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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διδασκαλία της Κινηματικής και  πιο συγκεκριμένα της έννοιας της ταχύτητας 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα της διδακτικής της Φυσικής, διότι τα παιδιά 

αναπτύσσουν αντιλήψεις γύρω από την κίνηση από πολύ μικρή ηλικία, που 

παρουσιάζουν συνήθως, μεγάλη απόσταση από τις αντίστοιχες επιστημονικές. Επίσης οι 

ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα και η συνεργασία, σε συνδυασμό με τα θετικά 

μαθησιακά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, όταν συνδέεται στενά με διδακτικούς στόχους, 

οδηγούν όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς να την ενσωματώνουν στη διδακτική 

πράξη. 

Η  παρούσα εργασία προτείνει μια Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία για τη 

διδασκαλία της έννοιας της ταχύτητας  και της μέσης ταχύτητας σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού 

με την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και πιο συγκεκριμένα του σετ LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. Η ΔΜΑ που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ακολουθεί το 

μοντέλο, της βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research), προσπαθεί να 

ενσωματώσει τα αποτελέσματα ερευνών γύρω από τις παρανοήσεις και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αναφορικά με την έννοια της ταχύτητας και της μέσης 

ταχύτητας, καθώς και τις διδακτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση τους, στα πλαίσια 

της εννοιολογικής αλλαγής. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αρχές ένταξης 

της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδακτική πράξη και στις διδακτικές  προτάσεις σε 

θέματα κινηματικής, με την υποστήριξη της ρομποτικής, σύμφωνα  με τη διεθνή και 

εγχώρια βιβλιογραφία. Η εκπαιδευτική ρομποτική υποστηρίζει τη ΔΜΑ ως εργαλείο 
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μάθησης εκτός του καθαρού τομέα της ρομποτικής με στόχο να αναδείξει την έννοια της 

ταχύτητας, να υλοποιηθούν πειράματα, να συλλεχθούν δεδομένα, να μελετηθούν 

διαφορετικές καταστάσεις κίνησης και να εξαχθούν συμπεράσματα. Για τις 

προτεινόμενες δραστηριότητες της ΔΜΑ χρησιμοποιείται ένα ρομπότ-όχημα που είναι 

ήδη κατασκευασμένο και προγραμματισμένο από τον εκπαιδευτικό. Η μέθοδος 

διδασκαλίας που ακολουθείται είναι η διερευνητική μάθηση και πιο συγκεκριμένα 

αναπτύχθηκε και προτείνεται ένα ενιαίο φύλλο εργασιών στηριγμένο στο μοντέλο των 5Ε 

που μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη γνώση των εννοιών από τους μαθητές και σε 

καλύτερη κατανόηση των μαθησιακών διεργασιών από τους ερευνητές. Τέλος 

σχεδιάστηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης (test) που στοχεύει να χρησιμοποιηθεί για να 

μετατρέψει σε μετρήσιμους τους επιμέρους διακριτούς διδακτικούς στόχους της ΔΜΑ. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διδακτική της Φυσικής, Ταχύτητα, Παρανοήσεις, Διδακτική 

Μαθησιακή Ακολουθία, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Μοντέλο των 5Ε  
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF A TEACHING LEARNING SEQUENCE FOR TEACHING THE  

CONCEPT OF SPEED TO 5TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH EDUCATIONAL 

ROBOTICS 

ABSTRACT 

 

The teaching of Kinematics and more specifically the concept of speed is one of the 

most important topics in the didactic of Physics, because children develop misconceptions 

around motion from a very young age, which are usually a long way from the correspond-

ing scientific ones. Also the rapid technological changes make it imperative to develop 

new skills such as creativity and collaboration combined with the positive learning benefits 

that the use of educational robotics can bring to science teaching, when it is closely linked 

to teaching objectives. , lead more and more teachers to integrate it into teaching prac-

tice. 

The present research proposes a Teaching Learning Sequence for teaching the con-

cept of speed and average speed to 5th grade Primary school students with the support of 

Educational Robotics and more specifically the LEGO MINDSTORMS Education EV3 set. 

The TLC that was designed and developed follows the model of Design-based Research, 

trying to integrate the results of research around the misconceptions and difficulties faced 

by students regarding the concept of speed and average speed as well as and the teaching 

suggestions for dealing with them, in the context of conceptual change. Special emphasis 

is also given to the basic principles of integration of educational robotics in the teaching 

practice and to the teaching proposals in kinematics, with the support of robotics, accord-

ing to the international and domestic bibliography. Educational robotics supports TLC as a 

learning tool outside the pure robotics sector with the aim of highlighting the concept of 

speed, implementing experiments, collecting data, studying different states of motion and 

drawing conclusions. For the proposed activities of the TLC it’s used a robot-vehicle that is 

already built and programmed by the teacher. The teaching method which is followed is 

inquiry-based learning and more specifically a worksheet was developed and proposed 
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based on the 5E model that can lead to a deeper knowledge of the concepts by students 

and a better understanding of learning processes by researchers. Finally, an evaluation 

tool (test) was designed that aims to be used to transmit into measurable the individual 

distinct teaching objectives of the proposed TLC.  

 

Keywords: Physics Didactic, Speed, Misconceptions, Teaching Learning Sequence, Educa-

tional Robotics, 5Ε Model 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 

Η Κινηματική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα της διδακτικής της 

Φυσικής διότι τα παιδιά ήδη από τη βρεφική τους ηλικία αναπτύσσουν αντιλήψεις για 

την ταχύτητα (Möhring, Cacchione  & Bertin, 2012) και συνεχίζουν να αναπτύσσουν 

μεγαλώνοντας ως αποτέλεσμα των καθημερινών εμπειριών τους (Driver, R., Squires, A., 

Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. 2000), όμως αυτές οι αντιλήψεις, συνήθως, απέχουν 

σημαντικά από τις επιστημονικές απόψεις (Τζιμογιάννης, Κωσταδήμας & Μικρόπουλος, 

1998). Οι αντιλήψεις αυτές ονομάζονται εναλλακτικές ιδέες ή παρανοήσεις και 

παρατηρούνται από παιδιά μέχρι και σε εκπαιδευτικούς (Στύλος, Κώτσης & Εμβαλωτής, 

2014), γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση τους. Σύμφωνα 

με τους Vosniadou & Brewer (1987), κάποιες φορές πρέπει να εμπλουτίσουμε τις ήδη 

υπάρχουσες αντιλήψεις ενώ κάποιες άλλες πρέπει να δημιουργήσουμε εντελώς νέες 

ιδέες στους μαθητές. Για να πετύχουμε την ανατροπή τους μέσω της εννοιολογικής 

αλλαγής, θα πρέπει, να έχουμε βαθιά γνώση των εννοιολογικών δυσκολιών και των 

παρανοήσεων των μαθητών (Carey, 2000), να δημιουργούμε κατάλληλες μαθησιακές 

καταστάσεις, ώστε οι μαθητές να τις εξωτερικεύουν  (Vosniadou, 2003) και να τους 

εκθέσουμε σε πειραματικές δραστηριότητες που οδηγούν σε παρατηρήσεις που έρχονται 

σε σύγκρουση με τις παρανοήσεις αυτές (Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A., 1993). 

 Οι παρανοήσεις που έχουν οι μαθητές και οι εννοιολογικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν αναφορικά με τις έννοιες της ταχύτητας, της απόστασης και του χρονικού 

διαστήματος, μπορεί να οφείλονται: α) στην ηλικία και την ανάπτυξη τους β) στις 

παρατηρήσεις κινήσεων στην καθημερινή τους ζωή (Driver, et al., 2000) γ) στην 

κατανόηση και ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών όπως ό μέσος όρος (Borghi, De Ambrosis 

& Massara, 1991) και αλγεβρικών πράξεων όπως ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση 

(Wilkening, 1981) δ) σε πολιτιστικούς παράγοντες όπως η γλώσσα (Chiu, 2008; Mori, Kita-

gawa, & Tadang, 1974a) και η θρησκεία (Mori, Kitagawa, & Tadang, 1974b), κ.α.. Οι κύριες 
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παρανοήσεις και δυσκολίες των μαθητών είναι ότι η έννοια της ταχύτητας  αιτιολογείται 

μόνο από την απόσταση ή το χρόνο και όχι με μια σχέση που περιλαμβάνει και τις τρεις 

έννοιες (Carvalho & Teixeira, 1985), επίσης συχνά συγχέονται οι έννοιες της ταχύτητας, 

της μετατόπισης και της επιτάχυνσης (Rosenquist & McDermott, 1987; Trowbridge  & 

McDermott, 1981) και η σχέση της απόστασης αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τις σχέσεις 

της ταχύτητας και του χρόνου (Wilkening, 1981). Σε αυτές ο DiSessa  (1993) προσθέτει τις 

παρανοήσεις, ότι όταν ένα σώμα προηγείται κινήθηκε πιο γρήγορα, όσο λιγότερη 

απόσταση διένυσε ένα σώμα τόσο λιγότερο χρόνο χρειάστηκε, και όταν ένα σώμα 

κινείται πιο γρήγορα κινείται για περισσότερο χρόνο. Αναφορικά με τη μέση ταχύτητα 

υπάρχει μεγάλη δυσκολία στους μαθητές να την κατανοήσουν (Billings & Klanderman, 

2000; Marshall & Carrejo, 2008) και να τη διαφοροποιήσουν από τη στιγμιαία ταχύτητα 

(Halloun & Hestenes, 1985). Επίσης στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας συνήθως δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που το σώμα παρέμεινε ακίνητο (Foong, Kadir, Wong  & 

Loganantham, 2020), ενώ πολλές φορές θεωρείται ότι η μέση ταχύτητα ισούται με τον 

αριθμητικό μέσο όρο των επιμέρους ταχυτήτων (Ceuppens, Deprez, Dehaene  & De Cock, 

2017).  

Για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω δυσκολίες και παρανοήσεις η παρούσα 

εργασία προσπαθεί να ενσωματώσει τις εξής διδακτικές προτάσεις, οι μαθητές να 

αναπτύξουν γλωσσικά εργαλεία όπως το λεξιλόγιο τους και τις βασικές μαθηματικές 

σχέσεις (Driver et al., 2000), χωρίς όμως οι τελευταίες να εισαχθούν πρόωρα 

(McDermott, 1997), δηλαδή  να έχει γίνει ποιοτική προσέγγιση των εννοιών της κίνησης, 

για να χτίσουν οι μαθητές το επιστημονικό εννοιολογικό πλαίσιο (Rosenquist & 

McDermott, 1987) και να έχουν πλήρως κατανοήσει την κίνηση ως σύνθεση δυο 

ξεχωριστών εννοιών, της απόστασης και του χρόνου (Wilkening, 1981). Επίσης οι 

δραστηριότητες να περιλαμβάνουν παρατήρηση κινήσεων, πρόβλεψη του 

αποτελέσματος και επιβεβαίωση της πρόβλεψης (Marshall & Carrejo, 2008) καθώς και να 

είναι πειραματικές δημιουργώντας, εννοιολογικές συγκρούσεις με τις παρανοήσεις των 

μαθητών (Driver et al., 1993).  

Για τη διδασκαλία της έννοιας της ταχύτητας η παρούσα εργασία επιλέγει το πλαίσιο 

των Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών, διότι παρέχει ένα δομημένο μοντέλο 
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σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης διδακτικών παρεμβάσεων Φυσικής 

που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη θεματική. Οι ΔΜΑ είναι διδακτικές παρεμβάσεις 

μεσαίας κλίμακας, δηλαδή παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε λίγες διδακτικές ώρες 

(Kariotoglou, Psillos & Tselfes, 2003; Ζουπίδης, 2012), συνδέουν στενά την έρευνα με την 

πράξη (Meheut & Psillos 2004) και  αποτελούν μια επαναλαμβανόμενη κυκλική 

διαδικασία που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση τους, ενσωματώνοντας με τα εμπειρικά 

αποτελέσματα από την εφαρμογή και την αξιολόγηση τους (Psillos & Kariotoglou, 2016). 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Διδακτικής 

Μαθησιακής Ακολουθίας είναι ο επιστημονικός ορισμός και ανάλυση των εννοιών, η 

έρευνα αναφορικά με τις εναλλακτικές ιδέες, τις στάσεις και τις ικανότητες των μαθητών 

ως προς τη διδασκόμενη θεματική, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 

περιορισμών, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου καθώς και τα υπάρχοντα 

μαθησιακά περιβάλλοντα  (Duit, Gropengiesser, Kattmann, Komorek & Parchmann, 2012; 

Kariotoglou, 2002). Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ΔΜΑ έχουν προταθεί μια 

πληθώρα μοντέλων, η παρούσα εργασία ακολούθησε το μοντέλο της βασισμένης στο 

Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research) (Brown, 1992; Design-based Research 

Collective, 2003; Easterday,  Lewis  &  Gerber  2014; Tiberghien, Vince & Gaidoz, 2009), με 

βασικές σχεδιαστικές αρχές, τη σύνδεση των εμπειρικών εκπαιδευτικών ερευνών με το 

θεωρητικό πλαίσιο σχεδίασης μαθησιακών περιβαλλόντων, το διδακτικό 

μετασχηματισμό της επιστημονικής εννοιολόγησης της ταχύτητας σε περιεχόμενο προς 

διδασκαλία και την εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης της ΔΜΑ.  

Η ρομποτική εισήχθη στην εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1960 όταν ο Papert 

εισήγαγε τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO και ένα ρομπότ χελώνα-δαπέδου (Papert, 

1980). Στις μέρες μας οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές έχουν κάνει επιτακτική την 

ανάγκη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα και η συνεργασία, έτσι η 

εκπαιδευτική ρομποτική μοιάζει να μπορεί να βοηθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα να 

ακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις (Eguchi, 2017). Επιπλέον τα σημαντικά μαθησιακά οφέλη 

που δύνανται να αποκομίσουν τα παιδιά από την εκπαιδευτική ρομποτική, έχει οδηγήσει 

σε σημαντική αύξηση των ερευνών που υποστηρίζονται από αυτήν. Η εκπαιδευτική 
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ρομποτική μπορεί να εισαχθεί στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως αντικείμενο μάθησης για γνωριμία με τη λειτουργία 

των ρομπότ, ως εργαλείο μάθησης με στόχο να αναδείξει έννοιες των Μαθηματικών, της 

Φυσικής, της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας και να υποστηρίξει την υλοποίηση 

πειραμάτων, τη μελέτη φαινομένων, τη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία 

γραφημάτων (Alimisis & Kynigos, 2009; Ospennikova, Ershov & Iljin, 2015; Φράγκου, 

2009) και ως βοήθημα διδασκαλίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Ospennikova et al., 2015). 

Η πλειοψηφία των ερευνών ασχολείται με θέματα Φυσικής και Μαθηματικών 

αντιμετωπίζοντας την εκπαιδευτική ρομποτική ως αντικείμενο μάθησης, (Benitti, 2012) 

που πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού προγράμματος ως εξωσχολικές 

δραστηριότητες (Benitti, 2012; Kubilinskienė, 2017; Mubin, Stevens, Shahid,  Al Mahmud 

& Dong, 2013). Η σημαντικότερη τάση των ερευνών αυτών είναι να επικεντρώνεται στο 

αποτέλεσμα, ενώ θα είχε μεγάλη αξία να υπάρξουν έρευνες που θα παρακολουθήσουν 

τις γνωστικές διεργασίες των μαθητών (Jung & Won, 2018). Τέλος η εισαγωγή της 

ρομποτικής σε παιδιά δημοτικού τους βοήθησε να αναπτύξουν τη δεξιότητα της 

συνεργασίας, ενώ γενικά τα ρομπότ επηρεάζουν τις γνωστικές, τις εννοιολογικές , τις 

γλωσσικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών (Toh, Causo, Tzuo, Chen & Yeo, 

2016). 

Στις δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής η έννοια της ταχύτητας αναφέρεται 

πολύ συχνά, αφού η κίνηση των ρομπότ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο τους, 

ανεξαρτήτως του πλαισίου της έρευνας. Σε αρκετές έρευνες (Church, Ford, Perova  & 

Rogers, 2010; Jiea, Chuan, Ahmad & Thoe, 2019; κ.α.) δεν τίθενται ξεκάθαρα οι διδακτικοί 

στόχοι κινηματικής, εάν επιτεύχθηκαν ή ο τρόπος που αυτό συνέβη. Από την άλλη 

πλευρά υπάρχει μια σειρά ερευνών (Greenwolfe, 2015; Mikropoulos  & Bellou, 2013; 

Ζουρμπάκης,  2019; Λίτινας & Αλιμήσης,  2013; κ.α.) που αντιμετωπίζουν την 

εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο μάθησης και μελέτης φαινομένων κίνησης με 

συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους που ήταν αρκετά υποστηρικτικές στην υλοποίηση 

της παρούσας εργασίας και παρουσιάζονται αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος της. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η παρούσα εργασία προσπαθεί να προτείνει 

μια διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία των εννοιών της ταχύτητας και της μέσης 
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ταχύτητας σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού που συνδυάζει τις προτάσεις από έρευνες της 

διδακτικής της Κινηματικής, το θεωρητικό πλαίσιο των ΔΜΑ  και υποστηρίζεται από το 

σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS Education EV3. Ως αποτέλεσμα έχει 

την πρόταση μιας ΔΜΑ που υλοποιείται μέσω ενός ενιαίου φύλλου εργασιών που 

στηρίζεται στο διδακτικό μοντέλο των 5Ε (Bybee et al., 2006) και ενός εργαλείου 

αξιολόγησης (test) που στοχεύει να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει σε μετρήσιμους 

τους επιμέρους διακριτούς διδακτικούς στόχους της ΔΜΑ. 

 

1.2. ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ΔΜΑ, που υποστηρίζεται από την 

εκπαιδευτική ρομποτική και θέτει διακριτούς και μετρήσιμους διδακτικούς στόχους 

αναφορικά με την κατανόηση των εννοιών της ταχύτητας και της μέσης ταχύτητας από 

μαθητές Ε΄ Δημοτικού καθώς και αντιμετώπισης των δυσκολιών και των παρανοήσεων 

που έχουν. Επίσης στοχεύει στη σύνδεση των εμπειρικών εκπαιδευτικών ερευνών με το 

θεωρητικό πλαίσιο σχεδίασης μαθησιακών περιβαλλόντων κατά το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη της ΔΜΑ. Τέλος στοχεύει τα εργαλεία εφαρμογής και αξιολόγησης της ΔΜΑ να 

είναι εύκολα προσβάσιμα σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς. 

1.3. ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη, το θεωρητικό μέρος που 

αποτελείται από τρία κεφάλαια και παρουσιάζεται αναλυτικά η βιβλιογραφική 

επισκόπηση που στηρίζει την παρούσα εργασία, το αναπτυξιακό μέρος, που αποτελείται 

από δύο κεφάλαιο και παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της ΔΜΑ και τα 

συμπεράσματα που αποτελούνται από ένα κεφάλαιο και γίνεται η συζήτηση για τα 

πορίσματα της εργασίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται η εισαγωγή στην εργασία, 

παρουσιάζοντας συγκεκριμένα την προβληματική που γέννησε την παρούσα έρευνα, τις 
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κύριες προγενέστερες έρευνες,  τους στόχους της συγκεκριμένης εργασίας, και τη δομή 

της εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο για την 

έννοια της ταχύτητας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η επιστημονική εννοιολόγηση της 

ταχύτητας, οι εναλλακτικές ιδέες στις φυσικές επιστήμες, οι δυσκολίες και οι 

παρανοήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές γύρω από την Κινηματική και οι διδακτικές 

προτάσεις προηγούμενων ερευνών για την αντιμετώπιση τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θεωρητικά ζητήματα των ΔΜΑ, συγκεκριμένα 

τι είναι οι ΔΜΑ, τα μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης τους καθώς και οι μέθοδοι 

αξιολόγησης τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο της εισαγωγής 

της ρομποτικής στην εκπαίδευση, ο ορισμός, οι βασικές αρχές και το πλαίσιο της 

εκπαιδευτικές ρομποτικής. Επίσης παρουσιάζονται τα πορίσματα από ένα σύνολο 

συστηματικών επισκοπήσεων των ερευνών που αφορούν την εκπαιδευτική ρομποτική 

και τέλος παρουσιάζονται διεξοδικά μια σειρά ερευνών που αφορούν τη χρήση 

ρομποτικής για τη διδασκαλία της ταχύτητας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της ΔΜΑ, συγκεκριμένα οι 

επιμέρους διδακτικοί στόχοι της και οι παρανοήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, οι 

σχεδιαστικές αρχές που ακολουθήθηκαν, και το διδακτικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη της ΔΜΑ, συγκεκριμένα ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου, οι λόγοι και οι τρόποι που το σετ 

εκπαιδευτικής ρομποτικής  LEGO MINDSTORMS Education EV3 υποστηρίζει τη ΔΜΑ 

καθώς και οι φάσεις και η  εξέλιξη της ΔΜΑ. Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά το 

περιεχόμενο και τα εργαλεία αξιολόγησης της. 

Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια γενική αποτίμηση, των θεμάτων που 

αναδείχθηκαν από την παρούσα εργασία και προτείνεται ένα πλαίσιο εφαρμογής της 

ΔΜΑ. 
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Α΄ΜΕΡΟΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

2.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η επιστημονική εννοιολόγηση της 

ταχύτητας και των νόμων που τη διέπουν, λόγω της σημασίας της για το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη της διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας μέσω του διδακτικού 

μετασχηματισμού του περιεχομένου. Αυτή υλοποιείται μέσω τριών σημαντικών 

Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων Φυσικής, των Halliday, Resnick και Krane (2009) του 

Hewitt  (2014) και του Young (1994). 

Οι άνθρωποι για αιώνες περιέγραφαν την κίνηση των σωμάτων με τις εκφράσεις 

«αργά» η «γρήγορα». Η περιγραφή της κίνησης είναι σχετική δηλαδή περιγράφουμε  την 

κίνηση κάποιου αντικειμένου σχετικά με κάτι άλλο. Μπορούμε να περιγράψουμε την 

κίνηση των σωμάτων είτε με γραφικές παραστάσεις είτε με μαθηματικές εξισώσεις 

(Halliday  et al., 2009). Η επιστημονική έννοια της ταχύτητας ορίζεται ως η απόσταση που 

διανύθηκε προς τον αντίστοιχο χρόνο που χρειάστηκε και μπορούμε να την μετρήσουμε 

με οποιοδήποτε συνδυασμό μονάδων απόστασης και χρόνου (Hewitt, 2014) .  

𝛵𝛢𝛸𝛶𝛵𝛨𝛵𝛢 =
𝛢𝛱𝛰𝛴𝛵𝛢𝛴𝛨

𝛸𝛲𝛰𝛮𝛰𝛴
 

 Ως μέση ταχύτητα ορίζουμε το πηλίκο της μεταβολής της απόστασης σε κάποιο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς το χρονικό διάστημα, επομένως δεν μας 

παρουσιάζει πληροφορίες για τις μεταβολές στο μέτρο  της ταχύτητας που εμφανίστηκαν 

στη διάρκεια της κίνησης (Halliday  et al., 2009; Hewitt, 2014; Young, 1994). 

𝛭𝛦𝛴𝛨 𝛵𝛢𝛸𝛶𝛵𝛨𝛵𝛢 =
𝛭𝛦𝛵𝛢𝛣𝛰𝛬𝛨 𝛵𝛨𝛴 𝛢𝛱𝛰𝛴𝛵𝛢𝛴𝛨𝛴

𝛸𝛲𝛰𝛮𝛪𝛫𝛰 𝛥𝛪𝛢𝛴𝛵𝛨𝛭𝛢
=

𝛥𝛸

𝛥𝑡
 

Ως στιγμιαία ταχύτητα ορίζουμε την ταχύτητα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

δηλαδή το όριο του λόγου μεταβολής της απόστασης προς το χρονικό διάστημα όταν το 
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χρονικό διάστημα τείνει στο μηδέν και ονομάζεται παράγωγος του x ως προς το t 

(Halliday  et al., 2009; Young, 1994). 

𝛴𝛵𝛪𝛤𝛭𝛪𝛢𝛪𝛢 𝛵𝛢𝛸𝛶𝛵𝛨𝛵𝛢 =  lim
𝑡→0

𝛥𝛸

𝛥𝑡
=

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

Η στιγμιαία όπως και η μέση ταχύτητα αποτελούν διανυσματικά μεγέθη, δηλαδή 

ορίζονται πέρα από το μέτρο τους και με τη διεύθυνση της κίνησης. Όταν γνωρίζουμε το 

μέτρο της ταχύτητας και τη διεύθυνση της κίνησης  τότε ορίζουμε την ταχύτητα ως 

διανυσματική (Hewitt, 2014). Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα (1687, οπ. 

αναφ. στο Hewitt, 1997) ή νόμο της Αδράνειας «κάθε σώμα συνεχίζει να βρίσκεται σε 

κατάσταση ηρεμίας ή σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, εκτός αν αναγκαστεί να αλλάξει 

κατάσταση από δυνάμεις που ασκούνται πάνω του». 

Η διανυσματική ταχύτητα μπορεί να μεταβληθεί είτε όταν αλλάξουμε το μέτρο της είτε 

όταν αλλάξουμε τη διεύθυνση της κίνησης είτε όταν συμβούν και τα δύο. Παραμένει 

σταθερή όταν το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό και κινείται σε ευθεία γραμμή 

(Hewitt, 2014). Αυτή την κίνηση στην ελληνική βιβλιογραφία την συναντάμε με τον όρο 

ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ενώ στην αντίστοιχη αγγλική με τον όρο constant velocity.  

Όταν η διανυσματική ταχύτητα ενός σώματος μεταβάλλεται με τον χρόνο, λέμε ότι 

αυτό επιταχύνεται. Η επιτάχυνση ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας προς το 

χρόνο και αποτελεί ένα διανυσματικό μέγεθος (Hewitt, 2014; Young, 1994). 

   

𝛭𝛦𝛴𝛨 𝛦𝛱𝛪𝛵𝛢𝛸𝛶𝛮𝛴𝛨 =
𝛭𝛦𝛵𝛢𝛣𝛰𝛬𝛨 𝛵𝛨𝛴 𝛵𝛢𝛸𝛶𝛵𝛨𝛵𝛢𝛴

𝛸𝛲𝛰𝛮𝛪𝛫𝛰 𝛥𝛪𝛢𝛴𝛵𝛨𝛭𝛢
=

𝛥𝑢

𝛥𝑡
 

 

2.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένες ιδέες για τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών πριν 

τις διδαχθούν συστηματικά, αυτές οι ιδέες  πολλές φορές συνυπάρχουν  με τις 

επιστημονικές αντιλήψεις που διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής. Είναι σύνηθες 

φαινόμενο οι ιδέες των μαθητών να έχουν σημαντικές αποκλίσεις από τις επιστημονικές 
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απόψεις (Driver, et al., 2000). Η ανάπτυξη εναλλακτικών ιδεών και ερμηνειών για τα 

φυσικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα των καθημερινών εμπειριών των παιδιών. Οι ιδέες 

αυτές έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά: α) Είναι προσωπικές χωρίς να σημαίνει ότι δεν 

μπορεί να είναι κοινές σε πολλούς μαθητές ακόμα και διαφορετικών χωρών β) φαίνονται 

δίχως συνοχή σε έναν επιστήμονα και πολλές φορές δίνουν αντιφατικές ερμηνείες σε 

ισοδύναμα φαινόμενα γ) είναι σταθερές δηλαδή ακόμα και μετά τη διδασκαλία οι 

μαθητές δεν είναι απαραίτητο ότι θα τροποποιήσουν τις αντιλήψεις τους (Driver, et al., 

1993). Σύμφωνα με τον Κώτσης (2014) οι περισσότεροι μαθητές υιοθετούν αυτές τις 

αντιλήψεις διότι έχουν χρησιμοποιηθεί, ελεγχθεί, και επιβεβαιωθεί επανειλημμένα στην 

ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και έτσι εδραιώνονται ισχυρά στο νου τους. Αυτές οι 

εναλλακτικές ιδέες δεν είναι παράλογες ούτε χαρακτηρίζουν μειοψηφίες μαθητών. Με 

αυτόν τον τρόπο το παιδί και στη συνέχεια ο μαθητής έχει την ικανότητα να 

αντιλαμβάνεται φυσικά φαινόμενα, να αιτιολογεί την ύπαρξή τους και να προβλέπει την 

εξέλιξή του.  Χρειάζεται να έχουμε επαφή με την έρευνα, για να γνωρίζουμε τις 

εννοιολογικές δυσκολίες και για να αναπτύξουμε κατάλληλες στρατηγικές με στόχο να 

ανατρέψουμε τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, γνωρίζοντας ότι η παραδοσιακή 

διδασκαλία συνήθως δεν βοηθάει σε αυτό τον τομέα και ότι χρειάζεται χρόνος ενώ 

πολλές φορές αντίστοιχες εναλλακτικές ιδέες έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (Στύλος, 

Κώτσης & Εμβαλωτής, 2014). Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργούνται μαθησιακές 

καταστάσεις, όπου οι μαθητές θα εξωτερικεύσουν τις εναλλακτικές ιδέες τους,  μέσω 

παρατήρησης ή πειραμάτων οι μαθητές  θα μπορέσουν να αντιληφθούν ότι οι 

πεποιθήσεις τους είναι λάθος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βασίζονται στις υπάρχουσες 

ιδέες των μαθητών και να τους καθοδηγούν σε πιο ώριμες αντιλήψεις (Vosniadou, 2003).  

Σύμφωνα με τους Vosniadou & Brewer (1987) η διαδικασία απόκτησης γνώσεων 

περιλαμβάνει διαφορετικά είδη αλλαγών, κάποιες φορές πρέπει να εμπλουτίσουμε τις 

ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις, ενώ κάποιες άλλες να δημιουργήσουμε εντελώς νέες δομές. 

