα θαη ην θηλνχκελν εξγαιείν έρεη 36-δφληηα, νπφηε ην Gear Ratio θαη γηα ηα ηξία 
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παξαδείγκαηα είλαη αθξηβψο ην ίδην – 12:36. Σν κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαιείσλ Idler 

Gears δελ επεξεάδνπλ ην Gear Ratio ή ην Gear Reduction, απιά κεηαδίδνπλ ηζρχ! 

Γηαθνξεηηθά έλα ζρέδην κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν κεραληθφ πιενλέθηεκα ζε 

ζρέζε κε έλα κφλν θηβψηην ηαρπηήησλ. Δάλ έλαο ζρεδηαζκφο ξνκπφη VEX IQ απαηηεί 

ηαρχηεηα 12: 500 είλαη έλα πξφβιεκα, επεηδή δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο νδνλησηφο ηξνρφο, 

νπφηε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιά δεχγε εξγαιείσλ. 

Σν πξνθχπηνλ ζχζηεκα Compound Gear εμαθνινπζεί λα έρεη έλα Driving Gear θαη έλα 

Driven Gear θαη εμαθνινπζεί λα έρεη κεησκέλε ηαρχηεηα. Ωζηφζν, ηψξα νλνκάδεηαη 

ζχλζεηε κείσζε γξαλαδηψλ θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κεηψζεσλ 

ηαρχηεηαο θάζε δεχγνπο κεκνλσκέλσλ εξγαιείσλ 

 

χλζεην εξγαιείν 

Γηα ην παξάδεηγκα κε νδνλησηνχο ηξνρνχο 12 νδφλησλ θαη 60 νδφλησλ, ε ζπλνιηθή 

κείσζε ζηνπο κεραληζκνχο είλαη: 

(60/12) ρ (60/12)                         (5 / 1)     x  (5 / 1) 

 = 25 / 1 

 Έζησ  “25 to 1 Compound Gear Reduction” 

 Ο άμνλαο εμφδνπ (Driven Gear) είλαη 25 θνξέο 

βξαδχηεξνο απφ ηνλ άμνλα εηζφδνπ (ηξνθφκεηξν) 

θαη έρεη 25 θνξέο κεγαιχηεξε ξνπή. Οη ζχλζεηεο 

κεηψζεηο ηαρχηεηαο πξνζηίζεληαη γξήγνξα! 

 
(60/12) ρ (60/12)          (5/1) ρ (5/1) = 25/1                                                       Δηθόλα 9 Driven Gear 3 

 
                                                                                                                                                                                            

               

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηηκνληνχ  ν νδνλησηφο ηξνρφο κε γξαλάδη έρεη δηαθνξεηηθφ 

βήκα δνληηνχ ζην θέληξν θαη ζηηο πιεπξέο ηνπ. Ωο απνηέιεζκα, ην απηνθίλεην 

αληαπνθξίλεηαη πην γξήγνξα ζην ηηκφλη θαη ε δχλακε κεηψλεηαη. Βέβαηα κε εμαίξεζε ηα 

θνξηεγά ζήκεξα ηα ηηκφληα είλαη πδξαπιηθά. 
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Ζ έξεπλα απφ κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθάιπςε κηα έιιεηςε θαη ζχγρπζε ηεο 

πεξηγξαθήο θαη ηνπ νξηζκνχ ησλ εξγαιείσλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ 

Πνιιά θνξηεγά θαη SUV δηαζέηνπλ ζχζηεκα δηεχζπλζεο κε πεξηθφριηα  πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα αηέξκνλα γξαλάδη. πκβαηηθά, ην αηέξκνλα γξαλάδη κπνξεί λα ρσξηζηεί 

ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο είλαη έλα κεηαιιηθφ κπινθ κε νπή κε ζπείξσκα. Απηφ ην 

κπινθ έρεη εμσηεξηθά δφληηα πνπ ζπκπιέθνληαη κε ην γξαλάδη, ην νπνίν νδεγεί ην κνριφ 

δηεχζπλζεο Σν ηηκφλη ζπλδέεηαη κε κηα ξάβδν κε ζπείξσκα παξφκνηα κε έλα κπνπιφλη 

ηνπνζεηεκέλν ζηελ νπή κε ζπείξσκα ηνπ κπινθ. Όηαλ πεξηζηξέθεηαη ην ηηκφλη, ν θνριίαο 

πεξηζηξέθεηαη καδί ηνπ.  

Σα ξνκπφη κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε δηάζηαζε ηνπ 

κέιινληνο θαη απνηεινχλ έλα ζπλερψο αλειηζζφκελν επηζηεκνληθφ πεδίν δηάθνξσλ 

εθαξκνγψλ, αθφκε θαη αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρνπλ 

ελζσκαησζεί φιν θαη ιηγφηεξα θαηαζθεπαζηηθά θαη πξνγξακκαηηζηηθά δνκηθά ζπζηαηηθά, 

θαζηζηψληαο ηε ξνκπνηηθή έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, πεξηζζφηεξν 

δηαζέζηκν θαη πξνζβάζηκν γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ. 

Δκπεξηέρεηαη πάληα κηα θνπβέληα πνπ ηα αθνξά θαη έρεη λα θάλεη κε ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνληαη: ζηελ νκαδηθφηεηα ζηελ εξγαζία, ζηελ πινπνίεζε θαηαζθεπψλ, ζηελ 

απνζαθήληζε εξσηεκαηηθψλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ κεηαδνηηθφηεηα, ζηελ 

νξγαλσηηθφηεηα, ζηε κφξθσζε. Γεμηφηεηεο, δηαπξνζσπηθή κάζεζε, Φπζηθή, Ξέλεο 

γιψζζεο, Ηζηνξηθέο αλαδξνκέο έρνπλ γξαθηεί θαη ζρνιηαζζεί εθηεηακέλα γηα ηα ξνκπφη.  

Ζ ξνκπνηηθή είλαη πινχζηα ζε δπλεηηθά ελζσκαησκέλν βάζνο θαη πιάηνο γηα ηελ 

δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο εκβέιεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βειηίσζεο ηεο απηνεθηίκεζεο,  ησλ βειηησκέλσλ δεμηνηήησλ 

θαη ηελ βειηησκέλε θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ φξσλ. Απαηηείηαη πξσηίζησο ζπδήηεζε 

κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θαηαζθεπήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε 

φισλ ησλ σθειεκάησλ απφ ηελ  εθπαηδεπηηθή  ξνκπνηηθή. 

 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηα έλα παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε 

ζέκα ην ηξέλν, ε ιαλζαζκέλε κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζαλ, είρε σο απνηέιεζκα θακία 

καζεζηαθή πξφνδν, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηα βίληεν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ 

κεηέπεηηα αλάιπζε, παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ γλψζηεο θαη δηέζεηαλ πςειή 

θαηάξηηζε. 
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 Απηφ πνπ ίζσο ρξεηάδεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηελ πινπνίεζε κε ζσζηφ 

ηξφπν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, είλαη ην πιαίζην ειεπζεξίαο απφ ηε κία θαη ηα 

παξαθάησ: 

  

 Documents θαη αιιεινγξαθία λα δίλνληαη ελφο πξνο ελφο καζεηή ή ζε κηα 

κηθξή νκάδαο καζεηψλ 

 Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ εξγαιείνπ θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ.  

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο αλάκεζα ζηελ δηάκεηξν θαη ηελ πεξηθέξεηα 

ελφο γξαλαδηνχ 

 Πξνζδηνξηζκφο αλάκεζα ζηελ δηάκεηξν θαη ηα δηάθνξα κεγέζε ησλ γξαλαδηψλ 

 Ση είλαη πεξηζηξνθή θαη ηε επζχγξακκε θίλεζε 

 χλδεζε αηηίαο κε αηηηφηεηα 

 Γξαλάδηα πνπ θαίλνληαη θαη γξαλάδηα πνπ δελ θαίλνληαη  

 Αληίζεηε θαηεχζπλζε θαη ελαιιαγή γξαλαδηψλ θαη ίδηα γηα ηα γξαλάδηα άμνλεο 

 Αλαινγία ησλ ζηξνθψλ γηα ίδηνπ θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο γξαλαδηψλ 

 Τπνινγηζκφο αλαινγηψλ γηα ηηο ζχλζεηεο δηαηάμεηο ησλ εξγαιείσλ 

 Υξήζε αλαινγίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηαρχηεηαο 

 Μεηαθέξεηε ηε δχλακε κέζσ ηεο ρξήζεο γξαλαδηψλ 

 Πξφνδνο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάπηπμε ησλ γεληθψλ θαλφλσλ(αθαίξεζε) 

 Αλάπηπμε ζπκβνιηθήο αληηπξνζψπεπζεο (αθαίξεζε). Τπνρξεσηηθέο 

θαηαγξαθέο  

 πάζηκν νιφθιεξνπ ζε κέξε (απνζχλζεζε) 

 

 Σα ξνκπφη κε ηελ πνιπδηάζηαηε επηζηεκνληθά κνξθή ηνπο είλαη κηα ζεκαληηθή 

δίνδνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο 

θιαζηθήο κεραληθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (STEM). 

 Καζεγεηέο ρσξίο εκπεηξία απφ ηελ άιιε πιεπξά ζχκθσλα κε κειέηε παξαδέρνληαη 

φηη ε εθκάζεζε κε ξνκπφη απνηειεί εξγαιεηνζήθε γηα ηελ STEM, φκσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ ην αληηιακβαλφηαλ. 

 Ζ ξνκπνηηθή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε πξσηνβάζκηαο / ζηνηρεησδψλ 

καζεκαηηθψλ(Κhanlari, 2015).  
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Κάπνηνο εθπαηδεπηηθφο δήισζε : Γελ είκαη βέβαηνο φηη έρσ αξθεηέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ξνκπνηηθή γηα λα απαληήζσ ζε απηή ηελ εξψηεζε. 

 

 

 

3.5.   ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΡΑΝΑΕΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 
 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ππάξρεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο 

σο κέζν εθπαίδεπζεο κε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ , ψζηε ε ξνκπνηηθή λα 

εηζαρζεί ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε παγθφζκην επίπεδν, 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ  επηζηεκψλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο. Θεσξείηαη σο 

έλα άξηζην κέζν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εγγελή κάζεζε δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο θαη ηα πιαίζηα ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο. 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10 Γηαθνξηθφ θηλεηήξα ξνκπφη 

 

Σα πξνγξακκαηηδφκελα ηνχβια, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

καζεηέο λα θνληξνιάξνπλ  ηε ζπκπεξηθνξά ελφο απινχ κνληέινπ κέζσ κηαο  

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ,πνπ δηαζέηεη λένπο ηχπνπο θαη θαηεγνξίεο ηερλνινγίαο, 
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επηζηεκψλ θαη πεηξάκαηα, ζηα νπνία ηα παηδηά εξεπλνχλ θαη απνθαιχπηνπλ  

θαζεκεξηλά θαηλφκελα ζηε δσή ηνπο (θαη ηα δχν ζπκβαίλνπλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ 

ηάμε) (Resnick et al, 1996). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ σο πξσηφηππε θαηλνηνκία ζην 

ζρνιείν, απαηηεί κηα πιεζψξα απφ πξνυπνζέζεηο, πέξα απφ ηελ εθαξκνζκέλε 

ηερλνινγία θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

Απαηηείηαη ινηπφλ ν  πξφγξακκα  ζπνπδψλ θαζψο θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

πξέπεη λα ζρεδηαζηεί,. λα κειεηεζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια κε ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη βνεζεηηθά εξγαιεία έληαμεο ησλ λέσλ ηερληθψλ, ψζηε απηφ πνπ 

ιέκε φινη ζήκεξα θαηλνηνκία πξέπεη λα γίλεη πξάμε. Γελ ρξεηάδεηαη βηαζχλε θαη 

απαηηείηαη πξνζαξκνγή θαη δηαηχπσζε κε θξηηήξηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο ζπλήζεηεο δελ επλννχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, ε 

εκπεηξία δελ ππάξρεη πνιιέο θνξέο, νχηε ε ειεπζεξία θαη ε θαληαζία γηα λα επλνεζεί ε 

δηδαζθαιία ηεο. Όπσ ο επηζεκαίλεη ν Martaric, αλ θαη ε ξνκπνηηθή θαίλεηαη λα είλαη έλα 

εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ε παηδαγσγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ξνκπνηηθήο είλαη αθφκα ζηα ζπάξγαλα. (Mataric, 2004). 

 

 

 

3.6.  ΔΡΔΤΝΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ      
 

Ζ έξεπλα ησλ  J. Chambers, M. Carbonaro θαη  H. Murray, αλαγλσξίδνληαο φηη ε ρξήζε 

ησλ Lego ζηε ξνκπνηηθή ηερλνινγία έρεη γίλεη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζηηο  

επηζηεκνληθέο ηάμεηο ζην ζρνιείν, είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο κε παηδηά πξσηνβάζκηαο ειηθίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ελλνηνινγηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ θαη ηα 

κεραληθή πιενλέθηεκα. πγθεθξηκέλα ή έξεπλα αλαθέξνληαλ ζηελ ελλνηνινγηθή εμέιημε 

ησλ καζεηψλ πάλσ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαλαδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο, ηε ζρεηηθή ηαρχηεηα θαη ηνλ αξηζκφ πεξηζηξνθψλ.  

Απηή ε κειέηε ηξνπνπνηεί θαη επεθηείλεη ην έξγν ησλ Lehrer θαη Schauble (1998) 

επηηξέπνληαο ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ απφ ηα εξγαιεία θαη λα αλαπηχμνπλ κέζα απφ ηα 

ρέξηα ηνπο ηελ εκπεηξία λα θαηαζθεπάζνπλ ξνκπφη θαη λα ηα ρεηξηζηνχλ. Όπσο 

ππνδειψλεη ν Shook (2000) "Δθζέηνληαο ηα παηδηά ζε κεραληζκνχο κέζσ ησλ 
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θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, επηηπγράλνπλ λα θεξδίζνπλ κηα πξαθηηθή θαηαλφεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξηζκέλνη κεραληζκνί δεκηνπξγνχλ μερσξηζηέο θηλήζεηο, 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθνχ έηνπο, ζηελ 4
ε
 ηάμε 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή 22 καζεηψλ, ειηθίαο 9-10 εηψλ, κηαο 

αγξνηηθήο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ επηιέρηεθαλ επηιεθηηθά νη 

έλλνηεο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηα εξγαιεία θαη δηδάζθνληαη σο ηκήκα ησλ κνλάδσλ 

επηζηήκεο ζε ηξνρνχο θαη κνρινχο θαη δνκηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα ζε νρήκαηα πνπ 

θηλνχληαη (Alberta Learning, 1996). Απηέο νη κνλάδεο πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο θαηαλφεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απιέο κεραλέο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο νρήκαηνο, θαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο ζηηο δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Δπεηδή ε γλψζε ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία είλαη κφλν 

έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά απηψλ ησλ επηζηεκνληθψλ κνλάδσλ, επέηξεςε ζηνπο 

εξεπλεηέο λα δηεμάγνπλ ηε κειέηε αλεμάξηεηα απφ ην ηη νη καζεηέο δηεξεχλεζαλ ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο κε ηνλ δάζθαιφ ηνπο. Οη καζεηέο νξγαλψζεθαλ ζε νκάδεο, ζχκθσλα κε 

ηε ζχζηαζε ηνπ δαζθάινπ ηνπο θαη ζπκκεηείραλ ζε έμη απνγεπκαηηλέο ζπλεδξίεο κε ηε 

ρξήζε ξνκπνηηθψλ πιηθψλ LEGO γηα έμη εβδνκάδεο. 

Ζ κειέηε ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο:  

α) pre-test γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ. Απηφ ην κέξνο πεξηειάκβαλε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα θίλεζεο θαη πξηλ δνζεί ζηνπο καζεηέο ε 

επθαηξία λα ρεηξηζηνχλ ηα γξαλάδηα, επηθεληξψζεθε ζην πψο ην θηλεηήξην γξαλάδη 

επεξεάδεη ην θηλνχκελν γξαλάδη ηνπ δεμηνχ ζε ζρέζε κε:  

α) ηελ θαηεχζπλζε ηνπ νδνλησηνχ ηξνρνχ   

β) ηελ ηαρχηεηα ηνπ εξγαιείνπ  

    γ) ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ πνπ νινθιεξψλεη ην γξαλάδη ηνπ εξγαιείνπ σο απνηέιεζκα 

ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ. Οη θαηαζθεπέο απηέο αλαθέξνληαλ ζε γξαλάδηα ζε ζπζηνηρία., ηε 

ζπλέρεηα ηνπο δφζεθαλ νη ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο, έηζη ψζηε νη  

καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ 

ζρεηηθά κε απηέο.    
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ην δεχηεξν κέξνο ηνπ pre-test  νη καζεηέο θιήζεθαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα  

επηζεσξήζνπλ δχν θηλνχκελα ξνκπφη πνπ είραλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηάδνζεο θαη λα 

ζπκπεξάλνπλ γηαηί ηα ξνκπφη ζπκπεξηθέξζεθαλ δηαθνξεηηθά. Καηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα 

κε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο νδεγίεο ηνπ TankBot (Robotics Academy, 2002), ηα δχν ξνκπφη 

ήηαλ παλνκνηφηππα, κε εμαίξεζε ηελ δηάηαμε αιιαγήο ηαρπηήησλ θαη ην ρξψκα. Σν ρξψκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν ξνκπφη. Σν θίηξηλν ξνκπφη είρε 40 

νδνλησηφ γξαλάδη πάλσ ζηνλ θηλεηήξα θαη έλα γξαλάδη 16 νδφλησλ πάλσ ζην άμνλα 

ηξνρνχ. Σν πξάζηλν ξνκπφη είρε έλα 16-δφλην γξαλάδη πάλσ ζηνλ θηλεηήξα θαη έλα 40-

δφληη γξαλάδη επάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ ηξνρνχ (βιέπε ζρήκα 3). Σα ξνκπφη ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλα λα θηλνχληαη επζεία κπξνζηά κέρξη λα ρηππήζεη έλα δνρείν κε 40 

ξνδέιεο (βάξε) πνπ ήηαλ 35 εθαηνζηά καθξηά απφ ην ξνκπφη. Οη καζεηέο απάληεζαλ 

αξθεηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε θάζε ξνκπφη κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θίλεζεο ησλ 

ξνκπφη θαη ηε θπζηθή εμέηαζε ησλ ξνκπφη. 

