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χαρακτήρας ως ερευνητικό αντικείμενο, οδήγησαν και άλλες επιστημονικές περιοχές 
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     Η χρήση της Ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
 

Περίληψη 
 

Η ενσωμάτωση καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συνηθίζει να 

προσελκύει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργεί υψηλές 

προσδοκίες για τα επερχόμενα αποτελέσματα. Μία αντίστοιχη καινοτομία αποτελεί 

τα τελευταία χρόνια και η Ρομποτική. Ο όρος «Εκπαιδευτική Ρομποτική» αναφέρεται 

στη διδακτική πρακτική που τη χαρακτηρίζει, η οποία καλλιεργεί ένα ευέλικτο 

μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζει τη μάθηση και την ανάπτυξη σύγχρονων 

δεξιοτήτων για τους μαθητές, απαραίτητων στον 21ο αιώνα.  

Ωστόσο, η εισαγωγή της στο σχολικό πρόγραμμα καθυστερεί, με αποτέλεσμα 

να αναδύονται προβληματισμοί σχετικά με τις διάφορες προϋποθέσεις που 

απαιτούνται  αλλά και τις ενδεχόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός 

κλάδος. Σήμερα, η εκπαιδευτική ρομποτική εφαρμόζεται  κυρίως σε περιορισμένο 

αριθμό σχολείων, στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

ρομποτικής, σε ώρες εκτός του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Δεδομένου 

ότι η διεθνής έρευνα έχει καταδείξει τις θετικές επιδράσεις που έχει η εφαρμογή της 

στα παιδιά, καθίσταται όλο και πιο επιβεβλημένη η εισαγωγή της στο σχολικό 

πρόγραμμα. 

Στην παρούσα έρευνα, διερευνώνται οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν ή όχι την Εκπαιδευτική ρομποτική σε παιδιά 

δημοτικού, ως προς την ένταξή της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη 

διαμορφωμένες θετικές στάσεις και πεποιθήσεις απέναντι στη ρομποτική 

εφευρίσκουν τρόπους για να υπερβούν τα εμπόδια και να την εντάξουν, τελικά, στην 

πρακτική τους. Ωστόσο, θεσμικές τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για να 

διαμορφωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει την αποτελεσματική ένταξή της στο 

σχολικό πρόγραμμα. 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Εκπαιδευτική Ρομποτική, Ενσωμάτωση, Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, Δημοτικό 

σχολείο. 
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                          The use of Robotics in Primary Education                             

 Abstract 

The introduction of innovations in Primary Education is used to attract the 

interest of the educational community and το create high expectations for the 

upcoming results. Robotics is one of these innovations that came up the last years. 

The definition “Educational Robotics” refers to the teaching practice that 

characterizes it, which creates a flexible learning environment that supports the 

learning and development of important 21st century skills in children.  

However, its integration into the school curriculum seems to be delaying, 

hence serious concerns arise about the various conditions required for it, as well as of 

the relative difficulties faced by the educational community. Today, Educational 

Robotics is applied to a few schools mostly in the context of preparation for 

participation in robotics competitions, which usually takes place beyond teachers' 

teaching hours. Given that research has demonstrated the positive effects of its 

implementation on children, it is becoming more and more important to introduce it 

into the school's program. 

 In the present study, the views and perceptions of teachers- that apply or not 

educational robotics to elementary school children- are being investigated, regarding 

its integration into Primary Education. The results of the survey showed that teachers 

who have already established positive attitudes and beliefs about robotics, find ways 

to overcome obstacles and incorporate it into their practice. However, institutional 

interventions are necessary to shape the framework that will allow its successful use 

and inclusion in the school’s program. 

 

 

 

 

 

Key words: 

Educational Robotics, Integration, Teachers' perceptions, Primary School 
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                                             Εισαγωγή  
Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ρομποτικής κερδίζουν 

όλο και περισσότερο έδαφος στον εκπαιδευτικό τομέα. Την τελευταία δεκαετία έχει 

επιτευχθεί επανάσταση της εκπαιδευτικής ρομποτικής με αποτέλεσμα να ξεφύγει 

από το περιβάλλον του εργαστηρίου και να εισέλθει στην πραγματικότητα, στο 

σχολικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στη σχολική τάξη. Τα υλικά αλλά και οι 

δραστηριότητες που σχεδιάζονται μέσα στα πλαίσια της ρομποτικής φέρνουν ακόμη 

πιο κοντά τα παιδιά με την τεχνολογία αλλά επίσης «προκαλούν» και τη σχέση τους 

με αυτή (Chambers & Carbonaro, 2003), παρά το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν πλέον 

εντάξει καθημερινά την τεχνολογία στη ζωή τους για διάφορους σκοπούς. Ερευνητές 

όπως ο Papert (1993) υποστηρίζουν ότι εφόσον οι ασκήσεις ρομποτικής 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να 

ενισχύσουν σημαντικά τη διδασκαλία, (Ε. Γ. Νίκλεια & Χ. Ψωμάς, 2012). 

Η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά στην 

ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών όπως επίλυση 

προβλημάτων, εξερεύνηση, ομαδικότητα, λήψη αποφάσεων. Επίσης, τους ωθεί στην 

εφαρμογή και του προγραμματισμού, το σχεδιασμό μηχανικής και κατασκευών, τη 

φυσική, την κίνηση και τη μουσική μέσα σε ένα ενεργό, δημιουργικό και απολαυστικό 

περιβάλλον. Ακόμη, η ρομποτική στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδηγεί τους μαθητές 

στο να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση για το πώς λειτουργούν και εργάζονται 

διάφορα φυσικά αντικείμενα, πως μπορούν να τα ελέγξουν και να κάνουν τη σύνδεση 

μεταξύ αφηρημένου και συγκεκριμένου.  

Η ρομποτική παρουσιάζει στενή διασύνδεση με την έννοια του 

κονστρακτιβισμού. Ο κονστρακτιβισμός, σύμφωνα με τον Papert, υπογραμμίζει την 

εκπαιδευτική αξία των ασκήσεων που μπορεί να προσφέρει η ενσωμάτωση της 

ρομποτικής στην εκπαιδευτική πράξη. Τέτοιου είδους ασκήσεις δίνουν έμφαση στη 
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φιλοσοφία «μαθαίνουμε φτιάχνοντας» ως το κύριο χαρακτηριστικό του μαθησιακού 

περιβάλλοντος. Η ρομποτική μπορεί να προμηθεύσει τους μαθητές με απτά υλικά με 

τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν και κατ’ επέκταση να αλλάξουν, να 

επανασχεδιάσουν και να επαναδημιουργήσουν.  

Μέσα σε ένα κονστρακτιβιστικό περιβάλλον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία 

να διαχειριστούν τη μάθηση τους, να ανακαλύψουν, να αποφασίσουν. Συχνά, δίνεται 

στους μαθητές η ευκαιρία να μάθουν την πολύπλευρη εικόνα της επίλυσης 

προβλημάτων και να την ίδια στιγμή να καλλιεργήσουν μαθηματικές και 

επιστημονικές δεξιότητες, (Chambers & Carbonaro, 2003). Μέσα από τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης της ρομποτικής στην εκπαιδευτική πράξη τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο 

και οι μαθητές εμπλέκονται στον ενεργό σχεδιασμό διαφόρων δραστηριοτήτων και 

ασκήσεων. Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν και να κτίσουν αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας υλικά από τον κόσμο της μηχανικής όπως εργαλεία, μηχανές, και 

αισθητήρες. Έτσι, οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής διαφόρων 

αντικειμένων αναπτύσσοντας τον τεχνολογικό τους αλφαβητισμό καθώς και 

δεξιότητες μηχανικής. 

Επιπρόσθετα, η κατασκευή αυτών των αντικειμένων βοηθά τους μαθητές να 

αναπαραστήσουν την πραγματικότητα και να καταστήσουν δυνατή τη σύνδεση 

θεωρίας και πράξης, του αφηρημένου και του συγκεκριμένου. Τέλος, κάποιες 

πρόσφατές έρευνες (Williams, & Prejean, 2010), υποστηρίζουν ότι η ρομποτική είναι 

εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων 

του 21ου αιώνα που χρειάζονται οι μαθητές μας για να επιβιώσουν στη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη Κοινωνία της Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας, (Ε. Γ. 

Νίκλεια & Χ. Ψωμάς, 2012). 

Συνεπώς, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία  

η παραδοσιακή μέθοδος μάθησης δεν μπορεί να συνεισφέρει στον Επιστημονικό και 

Τεχνολογικό αλφαβητισμό. Η υποχρεωτική εκπαίδευση, της οποίας βασικός σκοπός 

είναι η ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων και η ομαλή κοινωνική 

ενσωμάτωση, επιφορτίζεται και με την απόκτηση επιστημονικών και τεχνολογικών 

γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για ενσωμάτωση στην επερχόμενη 

κοινωνία γνώσης. Είναι προφανές πως για την επίτευξη αυτών δεν επαρκεί η απλή 

διδασκαλία, η οποία εστιάζεται κυρίως σε δηλωτική γνώση αλλά απαιτείται 
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γενικότερος επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος 

προκειμένου να διαμορφωθεί το καταλληλότερο πλαίσιο μάθησης, (Σ. 

Αναγνωστάκης, Α. Μαργετουσάκη, Π. Γ. Μιχαηλίδης, 2008). 

 

                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.STEM 
Το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια 

για την εισαγωγή των παιδιών στον προγραμματισμό των Η/Υ, από αρκετά νεαρή 

ηλικία, εδράζεται συχνά στο πλαίσιο της απόπειρας προσέλκυσης περισσότερων 

παιδιών σε σπουδές σχετικές με τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, δηλαδή, 

στα γνωστικά πεδία που αναφέρονται συνοπτικά ως STEM (Science, Technology, 

Engineering and Math). Η προσέλκυση φοιτητών STEM οφείλεται στις προβλέψεις για 

αύξηση των σχετικών διαθέσιμων θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια. Εκτός, όμως, 

από τα ωφελιμιστικά επιχειρήματα, η μαθησιακή και εκπαιδευτική αξία του 

προγραμματισμού Η/Υ τεκμηριώνεται και σε παιδαγωγικές αρχές διατυπωμένες 

αρκετά νωρίτερα, (Γ. Φεσάκης , Ε. Μαυρουδή & Σ. Πραντσούδη, 2016). 

 1.1 Η εκπαίδευση STEM 
Από τα τέλη του 20ου αιώνα και έπειτα, η εκπαίδευση ακολουθεί μια 

διαφορετική τροχιά σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο παραδοσιακής 

εκπαίδευσης, ενώ δείχνει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές ανάγκες και εξελίξεις που 

πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκπαίδευση που βασίζεται στο STEM 

αποδεικνύεται πρωτοποριακή για την ανάπτυξη και εξέλιξη σημαντικών πτυχών της 

ζωής και της οικονομίας, αλλά και της προετοιμασίας των μαθητών για το μέλλον, ως 

μελλοντικοί πολίτες μιας χώρας του 21ου αιώνα.  

1.2 Ο ορισμός του STEAM 
Το ακρωνύμιο STEM αποτελεί εξέλιξη του «SMET» από την δεκαετία του 1990 

στις Η.Π.Α.. Το National Science Foundation της Αμερικής έθεσε δυο στόχους με 

έντονη βαρύτητα στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 
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Μαθηματικών. Ο πρώτος άμεσος στόχος που είχε τεθεί ήταν ότι ο κάθε μαθητής 

όφειλε να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές αρχές των μαθημάτων που περιέχει 

το STEM, καθώς και τις μεταξύ τους συνδέσεις. Οι εκπαιδευμένοι μαθητές, θα είχαν 

όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ενταχτούν στον χώρο εργασίας, 

εξασφαλίζοντάς τους μια αξιοπρεπή θέση εργασίας.  

Ο δεύτερος μακροπρόθεσμος στόχος που είχε τεθεί, ήταν ότι θα 

εξασφαλίζονταν όλες εκείνες οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε η χώρα να παραμείνει 

ανταγωνιστική απέναντι στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, (Chesky & Wolfmeyer, 

2015).  

Το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2001 από την βιολόγο Ramaley, και είναι μία 

προσέγγιση που θέτει ως στόχο την ένταξη της Τεχνολογίας και της Μηχανικής στη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών. Ο όρος χρησιμοποιείται 

συνήθως στην πολιτική της εκπαίδευσης και στα προγράμματα σπουδών στα σχολεία 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της επιστήμης και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, (Gonzalez & Kuenzi, 2012 ).  

Κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση STEM κατέχει η ενεργός συμμετοχή των 

μαθητών στην ανακάλυψη της μάθησης και την επίλυση προβλημάτων, μέσω της 

διεπιστημονικότητας, δηλαδή κάνοντας χρήση γνώσεων από διάφορους 

επιστημονικούς τομείς της εκπαίδευσης, όπως είναι η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η 

Μηχανική και τα Μαθηματικά. Η εκπαίδευση STEM μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή από την Προσχολική αγωγή, την Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και την Μεταδιδακτορική 

εκπαίδευση, τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση, (Gonzalez & 

Kuenzi, 2012 ).  

 

1.3 Το Αντικείμενο της Εκπαίδευσης STEM  
Η εκπαίδευση STEM αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση της μάθησης, 

όπου αυστηρές έννοιες συνδυάζονται σε μαθήματα και προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου και οι μαθητές εφαρμόζουν την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη 

Μηχανική και τα Μαθηματικά στο σχολικό και όχι μόνο περιβάλλον, (McComas, 
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2014). Επιπλέον, η εκπαίδευση STEM έχει σαν στόχο τον εγγραματισμό, ο οποίος 

είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία μεταβάλλεται με τον χρόνο και σαν στόχο 

έχει τη μετάβαση από την εκπαίδευση STEM, στην ικανότητα της χρήσης των 

γνώσεων που έχουν αποκτηθεί σε μια διαρκή διαδικασία μάθησης (Zollman, 2012).  

Η διαθεματικότητα της εκπαίδευσης STEM επικεντρώνεται στην πολύπλευρη 

διερεύνηση ενός θέματος που περιλαμβάνει πέρα από τις γνώσεις από διαφορετικά 

επιστημονικά αντικείμενα, την σύνδεση αυτών των επιστημονικών πεδίων μεταξύ 

τους. Μέσω της εκπαίδευσης STEM ενισχύεται αυτή η διασύνδεση των επιστημών, 

με απώτερο σκοπό την σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή του μαθητή στο 

σχολείο καθώς και έξω από αυτό. Επιπρόσθετα, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά σε 

ομαδικές δραστηριότητες, όπου αναπτύσσονται δεξιότητες συνεργασίας, 

αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. Πιο αναλυτικά: 

S - Science: Επιστήμη είναι η μελέτη του φυσικού κόσμου και περιλαμβάνει 

τους νόμους της φύσης που σχετίζονται με τη Φυσική, τη Βιολογία, την Χημεία, την 

Γεωλογία και την εφαρμογή των αρχών ή των θεωριών που σχετίζονται με αυτά τα 

επιστημονικά πεδία. Η γνώση της επιστήμης βρίσκεται στα θεμέλια της διαδικασίας 

σχεδιασμού και της δημιουργίας νέας γνώσης, (National Research Council, 2009). Η 

διδασκαλία της Επιστήμης με την προσέγγιση STEM διαφέρει σημαντικά από την 

παραδοσιακή, ενώ προάγει τον επιστημονικό γραμματισμό. Προτείνεται να 

προωθείται από την μικρή ηλικία των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που 

θα τους επιτρέπουν να αποκτήσουν επιστημονικές δεξιότητες. Η λύση προβλημάτων 

μέσω πειραματικών δραστηριοτήτων διερώτησης, είναι πολύ σημαντική, 

περιλαμβάνοντας επιπλέον προγραμματισμό και σχεδιασμό για την επίλυση του 

δοθέντος προβλήματος, (Harlen, 2010).   

T - Technology: Η τεχνολογία δεν αποτελεί αντικείμενο με έναν σαφή και 

απόλυτο ορισμό της έννοιας, περιλαμβάνει, ωστόσο, όλο εκείνο το σύστημα από 

ανθρώπους, γνώση, οργάνωση, διαδικασίες και συσκευές, οι οποίες επιτρέπουν τη 

δημιουργία τεχνολογικών συσκευών. Το μεγαλύτερο κομμάτι της νέας τεχνολογίας 

αποτελεί προϊόν της επιστήμης και της μηχανικής, ενώ τα τεχνολογικά εργαλεία 

χρησιμοποιούνται και στα δύο αυτά πεδία, (National Research Council, 2009).  

Ως προς τον γραμματισμό -που συχνά αναφέρεται και ως «ψηφιακός 

γραμματισμός»- θεωρείται η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει, να 
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διαχειριστεί, να αξιολογήσει και να κατανοήσει την τεχνολογία, (International 

Technology Education Association, 2002). Στόχος της εκπαίδευσης STEM είναι ο 

μελλοντικός πολίτης να καταστεί τεχνολογικά ικανός στο να κατανοήσει το τι είναι η 

τεχνολογία, πώς λειτουργεί, πώς αλλάζει την κοινωνία και ως αποτέλεσμα αυτού, 

πως εν τέλει η κοινωνία αλλάζει την τεχνολογία σε μια συνεχή αλληλεπίδραση. Μια 

τεχνολογική εκπαίδευση που θα είναι προσαρμοσμένη στη σύγχρονη εποχή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει προγραμματισμό και ρομποτική. Η χρήση ρομπότ, 

προγραμματισμού, και εικονικής πραγματικότητας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και του 

υπολογιστικού τρόπου σκέψης, (Yasar, Maliekal, Little, & Jones, 2006).  

E - Engineering: Η Μηχανική αποτελεί την συστηματική και τμηματική 

προσέγγιση του σχεδιασμού και δημιουργίας αντικειμένων, διαδικασιών και 

συστημάτων που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες 

του ανθρώπου. Η μηχανική αποτελεί ένα σώμα γνώσης σχετικά με το σχεδιασμό και 

τη δημιουργία τεχνητών προϊόντων, αλλά και μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

και υλοποιείται υπό συγκεκριμένους περιορισμούς.  

Η μηχανική συνδυάζει τις αρχές της επιστήμης και των μαθηματικών καθώς 

και των τεχνολογικών μέσων και εργαλείων, (National Research Council, 2009). Η 

μηχανική αποτελεί το λιγότερο ανεπτυγμένο πεδίο του STEM σε επίπεδο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση στη μηχανική επιτρέπει στους μαθητές να 

αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ανάπτυξη συσκευών και η επίλυση πραγματικών 

προβλημάτων με τις συσκευές αυτές. Επιπλέον επιτρέπει στους μαθητές να 

αντιλαμβάνονται έννοιες, όπως η διαδικασία σχεδιασμού, η αποτελεσματικότητα και 

οι περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να λάβουν υπόψη καθ’ όλη την διάρκεια 

σχεδιασμού και δημιουργίας, (Shahali et al., 2017).  

M - Mathematics: Ο μαθηματικός γραμματισμός είναι η ικανότητα του 

ανθρώπου να εντοπίζει, να κατανοεί, να εμπλέκεται με τα μαθηματικά, και να παίρνει 

τεκμηριωμένες αποφάσεις για το ρόλο που έχουν στην τρέχουσα αλλά και μετέπειτα 

προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, καθώς και τη ζωή του ως ένας 

δημιουργικός και συνειδητοποιημένος πολίτης, (Milaturrahmah, Mardiyana, & 

Pramudya, 2017). Ο παροντικός τρόπος διδασκαλίας των μαθηματικών στο σχολείο, 

τα προσεγγίζει ως αντικείμενο με καθόλου ή ελάχιστη σχέση και ανταπόκριση με τον 

πραγματικό περιβάλλον του μαθητή.  
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Είναι προφανές, ότι ο γραμματισμός στα επιστημονικά πεδία του STEM 

περιλαμβάνει διαθεματικές προσεγγίσεις, οι οποίες σχετίζονται η μία με την άλλη, 

είναι επικαλυπτόμενες, και παράλληλα προωθούν η μια την άλλη. 

1.4 Σκοπός και Στόχοι της Εκπαίδευσης STEM  
Η εκπαίδευση STEM αποτελεί ένα μοντέλο το οποίο σαν σκοπό έχει να 

προάγει και να βελτιώσει τη μάθηση των επιστημονικών αντικειμένων στα οποία 

αντιστοιχούν τα ακρωνύμια του, δηλαδή την Επιστήμη, την Τεχνολογία, την 

Μηχανική και τα Μαθηματικά. Επιπλέον, στοχεύει στην αντιμετώπιση των 

διαφορετικών αυτών επιστημονικών πεδίων ως μια ενιαία οντότητα, η διδασκαλία 

της οποίας είναι ενσωματωμένη και καθορίζεται μέσα από την εφαρμογή στη λύση 

προβλημάτων του πραγματικού κόσμου που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, (Sanders, 

2009).  

Στόχος της εκπαίδευσης STEM, αποτελεί η εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε 

να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους και να κατανοούν τον τρόπο που 

λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από, (National Governors 

Association, 2007): 

• Τον Επιστημονικό αλφαβητισμό. Την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί 

την επιστημονική γνώση αλλά και τις επιστημονικές μεθόδους και διαδικασίες 

για την κατανόηση του φυσικού κόσμου, την συμμετοχή και λήψη 

αποφάσεων.  

• Τον Τεχνολογικό αλφαβητισμό. Την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί, 

να κατανοεί να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τα τεχνολογικά μέσα που 

διαθέτει.  

• Τον Μηχανικό αλφαβητισμό. Την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να 

σχεδιάζει, να δημιουργεί μέσω επιστημονικών εφαρμογών και μεθόδων 

μηχανής, τεχνολογικά αντικείμενα.  

• Τον Μαθηματικό αλφαβητισμό. Την ικανότητα του ατόμου να αιτιολογεί, να 

ερμηνεύει, να επιλύει, να αναλύει και να επικοινωνεί τις ιδέες και σκέψεις, με 

μαθηματικό τρόπο σε διαφορετικές περιπτώσεις και καταστάσεις.  

Συμπερασματικά, σκοπός της εκπαίδευσης STEM είναι η προετοιμασία και η 

εκπαίδευση των μαθητών, με όλα εκείνα τα εφόδια και τις δεξιότητες που είναι 
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απαραίτητες στην σύγχρονη εποχή. Μέσω της διδασκαλίας STEM οι μαθητές 

αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να αποτελέσουν τους 

μελλοντικούς εφευρέτες και καινοτόμους επιστήμονες. Μέσω της λογικής σκέψης 

και της χρήσης των τεχνολογικών μέσων θα καταστούν άριστοι επιλυτές 

προβλημάτων, (Morrison, 2006). 

 

1.5 Θεωρίες Μάθησης και STEM  
Η διαθεματική προσέγγιση της εκπαίδευσης STEM έχει τις βάσεις της στον 

κονστρουκτιβισμό ο οποίος της εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ενεργούς μάθησης, 

όπου οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της διδασκαλίας, ενώ ο εκπαιδευτικός 

έχει τον ρόλο του διευκολυντή. Οι μαθητές κατακτούν νέες ιδέες και δομές και τις 

προσαρμόζουν στις προϋπάρχουσες γνώσεις, τις οποίες είχαν αποκτήσει μέσω των 

προηγούμενων εμπειριών τους, (Piaget, 1972). Ο Εποικοδομισμός είναι μια 

προσέγγιση στη μάθηση, η οποία αναπτύχθηκε από τον Papert και είναι βασισμένη 

στην κονστρουκτιβιστική θεωρία του Piaget αποτελώντας μια μαθησιακή θεωρία 

αλλά και μια εκπαιδευτική στρατηγική, όπου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

κατασκευαστική πλευρά της εκπαίδευσης, (Papert, 1991). Με αυτό τον τρόπο 

προάγεται η συνεχής και άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσεται το πνεύμα της συνεργασίας  ανάμεσα στους μαθητές, (Carbonaro, Rex, 

& Chambers, 2004).  

 

1.6 Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση STEM  
Σύμφωνα με τους Erdogan και Stuessy (2015) για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της εκπαίδευσης STEM στην εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι 

απαραίτητη η χρήση κατάλληλων διδακτικών μεθόδων. Οι διδακτικές μέθοδοι θα 

πρέπει να οδηγούν τους μαθητές να σκέπτονται κριτικά, να καινοτομούν και να 

βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή 

τους ζωή. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

συνεργάζονται μεταξύ τους θέτοντας στόχους και τελικά να παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα των εργασιών τους. Ιδανικές μέθοδοι διδασκαλίας για την εκπαίδευση 
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STEM είναι η μέθοδος project, η μέθοδος επίλυσης προβλήματος (Problem Based 

learning) και η ανακαλυπτική μέθοδος διδασκαλίας (Inquiry Based Learning), 

(Erdogan & Stuessy, 2015).  

Η μέθοδος project έχει τις βάσεις της στην Ανακαλυπτική μέθοδο 

διδασκαλίας, εστιάζοντας όμως στις ομαδικές εργασίες (project) και στην εύρεση 

λύσης σε πραγματικά προβλήματα από το πραγματικό περιβάλλον του μαθητή 

(Sahin, 2013). Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου project είναι ότι προσφέρει την 

δυνατότατα συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές, δημιουργώντας εσωτερικά 

κίνητρα, ενισχύοντας παράλληλα την πρωτοβουλία των μαθητών ώστε να 

δημιουργήσουν και τελικά να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να 

διαδραματίζεται στο περιβάλλον τους,  (Hakim, Sulatri, Mudrikah, & Ahmatika, 2019).  

Η μάθηση μέσω της επίλυσης προβλήματος είναι και αυτή μια 

μαθητοκεντρική διδακτική στρατηγική. Οι μαθητές συνεργάζονται, αλληλοεπιδρούν, 

απαντούν σε ερωτήσεις και λύνουν προβλήματα, σύμφωνα με τις ιδέες και τις 

γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τις μέχρι τότε εμπειρίες. Οι μαθητές μέσα σε 

μικρές ομάδες συνεργάζονται, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να επεμβαίνει 

μόνο ώστε να διευκολύνει την μάθηση. Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο έχουν την 

ευκαιρία μιας διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, (Crippen & Antonenko, 2018).  

Μια επιπλέον μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας αποτελεί η 

ανακαλυπτική μέθοδος και βασίζεται κυρίως στην αναζήτηση και στις απορίες που 

δημιουργούνται στους μαθητές. Η προσπάθεια του μαθητή για διερεύνηση και 

ανακάλυψη συστηματοποιήθηκε, οργανώθηκε και τεκμηριώθηκε κυρίως μέσα από 

τις θεωρίες του Bruner (1977). Κατά την Ανακαλυπτική μέθοδο διδασκαλίας οι 

μαθητές κάνουν εικασίες, βασιζόμενοι σε υποκειμενικές αρχές ή επεξηγηματικές 

γενικεύσεις, πραγματοποιούν νοητικά άλματα και αναπτύσσουν ευρετικά σχήματα.  