Υπάρχουν δύο κύριες τάσεις του μετασχηματισμού της γνώσης, η ασθενής (weak) που 

περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων σχέσεων υψηλότερου επιπέδου μεταξύ των 

υπαρχόντων εννοιών, και η ριζική (radical) που  περιλαμβάνει μια θεμελιώδης αλλαγή 

στην δομή, στις έννοιες και στα φαινόμενα που πρέπει να διδαχθούν. Οι Posner, Strike,  
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Hewson  & Gertzog (1982) πρότειναν τέσσερα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να 

προκύψει   τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών μέσα από γνωσιακές συγκρούσεις στα 

πλαίσια της εννοιολογικής αλλαγής: 

• Η υπάρχουσα ιδέα να μην ικανοποιεί το μαθητή, να θεωρείται δυσλειτουργική 

και να αισθάνεται δυσαρέσκεια με αυτήν. 

• Η νέα ιδέα να είναι κατανοητή, λογική και μη αντιφατική. 

• Η νέα ιδέα να είναι εύλογη και αληθοφανής δηλαδή θα πρέπει να επιλύει 

τουλάχιστον τα προβλήματα που η προϋπάρχουσα ιδέα δεν μπορούσε και να 

έχει συνοχή με άλλες γνώσεις. 

• Η νέα ιδέα να είναι γόνιμη και χρήσιμη για την καλύτερη εξήγηση των 

φαινομένων επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε νέους 

τομείς έρευνας. 

Τέλος, η Carey (2000) αναφορικά με τη σύνδεση της διδακτικής των φυσικών 

επιστημών και της εννοιολογικής αλλαγής επισημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τις 

προηγούμενες ιδέες των μαθητών, να μελετήσουμε τους μηχανισμούς που διέπουν την 

εννοιολογική αλλαγή,  να διερευνήσουμε γιατί τα κατά τα άλλα εξαιρετικά προγράμματα 

σπουδών δεν οδηγούν σε αυτή, να αλλάξουμε τη φιλοσοφία των τάξεων, ώστε οι 

μαθητές να εμπλακούν στη δημιουργία επεξηγήσεων των φαινομένων, να μελετήσουμε 

τον τρόπο που βλέπουν οι μαθητές την επιστήμη εισάγοντας τους στο επιστημονικό 

πλαίσιο και τέλος οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στο ίδιο 

πλαίσιο με αυτό που τους ζητείται να διδάξουν αυτό της εννοιολογικής αλλαγής.  

2.3.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 

Η περιοχή με τις περισσότερες ίσως μελέτες αναφορικά με τις εναλλακτικές ιδέες 

των μαθητών στις φυσικές επιστήμες είναι αυτή της μηχανικής που στην αγγλική 

βιβλιογραφία συναντάται με τον όρο «Δύναμη και Κίνηση». Οι Driver et al. (1993) 

αναφέρουν ότι τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει μελετηθεί από τους ερευνητές μια 

πληθώρα καταστάσεων  δυναμικής και κινηματικής και οι ερμηνείες που δόθηκαν από 

μαθητές δημοτικού μέχρι και καθηγητές σχολείων. Αυτές οι ιδέες θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν σύμφωνα με τους Driver et al. (2000) ως εξής:  
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• Για να αποκτήσει ένα αντικείμενο σταθερή κίνηση θα πρέπει να ωθείται από μια 

σταθερή δύναμη. 

• Υπάρχει μια εσωτερική δύναμη στα σώματα που τα κρατάει σε κίνηση η οποία 

αποδυναμώνεται σταδιακά και το σώμα σταματά. 

• Τα σώματα είτε κινούνται είτε βρίσκονται σε ηρεμία και αυτές οι δύο 

καταστάσεις είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. 

• Δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή στις ενδιάμεσες καταστάσεις της κίνησης και 

στο χρονικό διάστημα αυτής. 

• Όταν αυξάνεται η ταχύτητα αυξάνεται και η επιτάχυνση. 

• Όταν δεν υπάρχει κίνηση δεν επιδρά καμία δύναμη πάνω στο σώμα. 

2.3.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Η εργασία επικεντρώνεται στην Κινηματική που θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως 

τη μελέτη της κίνησης των σωμάτων χωρίς να μας ενδιαφέρει ποιοι παράγοντες την 

προκαλούν (Arons & Miner, 1990). Η διδακτική της Κινηματικής παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον γιατί είναι εισαγωγική ενότητα της Μηχανικής σε όλες τις βαθμίδες, 

προσφέρεται για πραγματοποίηση πειραμάτων και για μελέτη των αντιλήψεων των 

μαθητών, τέλος ενώ αναπτύσσονται από πολύ νωρίς ιδέες για τις καταστάσεις της 

κίνησης παρατηρείται μεγάλο χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων αυτών και των 

επιστημονικών απόψεων (Τζιμογιάννης κ.ά., 1998). Ήδη από την ηλικία των 24 μηνών, 

βρέφη είχαν την ευαισθησία να αντιληφθούν την άμεση σχέση μεταξύ χρόνου κίνησης 

και θέσης προβλέποντας σωστά τη θέση που θα φτάσει ένα τραίνο όταν γνώριζαν τη 

διάρκεια της κίνησης με τη βοήθεια ήχου, έτσι μπορούμε να υποθέσουμε  ότι 

αντιλαμβάνονται την κίνηση ως συνεχή και έχουν αντίληψη της σταθερής ταχύτητας του 

αντικειμένου (Möhring et al., 2012).   

Η αλληλεξάρτηση των εννοιών της ταχύτητας, της μετατόπισης και του χρόνου 

καθώς και η κατανόηση τους από τους μαθητές έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές 

(Acredolo, Adams & Schmid, 1984; Borghi et al., 1991; Matsuda, 2001; Matsuda, Tanaka, 

Hara & Matsuda, 1995; Wilkening, 1981; κ.α.) Οι μαθητές δυσκολεύονται να συνδέσουν 
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τις έννοιες της ταχύτητας, της μετατόπισης και του χρονικού διαστήματος γιατί  

υπεισέρχονται παράγοντες όπως η γλωσσική ανάπτυξη τους και ένα  σύνολο κανόνων 

που χρειάζονται όπως οι αλγεβρικοί. Για παράδειγμα η χρήση του πολλαπλασιασμού 

είναι πιο εύκολη από τη διαίρεση επομένως η σχέση της απόστασης αναπτύσσεται πιο 

γρήγορα από τις σχέσεις της ταχύτητας και του χρόνου (Wilkening, 1981). H έννοια της 

ταχύτητας μεταξύ μαθητών ηλικίας 10 έως 12 ετών φαίνεται να αιτιολογείται μόνο από 

την απόσταση ή το χρόνο και όχι με μια σχέση που περιλαμβάνει και τις τρεις έννοιες 

(Carvalho & Teixeira, 1985). Μια παρανόηση που επισημαίνουν αρκετοί ερευνητές 

(Hewson, 1985; Jones, 1983; Rosenquist & McDermott, 1987), είναι ότι όταν δύο σώματα 

βρίσκονται στην ίδια θέση έχουν και την ίδια ταχύτητα. Πολλές φορές οι μαθητές 

συγχέουν και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις έννοιες της μετατόπισης, της ταχύτητας και 

της επιτάχυνσης (Rosenquist & McDermott, 1987; Trowbridge  & McDermott, 1981). Στο 

ίδιο συμπέρασμα οδηγήθηκαν οι  Halloun & Hestenes (1985) μέσα από τα αποτελέσματα 

pre και post test 478 φοιτητών Φυσικής και συνεντεύξεων  με 22 από τους φοιτητές ένα 

μήνα μετά το post test. Οι τελευταίοι προσθέτουν επίσης την αδυναμία των φοιτητών να 

ξεχωρίσουν τις έννοιες του χρονικού διαστήματος και της χρονικής στιγμής, θεωρώντας 

την τελευταία ως ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  

Παραδείγματα των συγχύσεων που προκαλούν οι παραπάνω παρανοήσεις  

κατέγραψε ο  DiSessa  (1993), οι μαθητές πιστεύουν  ότι όταν ένα σώμα, που προηγείται, 

κινήθηκε πιο γρήγορα επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη τους την αρχική θέση των σωμάτων, 

επίσης πιστεύουν ότι όσο λιγότερη απόσταση διένυσε ένα σώμα τόσο λιγότερο χρόνο 

χρειάστηκε, που μπορεί να οφείλεται στη δυσκολία κατανόησης της διανυθείσας 

απόστασης. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η πεποίθηση ότι το να κινείται ένα σώμα πιο 

γρήγορα σημαίνει να κινείται για περισσότερο χρόνο, που μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα γρήγορα σώματα γενικά κινούνται πιο μακριά συνδυαζόμενο με την 

πεποίθηση των παιδιών, ότι για να κινηθεί κάτι πιο μακριά πρέπει να κινείται για 

περισσότερο χρόνο. Ο ερευνητής προσθέτει επίσης την πεποίθηση ότι τα αντικείμενα 

συνεχίζουν να κινούνται όπως κινούνταν που μπορεί να είναι μια πρώιμη αναγνώριση της 

ορμής καθώς και την πεποίθηση ότι τα αντικείμενα κινούνται προς τα εκεί που κοιτούν 

που οφείλεται στην τάση των παιδιών να δίνουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά στα άψυχα 
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αντικείμενα. Τέλος, ο DiSessa παραθέτει κάποιες παρανοήσεις που έχουν οι μαθητές 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των σωμάτων και την ταχύτητα, σύμφωνα με αυτές τα 

ελαφρύτερα αντικείμενα κινούνται πιο γρήγορα καθώς και ότι  τα μικρότερα αντικείμενα  

κινούνται πιο γρήγορα. Με το πρώτο συμπέρασμα συμφωνούν τα αποτελέσματα των 

Métioui  & Baulu-MacWillie (2013) αναφορικά με το δεύτερο όμως όταν τα παιδιά, στην 

έρευνα τους, συνέκριναν δύο όμοια αυτοκίνητα διαφορετικού μεγέθους τα περισσότερα 

παιδιά υποστήριξαν ότι αυτό με το μεγαλύτερο μέγεθος θα κινηθεί πιο γρήγορα επειδή 

έχει είτε μεγαλύτερη δεξαμενή καυσίμων, είτε μεγαλύτερους τροχούς, είτε μεγαλύτερη 

μηχανή είτε είναι μακρύτερο. Οι αντιλήψεις 400 γαλλόφωνων μαθητών 5ης και 6ης 

Δημοτικού από τον Καναδά, τη Γαλλία και το Μαρόκο για την έννοια της ταχύτητας  

χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες: η ταχύτητα σχετίζεται με την «γρηγοράδα» και την 

επιτάχυνση  (Καναδάς, 53%, Μαρόκο, 73%, Γαλλία, 51%), η ταχύτητα σχετίζεται με τα 

χαρακτηριστικά του οχήματος  (Καναδάς, 5%, Μαρόκο, 0%, Γαλλία, 7%), η ταχύτητα 

σχετίζεται με ατυχήματα, κέρδος σε αγώνες δρόμου ή σε χρόνο (Καναδάς, 17%, Μαρόκο, 

15%, Γαλλία, 7%), καμία απάντηση ή ελλιπής απάντηση (Καναδάς, 25%, Μαρόκο, 22%, 

Γαλλία, 35%) (Métioui  & Baulu-MacWillie, 2013). Τα αποτελέσματα έρευνας 120 

μαθητών 6ης Δημοτικού της Ρόδου σε ακριβώς την ίδια ερώτηση έδειξαν ότι οι 

περισσότεροι μαθητές΄(50%) όρισαν την ταχύτητα  βάσει της γρηγοράδας συμφωνώντας 

με το αποτέλεσμα της έρευνας των Métioui  & Baulu-MacWillie,  ενώ ενδιαφέρον 

προκαλεί ότι το 23.33% των μαθητών όρισε την ταχύτητα με βάση το δίπολο «γρήγορα-

αργά» (Σιαφάκας, 2017). 

2.3.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Αναφορικά με τη μέση ταχύτητα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στους μαθητές να τη 

διαφοροποιήσουν από τη στιγμιαία ταχύτητα (Halloun & Hestenes, 1985), επίσης 

δυσκολεύονται να την κατανοήσουν που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην 

κατανοούν και τη διανυσματική ταχύτητα αργότερα (Marshall & Carrejo, 2008). Με την 

ίδια δυσκολία ήρθαν αντιμέτωποι οι Billings & Klanderman (2000) ερευνώντας 15 
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φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, που εμφάνισαν επίσης πολλές δυσκολίες στις γραφικές 

παραστάσεις της μέσης και της στιγμιαίας ταχύτητας.  

Έρευνα που έγινε στην Σιγκαπούρη σε μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου 

που είχαν διδαχτεί την έννοια της ταχύτητας, έδειξε οι περισσότεροι ότι ήταν ικανοί να 

υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα αλγεβρικά αλλά όταν τους ζητήθηκε ο υπολογισμός του 

χρόνου κίνησης δυσκολεύονταν σημαντικά να τον υπολογίσουν, εάν υπήρχε χρονικό 

διάστημα που το σώμα έμενε ακίνητο (Kadir, Foong, Wong  & Kuppan, 2011). Στην ίδια 

έρευνα παρατηρήθηκε μια ακόμη παρανόηση κατά τη γραφική απεικόνιση της κίνησης 

μιας μπάλας σε λείο επίπεδο, που έχει επισημανθεί από παλιότερους ερευνητές, ότι η 

κίνηση σβήνει, η οποία προέρχεται από τις παρατηρήσεις των παιδιών για την ύπαρξη 

της τριβής παρότι είχε επισημανθεί η απουσία της στη συγκεκριμένη ερώτηση. Οι Ahl & 

Helenius  (2018) έδειξαν ότι υπάρχει ένα γλωσσικό ζήτημα στην κατανόηση της μέσης 

ταχύτητας (average speed) αφού τα παιδιά ενεργούν με τη λέξη average και 

χρησιμοποιούν τον αριθμητικό μέσο όρο  που συνδυάζεται ισχυρά με την εμπειρία  τους 

να είναι πετυχημένη η χρήση του, όταν εμφανίζεται στο πρόβλημα η έννοια μέση (aver-

age). Τη χρήση του αριθμητικού μέσου όρου έναντι της μέσης ταχύτητας παρατήρησαν οι 

Taqwa  & Rivaldo (2019), επίσης παρατήρησαν μαθηματικές δυσκολίες, καθώς και 

μεγάλη αδυναμία στον προσδιορισμό της εξίσωσης της απόστασης συναρτήσει του 

χρόνου x(t).   

Οι μαθητές παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στο να κατανοήσουν την έννοια του 

σταθμισμένου μέσου όρου, οπότε όταν επιλύουν προβλήματα μέσης ταχύτητας δε 

λαμβάνουν υπόψη τους το χρόνο που κινήθηκε το σώμα με κάθε ταχύτητα και δεν 

υπολογίζουν σωστά τη σταθμισμένη μέση ταχύτητα (Reed, 1984). Οι Reed & Jazo  (2002) 

παρατήρησαν την ίδια αδυναμία σε 20 από τους 24 φοιτητές ψυχολογίας που 

συμμετείχαν στην έρευνα τους. Τέλος οι μαθητές στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας 

δε λαμβάνουν υπόψη τους  το χρονικό διάστημα που το σώμα παραμένει ακίνητο (Foong 

et al., 2020; Σιαφάκας, 2017). 
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2.3.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

Για την ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου ο Wilkening (1981) συμπέρανε ότι παιδιά 

ηλικίας 5 ετών μπορούσαν να συλλάβουν το χρόνο ως ποσοτική έννοια όμως όταν 

έκριναν την ταχύτητα δεν ενσωμάτωναν πληροφορίες για το χρόνο παρά μόνο για την 

απόσταση. Η εξήγηση που έδωσε ήταν ότι οι πληροφορίες για το χρόνο δεν ήταν 

οπτικοποιημένες και επομένως οι μαθητές έπρεπε να τις ανασύρουν από τη μνήμη τους, 

γεγονός που τους δυσκόλευε.  Οι Levin  & Wilkening (1989) συμφώνησαν με το 

συμπέρασμα ότι παιδιά ηλικίας 5 ετών μπορούσαν να συλλάβουν το χρόνο ως ποσοτική 

έννοια με τη διαφορά ότι οι μαθητές μπορούσαν να «ποσοτικοποιήσουν» τη χρονική 

διάρκεια γεγονότων, χωρίς αυτά να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ταχύτητα και 

την απόσταση. Τα παιδιά όχι μόνο μπορούσαν να διακρίνουν τις διαφορετικές χρονικές 

διάρκειες αλλά μπορούσαν και να χρησιμοποιήσουν τους κανόνες της πρόσθεσης. Επίσης 

οι ερευνητές ισχυρίζονται σύμφωνα με τα ευρήματα τους, πως η άποψη του Piaget, ότι η  

μετρική διάσταση του χρόνου απουσιάζει από παιδιά ηλικίας 10 ετών, δεν μπορεί να 

είναι αποδεκτή. Τέλος τα παιδιά είναι  πολύ ικανά στο να ανακαλύπτουν τρόπους 

μέτρησης του χρόνου λογικούς και μη, ενώ αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος είναι 

μετρήσιμος και μπορεί να κατατμηθεί σε μονάδες (Levin  & Wilkening, 1989). Τα μικρά 

παιδιά, ηλικίας  4 ετών, έχουν ήδη μια αρκετά σταθερή άρρητη γνώση για τις άμεσες 

σχέσεις μεταξύ χρονικής  διάρκειας και απόστασης και μεταξύ απόστασης και ταχύτητας, 

ωστόσο, κάνουν λάθος  στην αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ χρονικής διάρκειας και 

ταχύτητας (Matsuda,  2001). Παιδιά ηλικίας 5 ετών επηρεάστηκαν όταν έκριναν τον 

χρόνο πτώσης ενός σώματος, όταν έβλεπαν προηγουμένως εικόνες διαφορετικής 

ταχύτητας, πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση τους ήταν ότι η πτώση του σώματος ήταν πιο 

αργή  μετά την προβολή εικόνων μεγάλης ταχύτητας από ότι πριν την προβολή τέτοιων 

εικόνων, ενώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο όταν έβλεπαν εικόνες με μικρές ταχύτητες. 

Το ίδιο συνέβη με παιδιά ηλικίας  11 ετών όταν έβλεπαν εικόνες μεγάλης ταχύτητας 

χωρίς όμως να επηρεάζεται η κρίση τους από την αντίθετη κατάσταση με την προβολή 

εικόνων με χαμηλές ταχύτητες (Mori  & Tadang, 1973). Σύμφωνα με τους ερευνητές η 

αντίληψη των παιδιών για το χρόνο συνδέεται άμεσα με την οπτική αντίληψη που έχουν 
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αναπτύξει για την ταχύτητα των φυσικών κινήσεων, μέσω των καθημερινών τους 

εμπειριών. Σε μια ανοιχτού τύπου ερώτηση για το τι σημαίνει η έννοια του χρόνου οι 

Métioui  & Baulu-MacWillie (2013) συνόψισαν σε  6 κατηγορίες τις απαντήσεις των 

μαθητών όπου ο χρόνος σχετίζεται: α) με μονάδες μέτρησης όπως ώρες, λεπτά κ.α. β) με 

τη χρονική διάρκεια ή την ταχύτητα ενός γεγονότος γ) με τη ζωή, την ευχαρίστηση, με 

κάτι σημαντικό κ.α. δ) με το κλίμα ε) με όργανα μέτρησης όπως το ρολόι στ) δεν έδωσαν 

κάποια απάντηση ή η απάντηση ήταν ελλειμματική.  

Οι Mori, Kitagawa, & Tadang  (1974b) έδειξαν την επίδραση της πολιτιστικής 

διάστασης και ποιο συγκεκριμένα της θρησκευτικής στις αντιλήψεις των μαθητών για το 

χρόνο και την κίνηση, καταλήγοντας πως τα παιδιά αναπτύσσουν την έννοια του χρόνου 

σε συνάρτηση με την κοινωνία που ζουν. Συγκεκριμένα η ιδέα του χρόνου διαφέρει σε 

κάθε θρησκεία, στο Χριστιανισμό ο χρόνος είναι τμηματικός από ένα σημείο σε ένα άλλο, 

στο Βουδισμό ο χρόνος έχει μια κυκλικότητα και καταλήγει στην αρχή, ενώ στην Ιαπωνία 

ο Βουδισμός προσεγγίζει το χρόνο ως άπειρο και δεν έχει αρχή και τέλος. Οι ερευνητές 

συνοψίζοντας αναφέρουν ότι τα παιδιά στην Ταϊλάνδη έχουν την κυκλική προσέγγιση του 

χρόνου στο Δημοτικό καθώς και στο Γυμνάσιο, αν και αυτή η τάση μειώνεται αισθητά,  τα 

παιδιά σε χριστιανικά σχολεία της Ιαπωνίας τείνουν να έχουν την τμηματική προσέγγιση 

του χρόνου στο Δημοτικό αν και στο Γυμνάσιο έχουν τη γραμμική προσέγγιση, ενώ τέλος 

τα παιδιά στα Δημόσια σχολεία της Ιαπωνίας έχουν τη γραμμική προσέγγιση τόσο στο 

Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. 

2.3.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ένας ακόμα παράγοντας που δημιουργεί παρανοήσεις και δυσκολίες αναφορικά με 

την έννοια της ταχύτητας είναι η γλώσσα. Στα αγγλικά υπάρχουν δύο λέξεις για την 

ταχύτητα, η λέξη speed που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία και η λέξη velocity 

που υποδηλώνει τη διανυσματική ταχύτητα και χρησιμοποιείται συνήθως στα βιβλία 

φυσικής. Στην Ταϊβάν υπάρχει μεγάλη αδυναμία και λάθη των βιβλίων μεταξύ των δύο 

λέξεων αφού διαφορετική σημασία έχουν στην καθημερινή ζωή και διαφορετική στα 

βιβλία ενώ πολλές φορές οι καθηγητές χρησιμοποιούν τη λέξη διανυσματική ταχύτητα 

(su du) στο δημοτικό ενώ δε διδάσκεται αυτή η έννοια. Τα παραπάνω έχουν ως 
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αποτέλεσμα οι μαθητές να δυσκολεύονται (Chiu, 2008). Ενδιαφέρον προκαλεί μια 

συγκριτική έρευνα μεταξύ 167 παιδιών νηπιαγωγείου και 216 παιδιών Δημοτικού της 

Ταϊλάνδης και της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την οποία στα Ιαπωνικά, τα Αγγλικά και τα 

Γαλλικά για την ποιοτική έκφραση του μήκους και του  χρόνου χρησιμοποιούνται τα ίδια 

επίθετα long και short αντίθετα στη Ταϊλανδική γλώσσα (Thai)  χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά επίθετα για την κάθε έννοια (Mori et al., 1974a).  Η έρευνα έδειξε ότι τα 

παιδιά νηπιαγωγείου της Ταϋλάνδης είχαν μικρότερη τάση να κρίνουν το χρονικό 

διάστημα από την απόσταση από ότι τα παιδιά νηπιαγωγείου της Ιαπωνίας. Σε παρόμοια 

έρευνα των Mori, Kitagawa, & Tadang (1976) σε 92 παιδιά νηπιαγωγείου της  Ταϊλάνδης 

και της Ιαπωνίας αναφορικά με τις έννοιες του χρόνου και της ταχύτητας που 

εμφανίζεται αντίστοιχο γλωσσικό πρόβλημα, απέδειξε σημαντικά ότι τα παιδιά από την 

Ταϋλάνδη είχαν περισσότερο αναπτυγμένη την έννοια της ταχύτητας έναντι των παιδιών 

της Ιαπωνίας λόγω της μητρικής τους γλώσσας. Η έρευνα των Métioui  & Baulu-MacWillie 

(2013) έδειξε ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των γαλλόφωνων 

μαθητών 5ης και 6ης Δημοτικού δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων τριών χωρών που 

βρίσκονται και σε διαφορετική ήπειρο. Στα ελληνικά δεν υπάρχουν δύο λέξεις για την 

ταχύτητα και τη διανυσματική ταχύτητα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχες 

δυσκολίες, λάθη και παρανοήσεις. 

2.3.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Τα γραφήματα είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία στη διδακτική της φυσικής και της 

κινηματικής, οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία να συνδέσουν τις γραφικές 

παραστάσεις της κίνησης με τις φυσικές έννοιες και τον πραγματικό κόσμο (McDermott, 

Rosenquist  & Van Zee, 1987). Οι Μίχας & Γεμουσακάκης (2006) μελέτησαν την 

κατανόηση εννοιών  μηχανικής και κινηματικής σε φοιτητές Παιδαγωγικής σχολής, 

μεταξύ άλλων οι φοιτητές αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία να αναγνωρίσουν πότε δύο 

σώματα έχουν κοινή ταχύτητα σε διαγράμματα θέσης-χρόνου.  

Ο Beichner  (1994) συνόψισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα 

γραφήματα κινηματικής στις εξής 6 κατηγορίες: 
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• Τα γραφήματα ως εικόνες: Οι μαθητές κατανοούν τα γραφήματα ως εικόνες και 

όχι ως αφηρημένες μαθηματικές αναπαραστάσεις της κίνησης. 

• Σύγχυση ύψους και κλίσης: Οι μαθητές πολλές φορές διαβάζουν τις τιμές από 

τους άξονες και τις εκχωρούν απευθείας στην κλίση. 

• Σύγχυση των μεταβλητών: Οι μαθητές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ απόστασης, 

ταχύτητας και επιτάχυνσης. Συχνά πιστεύουν ότι οι γραφικές παραστάσεις των 

παραπάνω εννοιών πρέπει να είναι ίδιες και αλλάζουν τις μεταβλητές στους 

άξονες, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι πρέπει να αλλάξουν και τη γραμμή του 

γραφήματος. 

• Σφάλμα κλίσης που δεν περνάει από τη γραμμή των αξόνων: Οι μαθητές 

δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την κλίση μιας γραμμής (ή την κατάλληλη 

εφαπτομένη), αν αυτή δεν περνάει από την αρχή των αξόνων. 

• Άγνοια για τις περιοχές: οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν το νόημα των περιοχών 

κάτω από τις καμπύλες των γραφημάτων κινηματικής. 

•  Σύγχυση περιοχής / κλίσης / ύψους: Οι μαθητές συχνά πραγματοποιούν 

υπολογισμούς κλίσης ή χρησιμοποιούν ακατάλληλα τις τιμές των αξόνων όταν 

απαιτούνται υπολογισμοί για τις περιοχές κάτω από τις καμπύλες.   

2.3.6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

Ενδιαφέρον προκαλεί η έρευνα του Motlhabane (2016) που μελετά τις παρανοήσεις 

που δημιουργούνται όταν συνδυάσουμε έννοιες της κινηματικής με την αριθμητική τιμή 

0, τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι συμμετέχοντες που ήταν 14 μαθητές Γ΄ Λυκείου από 

ένα δείγμα 26 μαθητών από τη Νότια Αφρική, είχαν δυσκολία και εμφάνισαν 

παρανοήσεις στην περιγραφή και τον ορισμό των εννοιών της μετατόπισης 0 m, της 

απόστασης 0 m, της ταχύτητας 0 m/s καθώς και της επιτάχυνσης 0 m/s2. Άξιο αναφοράς 

είναι ότι σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι αγώνες (π.χ. ταχύτητας) ως 

παράδειγμα είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την παρανόηση των παιδιών ότι «ο πιο 

γρήγορος φτάνει πρώτος και κερδίζει» (Marta, Nella & Barbara,  2002), που μπορεί να 
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οφείλεται στο ότι δε λαμβάνεται υπόψη τι συνέβη στη διάρκεια του αγώνα (π.χ. το όχημα 

σταμάτησε) ή οι έννοιες της χρονικής διάρκειας και της μετατόπισης.  

Έρευνα σε 481 φοιτητές Φυσικής πρώτου έτους του Πανεπιστημίου του NorthWest 

έδειξε ότι είχαν τεράστιο έλλειμμα να χρησιμοποιήσουν με συνέπεια τις αρχές  της 

φυσικής για να επιλύσουν αλγεβρικά προβλήματα κινηματικής, οι φοιτητές έτειναν να 

θεωρούν τα ποιοτικά προβλήματα ως προβλήματα φυσικής και να χρησιμοποιούν τις 

αρχές της κινηματικής, ενώ όταν υπεισέρχονταν αριθμητικές τιμές τα θεωρούσαν απλές 

αριθμητικές διαδικασίες και τα επίλυαν με τη χρήση αφελών γνώσεων (Ferreira, 2014). 

Οι  Borghi et al. (1991) παρατήρησαν ότι οι μαθητές τους μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τις μαθηματικές σχέσεις και να υπολογίσουν σωστά τη μέση ταχύτητα 

αλλά δεν αμφισβητούσαν το αποτέλεσμα, διότι θεωρούσαν ότι ήταν μια μαθηματική 

έκφραση αποσυνδεδεμένη από την πραγματική κίνηση του σώματος.  

O Lemmer (2013) επισήμανε ότι οι περιορισμοί των παιδιών στην οπτική αντίληψη 

των αλλαγών στην ταχύτητα μπορεί να συμβάλλουν στη  σύγχυση μεταξύ σταθερής 

ταχύτητας και επιτάχυνσης. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία τους να εντοπίσουν αλλαγές 

στην ταχύτητα ενός ταχύτερα κινούμενου αντικείμενου που μπορεί να έχει συνέπεια και 

στις υπόλοιπες μορφές κίνησης. Τέλος ο Clement (1993), επισήμανε ότι οι ερευνητές θα 

πρέπει να δίνουν τόση προσοχή στις προηγούμενες  γνώσεις των μαθητών που είναι 

χρήσιμες, όση  και στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών. 