 

β) Σν 2
ν
 κέξνο ηεο παξέκβαζεο πεξηείρε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξνκπφη απφ ηνπο καζεηέο, 

ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαιείσλ. 

γ) post-test γηα ηνλ  ελλνηνινγηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηα γξαλάδηα. 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε 

ηα ξνκπφη δείρλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πεξηέγξαςαλ ζσζηά απηφ πνπ είδαλ λα 

ζπκβαίλνπλ θαη ζην pre-test θαη ζην post-test.   

Οη καζεηέο κπνξνχζαλ κεηά ηελ παξέκβαζε λα ζπγθξίλνπλ, αλαθέξνληαο ηηο ιέμεηο 

ηαρχηεξν ή αζζελέζηεξν  θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπο φξνπο φπσο ηαρχηεξνη / 

Δηθφλα 11  Μια διάταξθ γραναηιών που χρθςιμοποιικθκε για 

τθν ζρευνα των  J. Chambers, M. Carbonaro και  H. Murray 

Murray 
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βξαδχηεξνη θαη αζζελέζηεξε / ηζρπξή / ηζρπξφηεξε , θαζψο πνιιά απφ ηα παηδηά μεθίλεζαλ 

ηε ρξήζε απηψλ ησλ φξσλ θαη ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο έλλνηέο ηνπο. Καη ζην pre-test θαη 

ζην post-test, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ αλαγλψξηζε ηα εξγαιεία σο ην ιφγν γηα ηε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ξνκπφη. 

πλνιηθά, νη ζπλεδξίεο νηθνδφκεζεο ξνκπφη θάλεθαλ λα βειηηψλνπλ ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

καζεηψλ κεηά ηε δνθηκή ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζηξνθήο, ηε ζρεηηθή ηαρχηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. Ωζηφζν, φηαλ εμέηαζαλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηελ θαηαλφεζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ κεραληθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, εμαθνινπζνχζαλ λα βιέπνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ λα κελ 

κπνξνχλ λα δψζνπλ αθξηβή εμήγεζε. Σα παηδηά είραλ δπζθνιία εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο 

πνπ ζηεξίδνπλ ηηο επηινγέο ξχζκηζεο ησλ εξγαιείσλ ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ξνκπφη 

γξήγνξα ή, ηδηαίηεξα, ηζρπξφ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά θάλεθαλ λα θξεκνχλ ηηο 

πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Schauble (1990), "νη άλζξσπνη ηείλνπλ 

λα εξκελεχνπλ ην ίδην δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην αλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

επηβεβαηψλνπλ ή επηβεβαηψλεη ηηο πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο ηνπο "(ζει. 54). Δπίζεο κία 

απφ ηηο πην έληνλεο πεπνηζήζεηο πνιιψλ καζεηψλ απφ ηνπο καζεηέο, ήηαλ ε ηδέα φηη δχν 

κεγάια εξγαιεία ζα είλαη ηα ηζρπξφηεξα. Απηφ δελ είλαη αζπλήζηζην, αθνχ ηα παηδηά 

αληινχλ πηζαλψο απφ ηε δηθή ηνπο δσή εκπεηξίεο πνπ ηα κεγαιχηεξα ή κεγαιχηεξα 

αληηθείκελα ή ηα κεραλήκαηα είλαη πην ηζρπξά. 

Μηα άιιε παξαλφεζε πνπ θξάηεζαλ νη καζεηέο, φηαλ ξσηήζεθαλ πνην ξνκπφη ζα ήηαλ 

ηαρχηεξν, ήηαλ ε πεπνίζεζε φηη ην κεγάιν εξγαιείν θάλεη ηελ ψζεζε θαη επνκέλσο ην 

ξνκπφη ζα πάεη γξεγνξφηεξα. Καη πάιη, απηφ πηζαλφηαηα πξνέξρεηαη απφ πξνεγνχκελεο 

πεπνηζήζεηο φηη ην κεγαιχηεξν είλαη θαη γξεγνξφηεξν θαη ηζρπξφηεξν. 

ηελ έξεπλα ησλ A. Sarıoğlan  θαη H. Küçüközer επηδηψθεηε λα δηαπηζησζεί ε 

ελλνηνινγηθή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζε καζεηέο γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

ξνπήο, κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ηελ ελλνηνινγηθή κνληκφηεηα απηψλ ησλ ηδεψλ. Γηα απηφ 

ην ζθνπφ εθαξκφδεηε έλα pre-test πξηλ ηε δηδαζθαιία, έλα  post-test κεηά ηε δηδαζθαιία 

θαη ζε κεηέπεηηα ρξφλν εθαξκφδεηαη έλα θαζπζηεξεκέλν post-test (Cohen, Manion & 

Morrison, 2005). Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζπγθξίλνληαη.  

Ζ κειέηε απηή εθηειείηαη κε είθνζη πέληε ζπνπδαζηέο ιπθείνπ 11νπ βαζκνχ πνπ 

ζπνπδάδνπλ ζε έλα θξαηηθφ γπκλάζην. Απηνί νη ζπνπδαζηέο δελ έρνπλ ιάβεη επίζεκε 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ξνπήο ζηα καζήκαηα θπζηθήο κέρξη ηελ ελδέθαηε 

ηάμε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζθέςεηο ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία είλαη ε κνξθή ησλ 
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αθειψλ ηδεψλ (αξρηθέο ηδέεο) πνπ δειψλεη ε Βνζληάδνπ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

θαζεκεξηλή εκπεηξία. 

ε απηήλ ηελ νκάδα παξέρεηαη κηα δηδαζθαιία πνπ δηαξθεί γηα δχν ψξεο θαη ζηνρεχεη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ καζεηψλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ξνπήο. Οη 

νδεγίεο ήηαλ νξγαλσκέλεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ έλλνηα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Mortimer θαη Scott (2003) θαη εμεγείηαη θάησ απφ πέληε ηίηινπο. Οη ζπνπδαζηέο 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κειέηεο θαη ηνπο επηηξέπεηαη λα ζπδεηνχλ ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο 

ηνπο. Έλα ελεξγφ πεξηβάιινλ εθκάζεζεο φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα κεηαβάιινπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ζθέςεηο 

ηνπο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ φηη ελψ αξρηθά ε κειέηε απηή δελ αληηκεηψπηζε 

καζεηέο πνπ δίλνπλ επηζηεκνληθέο απαληήζεηο πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα ηξία 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ξνπήο, ηειηθά ππήξμε  αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ζπλαληήζεσο επηζηεκνληθψλ απαληήζεσλ κεηά απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζε θαζπζηεξεκέλεο 

κεηά-πεξηφδνπο. Ζ δηδαζθαιία ήηαλ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή ησλ 

απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, θαη ε κφληκε αιιαγή παξαηεξήζεθε 

ζε πνιινχο ζπνπδαζηέο.  

Ζ έξεπλα Duman, İ., Demirci, N., & ŞEKERCİOĞLU, A. P. D. A. (2015). έρεη σο ζθνπφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη δπζθνιίεο θαη νη παξεξκελείεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θνηηεηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ θχιηζε, ηηο έλλνηεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη ηεο ξνπήο. Ζ έξεπλα απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή 100 ππνςήθησλ θαζεγεηψλ καζεκαηηθψλ πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ έλα γεληθφ κάζεκα θπζηθήο  ζην Παλεπηζηήκην Balıkesir,  ρνιή 

Δθπαίδεπζεο Necatibey θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014. 

ηε κειέηε, ππήξρε κφλν έλα φξγαλν, πνπ αθνξνχζε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε, ηε γσληαθή 

νξκή θαη ηηο έλλνηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο. ηνπο θνηηεηέο δφζεθε κηα δνθηκή απφ 30 

εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, πνπ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Lorenzo, 

Rimoldini θαη Singh (2005). Δίλαη ζρεδηαζκφο γηα ηελ θάιπςε ηεο ξνπήο, ηεο ξνπήο 

αδξάλεηαο θαη ηεο πεξηζηξνθηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, γσληαθή επηηάρπλζε, θχιηζε, 

θχιηζε κε ηξηβή θαη νιίζζεζε ζε επίπεδν. ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη κε ζθνπφ λα 

ειέγμνπλ ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο κεηαμχ αλδξψλ –γπλαηθψλ 

έθαλαλ ην t-test απφ ην νπνίν δελ πξνέθπςε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά.Δλψ φζν 

αθνξνχζε ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζέκαηα θχιηζεο, 
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πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο, ελέξγεηαο ζηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε θαη ξνπή αδξάλεηαο βξέζεθε 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε ηε δνθηκή ANOVA θαη LCD, πνπ έγηλε γηα κεηαμχ ηνπο 

δηαρσξηζκφ. πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα ζην ζχλνιν νη θνηηεηέο έρνπλ 

θάπνηεο δπζθνιίεο θαη παξεξκελείεο ζρεηηθά κε βαζηθέο έλλνηεο φπσο ε θχιηζε, ε ξνπή 

αδξάλεηαο θαη πεξηζηξνθηθέο έλλνηεο ελέξγεηαο θαη ξνπήο. 

 

 

 

3.7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

Με ηελ βνήζεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο (Felicia & Sharif, 2014) 

(Barison, & Santos, 2010) θάλακε έλα ηαμίδη ζηνλ ρψξν ηεο ξνκπνηηθήο θαη ζηελ 

ρξήζε ησλ γξαλαδηψλ. Δίλαη έλαο θαληαζηηθφο θφζκνο γεκάηνο ελδηαθέξνλ γηα 

κηθξνχο θαη κεγάινπο. Πξνζθέξεη ζπλάκα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζχγρξνλε, 

πξνζθέξνληαο ζεκαληηθά νθέιε ζηα παηδηά θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο γηα ην κέιινλ ηνπο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ρξεηάδεηαη βειηηψζεηο θαη θπξίσο θαιή δηαρείξηζε θαη 

νξγάλσζε γηα λα ελζσκαησζεί απφ λσξίο ζηα ζρνιεία θπξίσο αιιά θαη ζηα 

παλεπηζηήκηα. 

Σα γξαλάδηα καδί κε ηα ηνπβιάθηα απνηεινχλ ην θχξην θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο ελφο 

ξνκπφη ζηελ ζχγρξνλε αγνξά θαη εθπαίδεπζε. Δλζσκαηψλνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

θπζηθήο θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο μεπεξλνχλ εκπφδηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ξνκπφη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. Έλαο ζπλδπαζκφο γξαλαδηψλ βειηηψλεη ηηο 

ηθαλφηεηεο θίλεζεο, δεκηνπξγεί έλα κπινθ πνπ κπνξεί λα κπεη ζηε κλήκε ηνπ ξνκπφη 

θαη λα επαλαιεθζεί, φπνηε ρξεηαζηεί, εμππεξεηεί σο  κνριφο ζηελ κεηαθνξά πιηθψλ, 

πεξηζηξέθεη ην ξνκπφη θαη εκβαζχλεη ζηελ ρξήζε ηνπ δηαθνξηθνχ θαη ηνπ θηλεηήξα. 

Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξνκπνηηθήο είλαη φηη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα είλαη 

ελεξγά θαη εκάο λα ηνπο βνεζήζνπκε λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε κε ηελ βνήζεηα ηεο   

ηερλνινγίαο (Virnes, M., Sutinen, E., & Kärnä-Lin, E. 2008,). Σέινο ε ρεηξνλαθηηθή 

ηερλνινγία πνπ νλνκάδεηαη I-Block, ε νπνία δηδάζθεηαη κέζσ ηεο νηθνδφκεζεο θαη 

ησλ γξαλαδηψλ, έρεη εθπαηδεπηηθή αμία ζηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο.   

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Νένη Μεραληθνί είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο καζεηέο 

ηεο Α‟ θαη Β‟ δεκνηηθνχ θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηακνξθσζνχλ ζε κηθξνχο 

επηζηήκνλεο. Οη κηθξνί καζεηέο καζαίλνπλ πεηξακαηηθά ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 
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κεραληζκώλ πνπ ζπλαληνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. ηηο  πξσηφηππεο ξνκπνηηθέο 

θαηαζθεπέο, βξίζθνπλ εθαξκνγέο ησλ απιψλ κεραλψλ (γξαλάδηα, ηξνραιίεο, κνρινί) 

πνπ ζπλαληάκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη αλαδεηνχκε ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα, ζθεπηφκελνη σο ππεχζπλνη άλζξσπνη. 

Σέινο ε επηθνηλσλία γξαπηή ή ειεθηξνληθή θαηά ηελ εθκάζεζε θαη ε 

νινθιεξσκέλε νκαδηθή εξγαζία κε θαζνξηζκέλα θαζήθνληα αλ εθαξκφδνληαη 

απνδίδνπλ ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεηψλ, πνπ είλαη θαη  ην δεηνχκελν ζηελ έξεπλα πνπ 

γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

4.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σα καζήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα ην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ, δπζθνιεχεη αξθεηά ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπο. Έλαο αθφκε 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπο απφ ηνπο καζεηέο είλαη ε 

ζηεξεφηππε κνξθή δηδαζθαιίαο ηνπο.  

θνπφο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  κε ηε ρξήζε ζεη εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, γηα έλλνηεο ζρεηηθέο 

κε ηα γξαλάδηα.  

Με ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία αλακέλνπκε λα αλαδεηρζεί κηα βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θάλνληαο ην κάζεκα πεξηζζφηεξν ζειθηηθφ 

γηα ηνπο καζεηέο. Δπηιέρζεθαλ ηα ζεη ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο γηαηί ζεκεηψλεηαη 

κεγάιε πξνζπάζεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θπξίσο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία ηφζν ζε 

δηεζλέο φζν θαη ειιεληθφ επίπεδν (Alimisis, Karatrantou & Tachos, 2005; Καγθάλε θ. ά., 

2005; Satratzemi et al., 2005; Καξαηξάληνπ, Tάρνο & Αιηκήζεο, 2005; Γεκεηξίνπ & 

Υαηδεθξαληψηεο, 2003; Κπλεγφο & Φξάγθνπ, 2000; Μαξγαξίηεο θ.ά., 2000). 
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4.2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 

 Δπηκέξνπο ζηφρνη απηήο ηεο εξγαζίαο  είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή: 

 Α)  ηελ θαηαλόεζε από πιεπξάο ησλ καζεηώλ, ελλνηώλ ζρεηηθά κε: 

 Τθν ςχζςθ τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ των τροχών μεταξφ των γραναηιών που 

βρίςκονται ςε ςυςτοιχία. 

 Τθν ςχζςθ των δυνάμεων που αςκοφνται μεταξφ των γραναηιών. 

 Τθν ςχζςθ των ροπών δυνάμεων που μεταφζρονται από γρανάηι ςε γρανάηι. 

 Τθ γενικι εφαρμογι των γραναηιών. 

 

Β)  ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο θαη πσο απηή κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο.  

 

Οη ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο, κεηά απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, είλαη                     

φηη νη καζεηέο: 

 κα μποροφν με μεγαλφτερθ επιτυχία να αναλφουν και να ςυνκζτουν ρομποτικζσ 

διατάξεισ με ςυςτοιχίεσ γραναηιών, ςε ςχζςθ:  

o κε ηε θνξά 

o ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη  

o ηε ξνπή ζηνλ άμνλα θίλεζεο 

 ζα εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή,  

 ζα αλαπηχμνπλ θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη  

 ζα ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα γηα έλα θνηλφ έξγν. 

   Σα δεδνκέλα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζα αλαιπζνχλ κε βάζε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ.   
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4.3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

4.3.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 

Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθψλ, θπζηθήο θαη κεραληθήο, ζηεξηδφκελνη 

ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη κε ηε βνήζεηα 

θαζνδεγνχκελεο (κέζσ Φχιινπ Δξγαζίαο) πεηξακαηηθήο δηεξεχλεζεο. 

 

4.3.1.1  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ζην 8ν Γπκλάζην Βφινπ. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 13 καζεηέο (6 αγφξηα, 7 θνξίηζηα) ειηθίαο 13 – 15 εηψλ, νη νπνίνη είλαη 

καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ηκήκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ηνπ 

πξναλαθεξζέληα ζρνιείνπ.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο εμαζθαιίζηεθε ε ζπλεηδεηή ζπλαίλεζε ησλ 

γνλέσλ–θεδεκφλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ κεηείραλ ζε 

απηή. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο ελεκεξψζεθαλ θαη γηα ηηο ηξεηο δίσξεο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο επηιέρζεθαλ ιφγν ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο νκάδνο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε δεκφζην ζρνιείν 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έηζη, ην δείγκα επηιέρζεθε κε θξηηήξην ηε βνιηθφηεηα, θαη 

φρη ηελ ηπραηφηεηα ή ηελ επηδίσμε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ην 

ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ, γηαηί ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ.  

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, ζην εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο ηνπ ζρνιείνπ, ζην 

νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα, κε ηηο νδεγίεο θαηάιιεισλ θχιισλ εξγαζίαο. 

πγθξνηήζεθαλ 5 νκάδεο, απφ ηηο νπνίεο νη ηξεηο απνηεινχληαλ απφ ηξεηο καζεηέο θαη δχν 

νκάδεο πνπ απαξηίδνληαλ απφ δχν καζεηέο/ηξηεο.  Οη νκάδεο δελ ήηαλ απαξαίηεηα κεηθηέο, 

δειαδή ζε θάζε νκάδα δελ επηιέρζεθαλ λα ππάξρνπλ θαη αγφξηα θαη θνξίηζηα.   
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4.3.1.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

Ο ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθφο θαη 

βνεζεηηθφο ζηελ πινήγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνπο Υ.Γ.Μ (grasp). Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα ηέηνηνπ είδνπο πιαηθφξκα θαη γη‟ απηφ ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

γηα λα εμνηθεησζνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε.  