Ο εκπαιδευτικός σε αυτή την μέθοδο διδασκαλίας έχει τον ρόλο του 

συμβούλου, του καθοδηγητή και του εμψυχωτή. Η αποτελεσματικότητα της 

ανακαλυπτικής μάθησης εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες όπως είναι η στάση, 

τα κίνητρα και η ετοιμότητα για μάθηση, αλλά και σε εξωτερικούς. Σύμφωνα με τον 

Bruner η θέληση για μάθηση είναι ένα ενδογενές κίνητρο, που όταν ενεργοποιείται, 

οδηγεί τον μαθητή στην κατάκτηση της γνώσης, (Bruner, 1977).  
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1.7 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Εκπαίδευση STEM  
Η εκπαίδευση STEM όπως αναφέρθηκε, αποτελεί μια διεπιστημονική 

προσέγγιση όπου απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς να μεταβούν από τις 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας στην ενεργό υποστήριξη του μαθητή για την 

κατάκτηση της νέας γνώσης. Σύμφωνα με τους Kennedy και Odell (2014), οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε να προκαλούν τους μαθητές να 

ερευνήσουν και να καινοτομήσουν. Θα πρέπει κυρίως να χρησιμοποιούν σαν 

μεθόδους διδασκαλίας την μέθοδο Project και τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος που 

συμβάλουν στην επίτευξη των προηγούμενων στόχων, περισσότερο από τις 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, (Kennedy & Odell, 2014).  

Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν στους μαθητές διεπιστημονικές και 

πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις, όπου μέσα από την συνεργασία οι μαθητές να 

κατακτήσουν την βαθιά γνώση, μοντελοποιώντας έννοιες και καταστάσεις του 

πραγματικού κόσμου πέρα από τα στενά όρια του σχολείου ή μιας τοπικής 

κοινότητας σε μία ευρύτερη κοινότητα εκπαίδευσης STEM, (Kennedy & Odell, 2014).  

 

1.8 Το STEM στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  
Η εκπαίδευση STEM ξεκινά να βρίσκει εφαρμογή ακόμη και στην προσχολική 

εκπαίδευση. Τα παιδιά-σύμφωνα με τους ερευνητές-είναι γεννημένοι επιστήμονες, 

ερευνητές και μηχανικοί, με δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους, (Stone-

MacDonald, Bartolini, Douglass, & Lu Love, 2011). Η επένδυση σε μια ποιοτική 

εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, που θα προσφέρει όλες εκείνες τις δυνατότητες 

ώστε να αναπτύξουν τα ταλέντα τους είναι πολύ σημαντική, (Chesloff, 2013).  

Τα επιστημονικά ευρήματα συνηγορούν ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου στην 

προσχολική εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στην μετέπειτα 

ανάπτυξη των παιδιών, (Kermani & Aldemir, 2015), (Torres-Crespo, Kraatz, & 

Pallansch, 2014). Επίσης, μειώνει τις πιθανές κακές επιδόσεις στην μετέπειτα 

εκπαίδευση τους, ενισχύοντας την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Θετικά είναι επίσης και τα στοιχεία όσον αφορά την μετέπειτα 

εργασιακή τους καριέρα (Chesloff, 2013).  
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Η εκπαίδευση STEM έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας ποιοτικής 

εκπαίδευσης, αφού η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις φυσικές 

επιστήμες σε συνδυασμό με άλλους τομείς όπως είναι η τεχνολογία, τα 

ευαισθητοποιεί και τους τονώνει το ενδιαφέρον προς τις Επιστήμες (Mantzicopoulos, 

Samarapungavan, & Patrick, 2009). Γι’ αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές 

προτείνουν, η εκπαίδευση STEM να ξεκινά από την προσχολική εκπαίδευση των 

παιδιών. 

Σχετικά με την πρακτική εφαρμογή όσων προαναφέρθηκαν, ο Mooomaw 

(2012) αναφέρει ότι αντικείμενα με «αισθητήρες» ή τουβλάκια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα σε ένα δομημένο πρόγραμμα ως μέρος της 

εκπαίδευσης S.T.E.M. Για παράδειγμα, κατά την προσχολική ηλικία τα νήπια έρχονται 

σε επαφή με τα τουβλάκια, επιχειρώντας να στήσουν τις δικές τους κατασκευές με 

διαφορετικά ύψη. Τις περισσότερες φορές οι κατασκευές πέφτουν και έτσι τα ίδια 

εξάγουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το ύψος και τη σταθερότητά τους, 

χρησιμοποιώντας μαθηματικές δεξιότητες σε συνδυασμό με δεξιότητες της 

μηχανικής και της φυσικής. 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα STEM φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί με 

επιτυχία στις μικρές ηλικίες, όπου υπάρχει μόνο ένας εκπαιδευτικός. Αντίθετα, στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει κατακερματισμός των διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων, μιας και διαφορετικοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν μόνο ένα 

επιστημονικό πεδίο, (Roberts, 2012). Ο καταρτισμένος εκπαιδευτικός με τη βοήθεια 

του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών προσφέρει στους μικρούς μαθητές τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν την έμφυτη ανάγκη τους για γνώση, μαθαίνοντας 

έννοιες των Φυσικών επιστημών και των Μαθηματικών μέσα από την διεπιστημονική 

προσέγγιση του που προσφέρει η εκπαίδευση STEM, (Bishop-Josef, Doster, Watson, 

& Taggart, 2016).  

Στο εξωτερικό έχουν γίνει προσπάθειες δημιουργίας αναλυτικών 

προγραμμάτων που προωθούν την εκπαίδευση STEM στην προσχολική ηλικία. Ένα 

από αυτά είναι το «Collections: A STEM-Focused Curriculum», το οποίο απευθύνεται 

αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο προσφέροντας αναλυτικές οδηγίες για την 

υλοποίηση της εκπαίδευσης STEM από τους εκπαιδευτικούς, (Bardige & Russell, 

2014). Άλλες προσπάθειες δίνουν έμφαση κυρίως στην εισαγωγή της Μηχανικής 
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όπου μέσα από τα τεχνολογικά μέσα συνδυάζονται με τις γνώσεις που έχουν από τις 

Φυσικές επιστήμες και τα Μαθηματικά, (Bagiati & Evangelou, 2016).  

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, την ιδιαίτερη βαρύτητα 

που φαίνεται να έχει σύμφωνα με τους επιστήμονες η εκπαιδευτική ρομποτική για 

την προώθηση και ενίσχυση της εκπαίδευσης STEM στο νηπιαγωγείο. Με τον 

προγραμματισμό και την εκπαιδευτική ρομποτική αυξάνονται οι ευκαιρίες που έχουν 

οι μαθητές να δουλέψουν συνεργατικά και να λύσουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα, 

(Sullivan & Bers, 2016), (Williams, Igel, Poveda, Kapila, & Iskander, 2012).  

Η εκπαίδευση STEM φαίνεται να είναι εφικτή και στο ελληνικό Νηπιαγωγείο. 

Οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου εναρμονίζονται με τους στόχους και τα 

οφέλη που προσφέρει η εκπαίδευση STEM, (Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων, 2003). Στο ελληνικό Νηπιαγωγείο δίνεται έμφαση στην 

διαθεματικότητα, τις δεξιότητες και την εξάσκησή τους. 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο ,δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία, στην δημιουργική σκέψη, στην προσωπική 

ταυτότητα και αυτονομία, και στις κοινωνικές ικανότητες (Υπουργείο Παιδείας, Διά 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2011). Στο πρόγραμμα σπουδών του 

Νηπιαγωγείου στην Ελλάδα, χωρίς να γίνονται άμεσα αναφορές αλλά έμμεσα, δεν 

φαίνεται να διαφέρει κατά πολύ στην φιλοσοφία της εκπαίδευσης STEM. Η 

ελευθερία που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών είναι κάτι που επίσης εναρμονίζεται με την εκπαίδευση STEM, (Ioannou & 

Bratitsis, 2017). Βέβαια, σημαντικό σε όλο αυτό το εγχείρημα, είναι κατά ποσό 

νιώθουν έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί να ανταπεξέλθουν σε αυτού του είδους την 

εκπαίδευση. Σημαντική είναι επίσης και η διάθεση τους να το εφαρμόσουν ή να 

λάβουν μέρος σε επιμορφωτικές δράσεις με θέματα εκπαίδευσης STEM ή 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

 

1.9 Εμπόδια στην Εφαρμογή της Εκπαίδευσης STEM  
Τα προβλήματα στην εκπαίδευσης STEM πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από την 

ελλιπή ενημέρωση και κατά συνέπεια, τις παρανοήσεις που σχετίζονται με αυτού του 

είδους την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Morrison (2006), ορισμένες από τις 
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παρανοήσεις που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί για την εκπαίδευση STEM, είναι 

ότι η Μηχανική και η Τεχνολογία αποτελούν δυο επιπλέον μαθήματα που 

εντάσσονται στην διδακτέα ύλη. Σαν Τεχνολογία θεωρούν, μαθητές και 

εκπαιδευτικοί μόνο τα τεχνολογικά μέσα όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

αλλά και οι εργασίες που γίνονται σε αυτούς, όπως για παράδειγμα η επεξεργασία 

κειμένου.  

Μια ακόμη παρανόηση σχετικά με την εκπαίδευση STEM είναι ότι οι μαθητές θα 

πρέπει να ακολουθήσουν επαγγέλματα όπως του μηχανικού καθώς δεν αναφέρονται 

ρητά μαθήματα όπως είναι τα Φιλολογικά. Μια ακόμη παρανόηση είναι ότι θεωρούν 

ότι η εκπαίδευση STEM αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται μόνο με το εργατικό 

δυναμικό που χρειάζεται μια χώρα. Σημαντική παρανόηση σχετικά με την διδασκαλία 

τύπου STEM είναι ότι εκπαιδευτικοί από τον κλάδο των μαθηματικών για παράδειγμα 

δεν μπορούν να διδάξουν την Επιστήμη στο STEM ή Μηχανικοί δεν μπορούν να 

διδάξουν Μαθηματικά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την βασική αρχή της 

διαθεματικότητας στην εκπαίδευση STEM, (Morrison, 2006). Στην μελέτη του ο 

Ejiwale (2013) αναφέρει τα εμπόδια που υπάρχουν για την επιτυχή εφαρμογή της 

εκπαίδευσης STEM: 

• Κακή προετοιμασία και έλλειψη ειδικευμένων εκπαιδευτικών STEM.  

• Έλλειψη επενδύσεων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο STEM.  

• Κακή προετοιμασία των μαθητών.  

• Έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.  

• Ελλιπής υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα.  

• Έλλειψη ερευνητικής συνεργασίας στα επιστημονικά πεδία του STEM.  

• Κακή προετοιμασία του εκπαιδευτικού περιεχομένου.  

• Κακές μέθοδοι αξιολόγησης.  

• Κακές εγκαταστάσεις και ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή.  

• Περιορισμένη πρακτική άσκηση των μαθητών.  

 

1.10 Από το STEM στο STEAM  
Η εκπαίδευση STEAM περιλαμβάνει επιπλέον την τέχνη (Αrt) στην εκπαίδευση 

STEM. Η συμπερίληψη της τέχνης ενισχύει τη δημιουργικότητα, το σχεδιασμό και την 
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φαντασία των μαθητών. Η προσέγγιση τύπου STEAM προωθεί τη δημιουργική, τη 

κριτική και αποκλίνουσα σκέψη στα επιστημονικά πεδία του STEM. Οι ραγδαίες 

οικονομικές εξελίξεις απαιτούν πολίτες με ευελιξία, πρωτοτυπία και ικανότητα 

έκφρασης νέων ιδεών ώστε να εμπλουτίζονται και να εξελίσσονται οι διάφοροι 

τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας. Οι δεξιότητες που απαιτούν οι τέχνες 

όπως είναι η ακριβής παρατήρηση, η συνεργασία, η κιναισθητική αντίληψη μπορούν 

να αποτελέσουν χρήσιμες επιστημονικές ικανότητες για όλα τα επιστημονικά πεδία, 

προωθώντας παράλληλα την καινοτομία με τις νέες ιδέες που θα αναδυθούν, 

(Robelen, 2011).  

Οι τέχνες σε μια σχολική τάξη θα πρέπει να αποτελούν εκείνο το εργαλείο που 

αναπτύσσει την δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την ομαδικότητα και την 

πρωτοβουλία. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις 

υπόλοιπες επιστήμες που περιλαμβάνονται στο STEM, (Radziwill, Benton, & Moellers, 

2015). Αν μπορούσαμε να ονομάσουμε δυο εκπροσώπους της λογικής που κρύβεται 

πίσω από την εκπαίδευση STEAM εκείνοι θα ήταν, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι και ο 

Μιχαήλ Άγγελος. Στο ευρύ κοινό είναι κυρίως γνωστοί ως ζωγράφοι και γλύπτες, 

ωστόσο θεωρούνται εξίσου σημαντικές και πρωτοποριακές οι δημιουργίες τους και 

οι ανακαλύψεις τους στην Αρχιτεκτονική και την Μηχανική.  

 

1.11 Η Πρόταση STREAM  
Το πρόγραμμα σπουδών STREAM αποτελεί ένα ολιστικό πακέτο που 

επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν δεξιότητες ζωτικής σημασίας, όπως η επίλυση 

προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η καινοτομία, μαζί με τις 

υπόλοιπες τεχνολογικές δεξιότητες. Αν οι εκπαιδευόμενοι ακολουθήσουν μόνο το 

πρόγραμμα σπουδών STEM, θα αποκτούσαν μόνο τεχνικές δεξιότητες και θα έχουν 

καινοτόμες ιδέες, χωρίς όμως να αξιολογούν τις ανθρώπινες πτυχές πίσω από αυτές 

τις ιδέες και καινοτομίες, (Debroy, 2017).  

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι στην πραγματικότητα ένα ρεύμα που 

βοηθά τους μαθητές να μάθουν περισσότερα για την ανθρώπινη κοινωνία, τις 

ιδεολογίες, τις πεποιθήσεις, να γνωρίζουν περισσότερα για την ανθρωπότητα, και να 

εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την τέχνη, της αρχιτεκτονική κλπ. Σύμφωνα με 
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την Priya Venkatesan, οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι στενά συνδεδεμένες με τις 

επιστημονικές λογικές, μιας και διαπίστωσε σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην 

λογοτεχνία και τις έρευνες στην μοριακή βιολογία. Παρόμοια ήταν και η άποψη του 

βραβευμένου με Νόμπελ, William D. Phillips, ο οποίος αναφέρει ότι τα μαθήματα που 

επικεντρώνονταν στις γλωσσικές, προφορικές και γραπτές, δεξιότητες ήταν ακριβώς 

το ίδιο σημαντικά για την εξέλιξη της επιστημονικής του καριέρας, όσο ήταν και η 

Επιστήμη με τα Μαθηματικά, (Debroy, 2017).  

Η επιστημονική μάθηση και οι επιστημονικές δεξιότητες είναι 

αναμφισβήτητα σημαντικές και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε αυτό, αλλά χωρίς 

ανθρώπινη αφή του συναισθήματος και της αίσθησης σε αυτήν, η επιστημονική 

λογική δεν θα έχει νόημα. Ίσως η προσέγγιση STREAM να είναι μια πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την εκπαίδευση των μαθητών. 
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                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2. Εκπαιδευτική Ρομποτική 

2.1 Ο ορισμός του ρομπότ 
Ως ρομπότ ορίζεται μια αυτόματη συσκευή ή μηχανισμός που εκτελεί 

λειτουργίες που, προηγουμένως, αποδίδονταν στους ανθρώπους. Οι λειτουργίες 

αυτές του αναθέτονται μέσω προγραμματισμού. Σε αντίθεση με τις απλές μηχανές, 

ακολουθεί τη μέθοδο ‘αντιλαμβάνομαι, σκέπτομαι, ενεργώ’. Το ρομπότ 

καθοδηγείται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και από κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή 

και αποτελείται από  δομικά μέρη (δοκοί, γρανάζια, ρόδες..), ηλεκτρονικά (μονάδα 

εγκεφάλου), αισθητήρες (χρώματος, φωτός, κίνησης, απόστασης..) και κινητήρες. 

Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ρομποτικής (RIA), το ρομπότ αναφέρεται ως 

ένας επαναπρογραμματιζόμενος βραχίονας πολλαπλών λειτουργιών, σχεδιασμένος 

για να μεταφέρει υλικά, εξαρτήματα ή εργαλεία μέσω μεταβλητών και 

προγραμματισμένων κινήσεων, για την επίτευξη ενός συνόλου εργασιών. 

Το ρομπότ είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, που συγκεντρώνει ιδιότητες 

τεχνητής νοημοσύνης. Συνήθως χρησιμοποιείται για την εκτέλεση επικίνδυνων ή 

δύσκολων εργασιών ή για να αυτοματοποιήσει μονότονες επαναλαμβανόμενες 

εργασίες, που χρειάζεται να γίνονται με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια. Η λέξη 

ρομπότ προέρχεται από την τσέχικη ‘robota’, που σημαίνει «καταναγκαστική 

εργασία. Σύμφωνα και με άλλες εκδοχές, ο όρος ρομπότ που έχει καθιερωθεί 

διεθνώς, προέρχεται από την τσέχικη λέξη ‘robotnik’, η οποία σημαίνει εργαζόμενος 

(robot=εργασία). 

Η Ρομποτική ως έννοια αποτελεί ένα τεχνολογικό παρακλάδι σχετικό με την 

ανάπτυξη, την έρευνα και τη σχεδίαση μέσω των ρομπότ. Είναι μια σχετικά 

καινοτόμος συστηματοποιημένη γνώση, η οποία εναρμονίζει την ανάπτυξη 

λογισμικού, την τεχνητή νοημοσύνη, την εξελιγμένη μηχανολογία με την παράλληλη 
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μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Έτσι, η χρήση της ενσωματώνεται σε τομείς 

της βιομηχανίας, της ιατρικής και της αεροπλοΐας επιδρώντας καθοριστικά στην 

ανθρώπινη καθημερινότητα. Η ρομποτική προκύπτει μέσα από το συνδυασμό 

διαφόρων επιστημονικών κλάδων, με πρώτους και κύριους αυτούς της 

πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.  

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, γίνεται 

ευρεία χρήση των ρομποτικών συστημάτων σε όλους τους τομείς της σύγχρονης 

ζωής. Αυτό οφείλεται στην ευκολία που παρέχουν τα ρομπότ στην καθημερινότητά 

μας. Ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα, η αυτοματοποίηση που επιτυγχάνεται με τη 

χρήση τους αποφέρει πολύ μεγαλύτερη και ταχύτερη παραγωγή σε συνάρτηση με το 

μικρότερο δυνατό κόστος.  

Η επιστήμη της ρομποτικής πραγματοποιεί συνεχώς διαρκή πρόοδο και 

προσφέρει νέα τεχνολογικά θαύματα. Τα συστήματα ρομποτικής ολοένα 

βελτιώνονται και ήδη αποτελούν μέρος της ζωής μας σε σημαντικούς τομείς όπως 

στην ιατρική, στην παραγωγή προϊόντων και αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών 

διασκέδασης και διευκόλυνσης. 

Τα ρομπότ φαίνεται να αποτελούν μια «ελπιδοφόρα πρόταση» καθώς 

βοηθούν τους ανθρώπους να αποφύγουν κουραστικά, επικίνδυνα, 

επαναλαμβανόμενα και δυσάρεστα καθήκοντα. Πολλές φορές βοηθούν στη διάσωση 

της ζωής ανθρώπων και ζώων σε κρίσιμες περιπτώσεις, ενώ άλλοτε, εφαρμόζονται 

για να προστατεύσουν το περιβάλλον. Η ρομποτική τεχνολογία ενδέχεται να επιφέρει 

ευκολότερες, φθηνότερες και πιο ευέλικτες λύσεις σε πολλά καθημερινά καθήκοντα.  

Η συνετή χρήση της ρομποτικής στη διαδικασία παραγωγής δεν έχει στόχο να 

αντικαταστήσει πλήρως τον ανθρώπινο παράγοντα και να αυξήσει τα επίπεδα 

ανεργίας. Αντιθέτως, η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νέους 

δυναμικούς τρόπους και να επιφέρει ευκολότερες και πιο άνετες συνθήκες εργασίας.  

Επιπρόσθετα, στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να συνεισφέρουν 

δυναμικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία και να αποβούν 

μέσα ψυχαγωγίας και διασκέδασης για τους μαθητές, ενώ παράλληλα θα τους 

αποφέρουν πολλαπλά μαθησιακά οφέλη. Το σημαντικότερο, ωστόσο είναι ότι έχουν 

τη δυνατότητα να προσελκύσουν τους χρήστες στον κόσμο των θετικών επιστημών 

και της πληροφορικής από την πρώτη σχολική τους ηλικία. 
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2.2 Η ιστορία των ρομπότ 
Από τα πολύ παλιά χρόνια, υπήρχε η επιθυμία του ανθρώπου να 

κατασκευάσει ένα ον που να του μοιάζει και να μπορεί να τον αντικαταστήσει στις 

δύσκολες εργασίες. Οι πρόγονοί μας, οι Αρχαίοι Έλληνες, είχαν κάνει αρκετές 

προόδους προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Όμηρος μας περιγράφει τους τρίποδες 

λέβητες, που κινούνταν μόνοι τους, αυτόματα. Επίσης, αναφέρει κάποιου είδους 

ανθρωπόμορφα μηχανήματα, που εκτελούσαν χρέη υπηρέτη.  

Στα βυζαντινά χρόνια λέγεται πως είχε κατασκευαστεί μια τεχνητή χελώνα, 

που περιφερόταν στους δρόμους και τους καθάριζε. Τα αυτόματα αυτά μηχανήματα 

ονομάζονταν στο Βυζάντιο «θαυμάσια».  

Η φαντασία του ανθρώπου αναπτυσσόταν συνεχώς προς την κατεύθυνση της 

κατασκευής αυτόματων μηχανημάτων. Συνεχώς σημειώνονται πολυάριθμες 

προσπάθειες, ώστε να δημιουργηθεί εκείνο το ρομπότ, που πλησιάζει περισσότερο 

τον άνθρωπο.  

Η μηχανοποίηση και ο αυτοματισμός επισημαίνονται, ακόμη, στη 

βιομηχανική επανάσταση. Το πρώτο παράδειγμα της πλήρους μηχανοποίησης 

χρονολογείται πίσω στους αργαλειούς που χρησιμοποιούνταν στη βιομηχανία 

μεταξιού στη Γαλλία και την Ιταλία στις αρχές του 19ου αιώνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

καμία ένδειξη για την ύπαρξη νοημοσύνης σε αυτούς τους αργαλειούς.  

Τα επόμενα 100-150 έτη που ακολούθησαν εμφανίστηκαν πολλές καινοτόμες 

λύσεις εφαρμοσμένης μηχανικής σε βιομηχανικά προβλήματα. Ένας 

περιστρεφόμενος γερανός που εξοπλίστηκε με μια μηχανοποιημένη πένσα για να 

αφαιρέσει τα καυτά πλινθώματα από έναν κλίβανο αναπτύχθηκε από τον Babbit to 

1892, ενώ το 1938 ο Pollard εφηύρε ένα μηχανικό βραχίονα για τη ζωγραφική με 

σπρέι.  

Η πρώτη συσκευή τηλεχειρισμού, μια συσκευή που επιτρέπει σε έναν χειριστή 

να εκτελέσει μια στοιχειώδη εργασία από απόσταση, απομονωμένος από το 

περιβάλλον όπου η εργασία εκτελείται, αναπτύχθηκε από τον Goertz. Σχεδιάστηκε 

για να χειριστεί τα ραδιενεργά υλικά. Ο χειριστής απομονώθηκε από τα ραδιενεργά 

υλικά από έναν τοίχο. Δύο λαβές στην κύρια πλευρά επέτρεψαν στο χειριστή να 
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χειριστεί ένα ζευγάρι των λαβίδων στην πλευρά των ραδιενεργών υλικών. Τόσο οι 

λαβίδες όσο και οι λαβές ήταν συνδεδεμένες με μηχανισμούς πολλών βαθμών 

ελευθερίας, ώστε να επιτρέπουν στους χειριστές τον επιδέξιο χειρισμό των λαβίδων 

(master slave). 

  Ο όρος ρομπότ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Τσέχο θεατρικό 

συγγραφέα Karel Capek, που ανέβασε το θεατρικό έργο με τίτλο «Rossom’s Universal 

Robots» το 1921, και σε αυτό παρουσιάζει μερικές πρωτόγνωρες, περίεργες μηχανές, 

από τις οποίες εξαρτάται η ανθρώπινη κοινωνία, εν τέλει, όμως, φαίνεται να 

καταστρέφεται από αυτές.  

Έκτοτε, τα ρομπότ απέκτησαν όλο και μεγαλύτερη σημασία, τόσο στην 

ανθρώπινη φαντασία όσο και στην πραγματικότητα. Το 1927 ανακαλύφθηκε από τον 

Ουένσλεϊ η «Τηλεβόξ», μηχάνημα που είχε τη δυνατότητα να απαντά στα 

τηλεφωνήματα. Άλλες μηχανές κατέγραφαν τη θερμοκρασία ή την υγρασία 

ορισμένων υλών.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1940, ο πρώτος μεγάλος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής (ENIAC) κατασκευάστηκε στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας (1946) 

και ο πρώτος ψηφιακός υπολογιστής για πολλές χρήσεις (Whirlwind) έλυσε το 

πρόβλημά του στο ΜΙΤ.  

Το θέμα ρομπότ διαδόθηκε από τον Isaac Asimov (1920-1992), ο οποίος είναι 

γνωστός ως ο Πατριάρχης της επιστημονικής φαντασίας, σ’ ένα επιστημονικό 

μυθιστόρημα προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και στη συνέχεια από το 

Hollywood μεταφέρθηκε στους κινηματογράφους.  

Ο Isaac Asimov, εμπνευσμένος από τις ιστορίες του Φρανκεστάϊν και του 

Φάουστ αλλά και από το θεατρικό έργο του Τσέχου συγγραφέα Karel Capek 

(Rossom’s Universal Robots), ξεκίνησε να γράφει το 1940 τις ιστορίες του για τον 

κλάδο της επιστημονικής φαντασίας, ονομάζοντάς τον ρομποτική. Θέλοντας να 

αποστασιοποιηθεί από τη συνήθη ιστορία των ρομπότ που επιτίθενται στους 

δημιουργούς τους, αποφάσισε να γράψει για τα ρομπότ μιας διαφορετικής άποψης. 

Όντας ο ίδιος επιστήμονας, προχώρησε στην επιστημονική διατύπωση των τριών 

νόμων της ρομποτικής. Οι νόμοι αυτοί που δένονται με μια αυστηρή επιστημονική, 

κοινωνιολογική και φιλοσοφική αλληλουχία, δημιούργησαν τις ασφαλιστικές 
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δικλείδες, ώστε τα ρομπότ να υπακούν τον άνθρωπο και να μην τον απειλούν μέσω 

των δυνάμεων που διαθέτουν.  

Τα βιβλία του Asimov άνοιξαν το δρόμο στη σκέψη των ανθρώπων, με 

αποτέλεσμα ν’ αρχίσουν να αναρωτιούνται κατά πόσο μια μηχανή είναι σε θέση να 

διαθέτει ευφυΐα και κατ’ επέκταση συνείδηση, όπως το ρομπότ. Μέσα από τις 

ιστορίες του με τα ρομπότ, θέτει το θέμα του εγώ, της συνείδησης, της γλώσσας και 

της ταυτότητας του ανθρώπου, ζητήματα που είναι επίκαιρα και στις μέρες μας. 

Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος  του 1940 κατάφερε να ταξιδέψει και να 

οραματιστεί μια εποχή στο μέλλον, όπου αρχίζει η κυριαρχία των ρομπότ, ενώ ο 

άνθρωπος έχει προχωρήσει σε αξιοσημείωτες επιστημονικές και τεχνολογικές 

κατακτήσεις, είναι πράγματι εντυπωσιακό. Ο Asimov μας εκθέτει τη δική του οπτική 

γωνία για τα ρομπότ και καταθέτει τη δική του πρόταση για το μέλλον. Η πρόταση 

αυτή καταδεικνύει ότι ο συγγραφέας είχε κατανοήσει από πολύ νωρίς τη δύναμη της 

μηχανής και τις δυνατότητές της. Το ζήτημα είναι, όμως, το αν θα καταφέρει η 

ανθρωπότητα να διαχειριστεί αυτή την προοπτική. Τόσο η τεχνολογία όσο και η 

επιστήμη έχουν αποδειχτεί πολλές φορές καταστροφικές για τον άνθρωπο, καθώς 

συχνά οι δυνάμεις τους ξεπερνούν τις δικές μας. Η δική μας πρόκληση είναι να 

εκπαιδευτούμε και να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να 

αποκλείσουμε τέτοιου είδους πιθανότητες.  

 

2.3 Η έννοια της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

καθιερώνεται όλο και περισσότερο στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση των 

ρομποτικών κατασκευών επηρεάζει άμεσα και διαρκώς την κοινωνία σε διάφορα 

επίπεδα (ψυχαγωγία, παραγωγή, ιατρικές εφαρμογές). Επιπλέον, λόγω της νέας 

εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

αποτελεί ένα θεμελιώδες κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα εκπαιδευτικά 

συστήματα του κόσμου.  

Πρόκειται για μια καινοτόμο μαθησιακή μέθοδο, η οποία στηρίζεται 

επιστημονικά στους νόμους της Φυσικής, στις αρχές και τις μεθόδους των 
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κατασκευών της Μηχανικής και της Τεχνολογίας, χρησιμοποιεί αλγεβρικούς 

υπολογισμούς των Μαθηματικών και αξιοποιεί την αλγοριθμική λογική και τον 

προγραμματισμό του τομέα της Πληροφορικής. 

Από εκπαιδευτικής πλευράς η εκπαιδευτική ρομποτική εμπνέεται από δύο 

θεωρίες :  

• Τις κονστρακτιβικές θεωρίες του Jean Piaget, ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

μάθηση στον άνθρωπο δεν είναι αποτέλεσμα μετάδοσης της γνώσης, αλλά 

μια ενεργητική διαδικασία κατασκευής της γνώσης που βασίζεται στις 

εμπειρίες.  

• Την κονστρακσιονιστική εκπαιδευτική φιλοσοφία του S. Papert, που 

προσθέτει ότι η απόκτηση της νέας γνώσης συντελείται πιο αποτελεσματικά 

όταν αυτοί που μαθαίνουν ασχολούνται με την κατασκευή προϊόντων που 

έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς. Ο στόχος αυτής της θεωρίας είναι να 

δώσει στα παιδιά κατάλληλα πράγματα να κάνουν έτσι ώστε να μάθουν στην 

πράξη με αποτελεσματικότερο τρόπο από ότι μάθαιναν πριν.  

Το κυρίως εργαλείο της εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελεί οποιοδήποτε ρομπότ 

ή ρομποτικό σύστημα με δυνατότητες προγραμματισμού. Το ρομπότ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο σχολικό περιβάλλον ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

ανάπτυξη γνωστικών δομών από τους μαθητές, καθώς και ως μέσο για την 

αφομοίωση τεχνικών γνώσεων.  

Αντικείμενο της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών 

στην προετοιμασία των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες. Η εκπαιδευτική δυναμική 

της ρομποτικής οδηγεί τους μαθητές στο να συνθέσουν μια μηχανική οντότητα (π.χ. 

ένα μοντέλο αυτοκινήτου) και να την κατευθύνουν με τη βοήθεια ενός απλού και 

εύχρηστου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Η σχεδίαση δραστηριοτήτων με 

ρομποτικές κατασκευές συνδέεται με την εκπλήρωση ενός έργου με στόχο την 

επίλυση ενός προβλήματος, (Γ. Ι. Δελή, 2012). 

Η βιωματική προσέγγιση που χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική ρομποτική, ωθεί 

στην ενδυνάμωση των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

επιτάσσει ο 21ος αιώνας που διανύουμε. Οι μαθητές και μαθήτριες όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, καταρτισμένοι και ενημερωμένοι σε υψηλό επίπεδο με τις 

νέες τεχνολογίες, επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο και περιέργεια για τη ρομποτική, 
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κάνοντας έκδηλο τον ενθουσιασμό τους από τις πρώτες κιόλας φορές που 

πλησιάζουν τα εκάστοτε εκπαιδευτικά ρομπότ. 

 

2.4 Εκπαιδευτική Ρομποτική και Θεωρίες Μάθησης 

2.4.1 Θεωρίες της Συμπεριφοράς  
Ο συμπεριφορισμός (behaviorism) είναι η πρώτη ιστορικά επιστημονική 

θεωρία μάθησης. Επηρέασε την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών λογισμικών κυρίως 

μέσα από τη θεωρία του Skinner για τη συντελεστική εξάρτηση και το διδακτικό 

μοντέλο της προγραμματισμένης διδασκαλίας. Βασικά χαρακτηριστικά υπήρξαν η 

γραμμική κυρίως οργάνωση της παρουσίασης του περιεχομένου, και η συστηματική 

άσκηση για την ενίσχυση του μαθητή, (Mellon, 2015).  

Ο συμπεριφορισμός εστιάζει στη μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων 

βασιζόμενη πως η συμπεριφορά μπορεί να μελετηθεί με συστηματικό και 

παρατηρήσιμο τρόπο χωρίς καμία αναφορά στις εσωτερικές νοητικές καταστάσεις 

του υποκειμένου υποστηρίζοντας ότι μόνο οι παρατηρήσιμες συμπεριφορές 

μπορούν να μελετηθούν, ενώ οι νοητικές διεργασίες, συναισθήματα, κλπ είναι 

υποκειμενικές. Δηλαδή υποστηρίζει ότι η γνώση είναι χαρακτηριστικό του κόσμου 

και υπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη κατανόηση και εσωτερικές διεργασίες 

του ατόμου.  

Η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να διαμορφωθεί κατά τον επιθυμητό 

τρόπο μέσω συστηματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές. Κάθε 

συμπεριφορά μπορεί να αναπτυχθεί μέσω εξάρτησης και διαμορφώνεται μέσω της 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Το πώς το άτομο ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα 

τους περιβάλλοντος διαμορφώνει τη συμπεριφορά του. Οι σπουδαιότεροι 

εκπρόσωποι του Συμπεριφορισμού θεωρούνται οι Pavlov, Skinner & Thorndike. 

Η επίδραση του συμπεριφορισμού στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία 

μπορεί να αναλυθεί ως προς τη Σχεδίαση Διδακτικών Συστημάτων, όπου δίνεται 

έμφαση στις ιδέες της συστηματικής ανάλυσης εργασιών και εκπαιδευτικών στόχων 

και στη Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, μέσω της προσέγγισης της 

Προγραμματισμένης διδασκαλίας. Ο Skinner (1958) προτείνει το διδακτικό μοντέλο 
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της «προγραμματισμένης διδασκαλίας», ως μια βάση για τη λειτουργία των 

διδακτικών του μηχανών (teaching machines).  

Η προγραμματισμένη διδασκαλία ουσιαστικά οργανώνει το διδακτικό 

περιεχόμενο σε μικρά σταδιακά βήματα, ξεκινώντας από τα απλούστερα και 

συνεχίζοντας στα συνθετότερα εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι βασικές αρχές σχεδίασης 

μιας προγραμματισμένης διδασκαλίας ήταν ο καθορισμός της συμπεριφοράς που 

πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής μετά το τέλος της εκπαίδευσης του, η οργάνωση και 

παρουσίαση της νέας πληροφορίας, έτσι ώστε η δυσκολία να αυξάνεται σταδιακά με 

μικρά βήματα αφού πρώτα έχουν κατακτηθεί οι προηγούμενοι στόχοι, η αξιολόγηση 

του μαθητή για το εάν έχει κατακτηθεί ο στόχος έτσι ώστε να προχωρήσει στον 

επόμενο ενισχύοντας παράλληλα την κάθε σωστή απάντηση του εκπαιδευόμενου, 

(Skinner, 1958).  

Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι για τους συμπεριφοριστές ο 

εγκέφαλος του μαθητή αποτελεί ένα «μαύρο κουτί» και οι γνωστικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα σε αυτό δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης, (Κόμης, 2004). Αυτό 

που ενδιαφέρει είναι μόνο το εξωτερικό περιβαλλοντικό ερέθισμα προς τον 

εκπαιδευόμενο και η ανταπόκρισή του στο συγκεκριμένο ερέθισμα. Μάθηση 

αποτελεί η σύνδεση ερεθισμάτων ανταπόκρισης και επειδή οι επαναλήψεις 

ενισχύουν τις συνδέσεις, κατά επέκταση ενισχύουν και τη μάθηση. Η μάθηση 

συνεπώς, είναι ζήτημα δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των ερεθισμάτων και των 

αντιδράσεων, (Πόρποδας, 1996).  

 

2.4.2 Γνωστικές Θεωρίες  
Οι Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης ήταν αποτέλεσμα του προβληματισμού ότι οι 

Θεωρίες της Συμπεριφοράς, δεν λάμβαναν υπόψη το τι συμβαίνει στο νου του 

ατόμου που μαθαίνει. Οι Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης στρέφονται στην ερμηνεία 

των εσωτερικών διαδικασιών γνωστικής ανάπτυξης και μάθησης. Επικεντρώνονται 

στο πως ένας μαθητής μαθαίνει, ενώ υποστηρίζουν ότι οι γνωστικές διαδικασίες δεν 

είναι οι ίδιες σε όλες τις ηλικίες, αλλά μεταβάλλονται τόσο ως αποτέλεσμα 

ωρίμανσης του ατόμου, όσο και ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με 

το περιβάλλον.  
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Οι Γνωστικές Θεωρίες υποστηρίζουν ότι το άτομο που μαθαίνει διαδραματίζει 

ενεργό ρόλο στη μάθηση και ότι δεν είναι μόνο δημιούργημα του περιβάλλοντος, 

αλλά συμμετέχει στην αλλαγή του, (Πόρποδας, 1996). Στην ψυχολογία και τη 

γνωστική επιστήμη, ένα σχήμα περιγράφει ένα πρότυπο σκέψης ή συμπεριφοράς 

όπου οργανώνονται κατηγορίες πληροφοριών και οι σχέσεις μεταξύ τους. Μπορεί 

επίσης να περιγραφεί ως μια νοητική δομή προκατασκευασμένων ιδεών, ένα πλαίσιο 

που αντιπροσωπεύει κάποια πτυχή του κόσμου ή ένα σύστημα οργάνωσης και 

αντίληψης νέων πληροφοριών.  

Τα σχήματα επηρεάζουν την προσοχή και την απορρόφηση της νέας γνώσης. 

Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να παρατηρήσουν πράγματα που ταιριάζουν στο 

σχήμα τους, ερμηνεύοντας εκ νέου τις αντιφάσεις στο σχήμα ως εξαιρέσεις ή να τις 

στρεβλώσουν έχοντας την τάση να παραμένουν αμετάβλητα, ακόμη και απέναντι 

από αντιφατικές πληροφορίες. Τα σχήματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση 

του κόσμου και του ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι μπορούν 

να οργανώσουν γρήγορα στα σχήματα νέες αντιλήψεις, καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν απαιτείται περίπλοκη σκέψη. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 

σχήματα για να οργανώσουν τις τρέχουσες γνώσεις και να παράξουν ένα πλαίσιο για 

μελλοντική κατανόηση νέων πραγμάτων, (Georgeon & Ritter, 2012). Αυτό ονομάζεται 

κωδικοποίηση και χαρτογράφηση και αναφέρεται στο τρόπο καταγραφής και 

οργάνωσης των πληροφοριών.  

Η επεξεργασία της πληροφορίας, ο χειρισμός του σύμβολου και η οικοδόμηση 

της γνώσης αναφέρονται στον τρόπο που δρουν οι γνωστικές διαδικασίες στις 

διανοητικές αναπαραστάσεις του ατόμου. Οι αλλαγές αυτές ονομάζονται μάθηση και 

είναι οι αλλαγές της γνώσης του ατόμου για το περιβάλλον του. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι γνωστικές θεωρίες συμβαδίζουν με τις κονστρουκτιβιστικές απόψεις 

για την μάθησης. Τα κονστρουκτιβιστικά μοντέλα μάθησης δίνουν έμφαση στην 

ανάπτυξη της νέας γνώσης από τον μαθητή μέσω μιας ενεργητικής οικοδόμησης της 

γνώσης, όπου συνδέεται η νέα γνώση με την προϋπάρχουσα, (Κολιάδης, 2007).  
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2.4.3 Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης  
Οι Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης επικεντρώνονται κυρίως στις 

εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του ατόμου. Η μάθηση σε αυτές τις Θεωρίες δε 

μεταδίδεται, αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης πάνω 

σε προγενέστερες γνώσεις. Οικοδόμηση της γνώσης συμβαίνει όταν οι μαθητές 

κατασκευάζουν νοητικά μοντέλα για να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Οι 

θεωρίες αυτές υποστηρίζουν μια μαθητοκεντρική ανακαλυπτική μάθηση, όπου οι 

μαθητές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ήδη γνωρίζουν ώστε να αποκτήσουν  

περισσότερες γνώσεις. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της ενεργής συμμετοχής τους, 

όπου ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την όλη διαδικασία και δεν είναι απλά ένας 

καθοδηγητής βήμα προς βήμα. 

Επιπλέον, οι Θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι 

πιο αποτελεσματική όταν οι μαθητές είναι ενεργοί στην όλη διαδικασία 

χρησιμοποιώντας απτά αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο. Υπό αυτή την έννοια 

συνδέεται με τη βιωματική μάθηση και βασίζεται στην επιστημολογική θεωρία του 

Jean Piaget, (Cakir, 2008). Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι των Θεωριών Οικοδόμησης 

της Γνώσης είναι ο Piaget, o Papert και ο Bruner.  

• Jean Piaget - Οικοδομισμός (constructionist)  

Η έννοια της γνωστικής δομής αποτελεί κεντρική ιδέα στη θεωρία του Piaget. Οι 

γνωστικές δομές είναι σχέδια φυσικής ή νοητικής δράσης που αποτελούν τη βάση 

των ενεργειών του νου και αντιστοιχούν σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του 

παιδιού. Υπάρχουν τέσσερα στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με τον Piaget, το 

αισθητικοκινητικό, το προλογικό, το στάδιο των συγκεκριμένων ενεργειών και το 

στάδιο των συμβολικών ενεργειών. Στην ηλικία από 0-2 συναντούμε το 

αισθητικοκινητικό στάδιο όπου η νοημοσύνη λαμβάνει τη μορφή κινητικών 

ενεργειών. Στην ηλικία 3-7 του προλογικού σταδίου η νοημοσύνη είναι διαισθητικής 

φύσης. Η γνωστική δομή στην ηλικία 8-11 κατά τη διάρκεια του σταδίου των 

συγκεκριμένων πράξεων, είναι λογική αλλά εξαρτάται από συγκεκριμένες αναφορές.  

Στην ηλικία 12-15 που αποτελεί την τελική φάση των τυπικών - συμβολικών 

διαδικασιών, η σκέψη γίνεται αφαιρετική και συμβολική. Η γνωστική ανάπτυξη 

συντελείται έπειτα από σταθερή προσπάθεια του ατόμου να προσαρμοστεί στο 

περιβάλλον. Ενώ τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης συνδέονται με την ηλικία του 
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ατόμου σύμφωνα με τον Piaget, μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ο J. 

Piaget αναφέρεται στην ανάπτυξη της γνωστικής σκέψης του παιδιού ως μια 

«εξελικτική διαδικασία που διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά στάδια», ενώ 

κυρίαρχες έννοιες στο θεωρητικό του πλαίσιο είναι: «η αφομοίωση, η συμμόρφωση, 

η προσαρμογή και το σχήμα».  

 

• Saymour Papert - Κατασκευαστική προσέγγιση (constructionism)  

Ο Seymour Papert, αξιοποιώντας την θεωρία του Piaget, υποστήριξε ότι η μάθηση 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας 

συγκεκριμένης δραστηριότητας, κατά την οποία ο μαθητής πειραματίζεται 

κατασκευάζοντας κάτι που έχει νόημα για τον ίδιο. Ο Papert επίσης είναι ο 

δημιουργός της γλώσσας προγραμματισμού Logo, η οποία σχεδιάστηκε στο 

Massachusetts Institute of Technology, (Stager, 2016).  

 

• Jerome Bruner - Ανακαλυπτική μάθηση  

Ο Bruner ήταν ένας Αμερικανός ψυχολόγος που συνέβαλε στην ανάπτυξη της 

ανθρώπινης γνωστικής ψυχολογίας και τη γνωστική θεωρία μάθησης στην 

εκπαιδευτική ψυχολογία. Σύμφωνα με τον Brunner η μάθηση απαιτεί εξερεύνηση, 

πειραματισμό, ανακατασκευή της γνώσης, και ανακάλυψη. Η βασική θέση του 

Bruner για τους εκπαιδευτικούς είναι ότι δεν θα πρέπει να παρέχουν έτοιμες γνώσεις, 

αλλά να δημιουργούν εκείνες τις καταστάσεις όπου οι μαθητές θα ενεργούν από 

μονοί τους ώστε να ανακαλύψουν την γνώση. Η παρακίνηση και η ενθάρρυνση των 

μαθητών από τον εκπαιδευτικό κατέχει σημαντική θέση, καθώς επίσης και η 

δημιουργία προβλημάτων που να είναι σύμφωνα με το πνευματικό επίπεδο των 

μαθητών. Βασική αρχή της αποκαλυπτικής μάθησης αποτελεί η άποψη ότι οι 

μαθητές ανακαλύπτουν αρχές και αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω του πειραματισμού 

και της επίλυσης προβλημάτων (Bruner, 1977).  

 

2.4.4 Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες  
Ο όρος προσδιορίζει την κεντρική ιδέα, σχετικά με τους κοινωνικούς μηχανισμούς της 

μάθησης και ανάπτυξης γνώσης του έργου του Vygotsky. Σε αυτή την θεωρία 
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σημαντικό ρόλο παίζουν τα πολιτισμικά εργαλεία της κοινότητας όπου είναι μέλος το 

άτομο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του 

ατόμου ως μηχανισμό νοητικής εξέλιξης του.  

Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η οικοδόμηση της γνώσης 

πραγματοποιείται σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, διαμέσου συζητήσεων 

που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και κατανόηση της επικοινωνίας και την από 

κοινού συνεργατική υλοποίηση δραστηριοτήτων. Η διαφοροποίηση από τις 

υπόλοιπες θεωρίες υπάρχει στο επίπεδο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αφού οι 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις οικοδομούνται μέσω 

των αλληλεπιδράσεων των ατόμων και της ερμηνείας του κόσμου, (Κόμης , 2004). Τα 

κύρια χαρακτηριστικά αυτής της θεωρίας είναι η ενεργός γνωστική οικοδόμηση, η 

εγκαθιδρυμένη μάθηση, η κοινότητα μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα η διαδικασία 

της μάθησης και η συνομιλία μέσω της οποίας υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στα 

άτομα, (Κόμης, 2004). Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι των Κοινωνικοπολιτισμικών 

Θεωριών είναι ο Vygotsky, ο Bandura, ο Aleksei Leontiev, ο Alexander Luria, και Nardi. 

 

• Lev Vygotsky - Κοινωνικός Οικοδομισμός  

Ο Lev Vygotsky ήταν Σοβιετικός ψυχολόγος, ο οποίος κατάφερε και άφησε ως 

παρακαταθήκη ένα σημαντικότατο έργο παρόλη την σύντομη ζωή του. Η κεντρική 

ιδέα του έργου του είναι ότι η ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών υψηλότερου 

επιπέδου σε ένα παιδί γίνεται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του με τους 

ενήλικες, η οποία διαμορφώνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο. Η γλώσσα, οι πολιτισμικές πρακτικές (π.χ. επικοινωνία και 

διάλογος), τα εργαλεία (π.χ. μαθηματικά και κανόνες) που χρησιμοποιεί η κοινωνία 

στην οποία δραστηριοποιείται ένα παιδί, διαμεσολαβούν για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων σκέψης του κατά την αλληλεπίδρασή του με τους άλλους ανθρώπους. 

Έτσι το κοινωνικό περιβάλλον θεωρείται κρίσιμο για τη μάθηση και οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις μετασχηματίζουν τις μαθησιακές εμπειρίες, (Schunk, 2010).  

Βασική αρχή της θεωρίας του Vygotsky είναι η «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης», η 

οποία ορίζεται ως «η απόσταση μεταξύ τρέχοντος αναπτυξιακού επιπέδου, όπως 

διαπιστώνεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων, και του επιπέδου 

δυνητικής ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων υπό 
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την καθοδήγηση ενήλικα ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους» (Vygotsky, 

1978). Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης εκφράζει όλα όσα μπορεί να μάθει ένας 

μαθητής υπό την προϋπόθεση των κατάλληλων διδακτικών δομών. Στη ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης, ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής συνεργάζονται σε ένα 

έργο το οποίο ο μαθητής δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει μόνος του, λόγω του 

επιπέδου δυσκολίας του, (Schunk, 2010). Η γνωστική αλλαγή επιτυγχάνεται όταν 

εκπαιδευτικοί και μαθητές χρησιμοποιούν από κοινού τα κοινωνικοπολιτισμικά τους 

εργαλεία και με τη διαμεσολάβηση της κουλτούρας, επιφέρει γνωστική αλλαγή και 

εσωτερίκευση στον μαθητή, (Cobb, 1994).  

 

2.4.5 Σύζευξη Κονστρουκτιβισμού – Κονστρακτιονισμού  
Όπως προαναφέρθηκε, η θεωρία του εποικοδομισμού, υποστηρίζει ότι η 

μάθηση δεν συνίσταται στη συσσώρευση πληροφοριών ή στην ανακάλυψη μιας 

εξωτερικής πραγματικότητας αλλά στην οργάνωση των εσωτερικών αντιλήψεων και 

εμπειριών του ατόμου. Οι μαθητές οικοδομούν καινούργιες έννοιες και ιδέες με 

βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και 

εμπλοκής τους σε δραστηριότητες αυθεντικού τύπου, (Piaget, 1974).  

Σύμφωνα με τους Κόμη Β. και Μικρόπουλο Τ.Α. (2001), ένα μαθησιακό 

περιβάλλον με βάση τις αρχές του εποικοδομισμού θα πρέπει :  a) να παρέχει 

αυθεντικές δραστηριότητες ενταγμένες στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από 

τον πραγματικό κόσμο,  b) να ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή 

στη μαθησιακή διαδικασία,  c) να ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Ιδιαίτερα, ο “κατασκευαστικός” εποικοδομισμός με κύριο εμπνευστή τον 

Papert, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι οικοδομούν καλύτερα τη γνώση τους όταν 

εμπλέκονται ενεργά στη σχεδίαση και κατασκευή (χειρωνακτική και ψηφιακή) 

πραγματικών αντικειμένων με νόημα για τους ίδιους ή τους άλλους γύρω τους, όπως 

κάστρα από άμμο, κατασκευές Lego, προγράμματα υπολογιστών, ή μία θεωρία για 

το σύμπαν (Papert, 1991).  

Σύμφωνα με την Ackermann (2001) τόσο ο Piaget (κουνστρουκτιβισμός) όσο 

και ο Papert (κονστρακτιονισμός), θεωρούν τους μαθητές ως κατασκευαστές των 

γνωστικών τους εργαλείων καθώς και της άποψης τους για τον κόσμο. Για αυτούς η 
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γνώση και ο κόσμος δομούνται και συνεχώς αναδομούνται μέσω της προσωπικής 

τους εμπειρίας.  

Τονίζεται, επιπλέον, η διαδικασία με την οποία τα άτομα προσπερνούν τις 

εκάστοτε πεποιθήσεις τους για τους νόμους της φύσης και του σύμπαντος και 

κατασκευάζουν εκ νέου πιο βαθυστόχαστες αντιλήψεις τόσο για τους ίδιους όσο και 

για τον περίγυρό τους. Μέσω των πρακτικών διερευνήσεων και αναστοχασμών, 

μελετώνται οι συνθήκες με τις οποίες τα παιδιά κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

διατηρούν ή τροποποιούν τις αντιλήψεις τους για ένα φυσικό φαινόμενο στη 

διάρκεια ενός σχολικού έτους. 

 

 

2.5 Οι βασικές δεξιότητες που «απαιτεί» ο 21ος αιώνας 
Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν 

δημιουργήσει νέα δεδομένα, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά το παρόν και το 

μέλλον του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σχολείο της νέας εποχής, απαιτεί 

νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες δράσεις και ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα. Η 

Πληροφορική και η Ρομποτική μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για 

την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής και προγραμματισμού. Επιδίωξη δεν είναι απλώς 

να μάθει κανείς την τεχνολογία, αλλά μέσω αυτής να αλλάξει ουσιαστικά όλη η 

αντίληψη της εκπαίδευσης, (Γ. Ι. Δελή, 2012). 

Μια νέα εποχή έχει διαμορφωθεί, με κύρια χαρακτηριστικά τις 

κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις, τη δραστική αλλαγή στη δημιουργία, την 

πρόσβαση και κατάκτηση της γνώσης, τις καινοτομίες και την αλλαγή των όρων, των 

συνθηκών και των απαιτήσεων που προκύπτουν για το σχεδιασμό, την οργάνωση και 

τη λειτουργία της προσωπικής, της κοινωνικής και της επαγγελματικής ζωής του 

ανθρώπου.  

Μια δυσάρεστη διαπίστωση είναι πως η προσέγγιση στη μάθηση έχει 

παραμείνει παραδοσιακή. Το μαθησιακό μοντέλο οφείλει να ανανεωθεί και να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Κύριο μέλημα χρειάζεται να είναι η 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, με τις οποίες θα μπορεί αφενός να δημιουργεί νέες 
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γνώσεις και να αποκτά νέες δεξιότητες και αφετέρου να είναι σε θέση να τις 

επικαιροποιεί και να τις μετασχηματίζει. Έτσι, θα μπορεί να προσαρμόζεται στις 

εκάστοτε εξελίξεις και να επαναπροσδιορίζει την επαγγελματική και προσωπική του 

δραστηριότητα, με βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε 

φορά. Ο στόχος της ρομποτικής για το μέλλον είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων απ’ όλους τους μαθητές, οι οποίες-λόγω της παγκοσμιοποίησης- 

κρίνονται απαραίτητες για την κοινή προετοιμασία των πολιτών. 

Η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων αφορά στην ικανότητα της αξιολόγησης 

καταστάσεων, εντοπισμού προβλημάτων καθώς και στην άμεση εύρεση των τρόπων 

επίλυσής τους. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την αναγνώριση μακροπρόθεσμων 

συνεπειών καθώς και τη σύλληψη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός κατάλληλου 

σχεδίου δράσης και καλλιεργείται διαρκώς μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η 

χρήση της παρέχει συνεχή και εποικοδομητική ανατροφοδότηση κατά τη διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων, (Blancharda S. et al, 2010). Στο εργασιακό περιβάλλον 

εκτιμώνται ιδιαίτερα οι άνθρωποι εκείνοι που ελίσσονται στις κρίσιμες καταστάσεις, 

δεν πανικοβάλλονται, αλλά διερευνούν και εφαρμόζουν χρήσιμες αλλαγές, 

(Smyrnova-Trybulska E., et al 2016). 