Οι Ceuppens et al. (2017) μας παρέχουν μια αναλυτική επισκόπηση των πιθανών 

παρανοήσεων των μαθητών ανά έννοια: 

• Μετατόπιση και θέση 

o Η μετατόπιση ισούται με την απόσταση 

• Μέση ταχύτητα 

o Η μέση ταχύτητα ισούται με τον αριθμητικό μέσο όρο των επιμέρους 

ταχυτήτων:  uμέση =
𝑢1+𝑢2

2
 

• Ταχύτητα (Velocity) 

o Η ταχύτητα ισούται με τη θέση: 𝑢 = 𝑥 
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o Η ταχύτητα ισούται με την θέση προ τον χρόνο: 𝑢 =
𝑥

𝑡
 

o Η ταχύτητα ισούται με τη Διαφορά Χρόνου προς τη Διαφορά Θέσης: 𝑢 =

𝛥𝑡

𝛥𝑥
 

o Η ταχύτητα εξαρτάται μόνο από τη διαφορά θέσης: Δx 

o Η ταχύτητα εξαρτάται μόνο από τη διαφορά χρόνου: Δt 

o Σώματα στην ίδια θέση έχουν πάντα ίση ταχύτητα 

 

2.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται οι διδακτικές προτάσεις για τις έννοιες της 

ταχύτητας, της απόστασης του χρόνου, της μέσης καθώς και της στιγμιαίας ταχύτητας. 

Οι Marshall  & Carrejo  (2008) υποστηρίζουν ότι η παρατήρηση κινήσεων, η 

πρόβλεψη της θέσης που ένα σώμα θα φτάσει και επιβεβαίωση της πρόβλεψης με την 

τελική θέση του σώματος είναι πολύ σημαντική και μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε 

αλλαγή των πεποιθήσεων τους για την κίνηση. Η κατανόηση της ταχύτητας, ως 

συνάρτηση της απόστασης που διένυσε ένα σώμα στην μονάδα του χρόνου, είναι 

κομβικής σημασίας για την κατανόηση πιο σύνθετων εννοιών όπως η επιτάχυνση (Groves  

& Doig,  2003). 

Οι Driver et al. (2000), σε ένα από τα πιο δύσκολα πεδία της Φυσικής όπως είναι η 

κινηματική προτείνουν κάποιες διδακτικές προσεγγίσεις για να είναι πιο αποτελεσματική 

η διδασκαλία, όπως να γίνεται χρήση «γεφυρωτικών» αναλογιών και ενδιάμεσων 

εννοιών (Clement, 1993), τα παιδιά να αναπτύξουν γλωσσικά εργαλεία όπως το 

λεξιλόγιο, η γραφική απεικόνιση  και οι βασικές μαθηματικές εξισώσεις της κίνησης. 

Επίσης είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν χρόνο για να κατανοήσουν τις απόψεις τους, 

να τις συζητήσουν και να συμμετέχουν σε πειραματικές δραστηριότητες που δεν έχουν 

μόνο σκοπό την επιβεβαίωση κάποιου νόμου, αλλά κυρίως προκαλούν παρατηρήσεις 

που συγκρούονται με τις παρανοήσεις των μαθητών, δίνοντας σημασία τα μέσα να 

προέρχονται από τον πραγματικό κόσμο ( Driver et al., 1993). Σύμφωνα με τον Hestenes  
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(1992) οι φοιτητές φυσικής κάνουν το λάθος να θεωρούν πως το «παιχνίδι της φυσικής» 

είναι να συλλέγουν δεδομένα και να απομνημονεύουν διαδικασίες. Αυτό που πρέπει να 

διδαχθούν από την αρχή είναι να σχεδιάζουν και να επικυρώνουν φυσικά μοντέλα, για να 

μπορούν να είναι ικανοί να περιγράφουν, προβλέπουν και να εξηγούν φαινόμενα, καθώς 

και να σχεδιάζουν πειράματα. Οι Rosenquist & McDermott  (1987) προτείνουν τη βαθιά 

γνώση και ταυτοποίηση, από τους ερευνητές, των συγκεκριμένων δυσκολιών και 

παρανοήσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 

σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη. Επίσης 

θεωρούν προτιμότερο να εισαχθούν οι έννοιες ποιοτικά, για να χτίσουν οι μαθητές ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο πριν τις αλγεβρικές σχέσεις. Για να είναι ικανοί οι μαθητές να 

συγκρίνουν ταχύτητες μεταξύ δύο σωμάτων πρέπει να έχει γίνει σαφής διαχωρισμός 

μεταξύ των εννοιών της ταχύτητας και της απόστασης και πιο συγκεκριμένα οι μαθητές 

που αποτύγχαναν σε αυτή τη διαδικασία, ως επί το πλείστον, χρησιμοποιούσαν το 

κριτήριο της θέσης για να κρίνουν πότε τα σώματα είχαν ίση ταχύτητα.  

Επίσης είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές στρατηγικές με βάση την 

εννοιολογική αλλαγή, για να προωθηθεί η βαθιά κατανόηση των εννοιών της κινηματικής 

στη τάξη (Daud, Abd Karim Hassan & Rahman, 2015). Σύμφωνα με τον Whitaker  (1983) οι 

κατάλληλες ερωτήσεις, η συζήτηση μεταξύ της τάξης των διαφορετικών απαντήσεων  και 

η σύγκριση τους δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει στην 

ορθή εξήγηση των φαινομένων. 

H McDermott (1997) πραγματοποίησε μια διευρυμένη επισκόπηση ερευνών για τη 

διδακτική της κινηματικής, τις παρανοήσεις των μαθητών και τις προτάσεις για 

αντιμετώπιση τους. Σύμφωνα με την McDermott είναι απαραίτητες ποιοτικές ερωτήσεις 

που απαιτούν λεκτικές εξηγήσεις και πρέπει να πραγματοποιηθεί η εξής ακολουθία, όταν 

εισάγουμε νέες έννοιες: α) ποιοτική κατανόηση του φαινομένου μέσω άμεσης εμπειρίας 

ή παρατήρησης, β) να αποφευχθεί η πρόωρη εισαγωγή των αλγεβρικών σχέσεων, διότι 

συνήθως οι μαθητές σταματούν την ποιοτική ανάλυση των φαινομένων, γ) τέλος οι 

μαθητές θα πρέπει να συνθέσουν τα παρατηρούμενα φαινόμενα και έννοιες με τα 

μαθηματικά για να παράξουν τις αλγεβρικές σχέσεις με το δικό τους τρόπο. Επίσης οι 

μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια διαδικασία κατασκευής ποιοτικών μοντέλων 
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για να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση και τις διαφορές μεταξύ των εννοιών, 

ξεκινώντας από τις δικές τους ιδέες και εμπειρίες, οδηγούμενοι σε μια βελτιωτική 

μαθησιακή διαδικασία, που θα τους αναγκάζει να αναγνωρίσουν και να εξηγήσουν  νέα 

φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε επίμονες δυσκολίες και παρανοήσεις θα πρέπει να 

γνωρίζουμε, ότι η παραδοσιακή διδασκαλία δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και οι 

μαθητές θα πρέπει να έρχονται σε επαφές με διαφορετικά προβλήματα σε διαφορετικά 

μαθησιακά πλαίσια. Συγκεκριμένα η McDermott προτείνει να επιλέγονται 

δραστηριότητες που εκθέτουν σκόπιμα αυτές τις παρανοήσεις και ακολουθούν άλλες 

που τις αντιμετωπίζουν ρητά, με τον εκπαιδευτικό να δίνει μεγάλη προσοχή σε αυτή τη 

διαδικασία. Τέλος είναι κομβική η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε νέες διαδικασίες 

μάθησης, όπως της ενεργής συμμετοχής των μαθητών και αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει 

να γίνει με τον ίδιο τρόπο που θα κληθεί ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει στην τάξη, γιατί 

υπάρχει η τάση οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν με τον ίδιο τρόπο που οι ίδιοι 

εκπαιδεύτηκαν (McDermott 1997). Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει 

σε παρανοήσεις τους μαθητές είναι οι παρανοήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ο 

Narjaikaew  (2013) μελετώντας 123 δασκάλους Δημοτικού της Ταϋλάνδης συμπέρανε ότι 

είχαν τις ίδιες παρανοήσεις για την κινηματική και τη δυναμική με τους μαθητές τους. 

Σύμφωνα με τον Chiu (2008), για να διδάξουν την έννοια της μέσης ταχύτητας, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν την αναντιστοιχία της καθημερινής γλώσσας με τη 

γλώσσα των βιβλίων φυσικής και να επιλέξουν κατάλληλα παραδείγματα και 

στρατηγικές, που να έχουν νόημα για τους μαθητές και δε δημιουργούν λεκτικά 

προβλήματα. Αυτά τα παραδείγματα και οι ερωτήσεις θα ήταν εύκολο να επιλεχθούν, αν 

κατατάσσαμε τις κινήσεις σε τρεις κατηγορίες, ευθύγραμμη κίνηση προς μια διεύθυνση, 

ευθύγραμμη κίνηση σε μία διάσταση  και επιστροφή στην αρχική θέση και κίνηση σε δύο 

διαστάσεις. Στην πρώτη περίπτωση δεν έχει σημασία το διάνυσμα της ταχύτητας, στη 

δεύτερη έχει αξία η μέση ταχύτητα αλλά όχι η μέση διανυσματική ταχύτητα, γιατί μπορεί 

να δημιουργήσει σύγχυση στους μαθητές, τέλος η τρίτη περίπτωση είναι κατάλληλη για 

να δείξουμε στους μαθητές πότε η απόσταση προσεγγίζει τη μετατόπιση. 

Οι  Borghi et al. (1991) σχεδίασαν μια διδακτική παρέμβαση με σκοπό μαθητές  11 

και 12 ετών να κατανοήσουν την έννοια της ταχύτητας,  μέσω της παρακολούθησης της 
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κίνησης της χελώνας του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Logo και την ανάλυση της. 

Οι ερευνητές θεωρούν πως έχει μεγάλη αξία οι μαθητές να γνωρίσουν το σταθμισμένο 

μέσο όρο σε διαφορετικές καταστάσεις, για να είναι ικανοί να το χρησιμοποιήσουν στην 

έννοια της ταχύτητας. Μέσω του προγραμματισμού Logo και των πειραματικών 

δραστηριοτήτων οι μαθητές  οδηγήθηκαν από την ιδέα ότι η ταχύτητα εξαρτάται μόνο 

από μία μεταβλητή στη γνώση της εξάρτησης  της από τον χρόνο και την απόσταση. Η 

διδασκαλία διήρκεσε 15 διδακτικές ώρες και χωρίστηκε σε 5 φάσεις: α) παρακολούθηση 

της ταχύτητας και των διαφορετικών κινήσεων της χελώνας στην οθόνη, β) εισαγωγή στις 

έννοιες του μέσου όρου και της μέσης ταχύτητας, γ) ανομοιόμορφη κίνηση της χελώνας 

και υπολογισμός της μέσης ταχύτητας σε ξεχωριστά μονοπάτια της διαδρομής, δ) 

εισαγωγή στο σταθμισμένο μέσο όρο και  ε) γενίκευση του σταθμισμένου μέσου όρου σε 

άλλες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι στην 

αρχή οι μαθητές, παρότι είχαν έρθει σε επαφή με τον αριθμητικό μέσο όρο, 

δυσκολεύονταν να τον χρησιμοποιήσουν σωστά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που 

εμφανιζόταν η τιμή 0 ή κάποια τιμή εμφανιζόταν περισσότερες από μία φορές. Επίσης 

ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας είναι ικανοί να κατανοήσουν την έννοια του 

σταθμισμένου μέσου όρου που είναι χρήσιμος, ώστε οι μαθητές να υπολογίσουν σωστά 

τη σταθμισμένη μέση ταχύτητα. Τέλος  είναι αποτελεσματική στρατηγική  η χρήση 

πειραματικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τη γλώσσα προγραμματισμού Logo, 

διότι οι μαθητές ελέγχουν το πείραμα, κάνουν υποθέσεις, αλλάζουν το πρόγραμμα και 

μπορούν να δουν απευθείας τα αποτελέσματα της κίνησης.  

Οι Reed & Saavedra (1986) συνέκριναν τρεις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας για 

να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα τους, αναφορικά με την έννοια της μέσης 

ταχύτητας. Στην έρευνα συμμετείχαν 51 προπτυχιακοί φοιτητές Ψυχολογίας. Στην 

ανακαλυπτική μέθοδο οι φοιτητές καλούνταν να εκτιμήσουν τη μέση ταχύτητα και έπειτα 

έβλεπαν την προσομοίωση κίνησης σε κυκλική τροχιά, έχοντας και ένα δεύτερο σημείο 

αναφοράς, που έδινε οπτική ανατροφοδότηση για την εκτίμηση τους. Στη γραφική 

μέθοδο οι φοιτητές μελετούσαν ένα γράφημα του τρόπου που η αρχική ταχύτητα 

επηρέαζε  την μέση ταχύτητα σε μια κυκλική διαδρομή, όταν κατά την επιστροφή του 

σώματος η ταχύτητα του παρέμενε σταθερή. Τέλος στην υπολογιστική μέθοδο οι 
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μαθητές επίλυαν αλγεβρικά προβλήματα μέσης ταχύτητας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των ερευνητών, η ανακαλυπτική μέθοδος είχε τη μεγαλύτερη επίδραση 

στη βελτίωση της κατανόησης της μέσης ταχύτητας, η γραφική μέθοδος είχε μικρότερη 

επιτυχία από την αναμενόμενη, ενώ η υπολογιστική μέθοδος είχε μικρή επίδραση. 

Βασικός παράγοντας για την επιτυχία της ανακαλυπτικής μεθόδου είναι η δυνατότητα να 

βλέπουν οι μαθητές το αποτέλεσμα των επιλογών τους, μέσω της ψηφιακής 

ανατροφοδότησης. Αντίθετα η αλγεβρική μέθοδος είχε τη μικρότερη επίδραση, επειδή 

δεν υπήρχε οπτικοποίηση των προβλημάτων, επικεντρωνόταν στο πιο αφηρημένο 

επίπεδο της αλγεβρικής σχέσης και τέλος τα παραδείγματα δεν είχαν μεγάλη συσχέτιση 

με τις προηγούμενες εμπειρίες των φοιτητών από τον πραγματικό κόσμο. 

Στηριγμένοι στην επιτυχία της ανακαλυπτικής μεθόδου της έρευνας των Reed & 

Saavedra (1986), οι Reed  & Jazo  (2002) σχεδίασαν ένα διδακτικό πρόγραμμα, εννιά 

ενοτήτων, για τη διδασκαλία της μέσης ταχύτητας, βασισμένο στην οπτικοποίηση. Η 

διαφορά είναι να συνδυάζουν την ανακαλυπτική μέθοδο με τη γραφική μέθοδο και την 

αλγεβρική, για να αποκτήσουν οι μαθητές  μια διευρυμένη αντίληψη και των εννοιών και 

της αλληλεξάρτησης τους. Το διδακτικό πρόγραμμα αποτελούνταν από τις εξής ενότητες: 

Εισαγωγή στη μέση ταχύτητα και στο σταθμισμένο μέσο όρο, προβλήματα εκτίμησης της 

μέσης ταχύτητας, διερεύνηση του τρόπου που η μικρότερη ταχύτητα επηρεάζει τη μέση 

ταχύτητα μιας διαδρομής μπροστά και πίσω, μικρότερη ταχύτητα της διαδρομής ως όριο 

της μέσης ταχύτητας, υπολογισμός των σταθμισμένων μερών, σταθμισμένη μέση 

ταχύτητα, σταθμισμένος μέσος όρος και άλγεβρα και τέλος σύνοψη.   

Οι Trowbridge  & McDermott (1981) είχαν καταλήξει ότι φοιτητές που μπορούσαν να 

κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ ταχύτητας και επιτάχυνσης είχαν κατανοήσει τη διαφορά 

μεταξύ στιγμιαίας ταχύτητας και μεταβολής της ταχύτητας, αν και συχνά παραγνώριζαν 

τη σημασία του χρονικού διαστήματος.  Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας είναι η βάση 

για την εκμάθηση της επιτάχυνσης και κατανόησης κινήσεων όπως η ελεύθερη πτώση, η 

κίνηση βλήματος, η κυκλική κίνηση κ.α.. Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας αναπτύσσεται 

καλύτερα, μέσω μιας σειράς πειραμάτων και ασκήσεων που περιλαμβάνουν 

ανομοιόμορφη κίνηση που προσαρμόζεται σε ομοιόμορφη (Chiu, 2008). Οι de Beer, 

Gravemeijer  & van Eijck (2017), μελέτησαν και δοκίμασαν καινοτόμους τρόπους για να 
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διδάξουν την έννοια της στιγμιαίας ταχύτητες σε μαθητές 5ης Δημοτικού στην Ολλανδία. 

Χρησιμοποίησαν γραφήματα και προσομοιώσεις μέσω υπολογιστή, αν και η καινοτομία 

της προσέγγισης τους βασίζεται στο ότι παρακάμπτουν την έννοια του ορίου και 

προτρέπουν τους μαθητές προς την κατεύθυνση της  ποσοτικοποίησης της έννοιας της 

στιγμιαίας ταχύτητας. Ποιο συγκεκριμένα προσπάθησαν να διευρύνουν τη διαισθητική 

αντίληψη που έχουν οι μαθητές για τη στιγμιαία ταχύτητα, συγκρίνοντας την με τη 

σταθερή ταχύτητα σε μια προσομοίωση πλήρωσης δύο διαφορετικών ποτηριών. 

Οι Kim  & Pak  (2002), ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του αριθμού των μαθηματικών 

προβλημάτων μηχανικής που έχουν επιλύσει οι μαθητές και την εννοιολογική κατανόηση 

τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 πρωτοετείς φοιτητές φυσικής του Εθνικού 

Πανεπιστημίου της Σεούλ. Σύμφωνα με τους ερευνητές ο κάθε φοιτητής έχει επιλύσει 

περίπου 3000 προβλήματα με ένα μέσο όρο 1500 προβλημάτων και δεν είχαν δυσκολίες 

να χρησιμοποιήσουν αλγεβρικές σχέσεις στα προβλήματα μηχανικής, όμως συνέχιζαν να 

έχουν αρκετές από τις γνωστές εννοιολογικές δυσκολίες και παρανοήσεις στη βασική 

μηχανική. Αυτό φάνηκε χαρακτηριστικά από τις γραπτές απαντήσεις σε ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις εννοιολογικής κατανόησης των φαινομένων. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει 

μικρή σχέση μεταξύ του αριθμούν των μαθηματικών προβλημάτων που έχουν επιλύσει οι 

φοιτητές και της εννοιολογικής κατανόησης φαινομένων μηχανικής,  τα όρια της 

παραδοσιακής μεθόδου επίλυσης προβλημάτων και ότι χρειάζονται νέες προσεγγίσεις 

για την εννοιολογική κατανόηση των φαινομένων. Ο ρυθμός μεταβολής (rate) είναι μια 

πολύ σημαντική έννοια για τα μαθηματικά, οι μαθητές που το συνδέουν με την ταχύτητα 

έχουν τη σωστή μαθηματική αντίληψη και είναι πιο εύκολο να οδηγηθούν στην πλήρη 

κατανόηση της έννοιας του ρυθμού μεταβολής (Herbert  & Pierce 2009). 

Ο Hewson (1985) σχεδίασε ένα πρόγραμμα μικροϋπολογιστή (microcomputer) που 

διερευνά τη γνωστή και από άλλους ερευνητές (Rosenquist & McDermott  1987), 

παρανόηση των μαθητών, «όταν δύο σώματα βρίσκονται στην ίδια θέση έχουν και την 

ίδια ταχύτητα» και τους  παρέχει μια διδακτική ακολουθία για να την αντιμετωπίσουν. Το 

πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε περισσότερους από 120 μαθητές διαφορετικών βαθμίδων 

και είχε θετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αποτελούνταν από τρεις φάσεις: την 

εισαγωγή που είχε στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με το περιβάλλον, τον εξοπλισμό 
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και να γνωρίσουν τη διαδικασία, τη διερεύνηση της παρανόησης που οι μαθητές έβλεπαν 

6 διαφορετικούς αγώνες δύο αυτοκινήτων (συμβολιζόταν με μία τελεία το κάθε 

αυτοκίνητο) και επέλεγαν πότε είχαν ίση ταχύτητα, και τη φάση της «θεραπείας» 

(remedial) που υπήρχαν 2 αγώνες  σχεδιασμένοι, βάσει του μοντέλου της εννοιολογικής 

αλλαγής. Κατά τη φάση «θεραπείας» οι μαθητές καλούνταν να σκεφτούν για τους δύο 

αγώνες βάσει της ερώτησης «Κινήθηκαν και τα δύο αυτοκίνητα με την ίδια ταχύτητα – 

όταν βρίσκονταν στην ίδια θέση;» που εμφανιζόταν στην κορυφή της οθόνης. Στην πρώτη 

διαδρομή το ένα όχημα ήταν στο κέντρο της οθόνης ακίνητο, ενώ το δεύτερο κινήθηκε με 

σταθερή ταχύτητα το προσπέρασε και συνέχισε να κινείται. Στη δεύτερη διαδρομή τα 

δύο οχήματα κινούνταν με την ίδια ταχύτητα με το ένα να προπορεύεται του άλλου. 

Μετά το τέλος κάθε διαδρομής οι μαθητές ερωτούνταν αν τα οχήματα βρέθηκαν στην 

ίδια θέση κάποια χρονική στιγμή και αν κινήθηκαν με την ίδια ταχύτητα. Μέσω της 

πρώτης διαδρομής τα παιδιά συμπεραίνουν ότι τα οχήματα βρέθηκαν στην ίδια θέση, 

αλλά είχαν διαφορετική ταχύτητα, ενώ μέσω της δεύτερης διαδρομής ότι τα οχήματα δεν 

βρέθηκαν ποτέ στην ίδια θέση και όμως είχαν ίση ταχύτητα σε όλη τη διαδρομή. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το πρόγραμμα και ιδιαίτερα η Τρίτη φάση 

βοήθησε σημαντικά στην εννοιολογική αλλαγή των μαθητών που είχαν την παρανόηση 

στην αρχή (Hewson, 1985). Το στοιχείο που κάνει τα εργαλεία MBL αποτελεσματικά είναι 

ο άμεσος έλεγχος των φυσικών φαινομένων και των γραφικών τους αναπαραστάσεων 

από τους μαθητές (Beichner, 1990). Σύμφωνα με τους Thornton  & Sokoloff  (1990) που 

χρησιμοποίησαν εργαλεία MBL (Microcomputer‐based laboratory) για να διδάξουν τις 

αρχές της κινηματικής σε φοιτητές, μπορεί αυτά τα εργαλεία να αυξάνουν το ενδιαφέρον 

των μαθητών δεν είναι απαραίτητο να βελτιώνουν και την κατανόηση των εννοιών, εάν 

δεν συνδυάζονται με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ενώ συνοψίζοντας 

τα θετικά χαρακτηριστικά των εργαλείων MBL αναφέρουν την εστίαση των μαθητών στο 

φυσικό κόσμο που ενισχύεται από το ότι δεν χάνεται χρόνος στη συλλογή δεδομένων και 

σε άλλες χρονοβόρες διαδικασίες, την άμεση ανατροφοδότηση που έχουν οι μαθητές, το 

συνεργατικό πνεύμα που αναπτύσσεται και προωθείται καθώς και την κατανόηση των 

μαθητών συγκεκριμένων καταστάσεων πριν οδηγηθούν σε μια γενίκευση των εννοιών. Οι 

Mešić,   Dervić,   Gazibegović-Busuladžić, Salibašić  & Erceg, N. (2015) μετά από έρευνα σε 
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63 μαθητές 15 ετών, πρότειναν για τη διδασκαλία της κίνησης σε μία διάσταση, ότι οι 

προσομοιώσεις και οι τυπωμένες ακολουθίες στιγμιότυπων κίνησης έχουν σημαντικά 

μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας ουσιαστικών μαθησιακών περιβαλλόντων, σε 

σύγκριση με τα συμβατικά στατικά διαγράμματα.  Επίσης οι προσομοιώσεις που 

επιλέγουμε πρέπει: να είναι συνδυασμός της παρατήρησης της κίνησης με πλούσιες 

πληροφορίες για την κίνηση, να περιλαμβάνει τη δυνατότητα μετρήσεων για την κίνηση 

και να μπορείς να κάνεις αλλαγές στις μεταβλητές και να παρατηρήσεις άμεσα τις 

αλλαγές (Mešić et al., 2015).   

H χρήση εργαστηρίου βασισμένου σε βίντεο (VBL: Video Based Laboratory) 

προσφέρει δυνατότητες για πολλαπλά μοντέλα αναπαράστασης και μπορεί να είναι 

χρήσιμο στην μελέτη πολύπλοκών φαινομένων κίνησης (Trudel  & Métioui, 2011). Έρευνα 

που χρησιμοποίησε τη μέθοδο του βασισμένου σε βίντεο εργαστηρίου (VBL: Video Based 

Laboratory), σε 48 τριτοετείς φοιτητές  του Παιδαγωγικού τμήματος Ιωαννίνων χωρίς 

σημαντικό μαθηματικό η φυσικό υπόβαθρο, γύρω από τις έννοιες και τις γραφικές 

παραστάσεις της θέσης και της ταχύτητας, έδειξε ότι είχε θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση 

της κατανόησης  των εννοιών και των διεργασιών της κίνησης  (Koleza & Pappas, 2008). 

Οι Τσακίρη & Χατζηκρανιώτης  (2010) εφάρμοσαν μια πιλοτική διδακτική σειρά για 

πειραματική μελέτη της κίνησης με τη χρήση βίντεο-μετρήσεων σε 54 μαθητές Γ΄ 

Γυμνασίου  και 26 μαθητές Α΄ Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου Α.Π.Θ., η σειρά 

αποτελούνταν από 6 διαδικτυακές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές 

στο σπίτι με την παράλληλη χρήση δομημένου φύλλου εργασίας. Οι ερευνητές από τις 

ποιοτικές  παρατηρήσεις τους συμπέραναν  αφενός ότι η  χρήση βίντεο-μετρήσεων 

μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση ερμηνείας και χρήσης των γραφικών παραστάσεων της 

κίνησης και αφετέρου η μελέτη πραγματικών κινήσεων έναντι ιδεατών καταστάσεων 

βοηθάει στην ενεργοποίηση των μαθητών.  

Οι Grow, Verner  & Okamura  (2007) σχεδίασαν και υλοποίησαν απλές και 

οικονομικές ηλεκτρομηχανικές συσκευές που ήταν ικανές να αλληλοεπιδρούν με 

ψηφιακό περιβάλλον για να διδάξουν φαινόμενα μηχανικής σε μαθητές απτικά. Τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών.  Σύμφωνα 

με τους  Tanhua-Piiroinen, Pystynen  & Raisamo  (2010), που σχεδίασαν και εφάρμοσαν 



28 

μια μελέτη περίπτωσης σε μαθητές δημοτικού για φυσικά φαινόμενα όπως ο μοχλός και 

η πυκνότητα, η χρήση απτικών μαθησιακών εφαρμογών έχει θετικά αποτελέσματα διότι 

βελτιώνει την εμπειρία και υποστηρίζει τη βαθύτερη κατανόηση των φυσικών 

φαινόμενων, ενώ μετασχηματίζει θετικά τη μάθηση σε παιχνίδι. 

Σύμφωνα με τον Djan  (2014) που μελέτησε 201 μαθητές Α΄ Λυκείου από τη Νότιο 

Αφρική οι μαθητές αυτής της ηλικίας δεν έχουν προηγούμενες γνώσεις για να επιλύσουν 

γραφικά προβλήματα κινηματικής, ενώ δεν εφαρμόζουν τις γνώσεις τους από τα 

μαθηματικά στις γραφικές παραστάσεις της φυσικής. Επίσης προτείνει για να βελτιωθεί η 

κατανόηση των γραφημάτων κινηματικής, οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τις 

έννοιες της κινηματικής από νωρίς, να παρουσιάζονται συχνότερα στα μαθητικά βιβλία 

προβλήματα και πληροφορίες, μέσω γραφημάτων και να διδάσκονται τις γραφικές 

παραστάσεις  αναλυτικά από  την Γ΄ Γυμνασίου σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο μεταξύ 

μαθηματικών και φυσικής. Ο Magwizi, H. (2016) στην έρευνα του μελέτησε την 

κατανόηση των γραφικών παραστάσεων κινηματικής από 31 μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Ζιμπάμπουε  χρησιμοποιώντας το διδακτικό κύκλο Δραστηριότητες-

Συζήτηση στην τάξη-Εργασία στο σπίτι (ACE, Activities-Class Discussion-Exercise). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι δυσκολίες των μαθητών οφείλονταν στο μη 

αναπτυγμένο λεξιλόγιο των μαθητών αναφορικά με έννοιες της κινηματικής και σε 

αδυναμία κατανόησης χρήσιμων μαθηματικών εννοιών. Οι Berg & Smith  (1994), 

συνέκριναν 72 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για ποια μέθοδος μεταξύ πολλαπλής 

επιλογής και ανοικτών ερωτήσεων ήταν καλύτερη για να κατανοήσουν οι μαθητές τα 

γραφήματα κινηματικής. Σύμφωνα με τους ερευνητές οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου από 

τη φύση τους οδηγούν τους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους απαντήσεις, ενώ 

παράλληλα μπορούν να δείξουν περισσότερα στοιχεία στους εκπαιδευτικούς για τη 

σκέψη των μαθητών του από ότι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι Archambault, 

Burch,  Crofton & McClure  (2008)  ερεύνησαν έναν πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών 9 έως 

12 ετών και τα αποτελέσματα τους έδειξαν, ότι παρά τις πολλές διαφορετικές 

αναπαραστάσεις των φαινομένων κίνησης οι μαθητές προτιμούν την αλγεβρική. Η 

καινοτομία της έρευνας τους ήταν ότι οι μαθητές καλούνταν να λύσουν προβλήματα 

κινηματικής, μέσω της γραφικής απεικόνισης, πριν εισαχθούν στις αλγεβρικές σχέσεις.  
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Οι μαθητές που ακολούθησαν τη διδακτική παρέμβαση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου 

επέλεγαν πιο συχνά γραφικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και είχαν σημαντικά 

μεγαλύτερη κατανόηση των εννοιών της κίνησης. 