Δπίζεο ε εθπαηδεπηηθφο βνεζνχζε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ ξνκπφη εθφζνλ νη 

καζεηέο ησλ νκάδσλ ηεο ην δεηνχζαλ ή φηαλ ε ίδηα δηαπίζησλε θάπνηα δπζθνιία απφ θάπνηα 

νκάδα. 

 

 

4.3.2 Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΗΡΑ 

 

Ζ Γηδαθηηθή ζεηξά απνηειείηαη απφ 3  καζήκαηα δηάξθεηαο 2 σξψλ ην θαζέλα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

Α κέξνο 

 

      1
ε
 παξέκβαζε (δηάξθεηαο 2 σξώλ):   

 

Ζ εξεπλήηξηα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη έλα άλεην, θηιηθφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ κε 

ηνπο καζεηέο ηεο ξνκπνηηθήο ζπλήζηδε λα πεγαίλεη ζηα καζήκαηα απφ ηελ αξρή ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Έηζη φηαλ μεθίλεζε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε γλψξηδε ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

πνπ ζα ιάκβαλαλ κέξνο ζηε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο. ηε πξψηε ινηπφλ ζπλάληεζε ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δφζεθε  ζηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα αξρηθφ 

εξσηεκαηνινγίν. θνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα ειέγμνπκε ηελ αξρηθή 

γλψζε ησλ καζεηψλ. Κάζε ηέηνην εξσηεκαηνιφγην θέξεη δηαθξηηή ζήκαλζε, πνπ 

αλαγλσξίδεη ν δηδάζθνληαο, νχησο  ψζηε λα ηαπηηζηνχλ κε ηα αληίζηνηρα ηειηθά. 
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Οη καζεηέο/ηξηεο, δνχιεςαλ αλά νκάδεο κε ηε 

ρξήζε θνξεηνχ ππνινγηζηή, πνπ δηαζέηεη ην 

εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο. Οη νκάδεο ήηαλ ζην 

ζχλνιν πέληε, απφ ηηο νπνίεο ηξεηο  

απνηεινχληαλ απφ 3 καζεηεο/ηξηεο θαη δπν 

νκάδεο απφ 2 καζεηέο/ηξηεο.  ηε ζπλέρεηα 

αθινχζεζε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κε ηε 

βνήζεηα ελφο Υώξνπ Γηεξεπλεηηθήο 

Μάζεζεο(ΥΓΜ), κε ηoλ νπνίo πινπνηήζεθε ην 

θνκκάηη ηεο παξέκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ξνπή δχλακεο, ζηε δνθφ ζηήξημεο θαη ηελ 

ηζνξξνπία απηήο.  Οη καζεηέο/ηξηεο, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο  απηήο,  είραλ ηε δπλαηφηεηα 

πεξλψληαο απφ ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηεξεχλεζεο (πξνζαλαηνιηζκφο, ελλνηνιφγεζε, 

δηεξεχλεζε, ζπκπέξαζκα θαη ζπδήηεζε) λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

εθηέιεζε κηαο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο.  

 

Ο 1νο Υώξνο Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο αλαθέξεηαη ζηε ξνπή δχλακεο θαη ηελ 

ηζνξξνπία δνθνχ ζηήξημεο, κέζα απφ ην νπνίν δφζεθαλ νη παξαπάλσ έλλνηεο, αιιά θαη ε 

ζρέζε κεηαμχ δχλακεο θαη απφζηαζεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ θχιινπ απηνχ, νη καζεηέο 

πεηξακαηηζηήθαλ κε ην εξγαζηήξην ηζνξξνπίαο ξνπήο, εμέθξαζαλ ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο 

θαη δηεμήγαλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά έπξεπε ζην ηέινο είηε 

λα ηα απνδερζνχλ, είηε λα ηα θαηαξξίςνπλ, είηε λα ηα αλαδηαηππψζνπλ, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ζπλερίζνπλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

    Β κέξνο 

   

  2
ε
 παξέκβαζε (δηάξθεηαο 2 σξώλ):  

ηε δηάξθεηα ηεο 2
εο

 ζπλάληεζεο θαη ζην πξψην κέξνο απηήο ζπλερίζακε ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε κε ζέκα ηα γξαλάδηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ 2
νπ

 ΥΓΜ.  

Ο 2νο απηόο Υώξνο Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο πεξηέρεη  έλα αξρείν PowerPoint, ην 

νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηε  ιεηηνπξγία ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θπζηθά κεγέζε ηνπο, ηε 

ζρέζε κε ην κέγεζφο ηνπο, ηελ αλαινγία γξαλαδηψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηαρχηεηα θαη 

ηε κεηάδνζε ηεο δχλακεο. Θα έρνπλ ηελ επθαηξία νη καζεηέο/ηξηεο λα πεηξακαηηζηνχλ κε 

Δηθφλα 11 Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο 
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ην εξγαζηήξην:  http://go-lab.gw.utwente.nl/production/gearsketch/... πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ζπζηνηρία ησλ γξαλαδηψλ, ελψ ζηνλ ίδην ρψξν ζα πεξηέρνληαη νδεγίεο θαη θαηάιιεινη 

πίλαθεο γηα λα ζεκεηψζνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο απφ ην πείξακα πνπ ζα θάλνπλ  κε ηε 

βνήζεηα ξνκπφη. 

‟ απηήλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ 2
νπ

 Υψξνπ Γηεξεπλεηηθήο 

Μάζεζεο  νη καζεηέο ζα πεηξακαηηζηνχλ κε ηα ξνκπφη, έρνληαο σο νδεγφ αληίζηνηρν 

θχιιν εξγαζηψλ.  

 

Δηθφλα 12 Γχν απφ ηα  νρήκαηα ξνκπφη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζα θιεζνχλ, έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπο ηξείο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο 

ev3 mindstorms (Ultra Basic, Gear up θαη Gear down), ηηο νπνίεο νη ίδηνη έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ θχιινπ εξγαζηψλ, ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα, 

λα παξαηεξήζνπλ πνην απφ ηα ηξία απηά ξνκπφη αλεβαίλεη ζε ειάρηζην δεηνχκελν ρξφλν 

ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν θεθιηκέλν επίπεδν. Οη κεηξήζεηο απηήο ηεο παξαηεξήζεηο ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζε εηδηθφ πίλαθα ζηνλ 2
ν
 απηφλ ρψξν θαη ζα πεξηέρεη ζπλδπαζηηθά ζηνηρεία 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα ζα έρεη αμηνινγηθφ ραξαθηήξα. Αθνχ 

παξαηεξήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ νρεκάησλ κε γξαλάδηα θαη ρσξίο γξαλάδηα αιιά θαη 

ηελ ζπζηνηρία ησλ γξαλαδηψλ, φπνπ απηή ρξεζηκνπνηείηαη, ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα 

δηαηππψζνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε:  

http://go-lab.gw.utwente.nl/production/gearsketch/gearsketch.html
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 πζρέηηζε ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο κε ην ιφγν ησλ δηακέηξσλ ησλ γξαλαδηψλ    

 Σε θνξά πεξηζηξνθήο θηλεηήξηνπ θαη θηλνχκελνπ γξαλαδηνχ. 

 Σε κεηαβνιήο ηεο  ηαρχηεηαο κεηαμχ  θηλεηήξηνπ θαη θηλνχκελνπ γξαλαδηνχ. 

 

 

Γ  Μέξνο  

 

3ε παξέκβαζε (δηάξθεηαο 2 σξώλ): 

          (εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ- ζπλεληεύμεηο) 

 

Οινθιεξψλνπκε  ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε κηα ζχληνκε αλαθεθαιαίσζε, κέζα απφ  

ζπδήηεζε θαη κε εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ. Κιείλνπκε ηελ πεηξακαηηθή απηή κειέηε κε 

ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ. 

 

Με ηελ παξνχζα δηδαθηηθή παξέκβαζε, αλακέλνπκε λα εκπιαθνχλ πην ελεξγά νη 

καζεηέο/ηξηεο κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, θαη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή λα αλαπηχμνπλ ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο. Μέζα απφ απηελέξγεηα θαη εκπινθή 

ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ λα επέιζεη αιιαγή ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ 

καζεηψλ γηα ζέκαηα ηεο θπζηθήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γξαλάδηα. Ηδηαίηεξα, λα 

απνζαθεληζηνχλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ, ε αιιαγή  

ηεο θαηεχζπλζεο ζηξνθήο, ε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο γεληθφηεξα.  

 

 

4.3.3.  Ζ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ζα γίλεη ζπκπιήξσζε ηνπ αξρηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ, κε ην νπνίν ζα θαηαγξαθνχλ νη αξρηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζε 

έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο, ηε δχλακε θαη ηε ξνπή απηήο. Θα 

απνηειείηαη απφ θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ζα είλαη έλα ζχληνκν 

δηαγλσζηηθφ θχιιν.  
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Μεηά απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, δηεξεπλνχκε ηε λέα γλψζε ησλ καζεηψλ κε έλα 

ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη δηεμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα κεηά απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

απηψλ, ζπγθξίλνληαο ηελ επίδνζε ηνπο πξηλ θ κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Σέινο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο ζα ερνγξαθεζνχλ. 

Μέζα απφ απηέο θαη αθνινπζψληαο πνηνηηθή αλάιπζε, ζα δηεμάγνπκε επηπιένλ 

ζπκπεξάζκαηα.  

 

 

 

4.4  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

4.4.1  ΠΛΖΘΤΜΟ, ΓΔΗΓΜΑ ΚΑΗ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ησλ πιεζπζκφ καζεηψλ ειηθίαο 13 έσο 15 εηψλ. Λφγσ 

απνπζίαο ελφο θαηάιιεινπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη θαηάιιεισλ πφξσλ, δελ 

θαηέζηε εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία δεηγκαηνιεςία πνπ λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο πηζαλφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηή ηεο απιήο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. Ωο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, ζηε νπνία 

ππάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ κε κεδεληθή πηζαλφηεηα λα επηιεγνχλ ζην δείγκα. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ απνηειεί θαη ηνλ πξψην πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο. 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέγεθε ήηαλ 13 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο ηα 6 ήηαλ 

αγφξηα (46,20%) θαη ηα 7 (53,80%) ήηαλ θνξίηζηα. Σν δείγκα έρεη αξθεηά κηθξφ κέγεζνο ην 

νπνίν επίζεο απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ.  
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4.4.2  ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 

4.4.2.1.    ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

 

ηνπο 13 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο δφζεθαλ δχν αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα (κε ζήκαλζε 

φκσο ηαχηηζεο φηη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ ίδην ζπκκεηέρνληα), ην έλα πξηλ ηελ παξέκβαζε 

θαη ην άιιν κεηά ηελ παξέκβαζε. Σα δχν εξσηεκαηνιφγηα παξαηίζεληαη ζε παξάξηεκα.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηέρνπλ  θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Οη αλνηρηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο ήηαλ εξσηήζεηο ζπλάθεηαο, φπνπ ν καζεηήο/ηξηα απνηχπσλε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ άπνςε, γλψζε ή εκπεηξία, αλάινγα κε ην δεηνχκελν ηεο εξψηεζεο. Με 

ζθνπφ λα πεξηνξηζηνχλ νη εξσηψκελνη ζε απηνχο πνπ ήηαλ θαηάιιεινη λα απαληήζνπλ 

ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ζπλάθεηαο, ζπλήζσο πξνεγείην κηα δηρνηνκηθή εξψηεζε κε δχν 

εθδνρέο ηνπ «λαη» ή «φρη»(εξσηήζεηο 16 θαη 17 γηα ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη 

εξψηεζε 6,7 θαη 13-16 γηα ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην). Δπίζεο ζηηο εξσηήζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιίκαθεο ηχπνπ Likert(εξσηήζεηο 2,3 θαη 4, κε θιηκάθσζε 1 = 

Αδηάθνξε έσο 5 = Άξηζηε γηα ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη εξσηήζεηο 2,3 θαη 4 κε 

θιηκάθσζε 1 = Μηθξή  έσο 5 = Μεγάιε γηα ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην) θαζψο θαη απιέο 

δηρνηνκηθέο (αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην: εξσηήζεηο 7,8,9,11 θαη 15 θαη ε εξψηεζε 8 γηα ην 

ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, κε δχν εθδνρέο ηνπ «λαη» ή «φρη» γηα ηελ θαζεκία.) 

ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ Κιίκαθεο πνιιαπιήο επηινγήο, νη 

νπνίεο ήηαλ ίδηεο ή παξφκνηεο κε αλαδηάηαμε ζηελ ζεηξά ησλ απαληήζεσλ, ψζηε λα 

απνθχγνπκε ηελ απφ κλήκεο απάληεζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ. Πάλσ ζ‟ απηέο ηηο εξσηήζεηο 

γίλεηαη θαη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε ηνπ πξηλ κε ην κεηά ηεο παξέκβαζεο.  

 

ηε ζπλέρεηα νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ κε δηαθξηηνχο αξηζκνχο (1, 2, 3 θιπ…) 

γηα θάζε επηινγή εθφζνλ θάζε εξψηεζε (βι. ελφηεηα «Μεηαβιεηέο») ήηαλ: 

(i) είηε κία δίηηκε κε ηεξαξρεκέλε πνηνηηθή κεηαβιεηή (κε δχν εθδνρέο πρ. «λαη» ή 

«φρη») 

(ii) είηε κία κε ηεξαξρεκέλε πνηνηηθή κεηαβιεηή κε ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο εθδνρέο 

(iii) είηε κία ηεξαξρεκέλε πνηνηηθή κεηαβιεηή ηχπνπ Likert (1 = Αδηάθνξε έσο 5 = 

Άξηζηε) 
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Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS v20. 

 

 

 

4.4.2.2.    ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξάιιεια κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα, κέζσ ηεο  

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ,  εθαξκφζηεθε πνηνηηθή έξεπλα κέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη ηεο παξαηήξεζεο ηεο εξεπλήηξηαο. Έηζη επηρεηξείηαη 

θαη κηα ζε βάζνο δηείζδπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο φζνλ αθνξά ην ππφ κειέηε ζέκα. (Παξαζθεπνπνχινπ - 

Κφιιηα, 2008). Μέζα απφ απηή ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηκέλνπκε λα δηεμαρζνχλ 

πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα. 

  Ζ ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλήθεη ζηελ άκεζε ζπλέληεπμε. Ήηαλ κηα 

ζπλέληεπμε, πνπ ζην έξγν άιισλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ παξνπζηάδεηαη σο ζπλέληεπμε 

ζε βάζνο θαη αθνξά έλα ζχλνιν γεληθψλ εξσηήζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ζέκαηα απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ρσξίο φκσο λα έρεη ζέζεη ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Σνλ «πξσηαγσληζηηθφ» ξφιν ηνλ 

θαηέρεη ν εξσηψκελνο, µε ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή σο βνεζεηηθή θαη δηαθξηηηθά 

θαζνδεγεηηθή (Κπξηαδή, 1998: 122) 

    Έλα απφ ηα γλσξίζµαηα ελφο ηθαλνχ ζπλεληεπθηή είλαη ε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο 

θηιηθνχ θιίµαηνο κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ (Βαβνπξαλάθεο, 1986: 57).  Μέζα 

απφ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε ζε έλα θιίκα θηιηθφ κπνξεί ην ππνθείκελν λ‟ αθεζεί ζηηο 

εξσηήζεηο, εθφζνλ θαη  ν ίδηνο ν εξεπλεηήο δψζεη νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

πξψηα.  

Ζ παξνπζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο ζε φια ηα καζήκαηα ξνκπνηηθήο θαη ε 

άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο δεκηνχξγεζε έλα άλεην θαη νηθείν πεξηβάιινλ 

καδί ηνπο. Έηζη νη ζπλεληεχμεηο εμειίρζεθαλ επράξηζηα, παξά ην άγρνο θαη ηελ αγσλία ηνπ 

αγλψζηνπ πνπ είραλ αξρηθά. Πξηλ μεθηλήζεη ε θάζε ζπλέληεπμε δφζεθαλ πξνθνξηθέο 

νδεγίεο θαη φηη ν κέζνο ρξφλνο δηάξθεηαο δελ ζα ππεξέβαηλε ηα 10 ιεπηά.  

 

 

4.4.3 ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
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Οη κεηαβιεηέο, ν ηχπνο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

(i) ηηο κεηαβιεηέο Α1 έσο Α10 γηα ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

(ii) ηηο κεηαβιεηέο Β1 έσο θαη Β15 νη νπνίεο ήηαλ θνηλέο ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

δφζεθαλ πξηλ θαη κεηά ζηνπο καζεηέο νπφηε θαη πάλσ ζε απηέο ζα γίλεη ε ζχγθξηζε γηα 

ην αλ ε παξέκβαζε είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε 

επαλαθσδηθνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ κε ηε ζσζηή απάληεζε λα 

παίξλεη ηνλ θσδηθφ 1 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ιάζνο απάληεζε λα παίξλεη ηνλ αξηζκφ 0. 