Η κριτική σκέψη αποτελεί τη νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την 

οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία και εγκυρότητα των πληροφοριών με 

απώτερο στόχο  τη λήψη ορθών συμπερασμάτων. Περιλαμβάνει την ικανότητα 

ανάλυσης, σύνθεσης και σύγκρισης και χρειάζεται να καλλιεργείται ήδη από την 

προσχολική ηλικία, ώστε να οι μαθητές να μπορούν να την εφαρμόσουν σε διάφορες 

καταστάσεις,  (Smyrnova-Trybulska E., et al 2016). 

Οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την 

ικανότητα της ακοής και παρατήρησης, της ουσιαστικής κατανόησης και της 

συζήτησης, καθώς και της έκφρασης των ιδεών (προφορικώς ή γραπτώς), (Smyrnova-

Trybulska E., et al 2016). Επίσης, αφορούν στην αξιοποίηση στρατηγικών 

συνεργασίας και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο μιας ομάδας, με στόχο την επίτευξη 

του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, τόσο για το άτομο, όσο και για την ομάδα. 

Οι επικοινωνιακές και διαπροσωπικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας σε κάθε 

επαγγελματικό περιβάλλον και μάλιστα σε επίπεδα που ξεπερνούν τη στοιχειώδη 
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συνεννόηση και συνεργασία, αλλά επεκτείνονται σε δεξιότητες πειθούς, 

διαπραγμάτευσης, επιρροής και ενθάρρυνσης. 

Η ομαδική και συνεργατική ικανότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

ικανότητα επικοινωνίας και συνεπάγεται την ομαλή λειτουργία και συνεργασία με τα 

μέλη μιας ομάδας. Συνήθως, προϋποθέτει μια σειρά από άλλες δεξιότητες, όπως 

προθυμία, συνέπεια, ειλικρίνεια, συνεισφορά, διαπραγμάτευση, λήψη αποφάσεων, 

ευελιξία, καθώς και συμβιβασμό, (Smyrnova-Trybulska E., et al 2016). 

Επιπλέον, ο άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος χρήσης των τεχνολογιών και 

των διαφόρων μέσων πληροφόρησης και ενημέρωσης, θεωρείται από τα 

σημαντικότερα είδη δεξιοτήτων στην εποχή μας. Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες 

απαιτεί συχνή επαφή με τον Η/Υ και επίγνωση των τελευταίων εξελίξεων, ώστε να 

ανακτώνται και να αξιοποιούνται οι εκάστοτε διαθέσιμοι πόροι. 

Η έννοια της δημιουργικότητας περιλαμβάνει τη διάθεση για ανακάλυψη 

καινοτόμων τρόπων σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και μια 

πρωτοποριακή και μη συνηθισμένη στάση απέναντι στα πράγματα, που φαίνεται να 

εκτιμάται ιδιαίτερα από τα εργασιακά περιβάλλοντα και προκύπτει διαρκώς, κατά 

την ενασχόληση με την εκπαιδευτική ρομποτική.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, σε πολύ μεγάλο βαθμό, υπάρχει ταύτιση 

ανάμεσα στις δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω της ενασχόλησης με την 

εκπαιδευτική ρομποτική και σε εκείνες που θεωρούνται απαραίτητες για την 

υπεύθυνη και ενεργό δράση στην κοινωνία του 21ου αιώνα. 

 

2.6 Δεξιότητες που αποκομίζουν οι μαθητές μέσω της Ε. Ρ. 
Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει το παιχνίδι με τη μάθηση και έτσι 

μετατρέπει την εκπαίδευση σε μια ευχάριστη και ελκυστική δραστηριότητα. Τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν τα ρομπότ περισσότερο ως παιχνίδι, παρά ως μαθησιακά 

εργαλεία, εφόσον είναι από πολύ νέα εξοικειωμένα στο να «παίζουν» μαζί τους. Η 

πτυχή του παιχνιδιού μπορεί να δημιουργήσει θετικά κίνητρα και να παροτρύνει 

διαρκώς τους μαθητές, (Κόμης, 2005).  

Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής κατά τα πρώιμα χρόνια της 

μαθησιακής πορείας, αποφέρει στους διδασκόμενους μια σειρά από πλεονεκτήματα, 
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τα οποία  τους χρησιμεύουν τόσο στη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας, όσο 

και στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Αρχικά, καλλιεργείται η ατομική ικανότητα κατασκευής μοντέλων των 

αντικειμένων. Μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με δραστηριότητες 

κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως η δημιουργία και η σύνθεση ενός ρομπότ με 

βάση συγκεκριμένες οδηγίες, αποκτάται αξιόλογη εμπειρία στην εκτέλεση εντολών 

με στόχο την δημιουργία  ρομποτικών κατασκευών, που έχουν νόημα για τους ίδιους, 

(C. R. Ribeiro et al,2009). 

Έπειτα, μέσω της ενασχόλησης με την τεχνολογία και κατ’ επέκταση με τις 

θετικές επιστήμες, αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τα επαγγέλματα που 

στηρίζονται στις αρχές του STEM, όπως η Πληροφορική, η Μηχανολογία, η Φυσική, 

τα Μαθηματικά  κ.α., καθώς εξοικειώνονται περισσότερο με τέτοιου είδους έννοιες. 

Δρώντας από μικρή ηλικία ως επιστήμονες-εφευρέτες έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν από νωρίς το ερευνητικό τους ενδιαφέρον. 

Από τα σημαντικότερα οφέλη της ενασχόλησης των παιδιών με την 

τεχνολογία είναι και η δεξιότητα χρήσης των υπολογιστών σε επαρκές επίπεδο, που 

ξεπερνάει τις βασικές λειτουργίες και τους καθιστά ικανούς χρήστες των νέων 

τεχνολογιών. Παράλληλα, καλλιεργούνται δεξιότητες προγραμματισμού, όπως η 

εντολή της εκτέλεσης, της επανάληψης και η κατανόηση ή κατασκευή βασικών 

εννοιών αλγοριθμικής κ.α., (C. R. Ribeiro et al,2009). 

Η εμπλοκή των μαθητών σε ρεαλιστικές καταστάσεις τους καθιστά ικανούς να 

επιλέγουν τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να οδηγηθούν στην επίλυση προβλημάτων 

ή στη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Έτσι, 

προάγονται οι μεταγνωστικές δεξιότητές τους. Σύμφωνα με την έρευνα των Π. Νίκα, 

Σ. Ατματζίδου & Στ. Δημητριάδη το 2013, συμπεραίνεται ότι η συστηματική 

παρέμβαση κατά την επίλυση προβλημάτων έχει θετικά αποτελέσματα στις 

μεταγνωστικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σε μαθητές Δημοτικού. Η 

εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να αποτελέσει όχημα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

μεταγνώσης και επίλυσης προβλημάτων για μαθητές αυτών των βαθμίδων 

εκπαίδευσης. 

Ακόμη, αναπτύσσεται η λογική σκέψη, η οποία δεν αφορά μόνο επιστημονικά 

προβλήματα ή μαθηματικών, αλλά επιστρατεύεται σε πολλών ειδών καθημερινά 
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προβλήματα. Αποτελεί ένα σύνολο από αξιώματα, τα οποία επιτρέπουν την επίλυση 

πολλών ειδών προβλημάτων. Παράλληλα, καλλιεργούνται δεξιότητες όπως η 

ταξινόμηση και η αλληλουχία των γεγονότων που αποτελούν τα πρωταρχικά βήματα 

της μαθηματικής σκέψης και απαραίτητα εφόδια για κάθε εκπαιδευόμενο. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο προγραμματισμός ενός ρομπότ απαιτεί τη χρήση 

συμβόλων και εντολών μέσω μιας συγκεκριμένης ακολουθίας προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι προσδοκώμενες συμπεριφορές και λειτουργίες, (E. R. Kazakoff, et 

al, 2012). 

Η συνεργασία και η ομαδικότητα που αναπτύσσουν οι μαθητές κατά την 

ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί μεγάλο προσόν για τους ίδιους 

και φέρει ουσιαστικότερα και εγκυρότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι ίδιοι 

μαθαίνουν  να δρουν στο πλαίσιο μιας ομάδας, ενώ παράλληλα αισθάνονται 

περισσότερη αυτοπεποίθηση, καθώς έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν 

συζητώντας, παρατηρώντας ρωτώντας και δουλεύοντας ο ένας με τον άλλο. Η 

επιτυχία η μη της συνεργασίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές 

δεξιότητες που θα επιδείξουν τα μέλη της, (T. Yuen Τ.et al, 2014). 

Τέλος, μέσα από την ενασχόληση με τη ρομποτική δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να αναπτύξουν περεταίρω τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτό 

οφείλεται στις ποικίλες και διαφορετικές μορφές ενασχόλησης που παρέχει το 

ρομπότ και η περιπλοκότητα λειτουργίας και κατασκευής του.  

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται περισσότερο για τους υπολογιστές και την 

πληροφορική μπορούν να αναλάβουν τον προγραμματισμό του ρομπότ, εκείνοι που 

χαίρονται να κατασκευάζουν και να συνδέουν μπορούν να επιδοθούν στην 

κατασκευή του, ενώ αυτοί που βρίσκουν ενδιαφέρον στη δομή και τα υλικά μπορούν 

ν’ ασχοληθούν με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκάστοτε ρομποτικής 

κατασκευής. Σε αυτού του είδους τις συνεργασίες, οι ικανότητες και δεξιότητες του 

κάθε μαθητή συμπληρώνουν αρμονικά την ομάδα και ο προσδοκώμενος στόχος 

κατακτιέται από το σύνολο, (T. Yuen T., et al, 2014). 
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2.7 Λόγοι εισαγωγής της ρομποτικής στην εκπαίδευση 
Στις μέρες μας αυξάνεται όλο και περισσότερο το θετικό κλίμα εφαρμογής της 

ρομποτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, λόγω της εμπειρίας και σχετικών ερευνών 

που έχουν πραγματοποιηθεί. Ενώ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν 

την ενασχόληση μαθηματικών/ φυσικών σεναρίων, ωστόσο δεν φαίνεται να 

αποδίδεται ουσιαστική έμφαση στην κατανόηση της αξίας των αριθμών, της 

διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων και της  ερευνητικής διαδικασίας, (Romero 

E. Et al, 2012). 

Η εισαγωγή της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται σημαντική 

για πολλούς λόγους, που αφορούν τον ίδιο το μαθητή. Η κύρια αιτία της έμφασης 

που αποδίδεται στην εκπαιδευτική ρομποτική, αφορά στο γεγονός ότι αφηρημένες 

ιδέες και σενάρια λαμβάνουν συγκεκριμένη υπόσταση, καθώς οι μαθητές 

παρατηρούν αυτόματα τις επιδράσεις στις κατασκευές τους, μέσω των 

προγραμματιστικών εντολών που χρησιμοποιούν, (E. R. Kazakoff et al,2012). Επίσης, 

σύμφωνα με έρευνα της  L. Scollins et al. (2014) που διεξήχθη σε επαρχιακή πόλη της 

Νέας Υόρκης και περιλάμβανε και μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι ομάδες που είχαν διδαχθεί μέσω του ρομπότ, 

παρουσίασαν καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις και αυξημένες ικανότητες ομαδικής 

εργασίας. 

Τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της νεανικής τους ηλικίας και μετέπειτα 

αποκτούν διάφορες δεξιότητες κατασκευάζοντας, σχεδιάζοντας και δημιουργώντας. 

Στην παραδοχή αυτή βασίστηκε και η εκπαιδευτική ρομποτική προκειμένου να 

εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ν’ αποτελέσει για το μαθητή 

μια ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική δραστηριότητα, η οποία τον εντάσσει στη 

δράση. Ο τρόπος με τον οποίο θα ενσωματωθεί επιτυγχάνεται εύκολα, ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντα της τάξης και τη θεματολογία των μαθημάτων, όπως η δημιουργία 

«εφευρέσεων», η κατασκευή ενός περιβαλλοντολογικού φαινομένου κ.α., (Cejka E. 

Et al,2006). 

Επίσης, υποβοηθά στη διδασκαλία διάφορων εννοιών, οι οποίες -τις 

περισσότερες φορές- δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές από τους διδασκόμενους και 

κυρίως προέρχονται από τις Φυσικές/ Θετικές Επιστήμες, αλλά και από άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Πιο αναλυτικά: 
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• Στη Φυσική για τη μελέτη και κατανόηση φυσικών φαινομένων και εννοιών. 

Ενδεικτική είναι η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego Mindstorms 

για τη διδασκαλία ορισμένων βασικών αρχών που σχετίζονται με τη 

θερμότητα, την τήξη-πήξη κ.α. 

• Στα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία για την καλύτερη εκμάθηση των 

αναλογιών, αποστάσεων και την κατανόηση γεωμετρικών ιδιοτήτων, όπως η 

περίμετρος, το εμβαδό κ.α. Η δυναμική αναπαράσταση μαθηματικών εννοιών 

και φαινομένων υποβοηθά στην πληρέστερη κατανόησή τους, (Savard A. et 

al,2015). 

• Στην Πληροφορική. Οι Καγκάνη, Δαγδιλέλη, Σατρατζέμη & Ευαγγελίδη (2005) 

πρότειναν μια εναλλακτική προσέγγιση της διδασκαλίας των βασικών αρχών 

του προγραμματισμού, η οποία βασίζεται στη χρήση φυσικών μοντέλων, 

όπως το Lego Mindstorms RCX, και την εφαρμογή εννοιών και ιδεών από την 

πλευρά των μαθητών, με σκοπό την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. 

• Στη Μηχανική για την κατασκευή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση μηχανικών 

λύσεων.  

• Στην Τεχνολογία για την παρατήρηση και εκμάθηση διάφορων τεχνολογικών 

επιτευγμάτων. 

• Στην Ιστορία για την απόκτηση γνώσεων για τα εκάστοτε τεχνολογικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή, αξιολογώντας παράλληλα 

και το έργο ή την προσωπικότητα προγενέστερων ιστορικών μορφών και 

προσωπικοτήτων. 

• Στη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων, εφόσον δύναται να ενισχύσει την 

εκφραστικότητα, επιχειρηματικότητα και τις λεξιλογικές δεξιότητες των 

μαθητών μέσω της επεξήγησης που παρέχουν μετά το πέρας των εργασιών  

τους. 

• Στην ανάπτυξη διαθεματικών εργασιών ή μαθημάτων, καθώς η ρομποτική 

είναι κατάλληλη για την ταυτόχρονη διδασκαλία αρκετών γνωστικών 

αντικειμένων, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, αλλά και το 

θέατρο, η λογοτεχνία, οι τέχνες, η Ιστορία κ.α. 
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Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» εννοείται µία σειρά 

από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής 

γνώσης. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει την αρχή της 

συμπληρωματικότητας στην εκπαίδευση, σύμφωνα µε την οποία οι οπτικές γωνίες 

από τις οποίες κάθε διδακτικό αντικείμενο βλέπει το ίδιο σύστημα δεν είναι 

εξολοκλήρου ούτε ανεξάρτητες ούτε συμβατές μεταξύ τους, (Γ. Μπαράς, 2013). 

Ωστόσο, πέρα από το γνωστικό τομέα και τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα, η εκπαιδευτική ρομποτική δύναται να συνεισφέρει αποτελεσματικά 

και σε άλλους τομείς, όπως ο συναισθηματικός (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, 

διάθεση) και ο κοινωνικός (κοινωνικοποίηση, αίσθημα ομαδικότητας). Ο 

εκπαιδευτικός, πλέον, έχει τη δυνατότητα να πετύχει την ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων, χρήσιμων για κάθε πολίτη του 21ου αιώνα, όπως η συνεργασία, η 

επίλυση προβλημάτων, η καινοτομία, οι προγραμματιστικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες και η κριτική σκέψη. 

Ακόμη, είναι εμφανές πως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχει 

δημιουργήσει μια πληθώρα σύγχρονων μαθησιακών εργαλείων για τον 

εκπαιδευτικό, ώστε να παρέχει ένα πιο ελκυστικό, ενδιαφέρον και ανανεωμένο 

μάθημα. Οι μαθητές-στις μέρες μας- θεωρούν δεδομένη και αυτονόητη την 

πρόσβασή τους σε οποιαδήποτε πληροφορία μέσω του υπολογιστή, του κινητού 

τηλεφώνου ή του tablet. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με την 

πραγματικότητα του σχολείου, όπου η προσέγγιση της γνώσης αντιμετωπίζεται 

ακόμη περισσότερο «παραδοσιακά», μέσω του βιβλίου. Αυτό, δε συνεπάγεται πως η 

βασική γνώση που οφείλεται να διδαχθεί απέχει πολύ από την παλαιότερη, αλλά ότι 

θα ήταν θεμιτό να συμβαδίζει περισσότερο το εκπαιδευτικό με το καθημερινό 

περιβάλλον των παιδιών. 

Τέλος, πέρα από τις θετικές συνέπειες που επιφέρει η εισαγωγή της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για τους μαθητές, επισημαίνεται εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους, 

δημιουργία πρωτοποριακών συνεργασιών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς (υπεύθυνους 

για τη δημιουργία του αναλυτικού προγράμματος), μηχανικούς και δασκάλους, 

ανανεωμένα σχολικά προγράμματα βασισμένα στη χρήση τεχνολογίας καθώς και 

διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, (Bers M. et al,2006). 
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2.8 Τρόποι εισαγωγής της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση 
Μέσω της εκπαιδευτικής Ρομποτικής επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη, 

ενώ αποφεύγεται η στασιμότητα και η κρίση. Η ενσωμάτωσή της στα διάφορα στάδια 

της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να αποβεί καθοριστική. Προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτό, υπάρχει μια πληθώρα από ήδη δοκιμασμένες και αποτελεσματικές 

ιδέες στο χώρο της εκπαίδευσης για την υποστήριξη της Ρομποτικής. 

• Διοργάνωση θερινών κατασκηνώσεων και μαθημάτων με αντικείμενο 

ενασχόλησης τη Ρομποτική, τα οποία περιλαμβάνουν ομιλίες, ομαδικές 

εργασίες, δραστηριότητες και εκπαιδευτικές εκδρομές για τους 

συμμετέχοντες. 

• Ενθάρρυνση των μαθητών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς Ρομποτικής, οι 

οποίοι παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά μέσα σ’ 

ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και ν΄ 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσα σε πνεύμα ευγενούς άμιλλας. Επιπλέον, οι 

διαγωνισμοί τέτοιου είδους παρέχουν ισχυρά και σταθερά κίνητρα στους 

μαθητές, με αποτέλεσμα το ουσιαστικότερο ενδιαφέρον τους γύρω από την 

Ρομποτική, (Kraetzschmar G. K.,2009). 

• Δημιουργία ελεύθερων εργαστηρίων με δραστηριότητες Ρομποτικής. 

• Διδασκαλία της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού μέσω της χρήσης 

των Ρομπότ. 

• Συχνή χρήση των Ρομπότ κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, με στόχο την 

καλύτερη εξήγηση και κατανόηση δυσνόητων εννοιών και φαινομένων.  

• Χρήση των Ρομπότ στη διδασκαλία της Φυσικής και των διαφόρων Επιστημών 

• Ανάθεση διαθεματικών εργασιών/ πρότζεκτ ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

με την χρήση των Ρομπότ. 

• Ανάπτυξη ειδικών μαθημάτων, με στόχο την εισαγωγή της Ρομποτικής. 

• Εισαγωγή διαλέξεων με θέμα τη Ρομποτική 

• Ανάπτυξη και δημιουργία ρομποτικών εφαρμογών 

• Χρήση των Ρομπότ ως εκπαιδευτικά παιχνίδια από τα πρώτα ηλικιακά στάδια 
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• Υποστήριξη και ενθάρρυνση της ενασχόλησης με τη Ρομποτική εκ μέρους των 

γονέων. Παρόλο που αναγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία που παρέχει η 

εκπαιδευτική ρομποτική, εντούτοις συχνά οι ίδιοι αισθάνονται ανασφαλείς 

και χωρίς τις γνώσεις που χρειάζονται, προκειμένου να εμπνεύσουν τα 

παιδιά, (Lin et al,2012). 

 

2.9 Πλάνο σχεδίασης μαθημάτων με τη χρήση εκπαιδευτικής 

ρομποτικής 
Ο κονστρουκτιβισμός αποτελεί σήμερα ένα από τα κύρια πρότυπα στη μελέτη 

σύγχρονου παιδαγωγικού λογισμικού. Επιδίωξή του είναι να προσφέρει διδακτικές 

δράσεις υποκείμενες σε μεθόδους επίλυσης διδακτικών δραστηριοτήτων με σκοπό 

τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ σχολείου και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

Θέματα όπως ο ρόλος του εκπαιδευόμενου και του δασκάλου, η γνώση και οι 

δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι, ο τρόπος που κατανοείται η γνώση, 

εκφράζονται στον κονστρουκτιβισμό τελείως διαφορετικά από ό,τι στον 

συμπεριφορισμό ή τον αντικειμενισμό. Το αν η γνώση αποκτάται σαν αντανάκλαση  

του περιβάλλοντος, ή αν αποτελεί ατομική δημιουργία και αποκτάται μέσα από την 

αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους και τα κείμενα, έχει επιπτώσεις στον 

τρόπο μάθησης και επομένως στις στρατηγικές διδασκαλίας. Ο στόχος της 

διδασκαλίας σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική οπτική δεν είναι τόσο η μετάδοση 

της πληροφορίας, όσο η ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου να δημιουργήσει τη 

γνώση και να αναπτύξει τις μεταγνωστικές διαδικασίες της αξιολόγησης, οργάνωσης 

και απόκτησης της νέας πληροφορίας, (Κορομπίλη & Τόγια, 2015). 

Οι πρωταρχικές μέθοδοι για τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων 

κάνοντας χρήση της ρομποτικής και της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, είναι:  

• η προσφορά εμπειριών σχετικών με τη δημιουργία της γνώσης 

• η προσφορά εμπειριών διαφόρων δυνατοτήτων 

• η εισαγωγή της γνώσης και της μάθησης σε πραγματικά περιβάλλοντα  

• η σταθεροποίηση της γνώσης  μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

• η παρότρυνση για χρησιμοποίηση διαφόρων ειδών αναπαράστασης  
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• η παρότρυνση στην αυτό συναίσθηση κατά τη λειτουργία παραγωγής των 

γνώσεων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι η εκπαιδευτική ρομποτική κατά κύριο 

λόγο πηγάζει από: 

• τη θεωρία οικοδομισμού του Piaget, όπου υποστηρίζεται ότι η μάθηση δεν 

μεταφέρεται, αλλά είναι μια ενεργή διαδικασία παραγωγής της γνώσης 

βασιζόμενη σε καθημερινές εμπειρικές δραστηριότητες, (Κουτσούκος & 

Σμυρναίου, 2007).  

• την κονστραξιονιστική διδακτική τακτική του S. Papert, σύμφωνα με την οποία 

η παραγωγή νέας γνώσης συμβαίνει αποτελεσματικότερα μόλις οι 

διδασκόμενοι ασχοληθούν με την έμπρακτη και χειροπιαστή κατασκευή 

έργου το οποίο θα έχει χειροπιαστή αξία προς εκείνους. Το μέλημα του 

κονστραξονισμού δεν είναι άλλο από το να προσφέρει στους μαθητές την 

αντίστοιχη ανατροφοδότηση ώστε να τους ωθήσει με τα εσωτερικά τους 

κίνητρα να αυτοδιδαχθούν και να μάθουν πιο αποτελεσματικά σε σχέση με 

πριν, (Papert, 1980).  

• την κοινωνικο - εποικοδομητική (social - constructivist) θεωρία του 

Vygotsky, όπου οι μαθητές μόλις ασχοληθούν με μία κατασκευαστική διαδικασία θα 

αποκτήσουν τον τρόπο του να γνωρίσουν νέες σχολικές έννοιες της διδακτέας -και 

όχι μόνο- ύλης. 

 

2.10 Στάδια εργασίας κατά την εκπόνηση των εργασιών 
Η διαμόρφωση ενός πλαισίου σχεδίασης δραστηριοτήτων και εφαρμογής 

τους, περιλαμβάνει και τον ορισμό σταδίων τα οποία ενθαρρύνουν συγκεκριμένες 

διεργασίες όπως εμπλοκή, πειραματισμός, διερεύνηση, δημιουργία, 

παρουσίαση/αξιολόγηση, (Δ. Αλιμήσης, 2008). 

H δράση των μαθητών κατά την εκπόνηση μιας εργασίας με 

προγραμματιζόμενες ρομποτικές κατασκευές προτείνεται να οργανωθεί σε μια σειρά 

από ξεχωριστά αλλά αλληλοσυνδεόμενα στάδια. Τα στάδια εργασίας δεν θα πρέπει 

να κατανοηθούν ως «σειριακά» γεγονότα αλλά ως φάσεις μιας ενιαίας εργασίας που 
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μπορούν να επαναλαμβάνονται με κυκλικό τρόπο ή/και να επικαλύπτονται. Ως τέτοια 

θα μπορούσαμε να διακρίνουμε: 

Στάδιο εμπλοκής: διατυπώνεται μια πρώτη εκδοχή του προβλήματος και οι 

μαθητές μέσα από ελεύθερο διάλογο εμπλέκονται στον προσδιορισμό του. 

Στάδιο πειραματισμού: οι μαθητές πειραματίζονται με προγραμματιζόμενες 

απλές μηχανικές δομές (γρανάζια, τροχαλίες, άξονες κλπ.), κινητήρες, αισθητήρες και 

εξοικειώνονται με το σχετικό λογισμικό, μέσα από απλά προβλήματα που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν με στόχο την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των 

προγραμματιζόμενων ρομποτικών κατασκευών καθώς και των δυνατοτήτων που 

αυτές έχουν το λογισμικό. 

Στάδιο διερεύνησης: Οι μαθητές επαναπροσδιορίζουν το πρόβλημα και τα 

ερωτήματα που διατύπωσαν στο πρώτο στάδιο μέσα από την εμπειρία που 

απέκτησαν μετά την εξοικείωση με το βασικό υλικό και αναλαμβάνουν την επίλυση 

των επιμέρους προβλημάτων εργαζόμενοι σε ομάδες. 

Στάδιο Σύνθεσης και Δημιουργίας: Οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν τα 

επιμέρους στοιχεία και υλικά (προγράμματα) τα οποία παρουσιάστηκαν στην τάξη 

σε μία τελική μορφή που απαντά στο αρχικό πρόβλημα. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές 

αυτοοργανώνονται και καταγράφουν την πορεία της δουλειάς τους σε ημερολόγια ή 

σε φύλλα παρακολούθησης. Η κάθε ομάδα εργάζεται για τη σύνθεση μιας ενιαίας 

λύσης. 

Στάδιο Αξιολόγησης: τα τελικά προϊόντα των ομάδων παρουσιάζονται στην 

τάξη και αξιολογούνται. Οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κριτικά την 

δουλειά τους, να εκφέρουν απόψεις και να συγκρίνουν με βάση τα κριτήρια που 

έχουν θέσει, (Δ. Αλιμήσης, 2008). 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Η στάση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας απέναντι 

στην Ε.Ρ. 