Σύμφωνα με τους Testa, Monroy  & Sassi  (2002) η μελέτη γραφικών παραστάσεων 

που δημιουργούνταν από πειράματα σε πραγματικό χρόνο είναι ένα πολύ χρήσιμο 

εφόδιο για τους μαθητές και θα τους ωφελήσει σε διαφορετικά πεδία των επιστημών 

πέρα από την κινηματική. Έχοντας τη δυνατότητα για τέτοια γραφήματα μας παρέχει  το 

μέγιστο όφελος από διδακτικές ακολουθίες που χρησιμοποιούν πραγματικά πειράματα, 

παράλληλα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες των μαθητών μας, ενώ τέλος 

αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες 

μεθόδους διδακτικής των φυσικών επιστημών.  

Οι Saltiel & Malgrange (1980) μελέτησαν τους αυθόρμητους τρόπους συλλογιστικής 

σε βασικά θέματα κινηματικής 80 μαθητών 11 χρονών και 700 φοιτητών πρώτου και 

τέταρτου έτους. Σύμφωνα με τους ερευνητές θα πρέπει να εισάγουμε την κινηματική με 

προβλήματα χωρίς δυνάμεις έλξης για να αποσυνδέσουν οι μαθητές την 

αποκλειστικότητα της κίνησης με τις δυνάμεις αυτές και σε μετέπειτα στάδιο να τις 

κατανοήσουν. 

Ο Lemmer (2013) προτείνει να παρουσιάσουμε στους μαθητές τους περιορισμούς 

και ανακρίβειες στις παρατηρήσεις και τις αντιλήψεις τους, λόγω των οπτικών τους 

περιορισμών. Το παράδειγμα με την αδυναμία παρατήρησης του δείκτη ώρας ενός 

ρολογιού, λόγω της αργής τους κίνησης, ή του προσδιορισμού της θέσης των φτερών μια 

ιπτάμενης μέλισσας μπορεί να είναι χρήσιμα για να καταδείξουμε την αδυναμία μας να 

παρατηρήσουμε σωστά την ταχύτητα ή την επιτάχυνση σωμάτων που κινούνται γρήγορα. 

Έπειτα μπορούμε να συζητήσουμε την αναγκαιότητα των ακριβών μετρήσεων στη 

φυσική και να οπτικοποιήσουμε κινήσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σύμφωνα με 

τους ερευνητές αυτή η αλληλουχία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την κατανόηση της 

κινηματικής από τους μαθητές μας. 

Από τις απαντήσεις έρευνας σε 269 μαθητές Δ΄ έως Στ΄ Δημοτικού των Ιωαννίνων  σε 

θέματα μηχανικής, διαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών 81,7% 
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για τα αγόρια και 82,1% για τα κορίτσια θα ήθελαν να διδάσκεται η Φυσική με 

πειράματα, ενώ αντίθετα είναι πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις τους η επίλυση ασκήσεων 

από το τετράδιο εργασιών και τα παραδείγματα στον πίνακα (Ντίνος, 2014). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Dykstra  & Sweet (2009) σε 103 μαθητές Δ΄ Δημοτικού,  

Στ΄ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου έδειξαν ότι  η κατάλληλη τάξη για να εισάγουμε τη 

δυναμική προσέγγιση της κίνησης (Νευτώνεια) είναι αυτή της έκτης Δημοτικού. 

Τέλος τις τελευταίες δεκαετίας έχουν αναπτυχθεί αρκετά τεστ που ελέγχουν τις ιδέες 

των μαθητών γύρω από την έννοια της ταχύτητας και την περιγραφή της κίνησης 

γραφικά και μέσω μαθηματικών (Beichner, 1994; Hast & Howe, 2013; Hestenes & Wells, 

1992; Lichtenberger,  Wagner, Hofer, Stern & Vaterlaus, 2017; Métioui & Baulu Mac-

Willie, 2013; Rosenblatt, & Heckler, 2011; Thornton & Sokoloff, 1998) που θα είναι 

χρήσιμα για τη δημιουργία των τεστ της παρούσας έρευνας. 

2.5. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας (2003) οι έννοιες της κίνησης και της ταχύτητας 

διδάσκονται για πρώτη φορά  στην Ε΄ Δημοτικού, οι θεματικές ενότητες που προτείνεται 

να διδαχθούν είναι κίνηση και περιγραφή της, ταχύτητα και μεταβολές της, ενώ 

προτείνονται ως δραστηριότητες τα παιδιά να χρονομετρήσουν, να καταγράψουν και να 

συγκρίνουν την κίνηση των συμμαθητών τους, να καταγράψουν με διάφορους τρόπους 

καταστάσεις επιτάχυνσης σωμάτων (σώματα που ξεκινούν και σταματούν) καθώς και να 

κατατάξουν εικόνες και φράσεις που αντιστοιχούν σε τέτοιες καταστάσεις. Ως στόχους το 

Υπουργείο Παιδείας (2003) θέτει: 

• Να περιγράφουν την κίνηση ως τη μεταβολή της θέσης σε σχέση µε ένα 

αντικείμενο που θεωρείται ως σηµείο αναφοράς.  

• Να προσεγγίζουν ποιοτικά την έννοια της ταχύτητας.  

• Να συσχετίζουν την ταχύτητα µε το µήκος της διαδροµής που διανύει ένα σώµα 

και τον αντίστοιχο χρόνο.  

• Να περιγράφουν χρησιµοποιώντας τον όρο «το σώµα επιταχύνεται» καταστάσεις 

όπου ένα σώµα σταµατά ή ξεκινά ή µεταβάλλεται η κατεύθυνση πάνω στην 

οποία κινείται.  
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• Να αναγνωρίζουν σε καταστάσεις της καθηµερινής τους εµπειρίας, αν ένα σώµα 

επιταχύνεται ή όχι (αντικείµενα που σταµατούν ή ξεκινούν). 
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΜΑ 

Από το 1980 στο χώρο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών δημιουργείται μια 

αξιομνημόνευτη τάση έρευνας, εφαρμογής και αξιολόγησης μικρών σε διάρκεια 

δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία συγκεκριμένων φυσικών εννοιών (Psillos & 

Kariotoglou, 2016). Αποτελούν συνέχεια εκτεταμένων εμπειρικών μελετών γύρω από τις 

εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, των τρόπων που αυτές μπορούν να ανατραπούν, 

καθώς και θεωρητικών αναλύσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ως 

εποικοδομητικών δραστηριοτήτων (Κουντουριώτης, 2013). Ένα από τα αποτελέσματα 

αυτών των ερευνών είναι οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) ή Διδακτικές 

Μαθησιακές Σειρές, που στην αγγλική βιβλιογραφία συναντώνται με τον όρο Teaching 

Learning Sequences (TLS). 

Οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) είναι διδακτικές παρεμβάσεις μεσαίας 

κλίμακας, δηλαδή παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε λίγες διδακτικές ώρες (5-15 ώρες), 

αποτελούν προϊόντα Αναπτυξιακής Έρευνας και αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 

θεματική (Kariotoglou et al., 2003; Ζουπίδης, 2012). Η έννοια  ΔΜΑ χρησιμοποιείται για 

να υποδηλώσει τη στενή σχέση μεταξύ της προτεινόμενης διδασκαλίας και της 

προσδοκώμενης μαθησιακής διαδικασίας, που θα ακολουθηθεί από τους μαθητές ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΔΜΑ (Meheut & Psillos 2004). Συνδέουν στενά την 

έρευνα με την πράξη αφού αποτελούν ταυτόχρονα εργαλεία έρευνας και καινοτόμες 

παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες και προβλήματα.  Μια ΔΜΑ 

περιλαμβάνει τα στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της 

αξιολόγησης. Παράλληλα αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη κυκλική διαδικασία που μετά 

την αξιολόγηση της, ακολουθούν βελτιωτικές διορθώσεις,  επανασχεδιασμός της ΔΜΑ 

και εκ νέου εφαρμογή. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να κριθεί 

αποτελεσματική βάσει των στόχων της. 
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3.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΜΑ 

Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Διδακτικής 

Μαθησιακής Ακολουθίας είναι ο επιστημονικός ορισμός και ανάλυση των εννοιών, η 

έρευνα αναφορικά με τις εναλλακτικές ιδέες, τις στάσεις και τις ικανότητες των μαθητών 

ως προς τη διδασκόμενη θεματική, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 

περιορισμών, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου καθώς και τα υπάρχοντα 

μαθησιακά περιβάλλοντα  (Duit et al., 2012; Kariotoglou, 2002). Έχει αναπτυχθεί μια 

πληθώρα θεωρητικών πλαισίων για να περιγράψουν και να αναλύσουν τις διαδικασίες 

σχεδιασμού και ανάπτυξης των Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών, που σύμφωνα με 

τους ερευνητές (Meheut et al., 2004; Ζουπίδης, 2012) θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε 

πέντε κύρια μοντέλα: α) το μοντέλο της Αναπτυξιακής Έρευνας (Developmental Research) 

(Lijnse, 1995), β) το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational 

Reconstruction) (Duit et al., 2012), γ) το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical 

Rhobus) (Μéheut et al., 2004), δ) το μοντέλο Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια (Cosmos – Ideas 

– Evidence) (Psillos, Tselfes & Kariotoglou, 2004), και ε) το μοντέλο της βασισμένης στο 

Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research) (Brown, 1992; Tiberghien, Vince & Gaidoz, 

2009).  

3.2.1. Το μοντέλο της Αναπτυξιακής Έρευνας 

Στο μοντέλο της Αναπτυξιακής Έρευνας που εισήγαγε ο  Lijnse (1995), προτείνεται να 

καθοδηγήσουμε τους μαθητές σε δραστηριότητες «επιστημονικοποίησης» του κόσμου 

τους, σχεδιάζοντας κατάλληλες διδακτικές δομές (didactical structures), που λαμβάνουν 

υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και την ανάπτυξή τους, σε σχέση με τα 

επιστημονικά θέματα και τους τρόπους διδασκαλίας τους. Στην Αναπτυξιακή Έρευνα 

αναπτύσσονται προγράμματα σπουδών μικρής κλίμακας, που μέσω μιας κυκλικής 

εξελικτικής διαδικασίας  συνδέονται με την εκ βάθους έρευνα των διεργασιών γύρω από 

τη διδασκαλία και τη μάθηση στην τάξη. Αυτού του είδους η έρευνα είναι σε μεγάλο 

βαθμό εμπειρική, και εμπεριέχει πτυχές όπως το λεξιλόγιο και η επικοινωνία στην τάξη, 

τα κίνητρα των μαθητών, η ελευθερία των μαθητών να ακολουθήσουν τα προσωπικά 

τους μονοπάτια μάθησης, οι μεταγνωστικές διαδικασίες μάθησης, τα στάδια της 
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εννοιολογικής ανάπτυξης, οι ιδέες των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και η 

μεθοδολογία της έρευνας. Αναφορικά με την εννοιολογική ανάπτυξη ο Lijnse προτείνει 

τρία στάδια, ήτοι την εστίαση στο θέμα, τη μετάβαση στο περιγραφικό επίπεδο και αν 

χρειάζεται τη μετάβαση στο θεωρητικό επίπεδο. Στο μεγάλο πρόβλημα που είχαν οι 

εκπαιδευτικές έρευνες, στο κενό ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, προτείνεται η 

δημιουργία ενός σεναρίου που περιγράφει και αιτιολογεί αναλυτικά το σχεδιασμό των 

διδακτικών δραστηριοτήτων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (Lijnse, 1995). Οι 

καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σενάριο για την προετοιμασία της 

διδασκαλίας και την καταγραφή των παρατηρήσεων στην τάξη τους,  κατατάσσοντας την 

Αναπτυξιακή Έρευνα ως μια προσπάθεια δημιουργίας καλών πρακτικών διδασκαλίας 

(Meheut et al., 2004). Επομένως η Αναπτυξιακή Έρευνα θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο 

και έχει κυρίως ψυχολογική διάσταση (Ζουπίδης, 2012). 

3.2.2. Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης 

Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction) (Duit 

et al., 2012; Kattmann & Duit, 1996) σχετίζεται με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πρακτικής και με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το μοντέλο 

προσπαθεί να συνθέσει τη Γερμανική παιδαγωγική παράδοση με τις εποικοδομητικές 

προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και μάθηση (Μéheut et al., 2004), έχοντας κεντρικό 

μέλημα να δώσει ίση σημασία στα επιστημονικά θέματα και στις μαθησιακές ανάγκες και 

δυνατότητες των μαθητών, με στόχο την βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας (Duit et 

al., 2012). Υπάρχουν τρεις συνιστώσες που είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους: η 

ανάλυση της δομής του περιεχομένου, οι εμπειρικές έρευνες και η ανάπτυξη και 

αξιολόγηση της διδασκαλίας (Ζουπίδης, 2012) οι οποίες αναπαρίστανται γραφικά στο 

Σχήμα 1.  

Η ανάλυση της δομής του περιεχομένου περιλαμβάνει την αποσαφήνιση (Clarifica-

tion) του επιστημονικού περιεχομένου, μέσω ανασκόπησης και ποιοτικής ανάλυσης 

έγκριτων εγχειριδίων και δημοσιεύσεων, καθώς και της ιστορικής εξέλιξης του 

συγκεκριμένου θέματος. Μια κριτική ανάλυση αυτού του περιεχομένου υπό την έννοια 

ότι πολλές φορές η γνώση είναι συμπυκνωμένη,   δεν παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
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ερευνητικές μέθοδοι, μπορεί να χρησιμοποιείται ξεπερασμένο λεξιλόγιο ή να έχει 

διαφορετική σημασία στην καθημερινή ζωή από αυτή που έχει στην επιστήμη. 

  

Σχήμα 1: Οι τρεις συνιστώσες του μοντέλου της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Duit et al., 
2012) 

Βασική ιδέα του μοντέλου είναι ότι το επιστημονικό περιεχόμενο πρέπει να 

επανοικοδομηθεί σε περιεχόμενο προς διδασκαλία που παρουσιάζεται γραφικά στο 

Σχήμα 2. Το πρώτο στάδιο είναι η αναγωγή του περιεχομένου σε στοιχειώδες επίπεδο 

(Elementarization) που οδηγεί σε στοιχειώδεις ιδέες προς ανάλυση και έπειτα η 

επανοικοδόμηση σε περιεχόμενο για διδασκαλία. Επιστημονικά θέματα, οι αντιλήψεις 

των μαθητών για το θέμα και οι ιδέες τους για την επιστήμη πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και στα δύο στάδια. Η αποσαφήνιση και η ανάλυση του περιεχομένου πρέπει να 

στηρίζεται σε εμπειρικές έρευνες για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
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Σχήμα 2: Τα στάδια επονοικοδόμησης του περιεχομένου για διδασκαλία (Duit et al., 2012) 

 

Οι εμπειρικές έρευνες αφορούν τις ιδέες των μαθητών για το θέμα, την εξέλιξη τους, 

όπως τα ενδιαφέροντα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των μαθητών. Πολύ σημαντικές 

είναι επίσης έρευνες για τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης, τα 

εκπαιδευτικά εργαλεία και  τις ιδέες των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους, την επιστήμη, 

τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας περιλαμβάνει το σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων, που καθορίζεται από τις συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες των 

μαθητών να πετύχουν τους προσδοκόμενους στόχους. Για τη σχεδίαση βασικοί 

παράγοντες είναι οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που αφορούν τη διδασκαλία και η 

διασαφήνιση του επιστημονικού περιεχομένου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

συνεντέυξεων, ερωτηματολογίων φύλλων αξιολόγησης και ανάλυση των 

βιντεοσκοπημένων μαθημάτων (Duit et al., 2012). Γενικά, το μοντέλο της Εκπαιδευτικής 

Επανοικοδόμησης δίνει έμφαση στο μαθητή, στο δάσκαλο αλλά και στην αλληλεπίδρασή 

τους στην τάξη και έχει ψυχοκοινωνική διάσταση (Ζουπίδης, 2012). 

3.2.3. Tο μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου 

 Tο μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus) (Μéheut et al., 2004) 

εστιάζει στα στοιχεία που υπεισέρχονται σε μια ΔΜΑ και στον τρόπο που σχετίζονται 

μεταξύ τους, προσπαθώντας να τα οργανώσει. Αυτό επιτυγχάνεται με τη γραφική 

αναπαράσταση τους σε ένα «διδακτικό ρόμβο» δύο αξόνων (Σχήμα 3), δείχνοντας 
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παράλληλα τη σχετική ανεξαρτησία της επιστημολογικής (epistemic) και της 

παιδαγωγικής (pedagogical) διάστασης. Στον κάθετο άξονα φαίνεται η αλληλεπίδραση 

της επιστημονικής γνώσης με τον υλικό κόσμο και ορίζεται ως επιστημολογική διάσταση, 

ενώ στον οριζόντιο φαίνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή  και ορίζεται 

ως παιδαγωγική διάσταση. Στην επιστημολογική διάσταση εντάσσονται στοιχεία όπως οι 

υποθέσεις για τις επιστημονικές μεθόδους και τις διαδικασίες επεξεργασίας (elaboration) 

και εγκυροποίησης (validation) της επιστημονικής γνώσης, που σχετίζεται με το 

σχεδιασμό της ΔΜΑ. Στην  παιδαγωγική διάσταση εντάσσονται ο ρόλος του δασκάλου 

στην τάξη, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητών και αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ μαθητών (Μéheut et al., 2004). Στις ενδιάμεσες περιοχές μπορούμε να εντάξουμε 

κάποια στοιχεία σημαντικά για τις ΔΜΑ, για παράδειγμα οι ιδέες των μαθητών για τα 

φυσικά φαινόμενα παρατίθενται στην περιοχή μεταξύ των σημείων «Μαθητές» - «Υλικός 

Κόσμος» (πιο κοντά στο σημείο μαθητές), ενώ οι στάσεις των μαθητών αναφορικά με την 

επιστημονική γνώση στην περιοχή μεταξύ των σημείων «Μαθητές» - «Επιστημονική 

Γνώση». Το μοντέλο του διδακτικού ρόμβου είναι αρκετά χρήσιμο εργαλείο για να 

εντάξουμε τις υπάρχουσες ΔΜΑ εντός του. Σύμφωνα με την επισκόπηση των ερευνών 

από τους Μéheut et al. (2004) οι έρευνες της δεκαετίας του 70΄ και του 80’ που εστίαζαν 

στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών θα εντάσσονταν στην κάτω δεξιά στήλη του 

ρόμβου, αφού δεν ανέπτυσσαν καθόλου την επιστημολογική διάσταση. Μεταγενέστερες 

μελέτες που εστιάζουν στην άποψη των μαθητών για την επιστημονική γνώση θα 

εντάσσονταν στην πάνω δεξιά περιοχή. Τέλος στις περισσότερες από τις έρευνες που 

αναλύθηκαν δε γίνεται αναφορά στο ρόλο του διδάσκοντα στην τάξη. 
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Σχήμα 3: Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου του Διδακτικού Ρόμβου Μéheut et al. (2004) 

3.2.4. Το μοντέλο Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια 

Το μοντέλο Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια (Cosmos – Ideas – Evidence) (Psillos, Tselfes & 

Kariotoglou, 2004), που επηρεάστηκε έντονα θεωρητικά από την εργασία του Hacking 

(1992, 1995) αποτελεί ένα μοντέλο επιστημολογικής μοντελοποίησης των διδακτικών και 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων (Ζουπίδης, 2012). Σύμφωνα με τους Psillos et al. (2004) 

η προσέγγιση του Hacking (1992, 1995) είναι η μόνη που δε στηρίζεται στα κοινωνικά 

γνωστικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής κοινότητας, που διαφέρει σημαντικά από τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά του μαθητικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ευελιξία και 

δυνατότητες για διδακτικό μετασχηματισμό. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ένα μοντέλο 

τριών επιπέδων, το επίπεδο Κόσμος (Cosmos) που περικλείει τις υλικές οντότητες, τα 

δεδομένα και τα φυσικά φαινόμενα στον πραγματικό κόσμο, το επίπεδο Τεκμήρια (Evi-

dence) που περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που έχουν αξιολογηθεί, 

αναλυθεί, και επεξεργαστεί από τον επιστήμονα και το επίπεδο Ιδέες (Ideas) που 

εμπεριέχονται οι έννοιες, οι θεωρίες, τα μοντέλα και οι πεποιθήσεις. Το μοντέλο CEI που 

αναπαριστάται γραφικά στο Σχήμα 4, διακρίνει τα φαινόμενα  από την αναπαράσταση 

τους, η αναπαράσταση διαφοροποιείται σε δύο επίπεδα, τα Τεκμήρια και τις ιδέες και 



39 

λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις οντότητες αλλά και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, που 

μπορεί να είναι αμφίδρομες. Ως εργαλείο το μοντέλο CEI μπορεί να είναι χρήσιμο για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ΔΜΑ, αφού μπορεί να περιγράψει με απλούς όρους 

πτυχές της επιστημονικής έρευνας. 

 3.2.5 To μοντέλο της Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας 

To μοντέλο της βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research) (Brown, 

1992; Design-based Research Collective, 2003; Easterday et al.,  2014; Tiberghien et al., 

2009) συνδυάζει τις εμπειρικές εκπαιδευτικές έρευνες με το θεωρητικό πλαίσιο 

σχεδίασης μαθησιακών περιβαλλόντων για να εισάγει καινοτομίες στην εκπαίδευση, να 

ελέγξει την επιτυχία τους στην πράξη και να δώσει λύσεις σε εκπαιδευτικά προβλήματα. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συνεργασία μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών, 

παρότι είναι συστηματική και ευέλικτη μεθοδολογία ταυτόχρονα (Wang & Hannafin, 

2005).  Η Design-Based Research Collective (2003) προτείνει 5 χαρακτηριστικά για να 

είναι επιτυχημένη η χρήση του μοντέλου  της βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας: 

1) Oι βασικοί στόχοι για το σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων πρέπει 

να είναι αλληλένδετοι με αυτούς των  θεωριών μάθησης. 

Σχήμα 4: Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου Κόσμος-Ιδέες-Τεκμήρια (Psillos et al., 
2004) 



40 

2) Η ανάπτυξη και η έρευνα της ΔΜΑ υλοποιείται μέσω συνεχών κύκλων 

σχεδιασμού, εφαρμογής, ανάλυσης και επανασχεδιασμού της. 

3) Η έρευνα σχετικά με το σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων πρέπει 

να οδηγεί σε κοινόχρηστες (sharable) θεωρίες  που θα δίνει τη δυνατότητα 

της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της σε αυτούς που ασχολούνται με την 

εκπαιδευτική έρευνα. 

4) Η έρευνα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πως λειτουργούν σε πραγματικές 

συνθήκες οι σχεδιασμοί της ΔΜΑ, δηλαδή δεν πρέπει να τεκμηριώνει μόνο 

την επιτυχία ή την αποτυχία, αλλά να εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις που 

βελτιώνουν την κατανόησή μας για τα μαθησιακά ζητήματα που εμπλέκονται 

στην εφαρμογή της ΔΜΑ. 

5) Η  έρευνα πρέπει να στηρίζεται σε μεθόδους που μπορούν να 

δικαιολογήσουν και να συνδέσουν τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν με τα 

αποτελέσματα.  

Οι Wang & Hannafin (2005) προσπάθησαν να συνοψίσουν και να επεξηγήσουν, τα 

κύρια χαρακτηριστικά των σημαντικότερων προσεγγίσεων του μοντέλου ΒΣΕ (Βασισμένης 

στο Σχεδιασμό Έρευνας στην αγγλική βιβλιογραφία συναντάται ως DBR) όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του μοντέλου Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας  (Wang & 
Hannafin, 2005)  

Χαρακτηριστικά Επεξήγηση 

Πραγματιστικό 

(Pragmatic) 

• Η ΒΣΕ εξελίσσει τόσο τη θεωρία όσο και την εφαρμογή 

• Η αξία της θεωρίας εκτιμάται από το βαθμό που οι αρχές της 

ενημερώνουν και βελτιώνουν την πρακτική  

Γειωμένο 

(Grounded) 

• Ο σχεδιασμός βασίζεται στη θεωρία και στηρίζεται σε σχετικές 

θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες. 

• Ο σχεδιασμός διεξάγεται σε πραγματικές συνθήκες και η 

διαδικασία σχεδιασμού είναι ενσωματωμένη και μελετάται 

βάσει του ΒΣΕ 

Διαδραστικό, • Οι σχεδιαστές-ερευνητές συμμετέχουν στις διαδικασίες 
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επαναλαμβανόμενο, 

ευέλικτο 

(Interactive, iterative,  

Flexible) 

σχεδιασμού και συνεργάζονται με τους συμμετέχοντες. 

• Οι διαδικασίες είναι ένας επαναλαμβανόμενος κύκλος 

ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και επανασχεδιασμού 

• Το αρχικό σχέδιο δεν είναι συνήθως λεπτομερές, ώστε οι 

σχεδιαστές να μπορούν να κάνουν σκόπιμα αλλαγές όταν 

είναι απαραίτητο 

Συνδυαστικό 

(Integrative) 

• Χρησιμοποιούνται μικτές ερευνητικές μέθοδοι για τη 

μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας της τρέχουσας έρευνας. 

• Οι μέθοδοι μπορεί να ποικίλλουν στις διαφορετικές φάσεις, 

καθώς αναδύονται νέες ανάγκες και ζητήματα και το 

επίκεντρο της έρευνας εξελίσσεται 

• Στη φάση της ανάπτυξης  διατηρείται μια σχεδιαστική 

αυστηρότητα σκόπιμα και πειθαρχεία 

Πλαισιωμένο 

(Contextual) 

• Η ερευνητική διαδικασία, τα ευρήματα της έρευνας και οι 

αλλαγές από το αρχικό σχέδιο πρέπει να τεκμηριώνονται και 

καταγράφονται. 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας συνδέονται με τη διαδικασία 

σχεδιασμού και το πλαίσιο. 

• Το περιεχόμενο και το βάθος των σχεδιαστικών αρχών 

ποικίλλουν 

• Απαιτείται να δίνεται καθοδήγηση για την εφαρμογή των 

εξαγόμενων αρχών και συμπερασμάτων. 

Το μοντέλο ΒΣΕ αποτελείται από 6 επαναλαμβανόμενες φάσεις (Σχήμα 5): στην εστίαση 

Σχήμα 5: Οι  6 επαναλαμβανόμενες φάσεις του μοντέλου Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας 
(Easterday et. al,  2014) 
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(focus) ορίζεται το θέμα, το κοινό, και το πεδίο εφαρμογής, στην κατανόηση (understand) 

γίνεται μελέτη της βιβλιογραφίας, στον προσδιορισμό (define) ορίζονται οι στόχοι και οι 

τρόποι αξιολόγησης, στο σχεδιασμό (conceive) δημιουργείται το σχέδιο της ΔΜΑ, στην 

υλοποίηση (build) η ΔΜΑ μετασχηματίζεται σε μορφή που μπορεί να εφαρμοστεί και 

στον έλεγχο (test) αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ (Easterday et. al,  2014). 

Όταν η  ΔΜΑ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη 

φάση του σχεδιασμού από ειδικούς και εκπαιδευτικούς και αργότερα στη φάση του 

σχεδιασμού από υλοποίηση σε έναν μαθητή ή σε μικρή ομάδα ελέγχου. 

3.2.6. Σύνοψη μοντέλων σχεδιασμού και ανάπτυξης ΔΜΑ  

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα μοντέλα μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία 

των ερευνητών τείνουν να συμφωνήσουν ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες:  

1) Εστιάζουν στην έρευνα του περιεχομένου που θα διδαχθεί, των εναλλακτικών 

ιδεών των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα και των διδακτικών και 

μαθησιακών διεργασιών (Ζουπίδης, 2012). 

2) Σχετίζονται με την έρευνα στον πραγματικό κόσμο και έχουν εμπειρικά και 

«εργαστηριακά» χαρακτηριστικά. 

3) Συνδέουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας  διδακτικής 

ακολουθίας με μια κυκλική εξελικτική  διαδικασία, η οποία ενισχύεται από 

την πληθώρα ερευνητικών δεδομένων και έχει ως αποτέλεσμα τον 

εμπλουτισμό και τη συνεχή βελτίωση της ΔΜΑ με επικυρωμένα εμπειρικά 

αποτελέσματα (Psillos et al., 2016). 