Δπηπιένλ θαηαζθεπάζηεθε ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ (άζξνηζκα ησλ 1) ην νπνίν 

εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία κε άξηζηα ην 15. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη εξσηήζεηο καδί κε ηνλ θσδηθφ κεηαβιεηήο 

Κσδ. Δξψηεζε 

Α1 
Με θιίκαθα απφ ην 1 (αδηάθνξε) έσο 5 (Άξηζηε) πνηνο βαζκφο ηηο ζρέζεο ζνπ 

κε ην κάζεκα ηηο θπζηθήο; 

Α2 
Με θιίκαθα απφ ην 1 (αδηάθνξε) έσο 5 (Άξηζηε) πνηνο βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ 

καζήκαηνο ηηο θπζηθήο; 

Α3 
Με θιίκαθα απφ ην 1 (Μηθξή έσο θαζφινπ) έσο 5 (Αξθεηά κεγάιε) πνηνο 

βαζκφο δπζθνιίαο ζην κάζεκα ηηο θπζηθήο; 

Α4 
Με θιίκαθα απφ ην 1 (Μηθξή έσο θαζφινπ) έσο 5 (Αξθεηά κεγάιε) πνηνο 

βαζκφο θαηαλφεζεο ηηο ηαρχηεηαο κεηά ηελ παξέκβαζε; 

Α5 
Με θιίκαθα απφ ην 1 (Μηθξή έσο θαζφινπ) έσο 5 (Αξθεηά κεγάιε) πνηνο 

βαζκφο θαηαλφεζεο ηηο δχλακεο κεηά ηελ παξέκβαζε; 

Α6 
Με θιίκαθα απφ ην 1 (Μηθξή έσο θαζφινπ) έσο 5 (Αξθεηά κεγάιε) πνηνο 

βαζκφο θαηαλφεζεο ηηο ξνπήο κεηά ηελ παξέκβαζε; 

Α7 Πνηα απφ ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηηο θπζηθήο, ζνπ είλαη εληειψο άγλσζηε; 

Α8 
Πνηα απφ ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηηο θπζηθήο, ζνπ είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή; 

(Πξηλ ηελ παξέκβαζε) 

Α9 
Πνηα απφ ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηηο θπζηθήο, ζνπ είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή; 

(Μεηά ηελ παξέκβαζε) 

Α10 Γλσξίδεηε ηη είλαη ε δνθφο ηζνξξνπίαο; 

Β1 
Ζ δχλακε κπνξεί λα παξακνξθψζεη έλα ζψκα, φηαλ αζθεζεί θαηάιιεια πάλσ 

ζε απηφ 

Β2 
Ζ δχλακε κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ηηο ζψκαηνο, φηαλ 

αζθεζεί θαηάιιεια πάλσ ζε απηφ 

Β3 
Βάξνο ηηο ζψκαηνο είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ε γε ζην ζψκα απηφ θαη ε νπνία 

αιιάδεη απφ ηφπν ζε ηφπν 

Β4 
ε πεξίπησζε πνπ έλα Η.Υ. απηνθίλεην ζπγθξνπζηεί κε έλα ιεσθνξείν, ηφηε νη 

δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηηο ζχγθξνπζεο ηηο 

Β5 
Πνηα απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ζα επηιέγαηε, αλ ζέιαηε λα ζεθψζεηε έλα 

βαξχ αληηθείκελν πην εχθνια 

Β6 
ε πνηα απφ ηηο δχν δνθνχο ζηήξημεο, ζα ηνπνζεηνχζαηε ζηα ζεκεία Α θαη Β 

δχν ζψκαηα κε ίζεο κάδεο, ψζηε απηή λα ηζνξξνπήζεη; 

Β7 
ε πνην ζεκείν απφ ηα Α θαη Β ηηο δνθνχ ζηήξημεο,  ζα ηνπνζεηνχζαηε ηα 

ζψκαηα απηά αληίζηνηρα, ψζηε ε δνθφο λα ηζνξξνπήζεη; 
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Β8 Γλσξίδεηε ηη είλαη ην γξαλάδη; 

Β9 Γλσξίδεηε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα γξαλάδηα; 

Β10 
Πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο αζθεί κεγαιχηεξε δχλακε 

ζην άιιν; 

Β11 
Πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα θηλείηαη κε κεγαιχηεξε γσληαθή  ηαρχηεηα απφ ην 

άιιν; 

Β12 
Όηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη απφ έλα κηθξφ γξαλάδη ζε έλα κεγαιχηεξν, ηφηε ε 

ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο: 

Β13 
ε πνην ζεκείν ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ηνπνζεηήζνπκε ην πφκνιν, ψζηε ε πφξηα 

λα αλνίγεη κε κεγαιχηεξε επθνιία; 

Β14 
Όηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη απφ ην έλα κηθξφ γξαλάδη ζε έλα κεγαιχηεξν, ηφηε 

γηα ηηο ξνπέο ηζρχεη: 

Β15 
Πνην απφ ηα ηξία θιεηδηά ζα επηιέγαηε γηα λα μεβηδψζεηε έλα κπνπιφλη 

επθνιφηεξα; 

ΒΑΘΜ

Ο_Τ

ΝΟΛΟ 

πλνιηθή Βαζκνινγία Πξηλ (Άξηζηα: 15) 

 

 

 

4.4.4  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΈ ΤΠΟΘΈΔΗ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Τπνζέζεηο 1 – 15 (κία γηα θαζεκία ησλ κεηαβιεηψλ Β1 έσο Β15): 

Μεδεληθή ππφζεζε: Σν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ πξηλ ηελ παξέκβαζε είλαη ίζν κε 

απηφ κεηά ηελ παξέκβαζε 

Δλαιιαθηηθή: Σν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ πξηλ ηελ παξέκβαζε δηαθέξεη απφ εθείλν 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

2. Τπφζεζε 16 (κεηαβιεηή Β16 – ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ): 

Μεδεληθή ππφζεζε: Ζ ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ πξηλ ηελ παξέκβαζε είλαη ίζε κε 

απηή κεηά ηελ παξέκβαζε 

Δλαιιαθηηθή: Ζ ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ πξηλ ηελ παξέκβαζε δηαθέξεη απφ εθείλε 

κεηά ηελ παξέκβαζε. 

 

 

4.4.5  ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
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Γηα ηηο ππνζέζεηο 1 – 15 ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο McNemar. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ έρνπκε λα ειέγμνπκε έλα πνζνζηφ επηηπρίαο κίαο δηρνηνκηθήο 

κεηαβιεηήο (φπσο θαζεκία απφ ηηο επαλαθσδηθνπνηεκέλεο εξσηήζεηο Β1 έσο Β15) κε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο φπσο είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο φπνπ 

ειέγρζεθε ην ίδην δείγκα ζπκκεηερφλησλ πξηλ θαη κεηά απφ θάπνηα παξέκβαζε. Ζ 

κεδεληθή ππφζεζε δειψλεη πσο ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ δχν κεηξήζεσλ είλαη ίζα, έλαληη 

ηεο ελαιιαθηηθήο φηη απηά δηαθέξνπλ. Σηκέο p-value κηθξφηεξεο ηνπ 0,05 απνξξίπηνπλ ηε 

κεδεληθή ππφζεζε. 

Γηα ηελ ππφζεζε 16 ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Sign Test. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ έρνπκε κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο θαη ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ ε 

δηάκεζνο κίαο ζπλερνχο κεηαβιεηήο (φπσο ε κεηαβιεηή ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ) 

δηαθέξεη ή φρη ζε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ δείγκαηνο κεηά απφ θάπνηα 

παξέκβαζε (φπσο είλαη ε πεξίπησζή καο). Ζ κεδεληθή ππφζεζε δειψλεη πσο ε δηάκεζνο 

ηεο κεηαβιεηήο είλαη ίζε γηα θάζε κέηξεζε, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο φηη ε δηάκεζνο απφ 

κέηξεζε ζε κέηξεζε (2 κεηξήζεηο ζπλνιηθά) δηαθέξεη. Σηκέο p-value κηθξφηεξεο ηνπ 0,05 

απνξξίπηνπλ ηε κεδεληθή ππφζεζε. 

 

 

 

  4.4.6   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

Οη παξαθάησ πίλαθεο απφ Α1 έσο θαη Α10, αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο γηα ηηο κε θνηλέο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. 

 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ ζρέζεο ηνπ καζεηή κε ην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαίλεηαη πσο νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο εκθάληζαλ θαιφ έσο άξηζην επίπεδν κε εμαίξεζε κφλν 2 καζεηέο 

(15,4%) νη νπνίνη δήισζαλ πσο ην επίπεδφ ηνπο ήηαλ κέηξην (βι. πίλαθαο Α1).  

 

 

Πίλαθαο Α1: βαζκόο ζρέζεο ηνπ καζεηή κε ην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Μέηξηα 2 15,4   

Καιή 6 46,2   

Πνιχ θαιή 3 23,1   
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Άξηζηε 2 15,4   

χλνιν 13 100,0   

 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο θαίλεηαη πσο 

νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εκθάληζαλ θαιφ έσο άξηζην επίπεδν κε εμαίξεζε κφλν 2 καζεηέο 

(15,4%) νη νπνίνη δήισζαλ πσο ην επίπεδφ ηνπο ήηαλ κέηξην (βι. πίλαθαο Α2). 

 

Πίλαθαο Α2: βαζκόο θαηαλόεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Μέηξηα 2 15,4   

Καιή 5 38,5   

Πνιχ θαιή 4 30,8   

Άξηζηε 2 15,4   

χλνιν 13 100,0   

 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ δπζθνιίαο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο εθηηκνχλ φηη δελ είραλ ηδηαίηεξν βαζκφ δπζθνιίαο κε ηνλ θχξην φγθν ησλ καζεηψλ 

λα εκθαλίδεη κηθξφ (46,2%) θαη κέηξην (38,5%) βαζκφ δπζθνιίαο (βι. πίλαθαο Α3). 

 

Πίλαθαο Α3: Βαζκόο δπζθνιίαο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο; 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Μθξή έσο θαζφινπ (1) 2 15,4   

Μηθξή (2) 6 46,2   

Μέηξηα (3) 5 38,5   

χλνιν 13 100,0   

 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ηεο ηαρχηεηαο κεηά ηελ παξέκβαζε 

θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εθηηκνχλ φηη είραλ θάπνηνλ βαζκφ δπζθνιίαο κε ηνλ 

θχξην φγθν ησλ καζεηψλ λα εκθαλίδεη κεγάιν (38,5%) θαη κέηξην (23,1%) βαζκφ 

δπζθνιίαο. Μηθξφ βαζκφ δπζθνιίαο είρε ην 23,1% (βι. πίλαθαο Α4). 

 

Πίλαθαο Α4: Πνηνο βαζκόο δπζθνιίαο θαηαλόεζεο ηεο ηαρύηεηαο κεηά ηελ παξέκβαζε; 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Γελ απάληεζαλ 1 7,7   

Μηθξή (2) 3 23,1   

Μέηξηα (3) 3 23,1   

Μεγάιε (4) 5 38,5   
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Αξθεηά Μεγάιε (5) 1 7,7   

χλνιν 13 100,0   

 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ηεο δχλακεο κεηά ηελ παξέκβαζε θαίλεηαη 

πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εθηηκνχλ φηη είραλ αξθεηφ βαζκφ δπζθνιίαο κε ηνλ θχξην 

φγθν ησλ καζεηψλ λα εκθαλίδεη κεγάιν (46,2%) θαη κέηξην (30,8%) βαζκφ δπζθνιίαο (βι. 

πίλαθαο Α5). 

 

Πίλαθαο Α5: Πνηνο ν βαζκόο δπζθνιίαο θαηαλόεζεο ηεο δύλακεο κεηά ηελ παξέκβαζε; 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Μηθξή έσο θαζφινπ (1) 1 7,7   

Μηθξή (2) 1 7,7   

Μέηξηα (3) 4 30,8   

Μεγάιε (4) 6 46,2   

Αξθεηά Μεγάιε (5) 1 7,7   

χλνιν 13 100,0   

 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ηεο ξνπήο κεηά ηελ παξέκβαζε θαίλεηαη 

πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εθηηκνχλ φηη είραλ κέηξην (46,2%) έσο κηθξφ (23,1%) βαζκφ 

δπζθνιίαο (βι. πίλαθαο Α6). 

 

Πίλαθαο Α6: Πνηνο ν βαζκόο θαηαλόεζεο ηεο ξνπήο κεηά ηελ παξέκβαζε; 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Μηθξή (2) 3 23,1   

Μέηξηα (3) 6 46,2   

Μεγάιε (4) 2 15,4   

Αξθεηά Μεγάιε (5) 2 15,4   

χλνιν 13 100,0   

 

ε φηη αθνξά ην πνηα έλλνηα ηεο θπζηθήο ήηαλ εληειψο άγλσζηε πξηλ ηελ παξέκβαζε, ε 

ξνπή εκθάληζε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κε 11 καζεηέο (84,6%) (βι. πίλαθαο Α7). 

 

Πίλαθαο Α7: Πνηα από ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηεο θπζηθήο, ζνπ είλαη εληειώο άγλσζηε (πξηλ ηελ παξέκβαζε); 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Ρνπή 11 84,6   

Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 2 15,4   

χλνιν 13 100,0   
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ε φηη αθνξά ην πνηα έλλνηα ηεο θπζηθήο ήηαλ ε πην θαηαλνεηή πξηλ ηελ παξέκβαζε, ε 

ηαρχηεηα εκθάληζε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κε 10 καζεηέο (76,9%) (βι. πίλαθαο Α8). 

Πίλαθαο Α8: Πνηα από ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηεο θπζηθήο, ζνπ είλαη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή (πξηλ ηελ 

παξέκβαζε); 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Σαρχηεηα 10 76,9   

Γχλακε 2 15,4   

Γχλακε, Ρνπή, Σαρχηεηα 1 7,7   

χλνιν 13 100,0   

 

ε φηη αθνξά ην πνηα έλλνηα ηεο θπζηθήο ήηαλ ε πην θαηαλνεηή κεηά ηελ παξέκβαζε, ε 

ηαρχηεηα εκθάληζε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κε 7 καζεηέο (53,8%), φκσο 3 καζεηέο 

(23,1%) δήισζαλ πσο θαη νη 3 έλλνηεο (δχλακε, ξνπή θαη ηαρχηεηα) ήηαλ θαηαλνεηέο (βι. 

πίλαθαο Α9). 

 

Πίλαθαο Α9: Πνηα από ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηεο θπζηθήο, ζνπ είλαη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή (κεηά ηελ 

παξέκβαζε); 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Γχλακε 3 23,1   

Σαρχηεηα 7 53,8   

Γχλακε, Ρνπή, Σαρχηεηα 3 23,1   

χλνιν 13 100,0   

 

Οη καζεηέο ζε ζπρλφηεηα 10 θαη πνζνζηφ 76,9% θαίλεηαη πσο γλσξίδνπλ ηη είλαη ε δνθφο 

ηζνξξνπίαο (βι. πίλαθαο Α10). 

 

Πίλαθαο Α10: Γλσξίδεηε ηη είλαη ε δνθόο ηζνξξνπίαο; 

 πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα   

 Ναη 10 76,9   

Όρη 3 23,1   

χλνιν 13 100,0   

 

 

 

Οη παξαθάησ πίλαθεο απφ Β1 έσο θαη Β15, αθνξνχλ ηφζν ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, φζν θαη ηνλ έιεγρν McNemar γηα ηηο θνηλέο εξσηήζεηο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 
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εκαληηθή ζεκείσζε γηα ηελ αλάγλσζε ησλ πηλάθσλ είλαη φηη ζηελ πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ξαβδψζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε καδί 

κε ηηο θαηαλνκέο ζε πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο (έρνληαο ζεκεηψζεη ζηνλ άμνλα Υ θαη ην 

πνηα είλαη ε ζσζηή απάληεζε). Ο έιεγρνο McNemar φκσο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έρνληαο 

επαλαθσδηθνπνηήζεη ηηο κεηαβιεηέο (θάζε εξψηεζε δειαδή) φπνπ: 

- ε κία θαη κνλαδηθή ζσζηή επηινγή ηεο εξψηεζεο έρεη θαηαρσξεζεί σο ζσζηή απάληεζε 

(ιακβάλνληαο ηελ θσδηθνπνίεζε 1), ελψ, 

- θαζεκία απφ ηηο ιαλζαζκέλεο επηινγέο έρεη θαηαρσξεζεί σο ιαλζαζκέλε απάληεζε 

(ιακβάλνληαο ηελ θσδηθνπνίεζε 2). Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαρσξίδεηαη γηα θάζε εξψηεζε ην 

πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ. 

 

Πίλαθαο Β1 

Δξψηεζε Β1: Ζ δχλακε κπνξεί λα παξακνξθψζεη έλα ζψκα, φηαλ αζθεζεί θαηάιιεια πάλσ ζε 

απηφ 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

  

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

12 12 92,31% 92,31% 1,00 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β1, ζηελ εξψηεζε αλ ε δχλακε κπνξεί λα παξακνξθψζεη έλα 

ζψκα, φηαλ αζθεζεί θαηάιιεια πάλσ ζε απηφ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πξηλ (92,31%) θαη κεηά (92,31%) ηελ 

παξέκβαζε, p-value = 1.   

 

 

Πίλαθαο Β2 

Δξψηεζε Β2: Ζ δχλακε κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο, φηαλ αζθεζεί 

θαηάιιεια πάλσ ζε απηφ. 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 
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σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

8 10 61,54% 76,92% 0,63 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β2, ζηελ εξψηεζε αλ ε δχλακε κπνξεί λα αιιάμεη ηελ 

θηλεηηθή θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο φηαλ αζθεζεί θαηάιιεια πάλσ ζε απηφ, ππήξμε ζεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 61,54% πξηλ, ζε (76,92%) κεηά ηελ 

παξέκβαζε, αιιά απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 1. 

 

 

Πίλαθαο Β3 

Δξψηεζε Β3: Σν βάξνο ελφο ζψκαηνο είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ε γε ζην ζψκα απηφ θαη ε νπνία 

αιιάδεη απφ ηφπν ζε ηφπν 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 
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σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

7 9 53,85% 69,23% 0,75 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β3, ζηελ εξψηεζε αλ ην βάξνο ελφο ζψκαηνο είλαη ε δχλακε 

πνπ αζθεί ε γε ζην ζψκα απηφ θαη ε νπνία αιιάδεη απφ ηφπν ζε ηφπν, ππήξμε ζεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 53,85% πξηλ, ζε 69,23% κεηά ηελ 

παξέκβαζε, αιιά απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 0,75.   

Πίλαθαο Β4 

Δξψηεζε Β4: ε πεξίπησζε πνπ έλα Η.Υ. απηνθίλεην ζπγθξνπζηεί κε έλα ιεσθνξείν, ηφηε νη 

δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο ηνπο… 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 
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1 1 7,69% 7,69% 1,00 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β4, ζηελ εξψηεζε αλ ζε πεξίπησζε πνπ έλα Η.Υ. απηνθίλεην 

ζπγθξνπζηεί κε έλα ιεσθνξείν, ηφηε ηη γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο ηνπο, ππήξμε αξλεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 7,69% πξηλ, ζε 7,69% κεηά ηελ παξέκβαζε. Βέβαηα απηή ε 

κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 0,75.  