Εισαγωγή 
Η χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής τα τελευταία χρόνια αυξάνεται 

διαρκώς, καθώς- όπως προαναφέρθηκε- επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

και μια περισσότερο «ψυχαγωγική» μορφή μάθησης. Ερευνητές, παιδαγωγοί και 

ψυχολόγοι  ανά τον κόσμο έρχονται αντιμέτωποι με τους κατάλληλους τρόπους μέσω 

των οποίων θα επιτευχθεί η εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, (S. Serholt et al., 2017). Ο στόχος εισαγωγής της είναι να 

επιφέρει τα μέγιστα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική εμπειρία, 

χωρίς να «ταράξει» τις ισορροπίες που διέπουν τη σχέση δασκάλου-μαθητή, (N. R. 

Stieber & F. Eyssel, 2016). 

Η εισαγωγή της Ρομποτικής στις τάξεις του δημοτικού σχολείου επιφέρει μια 

σειρά από αλλαγές για το δάσκαλο που διαμορφώνουν εκ νέου τη συνολική εικόνα 

που φέρει ο ίδιος για τη διδασκαλία, το παιδαγωγικό μοντέλο που υιοθετεί και 

ακολουθεί, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την τάξη του, καθώς και τα 

γενικότερα «πιστεύω» του, (Bers M. et al, 2006). 

Παρόλο το ενδιαφέρον που συγκεντρώνεται γύρω από την Εκπαιδευτική 

Ρομποτική και την αύξηση των διαγωνισμών, φεστιβάλ και δραστηριοτήτων που τη 

συνοδεύουν, αρκετοί ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν το λόγο που δεν 

χρησιμοποιείται συστηματικά στα σχολεία αλλά παραμένει στάσιμη. Ορισμένοι 

ισχυρίζονται- χωρίς αποδεικτικά στοιχεία- ότι σε αυτό οφείλεται η έλλειψη 

εξοπλισμού και υποδομών, η μη ευελιξία του αναλυτικού προγράμματος και η 

ανεπαρκής γνώση των δασκάλων για τα εκπαιδευτικά οφέλη που συνεπάγεται η 

ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική, (M. Chevalier, F. Riedo &F. Mondada, 

2016). 

Αν και οι παραπάνω λόγοι φαίνονται αρκετοί για να δικαιολογήσουν την 

απουσία της Ρομποτικής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, φαίνεται πως αγνοείται ένας 
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εξίσου σημαντικός παράγοντας- αν όχι ο σημαντικότερος- όλων, οι στάσεις και οι 

απόψεις των δασκάλων για την Εκπαιδευτική Ρομποτική. 

Μέχρι σήμερα, ο μεγαλύτερος αριθμός των ερευνών- σχετικά με την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική- επικεντρώνεται στο πως οι μαθητές αντιμετωπίζουν την 

εισαγωγή της στην τάξη και στην αλληλεπίδρασή τους μαζί της και όχι τόσο στις 

στάσεις και τις αντιλήψεις που φαίνεται να φέρουν οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας γι’ αυτού του νέου είδους εκπαιδευτική εμπειρία, (N. R. Stieber & F. 

Eyssel, 2016). 

Ωστόσο, η διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων αποτελεί άμεση ανάγκη, 

καθώς αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, έναν πολύ ουσιαστικό παράγοντα της 

διδακτικής πράξης. Χωρίς τη συγκατάθεση και την έγκρισή τους, η Εκπαιδευτική 

Ρομποτική αδυνατεί να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους τις πολύτιμες αξίες της 

και φαίνεται περιορίζεται σημαντικά. Η αποδοχή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αλλά 

και της Τεχνολογίας γενικότερα από τους δασκάλους ορίζεται ως «η προθυμία του 

χρήστη να εμπλέξει την Τεχνολογία στα καθήκοντα εκείνα που είναι προορισμένη να 

εξυπηρετήσει», (Μ. Fridin & M. Belokopytov, 2014). 

 

3.1 Ο ορισμός των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών  
  Τις τελευταίες δεκαετίες οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για την αρχική 

κατάρτιση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εστιάζουν στη συσχέτιση των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών με τις παιδαγωγικές πρακτικές που αυτοί εφαρμόζουν 

στην τάξη. Ειδικότερα, το ερευνητικό ενδιαφέρον φαίνεται να έχει μετατοπιστεί από 

την παρατήρηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και τη συσχέτισή της με τις 

επιδόσεις των μαθητών, στη μελέτη των πεποιθήσεων και στάσεων των 

εκπαιδευτικών, αλλά και τις διαδικασίες σκέψης, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων 

που αυτοί εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, (Fang, 1996). 

 Σύμφωνα με τη Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned 

Action), η ανθρώπινη συμπεριφορά γενικά καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 

πεποιθήσεις και τις στάσεις του ατόμου. Έρευνες δείχνουν ότι οι αντιλήψεις και 

στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση επηρεάζουν σε 
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μεγάλο βαθμό τι διδακτικές πρακτικές που αυτοί υιοθετούν, όπως και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που προκύπτουν, (Brown, 2004). 

 Ωστόσο, ενώ έχει αποδειχθεί ότι οι πρακτικές που ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί στην τάξη επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις τους, (Haney & McArthur, 

2002) ωστόσο οι διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνται μπορεί να μην είναι πάντα 

συνεπείς με τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η 

διερεύνηση των πεποιθήσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών, καθώς και της 

γενικότερης παιδαγωγικής τους φιλοσοφίας, αποκτά μεγαλύτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον, καθώς τα ερευνητικά συμπεράσματα που προκύπτουν μπορούν να 

βοηθήσουν στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και να τροφοδοτήσουν 

τον σχεδιασμό της επιμόρφωσής τους. 

O Allport (1968) όρισε τη στάση ως «μια νοητική και νευρική κατάσταση 

ετοιμότητας, οργανωμένη μέσω των εμπειριών, που ασκεί κατευθυντήρια ή 

δυναμική επίδραση στις αντιδράσεις του ατόμου προς όλα τα αντικείμενα και τις 

καταστάσεις με τα οποία αυτή σχετίζεται». Όταν λέμε στάση αναφερόμαστε «σε ένα 

γενικό και διαρκές, θετικό ή αρνητικό, συναίσθημα για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο 

ή θέμα», (Petty & Cacioppo, 1979). Λίγα χρόνια αργότερα, ως στάση ορίστηκε η 

αξιολόγηση που κάνει ένα άτομο για ένα αντικείμενο της σκέψης. 

 Σύμφωνα με τους Ruffell et al. (1998), οι στάσεις αποτελούν μία 

πολυδιάστατη πνευματική δομή, ένα σύνολο από γνωστικά και συναισθηματικά 

στοιχεία. Η σύγχρονη κοινωνική ψυχολογία καταλήγει στον εξής ορισμό της στάσης:  

«µε τη χρήση της έννοιας στάση προς κάποιο αντικείμενο, κάποια ιδέαν κάποιο 

πρόσωπο, εννοείται ένα διαρκές σύστημα µε γνωστικό στοιχείο, συναισθηματικό 

στοιχείο, και τέλος µε κάποια τάση προς την έκφραση της συμπεριφοράς». 

Όταν λέμε αντιλήψεις, εννοούμε τις διαδικασίες της αναγνώρισης, της 

οργάνωσης και της ερμηνείας των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσα από τις 

αισθήσεις μας. Ο όρος perception στα αγγλικά προέρχεται από το λατινικό ρήμα 

percepio που σημαίνει «κατακτώ με το νου ή τις αισθήσεις μου». Οι αντιλήψεις είναι 

κάποιες συγκεκριμένες ιδέες που διαμορφώνονται για κάποια συγκεκριμένα θέματα, 

(Γεωργάς, 1995). Με τον όρο αντίληψη εννοούμε τη «νοητική λειτουργία με την 

οποία τα δεδομένα των αισθήσεων οργανώνονται σε ενότητες με νόημα και 

ερμηνεύονται με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου», (Χουντουμάδη & 
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Πατεράκη, 1997). Για την σύγχρονη κοινωνική ψυχολογία οι αντιλήψεις είναι «μια 

ειδική κατηγορία πεποιθήσεων, που περιέχουν σε αυξημένο βαθμό το στοιχείο της 

υποκειμενικής αξιολόγησης ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης» (Φιλίππου & 

Χρίστου, 2001).     

 Σύμφωνα µε τον Pajares (1992), η προσοχή στις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Οι 

πεποιθήσεις, οι πρακτικές και οι στάσεις των εκπαιδευτικών είναι σημαντικές για την 

κατανόηση και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Συνδέονται στενά με τις 

στρατηγικές των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην 

καθημερινή τους επαγγελματική ζωή και στη γενική τους ευημερία,  διαμορφώνουν 

το μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών και επηρεάζουν τα κίνητρά τους, καθώς και 

την επίτευξη της διδασκαλίας.     

 Ο Kuzborska (2011) επισημαίνει ότι εφόσον οι στάσεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των στόχων διδασκαλίας και 

τις εκπαιδευτικές πρακτικές, η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να 

επαναπροσδιορίσουν τις στάσεις και αντιλήψεις τους σχετικά με  τη χρήση της 

ρομποτικής και των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, θα συνέβαλλε θετικά στο να 

γίνουν πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές προτάσεις και μεθόδους διδασκαλίας.  

Τέλος, λίγες είναι οι έρευνες σχετικά με την Εκπαιδευτική Ρομποτική στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Faisal, Kapila, & Iskander, 2012) και ακόμα λιγότερες 

αυτές που εξετάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη χρήση της, (Khanlari & 

Mansour Kiaie, 2015 & Khanlari, 2016) παρόλο που ο λόγος για την χρήση της είναι οι 

θετικές αντιλήψεις δασκάλων και μαθητών γι’ αυτήν, (Altin & Pedaste, 2013). Η 

Ρομποτική θεωρείται από τους δασκάλους ένα αποτελεσματικό εργαλείο που έχει 

σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως είναι η 

δημιουργικότητα, η λύση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία, η 

αυτοπεποίθηση, η κοινωνικότητα και η αλληλοβοήθεια, (Castro et al., 2018).   

Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν την Ρομποτική εφαρμόσιμη σχεδόν σε όλα τα 

αντικείμενα, κατάλληλη για παιδιά Δ’ ή Ε’ τάξης και πάνω, (Kim, Choi & Baek, 2014, 

Theodoropoulos, Antoniou & Lepouras, 2017), ιδιαίτερα χρήσιμη για την 

δραστηριοποίηση των πιο εσωστρεφών παιδιών αφού ενισχύει τη διαμαθητική 

επικοινωνία, (Kim, Choi & Baek, 2014). Επίσης, συχνά φέρουν θετικές αντιλήψεις για 
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τις ικανότητες λύσης προβλημάτων, τις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 

(συνεργασία και παρουσίαση ιδεών) και για τις εμπειρίες επιστημονικών 

διαδικασιών που προσφέρει η ρομποτική στους μαθητές, (Khanlari, 2016). 

 

 

3.2 Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και η Ρομποτική  
Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, η επαγγελματική τους ανάπτυξη με 

δραστηριότητες που βασίζονται στη θεωρία του εποικοδομιτισμού ενδέχεται να είναι 

πολύ αποτελεσματική, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να καθοδηγούν και να 

υποστηρίζουν τη διδασκαλία τους πρακτικά και κάνοντάς τη να έχει νόημα  

(Ostashewski, Moisey & Reid, 2011).  Έχοντας ως βάση τη παραπάνω διατύπωση αλλά 

και πληθώρα ερευνών (Chambers & Carbonaro, 2003, Koehler & Mishra, 2005, Stager, 

2009), διαπιστώνεται ότι η προσέγγιση της εμπλοκής των εκπαιδευτικών στο 

σχεδιασμό μιας τεχνολογικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή ενός μαθήματος 

βοηθάει την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους αλλά και την κατανόηση των νέων 

αυτών διδακτικών εργαλείων μέσα από την εποικοδομητική μάθηση.  

Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν τους προετοιμάζουν για τον τομέα των νέων 

τεχνολογιών ή δε προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα πλούσια σε τεχνολογικά 

μέσα και ερεθίσματα. Για το λόγο αυτό, όταν καλούνται οι εκπαιδευτικοί να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες που να σχετίζονται με την 

τεχνολογία, δείχνουν να είναι ανασφαλείς και δε νιώθουν αποτελεσματικοί στη 

δουλειά τους, (Bers & Postmore, 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγμα που 

επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση είναι ότι  λίγες μελέτες έχουν αναφερθεί 

στο πως οι εκπαιδευτικοί- που δε διδάσκουν ακόμη- αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες του STEM μαθαίνοντας από την επιστήμη της Ρομποτικής στην 

προπτυχιακή τους εκπαίδευση. 

Ωστόσο, δύο πρόσφατες μελέτες (Ortiz et al., 2015 & Kim et al., 2014) 

διερεύνησαν την ενασχόληση των προπτυχιακών εκπαιδευτικών απέναντι σε 

εκπαιδευτικά εργαλεία Ρομποτικής και διαπίστωσαν ότι το ενδιαφέρον και η 
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ευχαρίστηση που ένιωθαν οι φοιτητές επηρέασαν και την εμπλοκή τους στο STEM. 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαιδευτικών στην Ευρώπη έχουν επίσης υλοποιήσει 

πιλοτικά εργαστήρια και μαθήματα για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, όπως αυτό στο 

πλαίσιο του προγράμματος  TERECoP (Teacher Education on Robotics- Enhanced 

Constructivist Pedagogical Methods). Μέχρι τώρα, τα μαθήματα STEM στην Ελλάδα 

λάμβαναν χώρα κυρίως σε εργαστήρια ρομποτικής, (Papanikolaou et al., 2008). 

Γενικότερα, παρατηρείται ότι υπάρχει προσπάθεια ενίσχυσης των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενισχύσουν την ίδια τους την εργασία. 

Ένας σημαντικός λόγος που αναφέρεται στα ελληνικά δεδομένα και φαίνεται να 

επηρεάζει σημαντικά την ένταξη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η οικονομική 

κρίση. Αυτή ήταν μάλιστα και η βασική αντίρρηση που προέβαλαν οι υπεύθυνοι του 

διεθνούς διαγωνισμού FLL στην σκέψη να διοργανωθεί για πρώτη φορά ο 

διαγωνισμός στην Ελλάδα. Όμως, από το 2014 , η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή 

στους διαγωνισμούς φαίνεται ότι ανατρέπει τα δεδομένα και θέτει το ερώτημα της, 

προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό. 

 Παρατηρείται επιπλέον μία αντίφαση, από τη μία να αυξάνεται διαρκώς η 

συμμετοχή ομάδων στους διαγωνισμούς και από την άλλη, στα σχολεία να μην 

υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της χρήσης της. Επιπλέον, παρά την αυξημένη συμμετοχή 

ομάδων στον διαγωνισμό FLL του 2018 (150 έναντι 100 περίπου το 2017) 

παρατηρείται μείωση των ομάδων που προέρχονται από δημόσια σχολεία και 

ιδιαίτερα δημοτικά, χωρίς να είναι σαφές γιατί συμβαίνει αυτό.  

Υπάρχει και ένα επιπλέον κενό όσον αφορά τα αποτελέσματα που αποφέρει η 

χρήση της. Στην περίπτωση των νέων τεχνολογιών, τα οφέλη (μείωση κόστους ή 

αύξηση παραγωγικότητας) που επιτεύχθηκαν μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία σε 

τομείς εκτός της εκπαίδευσης είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα οφέλη που 

απέφεραν στην εκπαίδευση, (Lim et al, 2013). Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους 

επιβεβαιώνει το κενό και δείχνει πως δεν αρκεί να αφαιρέσεις τα εμπόδια που 

αποτρέπουν τη χρήση μιας τεχνολογίας, (Jones, 2004) ούτε αρκεί η ενίσχυση-

εκπαίδευση αυτών που καλούνται να την ενσωματώσουν. Οι υποθέσεις που 

διατυπώνουν οι Benitti & Spolaôr (2017) για την περίπτωση των ρομπότ, είναι ότι τα 

σχολεία δεν διαθέτουν υποδομές για όλους τους μαθητές, οι δάσκαλοι δεν έχουν τις 

γνώσεις για να την ενσωματώσουν στις πρακτικές τους. Επίσης, δεν είναι εφικτό λόγω 



56 
 

του μεγάλου αριθμού μαθητών και της ανάγκης αναστοχασμού πάνω στις 

διαδικασίες, υπάρχει έλλειψη μεθοδολογικής υποστήριξης και δεν έχει πεισθεί η 

σχολική κοινότητα για τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής της.  

Με την αύξηση της ποσότητας των τεχνολογιών στην τάξη, δεν συνεπάγεται και 

αλλαγή των πρακτικών χρήσης της από τους δασκάλους. Πρωτίστως, χρειάζεται να 

αλλάξουν οι παιδαγωγικές στρατηγικές που ακολουθούν. Οι Ruggiero & Mong (2015) 

βρήκαν τρεις παράγοντες που εμποδίζουν αυτήν την αλλαγή: υλικός εξοπλισμός και 

προγράμματα, επιμόρφωση και επαγγελματική υποστήριξη. Οι παράγοντες άλλωστε 

που επηρεάζουν την ενσωμάτωση της ρομποτικής σε ένα σχολείο είναι άλλοτε 

εσωτερικοί και άλλοτε εξωτερικοί.  

Εσωτερικοί είναι οι διδακτικές μέθοδοι, οι στάσεις των εκπαιδευτικών και η 

αξιολόγηση του προγράμματος, ενώ εξωτερικοί είναι οι υποδομές και η πρόσβαση 

σε Η/Υ, ο χρόνος που διατίθεται για οργάνωση και σχεδιασμό, η ανάγκη βοήθειας 

από ειδικούς, η ανάγκη χρηματοδότησης για επαγγελματική ανάπτυξη ή αγορά 

υλικών. Οι στάσεις των δασκάλων αναγνωρίστηκαν ως η μοναδική κρίσιμη εσωτερική 

«μεταβλητή» για την επιτυχία της ενσωμάτωσης ενώ επίσης σημαντικό ρόλο παίζει 

το κλίμα του σχολείου, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση. 

Επομένως, οι πεποιθήσεις των δασκάλων μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση 

ενσωμάτωσης καινοτομιών στην τάξη τους. Η κατανόηση των στάσεων και 

πεποιθήσεών τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση μιας 

μεταρρύθμισης στις διδακτικές πρακτικές τους. Σύμφωνα με τους Chien, Wu & Hsu 

(2014), δάσκαλοι με θετικές στάσεις τείνουν να ενσωματώνουν την τεχνολογία στις 

τάξεις τους και δάσκαλοι με αρνητικές να την αποφεύγουν. Όμως πολλές φορές, 

ακόμα κι αν οι δάσκαλοι έχουν τις κατάλληλες πεποιθήσεις, δεν ενσωματώνουν την 

τεχνολογία στη διδασκαλία τους με αποτελεσματικό, ικανοποιητικό και 

ενδιαφέροντα τρόπο. Φαίνεται, λοιπόν, πως δεν συνδέονται πάντα οι πεποιθήσεις 

με την χρήση μιας τεχνολογίας στην τάξη, παρόλο που οι δάσκαλοι μπορεί να 

πιστεύουν ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον, 

η κριτική σκέψη και άλλες δεξιότητες των μαθητών τους, (Shifflet & Weilbacher, 

2015).  

Η αλλαγή των πεποιθήσεων, προτείνεται από τους Kim et al (2014), να γίνεται 

μέσω της κατανόησης από τους δασκάλους ότι διαφορετικές πεποιθήσεις από αυτές 
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που είχαν μπορεί να οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Εντούτοις, η έρευνα 

στον τομέα αυτό ειδικά για την ρομποτική δεν παρέχει επαρκή δεδομένα και ένας 

στόχος είναι να διερευνηθεί κατά πόσο ισχύει η παραπάνω πρόταση σε σχέση με την 

εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, για να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα αίτια 

αυτής της αναντιστοιχίας και τα εμπόδια που προβάλλουν.  

Απαιτείται επιπλέον η περαιτέρω εξέταση της σχέσης της διεπιστημονικής 

προσέγγισης με την ΕΡ, όπως και ο καθορισμός των κατάλληλων μαθησιακών, 

παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που πρέπει να ακολουθούνται όταν 

εφαρμόζεται η ρομποτική σε δραστηριότητες της τάξης, (Eteokleous & Ktoridou, 

2014), ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η ένταξή της στο ΑΠ του σχολείου. Το 

ερώτημα αυτό εξετάστηκε μεμονωμένα από πολλούς ερευνητές κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων ρομποτικής, χωρίς όμως να διαμορφώνεται μία συνολική και ενιαία 

πρόταση.  

Τέλος, η εμπειρία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα του διαγωνισμού FLL, δίνει μια 

καλή ευκαιρία να διερευνηθούν οι λόγοι της ανάπτυξής του και το πλαίσιο εργασίας 

των εμπλεκομένων κατά την προετοιμασία σ’ αυτούς, ώστε από ένα επιτυχημένο 

παράδειγμα να εξαχθούν συμπεράσματα για την μεταφορά της ρομποτικής στο ΑΠ 

του δημοτικού σχολείου.  

 

3.3 Παράγοντες αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

O Tschannen-Moran et al. (2007) συνέδεσαν τις πεποιθήσεις σχετικά με την 

αυτοαντίληψή τους με την προσπάθεια και τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών. Ο 

Bandura διαχώρισε την επιρροή των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας στις 

συμπεριφορές σε τέσσερις διαδικασίες: γνώση, κινητήρια δύναμη-κίνητρο, 

αποτελεσματικότητα, επιλογή. Η γνωστική πτυχή  της αυτοαποτελεσματικότητας 

αρχικά γίνεται θέτοντας στόχους και αργότερα θέτοντας προβληματισμούς. Οι 

προσωπικοί στόχοι επηρεάζονται από την αυτοαξιολόγηση των δυνατοτήτων. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η αυτοαποτελεσματικότητα, τόσο υψηλότερους στόχους θέτει ο 

άνθρωπος για τον εαυτό του και τόσο πιο αφοσιωμένος είναι σε αυτούς, (Bandura 

1993). 
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O Bandura (1997) κατηγοριοποίησε τέσσερις πηγές αυτοπεποίθησης: η 

μεγάλη εμπειρία, οι αντιπροσωπευτικές εμπειρίες, η κοινωνική πειθώ και η 

συναισθηματική κατάσταση. Η  πιο σημαντική πηγή αποτελεσματικότητας είναι η 

μεγάλη εμπειρία και τα προσωπικά  επιτεύγματα, (Usher & Pajares, 2008). Όταν ένας 

άνθρωπος αναπτύσσει μια ικανότητα και αντιλαμβάνεται την σταδιακή του βελτίωση 

με την πάροδο του χρόνου, τότε η αντίληψή του για την αποτελεσματικότητά του 

μεγαλώνει. Η  αίσθηση αποτελεσματικότητας με διάρκεια απαιτεί εμπειρία στην 

προσπέλαση δυσκολιών μέσω διαρκούς προσπάθειας. Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες 

οι άνθρωποι χτίζουν την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματικότητά τους, γιατί 

έχουν βιώσει τον ύψιστο βαθμό της ικανότητάς τους και αποκτούν την πεποίθηση 

πως μπορούν να το επαναλάβουν. 

 Ακολουθούν οι αντιπροσωπευτικές εμπειρίες, δηλαδή εμπειρίες που 

αποκτιούνται από την παρατήρηση ενός δευτέρου προσώπου που λειτουργεί ως 

πρότυπο. Επιτυγχάνονται με την παρατήρηση του προτύπου, της σωστής 

συμπεριφοράς του, των γνώσεων και ικανοτήτων του και της στρατηγικής που 

χρησιμοποιεί σε διαφορετικές περιπτώσεις (Bandura, 1997).  

Μια άλλη πηγή πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα προέρχεται από 

την κοινωνική πειθώ. Αυτή η πηγή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη σε μελέτες εφήβων. 

Σε αυτό το στάδιο της ζωής, η κοινωνική πειθώ έχει μεγάλη επίδραση στις 

πεποιθήσεις του ατόμου για τον εαυτό του. Οι μαθητές συγκρίνουν τους εαυτούς 

τους με συνομήλικους τους ή με ενήλικες και κρίνουν τις δικές τους ικανότητες. Οι 

συναισθηματικές καταστάσεις ή διαθέσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα μέσω ενδείξεων. Οι έντονες θετικές διαθέσεις είναι που 

συνήθως σχετίζονται με επιτεύγματα του παρελθόντος και οι αρνητικές διαθέσεις 

που συνδέονται συνήθως με προηγούμενες αποτυχίες, (Bandura, 1997).  

Η κινητήρια δύναμη, η εύρεση κινήτρων, επιτυγχάνεται και οδηγείται από την 

προνοητικότητα. Ο Bandura ανέπτυξε τρία κίνητρα για την αυτοαποτελεσματικότητα: 

τυχαίες επιδόσεις, προσδοκόμενα αποτελέσματα, γνωστά αποτελέσματα. Οι 

άνθρωποι ενθαρρύνονται και αποθαρρύνονται βασιζόμενοι στο επίπεδο 

αποτελεσματικότητάς τους. Αυτοί που έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα σχετίζουν 

την αποτυχία με την τύχη και αυτοί με χαμηλή αποτελεσματικότητα αποδίδουν την 

αποτυχία στις ικανότητες. Οι άνθρωποι βρίσκουν κίνητρο βασιζόμενοι στην 
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αποτελεσματικότητά τους και η συμπεριφορά αυτή οδηγεί στα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. Εν κατακλείδι, το κίνητρο προκύπτει ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού 

και του οραματισμού των προσωπικών στόχων, (Bandura, 1993).  

H έρευνα των Jaipal-Jamani & Angeli (2016) έδειξε ότι η ρομποτική 

δραστηριότητα είναι μια αποτελεσματική εκπαιδευτική στρατηγική για την ενίσχυση 

του ενδιαφέροντος για τη Ρομποτική, την αύξηση της αυτοεκτίμησης για τη 

διδασκαλία με τη ρομποτική, την ανάπτυξη κατανόησης των εννοιών της επιστήμης 

και την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης. Τα ευρήματα 

της μελέτης συμβάλλουν σε ποσοτικά στοιχεία στη βιβλιογραφία STEM σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο η ρομποτική αναπτύσσει την αυτοαποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών, την γνώση της επιστήμης και τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης σε 

περιβάλλοντα της τάξης της επιστήμης.  

Η Τσακιρίδου (2016), στη διδακτορική της διατριβή διαπιστώνει πως οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, και κατ’ επέκταση τη ρομποτική στην 

διδασκαλία τους παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό αυτοαποτελεσματικότητας, είναι 

πολύ θετικοί όσον αφορά την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις, σπεύδουν 

να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν στην τάξη οποιαδήποτε νέα γνώση τους και 

αποζητούν την συνεχή επιμόρφωση. 