Πίνακας 2: Συνοπτικός πίνακας των χαρακτηριστικών των μοντέλων θεωρητικών πλαισίων 

Μοντέλο Χαρακτηριστικά 

Αναπτυξιακή  

Έρευνα 

• Επίκεντρο ο μαθητής 

• Έχει ψυχολογική διάσταση 

Εκπαιδευτική  • Επανοικοδόμηση επιστημονικού περιεχομένου σε 

περιεχόμενο προς διδασκαλία 
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Επανοικοδόμηση • Έμφαση στο μαθητή, στο δάσκαλο και στην αλληλεπίδρασή 

τους 

• Έχει ψυχοκοινωνική διάσταση 

Διδακτικός Ρόμβος • Εστιάζει στα στοιχεία της ΔΜΑ και στις μεταξύ τους σχέσεις 

• Τα στοιχεία μπορεί να έχουν δύο διαστάσεις την 

επιστημολογική και την παιδαγωγική 

Κόσμος – Ιδέες – 

Τεκμήρια 

• Ανάδειξη χαρακτηριστικών των επιμέρους 

διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων 

• Διακρίνει τα φαινόμενα  από την αναπαράσταση τους 

Βασισμένη στο 

Σχεδιασμό Έρευνα 

• Σύνδεση έρευνας με την πράξη 

• Συνεργασία ερευνητών – εκπαιδευτικών 

• Ευελιξία 

• Κοινόχρηστες θεωρίες και επικοινωνία αποτελεσμάτων  

3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΜΑ 

Για την αξιολόγηση μίας ΔΜΑ υπάρχουν δύο κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις  

στις υπάρχουσες έρευνες. Η πρώτη αφορά την εξέταση της γνωστικής  κατάστασης των 

μαθητών πριν και μετά την εφαρμογή της ακολουθίας (Andersson & Bach 1996; Leach, 

Scott, Ametller & Hind, 2006; Κουντουριώτης, 2013). Η δεύτερη αφορά την ανάδειξη των 

γνωστικών μαθησιακών μονοπατιών σε όλη τη  διάρκεια της ακολουθίας (Petri & 

Niedderer, 1998; Psillos & Kariotoglou, 1999; Ζουπίδης, 2012).  

Σύμφωνα με τους Meheut et al. (2004) η πρώτη έχει ως στόχο την απόδειξη της 

αποτελεσματικότητας της ΔΜΑ ως προς συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ενός post-test (τεστ 

μετά τη διδασκαλία της ακολουθίας) με τα αποτελέσματα ενός pre-test (τεστ πριν τη 

διδασκαλία). Αυτή η μορφή αξιολόγησης έχει δύο υποκατηγορίες, η «εσωτερική» 

αξιολόγηση συγκρίνει τα αποτελέσματα των δύο τεστ των μαθητών που διδάχθηκαν την 

ακολουθία, η «εξωτερική» αξιολόγηση συγκρίνει τα αποτελέσματα των μαθητών που 

διδάχθηκαν την ακολουθία με τα αποτελέσματα μαθητών του ίδιου επιπέδου (ομάδα 

ελέγχου) που παρακολούθησαν μια διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας.  Η «εσωτερική» 

αξιολόγηση έχει στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της  ΔΜΑ ως προς τους 
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μαθησιακούς στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή, ενώ η «εξωτερική» αξιολόγηση έχει 

στόχο να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της με κάποια άλλη διδακτική παρέμβαση. 

Μια εξίσου σημαντική μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης μιας ΔΜΑ είναι αυτή 

της ανάδειξης των μαθησιακών μονοπατιών που υλοποιείται με την παρακολούθηση των 

μαθητών σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας και έχει στόχο να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μαθησιακών καταστάσεων και δραστηριοτήτων 

πέρα από τη συνολική αξιολόγηση της ακολουθίας, για να ελέγξουμε τις επιμέρους 

υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η ακολουθία και να τις βελτιώσουμε (Meheut et al., 

2004). 
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

4.1. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Η γρήγορη αλλαγή των κοινωνιών μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα 

μετά την εισαγωγή του διαδικτύου έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η εφευρετικότητα. Η 

παραδοσιακή δημόσια εκπαίδευση  δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει αυτή την 

εξέλιξη, όμως καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως η εκπαιδευτική ρομποτική, 

το κίνημα των δημιουργών (maker movement) και ο ψηφιακός σχεδιασμός και 

κατασκευή (digital fabrication) μπορούν να επιφέρουν τις αναγκαίες αλλαγές. Αυτές οι 

προσεγγίσεις δεν είναι νέες, όμως έχει σημασία να ενσωματωθούν στο δημόσιο σχολείο 

για να έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε αυτές (Eguchi, 2017). 

Η ρομποτική εισήχθη στην εκπαίδευση από την δεκαετία του 1960 όταν ο Papert 

εισήγαγε τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO και ένα ρομπότ χελώνα-δαπέδου  το οποίο 

ήταν ένα φυσικό αντικείμενο που το παιδί προγραμμάτιζε την κίνηση του μέσω 

υπολογιστή (Papert, 1980). Η εταιρία LEGO αποφάσισε να διευρύνει την εκπαιδευτική 

δυνατότητα των παιχνιδιών της και στη δεκαετία του 1980 έθεσε την εκπαιδευτική 

ρομποτική ως στόχο, που είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία ενός «έξυπνου» και 

προγραμματιζόμενου «τούβλου» (brick) του RCX. Πολλές εταιρείες ακολούθησαν αυτή 

την τάση κυκλοφορόντας προϊόντα εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ και η  LEGO επέκτεινε 

την σειρά Mindstorms με τα μοντέλα NXT και EV3 που παρείχαν πολλές δυνατότητες 

στους χρήστες αναφορικά με τη χρήση αισθητήρων, τον προγραμματισμό και τη 

συνδεσιμότητα (Altin & Pedaste, 2013). Στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν 

να αναπτύσσονται ένα μεγάλο εύρος ρομπότ, σετ ρομποτικής και εφαρμογών για την 

εκπαίδευση.  

4.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Η ρομποτική συνδέεται με τη μάθηση, είτε  μέσω συμμετοχής σε διαγωνισμούς 

έχοντας σημαντική επίδραση στους συμμετέχοντες, είτε μέσω project για θέματα και 

προβλήματα του πραγματικού κόσμου,  έχοντας  το πλεονέκτημα να μην είναι 



46 

ανταγωνιστικά και να δίνουν βάση στη συμμετοχή κοριτσιών και παιδιών που δεν έχουν 

πρότερη σχέση με τη ρομποτική (Eguchi, 2012). Οι Alimisis & Kynigos (2009) έναντι των 

διαγωνισμών προτείνουν τις εκθέσεις ρομποτικής όπου η συνεργασία αναπτύσσεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό, δεν υπάρχει ανταγωνισμός και μπορεί να έχει την ίδια επίδραση στο 

ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση.  

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ορίζεται ως ένας τομέας σπουδών που στοχεύει στη 

βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των ανθρώπων μέσω της δημιουργίας, της 

εφαρμογής, της βελτίωσης και της αξιολόγησης  παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, 

εργαλείων (π.χ. οδηγίες και πρότυπα) και τεχνολογιών, όπου τα ρομπότ παίζουν ενεργό 

ρόλο και οι παιδαγωγικές μέθοδοι υποστηρίζουν κάθε απόφαση (Angel-Fernandez  & 

Vincze, 2018). Ο ορισμός των Angel-Fernandez  & Vincze είναι κατάλληλος γιατί 

ενσωματώνει και τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες που μπορεί να ενταχθεί η ρομποτική 

στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να εισαχθεί στα 

αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

Α) Ως αντικείμενο μάθησης με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία, την 

εξέλιξη, το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ρομπότ και να είναι ικανοί να τα 

χρησιμοποιούν (Alimisis & Kynigos, 2009; Ospennikova et al., 2015; Φράγκου, 2009).  

Β) Ως εργαλείο μάθησης με στόχο να αναδείξει έννοιες των Μαθηματικών, της 

Φυσικής, της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας καθώς και χρήσης της για την 

υλοποίηση πειραμάτων για τη μελέτη φαινομένων, τη συλλογή δεδομένων και τη 

δημιουργία γραφημάτων (Alimisis & Kynigos, 2009; Ospennikova et al., 2015; Φράγκου, 

2009). 

Γ) Η εκπαιδευτική ρομποτική ως βοήθημα διδασκαλίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

αφού παρέχει ενεργητική ανάπτυξη του συνόλου των γνωστικών διεργασιών, των 

προσωπικών δεξιοτήτων και των κινήτρων των μαθητών, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

πέρα από το πεδίο των επιστημών σε αυτό των ανθρωπιστικών σπουδών (Ospennikova et 

al., 2015). 

Κατά τη δημιουργία δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής προτείνεται από 

τους Frangou et al. (2008) και Αλιμήσης (2008), να ακολουθούνται τα παρακάτω πέντε 
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στάδια επιπρόσθετα στην έρευνα των Φράγκου, Γρηγοριάδου & Παπανικολάου(2010), 

όπου μπορούμε να βρούμε αναλυτικές ερωτήσεις για κάθε στάδιο: 

• Στάδιο Εμπλοκής: Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός εξερευνούν το θέμα γενικά και 

το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν 

• Στάδιο Εξερεύνησης: Μέσα από πειράματα και δραστηριότητες εξερεύνησης 

εισάγονται όλες οι απαραίτητες  γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία. 

• Στάδιο Διερεύνησης: Πραγματοποιούνται ανοιχτού τύπου έρευνες στηριγμένες σε 

ερωτήσεις σχετικές με το πρόβλημα που έχει τεθεί στην αρχή. 

• Στάδιο Δημιουργίας: Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες σχεδιάζουν και 

προτείνουν λύσεις. 

• Στάδιο Αξιολόγησης: Οι ομάδες παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη τις λύσεις τους 

και δέχονται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό και τους υπόλοιπους μαθητές. 

4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΕΣ & ΟΦΕΛΗ 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική αύξηση των εμπειρικών ερευνών στον χώρο της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής.  Συνέπεια είναι να υπάρχει ένα σύνολο συστηματικών επισκοπήσεων 

των ερευνών είτε αυτές αφορούν την εκπαιδευτική ρομποτική στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Benitti, 2012; Jung & Won, 2018; Kubilinskienė, Žilinskienė, Dagienė 

& Sinkevičius, 2017; Mubin et al., 2013; Toh et al., 2016) είτε την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(Spolaôr & Benitti, 2017). Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα σημαντικότερα συμπεράσματα 

των επισκοπήσεων: 

• Περίπου το 80% των ερευνών ασχολούνταν με θέματα φυσικής και μαθηματικών, 

περιστρεφόμενα πάντα γύρω από τον κλάδο της ρομποτικής, ενώ ταυτόχρονα τόνιζαν  

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων και την 

επιστημονική έρευνα (Benitti, 2012). 

• Οι περισσότερες δραστηριότητες δεν εντάσσονταν στο σχολικό πρόγραμμα αλλά 

αποτελούσαν εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ υπήρχαν περισσότεροι από έναν 

εκπαιδευτικοί (Benitti, 2012; Kubilinskienė, 2017; Mubin  et al., 2013). 
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• Η εισαγωγή της ρομποτικής σε παιδιά δημοτικού τους βοήθησε να αναπτύξουν τη 

δεξιότητα της συνεργασίας, ενώ γενικά τα ρομπότ επηρεάζουν τις γνωστικές, τις 

εννοιολογικές , τις γλωσσικές και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών (Toh et al., 2016) 

• Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ρόλοι που έχει το ρομπότ στη μάθηση ως μέσο 

διδασκαλίας, ως συνεργάτης και εμψυχωτής του μαθητή και ως δάσκαλος  (Mubin  et 

al., 2013), αν και οι τελευταίες δύο περιπτώσεις εντάσσονται περισσότερο στον κλάδο 

της κοινωνικής ρομποτικής παρά της εκπαιδευτικής. 

• Υπάρχει μια επέκταση της προσπάθειας εισαγωγής της ρομποτικής στο σχολείο ακόμα 

και σε κλάδους όπως οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  (Kubilinskienė, 2017). 

• Η σημαντικότερη τάση των ερευνών είναι να επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, ενώ θα 

είχε μεγάλη αξία να υπάρξουν έρευνες που θα παρακολουθήσουν τις διεργασίες των 

μαθητών για να δουν τι έχει σημασία στην εκπαίδευση με ρομπότ,  καταγράφοντας τον 

τρόπο εμπλοκής τους με τα ρομποτικά σετ, τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους 

(Jung & Won, 2018) 

Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορούν να αναπτυχθούν οι δεξιότητες της 

επίλυσης προβλημάτων, της υπολογιστικής σκέψης και της μεταγνώσης, με την ισχυρή 

καθοδήγηση, την ενσωμάτωση προτροπών, τη γραπτή απάντηση σε ερωτήματα να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Οι μαθητές που 

απαντούν γραπτά παρουσιάζουν στατιστικά υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων από αυτούς 

που απαντούν προφορικά (Ατματζίδου,2018). Για να ενταχθεί κατάλληλα η εκπαιδευτική 

ρομποτική στο σχολείο πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εποικοδομητικό μαθησιακό 

περιβάλλον, οι μαθητές να έχουν ενεργό ρόλο, να διερευνήσουν τις ιδέες τους πρακτικά 

και όχι μόνο ακούγοντας μέσω  τεχνολογικών εργαλείων, όπως τα ρομπότ (Eguchi, 2017). 

Οι Karim, Lemaignan  & Mondada  (2015) πραγματοποίησαν μια διεξοδική 

επισκόπηση των ερευνών γύρω από την εκπαιδευτική ρομποτική και την εξέλιξη και τα 

χαρακτηριστικά του διαθέσιμου εξοπλισμού για να διερευνήσουν κατά πόσο η 

εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να μετασχηματίσει θετικά την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα τους, οι περισσότερες 

έρευνες χρησιμοποιούν είτε ποιοτική είτε ποσοτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και 

στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας μόνο ένα μέσο αξιολόγησης όπως το Pre-test ή 

το Post-test. Οι ερευνητές προτείνουν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα τόσο ποιοτικές 
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όσο και ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης και στις τελευταίες να υπάρχουν πολλαπλές 

πηγές και τεστ. Επίσης οι δραστηριότητες ρομποτικής πρέπει να συνδέονται στενά με 

τους διδακτικούς στόχους του παραδοσιακού προγράμματος σπουδών, διότι  σε αρκετές 

περιπτώσεις οι μαθητές αδυνατούν να κάνουν αυτή τη σύνδεση με αποτέλεσμα  να 

ακυρώνεται η σχέση μεταξύ χρήσης των ρομπότ και αύξηση του κινήτρου για μάθηση. 

Κεντρικός πυλώνας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο σχολείο είναι οι 

καθηγητές που μερικές φορές είναι διστακτικοί, επειδή υπάρχει έλλειψη  προγραμμάτων 

σπουδών μεγάλης διάρκειας και χρειάζονται εκπαίδευση στον τομέα της ρομποτικής. 

Τέλος ο στόχος για τους Karim et al. (2015), είναι να δημιουργήσουν πλούσια 

επιστημονικά μαθησιακά περιβάλλοντα με τη χρήση των ρομπότ.  Για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος πρέπει να μελετήσουμε και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα 

σπουδών κατάλληλα, να επιλέξουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και να εκπαιδεύσουμε 

τους εκπαιδευτικούς. 

Σύμφωνα με τους Socratous  & Ioannou  (2018) υπάρχουν τρεις καταστάσεις που 

επιτυγχάνεται υψηλού επιπέδου κατασκευή γνώσης : η ενσώματη επαφή με το ρομπότ, η 

ίση συμμετοχή των μελών της ομάδας στη δραστηριότητα, βάσει των προκαθορισμένων 

ρόλων και η γνωστική σύγκρουση που δημιουργείται όταν το ρομπότ  δεν επιτυγχάνει το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι μαθητές έχουν σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος τους 

για μάθηση μετά από δραστηριότητες με Lego, ενώ αναπτύσσουν τη λογική τους 

συλλογιστική (Jing, Yang, Jiang,  Huai  & Chiang , 2015). Στην έρευνα των Diamantopoulos  

& Spanos (2018) δέκα καθηγητές εκπαιδεύτηκαν για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα 

ρομποτικής πέντε δραστηριοτήτων με θέμα τα μαθηματικά, σε 32 μαθητές Β΄ Λυκείου με 

τη χρήση του Lego Mindstorms EV3. Μετά από 8 εβδομάδες εφαρμογής  οι ερευνητές 

αναφέρουν ότι το μάθημα έγινε πολύ πιο ενδιαφέρον οι μαθητές έδειξαν ενθουσιασμό, 

έντονη συμμετοχή και ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, ενώ θετική 

ανατροφοδότηση υπήρξε και από τους καθηγητές. Σύμφωνα με την Rankin (2019) οι 

προκλήσεις ρομποτικής σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού  τους βοηθάει να βελτιώσουν την 

αυτονομία, την ικανότητα  σχεδιασμού, τη συνεργασία, τον εντοπισμό προβλημάτων και 

την εξεύρεση λύσεων ενώ για την τάξη είναι σημαντική, γιατί οι μαθητές αναλαμβάνουν 
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πρωτοβουλίες, οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν προσαρμογές και οι γονείς είναι πιο 

υποστηρικτικοί. 

Οι Kim et al. (2015) σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια έρευνα με σκοπό να βοηθήσουν 

16 φοιτητές παιδαγωγικού ενός μεγάλου Πανεπιστημίου της Νοτιοανατολικής Αμερικής, 

να γνωρίσουν πώς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μαθήματα STEM με τη χρήση 

ρομποτικής. Οι φοιτητές συμμετείχαν ενεργά στα μαθήματα και ανέπτυξαν μεγάλο 

ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες STEM, δεν ανέπτυξαν σημαντική διαφορά στις 

γνώσεις τους σε σχέση με το πεδίο, όμως όλοι φοιτητές σχεδίασαν να εισάγουν τη 

ρομποτική στα μαθήματα τους και περισσότεροι από το 80% σχεδίασαν εκπαιδευτικό 

υλικό για το σκοπό αυτό. 

Υπάρχουν αρκετές έρευνες οι οποίες προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την 

εκπαιδευτική ρομποτική, όπως η ποιοτική έρευνα για την ανάπτυξη γραμματισμού των 

μαθητών και πιο ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και χρήση ακαδημαϊκού λεξιλογίου, μέσω ενός 

προγράμματος ρομποτικής 8 εβδομάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εκπαιδευτική 

ρομποτική και το Lego Mindstorms EV3 δείχνουν να έχουν πολλές δυνατότητες για να 

έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ακαδημαϊκό λεξιλόγιο (Bedford, 2019). Στην έρευνα των 

Chin,  Hong  & Chen  (2014) συμμετείχαν 52 μαθητές δευτέρας Δημοτικού μέσης ηλικίας 

8,7 χρονών από την Ταιβάν, όπου η καινοτομία ήταν ότι η διδασκαλία έγινε με την 

καθοδήγηση ενός ρομπότ, που εντάσσεται περισσότερο στα πλαίσια της κοινωνικής 

ρομποτικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η μαθησιακή απόδοση των μαθητών 

βελτιώθηκε σημαντικά, διότι τα εκπαιδευτικά ρομπότ είναι απτικά και έχουν φυσικά 

χαρακτηριστικά που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθοδήγησαν μέσω των 

συμπεριφορών τους  και παρότρυναν τους μαθητές να επιτύχουν τους στόχους τους και 

τέλος έδιναν μια ευχάριστη αίσθηση στους μαθητές. 

4.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, η πλειοψηφία των ερευνών ασχολείται με τη διδασκαλία 

εννοιών φυσικής και μαθηματικών επομένως υπάρχουν ενδιαφέρουσες διδακτικές 

παρεμβάσεις στην κινηματική που παρουσιάζονται διεξοδικά στην ενότητα αυτή. Οι 

Λίτινας & Αλιμήσης  (2013) σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια διδακτική παρέμβαση με τη 
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χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής με στόχο τη διδασκαλία της ευθύγραμμης ομαλής 

κίνησης και την κατανόηση των εννοιών της ταχύτητας, της απόστασης και του χρόνου 

καθώς και των γραφικών τους παραστάσεων. Η διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 9 

μαθητές δεκατριών ετών, που ήταν χωρισμένοι σε τρεις ισάριθμες ομάδες, στο Γυμνάσιο 

ενός ημιορεινού χωριού του Νομού Ηλείας, είχε διάρκεια τρεις ημέρες από τέσσερις 

διδακτικές ώρες και χρησιμοποιήθηκε το σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Mindstorms 

NXT. Την πρώτη μέρα οι μαθητές κατασκεύασαν το ρομπότ όχημα τους, χωρίς 

καθοδήγηση μέσω κάποιων γενικών οδηγιών που τους δόθηκαν με φύλλο εργασίας, 

εξοικειώθηκαν με το ρομπότ και το προγραμματιστικό του περιβάλλον  και 

πραγματοποίησαν αγώνες ταχύτητας (Εικόνα 1). Τη δεύτερη μέρα, μέσω φύλλου 

εργασίας, πειραματίστηκαν με την ισχύ του κινητήρα και την ταχύτητα, ενώ οι μαθητές 

παρουσίασαν κάποια σύγχυση μεταξύ δύναμης και ταχύτητας. Έπειτα οι μαθητές 

πειραματίστηκαν με το χρόνο κίνησης, την αλλαγή της ταχύτητας και τέλος με τον τρόπο 

που θα μπορούσαν να την μετρήσουν. Οι μαθητές όρισαν την ταχύτητα μετρώντας πόση 

απόσταση διένυσε το ρομπότ τους σε συγκεκριμένο χρόνο. Την Τρίτη μέρα οι μαθητές 

ήρθαν σε επαφή με την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και τις γραφικές παραστάσεις της 

κίνησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι μαθητές 

όρισαν και κατανόησαν την έννοια της ταχύτητας πειραματικά, εφάρμοσαν 

επιστημονικές μεθόδους, συνέλλεξαν δεδομένα και έβγαλαν συμπεράσματα, ενώ 

παράλληλα ανέπτυξαν τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα τους. 

Εικόνα 1: Αγώνες ταχύτητας ανάμεσα στα αυτοκινητάκια των ομάδων (Λίτινας & Αλιμήσης, 2013) 
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Ο Greenwolfe  (2015) δημιούργησε και χρησιμοποίησε το ρομπότ Scribbler II  της 

Parallax, Inc. (Εικόνα 2), που οι μαθητές προγραμματίζουν την κίνηση του, 

δημιουργώντας  μια γραφική παράσταση στον υπολογιστή και αυτό την υλοποιεί (Εικόνα 

3). Το συγκεκριμένο ρομπότ έχει την ικανότητα  να κινείται  με ακρίβεια σύμφωνα με την 

γραφική παράσταση που δημιουργήθηκε στον υπολογιστή, δίνοντας στους μαθητές μια 

άμεση  οπτική ανατροφοδότηση. Οι μαθητές μπορούσαν να σχεδιάσουν  γραφικές 

παραστάσεις θέσης-χρόνου, ταχύτητας-χρόνου και επιτάχυνσης-χρόνου για να 

προγραμματίσουν το ρομπότ τους. Ο Greenwolfe  σχεδίασε ένα πλάνο μαθημάτων για να 

διδάξει έννοιες και γραφικές παραστάσεις κινηματικής, το συνολικό πρόγραμμα 

σπουδών καθώς και τα επιμέρους τμήματα του αναθεωρήθηκαν από 12 έμπειρους 

καθηγητές. Οι παρατηρήσεις του ίδιου, που το χρησιμοποίησε για δύο χρόνια καθώς και 

24 ακόμα καθηγητών συμφωνούν στο ότι οι μαθητές  απόλαυσαν τις δραστηριότητες και 

Εικόνα 3: Το ρομπότ Scribbler II συνδέεται μέσω usb με υπολογιστή (Greenwolfe, 2015) 

Εικόνα 2: Οι μαθητές προγραμματίζουν την κίνηση του ρομπότ δημιουργώντας μια γραφική 
παράσταση στον υπολογιστή (Greenwolfe, 2015). 
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είχαν κίνητρο να εργαστούν με το ρομπότ μέχρι αυτό να κινείται σύμφωνα με τη 

δραστηριότητα. Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες των τριών με τεσσάρων παιδιών, 

έχοντας στην κατοχή τους έναν υπολογιστή και δύο ρομπότ. Αρχικά εισάγονταν στην 

έννοια της σταθερής ταχύτητας παρατηρώντας την κίνηση και κάνοντας μετρήσεις ενός 

ρομπότ προγραμματισμένου από τον εκπαιδευτικό που κινούνταν με σταθερή ταχύτητα. 

Έπειτα δημιουργούσαν το πρώτο τους πρόγραμμα, μέσω ενός γραφήματος θέσης –

χρόνου με σκοπό να κινείται το ρομπότ τους με τον ίδιο τρόπο με το ρομπότ που 

παρατήρησαν, ενώ εμβάθυναν σε γραφήματα θέσης-χρόνου με αντίστοιχες 

δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει αρκετές 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όπως: α) Ο  προγραμματισμός δύο ρομπότ να κινηθούν 

για τον ίδιο χρόνο με διαφορετικές ταχύτητες και να τερματίσουν στην ίδια θέση, που 

βοηθάει τους μαθητές να διακρίνουν τη θέση με την απόσταση και να κατανοήσουν τον 

ρόλο της αρχικής θέσης στην κίνηση β) ο προγραμματισμός ενός ρομπότ να κινείται με 

διαφορετικές σταθερές ταχύτητες και του δεύτερου με την ίδια μέση ταχύτητα βοήθησε 

τους μαθητές  να κατανοήσουν τις επιταχυνόμενες κινήσεις γ) ο προγραμματισμός ενός 

ρομπότ μέσω μιας γραφικής παράστασης θέσης-χρόνου και  του δεύτερου  μέσω μιας 

γραφικής παράστασης ταχύτητας-χρόνου με σκοπό η κίνηση των δύο ρομπότ να είναι 

ίδια, βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ των δύο γραφικών 

παραστάσεων δ) η σύγκριση κίνησης τριών ρομπότ, το πρώτο πραγματοποιούσε 

επιταχυνόμενη κίνηση, το δεύτερο είχε προγραμματιστεί για να κινείται με σταθερή 

ταχύτητα τη μέση ταχύτητα του πρώτου, ενώ το τρίτο  κινούνταν με σταθερή ταχύτητα 

ίση με την τελική ταχύτητα του πρώτου. Στην έρευνα του Greenwolfe  (2015) συμμετείχαν 

99 μαθητές ιδιωτικού Λυκείου η οποία διήρκησε 2 χρόνια, για την αξιολόγηση των 

μαθητών χρησιμοποίησε το τεστ TUG-K και οι μαθητές είχαν σημαντική πρόοδο από έναν 

μέσο όρο 29,3% στο pre-test σε 73,9% στο post-test, που υποδεικνύει σημαντικά ότι τα 

ρομπότ κινηματικής είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία της κινηματικής. 