 

 

Πίλαθαο Β5 

Δξψηεζε Β5: Πνηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ζα επηιέγαηε, αλ ζέιαηε λα ζεθψζεηε έλα 

βαξχ αληηθείκελν πην εχθνια; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

 
 

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

4 9 30,77% 69,23% 0,18 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β5, ζηελ εξψηεζε πνηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ζα 

επηιέγαηε, αλ ζέιαηε λα ζεθψζεηε έλα βαξχ αληηθείκελν πην εχθνια, ππήξμε ζεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 30,77% πξηλ, ζε 69,23% κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Βέβαηα απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 0,18 > 

0,05.  
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Πίλαθαο Β6 

Δξψηεζε Β6: ε πνηα απφ ηηο δχν δνθνχο ζηήξημεο, ζα ηνπνζεηνχζαηε ζηα ζεκεία Α θαη Β δχν 

ζψκαηα κε ίζεο κάδεο, ψζηε απηή λα ηζνξξνπήζεη; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

  

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

13 13 100,00% 100,00% 1,00 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β6, ζηελ εξψηεζε ζε πνηα απφ ηηο δχν δνθνχο ζηήξημεο, ζα 

ηνπνζεηνχζαηε ζηα ζεκεία Α θαη Β δχν ζψκαηα κε ίζεο κάδεο, ψζηε απηή λα ηζνξξνπήζεη, 

φινη απάληεζαλ ζσζηά ηφζν πξηλ (100%) φζν θαη κεηά (100%) ηελ παξέκβαζε.  

 

 

Πίλαθαο Β7 

Δξψηεζε Β7: ε πνην ζεκείν απφ ηα Α θαη Β ηεο δνθνχ ζηήξημεο,  ζα ηνπνζεηνχζαηε δχν ζψκαηα 

κε κάδεο m, Μ αληίζηνηρα, ψζηε ε δνθφο λα ηζνξξνπήζεη; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 
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σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

7 10 53,85% 76,92% 0,45 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β7, ζηελ εξψηεζε ζε πνην ζεκείν απφ ηα Α θαη Β ηεο δνθνχ 

ζηήξημεο,  ζα ηνπνζεηνχζαηε δχν ζψκαηα κε κάδεο m, Μ αληίζηνηρα, ψζηε ε δνθφο λα 

ηζνξξνπήζεη, ππήξμε ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 

53,85% πξηλ, ζε 76,92% κεηά ηελ παξέκβαζε. Όκσο απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή p-value = 0,45 > 0,05.  

 

 

Πίλαθαο Β8 

Δξψηεζε Β8: Γλσξίδεηε ηη είλαη ην γξαλάδη; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

  

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

12 11 92,31% 84,62% 1,00 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β8, ζηελ εξψηεζε ηη είλαη ην γξαλάδη, ππήξμε αξλεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 92,31% πξηλ, ζε 84,62% κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Βέβαηα απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 1,00 > 

0,05. 

 

Πίλαθαο Β9 

Δξψηεζε Β9: Γλσξίδεηε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα γξαλάδηα; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 



60 

  

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

10 12 76,92% 92,31% 0,50 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β9, ζηελ εξψηεζε αλ γλσξίδνπλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα 

γξαλάδηα, ππήξμε αξλεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 76,92% 

πξηλ, ζε 92,31% κεηά ηελ παξέκβαζε. Ωζηφζν, απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή p-value = 0,50 > 0,05. 

 

 

Πίλαθαο Β10 

Δξψηεζε Β10: Πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα αζθεί κεγαιχηεξε δχλακε ζην άιιν; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

 

 

 

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

1 1 7,69% 7,69% 1,00 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β10, ζηελ εξψηεζε πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα αζθεί 

κεγαιχηεξε δχλακε ζην άιιν, ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ ην ίδην ηφζν πξηλ 

(7,69%), φζν θαη κεηά (7,69%) ηελ παξέκβαζε. Δπνκέλσο δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κεηαβνιή p-value = 1,00 > 0,05. 

 

 

Πίλαθαο Β11 

Δξψηεζε Β11: Πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα θηλείηαη κε κεγαιχηεξε γσληαθή  ηαρχηεηα; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

 
 

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

6 7 46,15% 53,85% 1,00 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β11, ζηελ εξψηεζε πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα θηλείηαη κε 

κεγαιχηεξε γσληαθή  ηαρχηεηα, ππήξμε ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ απφ 46,15% πξηλ, ζε 53,85% κεηά ηελ παξέκβαζε. Ωζηφζν, απηή ε κεηαβνιή 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 1,00 > 0,05. 

 

 

Πίλαθαο Β12 

Δξψηεζε Β12: Πνηα ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, φηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη απφ έλα κηθξφ γξαλάδη ζε 

έλα κεγαιχηεξν; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 
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σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

4 0 30,77% 0,00% 0,13 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β12, ζηελ εξψηεζε πνηα ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, φηαλ ε 

θίλεζε κεηαδίδεηαη απφ έλα κηθξφ γξαλάδη ζε έλα κεγαιχηεξν, ππήξμε αξλεηηθή κεηαβνιή 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 30,77% πξηλ, ζε 0,00% κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Ωζηφζν, απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 0,13 > 0,05. 

 

 

Πίλαθαο Β13 

Δξψηεζε Β13: ε πνην απφ ηα ζεκεία Α, Β & Γ ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ηνπνζεηήζνπκε ην πφκνιν, 

ψζηε ε πφξηα λα αλνίγεη κε κεγαιχηεξε επθνιία; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

  

σζηέο απαληήζεηο σζηέο απαληήζεηο % ζσζηψλ απαληήζεσλ % ζσζηψλ απαληήζεσλ p-value 
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πξηλ ηελ παξέκβαζε κεηά ηελ παξέκβαζε πξηλ ηελ παξέκβαζε κεηά ηελ παξέκβαζε 

11 13 84,62% 100,00% 0,50 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β13, ζηελ εξψηεζε ζε πνην απφ ηα ζεκεία Α, Β & Γ ζα ήηαλ 

θαιχηεξν λα ηνπνζεηήζνπκε ην πφκνιν, ψζηε ε πφξηα λα αλνίγεη κε κεγαιχηεξε επθνιία, 

ππήξμε ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 84,62% πξηλ, ζε 

100% κεηά ηελ παξέκβαζε. Ωζηφζν, απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-

value = 0,50 > 0,05. 

 

Πίλαθαο Β14 

Δξψηεζε Β14: Όηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη απφ ην έλα κηθξφ γξαλάδη ζε έλα κεγαιχηεξν, ηφηε γηα 

ηηο ξνπέο ηζρχεη; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

  

 

 

 

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

2 3 15,38% 23,08% 0,50 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β14, ζηελ εξψηεζε ηη ηζρχεη γηα ηηο ξνπέο φηαλ ε θίλεζε 

κεηαδίδεηαη απφ ην έλα κηθξφ γξαλάδη ζε έλα κεγαιχηεξν, ππήξμε ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 15,38% πξηλ, ζε 23,08% κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Ωζηφζν, απηή ε κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 0,50 > 0,05. 
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Πίλαθαο Β15 

Δξψηεζε Β15: Πνην απφ ηα ηξία θιεηδηά ηνπ δηπιαλνχ ζρήκαηνο ζα επηιέγαηε γηα λα μεβηδψζεηε 

έλα κπνπιφλη επθνιφηεξα; 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

  

 

 

 

σζηέο απαληήζεηο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

σζηέο απαληήζεηο 

κεηά ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε 

% ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε 
p-value 

5 13 38,46% 100,00% 0,01 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β15, ζηελ εξψηεζε πνην απφ ηα ηξία θιεηδηά ηνπ δηπιαλνχ 

ζρήκαηνο ζα επηιέγαηε γηα λα μεβηδψζεηε έλα κπνπιφλη επθνιφηεξα, ππήξμε ζεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ 38,46% πξηλ, ζε 100% κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Δπηπιένλ, απηή ε κεηαβνιή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p-value = 0,01 < 0,05. 

ε φηη αθνξά ηε ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ (σο άζξνηζκα ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

ζηηο θνηλέο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ) πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ν έιεγρνο 

Sign Test έδεημε φηη παξφιν πνπ ππήξμε ζεηηθή κεηαβνιή ζηε δηάκεζν ηεο ελ ιφγσ 

κεηαβιεηήο πξηλ (Mdn = 8) θαη κεηά (Mdn = 10) ηελ παξέκβαζε,  σζηφζν απηή ε 

κεηαβνιή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value = 0,065 > 0,05). Αμίδεη βέβαηα λα 

ζεκεησζεί φηη 9 καζεηέο εκθάληζαλ άλνδν ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, 2 εκθάληζαλ 

κείσζε θαη 2 παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα.  

 

 

  4.4.7   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

 

Οη ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019 

ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο νκάδνο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ηνπ 8
νπ

  Γπκλαζίνπ Βφινπ, 

δίλνληαο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ή φρη  ζε απηή ηε δηαδηθαζία (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). 
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Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο έγηλαλ κε βάζε  ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα, κε ζθνπφ λα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζε αηνκηθφ επίπεδν ηνπ θάζε 

εξσηψκελνπ, ζε κηα δηαδηθαζία άκεζεο ζπλέληεπμεο, απφ κηα ιίζηα 

εξσηήζεσλ(παξαηίζεληαη ζε παξάξηεκα) γηα λα δηεμάγνπκε επηπιένλ  ζπκπεξάζκαηα. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κε βάζε 

απηέο παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα πνηνηηθά ηνπο δεδνκέλα. Ζ εγθπξφηεηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ππνζηεξίδεηαη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

  Δίρε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κηα αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ- εξεπλήηξηα, έηζη ψζηε λα είλαη νηθεία ε παξνπζία ηεο θαη 

λα κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ απζφξκεηα ηελ άπνςε ηνπο  

 Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κνξθή ζπδήηεζεο ψζηε λα απνζπκπηεζζεί  ν 

ζπκκεηέρσλ απφ ην άγρνο. 

 Ζ εθπαηδεπηηθφο- εξεπλήηξηα ελζάξξπλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ αβίαζηα ηα 

αθξηβή θαη αιεζή ζηνηρεία ηεο ζθέςεο ηνπο.  

 Ο ξφινο ηεο  εθπαηδεπηηθνχ- εξεπλήηξηαο ήηαλ βνεζεηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο. 

Δπεηδή ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο είλαη κηθξφο, δελ κπνξεί λα γίλεη θακία 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Οη εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε νκάδα εξσηήζεσλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ εξεπλεηηθφ ζηφρν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο γεληθφηεξεο ζηάζεο ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή(εξσηήζεηο 1-5). 

Έηζη ζηελ εξψηεζε αλ ηνπο άξεζε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ην ξνκπφη, φινη έδσζαλ 

θαηαθαηηθή απάληεζε ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην γηαηί; 

ηελ εξψηεζε:   «Αλ ζα ήζειαλ λα γίλεηαη ην κάζεκα ηεο θπζηθήο κε ξνκπφη», ε 

απάληεζε ηνπο ήηαλ θαηαθαηηθή. 

ηελ εξψηεζε πνηνο ήηαλ ν ιφγνο πνπ αζρνιήζεθαλ κε  ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δηέθεξαλ απφ καζεηή ζε καζεηή. Οη απαληήζεηο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ είλαη: 

  «Γιατί μου αρζςει ο προγραμματιςμόσ». 

  «Ήκελα να δω πωσ είναι». 

  «Γιατί θ εκπαιδευτικι ρομποτικι είναι  αρκετά «δθμοφιλισ» ςτισ μζρεσ μασ». 

 «Γιατί αςχολοφμαι με τθν τεχνολογία και θ  εκπαιδευτικι ρομποτικι είναι κάτι 

που μου ταίριαηε». 
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Απφ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζπκκεηερψλησλ, ε ζηάζε ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή  ραξαθηεξίζηεθε σο ζεηηθή. 

Ζ δεχηεξε  νκάδα εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο αλαθέξεηε ζηελ ελλνηνινγηθή 

κεηαγελέζηεξε γλψζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ αλαθνξηθά κε ηα γξαλάδηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη εξσηψκελνη έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο ηφζν γηα ηηο ρξήζεηο ησλ 

γξαλαδηψλ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα αλαθέξεη ηηο κεραλέο θαη ηα ξνιφγηα, φζν θαη ζην 

ζπλδπαζκφ απηψλ ζε ζπζηνηρίεο. 

 

Με ηελ ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ(εξσηήζεηο 8 θαη 9) έγηλε έλαο έιεγρνο γηα ηελ εξψηεζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: «ε πεξίπησζε πνπ έλα Η.Υ. απηνθίλεην ζπγθξνπζηεί κε έλα 

ιεσθνξείν, ηόηε νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο ηνπο 

είλαη:» πνπ αλαθέξεηε ζηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο  κεηαμχ δχν ζσκάησλ θαη ζηελ 

νπνία ζεκεηψζεθε ην κεγαιχηεξν ζθνξ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο νη εξσηεζέληεο εξσηήζεθαλ ζε παξφκνηεο εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ είρε αιιάμεη ε αξρηθή ηδέα απηψλ θαη απφ ηηο νπνίεο θάλεθε φηη είραλ 

ζπλδπάζεη ηε κάδα ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηε δχλακε. 

Μία αθφκε εξψηεζε πνπ έγηλε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ελλνηνινγηθή αιιαγή ηεο αξρηθήο 

ηδέαο ησλ καζεηψλ/ηξησλ, ήηαλ απηή ηεο ξνπήο δχλακεο. Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα γηαηί είρε ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη είραλ επηιέμεη σο ε δπζθνιφηεξε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο.  

ηηο απαληήζεηο ηνπο νη εξσηψκελνη ζπλδχαδαλ ην κέηξν ηεο ξνπήο κε ην πφζν 

«εχθνιν» ή «δχζθνιν», «εχρξεζην» ή «δχζρξεζην». πγθεθξηκέλα φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

εξσηήζεθαλ  αλ ππήξραλ θιεηδηά κε δηαθνξεηηθφ κήθνο θαη κε κηθξά ή κεγάια αλνίγκαηα 

ψζηε λα κπνξνχλ λα πηάζνπλ  νπνηνδήπνηε κέγεζνο βίδαο απάληεζαλ ην κηθξφ γηαηί είλαη 

πην εχρξεζην. Δλψ ζε αληίζηνηρε εξψηεζε «ε πνην ζεκείν ηεο πφξηαο πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζνπκε ην πφκνιν ψζηε απηή λα αλνίγεη;» ζηελ αηηηνιφγεζε ηνπο αλέθεξαλ γηαηί 

έηζη είλαη πην εχθνιν λα αλνίμεη ε πφξηα. 
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4.4.8  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΈΡΔΤΝΑ 

 

Ο πξψηνο θαη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο αθνξά ζηε δεηγκαηνιεςία ε νπνία 

φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο δελ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ 

πηζαλφηεηαο κε απνηέιεζκα ηα ζπκπεξάζκαηα λα αθνξνχλ κφλν ην δείγκα, ρσξίο λα είλαη 

δπλαηή ε γελίθεπζε ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο επίζεο είλαη πνιχ κηθξφ, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηε δχλακε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ λα αληρλεχζεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Να ηνλίζνπκε, ζπκπιεξσκαηηθά ζην 

πξνεγνχκελν, πσο ε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ελδερνκέλσο λα κελ ήηαλ ε θαηάιιειε 

ζηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο. 

Λφγσ ινηπφλ ησλ παξαπάλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεηηθέο κεηαβνιέο (απφ 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο) ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, 

πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ζε κεγαιχηεξν δείγκα, επηιεγκέλν κε θαηάιιειε 

κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο θαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξέκβαζεο, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο 

απφ 2 κεηξήζεηο (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ παξέκβαζε) γηα ην έιεγρν κεηαβνιήο 

ησλ πνζνζηψλ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ.   

 

 

 

4.5.   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Μέηα ηελ ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ δείγκαηνο ησλ 13 καζεηψλ, ειηθίαο 13 εηψλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε  ην γεγνλφο φηη αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο  είλαη κηθξφο, δελ κπνξνχκε λα 

γεληθεχζνπκε ηα επξήκαηα ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ.  

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε βάζε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

έγηλε, νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ: 

 πλδπάζεη ηε δχλακε κε ηελ κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο  θαη 

παξνπζίαζαλ ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, κεηά ηελ 

παξέκβαζε. 

 Καηαλνήζεη ην βάξνο ελφο ζψκαηνο  σο  δχλακε θαη ηελ αιιαγή απηνχ  απφ ηφπν ζε ηφπν.  
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 Καηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο δνθνχ ηζνξξνπίαο, πσο απηή ηζνξξνπεί θαη πσο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλχςσζε ζσκάησλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

πξψην κέξνο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο έρεη ζρεδηαζηεί κε ζέκα ηε δνθφ 

ηζνξξνπίαο θαη ηε ξνπή δχλακεο. Έηζη νη ζσζηέο απαληήζεηο κεηά ηελ παξέκβαζε 

ζεκείσζαλ αχμεζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν. 

 Καηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο γσληαθήο  ηαρχηεηαο, ηεο ξνπήο θαη ηε κεηάδνζε απηήο απφ 

γξαλάδη ζε γξαλάδη θαζψο ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ππήξμε ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ ην δεχηεξν 

κέξνο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο έρεη ζρεδηαζηεί γηα  ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ 

ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. 

 Καηαλνήζεη ηελ εμάξηεζε ηεο ξνπήο δχλακεο κε ηελ απφζηαζε ηεο δχλακεο απφ ην 

ζεκείν πεξηζηξνθήο έσο ην ζεκείν εθαξκνγήο απηήο. ην ζπκπέξαζκα απηφ 

θαηαιήμακε απφ ην γεγνλφο φηη ππήξμε ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε αληίζηνηρε εξψηεζε. 

 

Μεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηδάζθνληα 

πξνέθπςαλ  επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

 Οη καζεηέο/ηξηεο παξνπζίαζαλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ ζην λα ζπληειείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο κε ηε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

 Αλέπηπμαλ νκαδνζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεξγάζηεθαλ επηιέγνληαο θάζε 

θνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηξαηεγηθή επίιπζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο. 

 Αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο ζηηο κεραληθέο θαηαζθεπέο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ γξαλάδηα 

γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ξνκπφη.  

 Αλέπηπμαλ θξηηηθή ζθέςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε 

ζέκαηα ζχλδεζεο γξαλαδηψλ.  
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4.6.   ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ξνκπνηηθήο. Μηα πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα, 

επεηδή ην δείγκα είρε κηθξφ κέγεζνο, είλαη ε επαλάιεςε ηεο ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο 

δείγκαηνο γηα ηελ εμαγσγή πην αζθαινχο θαη γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Δπεηδή απηή ε εξγαζία θαη έξεπλα είρε σο ζέκα δηδαζθαιίαο απφ ηε κεραληθή, ζα είρε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα δηεμαρζεί κηα έξεπλα θαη κε άιια ηέηνηα ζέκαηα φπσο κε 

ηξνραιίεο ή κε ηκάληεο θαη γξαλάδηα, ρξεζηκνπνηψληαο θηη ev3 Mindstorms ηεο LEGO θαη 

επηιέγνληαο αλάινγε θαηαζθεπή.  Σέινο,  ζα είρε ελδηαθέξνλ νη καζεηέο λα μαλαγξάςνπλ 

έλα αθφκε ηειηθφ ηεζη (post– test) αιιά κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ηα ελλνηνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

απνηππψλνληαη ή φρη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

Παξάξηεκα Α: Δξσηεκαηνιόγηα. 

 

Α.1 Αξρηθό εξσηεκαηνιόγην(Pre-test) 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛOΓΗΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

 

ΠΜ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»  

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν 

«Ζ δηδαζθαιία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ρξήζεο ησλ γξαλαδηψλ, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο» κε ζέκα «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζε έλλνηεο  αλαθνξηθά κε 

δπλάκεηο, ξνπή δπλάκεσλ, γσληαθή ηαρχηεηα»  ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 13 έσο 15 εηψλ». 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ΑΝΩΝΤΜΟ. Σα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη δελ παξαβηάδνπλ ηελ 

αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη φηη ζα παξακείλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθά. 

 

ρνιηθή Μνλάδα: 

 

1.ΦΤΛΟ (Βάιε) Αγόξη  Κνξίηζη  

 

 

2. Με θιίκαθα από ην 1 έσο 5 θύθισζε κηα απάληεζε/αξηζκό πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ην 

βαζκό ηεο ζρέζεο ζνπ κε ην κάζεκα ηεο θπζηθήο. 

1  (Αδηάθνξε) 2(Μέηξηα) 3(Καιή) 4 (Πνιχ θαιή) 5 (Άξηζηε) 

 

 

3. Με θιίκαθα από ην 1 έσο 5 θύθισζε κηα απάληεζε/αξηζκό πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ην 

βαζκό ηεο θαηαλόεζεο ζνπ κε ην κάζεκα ηεο θπζηθήο. 

1  (Αδηάθνξε) 2(Μέηξηα) 3(Καιή) 4 (Πνιχ θαιή) 5 (Άξηζηε) 
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4. Με θιίκαθα από ην 1 έσο 5 θύθισζε κηα απάληεζε/αξηζκό πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ην 

βαζκό δπζθνιίαο ζνπ, ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο. 

1  (Μηθξή έσο θαζφινπ) 2 3 4 5 (Αξθεηά κεγάιε) 

 

 

5.    Πνηα από ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηεο θπζηθήο, ζνπ είλαη εληειώο άγλσζηε; 

α) Ρνπή 

β) Σαρχηεηα 

γ) Γχλακε 

δ) Όιεο νη παξαπάλσ 

ε) Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 

 

6.    Πνηα από ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηεο θπζηθήο, ζνπ είλαη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή; 

α) Ρνπή δχλακεο 

β) Σαρχηεηα 

γ) Γχλακε 

δ) Όιεο νη παξαπάλσ 

ε) Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 

 

 

7.   Ζ δύλακε κπνξεί λα παξακνξθώζεη έλα ζώκα, όηαλ αζθεζεί θαηάιιεια πάλσ  

      ζε απηό. 

πκθσλείηε κε απηή ηελ πξόηαζε; Ναη  Όρη  

 

 

8.   Ζ δύλακε κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ελόο ζώκαηνο, όηαλ αζθεζεί  

      θαηάιιεια πάλσ ζε απηό. 

πκθσλείηε κε απηή ηελ πξόηαζε; Ναη  Όρη  

 

 

9.   Βάξνο ελόο ζώκαηνο είλαη ε δύλακε πνπ αζθεί ε γε ζην ζώκα απηό θαη ε νπνία  

      αιιάδεη από ηόπν ζε ηόπν. 

πκθσλείηε κε απηή ηελ πξόηαζε; Ναη  Όρη  
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10. ε πεξίπησζε πνπ έλα Η.Υ. απηνθίλεην ζπγθξνπζηεί κε έλα ιεσθνξείν, ηόηε νη δπλάκεηο 

πνπ αζθνύληαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο ηνπο: 

α) Δίλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. 

β) Μεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ην ιεσθνξείν ζην Η.Υ. 

γ) Μεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ην Η.Υ ζην ιεσθνξείν. 

δ) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε. 

 

 

 

11.   Γλσξίδεηε ηη είλαη ε δνθόο ηζνξξνπίαο. 

 Ναη  Όρη  

 

12.  Πνηα από ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ζα επηιέγαηε, αλ ζέιαηε λα ζεθώζεηε έλα  

        βαξύ αληηθείκελν πην εύθνια; 

 

 

α) 

 

 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  
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γ) 

 

 

 

δ) Οπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 

 

ε) Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 

 

 

13.  ε πνηα από ηηο δύν δνθνύο ζηήξημεο, πνπ θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο, ζα 

ηνπνζεηνύζαηε ζηα ζεκεία Α θαη Β δύν ζώκαηα κε ίζεο κάδεο, ώζηε απηή λα 

ηζνξξνπήζεη; 

   Α                                        Β                  Α                                      Β            

 

 

            Δηθόλα (α)                                                                          Δηθόλα (β)                                                                         

α) ηε δνθφ ζηήξημεο ηεο εηθφλαο (α) 

β) ηε δνθφ ζηήξημεο ηεο εηθφλαο (β) 

 

γ) Καη νη δχν ηξακπάιεο ζα ηζνξξνπήζνπλ 

 

δ) Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 
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14.  Έζησ δύν ζώκαηα κε κάδεο m, Μ αληίζηνηρα, όπσο θαίλνληαη ζηελ  παξαθάησ 

εηθόλα γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη όηη m < Μ. Εσγξαθίζηε ζε πνην ζεκείν από ηα Α θαη Β 

ηεο δνθνύ ζηήξημεο,  ζα ηνπνζεηνύζαηε ηα ζώκαηα απηά αληίζηνηρα, ώζηε ε δνθόο λα 

ηζνξξνπήζεη; 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

15.   Γλσξίδεηε ηη είλαη ην γξαλάδη; 

εκεηώζηε ηελ αληίζηνηρε  

απάληεζε 

Ναη     Όρη  

 

 

 

16.   Γλσξίδεηε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ηα γξαλάδηα; 

 

εκεηώζηε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε Ναη     Όρη  

 

 

17.   Αλ ε απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα ήηαλ λαη,  

        παξαθαιώ ζεκεηώζηε ζηνλ παξαθάησ ρώξν κεξηθέο εθαξκνγέο  

        ηνπ γξαλαδηνύ.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

M 
m 

Α Β 
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18.  Πνην από ηα δύν γξαλάδηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζην άιιν; 

  

α) Μεγαιχηεξε δχλακε αζθεί ην κεγάιν γξαλάδη ζην κηθξφ. 

β) Μεγαιχηεξε δχλακε αζθεί ην κηθξφ γξαλάδη ζην κεγάιν.  

γ) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ ησλ δχν γξαλαδηψλ είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. 

δ) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα αζθεί κεγαιχηεξε δχλακε. 

ε) Γελ γλσξίδσ. 

 

 

19.  Πνην από ηα δύν γξαλάδηα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο θηλείηαη κε κεγαιύηεξε  

        γσληαθή  ηαρύηεηα    από ην άιιν; 

α) Με κεγαιχηεξε γσληαθή  ηαρχηεηα θηλείηαη ην κεγάιν γξαλάδη. 

β) Με κεγαιχηεξε γσληαθή  ηαρχηεηα θηλείηαη ην κηθξφ γξαλάδη.  

γ) Οη γσληαθέο ηαρχηεηεο κε ηηο νπνίεο θηλνχληαη ηα δχν γξαλάδηα είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. 

δ) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα θηλείηαη κε κεγαιχηεξε γσληαθή  

ηαρχηεηα. 

ε) Γελ γλσξίδσ. 

 

 

20.  Όηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη από έλα κηθξό γξαλάδη ζε έλα κεγαιύηεξν, ηόηε ε ηαρύηεηα 

πεξηζηξνθήο:  

α) Μεηψλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην ιφγν ησλ δνληηψλ ησλ δπν γξαλαδηψλ. 

β) Απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην ιφγν ησλ δνληηψλ ησλ δπν γξαλαδηψλ. 

γ) Απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην αληίζηξνθν ησλ ιφγσλ ησλ δνληηψλ ησλ δπν 

γξαλαδηψλ. 

δ) Μεηψλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην αληίζηξνθν ησλ ιφγσλ ησλ δνληηψλ ησλ δπν 

γξαλαδηψλ. 
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21.  ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη κηα πόξηα. ε πνην από ηα ζεκεία Α, Β & Γ πηζηεύεηο 

όηη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ηνπνζεηήζνπκε ην πόκνιν, ώζηε ε πόξηα λα αλνίγεη κε κεγαιύηεξε 

επθνιία;  

 

 

α) ην ζεκείν Α.         

β) ην ζεκείν Β 

γ) ην ζεκείν Γ    

 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο: 

………………………………………………………… 

……….………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

22.  Όηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη από ην έλα κηθξό γξαλάδη ζε έλα κεγαιύηεξν, ηόηε γηα 

ηηο ξνπέο ηζρύεη   

α) Απφ κηθξά ζε κεγαιχηεξα γξαλάδηα έρνπκε ειάηησζε ηεο ξνπήο  

β) Απφ κηθξά ζε κεγαιχηεξα γξαλάδηα έρνπκε αχμεζε ηεο ξνπήο. 

γ) Απφ γξαλάδη ζε γξαλάδη ε ξνπή δχλακεο κεηαδίδεηαη ε ίδηα. 

δ) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε. 

ε) Γελ γλσξίδσ. 

 

 

23.  ηελ  παξαθάησ εηθόλα θαίλνληαη κηα ζεηξά από γεξκαληθά θιεηδηά. εκεηώζηε 

ζηηο γξακκέο πνπ αθνινπζνύλ γηαηί θαηά ηε γλώκε ζαο, όζν πην κεγάιν είλαη ην 

άλνηγκα γηα ηηο βίδεο (δεμηά-αξηζηεξά), ηόζν κεγαιώλεη θαη ην κήθνο ηνπο; 

 

Απάληεζε: 

……………………………………………………… 

 

……….……………………………………………… 

 

………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

 

 

24. Πνην από ηα ηξία θιεηδηά ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο ζα  

       επηιέγαηε γηα λα μεβηδώζεηε έλα κπνπιόλη επθνιόηεξα; 

α) Με ην 1ν θιεηδί. 

β) Με ην 2ν θιεηδί. 

γ) Με ην 3ν θιεηδί. 

δ) Γελ παίδεη ξφιν πνην θιεηδί ζα επηιέμνπκε. 

  
1

ν
 

η88  

2
ν
 

 

3
ν
  

 

ν
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Α.2 Σειηθό εξσηεκαηνιόγην(Post-test) 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛOΓΗΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

 

ΠΜ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»  

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν: 

«Ζ δηδαζθαιία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ρξήζεο ησλ γξαλαδηψλ, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο» κε ζέκα «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζε έλλνηεο  αλαθνξηθά κε 

δπλάκεηο, ξνπή δπλάκεσλ, γσληαθή ηαρχηεηα»  ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 13 έσο 15 εηψλ». 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ΑΝΩΝΤΜΟ. Σα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη δελ παξαβηάδνπλ ηελ 

αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη φηη ζα παξακείλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθά. 

 

ρνιηθή Μνλάδα: 

 

1.ΦΤΛΟ (Βάιε) Αγόξη  Κνξίηζη  

 

 

2. Με θιίκαθα από ην 1 έσο 5 θύθισζε κηα απάληεζε/αξηζκό πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ην 

βαζκό δπζθνιίαο ζνπ ζηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαρύηεηαο κεηά ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. 

 

1  (Μηθξή έσο θαζφινπ) 2 3 4 5 (Αξθεηά κεγάιε) 

 

 

3. Με θιίκαθα από ην 1 έσο 5 θύθισζε κηα απάληεζε/αξηζκό πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ην 

βαζκό δπζθνιίαο ζνπ ζηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο Γύλακεο κεηά ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. 

 

1  (Μηθξή έσο θαζφινπ) 2 3 4 5 (Αξθεηά κεγάιε) 

 

 

4. Με θιίκαθα από ην 1 έσο 5 θύθισζε κηα απάληεζε/αξηζκό πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ην 

βαζκό δπζθνιίαο ζνπ ζηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο Ρνπήο κεηά ηε δηδαθηηθή 
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παξέκβαζε. 

 

1  (Μηθξή έσο θαζφινπ) 2 3 4 5 (Αξθεηά κεγάιε) 

 

5.    Πνηα από ηηο παξαθάησ έλλνηεο ηεο θπζηθήο, ζνπ είλαη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή,   

        κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε; 

α) Γχλακε 

β) Ρνπή δχλακεο 

γ) Σαρχηεηα 

δ) Όιεο νη παξαπάλσ 

ε) Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 

 

 

6.   Ζ δύλακε κπνξεί λα παξακνξθώζεη έλα ζώκα, όηαλ αζθεζεί θαηάιιεια πάλσ  

      ζε απηό. 

πκθσλείηε κε απηή ηελ πξόηαζε; Όρη                                         Ναη  

 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο, δίλνληαο έλα παξάδεηγκα: 

……………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

7.   Ζ δύλακε κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ελόο ζώκαηνο, όηαλ αζθεζεί  

      θαηάιιεια πάλσ ζε απηό. 

πκθσλείηε κε απηή ηελ πξόηαζε; Όρη  Ναη   

 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο, δίλνληαο έλα παξάδεηγκα: 

……………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8.   Βάξνο νλνκάδεηαη ε δύλακε πνπ αζθεί ε  Γε ζε θάζε ζώκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζ’ απηή  

ή ζε κηθξή ζρεηηθά απόζηαζε από απηή. 

πκθσλείηε κε απηή ηελ πξόηαζε; Όρη  Ναη  

 



86 

 

9. ε πεξίπησζε πνπ έλα ιεσθνξείν ζπγθξνπζηεί κε έλα Η.Υ. απηνθίλεην, ηόηε γηα ηηο  

δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ησλ ζσκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο ηνπο 

ηζρύεη όηη: 

α) Δίλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. 

β) Μεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ην  ιεσθνξείν  ζην Η.Υ. 

γ) Μεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε πνπ αζθεί ην Η.Υ ζην ιεσθνξείν. 

δ) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε. 

  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο: 

……………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

10.  Πνηα από ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ζα επηιέγαηε, αλ ζέιαηε λα ζεθώζεηε έλα  

        βαξύ αληηθείκελν πην εύθνια; 

 

α) 

 

 

 

 

 

                         

          

 

 

β) 
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γ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) Οπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 

 

ε) Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 

 

11.  ε πνηα από ηηο δύν δνθνύο ζηήξημεο, πνπ θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο, ζα 

ηνπνζεηνύζαηε ζηα ζεκεία Α θαη Β δύν ζώκαηα κε ίζεο κάδεο, ώζηε απηή λα 

ηζνξξνπήζεη; 

   Α                                         Β               Α                                         Β            

 

 

            Δηθόλα (α)                                                                          Δηθόλα (β)     

                                                                        

α) ηε δνθφ ζηήξημεο ηεο εηθφλαο (α) 

 

β) ηε δνθφ ζηήξημεο ηεο εηθφλαο (β) 

 

γ) Καη νη δχν ηξακπάιεο ζα ηζνξξνπήζνπλ 

 

δ) Κακία απφ ηηο παξαπάλσ 
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12.  Έζησ δύν ζώκαηα κε κάδεο m, Μ αληίζηνηρα, όπσο θαίλνληαη ζηελ  παξαθάησ 

εηθόλα γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη όηη m < Μ. Εσγξαθίζηε ζε πνην ζεκείν από ηα Α θαη Β 

ηεο δνθνύ ζηήξημεο,  ζα ηνπνζεηνύζαηε ηα ζώκαηα απηά αληίζηνηρα, ώζηε ε δνθόο λα 

ηζνξξνπήζεη; 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

13.   Γλσξίδεηε ηη είλαη ην γξαλάδη; 

εκεηώζηε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε Ναη     Όρη  

 

 

14.   Αλ ε απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα ήηαλ λαη,    

      παξαθαιώ ζεκεηώζηε ζηνλ παξαθάησ ρώξν ηη είλαη ην γξαλάδη;.  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

15.   Γλσξίδεηε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ηα γξαλάδηα; 

 

εκεηώζηε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε Ναη     Όρη  

 

 

16.   Αλ ε απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα ήηαλ λαη, παξαθαιώ  

ζεκεηώζηε ζηνλ παξαθάησ ρώξν κεξηθέο εθαξκνγέο     ηνπ γξαλαδηνύ.  

 

Β M 
m 

Α 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

17.  Πνην από ηα δύν γξαλάδηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο  

        αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζην άιιν;  

  

α) Μεγαιχηεξε δχλακε αζθεί ην κηθξφ γξαλάδη  

ζην κεγάιν. 

β) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ ησλ δχν  

γξαλαδηψλ είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. 

γ) Μεγαιχηεξε δχλακε αζθεί ην κεγάιν γξαλάδη  

ζην κηθξφ. 

δ) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνην απφ ηα δχν  

γξαλάδηα αζθεί κεγαιχηεξε δχλακε. 