Ωστόσο, ο Sockman (2015) αποτυπώνει την εικόνα πολλών σχολείων στις 

Η.Π.Α. που αν και υποστηρίζουν την παρουσία νέων τεχνολογιών και Η/Υ παντού, 

λίγοι από τους δασκάλους τους φθάνουν σε στάδιο παιδαγωγικής ωρίμανσης και 

ανάπτυξης που να τους κάνει πιο αποτελεσματικούς στη χρήση τους για την επίτευξη 

της μάθησης. Οι Chevalier, Riedo & Mondada (2016) επιβεβαιώνουν την ανάγκη 

επιμόρφωσης και παροχής εκπαιδευτικού υλικού, το πρόβλημα της έλλειψης 

θεσμοθετημένων κανονισμών, την ποσοτική αντίληψη της χρησιμότητας των ρομπότ 

και την ευρεία εφαρμογή τους. Το κυρίαρχο κίνητρο των εκπαιδευτικών για τη χρήση 

τους όμως σύμφωνα με τους ίδιους, είναι εσωτερικό: η θέληση να μάθουν κάτι νέο, 

η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην εργασία τους και το ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο, ενώ εξωτερικοί παράγοντες είχαν μικρότερη επιρροή. Βέβαια, η 

εμπειρία της χρήσης ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες αναδεικνύει απρόβλεπτες 

δυσκολίες, γι’ αυτό ίσως και η αντίληψη της ευκολίας χρήσης του ρομπότ στην τάξη 

εξασθενεί μετά την χρήση του.   
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Η ικανότητα των δασκάλων να προσαρμόζονται στις ραγδαίες τεχνολογικές 

αλλαγές είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με την 

ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας στη διδασκαλία τους. Γι’ αυτήν την ενσωμάτωση, οι 

δάσκαλοι που συμμετείχαν στην έρευνα των Çoklar & Yurdakul (2017) έλαβαν μια 

δασκαλοκεντρική θέση, προβάλλοντας ως σημαντικότερο λόγο ενσωμάτωσης, την 

αναζήτηση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Ως επαγγελματίες στην τάξη άλλωστε 

είναι αυτοί που μπορούν να αποφασίσουν για το αν η ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας 

είναι ωφέλιμη για τους μαθητές τους ή όχι, (Mundy, Kupczynski & Kee, 2012).  

 

 

3.4 Στάσεις εκπαιδευτικών  
Όπως είναι αναμενόμενο, η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατά 

τη διδασκαλία γίνεται από τον εκπαιδευτικό. Εντούτοις, δεν εξαρτάται μόνο από 

αυτόν αλλά η χρήση της επηρεάζεται και από τη σχολική κοινότητα και τους 

οικονομικούς της πόρους, (Mumtaz, 2000).  

Σύμφωνα με την Evans-Andris (1995), οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την χρήση 

της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο μάθημά τους, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

αυτούς που την αποφεύγουν, αυτούς που την ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους 

και αυτούς που είναι πλέον ειδικοί στη χρήση της. Ο τύπος εκπαιδευτικού που 

εμφανίζεται κυρίως στα σχολεία είναι αυτός που αποφεύγει τη χρήση της. Αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν μηδαμινή ή ελάχιστη χρήση της ρομποτικής, κυρίως για 

εξάσκηση κάποιον δεξιοτήτων.  

Υπάρχουν, βέβαια και οι δάσκαλοι που αξιοποιούν τις δυνατότητες της. 

Χρησιμοποιούν τη ρομποτική τεχνολογία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους, 

στηρίζουν σε αυτή την διδακτέα ύλη και την εμπλέκουν ενεργά στο σχολικό τους 

πρόγραμμα. Αναζητούν τα κατάλληλα συστήματα και λογισμικά που ταιριάζουν με 

τις ανάγκες των μαθητών τους και προάγουν την αλληλεπίδραση με αυτού του είδους 

τη νέα τεχνολογία. 

 Ο τρίτος τύπος αφορά τους δασκάλους με αρκετές γνώσεις πάνω στην 

ρομποτική. Τη χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων τους, τόσο κατά 

την διδασκαλία, όσο και κατά την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού. 
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Επιπρόσθετα, εκτός από την διδακτέα ύλη, επιχειρούν να διδάξουν στους μαθητές 

τους τεχνικά ζητήματα γύρω από την χρήση της ρομποτικής. 

Δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία των τελευταίων είκοσι ετών 

αναδεικνύουν πως οι απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική διίστανται. Παλαιότερα, οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούσαν 

να εντάξουν τη ρομποτική στη μαθησιακή διαδικασία. Αντιλαμβάνονταν τα οφέλη 

της, ωστόσο δεν την επέλεγαν, (Yildirim, 2000). Από την άλλη πλευρά, 

μεταγενέστερες έρευνες δείχνουν πως η πλειονότητα των δασκάλων αντιλαμβάνεται 

την θετική συμβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και προσπαθεί να την εντάξει 

στην πράξη, (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Αναστασιάδης, Gulbahar & Guven, 2008, 

Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010).  

Ειδικότερα, οι δάσκαλοι που ασχολούνται με μαθητές με ειδικές ανάγκες 

αναγνωρίζοντας τις θετικές επιπτώσεις της ρομποτικής, θεωρούν πως θα μπορούσαν 

να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις δυνατότητες της, (Putnam & Chong, 2008). 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιοποίησής της. Αρχικά, μπορούν να ενσωματωθούν στη 

διδασκαλία, μέσα από τεχνολογικά μέσα και λογισμικά. Ταυτόχρονα, υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού προς χρήση. Συχνά, η ρομποτική 

τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δασκάλους και κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας του μαθήματος, (O'Dwyer, Russell, Bebell, Tucker-Seeley, 2005). 

 Σημαντικό δεδομένο, είναι πως παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς την 

χρήση της ρομποτικής ανάλογα με το φύλο. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

την αξιοποιούν λιγότερο στη διδασκαλία και να αισθάνονται λιγότερη 

αυτοπεποίθηση απέναντι στην ενσωμάτωσή τους. Διαφοροποίηση αναδεικνύεται 

και ως προς τα χρόνια της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Στο φάσμα των ηλικιών, οι 

εκπαιδευτικοί με μια μέση εμπειρία χρησιμοποιούν περισσότερο τη ρομποτική 

τεχνολογία. Αντιθέτως, οι νεότεροι αλλά και οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί 

τις αποφεύγουν. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί σχετικά 

έχουν θετικότερες απόψεις, όσον αφορά τη χρήση τους, (Τζιμογιάννης & Κόμης, 

2004). 

 Ωστόσο, σύμφωνα με τους Brodin & Lindstrand (2003), δεν υπάρχει μεγάλη 

προθυμία των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά 

με την χρήση τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι αναφερόμενοι στο project ITiS 
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(Information Technology in School), δηλώνουν πως οι δάσκαλοι που συμμετείχαν δεν 

έμειναν ευχαριστημένοι, καθώς το πρόγραμμα δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες 

τους. Όταν, λοιπόν, ο δάσκαλος κρίνει πως τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν 

ταιριάζουν στον ίδιο, τον αποτρέπουν από τη συμμετοχή σε αυτά. 

 Όπως αναφέρεται στην Mumtaz (2000), οι δάσκαλοι, που είναι σύμφωνοι με 

την εκπαιδευτική χρήση της ρομποτικής φαίνεται πως την αξιοποιούν και κατά τη 

διδασκαλία τους. Σημαντικό κίνητρο στη χρήση της είναι και η προσωπική τους 

επιθυμία για επιτυχία και εξέλιξη. Βέβαια, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να 

υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και η στήριξη της σχολικής κοινότητας για την 

ενσωμάτωση της ρομποτικής και άλλων καινοτομιών. Με την χρήση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, η διδασκαλία έχει ως πυρήνα της τον ίδιο τον μαθητή και 

δομείται πάνω σε αυτόν, από αυτόν. Χρειάζεται να σημειωθεί πως η επιλογή των 

συσκευών και λογισμικών που χρησιμοποιούνται, σαφώς γίνεται με βάση τους 

μαθητές, αλλά επηρεάζεται και από τις γνώσεις του δασκάλου πάνω σε αυτά. Οι 

εκπαιδευτικοί, παρατηρείται πως συνήθως χρησιμοποιούν προγράμματα που 

ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τις μεθόδους τους, (Mumtaz, 2000). Σύμφωνα 

με τον Becker (1994), σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο αριθμός των μαθητών σε 

ένα τμήμα. Σε ένα τμήμα με λίγα παιδιά είναι ευκολότερη η επίβλεψη και η 

εφαρμογή καινούριων μεθόδων, όπως η ρομποτική. 

 Οι Baglama, Yikmis & Demirok (2017) ερεύνησαν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την χρήση της ρομποτικής στο διδακτικό 

αντικείμενο των μαθηματικών. Οι ίδιοι αναφέρουν πως η πλειονότητα των 

δασκάλων, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των μαθηματικών στην καθημερινή 

ζωή, αναζητούσαν νέους τρόπους που θα βοηθούσαν τα παιδιά ΑμεΑ. Ιδιαίτερα για 

αυτήν την ομάδα μαθητών, τα μαθηματικά συμβάλλουν ενεργά στην καθημερινή 

τους λειτουργικότητα. Οι περισσότεροι, λοιπόν θεωρούν πως χρησιμοποιούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τη ρομποτική στο μάθημά τους, καθώς αντιλαμβάνονται τη 

σημαντική συμβολή της. 

 Συνήθως, οι δάσκαλοι που επιλέγουν τη χρήση της εμφανίζουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Αρχικά, είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στις τεχνολογίες και 

πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στην διδασκαλία. Θέτουν στο 

επίκεντρο τον μαθητή και έτσι το μάθημα δομείται από τα παιδιά και όχι από 
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επιλογές και προτιμήσεις του εκπαιδευτικού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον 

ψηφιακού γραμματισμού. Αποσκοπούν στην βελτίωση των μαθητών τους ως άτομα 

και όχι αποκλειστικά στην παραδοσιακή διδασκαλία τους, όπου ο μαθητής έχει 

παθητικό ρόλο. Επικεντρώνονται στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή και 

προσαρμόζουν το μάθημα στις ανάγκες του καθενός. Τέλος, είναι διατεθειμένοι να 

αφιερώσουν τόσο διδακτικό, όσο και προσωπικό χρόνο, για την προετοιμασία, την 

δόμηση, την οργάνωση και την εκτέλεση του σχεδίου μαθήματος με την ενσωμάτωση 

της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, (Moseley & Higgins, 1999). 

 

3.5 Απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από την Ε.Ρ. 
Έχει διαπιστωθεί από προϋπάρχουσες έρευνες ότι η ανάμειξη ενός ατόμου 

στη σχεδίαση και κατασκευή ενός αντικειμένου φέρει θετικά αποτελέσματα στη 

στάση που διαθέτει απέναντι σ’ αυτό και θα το ωθήσει να το χρησιμοποιήσει 

περισσότερο στο μέλλον, (Franke, Keinz, & Steger, 2009).  

Το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να παραλληλιστεί με την αλληλεπίδραση 

ενός εκπαιδευτικού με τα ρομποτικά συστήματα, ευελπιστώντας ότι θα συμβεί κάτι 

αντίστοιχο. Για την ακρίβεια, αναμένεται μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχής στην 

Εκπαιδευτική Ρομποτική, θετικότερες στάσεις, μεγαλύτερη προθυμία και λιγότερο 

άγχος γύρω σχετικά με τα  ρομπότ. Οι Castro et al. (2018) παρομοίως, διαπίστωσαν 

ότι ο αριθμός των δασκάλων που θεωρούν ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική, αυξήθηκε σημαντικά μετά από ένα πρόγραμμα 

επιμόρφωσης. 

 

Θετικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη Ρομποτική 

Σύμφωνα με τους Klamer & Allach (2010), η θετική αλληλεπίδραση που 

αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας από τη χρήση του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού ρομπότ, επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απόφασή τους να 

εντάξουν τη Ρομποτική στις τάξεις τους και να την αξιοποιήσουν ως «εργαλείο» για 

τη διδασκαλία διαφόρων θεματικών περιοχών. Επομένως, για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο, κρίνεται πολύ σημαντικό να πειστούν οι εκπαιδευτικοί, έχοντας αποκομίσει 



64 
 

θετικές εμπειρίες και αποτελέσματα από την αλληλεπίδρασή τους με την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική. 

Στις έρευνες που διερευνήθηκαν συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας, οι οποίοι είχαν μικρή ή ελάχιστη σχέση με την Εκπαιδευτική 

Ρομποτική προηγουμένως και εξέφρασαν τις θετικές τους απόψεις, αφού είχαν λάβει 

πληροφορίες σχετικές με τα ρομπότ και τις λειτουργίες τους. 

 

Ως προς τους μαθητές  

Οι περισσότεροι δάσκαλοι στην έρευνα των Theodoropoulos, Antoniou & 

Lepouras (2017) – σύμφωνα με τα αποτελέσματα της - θεωρούν πως η Εκπαιδευτική 

Ρομποτική πρέπει να ενταχθεί στα υποχρεωτικά ΑΠ και πως υπό κατάλληλες 

συνθήκες μπορεί να έχει ουσιαστική θέση στο σχολικό πρόγραμμα, αφού με τη χρήση 

της αναπτύσσονται σημαντικές δεξιότητες, ενώ υπήρξε και υψηλό επίπεδο 

ενδιαφέροντος και κινήτρων για δασκάλους και μαθητές.  

Ως προς τις επιμέρους δεξιότητες, όλοι οι δάσκαλοι της έρευνας θεωρούν τη 

ρομποτική ως το καλύτερο κίνητρο για τους μαθητές γεγονός που το αποδίδουν στην 

καινοτομία και πρόκληση, στο συνεργατικό πνεύμα των δραστηριοτήτων 

προετοιμασίας, στη φύση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ως δημιουργικής 

διαδικασίας, καθώς και στη συσχέτιση που έχει με την πραγματική ζωή. Επίσης, 

θεωρούν ότι οι μαθητές περνάνε με τη ρομποτική ευχάριστα τον χρόνο τους και ότι 

ανέπτυξαν ικανότητες διαχείρισης χρόνου, δημιουργική σκέψη, κοινωνικές 

δεξιότητες, κατανόηση/εκμάθηση εννοιών STEM - προγραμματισμό και σε μικρότερο 

βαθμό, υπολογιστική σκέψη, αυτοεκτίμηση και αυτοέλεγχος. 

Από τα περισσότερο θετικά αποτελέσματα που επιφέρει η ενασχόληση με την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας που διεξήγαγαν οι S. Serholt, 

W. Barendregt et al. (2014) ανέφεραν το αμείωτο ενδιαφέρον που προκαλείται στην 

τάξη και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους τους. Οι 

εκπαιδευτικοί στη σημερινή εποχή συχνά παραπονιούνται για τη μειωμένη προσοχή 

που επιδεικνύουν οι μαθητές τους κατά τη διδασκαλία, με αποτέλεσμα ν’ αναζητούν 

νέους τρόπους και μεθόδους για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους για το εκάστοτε 

μαθησιακό αντικείμενο. 
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Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα στην έρευνα των Theodoropoulos, Antoniou 

και Lepouras (2017) διερεύνησε τις στάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών, 

σχετικά με τα οφέλη των μαθητών από την Εκπαιδευτική Ρομποτική σε θέματα 

δεξιοτήτων και κινήτρων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η εκπαιδευτική 

ρομποτική ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους μαθητές και ενισχύει τη θέλησή τους για 

μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, σημείωσαν ότι οι μαθητές αναπτύσσουν πολύ 

σημαντικές δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η 

δημιουργικότητα. Επίσης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η 

Εκπαιδευτική Ρομποτική πρέπει να αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος 

σπουδών καθώς μπορεί να φέρει κοντά νέους από όλο τον κόσμο για να μάθουν και 

να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Οι πλειονότητα των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα των M. 

Chevalier, F. Riedo & F. Mondada (2016), συμφώνησαν ότι η ενασχόληση των 

εκπαιδευτικών με τα ρομπότ μπορεί να ενισχύσει τη μεταξύ τους συνεργασία και να 

βελτιώσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες (επιχειρηματολογία, λεξιλόγιο κλπ). Το 

ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και από την έρευνα του A. Khanlari (2015) από όλους τους 

συμμετέχοντες σχετικά με τις διαπροσωπικές δεξιότητες των μαθητών.  Επίσης, 

ενδέχεται να αυξήσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, τη στιγμή που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν ή 

κατά το σχεδιασμό της ρομποτικής τους κατασκευής.  

Ακόμη, ο Α. Khanlari (2015) στην έρευνα που πραγματοποίησε συγκέντρωσε 

θετικές απόψεις από τους δασκάλους που συμμετείχαν σχετικά με τις συνέπειες που 

επιφέρει η Εκπαιδευτική Ρομποτική στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, οι 

περισσότεροι έκριναν ότι έχει τη δυνατότητα να τους μυήσει στη «δια βίου μάθηση», 

εφόσον η ενασχόληση τους μαζί της πραγματοποιείται σε όλα τα ηλικιακά στάδια, 

επεκτείνεται σε ποικίλες δραστηριότητες και επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, οι 

εκπαιδευτικοί είναι υπέρ της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, εφόσον αναπτύσσει τις 

δεξιότητες επίλυσης προβλήματος των μαθητών, του συλλογισμού, του σχεδιασμού 

και της ανάλυσης. 

Επίσης, θεωρούν πως οι μαθητές μπορούν ν’ αποκτήσουν υψηλή 

αυτοπεποίθηση τη στιγμή που υποστηρίζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, αλλά και 

κοινωνικές δεξιότητες, όπως η στήριξη και η αλληλοβοήθεια που παρέχουν στους 
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συμμαθητές τους ή στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το ίδιο θετική είναι η στάση τους 

απέναντι στις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος που καλλιεργούν οι μαθητές μέσω 

της Ρομποτικής, ενώ ισχυρίζονται πως παράλληλα εμπλέκονται σε διαδικασίες 

επιστημονικής διεργασίας, που θα τους φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στο μέλλον, (A. 

Khanlari, 2015). 

Τέλος, η έρευνα των M. Chevalier, F. Riedo & F. Mondada (2016,) κατέδειξε ότι 

ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών θεωρεί την ένταξη της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής «καλή ιδέα» κυρίως για λόγους κύρους και επαγγελματικής καταξίωσης, 

μιας και οι γονείς των μαθητών συνηθίζουν να επικροτούν τέτοιου είδους καινοτόμες 

ενέργειες στην τάξη.  

 

Αρνητικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη Ρομποτική 

 

Ως προς τους μαθητές 

Πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρά τα όσα θετικά 

στοιχεία  μπορεί να επιφέρει η χρήση των ρομπότ στην τάξη, εξακολουθούν να είναι 

επιφυλακτικοί και φοβισμένοι απέναντί τους και δηλώνουν πως μάλλον δεν θα τα 

αξιοποιούσαν ως μαθησιακό εργαλείο για πολλούς λόγους. Η μακρόχρονη 

εκπαιδευτική τους πείρα τους επιτρέπει να δουν με δισταγμό την εισαγωγή αυτής 

της νέας τεχνολογίας στο σχολείο, καθώς θεωρούν πως θα προκύψουν διάφορα 

«προβλήματα» σε σχέση με τους μαθητές τους, (S. Serholt, W. Barendregt et al., 

2014). 

Αρχικά οι S. Serholt, W. Barendregt et al. (2014) στην έρευνά τους 

διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί μετά τη «γνωριμία» τους με τα ρομπότ, δήλωσαν 

πως θα προτιμούσαν να μην τα χρησιμοποιήσουν, καθώς κατά την αλληλεπίδραση 

των μαθητών με τα ρομπότ χρειάζεται διαρκής επίβλεψη. Κρίνουν ότι λόγω της 

νεαρής ηλικίας των παιδιών, ο δάσκαλος οφείλει να είναι διαρκώς παρών για να τα 

βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις διάφορες δυσκολίες, κάτι το οποίο είναι αρκετά 

δύσκολο. Χρειάζεται να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός για κάθε ομάδα μαθητών που 

εργάζεται με το ρομπότ και να τα επιτηρεί, για να αποφευχθούν τα όποια 

προβλήματα.  
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Σύμφωνα με την έρευνα των S. Serholt, W. Barendregt et al. (2014), οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εξέφρασαν διάφορες ανησυχίες και 

προβληματισμούς γύρω από την ενσωμάτωση των ρομπότ. Οι περισσότεροι 

δήλωσαν πως τα ρομπότ θα αποσπούν διαρκώς την προσοχή των παιδιών, τα οποία 

θα έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά εκεί, με αποτέλεσμα να 

αδιαφορούν για οτιδήποτε άλλο ειπωθεί από το δάσκαλο. Άλλοι φοβήθηκαν πως ο 

ανταγωνισμός ανάμεσά τους θα αυξηθεί κατακόρυφα, εφόσον όλοι οι μαθητές θα 

διεκδικούν να έρθουν σε επαφή με το ρομπότ, με αποτέλεσμα να δημιουργούν 

σύγχυση στο δάσκαλο, ο οποίος θα πρέπει να έχει διαρκώς στο νου του να κατανείμει 

ισότιμα το χρόνο ενασχόλησης του κάθε παιδιού με το ρομπότ. Βέβαια, σε αυτό το 

πρόβλημα θα αποτελούσε λύση ο μεγάλος αριθμός ρομποτικών συσκευών, κάτι το 

οποίο θεωρείται αρκετά δύσκολο λόγω του κόστους.  

Επίσης, στην ίδια έρευνα προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι αρκετοί 

εκπαιδευτικοί φοβήθηκαν πως οι μαθητές θα επιδείξουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

στην αρχή, με τον καιρό όμως η κατάσταση αυτή θ’ αρχίσει να φθίνει, καθώς το 

ρομπότ θα χάσει την «αίγλη» της νέας και πρωτότυπης συσκευής. Έτσι, η χρήση του 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο θα περιοριστεί σημαντικά, καθώς ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να εφεύρει άλλους τρόπος για να κερδίσει τη συμμετοχή των παιδιών.  

Ακόμη, αρκετοί δάσκαλοι δήλωσαν ότι η χρήση των ρομπότ στην τάξη δεν 

είναι καλή ιδέα, εφόσον οι μαθητές δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο μαθησιακά. 

Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα άλλοι να επωφελούνται από τη χρήση τους και να 

αποκομίζουν τα οφέλη της μάθησης μέσω της ρομποτικής, ενώ άλλοι να μένουν πίσω 

και να μην αισθάνονται το ίδιο αποδοτικοί στην ομάδα τους. Κάτι τέτοιο ενδέχεται 

να δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους και αισθήματα κατωτερότητας, (S. 

Serholt, W. Barendregt et al., 2014). 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών από την έρευνα των M. Chevalier, F. 

Riedo & F. Mondada (2016), ισχυρίζεται ότι δεν αναγνωρίζει τα ρομποτικά συστήματα 

ως μαθησιακά εργαλεία. Λόγω της νεαρής ηλικίας των μαθητευόμενων θεωρούν πως 

δεν γίνεται να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, καθώς τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να  

τα κατανοήσουν σε βάθος. Αντιθέτως, προτείνουν τη χρήση πιο «εύκολων» 

κατασκευών.  
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Στην έρευνα του A. Khanlari (2015), οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική ως «χάσιμο χρόνου», εφόσον δεν προετοιμάζουν τους 

μαθητές για την επίτευξη υψηλών βαθμολογιών στα τεστ και έτσι, είναι απρόθυμοι 

να την ενσωματώσουν.  Στην ίδια έρευνα, μετά την επαφή τους με την Εκπαιδευτικοί 

Ρομποτική, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κατέληξαν ότι απαιτεί μεγάλο διάστημα 

η εξοικείωση των μαθητών με τα ρομπότ, στο οποίο χάνεται πολύτιμος χρόνος, μέχρι 

να επέλθουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως είναι γνωστό, τα 

στενά μαθησιακά πλαίσια των αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων δεν 

προβλέπουν πολλά περιθώρια πειραματισμών και καινοτομιών και οι περισσότεροι 

δάσκαλοι τα αποφεύγουν  γιατί διαφέρουν σημαντικά από τις δικές τους 

εκπαιδευτικές εμπειρίες, (Cejka E. Et al, 2006). 

Στην έρευνα των N. R.-Stieber & F. Eyssel (2016) οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται 

ότι φοβούνται μήπως με την εισαγωγή των Εκπαιδευτικών Ρομπότ, οι μαθητές 

χάσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς θα αλληλοεπιδρούν περισσότερο με 

το ρομπότ από ότι με τους συμμαθητές τους και αυτό θα τους οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη εσωστρέφεια και κοινωνική απομόνωση.  

Μία από τις συνηθέστερες δυσκολίες ενός αρχάριου που ασχολείται με την 

εκπαιδευτική ρομποτική- σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς- είναι ότι οι κινήσεις του 

ρομπότ δεν είναι πάντα ακριβείς. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο περιβάλλον μέσα 

στο οποίο λειτουργεί το ρομπότ π.χ. ένα ρομπότ που παρεκκλίνει από την 

προγραμματισμένη πορεία του εξαιτίας κάποιου εμποδίου, λόγω τριβής κ.ά., (Μ.Ε. 

Ντουλάκης, 2014). 

Ακόμη, το μεγάλο πλήθος συγκεκριμένων μικρών εξαρτημάτων αυξάνει το 

χρόνο οργάνωσης, έτσι ώστε να καταναλώνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος για την 

κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου . Τέλος, ο μαθητής δεν έχει πάντα στη διάθεσή 

του το χρόνο που χρειάζεται για να δουλέψει σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς 

μάθησης ώστε να επιτευχθεί η μάθησή του, καθώς δουλεύει συνεργατικά και σε 

περιορισμένα χρονικά πλαίσια, (Μ.Ε. Ντουλάκης, 2014). 

Επίσης, επειδή η χρήση των δομών επανάληψης βασίζεται σε πρότερη γνώση 

, που δεν είναι πάντα σίγουρο ότι υπάρχει, προβλέπεται ότι θα υπάρχουν δυσκολίες 

στην εκτέλεση των ασκήσεων . Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνεται 
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συζήτηση και να δίνονται οδηγίες για την κατασκευή των γεωμετρικών σχημάτων, 

(Μ.Ε. Ντουλάκης, 2014). 

Ωστόσο, χρειάζεται ν’ αναφερθεί ότι οι δυσκολίες και οι προβληματισμοί που 

εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την επαφή των μαθητών με τα ρομπότ, 

βασίζονται σε προσωπικές τους ανησυχίες και, επομένως, δεν συνεπάγονται ότι η 

Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι λιγότερο αποτελεσματική και προσοδοφόρα για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

 

Ως προς τους εκπαιδευτικούς 

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που απωθούν τους εκπαιδευτικούς 

από την ενασχόλησή τους με τη Ρομποτική αποτελεί η έλλειψη δεξιοτήτων που 

θεωρούν πως  φέρουν, σύμφωνα με την έρευνα των J. Kennedy, S. Lemaignan & T. 

Belpaeme (2016).  Παρά την πρώτη επαφή που απέκτησαν με το ρομπότ, συντείνουν 

στο ότι θα χρειαστεί περαιτέρω κατάρτιση και επιμόρφωση, ώστε να μην 

αισθάνονται ανεπαρκείς. Ομοίως, στην έρευνα των M. Chevalier, F. Riedo & F. 

Mondada (2016) το ½ των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι χρειάζονται πολύ καλές 

γνώσεις χειρισμού Η/Υ προκειμένου ν’ ανταπεξέλθουν στην όλη διαδικασία. 