Οι Mikropoulos  & Bellou (2013) προσεγγίζουν την εκπαιδευτική ρομποτική ως 

εργαλεία βαθιάς και ουσιαστικής μάθησης (mindtools) και στο πλαίσιο αυτό σχεδίασαν 

και εφάρμοσαν δύο μελέτες περίπτωσης. Στην πρώτη ο στόχος ήταν η χρήση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής ως μέσο για την κατανόηση του φαινομένου της απλής 
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κίνησης και της ταχύτητας σε μαθητές ηλικίας 10 έως 12 ετών με μικρή εμπειρία στον 

προγραμματισμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 2 ομάδες μαθητών, η πρώτη αποτελούνταν 

από τρία αγόρια 10 ετών που είχαν κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό με τη γλώσσα 

Logo ενώ η δεύτερη αποτελούνταν από τρία κορίτσια 12 ετών που είχαν κάποια εμπειρία 

στη Φυσική. Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε πέντε ενότητες μίας ώρας και οι 

μαθητές χρησιμοποίησαν ρομπότ Lego. Στην πρώτη ενότητα οι μαθητές γνώρισαν την 

εκπαιδευτική ρομποτική, στη δεύτερη κατασκεύασαν με ευκολία ένα όχημα ρομπότ και 

το προγραμμάτισαν να κινείται με σταθερό τρόπο επειδή ήταν ο πιο εύκολος τρόπος 

κίνησης, ενώ στις υπόλοιπες τρεις ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους.  Οι μαθητές 

προγραμμάτισαν το ρομπότ τους να κινείται ευθύγραμμα για διαφορετικές αποστάσεις 

και μετρούσαν τον χρόνο. Μέσα από συζήτηση και συνεργασία οι μαθητές κατέληξαν, ότι 

είναι ορθότερο να παρατηρούν την απόσταση που διένυσε το σώμα σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα καταλήγοντας διαισθητικά στο νόμο της κίνησης. Η ομάδα των 

αγοριών κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι όσο περισσότερο χρόνο κινούνταν το ρομπότ, 

τόσο μεγαλύτερη απόσταση διένυε, ενώ τέλος μπόρεσαν να κατανοήσουν την έννοια της 

ταχύτητας. Η ομάδα των κοριτσιών κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα αναπτύσσοντας μια 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση, για κάθε χρονική περίοδο έκαναν αρκετές δοκιμές 

υπολογίζοντας το μέσο όρο της απόστασης, επίσης κατανόησαν την έννοια της ταχύτητας 

εξάγοντας από τα αποτελέσματα τους την αλγεβρική της σχέση. Σύμφωνα  με τους 

ερευνητές Mikropoulos  & Bellou (2013) οι μαθητές έχτισαν την γνώση τους μέσω, των 

δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους, σε εικονικό (προγραμματισμός) 

και πραγματικό περιβάλλον, των  γνωστικών συγκρούσεων κατά τον προγραμματισμό, 

των παρατηρήσεων τους, της συνεργασίας και της συζήτησης μεταξύ τους. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των  Mitnik,  Recabarren,  Nussbaum & 

Soto (2009), οι οποίοι σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια διδακτική παρέμβαση 

εκπαιδευτικής ρομποτικής που αποσκοπούσε να βοηθήσει τους  μαθητές να 

κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να ερμηνεύσουν   γραφικές  παραστάσεις κίνησης, 

καθώς και να επεκτείνουν την εννοιολογική τους κατανόηση γύρω από την κινηματική. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 23 τελειόφοιτοι μαθητές Α΄ Λυκείου (16 ετών) ενός ιδιωτικού 

σχολείου στο Σαντιάγκο της Χιλής, οι μαθητές είχαν διδαχθεί όλες τις απαραίτητες 
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έννοιες κινηματικής και τις δεξιότητες, είχαν επιλέξει να ακολουθήσουν κατεύθυνση 

επιστημών (θετική κατεύθυνση) για το υπόλοιπο Λύκειο και δεν είχαν εμπειρία σε 

τέτοιου τύπου τεχνολογίες. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, τη πειραματική 

ομάδα που εργαζόταν με τη χρήση πραγματικού ρομπότ (Εικόνα 4) και την ομάδα 

ελέγχου η οποία είχε ακριβώς τα ίδια εργαλεία που περιγράφονται παρακάτω με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιούσαν μια προσομοίωση του ρομπότ στον υπολογιστή (Εικόνα 

5).  Η διδακτική παρέμβαση διήρκεσε μία εβδομάδα χωρισμένη σε 4 μαθήματα εξήντα 

λεπτών, οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες των τριών, έχοντας ένα ρομπότ και 3 

μικροϋπολογιστές, έναν για κάθε μέλος της ομάδας. Οι ομάδες καλούνταν να 

συνεργαστούν για να σχεδιάσουν διαφορετικές ευθύγραμμες κινήσεις ενός ρομπότ. Οι 

μικροϋπολογιστές ήταν διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους καθώς και με το ρομπότ, μέσω 

δικτύου WiFi και είχαν εγκατεστημένες τις εφαρμογές  μέτρησης χρόνου, μαθηματικών 

Εικόνα 4: Οι μαθητές εργάζονται με το ρομπότ (Mitnik et al., 2009)  

Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από την οθόνη προσομοίωσης (Mitnik et al., 2009) 
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υπολογισμών, ψηφιακού σημειωματάριου  και σχεδιασμού ψηφιακών γραφικών 

παραστάσεων, ενώ η απόσταση μετριόταν με τη βοήθεια μιας μετροταινίας. Το ρομπότ 

κινούταν σε ευθεία γραμμή με διαφορετικές ταχύτητες, επιταχύνσεις και κατευθύνσεις 

και οι μαθητές καλούνταν να σχεδιάσουν τις γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου και 

ταχύτητας-χρόνου συλλέγοντας τα δεδομένα της κίνησης (Εικόνα 6.a). Στη δραστηριότητα 

υπήρχαν ορισμένοι ρόλοι που εναλλάσσονταν, ένας μαθητής ήταν υπεύθυνος για τη 

μέτρηση του χρόνου, ένας για τη μέτρηση της απόστασης και ο τρίτος για τη σχεδίαση 

της γραφικής παράστασης (Εικόνα 6.b). Στα τέσσερα μαθήματα οι μαθητές συμμετείχαν 

σε 7 συνολικά δραστηριότητες γραφικού σχεδιασμού (Graph Plotter) αυξανόμενης 

δυσκολίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η διδακτική παρέμβαση προάγει 

σημαντικά την μάθηση, τόσο στη μέθοδο με το πραγματικό ρομπότ, όσο και στη μέθοδο 

με την προσομοίωση. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι η χρήση ενός πραγματικού ρομπότ 

βελτιώνει σημαντικά τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας, 

επιτυγχάνοντας σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερες αυξήσεις βαθμολογίας από τη 

δραστηριότητα που βασίζεται στην προσομοίωση. Τέλος η ομάδα με το πραγματικό 

ρομπότ ανέπτυξε αυξημένη συνεργασία και κίνητρο για μάθηση σε όλη τη διάρκεια της 

διδακτικής παρέμβασης έναντι της ομάδας ελέγχου. 

Ο Ζουρμπάκης  (2019) σχεδίασε και υλοποίησε μια έρευνα για τη διδασκαλία των 

εννοιών της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της τριβής σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού 

συγκρίνοντας  τρεις διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας, μέσω περιβάλλοντος εικονικής 

πραγματικότητας, μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής και μέσω συμβατικών μέσων 

διδασκαλίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 61 μαθητές Ε΄ Δημοτικού από το Ηράκλειο της 

Εικόνα 6: a) Το ρομπότ κινείται σε μια ευθεία διαδρομή, ενώ μια ομάδα μαθητών παρατηρεί και 
μετρά τα δεδομένα. b) Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ρόλων των μαθητών (Mitnik et al., 2009) 
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Κρήτης, από τους οποίους οι 17 διδάχτηκαν τις έννοιες μέσω εικονικής πραγματικότητας 

(Εικόνα 8), οι 18 μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής και οι 26 μέσω συμβατικών μέσων. Η 

διδασκαλία ακολούθησε το μοντέλο των  5Ε, είχε διάρκεια 3 ώρες για κάθε έννοια,  το 

ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Lego Mindstorms EV3,  ήταν προκατασκευασμένο 

από τον εκπαιδευτικό και τα προγράμματα ήταν έτοιμα στη μνήμη του ρομπότ. Στη 

διδασκαλία της ταχύτητας μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής οι μαθητές εργάζονταν σε 

ομάδες με ένα ρομπότ κάθε ομάδα, επίσης χρησιμοποιούσαν μία μετροταινία για να 

συλλέγουν δεδομένα απόστασης (Εικόνα 7). Στο στάδιο της εμπλοκής οι μαθητές 

εμπλέκονται στο θέμα, μέσω μιας εικόνας ενός ταχύμετρου αυτοκινήτου και συζητούν με 

τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, στο στάδιο της εξερεύνησης οι μαθητές συζητούν και 

καταγράφουν τις ιδέες τους για την έννοια της ταχύτητας και έπειτα πραγματοποιούν 

τρεις δραστηριότητες με το ρομπότ. Στην πρώτη δραστηριότητα το ρομπότ κινούνταν με 

σταθερή ταχύτητα σε τρεις γνωστές διαδρομές και οι μαθητές κατέγραφαν το χρόνο 

κίνησης. Στη δεύτερη δραστηριότητα το ρομπότ είχε σταθερή ταχύτητα ίδια με της 

πρώτης δραστηριότητας και κινούνταν για διαφορετικούς τρεις διαφορετικούς χρόνου,ς 

ενώ στην τρίτη το ρομπότ κινούνταν στην ίδια απόσταση με τρεις διαφορετικές 

ταχύτητες. Στο στάδιο της εξήγησης διατυπώνουν τον ορισμό της ταχύτητας μετά από 

Εικόνα 7: Αρχική Θέση ρομπότ στις δραστηριότητες της ταχύτητας (Ζουρμπάκης, 2019) 
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συζήτηση  για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, κατά το στάδιο της 

επεξεργασίας επεκτείνουν την έννοια της ταχύτητας, συσχετίζοντας την με παραδείγματα 

από την καθημερινή τους ζωή και τέλος στο στάδιο της αξιολόγησης οι μαθητές 

συνέκριναν τα συμπεράσματα τους με τις αρχικές τους γνώσεις. Για την αξιολόγηση της 

έρευνας και της επίδοσης των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν pre-test και post-test καθώς 

και φύλλα αξιολόγησης. Στην έρευνα δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα για κάθε 

ερώτηση αλλά συγκεντρωτικά για κάθε εργαλείο. Επίσης το pre-test και το post-test δεν 

ήταν κοινά ενώ το πρώτο δεν αφορούσε τις έννοιες που διδάχτηκαν. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, στο φύλλο αξιολόγησης της ταχύτητας δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας που χρησιμοποίησε περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας (Μέση τιμή: 5,9±1,8) και της ομάδας που χρησιμοποίησε την 

εκπαιδευτική ρομποτική (Μέση τιμή: 5,7±1,5) ενώ η ομάδα με τα συμβατικά διδακτικά 

είχε τη χαμηλότερη επίδοση (Μέση τιμή: 4,5±2,6)όπως και στην τελική αξιολόγηση με το 

post-test.  Επιπλέον της απόδοσης η έρευνα του Ζουρμπάκης  (2019) μα προσφέρει 

δεδομένα  για τις εντυπώσεις και τις απόψεις των μαθητών αναφορικά με τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, 51 ερωτήσεων τύπου Likert οι οποίες 

συνδυαζόμενες απέδιδαν 16 ευρύτερες κλίμακες. Τα αποτελέσματα για τη χρήση της  

εκπαιδευτικής ρομποτικής έδειξαν ότι οι μαθητές είχαν θετικές απόψεις  με την 

Εικόνα 8: Οθόνη προσομοίωσης στην πρώτη δραστηριότητα ταχύτητας (Ζουρμπάκης, 2019) 
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υψηλότερη βαθμολογία να έχουν οι κλίμακες : Ευχαρίστηση/Απόλαυση/Διασκέδαση 

(μέσος όρος 4,3), τα κίνητρα (μέσος όρος 4,1) και η καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού 

(μέσος όρος 3,8). 

Ο Ιωάννου (2017) σχεδίασε και υλοποίησε μια έρευνα για την ποιοτική κατανόηση 

της έννοιας της ταχύτητας από παιδιά  νηπιαγωγείου, μέσω δραστηριοτήτων ρομποτικής. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 22 παιδιά νηπιαγωγείου από την Αίγινα από τα οποία 12 ήταν 

αγόρια και 10 κορίτσια ενώ 13 παιδιά ήταν προνήπια και τα υπόλοιπα νήπια. Η έρευνα 

και η διδακτική παρέμβαση αποτελούνταν από 6 φάσεις, αρχικά μέσω ημιδομημένης 

συνέντευξης με τα παιδιά διερευνήθηκαν οι ιδέες των παιδιών για τις έννοιες αργά, 

γρήγορα, χρόνος και ταχύτητα. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές καλούνταν να βρουν το 

νικητή ενός αγώνα δρόμου μεταξύ ζώων, υλοποιώντας τον μέσω κιναισθητικής 

δραστηριότητας που ένας μαθητής έτρεχε κάθε φορά και η υπόλοιπη τάξη μετρούσε τον 

χρόνο της κίνησης μέσω οπτικού και λεκτικού χρονομέτρου, σε συνδυασμό με 

παλαμάκια, ενώ στο τέλος μετρούσαν την απόσταση που διένυσε. Στην τρίτη φάση 

(Εικόνα 10) οι μαθητές έτρεχαν ανά δύο με κοινή αφετηρία, για το ίδιο χρόνο (2 

παλαμάκια) και έπειτα μετρούσαν με τη βοήθεια της πλαστικής ράβδου την απόσταση 

που είχαν διανύσει για να βρουν ποιος έτρεξε πιο γρήγορα. Στην επόμενη φάση τα 

παιδιά εισήχθησαν στην έννοια της ταχύτητας  βάσει της «γρηγοράδας» και 

χρησιμοποίησαν το ρομπότ Sphero προγραμματίζοντας το σε δύο πειράματα. Στο πρώτο 

το ρομπότ διένυε ίσες αποστάσεις  με διαφορετικές ταχύτητες και τα παιδιά μετρούσαν 

τον χρόνο, ενώ στο δεύτερο διένυε διαφορετικές αποστάσεις σε ίδιο χρόνο με τα παιδιά 

να μετρούν την απόσταση και να αναγνωρίζουν, πότε κινήθηκε γρήγορα και πότε αργά. Η 

πέμπτη φάση δεν ήταν προγραμματισμένη και προτάθηκε από τα παιδιά, όπου σε αυτή 

δύο ρομπότ συμμετείχαν σε έναν αγώνα δρόμου με στόχο την αύξηση της συμμετοχής 

και του ενδιαφέροντος των παιδιών (Εικόνα 9). Στην τελευταία φάση ο ερευνητής 

πραγματοποίησε ημιδομημένη συνέντευξη σε 8 από τους μαθητές που συμμετείχαν στις 

δραστηριότητες. Η αξιολόγηση της έρευνας  πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με 

τους μαθητές  και φύλλων εργασίας.  
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Εικόνα 9: Η τρίτη φάση της διδακτικής παρέμβασης (Ιωάννου, 2017) 

Εικόνα 10: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ των δύο ρομπότ Sphero (Ιωάννου, 2017) 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές σε αυτή την ηλικία δεν γνωρίζουν την έννοια 

της ταχύτητας, της απόστασης και του χρόνου, αν και κάποια συνδέουν την ταχύτητα με 

το αργά και γρήγορα, ενώ μετά τη διδακτική παρέμβαση η πλειοψηφία των μαθητών 

μπορούσε να περιγράψει την ταχύτητα βάσει της γρηγοράδας, μπορούσε να περιγράψει 

πότε κάποιος είναι γρήγορος ή αργός σε διαφορετικές καταστάσεις  και να συγκρίνει 

σωστά την ταχύτητα μεταξύ δύο σωμάτων που κινούνταν για τον ίδιο χρόνο, αλλά 

διένυαν διαφορετικές αποστάσεις. Τέλος το ρομπότ έπαιξε κομβικό ρόλο στην ενίσχυση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών για το θέμα, με τη βοήθεια του υλοποίησαν πειράματα, 

έκαναν παρατηρήσεις, μετρήσεις, κατέγραψαν δεδομένα και έβγαλαν πιο εύκολα 

συμπεράσματα, ενώ το ρομπότ σε συνδυασμό με την ιστορία που πλαισίωνε τη 

διδακτική παρέμβαση οδήγησαν τα παιδιά σε μια πρώιμη κατανόηση της έννοιας της 

ταχύτητας. 

Οι Alimisis & Boulougaris (2014) σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια έρευνα  για την 

ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας και ανάλυσης γραφικών παραστάσεων 

κινηματικής με τη χρήση του εκπαιδευτικού σετ ρομποτικής Lego Mindstorms NXT. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 20 μαθητές 15 ετών από το πρώτο Λύκειο Σπάρτης οι οποίοι είχαν 

διδαχθεί την ενότητα της κινηματικής σε 12 διδακτικές ώρες  τρεις μήνες, πριν τη 

διδακτική παρέμβαση. Η διδακτική παρέμβαση αποτελούνταν από 4 διδακτικές ενότητες 

δύο ωρών η καθεμία, οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες των 5 ατόμων έχοντας στην 

Εικόνα 11: Ο αγώνας δρόμου των μαθητών με τα ρομπότ (αριστερά), το ρομπότ-όχημα μίας 
εκ των ομάδων (δεξιά) (Alimisis & Boulougaris, 2014) 
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κατοχή τους ένα ρομπότ Lego Mindstorms NXT. Στην πρώτη ενότητα κάθε ομάδα 

κατασκεύασε ένα όχημα με τέσσερις ρόδες και έναν κινητήρα χωρίς  οδηγίες, με 

αποτέλεσμα διαφορετικών μοντέλων (Εικόνα 11, δεξιά). Στη δεύτερη ενότητα οι μαθητές 

εισήχθησαν στον προγραμματισμό του ρομπότ τους προγραμματίζοντας το για να 

πραγματοποιήσει ευθύγραμμη κίνηση προς τα μπροστά και προς τα πίσω. Ενδιαφέρον 

ήταν η μη προγραμματισμένη ιδέα των παιδιών για αγώνα ταχύτητας μεταξύ των 

οχημάτων, που είχε ως αποτέλεσμα η δραστηριότητα να γίνει διασκεδαστική και οι 

μαθητές να κάνουν αλλαγές στα οχήματα τους για να κινούνται πιο γρήγορα (Εικόνα 11, 

αριστερά). Στην  τρίτη ενότητα οι μαθητές προγραμμάτισαν τα ρομπότ τους να κινούνται 

με σταθερή ταχύτητα ευθύγραμμα μπροστά και πίσω, ενώ με τη βοήθεια ενός αισθητήρα 

απόστασης, που προσάρμοσαν πάνω στο ρομπότ τους  και του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος του NXT, συνέλεξαν τα δεδομένα της κίνησης και δημιούργησαν τις 

γραφικές παραστάσεις  θέσης-χρόνου. Επίσης πειραματίστηκαν με την ισχύ του κινητήρα 

και τις αλλαγές που επιφέρει στην ταχύτητα. Στην τέταρτη ενότητα υπενθυμίστηκαν 

στους μαθητές  οι έννοιες της επιταχυνόμενης και της επιβραδυνόμενης κίνησης και 

γνώρισαν τη χρήση της εντολής επανάληψης. Τέλος οι μαθητές προγραμμάτισαν το 

ρομπότ τους και δημιούργησαν γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου για κινήσεις με 

σταθερή επιτάχυνση, σταθερή επιβράδυνση και σύνθετες κινήσεις επιτάχυνσης και 

επιβράδυνσης. Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε μέσω ίδιου 

pre-test και post-test 5 ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά τις ικανότητες τους στις γραφικές παραστάσεις 

κίνησης, καθώς και την κατανόηση σε σύνθετες κινήσεις, όπως επιταχυνόμενη κίνηση 

σώματος  και μετά κίνηση με σταθερή ταχύτητα. Τέλος, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 

του διδάσκοντα έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα σε σύγκριση με την 

κλασική διδασκαλία. 

Οι Williams, Ma, Prejean, Ford και  Lai (2007) πραγματοποίησαν μια θερινή 

κατασκήνωση ρομποτικής για 21 παιδιά Γυμνασίου διάρκειας δύο εβδομάδων δυόμιση 

ωρών κάθε μέρα, με τη χρήση του σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Mindstorms. 

Σκοπός της έρευνας που πραγματοποίησαν ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης αυτής της 

κατασκήνωσης στη γνώση των μαθητών αναφορικά με έννοιες φυσικής, όπου ένα από τα 
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βασικά θέματα ήταν οι νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση. Οι δραστηριότητες 

αναπτύσσονταν είτε στα πλαίσια ομάδων είτε όλης της τάξης, μέσω πρακτικής εργασίας 

και συζητήσεων, ενώ οι μαθητές καλούνταν να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο προκλήσεων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας  έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανόηση 

εννοιών φυσικής από τους μαθητές. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η θεωρητική εισαγωγή 

των νόμων του Νεύτωνα είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές  σε μεταγενέστερες 

δραστηριότητες να τους χρησιμοποιήσουν για να εξηγήσουν τις λύσεις που πρότειναν.  

Οι Frangou et al. (2008) στα πλαίσια του TERECoP Project σχεδίασαν 6 πιλοτικές 

εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής, μία από αυτές αφορούσε τη διδασκαλία της 

επιταχυνόμενης κίνησης  και της σχέσης απόστασης-χρόνου, είχε διάρκεια 3 με 4 ώρες  

και εφαρμόστηκε στο Ροβερέτο της Ιταλίας. Το κύριο πρόβλημα της δραστηριότητας ήταν 

πώς να οδηγήσεις το ποδήλατο σου σε μια κεκλιμένη διαδρομή, οι μαθητές 

δημιούργησαν με το ρομπότ Lego ΝΧΤ ένα όχημα με τέσσερις ρόδες χωρίς κινητήρες  και 

έναν αισθητήρα απόστασης για να καταγράφουν τα δεδομένα της απόστασης. Η 

δραστηριότητα αφορούσε τη συλλογή δεδομένων χρόνου και απόστασης, όταν άφηναν 

το ρομποτικό όχημα να κινηθεί ελεύθερα σε μία κεκλιμένη διαδρομή. Η γραφική 

αναπαράσταση και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιούνταν, μέσω του 

περιβάλλοντος του NXT στον υπολογιστή από τους μαθητές. Τέλος κατά τη διαδικασία 

της αξιολόγησης τα δεδομένα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουμε και να 

εμβαθύνουμε στα φαινόμενα, για να εξάγουμε φυσικούς νόμους και για να 

προσφέρουμε νέες γνώσεις. 

Στην έρευνα των Williams, Igel,  Poveda,  Kapila  & Iskander (2012), 140 μαθητές  Γ΄ 

Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου συμμετείχαν σε 6 διδακτικές ενότητες, τρεις  με 

θεματικές από τη Φυσική και τρεις από τα μαθηματικά. Η δεύτερη αφορούσε την 

επιτάχυνση λόγω βαρύτητας, οι μαθητές με την χρήση 2 ρομπότ Lego Mindstorms NXT, 

ενός αισθητήρα αφής και ενός αισθητήρα περιστροφής μετρούσαν το χρόνο πτώσης 

αντικειμένων από διαφορετικά ύψη. Έπειτα υπολόγιζαν την μέση ταχύτητα, 

δημιουργούσαν και ανέλυαν τη γραφική παράσταση μέσης ταχύτητας-χρόνου και 

εισάγονταν στην έννοια της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι μετά το μάθημα το 90% των μαθητών έδιναν σωστές απαντήσεις στα 
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ερωτήματα τι είναι ταχύτητα και τι είναι επιτάχυνση, ενώ  πριν το ποσοστά ήταν 15% και 

5% αντίστοιχα. Οι Perova, Johnson  & Rogers  (2008) σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια 

πιλοτική έρευνα σε 19 προπτυχιακούς φοιτητές, με τη χρήση του Lego Mindstorms και 

της γλώσσας προγραμματισμού ROBOLAB, με σκοπό τη διδασκαλία των εννοιών της 

ταχύτητας, της διανυσματικής ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της κίνησης βλήματος. Οι 

φοιτητές εισάγονταν στο φαινόμενο της κίνησης βλήματος θεωρητικά και έπειτα, μέσω 

ενός προβλήματος που καλούνταν να βρουν το σημείο προσγείωσης ενός βλήματος, που 

εκτοξεύτηκε ακριβώς πάνω από ένα αυτοκίνητο που κινούταν με σταθερή ταχύτητα. Οι 

φοιτητές συζητούσαν τις υποθέσεις τους με την υπόλοιπη τάξη και έπειτα ακολουθούσε 

επίδειξη του πειράματος με τη χρήση ενός ρομπότ. Τέλος οι μαθητές χωρισμένοι σε 

ομάδες κατασκεύαζαν ένα αντίστοιχο πείραμα με τη χρήση ενός σετ ρομποτικής. Τα 

αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντική επίδραση της δραστηριότητας στην κατανόηση της 

κίνησης βλήματος, αν και η περιορισμένη χρονική διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης 

είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν λάθος απαντήσεις στις ερωτήσεις του post-test. 

Είναι σημαντικό για τη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών της κινηματικής οι μαθητές να 

έρθουν σε επαφή με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες  και παραμέτρους. Τέλος η 

ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες, μέσω των ρομπότ, δημιουργεί 

ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για βαθύτερη κατανόηση των εννοιών (Perova, 

Johnson  & Rogers, 2008). Οι Galvan,  Botturi, Castellani  & Fiorini  (2006) σχεδίασαν και 

εφάρμοσαν μια έρευνα  για τη διδασκαλία και τη μελέτη της κινηματικής των ρομπότ και 

πιο συγκεκριμένα ενός ρομποτικού βραχίονα  με τη χρήση του Lego Mindstorms RCX. Οι 

μαθητές Λυκείου, που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα σπουδών, έδειξαν βαθύ ενδιαφέρον 

και κατανόηση των εννοιών που διδαχτήκαν όντας ικανοί να συνεργαστούν για να 

λύσουν προβλήματα που τέθηκαν. 

Οι Barak  & Assal  (2018) σχεδίασαν και εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα σπουδών 

ρομποτικής στηριγμένο στην φιλοσοφία  STEM, διάρκειας 15 εβδομάδων, 2 διδακτικών 

ωρών κάθε βδομάδα. Στην έρευνα  συμμετείχαν 32 μαθητές πρώτης και δευτέρας 

Δημοτικού και τα μέσα αξιολόγησης ήταν εξετάσεις στο τέλος των μαθημάτων, 

παρατήρηση της τάξης, συνεντεύξεις με τους μαθητές και ερωτηματολόγιο πριν και μετά 

την διδακτική παρέμβαση. Σύμφωνα με τους ερευνητές πολλές  έρευνες γύρω από τη 
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ρομποτική αναφέρουν και εξειδικεύουν σε πολύ μικρό βαθμό τους μαθησιακούς  

στόχους που θέλουν να πετύχουν. Μέσω των δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι 

μαθητές μεταξύ άλλων έμαθαν: Να μετρούν την απόσταση που κινήθηκε το ρομπότ στην 

μονάδα του χρόνου (Εικόνα 12), να παρουσιάζουν τα δεδομένα σε πίνακες και να 

δημιουργούν τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις μέσω του Excel. Επίσης να 

υπολογίζουν τις διαφορετικές ταχύτητες του ρομπότ τους, καθώς και να κατανοούν τη 

σχέση μεταξύ ισχύος του κινητήρα και ταχύτητας του ρομπότ. Τέλος οι περισσότεροι 

μαθητές δεν μπόρεσαν να επιτύχουν στις πιο περίπλοκες δραστηριότητες (project), διότι 

χρειάζονταν περισσότερη καθοδήγηση από αυτήν που είχε προβλεφθεί. 

Στα πλαίσια δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής η έννοια της ταχύτητας 

αναφέρεται πολύ συχνά, αφού η κίνηση των ρομπότ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο των 

δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του πλαισίου, διαγωνισμού ή project, και της θεματικής. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως έχουμε αρκετές έρευνες που δεν εξειδικεύουν 

τους μαθησιακούς στόχους, εάν τους πέτυχαν και τον τρόπο που το έκαναν, κάποιες από 

τις οποίες θα μελετήσουμε παρακάτω. Οι Jiea et al.  (2019) διερεύνησαν την επίδραση, 

των διαγωνισμών ρομποτικής, στο ενδιαφέρον που αναπτύσσουν οι μαθητές για την 

STEM  μάθηση μετά τη συμμετοχή τους σε αυτούς.  Στην έρευνα συμμετείχαν 200 παιδιά 

Εικόνα 12: Οι μαθητές μετράνε την απόσταση που διένυσε ένα ρομπότ κινούμενο στο 
πάτωμα για ένα δευτερόλεπτο (Barak  & Assal, 2018) 



66 

ηλικίας 10 έως 16 ετών από 5 διαφορετικές χώρες, την Μαλαισία, την Ινδονησία, το 

Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και την Καμπότζη. Στο διαγωνισμό υπήρχαν τέσσερις 

διαφορετικές δραστηριότητες, τα ρομπότ που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ήταν τα 

Lego Mindstorms NXT ή EV3  και οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 3 έως 5 παιδιών είχαν 

τρεις μήνες να προετοιμαστούν. Σκοπός της πρώτης δραστηριότητας ήταν να σχεδιάσουν  

ένα όχημα ρομπότ που θα ολοκληρώσει μια διαδρομή στο λιγότερο δυνατό χρόνο. 

Σύμφωνα με το πλάνο μαθήματος αυτής της δραστηριότητας  οι μαθητές στον τομέα της 

φυσικής ανέλυαν την ευθύγραμμη κίνηση, μελετούσαν τις έννοιες της ταχύτητας, του 

κέντρου βάρους, της αδράνειας, της τριβής και υπολόγιζαν την ταχύτητα των σωμάτων 

αλγεβρικά.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι μαθητές, μέσω των 

διαγωνισμών ρομποτικής, αυξάνουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα επιστήμης, 

τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, ενώ ταυτόχρονα οι διαγωνισμοί ρομποτικής 

αποτελούν μια αναδυόμενη παιδαγωγική μέθοδο για τη διδασκαλία ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων σπουδών STEM. Οι Church et al. (2010) προτείνουν το σετ εκπαιδευτικής 

ρομποτικής Lego Mindstorms για τη διδασκαλία της φυσικής γιατί προσφέρει τη 

δυνατότητα δημιουργίας πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων και οι περισσότεροι 

μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις κατασκευές LEGO. Οι ερευνητές για τη 

διδασκαλία της ταχύτητας και της επιτάχυνσης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 

προτείνουν μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες και συγκρίνουν 

ποια έννοια είναι σημαντικότερη σε αγώνες υψηλών ταχυτήτων (drag races). Αρχικά οι 

μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν το όχημα τους , έπειτα με τη χρήση ενός 

αισθητήρα περιστροφής μετρούν την απόσταση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση και 

τέλος μελετούν τις γραφικές παραστάσεις των κινήσεων του ρομπότ, για να εξάγουν τα 

συμπεράσματά τους. Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι ερευνητές στοχεύουν οι 

μαθητές να είναι ικανοί να περιγράψουν την κίνηση των σωμάτων βάσει των εννοιών της 

ταχύτητας και της επιτάχυνσης, να προσδιορίσουν και να συγκρίνουν τους παράγοντες  

που τις επηρεάζουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που στηρίζονται σε 

παρατηρήσεις εκατοντάδων μαθητών από την Αμερική και την Αυστραλία η παραπάνω 

δραστηριότητα συγκρινόμενη με άλλες αντίστοιχες έδειξαν μεγαλύτερη συμμετοχή και 

ενδιαφέρον στο να πετύχουν τους στόχους που είχαν τεθεί. Περιορισμός της έρευνας που 
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αναγνωρίζεται και από τους ερευνητές είναι η ανυπαρξία συγκεκριμένων ποσοτικών 

στατιστικών της απόδοσης των μαθητών. Οι Brockington,  Schivani,  Barscevicius,  Raquel  

& Pietrocola  (2018) σχεδίασαν ένα διδακτικό σενάριο με τη χρήση του εκπαιδευτικού 

ρομπότ Lego Mindstorms NXT με σκοπό τη διερεύνηση εννοιών κινηματικής, μέσω 

συλλογής δεδομένων, γραφικών αναπαραστάσεων και αλγεβρικών σχέσεων. Το κύριο 

θέμα της δραστηριότητας ήταν η οδική ασφάλεια,  μέσω του πειραματισμού με την 

απόσταση που ένα ρομπότ όχημα φρέναρε και αυτή που τελικά σταματούσε να κινείται. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται 

εκπαιδευτικά ρομπότ για τη διδασκαλία κλασσικών εννοιών φυσικής, δίνοντας τη 

δυνατότητα για γραφική αναπαράσταση και αλγεβρική ανάλυση τους, μπορεί να είναι 

πολύ αποτελεσματικές. Επίσης τέτοιου τύπου δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα 

στους μαθητές να κατανοήσουν βαθύτερα τις φυσικές έννοιες και να συνδέσουν τα 

μαθηματικά με τον πραγματικό κόσμο. H Jomento-Cruz  (2010) διερεύνησε εάν μαθητές 

που συμμετείχαν σε τάξη ρομποτικής και ακολούθησαν ένα πρόγραμμα σπουδών 

Ρομποτικής  Μηχανικής είχαν καλύτερα αποτελέσματα στη φυσική και στα μαθηματικά 

από μια τάξη ελέγχου. Το πρόγραμμα σπουδών που εφάρμοσε στηριζόταν στην χρήση 

του Lego Mindstorms NXT, είχε αναπτυχθεί από την ακαδημία ρομποτικής του 

Πανεπιστημίου Carnegie Mellon και οι μαθητές καλούνταν να χρησιμοποιήσουν έννοιες 

και αρχές της φυσικής και των μαθηματικών για να επιλύσουν προβλήματα ρομποτικής. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 132 μαθητές από την Αμερική, 11 έως 14 ετών, 73 

αγόρια και 59 κορίτσια, από τα οποία 61 συμμετείχαν στα μαθήματα ρομποτικής και 71 

αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μετά από 10 

εβδομάδες διδασκαλίας δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

μαθητών που συμμετείχαν στα μαθήματα ρομποτικής και στην ομάδα ελέγχου, 

αναφορικά με το μαθησιακό όφελος που είχαν. Επίσης μεταξύ των δύο ομάδων έγινε 

σύγκριση στους μέσους όρους των επιμέρους γενικών διδακτικών στόχων (GLE), με τα 

αποτελέσματα να δείχνουν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο μάθημα ρομποτικής 

είχαν υψηλότερους μέσους όρους στους περισσότερους στόχους, με υψηλότερους 

αυτούς που αφορούσαν τις γραφικές παραστάσεις, τις γραφικές παραστάσεις κίνησης 

μίας διάστασης και τις μεταβλητές. Από την άλλη, η ομάδα ελέγχου είχε καλύτερα 
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αποτελέσματα  στη σύγκριση γραφικών παραστάσεων επιτάχυνσης, σταθερής ταχύτητας 

και επιβράδυνσης.   