ε) Γελ γλσξίδσ. 

 

18.  Πνην από ηα δύν γξαλάδηα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο θηλείηαη κε κεγαιύηεξε  

        γσληαθή  ηαρύηεηα    από ην άιιν; 

α) Οη γσληαθέο ηαρχηεηεο κε ηηο νπνίεο θηλνχληαη ηα δχν γξαλάδηα είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. 

β) Με κεγαιχηεξε γσληαθή  ηαρχηεηα θηλείηαη ην κεγάιν γξαλάδη. 

γ) Με κεγαιχηεξε γσληαθή  ηαρχηεηα θηλείηαη ην κηθξφ γξαλάδη. 

δ) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνην απφ ηα δχν γξαλάδηα θηλείηαη κε κεγαιχηεξε γσληαθή  

ηαρχηεηα. 

ε) Γελ γλσξίδσ. 

 

19.  Όηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη από έλα κηθξό γξαλάδη ζε έλα κεγαιύηεξν, ηόηε ε ηαρύηεηα 

πεξηζηξνθήο:  

α) Απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην ιφγν ησλ δνληηψλ ησλ δπν γξαλαδηψλ. 

β) Μεηψλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην ιφγν ησλ δνληηψλ ησλ δπν γξαλαδηψλ. 

γ) Μεηψλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην αληίζηξνθν ησλ ιφγσλ ησλ δνληηψλ ησλ δπν 

γξαλαδηψλ. 

δ) Απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή ίζν πξνο ην αληίζηξνθν ησλ ιφγσλ ησλ δνληηψλ ησλ δπν 

γξαλαδηψλ. 
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20.  ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη κηα πόξηα. ε πνην από ηα ζεκεία Α, Β & Γ πηζηεύεηο 

όηη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ηνπνζεηήζνπκε  

ην πόκνιν, ώζηε ε πόξηα λα αλνίγεη κε κεγαιύηεξε  

επθνιία;  

 

α) ην ζεκείν Γ.         

β) ην ζεκείν Α. 

γ) ην ζεκείν Β. 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο: 

………………………………………………………… 

……….………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

21.  Όηαλ ε θίλεζε κεηαδίδεηαη από έλα κηθξό γξαλάδη ζε έλα κεγαιύηεξν, ηόηε γηα ηηο 

ξνπέο ηζρύεη   

α) Απφ γξαλάδη ζε γξαλάδη ε ξνπή δχλακεο κεηαδίδεηαη ε ίδηα.  

β) Απφ κηθξά ζε κεγαιχηεξα γξαλάδηα έρνπκε ειάηησζε ηεο ξνπήο. 

γ) Απφ κηθξά ζε κεγαιχηεξα γξαλάδηα έρνπκε αχμεζε ηεο ξνπήο. 

δ)  Γελ γλσξίδσ. 

ε) Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε 

 

 

22.  ηελ  παξαθάησ εηθόλα θαίλνληαη κηα ζεηξά από γεξκαληθά θιεηδηά. εκεηώζηε 

ζηηο γξακκέο πνπ αθνινπζνύλ γηαηί θαηά ηε γλώκε ζαο, όζν πην κεγάιν είλαη ην 

άλνηγκα γηα ηηο βίδεο (δεμηά-αξηζηεξά), ηόζν κεγαιώλεη θαη ην κήθνο ηνπο; 

 

Απάληεζε: 

………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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23. Πνην από ηα ηξία θιεηδηά ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο ζα  

       επηιέγαηε γηα λα μεβηδώζεηε έλα κπνπιόλη επθνιόηεξα; 

α) Με ην 3ν θιεηδί. 

β) Με ην 1ν θιεηδί. 

γ) Με ην 2ν θιεηδί. 

  

 

  

1
ν
 

η88  

2
ν
 

 

3
ν
  

 

ν
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

1. νπ άξεζε ε δηδαζθαιία πνπ έγηλε ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο; 

 

2. Θα ήζειεο φια ηα καζήκαηα ηεο θπζηθήο λα γίλνληαη κε ξνκπφη; 

 

3. Ση είλαη απηφ πνπ ζε έθαλε λα γξαθηείο ζηα καζήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο; 

 

4. Θα πξφηεηλεο ηελ εθπαηδεπηηθή  ξνκπνηηθή θαη ζε άιινπο ζπκκαζεηέο ζνπ; 

 

5. Πηζηεχεηο φηη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, Θα κπνξνχζεο λα πξνηείλεηο εζχ κηα ιχζε 

ζε φηη αθνξά έλα πξφβιεκα κε γξαλάδηα; 

Αλ λαη, κπνξείο λα ζθεθηείο θάηη αλάινγν; 

 

6. Αλ ηνπνζεηνχζακε ζηνλ θηλεηήξα έλα κεγάιν γξαλάδη θαη ζηνπο ηξνρνχο έλα 

κηθξφηεξν, ηη ζα θεξδίδακε κε απηφ; Σαρχηεηα ή Ρνπή. 

 

7. Αλ ζέιακε λα αλεβάζνπκε έλα βαξχ αληηθείκελν ζε θεθιηκέλν επίπεδν πνην ξνκπφη απφ 

ηα ηξία πνπ είρακε ζην εξγαζηήξην, ζα επηιέγακε;  

 

8. Έζησ φηη δηαζέηνπκε γεξκαληθνχ ηχπνπ (ζην ζεκείν απηφ δείρλσ ην ζρήκα απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην)  θιεηδηά κε κεγάια θαη κηθξά κήθε,  κε κεγάια θαη κηθξά αλνίγκαηα. 

(δειαδή ζα κπνξνχζακε λα μεβηδψζνπκε θαη κηθξέο θαη κεγάιεο βίδεο κε κηθξφ ή 

κεγάιν ζε κήθνο θιεηδί) θαη έζησ φηη ζέιακε λα μεβηδψζνπκε κία κηθξή βίδα, πνην 

θιεηδί ζα δηάιεγεο θαη γηαηί; 

 

9. Όηαλ δχν ζψκαηα κε δηαθνξεηηθέο κάδεο έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε, πνην ζα αζθήζεη 

κεγαιχηεξε δχλακε ζην άιιν θαη γηαηί; 
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Πιεξνθνξίεο πλαίλεζεο – Αδεηνδόηεζε γηα καζεηέο 

Όλνκα ζρνιείνπ: 8
ν
 ΓΤΜΝΑΗΟ ΒΟΛΟΤ 

Ολνκαηεπώλπκν θεδεκόλα: 
 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 

καζεηή: 

 

ρνιηθό έηνο: 2019-2020 
  

 

Με αθνξκή ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο – κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο πινπνηνχληαη 3 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζηε κηα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα πεηξακαηηζηνχλ κε έλα 

ξνκπφη, ην ev3 mindstorms πνπ νη ίδηνη καζεηέο ζα θαηαζθεπάζνπλ. Σα νπνηαδήπνηε 

αθνπζηηθά δεδνκέλαή θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

δηδαζθαιηψλ κέζσ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (π.ρ. αθνπζηηθέο θαηαγξαθέο) ζα 

ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο ρξήζε, αθνινπζψληαο απζηεξά ηελ 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο εζηθέο αξρέο θαη 

θαλνληζκνχο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ 

αθνξνχλ ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

Ζ ζπκκεηνρή είλαη πιήξσο εζεινληηθή θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ αλά 

πάζα ζηηγκή. ε θάζε  πεξίπησζε, νη θσηνγξαθίεο θαη ν ήρνο πνπ ζα θαηαγξαθνχλ δελ ζα 

ζπλδεζνχλ κε άιια δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

νλφκαηα ησλ καζεηψλ. Μφλν νη εξεπλεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπφλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα.  

Τπνγξάθνληαο ην παξφλ έληππν, ζπλαηλψ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ κνπ ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ηξηψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Δπίζεο, επηηξέπσ ζηνπο εξεπλεηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αλψλπκα ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζα ζπιιερζνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαζθαιηψλ. Έρσ ζπδεηήζεη γηα ην πξφγξακκα κε ην παηδί κνπ θαη εθείλνο/ εθείλε έρεη 

εθθξάζεη ελδηαθέξνλ ζηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ελψ ηαπηφρξνλα έρεη γλψζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα.  

 

Ζκεξνκελία θαη ηφπνο            Ολνκαηεπψλπκν θαη Τπνγξαθή θεδεκφλα 
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ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Προσανατολισμός

Αγαπητέ μαθητή/μαθήτρια, καλωσόρισες στη φάση του

Προσανατολισμού. Στο σημερινό μάθημα θα μάθεις για τη ροπή δύναμης

και την ισορροπία δοκού με διαφορετικές μάζες. Για να μελετήσεις το

θέμα αυτό, θα πρέπει να περάσεις από τις διάφορες φάσεις της

διερώτησης (προσανατολισμός, εννοιολόγηση, διερεύνηση, συμπέρασμα

και συζήτηση) και να αποκτήσεις σημαντικές δεξιότητες για την

εκτέλεση μιας επιστημονικής διερώτησης. Θα έχεις την ευκαιρία να

διεξάγεις πειράματα στο εικονικό εργαστήριο Ισορροπία Ροπών και να

συλλέξεις αποδεικτικά στοιχεία, όπως ακριβώς θα έκανε κι ένας

επαγγελματίας επιστήμονας.

Βήμα 1

Πώς γίνεται ένα βαρύ αντικείμενο να ισορροπει με ένα ελαφρύ

αντικείμενο πάνω σε δοκό στήριξης, ενώ δύο όμοια και ελαφριά

αντικείμενα, να μην μπορούν να ισορροπήσουν πάνω στη δοκό;

Παρακαλώ παρακολούθησε το πιο κάτω βίντεο για να

διαπιστώσεις πώς συμβαίνει αυτό.

 ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Βήμα 2

Στη συνέχεια, θα μάθεις περισσότερα για τη ροπή δύναμης. Θα

διερευνήσεις την επίδραση της δύναμης, ανάλογα με το σημείο

εφαρμογής της. Για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το

https://youtu.be/zg9_7VIv4iY


εργαστήριο της Ισορροπίας Ροπών. Μπορείς να προχωρήσεις στην

επόμενη φάση. Κάνε κλικ στην ετικέτα Εννοιολόγηση στο πάνω μέρος της

οθόνης. Σε αυτή τη φάση θα ρίξεις μια ματιά στο εργαστήριο και θα

διατυπώσεις τις υποθέσεις σου.

Εννοιολόγηση

Καλωσόρισες στη φάση της Εννοιολόγησης. Σε αυτή τη φάση θα

διατυπώσεις τις υποθέσεις που θα εξετάσεις στο στάδιο της διερεύνησης

στο εργαστήριο "Ισορροπία Ροπών".

Βήμα 1

Ας ρίξουμε όμως πρώτα μια ματιά στο εργαστήριο "Ισορροπία Ροπών".

Όπως θα παρατηρήσεις, το εργαστήριο αποτελείται από τρία

διαφορετικά μέρη. Το 1ο μέρος ονομάζεται «εισαγωγή», το 2ο μέρος

«εργαστήριο ισορροπίας» και το 3ο μέρος «παιχνίδι».

Με την «εισαγωγή» μπορείς να πειραματιστείς με τη δοκό ισορροπίας,

έχοντας στη διάθεση σου τρία αντικείμενα. Δύο πυροσβεστήρες των 5 Kg

και έναν κάδο απορριμμάτων των 10 Kg. Με τη βοήθειά τους μπορείς να

ισορροπήσεις τη δοκό τοποθετώντας τα σώματα σε διαφορετικές θέσεις,

ώστε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών δεξιά της δοκού να είναι

αντίστοιχα ίσο προς το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών αριστερά της

δοκού. Στην πάνω δεξιά γωνία βρίσκεται ο πίνακας με τις επιλογές που

μπορείς να κάνεις. Οι επιλογές αυτές αναφέρονται στην προσθήκη

χάρακα ή αριθμών, ώστε να ξέρεις την απόσταση της θέσης των

αντικειμένων από το σημείο στήριξης της δοκού, στην εμφάνιση των

δυνάμεων των βαρών και στην εμφάνιση του άξονα ισορροπίας. Κάτω

από τη δοκό ισορροπίας υπάρχει ένα κουμπί, με το οποίο επιλέγεις αν θα

υπάρχουν ή δε θα υπάρχουν οι κολώνες στήριξης της δοκού. Αφού

τοποθετήσεις τις μάζες πάνω στη δοκό στη συνέχεια με τη βοήθεια του

κουμπιού βγάζεις τις κολώνες στήριξης για να παρατηρήσεις αν θα

ισορροπήσει ή όχι η δοκός.



 Ισορροπία 

 Εισαγωγή 

 Εργαστήριο ισ



Î£Ï„Î¿ 2Î¿ Î¼Î Ï Î¿Ï‚ Ï„Î¿Ï… ÎµÏ Î³Î±ÏƒÏ„Î·Ï Î¯Î¿Ï… Â«Î¹ÏƒÎ¿Ï Ï Î¿Ï€Î¯Î±

Ï Î¿Ï€ÏŽÎ½Â», Î¼Ï€Î¿Ï ÎµÎ¯Ï‚ Î½Î± Ï€ÎµÎ¹Ï Î±Î¼Î±Ï„Î¹ÏƒÏ„ÎµÎ¯Ï‚ Î¼Îµ Ï„Î· Î

´Î¿ÎºÏŒ Î¹ÏƒÎ¿Ï Ï Î¿Ï€Î¯Î±Ï‚, Î Ï‡Î¿Î½Ï„Î±Ï‚ ÏƒÏ„Î· Î´Î¹Î¬Î¸ÎµÏƒÎ· ÏƒÎ¿Ï…

Ï€ÎµÏ Î¹ÏƒÏƒÏŒÏ„ÎµÏ Î± Î±Î½Ï„Î¹ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î±, Î±Î½Ï„Î¹ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î± Î

´Î¹Î±Ï†Î¿Ï ÎµÏ„Î¹ÎºÏŽÎ½ Î¼Î±Î¶ÏŽÎ½ ÎºÎ±Î¹ Î±Î½Ï„Î¹ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î±

Î±Î³Î½ÏŽÏƒÏ„Ï‰Î½ Î¼Î±Î¶ÏŽÎ½. ÎœÎµ Ï„Î· Î²Î¿Î®Î¸ÎµÎ¹Î¬ Ï„Î¿Ï…Ï‚ Î¼Ï€Î¿Ï ÎµÎ¯Ï‚

Î½Î± Î¹ÏƒÎ¿Ï Ï Î¿Ï€Î®ÏƒÎµÎ¹Ï‚ Ï„Î· Î´Î¿ÎºÏŒ Ï„Î¿Ï€Î¿Î¸ÎµÏ„ÏŽÎ½Ï„Î±Ï‚ Ï„Î±

ÏƒÏŽÎ¼Î±Ï„Î± ÏƒÎµ Î´Î¹Î±Ï†Î¿Ï ÎµÏ„Î¹ÎºÎ Ï‚ Î¸Î ÏƒÎµÎ¹Ï‚, Î±Î»Î»Î¬ ÎºÎ±Î¹ Î½Î± Ï…

Ï€Î¿Î»Î¿Î³Î¯ÏƒÎµÎ¹Ï‚ Ï„Î¹Ï‚ Î¬Î³Î½Ï‰ÏƒÏ„ÎµÏ‚ Î¼Î¬Î¶ÎµÏ‚ Ï€Î¿Ï… Î¹ÏƒÎ¿Ï Ï Î¿Ï€Î¿Ï Î½

Î¼Îµ Î³Î½Ï‰ÏƒÏ„Î Ï‚ Î¼Î¬Î¶ÎµÏ‚, ÎºÎ±Î¹ Î±Ï…Ï„ÏŒ Ï€Î¬Î½Ï„Î± ÏƒÏ Î¼Ï†Ï‰Î½Î±

Î¼Îµ Ï„Î·Î½ Î±Ï€Î¿ÏƒÏ„Î¬ÏƒÎµÎ¹Ï‚ Ï„Ï‰Î½ Î¼Î±Î¶ÏŽÎ½ Î±Ï€ÏŒ Ï„Î¿ ÏƒÎ·Î¼ÎµÎ¯Î¿

ÏƒÏ„Î®Ï Î¹Î¾Î·Ï‚ Ï„Î·Ï‚ Î´Î¿ÎºÎ¿Ï . Î£Ï„Î·Î½ Ï€Î¬Î½Ï‰ Î´ÎµÎ¾Î¹Î¬ Î³Ï‰Î½Î¯Î±

Î²Ï Î¯ÏƒÎºÎµÏ„Î±Î¹ Î¿ Ï€Î¯Î½Î±ÎºÎ±Ï‚ Î¼Îµ Ï„Î¹Ï‚ ÎµÏ€Î¹Î»Î¿Î³Î Ï‚ Ï€Î¿Ï… Î¼Ï€Î¿Ï ÎµÎ¯Ï‚

Î½Î± ÎºÎ¬Î½ÎµÎ¹Ï‚. ÎŸÎ¹ ÎµÏ€Î¹Î»Î¿Î³Î Ï‚ Î±Ï…Ï„Î Ï‚ Î±Î½Î±Ï†Î Ï Î¿Î½Ï„Î±Î¹ ÏƒÏ„Î·Î½

Ï€Ï Î¿ÏƒÎ¸



 Ισορροπία 

 Εισαγωγή 

 Εργαστήριο ισ

Βήμα 2

Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε τις υποθέσεις μας.

Όπως γνωρίζουμε υπόθεση είναι μία πρόταση που κάνουμε έπειτα από μια

παρατήρηση και καλούμαστε είτε να την αποδέχούμε, είτε να την

απορρίψουμε ύστερα από έλεγχό της με ανάλογο πείραμα.