Στην ίδια έρευνα, ως το επόμενο βασικό μειονέκτημα της ένταξης της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής εντάσσεται ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας που θα 

επέλθει αναπόφευκτα, καθώς θα χρειάζεται επιπλέον χρόνος στο να προετοιμάσουν 

το υλικό και τις δραστηριότητες που θα εφαρμόσουν με τους μαθητές. Κάτι 

αντίστοιχο δηλώνουν και οι εκπαιδευτικοί της έρευνας του A. Khanlari (2015), οι 

οποίοι χαρακτηριστικά τόνισαν ότι θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος προετοιμασίας 

και διόρθωσης των απαιτούμενων διαγωνισμάτων και τεστ.  

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι J. Kennedy, S. Lemaignan & 

T. Belpaeme (2016), οι συμμετέχοντες ήταν αρνητικοί απέναντι στη χρήση των 

ρομπότ, καθώς θεωρούν ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο φόρτος εργασίας τους και η 

προετοιμασία που θα χρειαστεί να καταβάλλουν. Ως επιπλέον εμπόδιο αναφέρθηκε 

η έλλειψη αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατάρτισης γύρω από το εκάστοτε ρομπότ. Οι 

περισσότεροι ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι θα χρειαστούν περισσότερο από ένα 

εξάμηνο, ώστε να αισθανθούν έτοιμοι και εξοικειωμένοι για να το χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά και ν’ ανταπεξέλθουν στα τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν.  
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Στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε και ο προβληματισμός γύρω από το κόστος 

των ρομπότ. Παρόλο που από τους ερευνητές δεν έγινε καμία αναφορά για το 

οικονομικό κομμάτι της ρομποτικής συσκευής που χρησιμοποίησαν, οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θεώρησαν πως αυτού του είδους οι Τεχνολογίες 

διαθέτουν μεγάλο κόστος που δύσκολα προσεγγίζεται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Άλλοι, εξέφρασαν ηθικούς δισταγμούς σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία 

για ένα παιδί ν’ ασχοληθεί με τη Ρομποτική, ως ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση 

τους.  

Άλλοι δάσκαλοι της έρευνας του A. Khanlari (2015) καταλήγουν ότι εξαιτίας 

του άγχους και της απογοήτευσης που βίωσαν κατά την εφαρμογή της Ρομποτικής, 

δεν θα την επέλεγαν ξανά ως μαθησιακό εργαλείο, ενώ στην έρευνα των M. 

Chevalier, F. Riedo & F. Mondada (2016) οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως ένα τέτοιο 

εγχείρημα απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και οδηγίες χειρισμού του αντίστοιχου 

ρομποτικού συστήματος. 

Στην έρευνα των J. Kennedy, S. Lemaignan & T. Belpaeme (2016), το 30% των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εξακολουθεί να θεωρεί την Εκπαιδευτική Ρομποτική 

«παιχνίδι», το οποίο θα αποδιοργανώσει την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. 

Αυτό- συνήθως- οφείλεται σε παρανοήσεις εκ μέρους των δασκάλων ή σε έλλειψη 

ουσιαστικής κατάρτισης σχετικά με τα ρομπότ και τη φιλοσοφία τους. 

Οι Serholt et al. (2017), ωστόσο, διαπίστωσαν ότι κατά την προσθήκη ρομπότ 

στην τάξη, οι δάσκαλοι ένιωθαν ανήμποροι να ανταποκριθούν με επιτυχία στα 

καθήκοντά τους πέρα από την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. Παρόλο 

που θεώρησαν τα ρομπότ και ως πιθανή «ανακούφιση» από κάποιες δεσμεύσεις, 

εντούτοις τους προκάλεσαν και φόβους για πιθανή μελλοντική αντικατάστασή τους 

από αυτά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω έρευνες που έγινε χρήση της 

ρομποτικής, υπήρχε μια κουλτούρα βοήθειας και διευκόλυνσης ώστε να 

ξεπερνιούνται τα εμπόδια. Δεν μπορεί ωστόσο να προβλεφθεί με βεβαιότητα τι θα 

συνέβαινε αν δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα από τη διεύθυνση του σχολείου και τους 

εκπαιδευτικούς του και αν θα επαρκούσε η θέληση του εκπαιδευτικού για την 

εισαγωγή της. Οι Kim et al. (2013), Donnelly, McGarr & O’Reilly (2011) και Wu, Ye & 

Looi (2015) αναδεικνύουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας με 
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άλλους δασκάλους. Ζητούμενο της διοίκησης σε κάθε περίπτωση είναι η σύσφιξη 

σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας 

που ευνοεί την εισαγωγή καινοτομιών. 

Είναι αυτονόητο πως πέρα από τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που 

χρειάζεται να έχει ένας εκπαιδευτικός, το πιο σημαντικό είναι να διαθέτει διάθεση 

να πειραματιστεί και να τολμήσει. Αρκετοί είναι αυτοί που αισθάνονται «βαρύ» το 

φορτίο της ευθύνης, το οποίο δεν είναι άλλο από το να καταφέρουν με την 

καθοδήγησή τους να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές και να μην τους καταστήσουν 

για ακόμη μια φορά παθητικούς δέκτες της όλης διαδικασίας, (Romero E., Lopez A., 

Hernandez O., 2012). 

 

 

3.6 Η στήριξη που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας στη χρήση της Ε.Ρ. 

Από την έρευνα του A. Khanlari (2015) οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

θεωρούν πως για να καταφέρουν να υποστηρίξουν την ένταξη της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής στις τάξεις τους θα χρειαστούν επιπλέον: 

• Έναν εξειδικευμένο βοηθό κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, ο οποίος θα 

αναλάβει το τεχνολογικό μέρος. 

• Ύπαρξη υποστηρικτικών οδηγών διδασκαλίας για τη χρήση του ρομπότ και 

αντίστοιχη «διδακτέα ύλη». 

• Συνεχή κατάρτισή τους τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης του 

ρομπότ, πάνω στην εξειδικευμένη του τεχνολογία.  

• Υποστηρικτικό υλικό και κατάλληλα μέσα προκειμένου να μην επιβαρύνονται 

οι ίδιοι από την εξασφάλισή τους. 

• Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί που θα ασχολούνται αποκλειστικά με τη 

ρομποτική τεχνολογία. 

• Ύπαρξη διαθέσιμων λογισμικών πακέτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα 

οποία εργάζονται. 

• Εξασφάλιση «χώρου» και εμπιστοσύνης από τη διοίκηση για την 

πραγματοποίηση της όλης διαδικασίας. 
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Θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη αλλαγών στις ανελαστικές δομές του 

αναλυτικού προγράμματος, τέτοιες που να ευνοούν τις εκπαιδευτικές καινοτομίες 

και τα μακράς διάρκειας σχέδια εργασίας (Project) προκειμένου να καταστεί εφικτή 

η εισαγωγή της ρομποτικής στις σχολικές τάξεις, (Δ. Αλιμήσης, 2008). 

 

3.7 Εμπόδια κατά την εφαρμογή της Ε.Ρ. 
Η εκπαιδευτική ρομποτική πάσχει από τα ίδια προβλήματα που είναι γνωστά 

στην εκπαιδευτική τεχνολογία μιας και θεωρείται κλάδος της. Στη συνέχεια 

εντοπίζονται ορισμένα κρίσιμα τρέχοντα προβλήματα και οι επακόλουθες 

αναδυόμενες προκλήσεις για την εκπαιδευτική ρομποτική κοινότητα. Παρόλο που 

έχουν εκδοθεί οδηγίες από κάποια Υπουργεία Παιδείας (π.χ. από το Υπουργείο 

Παιδείας της Ιταλίας) που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδευτικής 

ρομποτικής στα σχολεία και ορισμένα νέα σχολικά προγράμματα έχουν εμπλουτιστεί 

με τη ρομποτική τεχνολογία, η εκπαιδευτική ρομποτική (και άλλες ψηφιακές 

τεχνολογίες) δεν έχει εισαχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών. Τα 

περισσότερα από τα προγράμματα που αφορούν ρομποτικές δραστηριότητες δεν 

ενσωματώνονται στις κανονικές δραστηριότητες της τάξης. Πραγματοποιούνται σε 

προγράμματα μετά το σχολείο, τα σαββατοκύριακα ή τις καλοκαιρινές 

κατασκηνώσεις, (Benitti, 2012). 

Τις περισσότερες φορές το ίδιο το σχολείο φαίνεται να επηρεάζει και να 

διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τις απόψεις που φέρουν οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας. Σε ευρύτερο πλαίσιο, ολόκληρη η κοινωνία και οι συνθήκες 

εκπαίδευσης φέρουν μερίδιο ευθύνης στη στάση που θα υιοθετήσει τελικά ο 

δάσκαλος απέναντι στην Εκπαιδευτική Ρομποτική αλλά και σε κάθε είδους 

καινοτομία.  

Ωστόσο, περαιτέρω εμπόδια στην εφαρμογή της Ρομποτικής -ως μέρος του 

προγράμματος σπουδών ενός σχολείου- φαίνεται να είναι η χρονοβόρα φύση των 

ρομποτικών δραστηριοτήτων, το κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού και το 

δύσκολο έργο που απαιτείται από τους δασκάλους, ώστε να αντιμετωπιστεί το χάος 

που επικρατεί στην τάξη. Το πρόβλημα γίνεται χειρότερο όταν συνδυάζεται με την 

αντίληψη ότι η Ρομποτική, όπως και άλλα υποκείμενα της επιστήμης και της 
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τεχνολογίας, είναι δύσκολη, μεροληπτική (μόνο για τα αγόρια) και δεν απευθύνεται 

σε όλους τους μαθητές (Blikstein, 2013). Ενώ οι εμπειρογνώμονες είναι αισιόδοξοι 

όσον αφορά την ανάπτυξη ευκαιριών μάθησης με βελτιωμένη τεχνολογία, επικρατεί 

σκεπτικισμός όσον αφορά την ικανότητα των επίσημων εκπαιδευτικών συστημάτων 

και ιδρυμάτων να συμβαδίσουν με την αλλαγή και να γίνουν πιο ευέλικτα και 

δυναμικά, (Nourbakhsh et al., 2006). 

Στην έρευνα των Cuban, Kirkpatrick & Peck (2001), επισημαίνεται η έλλειψη 

εξοπλισμού ως πρωταρχικός κατασταλτικός παράγοντας για την αποτελεσματική 

χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία. Η διοίκηση του σχολείου οφείλει 

να συνεργάζεται και να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς με αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που προορίζεται  να ενσωματωθεί στην 

διδασκαλία.   Όπως αναφέρεται και  στην έρευνα που διεξήχθη από τον A. Khanlari 

(2015), τα μεγαλύτερα εμπόδια στη χρήση της Ρομποτικής και στη θετική της 

αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη εκπαιδευτικών ρομπότ στα 

δημοτικά σχολεία (91%) και η ελλιπής πρόσβαση σε επαρκή λογισμικά περιβάλλοντα 

(91%). 

Η μελέτη του Khanlari (2016), έδειξε ότι στα εμπόδια και τις προκλήσεις 

περιλαμβάνονται η ανεπαρκής πρόσβαση σε υποστηρικτικά υλικά, η ανεπαρκής 

τεχνική διοικητική και διδακτική υποστήριξη, η έλλειψη χρόνου προετοιμασίας και 

διδασκαλίας, η έλλειψη γνώσεων των δασκάλων σχετικά με τη ρομποτική και η 

έλλειψη αυτοπεποίθησης στις τεχνολογικές τους ικανότητες. H έρευνα επίσης 

αποκαλύπτει ότι η κατάρτιση θεωρείται η σημαντικότερη υποστήριξη που 

χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και ακολουθούν τα υλικά, οι οδηγοί και τα εγχειρίδια. 

Στη μελέτη του Makgato (2014), οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν είπαν ότι 

δεν διαθέτουν πόρους, όπως πρακτικά υλικά για να διδάξουν αποτελεσματικά την 

τεχνολογία. Μελέτες έδειξαν ότι η αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση δεν 

εξαρτάται πλήρως από τη διαθεσιμότητα των πόρων. Θα μπορούσαν να υπάρχουν 

πολλά νέα υλικά στο εργαστήριο, αλλά αν οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν πώς να τα 

χρησιμοποιούν, οι πόροι αυτοί είναι άχρηστοι. Οι κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και 

στάση των εκπαιδευτικών έχουν ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική διδασκαλία και 

μάθηση. Τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών πρέπει να εντείνουν τις πρακτικές δεξιότητες και τις γνώσεις χρήσης 
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των υλικών και των πόρων προκειμένου να παραχθούν δημιουργικοί και κριτικά 

σκεπτόμενοι εκπαιδευτικοί. Τα εκπαιδευτικά τμήματα πρέπει να παρέχουν επαρκή 

υλικά και πόρους για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης 

στην τάξη της τεχνολογίας. 

Ένα εμπόδιο με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός της Επιστήμης και 

της Τεχνολογίας είναι η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης των σχολείων, ιδίως στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Λόγω της κατάστασης, ο εκπαιδευτικός καλείται να 

συντηρεί, να επισκευάζει ή και να κατασκευάζει ακόμα τον εξοπλισμό και τα 

εργαλεία που του χρειάζονται προκειμένου να διεξαχθεί η διδασκαλία. Έπειτα, στην 

έρευνα των N. R.-Stieber & F. Eyssel (2016), καταγράφεται από τους εκπαιδευτικούς 

η απουσία τεχνολογικής υποστήριξης (73%), που θεωρούν πως θα χρειαζόταν να 

παρέχεται σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ώστε να διευκολύνεται το έργο του 

εκπαιδευτικού και να αποφεύγονται αισθήματα άγχους. Επίσης, έχουν καταγραφεί 

αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες κάποιοι μαθητές έχουν περισσότερες ικανότητες 

από τους εκπαιδευτικούς και περισσότερες γνώσεις χειρισμού των υπολογιστών, 

(Αναγνωστάκης, Μαργετουσάκη, Μιχαηλίδης, 2008). 

Οι Mondada et al, (2017) στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

διστάζουν να ενσωματώσουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική στις τάξεις τους, διότι 

θεωρούν πως είναι ένα ακριβό και περίπλοκο είδος τεχνολογίας και πως λίγα 

ερευνητικά project με καινοτόμες και ενδιαφέρουσες ιδέες φτάνουν στο επίπεδο 

παροχής δυνατότητας πρόσβασης και εφαρμογής στα σχολεία. Ακόμη, πολλοί 

δάσκαλοι είναι απρόθυμοι να ακολουθήσουν αβέβαιες/ρευστές τάσεις και 

προτιμούν να επενδύουν σε σίγουρα, σταθερά εργαλεία (σε αντίθεση με την 

τρέχουσα καταναλωτική τάση τεχνολογίας).  

H Γεωργοπούλου (2017) επισημαίνει ότι ο μεγάλος ενθουσιασμός των μικρών 

σε ηλικία μαθητών σχετικά με την δημιουργία ενός ρομπότ λειτούργησε ως 

κατασταλτικός παράγοντας στη ροή των δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια του 

εργαστηρίου ρομποτικής. Όσον αφορά πρακτικά θέματα, είναι λογικό τα παιδιά 

άθελά τους να προκαλούν κάποιες φθορές στα υλικά. Παρόλα αυτά, μόνο παίρνοντας 

αυτό το ρίσκο, προωθείται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών με τα εργαλεία 

μάθησης. 
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Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει είναι η επάρκεια του εκπαιδευτικού 

της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λόγω του ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με 

ραγδαίους ρυθμούς, όσο καλά και να έχει εκπαιδευτεί ή καταρτιστεί ένας 

εκπαιδευτικός, πολύ γρήγορα η εκπαίδευση αυτή θα ξεπεραστεί. Η συνεχής 

επιμόρφωση που είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών μειώνονται λόγω έλλειψης χρόνου, υψηλού κόστους και έλλειψης 

επιμορφωτών με κατάλληλες γνώσεις. Επίσης, η εξειδίκευση καθίσταται δύσκολη για 

τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ο οποίος καλείται να διδάσκει όλα 

τα μαθήματα), (Αναγνωστάκης, Μαρεγουσάκη, Μιχαηλίδης, 2008). Σήμερα, είναι 

επιτακτική η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες 

αξιοποίησης της Ρομποτικής τεχνολογίας και ενσωμάτωσής της στην τάξη. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Alimissis (2012), οι περισσότερες χρήσεις 

τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένης της Ρομποτικής) στα σχολεία σήμερα δεν 

υποστηρίζουν τις προαναφερθείσες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι νέες τεχνολογίες απλώς ενισχύουν τους παλιούς τρόπους 

διδασκαλίας και μάθησης. Τα σημερινά τυπικά σχολικά επιστημονικά εργαστήρια 

δεν φαίνονται κατάλληλα για την προώθηση της κριτικής σκέψης, της επίλυσης 

προβλημάτων, της δημιουργικότητας, της ομαδικής εργασίας και της επικοινωνίας, 

δεδομένου ότι είναι σχεδιασμένα για αυστηρές, πειθαρχημένες και γραπτές 

εμπειρίες, (Blikstein, 2013). 

Ως τώρα, η Ρομποτική βιομηχανία στοχεύει κυρίως στη χρήση προ-

προγραμματισμένων ρομπότ. Οι τρόποι με τους οποίους γίνονται και 

προγραμματίζονται τα ρομπότ είναι ένα "μαύρο κουτί" για τους χρήστες τους. 

Δυστυχώς, η ίδια μέθοδος "μαύρου κουτιού" ακολουθείται πολύ συχνά μέσα στις 

εκπαιδευτικές ρομποτικές εφαρμογές όπου το ρομπότ έχει κατασκευαστεί ή 

προγραμματιστεί εκ των προτέρων και εισάγεται στη μαθησιακή δραστηριότητα σε 

τελικό στάδιο ή σαν παθητικό εργαλείο, (Mitnik, Nussbaum & Soto, 2008). Ο 

συλλογισμός πίσω από τη μέθοδο του "μαύρου κουτιού" βασίζεται συχνά στην 

αντίληψη ότι η κατασκευή και ο προγραμματισμός ενός ρομπότ είναι μία πολύ 

απαιτητική δουλειά για τα παιδιά. Ωστόσο, οι δυσκολίες αντίληψης των εργασιών 

Ρομποτικής έχει αποδειχθεί ότι οφείλονται στον ελλιπή σχεδιασμό και όχι σε 

γνωστικές ελλείψεις των μαθητών (Blikstein, 2013). 
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Τέλος, η εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας καθίσταται πραγματικά δύσκολη υπόθεση όταν το ίδιο το σχολικό 

σύστημα πιέζει τους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα με 

συχνή επιβολή τεστ και διαγωνισμάτων. Οι δάσκαλοι συχνά την αποφεύγουν, 

εφόσον η χρήση της δεν θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στα γνωστικά σχολικά 

τεστ, ούτε θα τους βοηθήσει ν’ αποκτήσουν τις συγκεκριμένες γνώσεις που 

«απαιτούν» τα σχολικά εγχειρίδια. Το ίδιο συμβαίνει και με το χρόνο που διαθέτουν 

οι δάσκαλοι για ανάληψη πρωτοβουλιών εξαιτίας του περιορισμού που τους 

«επιβάλλεται» από το εκπαιδευτικό σύστημα, (N. R.-Stieber & F. Eyssel, 2016). 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το επίπεδο επάρκειας του 

εκπαιδευτικού, η ελλιπής επιμόρφωση, η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη Ρομποτική 

και η έλλειψη αυτοπεποίθησης στις τεχνολογικές τους ικανότητες επιδρούν 

σημαντικά στην αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.  

Επιπλέον, για την ορθή επίτευξη της προσπάθειας εισαγωγής της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής στη δημοτική εκπαίδευση, τίθεται αναγκαία η συνεργασία ανάμεσα 

στους βασικούς συντελεστές: τους δασκάλους που φέρουν ευθύνη για το 

περιεχόμενο που διδάσκεται στις τάξεις τους, τους υπεύθυνους διαμόρφωσης του 

αναλυτικού προγράμματος και τους τεχνικούς/μηχανικούς των ρομποτικών 

εφαρμογών που παρέχουν τεχνική υποστήριξη, (Romero E., Lopez A., Hernandez O., 

2012). 

 

3.8 Τρόποι αλλαγής πεποιθήσεων εκπαιδευτικών 
Για την αλλαγή των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών-όσον αφορά στην 

ένταξη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη διδακτική πράξη- οι έρευνες 

επικεντρώνονται στην γενικότερη ένταξη των καινοτόμων τεχνολογιών και σπάνια 

εξειδικεύουν στη ρομποτική. Σύμφωνα με τους Kim et al. (2013), παρόλο που η 

ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας συνεπάγεται αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, 

εντούτοις δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα για τις  αντιλήψεις που φέρουν οι δάσκαλοι  

ως προς αυτή την ενσωμάτωση. 

Σημειώνουν ότι χρειάζεται απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψιν οι 

πεποιθήσεις των δασκάλων,  ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας. 
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Δηλαδή, οφείλουν να μελετηθούν οι πεποιθήσεις τους για τη φύση της γνώσης και 

της μάθησης, ώστε να υπερβαίνουν τα όποια εμπόδια παρουσιάζονται. Η συσχέτιση 

όμως των παραπάνω δεν υπονοεί και αιτία. Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για αλλαγές 

στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να οδηγηθούν σε 

αποτελεσματικότερους τρόπους διδασκαλίας, θα καταδείξει το ποσοστό στο οποίο 

επηρεάζεται, τελικά, η χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

Παρόλα αυτά, η αλλαγή πεποιθήσεων είναι δύσκολη υπόθεση που γίνεται 

σταδιακά και χρειάζεται χρόνο. Πολλές προτάσεις ισχυρίζονται ότι αυτό μπορεί να 

συμβεί μέσω της παρατήρησης, της πρακτικής εξάσκησης, του αναστοχασμού και 

της κοινωνικής-πολιτισμικής υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, οι στρατηγικές που 

προτείνονται προϋποθέτουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών κι έχουν  ως 

κεντρικό στόχο την αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, εφόσον η δημιουργία και 

οικοδόμηση μιας κοινότητας είναι σημαντική παράμετρος για τη γενικότερη 

επαγγελματική εξέλιξη των δασκάλων.  

Σύμφωνα με τους Donnelly, McGarr & O’Reilly (2011), η αποτελεσματικότερη 

πηγή αλλαγής στους εκπαιδευτικούς αποτελεί η ύπαρξη των άλλων δασκάλων, 

γεγονός που επιβεβαιώνουν στην εργασία τους και οι Wu, Ye & Looi (2015). 

Απέδειξαν ότι κατά την ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας, οι δάσκαλοι εμπέδωσαν τη 

γνώση περιεχομένου του αντικειμένου και απέκτησαν τις απαιτούμενες διδακτικές 

δεξιότητες για την εφαρμογή του, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με άλλους 

δασκάλους. Δείχνουν ότι οι δάσκαλοι μοιράζονται παρόμοιους προβληματισμούς 

όταν υιοθετούν μια καινοτομία και αποδέχονται συμβουλές και υποδείξεις από 

συναδέλφους, οδηγώντας τους σε μια περισσότερο στοχευμένη και ρεαλιστική λύση 

σε ενδεχόμενα προβλήματα.  

Εντούτοις, αρκετές από τις αναφορές των δασκάλων στη μελέτη των Mama & 

Hennessy (2013) παρουσιάζουν ότι οι ίδιοι κατέχουν μια εσφαλμένη εικόνα για την 

πραγματικότητα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Βάσει αυτής, ο κάθε εκπαιδευτικός 

αποδίδει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εξηγεί διαφορετικά την όλη τεχνολογική 

διαδικασία, χάρη στις διαφορετικές πεποιθήσεις του. Το κύριο συμπέρασμα της 

έρευνας είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν οφείλεται στην έλλειψη εξοπλισμού ή 

σε άλλα εξωτερικά εμπόδια, αλλά στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο 

της. 
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 Επιπροσθέτως, οι Mundy, Kupczynski & Kee (2012) αναφέρουν πως δεν 

επαρκεί η γνώση της χρήσης της τεχνολογίας αλλά χρειάζεται και η γνώση του πώς 

εντάσσεται η τεχνολογία στο ΑΠ. Θέτουν όμως και μια άλλη παράμετρο στο θέμα, 

μελετώντας τους νέους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν καλά τις τεχνολογίες (digital 

natives) ,ωστόσο δεν έχουν διδαχθεί το πώς να τις εντάξουν αποτελεσματικά στο 

μάθημα προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του ΑΠ.  

Η αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού ως προς τη χρήση της ρομποτικής και οι 

θετικές πεποιθήσεις του γι’ αυτήν μπορούν να ενισχυθούν/επιβεβαιωθούν όχι μόνο 

με επιμορφώσεις και με περαιτέρω εκμάθηση  του αντικειμένου αλλά -κυρίως- μέσω 

της χρήσης της, (Elkin, Sullivan & Bers, 2014). Σύμφωνα με τους Chien, Wu & Hsu 

(2014), η συχνότητα θετικών πεποιθήσεων για την καινοτομία αυξάνεται  με  βάση 

τον βαθμό χρήσης της από τους δασκάλους. Συνεπώς, οι δάσκαλοι οφείλουν να 

κατανοήσουν μια καινοτομία με στόχο να μειωθεί ο βαθμός αβεβαιότητάς τους για 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής (Wu, Ye & Looi, 2015).  

Η παραπάνω διαδικασία μελετήθηκε από τον Rogers (2003) ο οποίος 

διαπίστωσε ότι ακολουθεί πέντε διαδοχικά στάδια. Οι Wu, Ye & Looi (2015) τέλος, 

περιγράφουν ένα μαθησιακό μοντέλο (Mobile Seamless Learning) που έρχεται σε 

αντίθεση με τα προηγούμενα και όπου δάσκαλοι ανέπτυξαν την ετοιμότητά τους για 

την εφαρμογή μιας καινοτομίας σε μεταγενέστερη φάση, ανεξαρτήτως διδακτικού  

προφίλ και σχολικού πλαισίου. 

 

3.9 Αξιοσημείωτα Ευρήματα 
Με βάση τις έρευνες που διερευνήθηκαν παραπάνω, αναδείχθηκαν ορισμένα 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αποβούν χρήσιμα για 

μελλοντικές έρευνες, καθώς και για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Έτσι, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι μία από τις έρευνες κατέδειξε πως όσο πιο 

μεγάλοι ηλικιακά ήταν οι συμμετέχοντες τόσο πιο θετικοί ήταν στη χρήση της 

Ρομποτικής, γεγονός αξιοσημείωτο, εφόσον οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι, συνήθως, 

περισσότερο εξοικειωμένοι από τους μεγαλύτερους, (J. Kennedy, S. Lemaignan & T. 

Belpaeme, 2016). 
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Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών της έρευνας των Reich-

Stiebert & Eyssel, (2016), δήλωσε ότι αν θα χρησιμοποιούσε την Εκπαιδευτική 

Ρομποτική, θα το πραγματοποιούσε κυρίως στα πλαίσια διδασκαλίας θετικών 

μαθημάτων, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Πληροφορική, και όχι τόσο για τη 

διδασκαλία μαθημάτων όπως η Γλώσσα, τα Αγγλικά ή η Γυμναστική. Υποστηρίζουν 

δε ότι τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο σε δραστηριότητες 

δημιουργικής μάθησης ή για την κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας παρά 

σαν βοηθητικό μέσο ή εργαλείο διδασκαλίας και τέλος θεωρούν ότι η εκπαίδευση 

βασισμένη στα ρομπότ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε βιωματικές- 

δημιουργικές δραστηριότητες. 