Ενδιαφέρον προκαλούν κάποιες έρευνες σε θέματα διδασκαλίας της κινηματικής, 

που δεν εντάσσονται άμεσα στην εκπαιδευτική ρομποτική, όμως χρησιμοποιούν 

αισθητήρες και μικροελεγκτές όπως το Arduino. Οι Sengupta, Krishnan  & Wright (2014) 

παρουσίασαν το απτό υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης ViMAP-Tangible, το οποίο δίνει 

τη δυνατότητα στην οπτική γλώσσα προγραμματισμού ViMAP να ενσωματώνει 

πληροφορίες από αισθητήρες υπερήχων, που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον 

υπολογισμό της απόστασης. Η συνολική εκπαιδευτική εφαρμογή αποτελείται από δύο 

αισθητήρες και έναν μικροελεκτή Arduino που δίνουν τα δεδομένα στη γλώσσα 

προγραμματισμού  ViMAP, στην οποία ο χρήστης προγραμματίζει μια χελώνα και έπειτα 

εμφανίζεται μια προσομοίωση του χαρακτήρα, ανάλογα με τα δεδομένα και το 

πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον εφαρμόστηκε σε 16 μαθητές Γ΄ και 

Δ΄ Δημοτικού με σκοπό τα παιδιά να σχεδιάσουν γεωμετρικά σχήματα, βάσει της κίνησης 

του χαρακτήρα, καθώς και να κατανοήσουν την Νευτώνεια  μηχανική. Οι μαθητές στη 

δραστηριότητα που αφορούσε την κινηματική, δημιουργούσαν δύο οχήματα με 

τουβλάκια Lego και τα κινούσαν ευθύγραμμα προς τους αισθητήρες ή αποκρινόμενα από 

αυτούς. Η απόσταση του πρώτου οχήματος από τον αισθητήρα καθόριζε την ταχύτητα 

κίνησης της χελώνας στο πρόγραμμα, ενώ του δεύτερου οχήματος από το δεύτερο 

αισθητήρα την περιστροφή που θα κάνει η χελώνα. Για να δημιουργήσουν οι μαθητές τα 

επιθυμητά σχήματα έπρεπε να γνωρίζουν την ταχύτητα και το χρόνο που θα κινηθεί  η 

χελώνα τους,  έτσι με την χρήση του ρολογιού του υπολογιστή και της αντίστοιχης 

απόστασης στο απτικό σύστημα μπορούσαν να μετρήσουν τη ταχύτητα. Αν και σαν 

τρόπος μέτρησης ήταν αρκετά επίπονος, σύμφωνα με τους ερευνητές είναι μια καλή 

εισαγωγή στην εννοιολογική κατανόηση της κινηματικής. Οι Achouch, Masmoudi,  Gharbi  

& Nonnon  (2019) για να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία των μαθητών να αναπαραστήσουν 

γραφικά την κίνηση των σωμάτων σχεδίασαν ένα πείραμα μέτρησης της απόστασης και 

της ταχύτητας  και γραφικής αναπαράστασης τους με τη χρήση υπέρυθρης  κάμερας και 

του μικροελεγκτή Arduino. Η συγκεκριμένη έρευνα εστίασε μόνο στον τομέα της 
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τεχνολογίας και στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της πειραματικής διάταξης 

μέτρησης που ήταν αρκετά ικανοποιητική. 

Στην έρευνα των Φράγκου κ.ά. (2010), 20 φοιτητές Πληροφορικής της Αθήνας στα 

πλαίσια μαθήματος διδακτικής της πληροφορικής, αφού εξοικειώθηκαν με τη χρήση του 

Lego Mindstorms NXT και με τις βασικές αρχές αξιοποίησης της ρομποτικής στην 

εκπαίδευση, κλήθηκαν να σχεδιάσουν  μια διδακτική παρέμβαση ρομποτικής. Μία εκ των 

ομάδων επέλεξε να σχεδιάσει μια δραστηριότητα με θέμα την έννοια της ταχύτητας και 

τη μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Η δραστηριότητα αφορούσε μαθητές Β΄ 

Γυμνασίου είχε διάρκεια 3 ώρες και σχεδιάστηκε με επίκεντρο το ερώτημα «Ποιος 

κερδίζει σε αυτόν τον αγώνα;». Οι μαθητές αρχικά παρατηρούν εικόνες αγώνων στίβου, 

έπειτα πειραματίζονταν με ένα ρομπότ όχημα με σταθερή ταχύτητα για να συγκρίνουν το 

χρόνο κίνησης με την απόσταση και να εξάγουν τη σχέση μεταξύ τους. Τέλος οι μαθητές 

καλούνταν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πειράματα για να αναδείξουν τη σχέση 

μεταξύ ταχύτητας, απόστασης και χρόνου. Ενδιαφέρον έχει μια πιλοτική έρευνα των 

Zygouris et al. (2017) σε 20 μαθητές 6ης δημοτικού και 10 μαθητές από την ίδια τάξη με 

τα ίδια χαρακτηριστικά ως ομάδα ελέγχου χρήση του  Lego Mindstorms NXT για 

διδασκαλία εννοιών γεωμετρίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι μαθητές 

με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής  είχαν καλύτερη απόδοση στο 

ερωτηματολόγιο από την ομάδα ελέγχου, το οποίο οφείλεται στις επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις των γραμμών που σχεδίαζε το ρομπότ. Επίσης το μάθημα της γεωμετρίας έγινε 

πολύ ενδιαφέρον, οι ικανότητες των μαθητών ενισχύθηκαν και ανέπτυξαν το πνεύμα 

συνεργασίας τους.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας 

Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με θέμα την έννοια της ταχύτητας για μαθητές Ε’ 

Δημοτικού με την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Στα πλαίσια αυτά 

πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα στη βιβλιογραφία, σχετικά με τη διδακτική 

της κινηματικής (Κεφάλαιο 2), τα θεωρητικά ζητήματα των ΔΜΑ (Κεφάλαιο 3), και την 

εκπαιδευτική ρομποτική, ιδιαίτερα στη διδασκαλία της κινηματικής (Κεφάλαιο 4). Σε 

αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της ΔΜΑ, οι διδακτικές και παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις που επιλέχτηκαν και οι σχεδιαστικές αρχές της ΔΜΑ.  

5.1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ΔΜΑ με την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, που να θέτει διακριτούς και μετρήσιμους διδακτικούς 

στόχους αναφορικά με την κατανόηση των εννοιών της ταχύτητας και της μέσης 

ταχύτητας, καθώς και της αντιμετώπισης των δυσκολιών και των παρανοήσεων των 

μαθητών. Οι επιμέρους διακριτοί διδακτικοί στόχοι  είναι αν οι μαθητές μετά τη ΔΜΑ: 

• Προσεγγίζουν ποιοτικά την έννοια της ταχύτητας και κατανοούν την ποιοτική 

σχέση της με την απόσταση και τον χρόνο. 

• Έχουν αναπτύξει κατάλληλο λεξιλόγιο για τις έννοιες της κινηματικής 

• Συσχετίζουν την ταχύτητα με το μήκος της διαδρομής που διανύει ένα σώμα και 

τον αντίστοιχο χρόνο κίνησης. 

• Γνωρίζουν και είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν την αλγεβρική σχέση της 

ταχύτητας. 

• Μπορούν να διαχωρίσουν τη μέση ταχύτητα από τη στιγμιαία ταχύτητα. 

• Κατανοούν την έννοια της μέσης ταχύτητας και μπορούν να την υπολογίσουν 

αλγεβρικά. 

• Μπορούν να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα κινηματικής. 
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Οι παρανοήσεις και δυσκολίες που η ΔΜΑ προσπαθεί να αντιμετωπίσει άμεσα είναι 

οι παρακάτω: 

• Η ταχύτητα εξαρτάται μόνο από την απόσταση 

• Η ταχύτητα εξαρτάται μόνο από τον χρόνο 

• Η μέση ταχύτητα ισούται με τον αριθμητικό μέσο όρο των επιμέρους ταχυτήτων 

uμέση =
𝑢1+𝑢2

2
 

• Στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που το 

σώμα παρέμεινε ακίνητο 

 

Οι παρανοήσεις και δυσκολίες που η ΔΜΑ προσπαθεί να αντιμετωπίσει έμμεσα είναι 

οι παρακάτω:  

• Όταν ένα σώμα προηγείται κινήθηκε πιο γρήγορα 

• Όσο λιγότερη απόσταση διένυσε ένα σώμα τόσο λιγότερο χρόνο χρειάστηκε. 

• Όταν ένα σώμα κινείται πιο γρήγορα κινείται για περισσότερο χρόνο. 

Δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση των βασικών αρχών και των 

πλεονεκτημάτων της εκπαιδευτικής ρομποτικής, καθώς και του σετ εκπαιδευτικής 

ρομποτικής Lego Mindstorms EV3 Education Edition (Κεφάλαιο 4) για την υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων της παρούσας ΔΜΑ. 

Τρίτος στόχος είναι η σύνδεση των εμπειρικών εκπαιδευτικών ερευνών με το 

θεωρητικό πλαίσιο σχεδίασης μαθησιακών περιβαλλόντων, κατά το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη της ΔΜΑ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εκτενούς μελέτης της 

βιβλιογραφίας σχετικά με τη διδακτική της κινηματικής (Κεφάλαιο 2), τα θεωρητικά 

ζητήματα των ΔΜΑ (Κεφάλαιο 3) και την εκπαιδευτική ρομποτική, ιδιαίτερα στη 

διδασκαλία της κινηματικής (Κεφάλαιο 4).  

Τέταρτος στόχος είναι η ανάπτυξη και η περιγραφή των εργαλείων εφαρμογής 

και αξιολόγησης της ΔΜΑ που μετατρέπουν τους επιμέρους στόχους σε μετρήσιμους, 

κοινόχρηστους (sharable) και εύκολα προσβάσιμους (Ενότητα 5.7. και 5.8.).  
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5.2. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΜΑ 

Οι σχεδιαστικές αρχές της ΔΜΑ αναλύονται σε τρεις συνιστώσες, αυτές που 

αφορούν τα θεωρητικά ζητήματα των ΔΜΑ, αυτές που αφορούν την εκπαιδευτική 

ρομποτική και αυτές που αφορούν τις διδακτικές προτάσεις για την κινηματική.  

5.2.1. Μοντέλο σχεδιασμού και ανάπτυξης της Δ.Μ.Α 

Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ΔΜΑ ακολουθήθηκε το μοντέλο της 

βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research) με βασικές σχεδιαστικές 

αρχές, τη σύνδεση των εμπειρικών εκπαιδευτικών ερευνών με το θεωρητικό πλαίσιο 

σχεδίασης μαθησιακών περιβαλλόντων, το διδακτικό μετασχηματισμό της επιστημονικής 

εννοιολόγησης (Ενότητα 2.1.) της ταχύτητας σε περιεχόμενο προς διδασκαλία και την 

εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της ΔΜΑ. Από 

τις 6 επαναλαμβανόμενες φάσεις (Ενότητα 3.2.) του μοντέλου της βασισμένης στο 

Σχεδιασμό Έρευνας υλοποιήθηκαν οι φάσεις της εστίασης, της κατανόησης, του 

προσδιορισμού, του σχεδιασμού της υλοποίησης, ενώ η φάση του ελέγχου επειδή η ΔΜΑ 

βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, πραγματοποιήθηκε από ειδικούς στη φάση του 

σχεδιασμού. 

5.2.2. Σχεδιαστικές αρχές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Η ρομποτική συνδέεται με τη μαθησιακή διαδικασία της παρούσας ΔΜΑ μέσω 

δραστηριοτήτων: α) για θέματα και προβλήματα του πραγματικού κόσμου (κίνηση 

οχήματος), β) που δεν είναι ανταγωνιστικές γ) και που δίνουν βάση στη συμμετοχή 

παιδιών που δεν έχουν πρότερη σχέση με τη ρομποτική. Η εκπαιδευτική ρομποτική 

υποστηρίζει την ΔΜΑ ως εργαλείο μάθησης για τη διδασκαλία θεματικής αναφερόμενης 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, εκτός του καθαρού τομέα της 

ρομποτικής με στόχο να αναδείξει έννοιες της Φυσικής, να υλοποιηθούν πειράματα, να 

συλλεχθούν δεδομένα, να μελετηθούν φαινόμενα και να εξαχθούν συμπεράσματα. Δεν 

ακολουθήθηκαν τα 5 στάδια που προτάθηκαν από τους  Frangou et al. (2008) και 

Αλιμήσης (2008) διότι τα ρομπότ είναι ήδη κατασκευασμένα και τα παιδιά δεν θα τα 
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προγραμματίσουν αν και θεωρείται ότι το διδακτικό μοντέλο των 5Ε (Bybee et al., 2006) 

είναι αρκετά κοντά σε αυτή τη φιλοσοφία. Οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στις 

δραστηριότητες, συνεργάζονται εργαζόμενοι σε ομάδες, μαθαίνουν μέσω πειραματισμού 

με τα ρομπότ, ενώ δέχονται ισχυρή καθοδήγηση και καλούνται να απαντήσουν γραπτά 

μέσω φύλλου εργασιών. Τέλος ακολουθούνται οι σχεδιαστικές αρχές που προτείνουν οι 

Karim et al. (2015) δηλαδή να ακολουθούνται ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι 

αξιολόγησης, με τις τελευταίες να είναι πολλαπλές, οι δραστηριότητες είναι στενά 

συνδεδεμένες με διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και να 

επιλέγεται ο κατάλληλος εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

5.2.3 Σχεδιαστικές αρχές διδακτικής της κινηματικής 

Η συγκεκριμένη ΔΜΑ προσπαθεί να ενσωματώσει στο σχεδιασμό της τις παρακάτω 

διδακτικές προτάσεις κινηματικής: 

• Οι μαθητές να αναπτύξουν γλωσσικά εργαλεία όπως το λεξιλόγιο τους και τις 

βασικές μαθηματικές σχέσεις (Driver et al., 2000). 

• Οι δραστηριότητες να περιλαμβάνουν παρατήρηση κινήσεων, πρόβλεψη του 

αποτελέσματος και επιβεβαίωση της πρόβλεψης (Marshall & Carrejo, 2008). 

• Ποιοτική κατανόηση του φαινομένου της κίνησης, μέσω άμεσης 

παρατήρησης ή πειραματισμού. 

• Να αποφευχθεί η πρόωρη εισαγωγή των αλγεβρικών σχέσεων. 

• Οι δραστηριότητες να είναι πειραματικές και να δημιουργούν εννοιολογικές 

συγκρούσεις με τις παρανοήσεις των μαθητών. 

• Να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συνδυάσουν τις παρατηρήσεις με 

τα μαθηματικά για να παράξουν τις δικές τους αλγεβρικές σχέσεις. 

• Να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της στιγμιαίας ταχύτητας και της μέσης 

ταχύτητας. 
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5.3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η διερευνητική μάθηση φιλοδοξεί να εμπλέξει τους μαθητές σε μια αυθεντική 

διαδικασία επιστημονικής ανακάλυψης. Από παιδαγωγική προοπτική, η σύνθετη 

επιστημονική διαδικασία χωρίζεται σε μικρότερες, λογικά συνδεδεμένες ενότητες που 

ονομάζονται φάσεις της έρευνας, οι οποίες καθοδηγούν τους μαθητές και εφιστούν την 

προσοχή τους σε σημαντικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής σκέψης, το σύνολο των 

συνδέσεών τους σχηματίζει έναν κύκλο έρευνας ή μαθησιακό κύκλο (Pedaste et al., 

2015). Τα μοντέλα των  μαθησιακών κύκλων είναι εργαλεία διδασκαλίας  στηριγμένα 

στην έρευνα και μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να εξερευνήσουν επιστημονικές 

έννοιες και τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μαθήματα με αξία που αποσκοπούν στη 

βαθιά κατανόηση των εννοιών που διδάσκονται (Duran,  Duran,  Haney  & Scheuermann, 

2011). Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις  για τις φάσεις και τους μαθησιακούς κύκλους, 

όπως το μοντέλο των 5Ε (Bybee et al., 2006) που ακολουθεί τις φάσεις Εμπλοκή 

(Engagement), Εξερεύνηση (Exploration), Επεξήγηση (Explanation), Επεξεργασία 

(Elaboration) και Αξιολόγηση (Evaluation) ή o  μαθησιακός  κύκλος των White & 

Frederiksen (1998) προσδιορίζει τις εξής  πέντε φάσεις έρευνα: Ερώτηση (Question), 

Πρόβλεψη (Predict), Πείραμα (Experiment), Μοντέλο (Model),  και Εφαρμογή (Apply). H 

διαφορά των δύο μοντέλων, σύμφωνα με τους (Pedaste et al., 2015,) είναι ότι στο πρώτο 

μοντέλο προτείνεται στις δύο πρώτες φάσεις  μια επαγωγική πειραματική προσέγγιση, 

ενώ στο δεύτερο μοντέλο προτείνεται μια απαγωγική θεωρητική προσέγγιση  που 

κατευθύνεται από τις υποθέσεις των μαθητών, κατά τα άλλα σε κάθε μοντέλο 

στηριγμένο στη διερευνητική μάθηση μπορούν να συνυπάρχουν τόσο η επαγωγική, όσο 

και η απαγωγική προσέγγιση. 

Η ΔΜΑ ακολουθεί το μοντέλο των 5Ε το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω 5 φάσεις 

(Bybee et al., 2006): 

• Εμπλοκή (Engagement): Μέσω σύντομων δραστηριοτήτων εμπλέκουμε τους 

μαθητές σε μια νέα ιδέα ή έννοια, με στόχο να αναπτύξουμε την περιέργεια τους 

καθώς και να εκθέσουμε και να αποκτήσουμε γνώση των προηγούμενων ιδεών 

και παρανοήσεων τους. 
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• Εξερεύνηση (Exploration): Μέσω των δραστηριοτήτων και των εμπειριών 

παρέχεται στους μαθητές ένα κοινό πλαίσιο εντός του οποίου ενυπάρχουν και 

διευκρινίζονται οι τρέχουσες έννοιες, μεταξύ αυτών και οι παρανοήσεις, οι 

απαραίτητες διαδικασίες και δεξιότητες ενώ λαμβάνει χώρα η εννοιολογική 

αλλαγή. Οι μαθητές μπορούν να υλοποιήσουν εργαστηριακές δραστηριότητες, 

για να δημιουργήσουν νέες απόψεις, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 

προκαταρκτικές έρευνες και να διερευνήσουν ερωτήματα.  

• Επεξήγηση (Explanation): Εστιάζουμε την προσοχή των μαθητών σε 

συγκεκριμένες πτυχές των εμπειριών τους από τις δύο προηγούμενες φάσεις.  Οι 

εκπαιδευτικοί εισάγουν ρητά τις έννοιες, τις διαδικασίες ή τις δεξιότητες και οι 

μαθητές παρουσιάζουν την εννοιολογικής τους κατανόηση ή τις δεξιότητες και 

τις συμπεριφορές που ανέπτυξαν. Η επεξήγηση από τον εκπαιδευτικό ή το 

πρόγραμμα σπουδών μπορεί να οδηγήσει  τους μαθητές σε βαθύτερη 

κατανόηση, που είναι κομβικό για αυτή τη φάση. 

• Επεξεργασία (Elaboration): Οι εκπαιδευτικοί προκαλούν και επεκτείνουν την 

εννοιολογική κατανόηση και τις δεξιότητες των μαθητών. Μέσω πρόσθετων 

δραστηριοτήτων οι μαθητές εφαρμόζουν, διευρύνουν και γενικεύουν τις γνώσεις 

τους, ενώ αποκτούν περισσότερες πληροφορίες εμπειρίες και βελτιώνουν τις 

δεξιότητες τους. 

• Αξιολόγηση (Evaluation): Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αξιολογήσουν την 

κατανόησή τους και τις ικανότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αξιολογήσουν την πρόοδο των μαθητών αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς 

στόχους που είχαν τεθεί. 

Το μοντέλο των 5Ε έχει σχεδιαστεί με στόχο να ενισχύει τη διαδικασία της 

εννοιολογικής αλλαγής, ενώ  παράλληλα προσφέρει συνοχή στις διαφορετικές διδακτικές 

στρατηγικές, δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση 

τους με τους μαθητές (Bybee et al., 2006). Η ανάπτυξη των παρανοήσεων μπορεί να 

περιοριστεί με την χρήση του μοντέλου των 5Ε, όταν εργαζόμαστε πάνω σε προβλήματα 

του πραγματικού κόσμου σε μικρές ομάδες (Sen  & Oskay, 2017). Σύμφωνα με τους 
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Bybee et al. (2006) στηρίζεται σε προγενέστερες έρευνες  με κύρια στοιχεία που το 

ενισχύουν είναι ότι: η φάση της εξερεύνησης πρέπει να προηγείται του  ορισμού των 

εννοιών, η πειραματική και πρακτική εργασία που συντελείται κυρίως στη φάση της 

εξερεύνησης είναι πολύ αποτελεσματική, με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη 

φάση της επεξήγησης των όρων και της συζήτησης στην τάξη.  Επίσης οι στάσεις των 

μαθητών απέναντι στη διδασκαλία  των φυσικών επιστημών είναι πολύ πιο θετικές όταν 

εξερευνούν τις έννοιες, μέσω πειραματισμού ή άλλων δραστηριοτήτων, πριν τις 

συζητήσουν. Η παρούσα ΔΜΑ αναπτύσσεται βάσει της διερευνητικής μάθησης και 

ακολουθεί μια πειραματική προσέγγιση, λόγω της φύσης των εννοιών και της χρήσης της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. Παρόλα αυτά λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την απαγωγική 

προσέγγιση και την αξία των υποθέσεων και των προβλέψεων των μαθητών. Ποιο 

συγκεκριμένα ακολουθεί το μοντέλο των 5Ε σε τρεις ξεχωριστούς μαθησιακούς κύκλους 

για τις έννοιες της ταχύτητας, του τρόπου μέτρησης της και της μέσης ταχύτητας 

αντίστοιχα, μέσω στενά συνδεδεμένων δραστηριοτήτων και ενιαίου φύλλου εργασιών 

για όλη τη ΔΜΑ, στηριγμένο στο προαναφερθέν μοντέλο.  

Οι Duran et al. (2011), αναγνωρίζουν ένα κενό στο επίπεδο της αξιολόγησης της 

μαθησιακής πορείας των μαθητών, μέσω του μαθησιακού κύκλου των 5Ε και προτείνουν 

την εισαγωγή μιας ακόμα φάσης αξιολογικού χαρακτήρα ακριβώς μετά από τη φάση της 

επεξήγησης, τη φάση της έκφρασης (Express), όπου παρακολουθούμε την πρόοδο και 

την κατανόηση των εννοιών, μέσω του μαθησιακού κύκλου, μεμονωμένα στους μαθητές. 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές εκφράζουν τις ιδέες τους και αναμετρώνται με τις σκέψεις 

και τις γνώσεις τους  απαντώντας σε τυποποιημένες αξιολογικές ερωτήσεις. Αυτό το 

στάδιο αξιολόγησης διαφέρει από την άτυπη αξιολόγηση που πραγματοποιείται στα 

υπόλοιπα στάδια του μοντέλου και την αθροιστική που συμβαίνει στο τελευταίο στάδιο 

(στάδιο αξιολόγησης). Σύμφωνα με τους ερευνητές το στάδιο της έκφρασης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της 

διδασκαλίας του με το να παρακολουθήσει την πρόοδο των μαθητών, μέσω του κυκλικού 

μοντέλου μάθησης.  

Το κενό αυτό αναγνωρίζεται και από την παρούσα έρευνα, ωστόσο προτείνεται 

έναντι μίας επιπλέον φάσης, ένα ενιαίο φύλλο εργασιών στηριγμένο στο μοντέλο των 5Ε 
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στο οποίο καταγράφεται η μαθησιακή πορεία των μαθητών από την αρχή έως το τέλος 

του μαθησιακού κύκλου, δίνοντας τη δυνατότητα για βαθύτερη αξιολόγηση και 

κατανόηση της πορείας αυτής. Παράλληλα ένα πρόγραμμα σπουδών, που αναπτύσσεται 

μέσω ενός τέτοιου φύλου εργασιών, βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν 

το υλικό του προγράμματος σπουδών ακριβώς με τον τρόπο, που αυτό έχει αναπτυχθεί, 

που σύμφωνα με τους Bybee et al. (2006) κάνει πολύ πιο αποτελεσματικό το μοντέλο των 

5Ε, αναφορικά με τη βελτίωση των μαθητών. Στη χρήση ενός  φύλλου εργασιών 

βασισμένο στο μοντέλο 5Ε συνηγορεί ισχυρά η έρευνα των Cheng,  Yang,  Chang  & Kuo 

(2015) αφού βοήθησε να καθοδηγήσει τους μαθητές στην κατανόηση του επιστημονικού 

τρόπου σκέψης και σε σημαντική  ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επιστημονικής έρευνας. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα σαφώς  προσδιορισμένα και ολοκληρωμένα στάδια του 

μοντέλου των 5Ε οδηγούν σε βαθιά γνώση του περιεχομένου,  στην ανάπτυξη της 

ικανότητας εφαρμογής των εννοιών και στη βελτίωση των κινήτρων για μάθηση. 

Ο συνδυασμός του μοντέλου του 5Ε με την εκπαιδευτική ρομποτική  εξάπτει την 

περιέργεια των μαθητών, δίνει έμφαση στην εμπλοκή τους με τις έννοιες και προωθεί 

πειραματικές δραστηριότητες εξερεύνησης για την ανακάλυψη της θεωρίας και των 

εννοιών (Buselli,  Cecchi,  Dario  & Sebastiani, 2012). Σύμφωνα με τον Deliberto (2014) η 

εκπαιδευτική ρομποτική ενσωματωμένη στο διδακτικό κύκλο των 5Ε, έχει πολύ θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα στην κατανόηση εννοιών κινηματικής και δυναμικής από τους 

μαθητές, ενώ οι τελευταίοι συνεχίζουν να κρατούν τις σωστές απόψεις για τις έννοιες 

αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα, έναντι μαθητών που ακολουθούν  το μοντέλο των 5Ε 

χωρίς την χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής (85% έναντι 13%). Επίσης μαθητές με 

χαμηλές επιδόσεις ανέπτυξαν καλύτερη έκφραση των εννοιών, σύμφωνα με την ποιοτική 

αξιολόγηση της έρευνας. Η δημιουργία και η εφαρμογή πλάνων μαθημάτων που 

στηρίζονται στο μοντέλο των 5Ε συνδυασμένο με την εκπαιδευτική ρομποτική μπορούν 

να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η 

δημιουργική σκέψη, η συνεργατικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία 

(Garimella, U. & Hu, H., 2015). Τέλος η στενή σύνδεση της εκπαιδευτικής ρομποτικής με 

το μοντέλο των 5Ε και τους σύγχρονους διδακτικούς στόχους των επιστημών είναι μια 
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πολύ πρόσφατη τάση που πρέπει να επεκταθεί και να ενισχυθεί, ενώ σε αυτή τη μέθοδο 

πρέπει να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί (You,  Chacko,  Rajguru  & Kapila, 2019).  
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6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

Σε αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη της ΔΜΑ, πιο συγκεκριμένα ο 

διδακτικός μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου, οι λόγοι και οι τρόποι 

που το σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής  LEGO MINDSTORMS Education EV3 υποστηρίζει τη 

ΔΜΑ, καθώς και οι φάσεις και η  εξέλιξη της ΔΜΑ. Επίσης παρουσιάζονται και 

αναλύονται διεξοδικά το περιεχόμενο και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση της ΔΜΑ και το τελικό περιεχόμενο  της.  