Η σημερινή ερευνητική διερώτηση είναι:

Όταν δύο αντικείμενα τοποθετούνται σε κάθε ένα από τα δύο άκρα μίας

δοκού στήριξης, πώς η ροπή, που δημιουργεί το βάρος του κάθε

αντικειμένου, επηρεάζει την ισορροπία της;

Με αφορμή το βίντεο που είδαμε πριν και γνωρίζοντας ότι η ροπή

δύναμης ισούται με το γινόμενο της δύναμης επί την απόσταση

αυτής μεταξύ του σημείου εφαρμογής της και του σημείου στήριξης της



δοκού, πάμε να επιλέξουμε τις υποθέσεις εκείνες που μας φαίνονται εκ

πρώτης όψεως περισσότερο σωστές.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΤΕ Η ΔΟΚΟΣ ΘΑ ΓΥΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΆΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΟΚΟ

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΔΟΚΟΣ ΘΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ

Η ΔΟΚΟΣ ΘΑ ΓΥΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΕΠΙ

ΟΤΑΝ "ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ" ΣΕ "ΧΑΝΟΥΜΕ" ΣΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΡΟΦΩΣ

ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ( ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ)

ΔΥΝΑΜΗ ( ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ) [type your own]

Terms

ΕΑΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ

ΕΠΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΠΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΤΟΤΕ Η ΔΟΚΟΣ ΘΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙ

ΕΑΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ

ΕΠΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΠΙ

Hypotheses





Στη συνέχεια πληκτρολόγησε την υπόθεση ή τις υποθέσεις που φαίνονται

περισσότερο αληθής, για να τις διερευνήσουμε στο επόμενο στάδιο, αυτό

της διερεύνησης.

Βήμα 3

Έχεις επιλέξει δύο υποθέσεις; Εάν ναι, μπορείς να προχωρήσεις στην

επόμενη φάση. Κάνε κλικ στην ετικέτα Διερεύνηση στο πάνω μέρος της

οθόνης. Στη φάση της Διερεύνησης θα πρέπει να διερευνήσεις τι θα

συμβεί στο εργαστήριο Ισορροπία Ροπών και θα μπορέσεις να δεις αν οι

υποθέσεις σου πρέπει να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν.

Καλή επιτυχία!!!

Διερεύνηση

Καλωσόρισες στη φάση της Διερεύνησης. Ο σκοπός της φάσης της

Διερεύνησης είναι να συγκεντρώσεις αποδεικτικά στοιχεία που να

επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τις υποθέσεις σου.

Observation not yet created

Describe here your observation

Observations

















Τώρα θα πρέπει να έχεις διατυπώσει τις υποθέσεις σου και να είσαι

έτοιμος/η να χρησιμοποιήσεις το εργαστήριο της ισορροπιας ροπών για

να τις διερευνήσεις. Χρησιμοποίησε τις μπάρες κύλισης για να αλλάξεις

τις διαφορετικές ανεξάρτητες μεταβλητές και να παρατηρήσεις τα

αποτελέσματα (την εξαρτημένη μεταβλητή) στο εργαστήριο πιο κάτω.

Σιγουρέψου ότι έχεις συλλέξει αρκετές πληροφορίες, ώστε να είσαι

σίγουρος/η αν οι υποθέσεις έχουν γίνει αποδεκτές ή έχουν απορριφθεί.

Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να πρέπει να εκτελέσεις περισσότερα

από ένα πειράματα!

Μπορείς να καταγράψεις πράγματα που έχεις παρατηρήσει στο εργαλείο

Παρατήρησης, το οποίο βρίσκεται κάτω από το εργαστήριο ισορροπιας

ροπών. Κατάγραψε τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις ή τις ιδέες σου στο

εργαλείο Παρατήρησης. Σιγουρέψου ότι έχεις καταγράψει όλα όσα έχεις

εντοπίσει, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να εξάγεις συμπεράσματα στην

επόμενη φάση.

Μπορείς να ξεκινήσεις με τη διερεύνηση της πρώτης σου υπόθεσης. Καλή

επιτυχία!



 Ισορροπία 

 Εισαγωγή 

 Εργαστήριο ισ

Η παρατήρηση δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα

Περιγράψτε εδώ παρατήρηση σας

Παρατηρήσεις













Βήμα 2



Όταν βεβαιωθείς ότι έχεις συλλέξει αρκετές πληροφορίες για να

απαντήσεις την πρώτη σου υπόθεση, μπορείς να προχωρήσεις με τη

δεύτερή σου υπόθεση.

Η παρατήρηση δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα

Περιγράψτε εδώ παρατήρηση σας

Παρατηρήσεις













ΒΗΜΑ 3

Όταν θα έχεις συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να

απαντήσεις και τις δύο σου υποθέσεις, μπορείς να προχωρήσεις στη φάση

του Συμπεράσματος. Κάνε κλικ στην ετικέτα Συμπέρασμα στο πάνω

μέρος της οθόνης. Αλλά μπορείς πάντα να επιστρέφεις στη φάση αυτή

και να πραγματοποιείς επιπρόσθετα πειράματα, αν νομίζεις ότι αυτό

είναι απαραίτητο για την εξαγωγή των συμπερασμάτων σου.

Συμπέρασμα

Μόλις φτάσατε στο πλέον σημαντικό κομμάτι αυτής της διενέργειας! Σε

αυτό το σημείο πρέπει να διατυπώσετε ένα δικό σας συμπέρασμα και να

δώσετε μια απάντηση στο ερώτημα: Ποια είναι η σχέση μεταξύ δύναμης

και απόστασης και πως αυτή η σχέση επηρεάζει την ισορροπία της δοκού

στήριξης;

Με βάση αυτά που μάθατε στο σημερινό μάθημα, διατυπώστε μία με δύο

προτάσεις ως συμπεράσματα, βάζοντας τις παρακάτω λέξεις στη σωστή

σειρά.



Αν έχεις τελειώσει, μπορείς τώρα να συνεχίσεις με την τελευταία φάση,

τη φάση της Συζήτησης. Κάνε κλικ στην ετικέτα Συζήτηση στο πάνω

μέρος της οθόνης.

Συζήτηση

Καλώς ήλθατε στην τελική φάση! Έχετε σχεδόν τελειώσει!

Έχετε ολοκληρώσει τη διερεύνησή σας και έχεις καταγράψει τα

συμπεράσματά σου. Το τελευταίο βήμα , που είναι ρνα οιλυ σημανυικό να

αναστοχαστείς για τις δραστηριότητές σου.

Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε τη συζήτηση με τους συμμαθητές/τριες

και τον καθηγητή σας σας από τις ακόλουθες ερωτήσεις και να

καταγράψεις τις απαντήσεις σου στο πιο κάτω πλαίσιο κειμένου. Ας

αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση:

Αντιμετώπισατε κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητα;

Ποιο κομμάτι σας δυσκόλεψε περισσότερο;

Είχατε αρκετά δεδομένα για να καταλήξετε στα συμπεράσματά σας;

Πληκτρολογήστε εδώ

ΟΣΟ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

Η ΔΟΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΩΣΤΕ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ [type your own]

Terms

Drop and arrange your terms here. 

Hypotheses

   



Βήμα 2

Απάντησε την ακόλουθη ερώτηση και κατάγραψε την απάντησή σου

στο πλαίσιο κειμένου.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη φάση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

δραστηριοτήτων και γιατί;

Πληκτρολογήστε εδώ

Πολύ καλή προσπάθεια! Έχετε ολοκληρώσει το μάθημα!

Ευχαρστούμε για την προσοχή σας και την προσπάθειά σας! Μπορείται να

συνεχίσετε με το επόμενο μάθημα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση:



 Ισορροπία 

 Εισαγωγή 

 Εργαστήριο ισ



ΓΡΑΝΑΖΙΑ

Προσανατολισμός

Καλώς ήρθατε στο 2ο μάθημά μας, που αφορά τα γρανάζια.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπλακείται με μια επιστημονική έρευνα

σχετικά με τα γρανάζια και να μάθετε περισσότερα για αυτά.

Για να ξεκινήσετε, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. 

Βήμα 1

Πώς γίνεται να χρησιμοποιήσουμε τα γραμάζια για να αυξήσουμε την

ταχύτητα κίνησης ή να αυξήσουμε τη δύναμη ώστε να μεταφέρουμε ή να

ανηψώσουμε κάποιο βαρύ αντικείμενο; Παρακαλώ διαβάστε το πιο

κάτω αρχείο του Power Point που δίνει μερικές χρήσιμες

πληροφορίες για όλα αυτά. 







Βήμα 2



Στη συνέχεια, μπορείς να προχωρήσεις στην επόμενη φάση για να

συνεχίσεις την διαδρομή σου στα γρανάζια.

Κάνε κλικ στην ετικέτα Εννοιολόγηση στο πάνω μέρος της οθόνης. Σε

αυτή τη φάση θα ρίξεις μια ματιά στο εργαστήριο και θα διατυπώσεις τις

υποθέσεις σου.

Εννοιολόγηση

Καλωσόρισες στη φάση της Εννοιολόγησης. Σε αυτή τη φάση θα

διατυπώσεις τις υποθέσεις που θα εξετάσεις στο εργαστήριο Gears και

στα πειράματα που θα εκτελέσεις με τη βοήθεια του ρομποτ ev3

mindstorms βάση οδηγιών, έτσι ώστε να βγάλεις τα δικά σου

συμπεράσματα για τις υποθέσεις που έχεις κάνει αρχικά.

Η σημερινή ερευνητική διερώτηση είναι:

Πως πρέπει να συνδυάσουμε τα γρανάζια μεταξύ τους ώστε να

αυξήσουμε την ταχύτητα ενός οχήματος ή τη δύναμη στους τροχούς του.

Παρατηρήσατε στην προηγούμενη φάση του Προσανατολισμού με τη

βοήθεια του αρχείου PowerPoint, ότι ανάλογα πως συνδέουμε τα

γρανάζια και σε αναλογία με την μεταξύ σχέση των δοντιών τους

μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο περιστροφής των τροχών ενός

οχήματος. Με βάση αυτά μπορείτε να επιλέξετε ή να διατυπώσετε δύο

υποθέσεις στο εργαλείο υποθέσεων που ακολουθεί.



Βήμα 3

Διατύπωσες δύο υποθέσεις; Εάν ναι, μπορείς να προχωρήσεις στην

επόμενη φάση. Κάνε κλικ στην ετικέτα Διερεύνηση στο πάνω

μέρος της οθόνης. Στη φάση της Διερεύνησης θα πρέπει να

διερευνήσεις με τα εργαλεία που σου παραθέτονται εκεί και να μπορέσεις

να δεις αν οι υποθέσεις σου πρέπει να γίνουν αποδεκτές ή να

απορριφθούν.

Διερεύνηση

Καλωσόρισες στη φάση της Διερεύνησης.

Σε αυτή τη φάση θα ελέγξεις τις υποθέσεις που έχεις κάνει στη φάση της

εννοιολόγησης και με τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρώσεις θα

Όταν στον κινητήριο άξονα τοποθετήσουμε μεγάλο γρανάζι και στον κινούμενο

Όταν στον κινητήριο άξονα τοποθετήσουμε μεγάλο γρανάζι και στον κινούμενο

Όταν στον κινητήριο άξονα τοποθετήσουμε μικρό γρανάζι και στον κινούμενο 

Όταν στον κινητήριο άξονα τοποθετήσουμε μεγάλο γρανάζι και στον κινούμενο

Όταν στον κινητήριο άξονα τοποθετήσουμε μικρό γρανάζι και στον κινούμενο 

Όταν στον κινητήριο άξονα τοποθετήσουμε μεγάλο γρανάζι και στον κινούμενο

Όταν στον κινητήριο άξονα τοποθετήσουμε μικρό γρανάζι και στον κινούμενο 

[type your own]

Terms

Drop and arrange your terms here. 

Hypotheses

      





τις επαληθεύσεις ή θα τις απορρίψεις.

Βήμα 1

Μπορείς να διερευνήσεις τις υποθέσεις σου στο εργαστήριο:

http://go-lab.gw.utwente.nl/production/gearsketch/...

Για να σιγουρέψεις ότι έχεις συλλέξει αρκετές πληροφορίες, ώστε να

είσαι σίγουρος/η αν οι υποθέσεις έχουν γίνει αποδεκτές ή έχουν

απορριφθεί μπορείς να εκτελέσεις τα παρακάτω πειράματα με τη

βοήθεια του ρομποτ ev3 mindstorms.

Έχοντας στη διάθεση σου τρία ρομπότ, το Basic, το Gear up και το Gear

down, πειραματίσου κάνοντας τα εξής:

Τοποθέτησε ένα ρομπότ κάθε φορά στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου,

ακουμπώντας τις μπροστινές του ρόδες στο μέσο της μαύρης ενδεικτικής

γραμμής, που θα τη θεωρήσουμε ως αρχή εκκίνησης. Στη συνέχεια

ενεργοποίησε το ρομπότ και άφησε το να ανέβει την ράμπα (κεκλιμένο

επίπεδο) έως ότου φτάσει στην ανώτερη μαύρη ενδεικτική γραμμή, που

θα θεωρηθεί και ως το τέρμα. Στη συνέχεια γνωρίζοντας ότι η απόσταση

από το σημείο εκκίνησης ως το τέρμα είναι 1 μέτρο και διαιρώντας αυτό

με το χρόνο που δείχνει η οθόνη του ρομπότ, υπολόγισε τη μέση

ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν τα οχήματα κάθε φορά. Επανέλαβε τη

διαδικασία τρεις φορές για το κάθε ρομπότ και έπειτα γράψε τα

συμπεράσματά σου.

Μπορείς να καταγράψεις τις μετρήσεις σου στον πίνακα που ακολουθεί

και με τη βοήθεια της αριθμομηχανής να υπολογίσεις την ταχύτητα σε

κάθε περίπτωση.

Μπορείς να ξεκινήσεις με το BASIC ROBOT.

http://go-lab.gw.utwente.nl/production/gearsketch/gearsketch.html
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Μπορείς να συνεχίσεις με το ROBOT GEAR UP.

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Table









BASIC ROBOT

BASIC ROBOT

BASIC ROBOT

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
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Τέλος επανέλαβε με το ROBOT GEAR DOWN.

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Table









ROBOT GEAR UP

ROBOT GEAR UP

ROBOT GEAR UP

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
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Μπορείς να καταγράψεις ότι έχεις παρατηρήσει ή τις σκέψεις ή τις ιδέες

σου στο εργαλείο Παρατήρησης.

Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Table









ROBOT GEAR DOWN

ROBOT GEAR DOWN

ROBOT GEAR DOWN

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ





Βήμα 2

Όταν θα έχεις συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να

απαντήσεις και τις δύο σου υποθέσεις, μπορείς να προχωρήσεις στη

φάση του Συμπεράσματος. Κάνε κλικ στην ετικέτα Συμπέρασμα

στο πάνω μέρος της οθόνης. Αλλά μπορείς πάντα να επιστρέφεις στη

φάση αυτή και να πραγματοποιείς επιπρόσθετα πειράματα, αν νομίζεις

ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εξαγωγή των συμπερασμάτων σου.

Συμπέρασμα

Καλωσόρισες στη φάση του Συμπεράσματος. Έχεις ολοκληρώσει τις

διερευνήσεις σου και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχεις

συλλέξει, είσαι έτοιμος/η τώρα να διατυπώσεις τα τελικά σου

συμπεράσματα.

Με βάση αυτά που έμαθες στο σημερινό μάθημα, διατυπώσε το

συμπερασμά σου, βάζοντας τις παρακάτω λέξεις στη σωστή σειρά, ώστε

να δώσεις μια απάντηση στο αρχικό ερώτημα του σημερινού μαθήματος:

"Πως πρέπει να συνδυάσουμε τα γρανάζια μεταξύ τους ώστε να

αυξήσουμε την ταχύτητα ενός οχήματος;"

Η παρατήρηση δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα

Περιγράψτε εδώ παρατήρηση σας

Παρατηρήσεις

















Πως πρέπει να συνδυάσουμε τα γρανάζια μεταξύ τους ώστε να

αυξήσουμε τη δύναμη στους τροχούς του οχήματος;

Διατύπωσε το συμπερασμά σου, βάζοντας τις παρακάτω λέξεις στη

σωστή σειρά.

Συζήτηση

Καλώς ήλθατε στην τελική φάση αυτή της Συζήτησης!

Αν συνδέσουμε πρέπει μειώνεται να αυξάνει μεγάλο γρανάζι

στους τότε και το κινούμενο γρανάζι με τους με το είναι μεγάλο

μοτέρ το τροχούς στο κινητήριο γρανάζι είναι μικρό

μικρό γρανάζι δύναμη η ταχύτητα η ροπή [type your own]

Terms

Drop and arrange your terms here. 

Hypotheses

   

Αν πρέπει μειώνεται να συνδέσουμε αυξάνει στους τότε

και το με τους με το μοτέρ το τροχούς στο αυξάνεται

κινητήριο γρανάζι η ταχύτητα κινούμενο γρανάζι η ροπή

κινούμενου γραναζιού δύναμη κινητήριου γραναζιού [type your own]

Terms

Drop and arrange your terms here. 

Hypotheses

   







Τώρα μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα ...... για τα γρανάζια.

Μπορείς να ξεκινήσεις τη συζήτηση με τους συμμαθητές/τριες και τους

καθηγητές σου.

Προαιρετικά μπορείς να γράψεις τις σκέψεις σου στον χώρο που

υπάρχουν πιο κάτω:

Πληκτρολογήστε εδώ

Πολύ καλή προσπάθεια! Έχεις ολοκληρώσει το 2ο μάθημα για τα

γρανάζια!

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και την προσπάθειά σας!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι ςποσπευηικό να ενηάξεηε ζηο ηέλορ ηος κειμένος ηηρ οπιζηικοποιημένηρ ηελικήρ 

εκδοσήρ ηηρ Μ.Δ.Ε. ζαρ και να ςπογπάτεηε ηο ακόλοςθο κείμενο:  

«Δειώλω ρεηά  θαη αλεπηθύιαθηα όηη, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 8 ηοσ Ν. 1599/1986 θαη ηα άρζρα 

2,4,6 παρ. 3 ηοσ Ν. 1256/1982, ε παρούζα εργαζία αποηειεί αποθιεηζηηθά προϊόλ προζωπηθής 

εργαζίας θαη δελ προζβάιιεη θάζε κορθής πλεσκαηηθά δηθαηώκαηα ηρίηωλ θαη δελ είλαη προϊόλ 

κερηθής ή οιηθής αληηγραθής, οη πεγές δε ποσ τρεζηκοποηήζεθαλ περηορίδοληαη ζηης 

βηβιηογραθηθές αλαθορές θαη κόλολ.» 
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