Οι N. R.-Stieber & F. Eyssel (2016) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν 

ασχοληθεί προηγουμένως με τη Ρομποτική κατά δική τους επιθυμία και βούληση, 

ήταν περισσότερο δεκτικοί στο να τα χρησιμοποιήσουν και στην τάξη, σε σχέση με 

εκείνους που γνώριζαν ελάχιστα πράγματα γύρω από αυτή. Επίσης, στην έρευνα των 

Hu et al (2003), παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι θεωρούσαν τη Ρομποτική χρήσιμη και ωφέλιμη από πριν, σε σχέση με αυτούς 

που θέλησαν να δοκιμάσουν να τη χρησιμοποιήσουν. 

Οι Bers, Seddighin & Sullivan (2013) αναφέρουν ότι οι δάσκαλοι μικρών 

τάξεων παρουσιάζουν έλλειψη γνώσεων και κατανόησης για την Τεχνολογία και τη 

Μηχανική καθώς και για τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις ανάπτυξης αυτών των 

επιστημών στις τάξεις τους. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται μεν τη σπουδαιότητα 

και την ανάγκη εισαγωγής της εκπαίδευσης STEM και των νέων τεχνολογιών στην ΠΕ 

μέσω δραστηριοτήτων και εργαστηρίων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες του 21ου 

αιώνα, (Smyrnova-Trybulska et al, 2016) και ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν την 

αλλαγή στις τάξεις τους, εντούτοις θα το κάνουν μόνο κάτω από τις κατάλληλες γι’ 

αυτούς συνθήκες. 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα προκύπτει από την έρευνα της O. S. Jarrett 

(1999), όπου οι δάσκαλοι που διέθεταν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την ώρα της 

διδασκαλίας, έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με την εξέλιξη της Επιστήμης 

και της Τεχνολογίας.  

Επιπλέον, σε μια άλλη μελέτη που διερευνήθηκαν οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων απέναντι στα εκπαιδευτικά ρομπότ 
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στην Κορέα, διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι ήταν πιο επικριτικοί απέναντι στην ιδέα 

της ενσωμάτωσης των ρομπότ στα σχολεία από ότι οι φοιτητές και οι γονείς (Lee et 

al, 2008). Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη από τους Kim και Lee (2015), διερευνήθηκαν 

οι στάσεις 140 δασκάλων από την Κορέα απέναντι στα εκπαιδευτικά ρομπότ 

χρησιμοποιώντας την NARS, ερευνητικό εργαλείο το οποίο μετράει την αρνητική 

στάση που έχει κάποιος απέναντι στα ρομπότ,(Nomura et al, 2006). Ομοίως, τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Κορέα έχουν αρνητικές στάσεις απέναντι στα ρομπότ. 

Ωστόσο, για τον Δ. Αλιμήση (2008), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν ως ενδιαφέρον και λειτουργικό το προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο 

εφαρμογής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής. Θεωρούν τις 

προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες ως μια ενδιαφέρουσα διαθεματική 

πρακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία μαθημάτων τεχνολογίας και επιστημών, 

κατάλληλη για να δώσει ερεθίσματα στους μαθητές και να κινητοποιήσει το 

ενδιαφέρον τους για την επιστήμη και την τεχνολογία. 

Τέλος, μέσω της έρευνας που διεξήγαγαν οι M. Chevalier, F. Riedo & F. 

Mondada (2016), προέκυψε ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται φόβο όταν 

πρόκειται να εισάγουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική στην τάξη τους, καθώς πιστεύουν 

ότι τη σημερινή εποχή οι μαθητές φέρουν περισσότερες γνώσεις και είναι άκρως 

ενημερωμένοι τεχνολογικά, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ανασφαλείς και 

διστακτικοί στην ιδέα της ενασχόλησής τους μαζί της.  Παρόλα αυτά, ο μεγαλύτερος 

αριθμός των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης έρευνας έδειξε ότι θεωρεί την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική πολύ ενδιαφέρουσα και οι δάσκαλοι αισθάνονται 

ανυπόμονοι να καταρτιστούν πάνω σ’ αυτή και να εξοπλιστούν με πολύτιμες γνώσεις 

και εφόδια.  

Στην έρευνα που διεξήγαγε η Α. Βαρμάζη (2018), οι άντρες δήλωσαν στην 

πλειοψηφία τους ότι η δουλειά των μαθητών είναι πιο δημιουργική όταν 

ασχολούνται με την ρομποτική σε σχέση με τις γυναίκες, όπου ένα μεγάλο ποσοστό 

έτεινε σε πιο ουδέτερη στάση. Πράγματι, οι απαντήσεις των αντρών στην 

πλειοψηφία τους ήταν απόλυτα σύμφωνες σε αντίθεση με τις γυναίκες του 

δείγματος, η πλειοψηφία των οποίων (66.7%) συμφώνησε αλλά υπήρχε και ένα 
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αρκετά μεγάλο ποσοστό με ουδέτερη στάση (25%) και ένα ποσοστό (8.3%) το οποίο 

διαφώνησε. 

Για τις τάξεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι 

μπορεί να ξεκινήσει από νωρίς, ακόμα και από την προσχολική ηλικία κάτω από 

προϋποθέσεις και με συγκεκριμένες πλατφόρμες ή μεθόδους. Η έρευνα σ’ αυτό το 

ερώτημα έχει δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Προηγούμενα ευρήματα των 

Kim, Choi & Baek (2014) και Theodoropoulos, Antoniou & Lepouras (2017) σχετικά με 

τις απόψεις που κρίνουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική κατάλληλη μόνο για τις 

μεγάλες τάξεις του δημοτικού, δεν επιβεβαιώθηκαν, ωστόσο τα στοιχεία για 

αποτελεσματική ένταξή της από μικρές τάξεις γίνονται όλο και περισσότερα (Fridin, 

2014). 

 

3.10 Τι είναι τα «Αυτόνομα-Ανθρωποειδή Ρομπότ» 
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση ενδιαφέροντος από 

πολλούς ερευνητές για τη χρήση του ανθρωποειδούς ρομπότ στην εκπαίδευση. 

Πολλές από αυτές τις έρευνες αφορούν παιδιά Προ-δημοτικής και Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τους Beer et al (2014), με τον όρο «αυτόνομα» ορίζονται εκείνα 

τα ρομποτικά συστήματα που έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το περιβάλλον 

τους και να δράσουν μέσα σ’ αυτό με σκοπό να επιτύχουν έναν συγκεκριμένο στόχο, 

χωρίς την παροχή εξωτερικού ελέγχου και επίβλεψης. Όπως αναφέρεται και στην 

έρευνα των Sherholt et al (2014) από τους εκπαιδευτικούς, η ρομποτική τεχνολογία 

χρειάζεται να εντάσσεται στη δυναμική της σύγχρονης τάξης υιοθετώντας 

λειτουργικούς ρόλους, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος που έχει στη 

διάθεσή του ο δάσκαλος. 

Γίνεται αντιληπτό, ότι η δημιουργία αυτού του είδους των αυτόνομων- 

ανθρωποειδών ρομπότ δεν αποσκοπεί απλώς στην εκτέλεση συγκεκριμένων στόχων-

ενεργειών ή στη δημιουργία αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, αλλά στο να 

«συνδεθεί» με τους μαθητές και να υλοποιήσει την ανάγκη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων.  
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Για παράδειγμα οι Kanda, Sato, Saiwaki και Ishiguro (2007) δημιούργησαν το 

ανθρωποειδές ρομπότ Robovie με μηχανισμούς κοινωνικοποίησης. Ο στόχος τους 

ήταν να αναπτύξουν ένα επικοινωνιακό ρομπότ που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

σχολεία και μουσεία και να αλληλοεπιδρά με τα άτομα μέσω κινήσεων σώματος και 

ομιλίας. Τοποθέτησαν το ρομπότ για δύο μήνες σε ένα δημοτικό, σε μια πέμπτη τάξη 

με 37 μαθητές (18 αγόρια και 19 κορίτσια), ηλικίας 10-11 χρονών. Το ρομπότ έμπαινε 

στην τάξη μετά το μεσημέρι για τριάντα λεπτά. Από τα παιδιά ζητήθηκε να φοράνε 

καρτέλα με το όνομα τους, για την αναγνώριση τους από το ρομπότ, όπως και επίσης 

για τη ευκολία στη χρονομέτρηση της ώρας που το παιδί «ασχολείται» με το ρομπότ. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ρομπότ διατήρησε συνεχή επικοινωνία με τα παιδιά 

για δύο μήνες και είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους, δηλαδή κατάφερε να γίνει φίλος με 

τα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα ανθρωποειδή 

ρομπότ μπορούν να δημιουργήσουν μακροχρόνιες κοινωνικές σχέσεις με 

ανθρώπους. 

Σε παρόμοια μελέτη, οι Tanaka και Matsuzoe (2012) ερεύνησαν την ιδέα του 

CRR στην μάθηση των παιδιών μέσω διδασκαλίας – δηλαδή εάν τα παιδία μπορούν 

να μάθουν διδάσκοντας το ρομπότ (learning by teaching). Η μελέτη έγινε με 17 παιδιά 

και χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια. Πρώτο στάδιο: προ-δοκιμή – μια δοκιμή για να 

έρθουν τα παιδία σε επαφή με τον εντοπισμό και επιλογή τεσσάρων ρημάτων που 

δεν γνώριζαν. Δεύτερο στάδιο: περίοδος μάθησης – στην αρχή του μαθήματος ο 

καθηγητής διδάσκει στα παιδιά και στο ρομπότ τα ρήματα και στην συνέχεια ζητά 

από το παιδί να διδάξει στο ρομπότ τα ρήματα. Τρίτο στάδιο: ελεύθερη περίοδος – 

διαρκεί 10 λεπτά στα οποία τα παιδιά παίζουν ελεύθερα με το ρομπότ χωρίς να 

λαμβάνει μέρος ο καθηγητής. Το ρομπότ ζητά από τα παιδί να το διδάξει. Τέταρτο 

στάδιο: μετά-δοκιμή – το παιδί εξετάζεται αν μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις που 

δεν μπορούσε να απαντήσει στην προ-δοκιμή. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποστήριξαν την ιδέα του CRR και ότι το ρομπότ μπορεί να προωθήσει τη μάθηση 

των παιδιών με το να διδάσκουν τα ίδια στο ρομπότ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 

αυτό επιτυγχάνεται όταν γίνουν σχετικές δραστηριότητες στη τάξη με την 

καθοδήγηση του καθηγητή και δεν συνιστά την αντικατάσταση του καθηγητή από το 

ρομπότ, (Tanaka & Matsuzoe, 2012). 
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Από τα παραπάνω παραδείγματα ερευνών συμπεραίνεται ότι η ενσωμάτωσή 

τους κρίνεται περισσότερο περίπλοκη και σημαντική σε σχέση με τα υπόλοιπα 

ρομποτικά συστήματα, καθώς φέρουν ισχυρές επιπτώσεις σε ψυχολογικό, 

επικοινωνιακό και συναισθηματικό επίπεδο σε συνδυασμό με το σχεδιασμό τους, την 

ασφάλεια και άλλους παράγοντες που ήδη είχε υπόψιν της η επιστημονική 

κοινότητα, (Heerink, 2011).  

 Σύμφωνα με τους Hyun, Park, Jang, & Yeon (2010), τα «αυτόνομα ρομπότ» 

αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς χρήσιμα εργαλεία ή πολύτιμους βοηθούς, ενώ 

οι μαθητές τα αντιμετωπίζουν άλλοτε ως «φίλους» τους και άλλοτε ως μια επιπλέον 

«μορφή εξουσίας». Για παράδειγμα, την έρευνα των Sherholt et al (2014) οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν αυτά τα ρομπότ να 

είναι σε θέση να δρουν αυτόνομα και να ενισχύουν τη διεξαγωγή του μαθήματος 

συντονίζοντας τις υπόλοιπες ομάδες μαθητών τη στιγμή που οι ίδιοι ασχολούνται με 

κάτι άλλο.  

 Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την αποδοχή των 

αυτόνομων ρομπότ από τους εκπαιδευτικούς και μάλιστα σχετίζονται με τους ίδιους. 

Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι το φύλο. Οι άντρες συμμετέχοντες της 

έρευνας έδειξαν περισσότερο πρόθυμοι να ενσωματώσουν με τα ρομπότ σε σχέση 

με τις γυναίκες, Heerink et al., 2006). Ακόμη, υπήρξε αρνητική συσχέτιση όσο αφορά 

στην ηλικία και στην πρόθεση των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν τα ρομπότ 

στην τάξη, (Heerink et al., 2006) αν και το συγκεκριμένο εύρημα δεν έχει σημειωθεί 

σε αντίστοιχη έρευνα. Αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε επίσης και ανάμεσα στο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την αντιμετώπιση του ανθρωποειδούς ρομπότ ως μια 

αυτόνομη-κοινωνική συσκευή, (Heerink et al., 2011).  

 Στην έρευνα των Tay et al. (2013), η εισαγωγή των ρομπότ επέφερε μείωση 

του άγχους των εκπαιδευτικών και ενίσχυσε σημαντικά την επιθυμία για την  

αλληλεπίδραση μαζί τους. Αντιθέτως, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας 

των Ezer, Fisk, & Rogers (2009) αντιμετώπιζε τα ρομπότ περισσότερο ως μηχανές 

παρά ως «κοινωνικές οντότητες» και επιδίωκε να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στις 

λειτουργίες του ρομπότ και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την πορεία του μαθήματος και 

τις βασικές αποφάσεις, (Zaad & Allouch, 2008).  
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 Τέλος, η «προσωπικότητα» του ρομπότ αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό 

παράγοντα που επηρέασε τη δεκτικότητα των εκπαιδευτικών ως προς αυτό. Για 

παράδειγμα, ένα αρκετά κοινωνικό και εξωστρεφές ρομπότ αποδείχθηκε ότι 

προτιμάται περισσότερο από εκπαιδευτικούς με πιο χαμηλό κοινωνικό προφίλ, (Saini 

et al., 2005). 

 

3.11 Ηθικοί προβληματισμοί 
Από τις απαρχές ακόμα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και ρομπότ, έχουν 

προκύψει ποικίλοι προβληματισμοί και ανησυχίες από τη σκοπιά των ερευνητών, οι 

οποίοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ηθικό πλαίσιο ενσωμάτωσης και χρήσης 

τους, (Riek & Howard,2014). Αν πρόκειται στο μέλλον να υπάρχει καθημερινή τριβή 

των μαθητών με τα εκπαιδευτικά ρομπότ, εύλογα συνεπάγεται ότι θα δημιουργηθεί 

κάποιου είδους κοινωνική σχέση μεταξύ τους και θα αντιμετωπίζονται από τα παιδιά 

ως «κοινωνικές οντότητες».  

 Όπως αναφέρεται στην έρευνα των (Reich-Stiebert & Eyssel, 2016) σύμφωνα 

με τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας για τα εκπαιδευτικά ρομπότ, η 

πλειοψηφία εξέφραζε ανησυχίες αφενός για το ότι τα ρομπότ ενδέχεται να 

αντικαταστήσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών και αφετέρου το ρόλο των 

ίδιων των δασκάλων. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας πάνω στην «ηθικότητα» των ρομπότ, έχει προσπαθήσει να 

διερευνήσει το ζήτημα της αντικατάστασης, (Coeckelbergh, 2012, Decker, 2008).  

Επιπρόσθετα, η διεθνής έρευνα μελετάει διαρκώς την ανθρώπινη τάση να 

δημιουργεί κοινωνικούς δεσμούς με τα ρομπότ, ώστε να αναπτύξει στρατηγικές για 

το σχεδιασμό και τη χρήση των κοινωνικών ρομπότ, με απώτερο σκοπό την 

υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και τη μη υπονόμευση των διαπροσωπικών 

σχέσεων, (Calo, 2011).  

 Η διδασκαλία «συνεργατικού» χαρακτήρα μπορεί να συνεισφέρει 

αποτελεσματικά σ’ αυτή την κατεύθυνση. Όπως αυτή η μέθοδος εστιάζει στο πως θα 

όφειλαν οι μαθητές να αλληλοεπιδρούν ιδανικά, έτσι και η διδασκαλία με τη χρήση 

αυτών των ρομπότ θα κατευθύνει τη «συμπεριφορά» των ρομπότ, υιοθετώντας τις 

αρχές της. Βασική προτεραιότητα παραμένουν πάντα οι διαπροσωπικές σχέσεις 
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μεταξύ των παιδιών. Ωστόσο, μια πιθανή αποτελεσματική χρήση θα αποτελούσε η 

ανάπτυξη κατάλληλης συμπεριφοράς των ρομπότ, ώστε να «μεταφέρουν» στα 

παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να συνεργαστούν ομαλά μεταξύ τους.  

 Μια επιπλέον ανησυχία σχετίζεται με θέματα παραβίασης ιδιωτικότητας. Στα 

αποτελέσματα της έρευνας των Reich-Stiebert & Eyssel (2016) σημειώθηκαν 

ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας όσο αφορά στη χρήση και ενσωμάτωση 

τέτοιου είδους ρομποτικών συστημάτων. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για 

τους ερευνητές, καθώς είναι αναμενόμενο ότι τα ρομπότ φέρουν δεξιότητες 

απομνημόνευσης και ηχογράφησης των δεδομένων από το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκονται, (Calo,2011).  

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, συνηγορεί υπέρ του προβληματισμού για την 

παραβίαση της ιδιωτικότητας, με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα της εύρεσης τρόπων 

και στρατηγικών αποφυγής δυσμενών καταστάσεων και εστίασης αποκλειστικά στην 

ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. 

 Προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων συνίσταται  ως λύση η απλούστευση 

της χρήσης του ρομπότ κατασκευαστικά και η μεγιστοποίηση της «διαφάνειας», 

καθιστώντας τους χρήστες ικανούς να αναγνωρίζουν πότε καταγράφονται τα 

λεγόμενά τους και πότε όχι.  

 Υπό την αντιμετώπιση αντίστοιχων «ηθικοκοινωνικών» ζητημάτων, η 

περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης ανθρώπου- κοινωνικού ρομπότ είναι πλέον 

απαραίτητη μέσα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ούτως ώστε να επιτευχθεί 

κατάλληλα και χωρίς ενδοιασμούς η ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους.  

 

3.12 Ερευνητικά Κενά  
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός ερευνών για την 

εκπαιδευτική ρομποτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότερες αφορούν 

την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την Επαγγελματική εκπαίδευση. Επιπλέον, 

διατίθεται περιορισμένη έρευνα που να εξετάζει τις στάσεις και τις αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Ακόμη, διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η εκπαιδευτική χρήση των 
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ρομπότ είναι αποτελεσματική στην επιστήμη και τη μαθηματική εκπαίδευση όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μελέτες δεν έχουν εξετάσει τους ψυχολογικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τους χρήστες της νέας τεχνολογίας, παρά μόνο τους 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως το φάσμα των οικονομικά προσιτών ρομποτικών 

πλατφορμών και των έτοιμων υλικών για ένα μαθησιακό περιβάλλον που 

υποστηρίζεται από ρομπότ, (Park & Han, 2016). Τέλος, οι έρευνες που έχουν γίνει σε 

παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική αφορούν κυρίως τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες οι οποίες  να 

μελετούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις άλλων ενδιαφερομένων, όπως είναι οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι γονείς. 
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                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεραίνουμε ότι η εκπαιδευτική αξία 

της ρομποτικής είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, οι έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα περιορισμένες παρόλο που αυτοί θα κληθούν να 

εφαρμόσουν την εκπαιδευτική ρομποτική σε μια τάξη. Οι στάσεις και οι πεποιθήσεις 

που φέρουν οι δάσκαλοι της Πρωτοβάθμιας γύρω από την Ε.Ρ. αποτελούν κρίσιμους 

εσωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν 

σε μεγάλο βαθμό τη σχολική πραγματικότητα, ως προς την αποδοχή ή απόρριψη της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.  

Επομένως, η μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την Ε.Ρ. κρίνεται αναγκαία, εφόσον χρειάζεται να διερευνηθούν οι λόγοι 

που καθιστούν «στάσιμη» την εισαγωγή της Ε.Ρ. στα σχολεία. Με βάση την 

ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες (κυρίως στο εξωτερικό), 

μπορεί να δοθεί εν μέρει απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα για το πως 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας την Ρομποτική και την εισαγωγή 

της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί προσχολικής 

εκπαίδευσης της χώρας μας, έχουν μια ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στην 

εκπαιδευτική ρομποτική. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζουν σε ερευνά τους οι 

Fridin και Belokopytov (2014) μιας και κατέγραψαν θετικές στάσεις και αισθήματα 

ευχαρίστησης των εκπαιδευτικών, απέναντι στη χρήση των ρομπότ. Θετικές στάσεις 

είχαν καταγράψει και οι Theodoropoulos, Antoniou και Lepouras (2017) σε έρευνα 

τους. Η εκπαιδευτική ρομποτική θεωρείται από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

ένα σύγχρονο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό εργαλείο ικανό να αλλάξει τον τρόπο 

διδασκαλίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον το δικό τους αλλά και των μαθητών.  

Ένα μεγάλο ποσοστό διαβλέπει ότι μέσω αυτής αναπτύσσονται πλήθος από 

σημαντικές δεξιότητες στους μαθητές, όπως είναι η επίλυση προβλήματος, η 

μεταγνώση, ο συλλογισμός, οι κοινωνικές δεξιότητες, η αυτοεκτίμηση και η 

υπολογιστική σκέψη, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τις ανάγκες που έχει 
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δημιουργήσει ο 21ος αιώνας. Πράγματι, η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει αναγνωριστεί 

πολλές φορές ως προς τα πλούσια μαθησιακά οφέλη που παρέχει, (Τσοβόλας & 

Κόμης, 2010), (Αναγνωστάκης & Μακράκης, 2010), 

 Επιπλέον, τα κίνητρα που δημιουργεί στους μαθητές ως προς την 

ενασχόλησή τους μαζί της αποτελούν έναν επιπλέον λόγο που ωθεί τους 

εκπαιδευτικούς να την εντάξουν στο μάθημά τους, μιας και ταυτίζεται πλήρως με τη 

σύγχρονη πραγματικότητα του μαθητή και εφόσον το ενδιαφέρον τους γύρω απ’ τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας μειώνεται όλο και περισσότερο. 

Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών στις έρευνες αισθάνεται 

αμφιβολίες ως προς την ένταξη της Ε.Ρ. και δηλώνει πως μάλλον δεν θα την ενέτασσε 

στην τάξη του. Θέτουν, ως άμεση ανάγκη, την εξάσκησή τους πάνω στη Ρομποτική 

πριν την εφαρμόσουν, ενώ δεν παραλείπονται τα συναισθήματα φόβου για το αν θα 

καταφέρουν να επιμορφωθούν εύκολα. Επίσης, διαθέτουν ανασφάλεια για το αν θα 

μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη Ρομποτική στη διδακτική πράξη και ανησυχία 

μήπως οι μαθητές έχουν περισσότερο ανεπτυγμένες δεξιότητες στη Ρομποτική από 

τους ίδιους, (Chevalier, Riedo, & Mondada, 2016). 

Κάποιοι από αυτούς, κρίνουν ότι η ρομποτική δεν είναι και τόσο αναγκαία, 

καθώς δεν προετοιμάζει τους μαθητές για τα καθορισμένα αποτελέσματα και τα 

υποχρεωτικά τεστ. Παρόλο που αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της  για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση, πιστεύουν ότι είναι χρονοβόρα και ενδέχεται να τους εμποδίσει να 

καλύψουν την ετήσια διδακτέα ύλη. Ακόμη, ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων 

δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερη διοικητική υποστήριξη, ευκολότερη πρόσβαση, 

καλή συνεργασία με τη σχολική διεύθυνση, ενίσχυση εξοπλισμού του εργαστηρίου 

και  τεχνολογική υποστήριξη, ώστε να αποκτήσουν θετικότερη στάση απέναντι στη 

Ρομποτική, (Khanlari, 2015). 

  Επιπρόσθετα, συμπεραίνεται ένας αριθμός από επιπλέον εμπόδια, που 

λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την αξιοποίηση και ενσωμάτωση της Ρομποτικής 

στις διδακτικές δραστηριότητες. Μερικά από αυτά βασίζονται σε προκαταλήψεις και 

λανθασμένες πεποιθήσεις σχετικά με το τι πραγματικά είναι η Ε.Ρ. και ποιες είναι οι 

συνέπειες γύρω από τη χρήση της. Τα περισσότερα, πηγάζουν κυρίως από την 

οργάνωση της εκπαίδευσης της χώρας. Ξεκινούν από την ελλιπή εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών και συνεχίζουν στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων.  
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Ακολουθούν, η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου προετοιμασίας και διδασκαλίας, η 

ελλιπής τεχνική και διδακτική υποστήριξη και η έλλειψη αυτοπεποίθησης στις 

τεχνολογικές τους δεξιότητες.  

  Έτσι, σχετικά με την υποστήριξη που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, 

προκειμένου να εντάξουν την Ρομποτική στη διδασκαλία τους, ανέφεραν 

επιμορφωτικά σεμινάρια, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, συνεργασία με τη 

διοίκηση του σχολείου και τεχνική υποστήριξη. Ακολουθούν ο ανθρώπινος 

παράγοντας, ο διαθέσιμος χρόνος, η χρηματοδότηση, η γονική υποστήριξη και η 

ενημέρωση των μαθητών. Τέλος, αναφέρθηκαν αρχικά οι υλικοτεχνικοί πόροι, ενώ 

ακολουθούν οι οικονομικοί πόροι, η τεχνική υποστήριξη και η επιμόρφωση.   

Τέλος, είναι βασικό να απαλλαχθούν οι εκπαιδευτικοί από την πίεση του 

χρόνου και της κάλυψης της προβαλλόμενης ύλης ως αυτοσκοπό, ώστε οι μαθητές 

να επωφεληθούν και να δημιουργηθούν ενεργοί πολίτες, που διαθέτουν όχι μόνο 

γνώσεις, αλλά γνωρίζουν και πως να τις αξιοποιούν στο καθημερινό τους περιβάλλον.    

 

 

4.1 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα                               
Σε μεταγενέστερη φάση, θα μπορούσαν να διερευνηθούν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα ρομπότ και 

τη χρήση αυτών στην Εκπαιδευτική Ρομποτική. Ένας τέτοιος παράγοντας θα 

μπορούσε να διερευνά τις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών τη στιγμή που 

ενσωματώνουν ένα νέο διδακτικό υλικό στην εκπαιδευτική διαδικασία και το 

κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών με τους οποίους καλούνται να διδάξουν. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να διαπιστωθεί αν το κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών 

παίζει ρόλο στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη ρομποτική και αν ο 

τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική οι μαθητές από 

διαφορετικές κοινωνικές τάξεις επηρεάζει τη στάση που τηρούν οι εκπαιδευτικοί 

απέναντι στα ρομπότ. 
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«Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986και 

τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν.1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν 

αποκλειστικά  προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά 

δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προιόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.»  
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