6.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζει μια ΔΜΑ είναι ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του περιεχομένου (Duit et al., 2012; Kariotoglou, 2002). Ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του περιεχομένου είναι η διαδικασία μετάβασης από την επιστημονική 

γνώση σε περιεχόμενο για διδασκαλία και μάθηση (Chevallard, 1989). Σύμφωνα με τον 

Κολιόπουλος (1997) ο πρώτος διδακτικός μετασχηματισμός αφορά, ακριβώς, τη 

διαμόρφωση ενός περιεχομένου αναλυτικού προγράμματος και θα πρέπει η 

εποικοδομητική προσέγγιση που θα υιοθετήσουμε να χαρακτηρίζει τη δομή και το 

εννοιολογικό περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος παρά τη μέθοδο διδασκαλίας 

και τις στρατηγικές μάθησης. 

 Στην παρούσα έρευνα το επιστημονικό περιεχόμενο της έννοιας της ταχύτητας, 

αλλά και των εννοιών που σχετίζονται με αυτή, καθώς και της μέσης και στιγμιαίας 

ταχύτητας (Ενότητα 2.1.) μετασχηματίστηκαν με στόχο τη διδασκαλία τους σε μαθητές 

της Ε’ δημοτικού με γνώμονα την εννοιολογική κατανόηση τους. Η διδασκαλία της μέσης 

ταχύτητας και της στιγμιαίας ταχύτητας ακριβώς μετά από την έννοια της ταχύτητας 

επιλέχθηκε για να είναι ικανοί οι μαθητές να τις διαχωρίζουν, να αναπτύξουν το 

κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο και λεξιλόγιό, γεγονός πολύ σημαντικό για την 

κατανόηση αργότερα πιο σύνθετων εννοιών όπως η επιτάχυνση. Ξεκινώντας από το 

ευρύτερο πλαίσιο η συγκεκριμένη ΔΜΑ επικεντρώνεται στην κινηματική, επομένως δεν 

γίνεται καμία αναφορά στις δυνάμεις, επιπρόσθετα απουσιάζει το στοιχείο της 

διεύθυνσης της κίνησης (οι κινήσεις που θα μελετηθούν είναι ευθύγραμμες προς μία 
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διεύθυνση), δηλαδή του διανυσματικού χαρακτήρα της ταχύτητας, τέλος δεν γίνεται 

καμία αναφορά στην έννοια της επιτάχυνσης. Ξεκινώντας από την έννοια της ταχύτητας 

οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι εξαρτάται από την απόσταση και τον χρόνο και ποιο 

συγκεκριμένα ότι η ταχύτητα είναι ένα μέγεθος που μας πληροφορεί για την απόσταση 

που διένυσε ένα σώμα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης οι μαθητές θα 

γνωρίσουν την ποιοτική σχέση της ταχύτητας με την απόσταση και τον χρόνο, με στόχο 

να οδηγηθούν από τη χρήση των εννοιών αργά και γρήγορα, που οδηγεί σε παρανοήσεις, 

στις έννοιες της μεγαλύτερης και μικρότερης ταχύτητας, για παράδειγμα όσο μεγαλύτερη 

είναι η απόσταση που διανύει ένα σώμα σε συγκεκριμένο χρόνο, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η ταχύτητα του. Για τη σταθερή ταχύτητα θα αναφερθούμε μόνο στο σταθερό μέτρο της. 

Οι μαθητές θα εισαχθούν πρώτα στο μοντέλο ένα σώμα μία κίνηση με σταθερή ταχύτητα 

και έπειτα στο μοντέλο δύο σώματα δύο κινήσεις με διαφορετικές σταθερές ταχύτητες. 

Για τον τρόπο που μετράμε την κίνηση οι μαθητές θα γνωρίσουν την απλή μαθηματική 

σχέση που απορρέει από τον ορισμό, που αναφέραμε παραπάνω, ενώ  θα εισαχθούν 

στην έννοια και τη χρήση των μονάδων μέτρησης. 

Αναφορικά με τη μέση ταχύτητα αυτό που θεωρείται επαρκής γνώση για αυτή την 

ηλικία είναι, ότι ένα σώμα μπορεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες σε μια 

διαδρομή, αλλά όταν εμάς μας ενδιαφέρει πότε ξεκινήσαμε και πότε ολοκληρώσαμε 

αυτή τη διαδρομή, αντικαθιστούμε αυτές τις διαφορετικές ταχύτητες με μία ενιαία και 

σταθερή που ονομάζουμε μέση ταχύτητα. Εάν λοιπόν κινούμασταν σε όλη τη διαδρομή 

με αυτή τη ταχύτητα θα φτάναμε στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή μέση ταχύτητα είναι ο μέσος 

όρος της απόστασης που διανύει κάποιος στη μονάδα του χρόνο και την υπολογίζουμε 

διαιρώντας την συνολική απόσταση με το συνολικό χρόνο. Οι  μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν ότι η μέση ταχύτητα δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με τις πραγματικές 

τιμές της ταχύτητας και ότι είναι αντιπροσωπευτική της κίνησης.  Επίσης για τον 

υπολογισμό της μέσης ταχύτητας πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον χρόνο που 

παρέμεινε ακίνητο ένα σώμα, καθώς και να σταθμίζουμε τις επιμέρους ταχύτητες. Για τη 

στιγμιαία ταχύτητα οι μαθητές καλούνται να την περιγράφουν ως την ταχύτητα που έχει 

ένα σώμα μια συγκεκριμένη στιγμή και να την διαχωρίζουν από τη μέση ταχύτητα. Τέλος 

για να εισάγουμε τη μέση και τη στιγμιαία ταχύτητα παίρναμε από το μοντέλο σώμα ή 
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σώματα με σταθερή ταχύτητα σε μία διαδρομή στο μοντέλο σώμα ή σώματα με 

διαφορετικές σταθερές ταχύτητες σε μία διαδρομή. 

6.2. ΣΕΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EDUCATION 
EV3 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι λόγοι που επιλέχθηκε το σετ 

εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS Education EV3 στηριζόμενοι στη 

βιβλιογραφία που προαναφέρθηκε, το μοντέλο του ρομπότ που σχεδιάστηκε για την 

ΔΜΑ και ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί. 

Tο σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS Education EV3 θεωρείται ότι 

είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της παρούσας ΔΜΑ μαθησιακά διότι: 

• Είναι κατάλληλο ως εργαλείο μάθησης για τη διδασκαλία θεματικής 

αναφερόμενης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου 

• Έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στη διδασκαλία εννοιών της 

κινηματικής, ανεξαρτήτως ηλικίας 

• Πολύ εύκολη χρήση από αρχάριους μαθητές που δεν έχουν πρότερη σχέση με τη 

ρομποτική ή τον προγραμματισμό 

• Αυξάνει το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση 

• Υποστηρίζει την ανάπτυξη του επιστημονικού λεξιλογίου των μαθητών 

• Προωθεί τη βιωματική, την ομαδοσυνεργατική και την παιγνιώδη μάθηση 

• Μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών, καθώς και την ευχαρίστηση και την 

εμβάθυνση στις δραστηριότητες 

• Μπορεί να προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση στις υποθέσεις των μαθητών 

• Οι μαθητές είναι συνήθως εξοικειωμένοι με τα Lego 

• Η κατασκευή είναι ασφαλής για χρήση με μαθητές,  ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Το σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS Education EV3 θεωρείται ότι 

είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της παρούσας ΔΜΑ σχεδιαστικά διότι: 

• Προσφέρει ένα σύνολο δομικών στοιχείων για τη δημιουργία πολλών και 

διαφορετικών κατασκευών 
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• Έχει ενεργοποιητές (κινητήρες, οθόνη, ηχείο) και αισθητήρες (περιστροφών 

κινητήρα, απόστασης, χρώματος-φωτεινότητας, πλήκτρα) πολύ υψηλής 

ακρίβειας, που μας δίνουν τη δυνατότητα για πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες 

• Μας προσφέρει τη δυνατότητα για δημιουργία ρεαλιστικών πειραμάτων υψηλής 

ακρίβειας, με εύκολη παραμετροποίηση, για παρατήρηση φαινομένων, συλλογή 

και επεξεργασία διαφορετικών δεδομένων 

• Το περιβάλλον προγραμματισμού του είναι εύκολο και εύχρηστο τόσο για 

μαθητές όσο για εκπαιδευτικούς και ερευνητές  

• Το περιβάλλον προγραμματισμού του παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία 

σύνθετων διεργασιών, καθώς και γραφικών παραστάσεων 

• Προσομοιώνει ένα ρεαλιστικό, τρισδιάστατο και λειτουργικό όχημα πολύ 

καλύτερα και ευκολότερα από οποιοδήποτε άλλο κιτ. 

• Μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και την 

χρήση του 

• Είναι πολύ εύκολη η προσαρμογή της κατασκευής και του προγραμματισμού είτε 

για διόρθωση των δραστηριοτήτων, είτε για τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, 

είτε για την επέκταση σε άλλες θεματικές. 

• Ήταν διαθέσιμο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και κυρίως την ενδεχόμενη 

εφαρμογή της παρούσας ΔΜΑ 

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών αλλά και το καθένα ξεχωριστά μας 

οδηγεί να κρίνουμε το σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS Education EV3 

εξόχως κατάλληλο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της παρούσας 

ΔΜΑ. Ένα σημαντικό μειονέκτημα του είναι το υψηλό του κόστος που τον κάνει 

ενδεχομένως δυσπρόσιτο για μαζική χρήση στα σχολεία, αν και έχει προβλεφθεί οι 

δραστηριότητες να είναι επεκτάσιμες και εφαρμόσιμες και σε άλλα σετ εκπαιδευτικής 

ρομποτικής. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού της 

ΔΜΑ, διερευνήθηκε το ενδεχόμενο της χρήσης διαφορετικών σετ εκπαιδευτικής 

ρομποτικής, όμως τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν έγειραν την πλάστιγγα, προς το 

σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
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Κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, τέθηκε ένα σύνολο προδιαγραφών που 

έπρεπε να πληροί η κατασκευή του ρομπότ οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:   

• Να έχει τη μορφή οχήματος 

• Να έχει δύο διαφορετικούς κινητήρες, έναν για κάθε τροχό 

• Να έχει τη δυνατότητα κίνησης, τόσο με τους κινητήρες, όσο και ελεύθερο με τη 

δύναμη του χεριού 

• Να έχει αισθητήρα χρώματος με κατεύθυνση το πάτωμα,  

• Να έχει αισθητήρα απόστασης με κατεύθυνση προς τα μπροστά  

• Να δίνεται η δυνατότητα για προσθήκη επιπλέον αισθητήρων 

• Να υπάρχει πρόσβαση στην οθόνη και στα πλήκτρα του εγκεφάλου του ρομπότ 

• Να είναι σχετικά εύκολο στην κατασκευή του 

• Να μπορεί να επεκταθεί η χρήση του σε άλλες ενότητες 

Στο πρώιμο στάδιο σχεδιασμού της ΔΜΑ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το πρώτο 

μοντέλο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 13, όμως λόγω της δυσκολίας κατασκευής και 

επεκτασιμότητας του, της μορφής του και της θέσης των αισθητήρων σε μη εμφανή 

σημεία, επιλέχθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο η κατασκευή ενός δεύτερου μοντέλου 

(Εικόνα 14 a) στηριγμένου στο βασικό μοντέλο οχήματος του LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. Η κύρια διαφορά ήταν η προσθήκη ενός ελεύθερου άξονα περιστροφής 

για να δίνεται η δυνατότητα με μια μικρή προσαρμογή της θέσης των ροδών, το ρομπότ 

να κινείται ελεύθερα με τη δύναμη του χεριού (Εικόνα 14 b). Επίσης προστέθηκε ένα 

πλαίσιο για την τοποθέτηση των αισθητήρων και την εύκολη αλλαγή της θέσης τους, 

ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων. 

Εικόνα 13: Το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε για τη ΔΜΑ 
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Στην παρούσα ΔΜΑ το ρομπότ όχημα χρησιμοποιείται για την υλοποίηση και την 

παρατήρηση πειραμάτων, για τη συλλογή δεδομένων και για την επιβεβαίωση 

προβλέψεων και υποθέσεων. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι 5 

διαφορετικές χρήσεις τους ρομπότ, καθώς και η λειτουργία του, η αλληλεπίδραση των 

μαθητών μαζί του, το πλαίσιο εργασίας και οι δραστηριότητες που αφορούν κάθε χρήση. 

  

Πίνακας 3: Οι διαφορετικές λειτουργίες του ρομπότ και η αλληλεπίδραση των μαθητών μαζί 
του για κάθε δραστηριότητα της ΔΜΑ  

Πλαίσιο 

Εργασίας 

Λειτουργία ρομπότ Αλληλεπίδραση μαθητών με 

το ρομπότ 

Δραστηριότητες 

Ομάδα • Πραγματοποιεί μια 

προκαθορισμένη 

κίνηση 

• Παρέχει δεδομένα 

για την κίνηση 

• Επιλέγουν την έναρξη 

του προγράμματος 

• Παρατηρούν την κίνηση 

• Συλλέγουν δεδομένα από 

την οθόνη του ρομπότ  

 

2.2.1.,2.2.2,2.2.3.,  

Ομάδα • Πραγματοποιεί μια 

προκαθορισμένη 

κίνηση με 

δυνατότητα 

• Επιλέγουν τις τιμές των 

μεταβλητών της κίνησης, 

μέσω των κουμπιών και 

της οθόνης του ρομπότ 

3.2.1, 3.2.2., 

3.3.3. 

Εικόνα 14: a) Το τελικό ρομπότ της ΔΜΑ b) Ελεύθερος άξονα περιστροφής για κίνηση με τη 
δύναμη του χεριού 



85 

παρέμβασης στις 

μεταβλητές της 

(χρόνο, απόσταση, 

ταχύτητα) 

• Παρέχει δεδομένα 

για την κίνηση 

• Επιλέγουν την έναρξη 

του προγράμματος 

• Παρατηρούν την κίνηση 

• Συλλέγουν δεδομένα από 

την οθόνη του ρομπότ  

 

Τάξη • Πραγματοποιεί μια 

προκαθορισμένη 

κίνηση 

• Παρέχει δεδομένα 

για την κίνηση 

• Παρατηρούν την κίνηση 

• Συλλέγουν δεδομένα 

από την οθόνη του 

ρομπότ 

3.3.4., 5.1.2., 

5.2.1., 5.2.3. 

Ομάδα • Πραγματοποιεί μια 

προκαθορισμένη 

κίνηση με 

δυνατότητα 

παρέμβασης στις 

μεταβλητές της 

(χρόνο, απόσταση, 

ταχύτητα) με τη 

χρήση του 

αισθητήρα 

χρώματος 

• Παρέχει δεδομένα 

για την κίνηση 

• Επιλέγουν τις τιμές των 

μεταβλητών της κίνησης 

μέσω κολλητικής ταινίας 

διαφορετικών χρωμάτων 

• Επιλέγουν την έναρξη 

του προγράμματος 

• Παρατηρούν την κίνηση 

• Συλλέγουν δεδομένα από 

την οθόνη του ρομπότ  

 

5.2.2. 

Ομάδα • Πραγματοποιεί μια 

προκαθορισμένη 

κίνηση με 

δυνατότητα 

παρέμβασης στις 

μεταβλητές της 

(χρόνο, απόσταση, 

ταχύτητα) 

• Παρατηρούν την κίνηση 

ενός ρομπότ, επιλύουν 

ένα λεκτικό πρόβλημα 

• Προβλέπουν και 

επιλέγουν τις τιμές των 

μεταβλητών της κίνησης  

στο ρομπότ τους 

• Επιλέγουν την έναρξη 

3.2.1, 3.2.2., 

3.3.3., 5.4.2., 

5.4.3. 
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• Παρέχει δεδομένα 

για την κίνηση 

του προγράμματος 

• Παρατηρούν την κίνηση 

• Συλλέγουν δεδομένα από 

την οθόνη του ρομπότ  

• Επιβεβαιώνουν τις 

υποθέσεις τους. 

 

Τέλος στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά ποια τεχνολογικά μέρη του ρομπότ 

χρησιμοποιούμε για κάθε δραστηριότητα. 

Πίνακας 4: Τεχνολογικά μέρη του ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα 

Ενεργοποιητές του ρομπότ Αισθητήρες Δραστηριότητες 

• Τους δύο κινητήρες 

• Την οθόνη  

• Περιστροφής κινητήρων 

• Χρονόμετρο 
2.2.1.,2.2.2, 5.1.2., 

5.2.1.,  

• Τους δύο κινητήρες 

• Την οθόνη  

• Ηχείο 

• Περιστροφής κινητήρων 

• Χρονόμετρο 

• Χρώματος 

2.2.3. 

• Τους δύο κινητήρες 

• Την οθόνη  

• Περιστροφής κινητήρων 

• Χρονόμετρο 

• Κουμπιά οθόνης 

3.2.1, 3.2.2., 3.2.3., 

3.2.4., 5.4.2. 

• Τους δύο κινητήρες 

• Την οθόνη  

• Περιστροφής κινητήρων 

• Χρονόμετρο 

• Χρώματος 

2.2.3., 5.2.2., 5.2.3., 

5.4.3. 

6.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΜΑ 

Η παρούσα ΔΜΑ στηρίζεται στο μοντέλο Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας και 

ακολούθησε τις 6 επαναλαμβανόμενες φάσεις που προτείνουν οι Easterday et al. (2014). 

Στη φάση της εστίασης ορίστηκε ως θέμα η διδασκαλία της ταχύτητας, το κοινό να είναι 

μαθητές Ε΄ Δημοτικού και η διδακτική παρέμβαση να υποστηρίζεται από σετ 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, στη φάση της κατανόησης η μελέτη της βιβλιογραφίας 

εστίασε στους διδακτικούς στόχους που θέτει το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών, σε παρόμοιες διδακτικές παρεμβάσεις κινηματικής, σε θεωρητικά ζητήματα 
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ΔΜΑ και σε εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στη φάση του προσδιορισμού 

ορίστηκαν ως διδακτικοί στόχοι η έννοια της ταχύτητας, η αλγεβρική της σχέση και οι 

απλές γραφικές παραστάσεις κίνησης, ενώ σαν τρόπος αξιολόγησης επιλέχθηκε η 

εσωτερική μέσω Pre και Post test. Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

του σχεδιασμού από ερευνητή  της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και σε 

συνδυασμό με την βαθύτερη μελέτη της βιβλιογραφίας επιλέχθηκε να μην διδαχθούν οι 

γραφικές παραστάσεις της κίνησης. Έπειτα η ΔΜΑ επέστρεψε στη φάση της κατανόησης 

για να εμβαθύνει περισσότερο στη βιβλιογραφία αποτέλεσμα του οποίου είναι το 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας (Κεφάλαιο 2-4). Ακολούθησε η φάση του 

προσδιορισμού, που ορίστηκαν ως διδακτικοί στόχοι η έννοια της ταχύτητας, η 

αλγεβρική της σχέση και η έννοια της μέσης ταχύτητας, ενώ σαν τρόποι αξιολόγησης 

επιλέχθηκαν η εσωτερική μέσω Pre και Post test και η διερεύνηση της μαθησιακής 

πορείας των μαθητών. Στο στάδιο του σχεδιασμού επιλέχθηκαν οι επιμέρους διδακτικοί 

στόχοι, οι παρανοήσεις που θα αντιμετωπιστούν, οι σχεδιαστικές αρχές της ΔΜΑ και η 

μέθοδος διδασκαλίας (Κεφάλαιο 5). Στη φάση της υλοποίησης η ΔΜΑ μετασχηματίστηκε 

σε μορφή που μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά με τον διδακτικό μετασχηματισμό του 

περιεχομένου (Κεφάλαιο 6.2.) και έπειτα με την ανάπτυξη του τελικού μοντέλου ρομπότ, 

των δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων του ρομπότ, του φύλλου εργασιών και του τεστ 

αξιολόγησης. Έπειτα πραγματοποιήθηκε  εκ νέου η φάση του ελέγχου από έναν ερευνητή  

της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και από έναν έμπειρο εκπαιδευτικό Φυσικής και 

η εστίαση σε συγκεκριμένες πτυχές της βιβλιογραφίας. Αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση της 

ΔΜΑ, με τελευταία φάση της την υλοποίηση που οδήγησε στο περιεχόμενο, στο φύλλο 

εργασιών «Ανακαλύπτω την ταχύτητα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και στο τεστ αξιολόγησης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που προτείνει η παρούσα εργασία.  

6.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΜΑ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο της διδακτικής 

μαθησιακής ακολουθίας για τη διδασκαλία των εννοιών  της ταχύτητας και της μέσης 

ταχύτητας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στον πρώτο σχεδιασμό της ΔΜΑ 

(Αύγουστος 2019) είχε τεθεί ως στόχος οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα τους στη 
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δημιουργία και ερμηνεία γραφικών παραστάσεων, που σχετίζονται με την ταχύτητα. 

Μετά από βαθύτερη εξέταση της βιβλιογραφίας (δες Κεφάλαιο 2) και συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς και ερευνητές επιλέχθηκε ότι ήταν ορθότερο να αναπτυχθεί εκτενέστερα 

η έννοια της ταχύτητας, εισάγοντας τους μαθητές στην αλγεβρική σχέση της καθώς και 

στη μέση ταχύτητα. 

Για την εφαρμογή της ΔΜΑ έχουν αναπτυχτεί τα παρακάτω εργαλεία: 

• Σχέδιο μαθήματος: περιγράφονται περιληπτικά οι στόχοι, οι δραστηριότητες, 

η χρονική διάρκεια τους καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών σε κάθε στάδιο εξέλιξης της ΔΜΑ.  

• Φύλλο εργασιών «Ανακαλύπτω την Ταχύτητα»: αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 

διδασκαλίας, αναπτύσσεται σε 6 ενότητες και 18 σελίδες, κάθε μαθητής έχει 

το δικό του και καταγράφει, τις ιδέες,  τις υποθέσεις, τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων, καθώς και ολόκληρη τη μαθησιακή του πορεία. Σκοπός του 

φύλλου εργασίας για τον ερευνητή είναι η παρακολούθηση της μαθησιακής 

πορείας των μαθητών και η αξιολόγηση τους στο τέλος κάθε ενότητας. 

• Παρουσίαση PowerPoint «Ανακαλύπτω την Ταχύτητα»: αποτελεί βασικό 

εργαλείο του διδάσκοντα για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων, των 

εννοιών και του διδακτικά μετασχηματισμένου περιεχομένου. 

• Όχημα ρομπότ: έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί μέσω του εκπαιδευτικού σετ 

ρομποτικής EV3 Mindstorms της Lego και χρησιμοποιείται για την 

πραγματοποίηση της πλειοψηφίας των πειραμάτων και των δραστηριοτήτων. 

• Σειρά 17 προγραμμάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον του EV3 Mind-

storms: αποτελούν τη βάση για τις δραστηριότητες με χρήση του ρομπότ EV3 

Mindstorms. Τα προγράμματα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του ρομπότ 

και μπορούν να προσπελαστούν και να χρησιμοποιηθούν με πολύ εύκολο 

τρόπο από τα παιδιά. 

• Πίστα Δραστηριοτήτων «Ανακαλύπτω την Ταχύτητα»: είναι η βάση στην 

οποία υλοποιούνται οι δραστηριότητες της ΔΜΑ. 
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Στις παρακάτω υποενότητες περιγράφονται αναλυτικά το περιεχόμενο, οι 

δραστηριότητες, οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε ενότητας και 

υποενότητας της ΔΜΑ. Η ΔΜΑ αναπτύσσεται βάση του φύλλου εργασιών «Ανακαλύπτω 

την Ταχύτητα» επομένως οι ενότητες και υποενότητες που αναφέρονται παρακάτω 

αφορούν το φύλλο εργασιών που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελούν 

ταυτόχρονα το περιεχόμενο της ΔΜΑ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συνολική 

διάρκεια της ΔΜΑ είναι 6 διδακτικές ώρες. 

6.4.1. Ενότητα 1. Εισαγωγή 

Η ενότητα 1 αποτελεί την εισαγωγή στη εκπαιδευτική παρέμβαση, ο εκπαιδευτικός 

εισάγει τους μαθητές στο θέμα και τις δραστηριότητες και ακολουθεί η ερώτηση 1.1.  

όπου οι μαθητές γράφουν οποιαδήποτε λέξη σχετίζεται με την ταχύτητα και έπειτα τις 

παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης. Στόχος είναι η ενεργοποίηση της σκέψης των 

μαθητών, μέσω καταιγισμού ιδεών και η διερεύνηση του λεξιλογίου τους γύρω από την 

έννοια της ταχύτητας, διότι είναι σημαντικό τα παιδιά να αναπτύξουν γλωσσικά 

εργαλεία, όπως το λεξιλόγιο, για να είναι αποτελεσματικότερη η διδασκαλία της 

κινηματικής (Driver et. al, 2000). 

6.4.2. Ενότητα 2. Τι είναι η ταχύτητα 

Οι στόχοι της ενότητας 2 είναι: α) η εξοικείωση με φαινόμενα κίνησης ρομπότ β) η 

ποιοτική προσέγγιση της ταχύτητας γ) ο εντοπισμός αλληλεπίδρασης της ταχύτητας με το 

χρόνο κίνησης και την απόσταση. Η ενότητα 2 αναπτύσσεται μέσω του διδακτικού 

μοντέλου των 5Ε (Bybee et al., 2006) και ακολουθεί όλα τα βήματα (Εμπλοκή, 

Εξερεύνηση, Επεξήγηση, Επεξεργασία), εκτός από το βήμα της αξιολόγησης που 

πραγματοποιείται με κοινό φύλλο αξιολόγησης  με την ενότητα 3  στο τέλος της 

παρέμβασης (Ενότητα 4). 

Η υποενότητα 2.1. αποτελεί το στάδιο της εμπλοκής και υλοποιείται μέσω της 

ερώτησης 2.1.1. και μιας κιναισθητικής δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει 

την ερώτηση 2.1.1. και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο όμοιων 
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αυτοκινήτων, τα οποία έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης, ποιο θα κερδίσει τον αγώνα. 

Στόχος είναι να εμπλέξει τους μαθητές με το φαινόμενο της ταχύτητας και να 

διερευνήσει τις αντιλήψεις τους γύρω από αυτό. Αναμένουμε οι μαθητές να απαντήσουν 

μόνο βάσει της απόστασης ποιο αμάξι θα νικήσει στον αγώνα, παραγνωρίζοντας τη 

σημασία του χρόνου κίνησης και της ταχύτητας και πιο συγκεκριμένα, ότι θα κερδίσει το 

αμάξι που βρίσκεται πιο κοντά στον τερματισμό (Métioui  & Baulu-MacWillie, 2013). 

Ακολουθεί συζήτηση και έπειτα κιναισθητική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές 

προσομοιώνουν τον αγώνα δρόμου, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα και τον χρόνο 

(δύο μαθητές κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, με ίδια ταχύτητα αλλά για 

διαφορετικούς χρόνους κ.α.), μέσω καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό. Μετά τη 

δραστηριότητα αναμένουμε οι μαθητές να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ταχύτητα. Σύμφωνα με τους   Siegler  & Richards (1979), μαθητές που 

συμμετέχουν σε κιναισθητικές δραστηριότητες έχουν καλύτερη κατανόηση των 

παραγόντων της κίνησης. 

H υποενότητα 2.2. αποτελεί το στάδιο της εξερεύνησης και υλοποιείται μέσω τριών 

δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός τις παρουσιάζει, βοηθάει τα παιδιά με τη χρήση του 

ρομπότ, καθοδηγεί τις δραστηριότητες και θέτει κατάλληλες ερωτήσεις, όπως τι 

παρατηρούμε σε σχέση με τον χρόνο κίνησης του ρομπότ. Οι μαθητές εξοικειώνονται με 

το ρομπότ όχημα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και μελετούν καταστάσεις κίνησης 

που η μία μεταβλητή της παραμένει σταθερή. Στη δραστηριότητα 2.2.1., οι μαθητές θα 

εξοικειωθούν με την κίνηση των ρομπότ και θα πειραματιστούν με την πρώτη κατάσταση 

κίνησης (σταθερή απόσταση σε τρεις διαφορετικοί χρόνοι).  Το όχημα-ρομπότ θα 

διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση σε τρεις διαφορετικούς χρόνους. Οι μαθητές θα 

επιλέξουν το αντίστοιχο πρόγραμμα από την οθόνη του ρομπότ με την βοήθεια των 

κουμπιών (Εικόνα 15 a). Στο τέλος κάθε κίνησης θα εμφανίζεται στην οθόνη του ρομπότ ο 

Εικόνα 15: a) Η οθόνη του ρομπότ με τα εμφανιζόμενα προγράμματα που επιλέγουν τα 
παιδιά μέσω των κουμπιών b) Η τελική οθόνη του ρομπότ μετά την κίνηση που αναγράφεται ο 

χρόνος κίνησης 
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χρόνος που κινήθηκε σε δευτερόλεπτα (Εικόνα 15 b). Ο χρόνος κίνησης μειώνεται ενώ η 

ταχύτητα αυξάνεται. Αναμένουμε οι μαθητές να παρατηρήσουν, ότι όσο λιγότερο χρόνο 

θέλει το ρομπότ για να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση τόσο πιο γρήγορα κινείται. 

Τέλος θέλουμε να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι η ταχύτητα ενός σώματος εξαρτάται από 

το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση που 

αποτελεί ειδικότερο στόχο για την ενότητα της μηχανικής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – 

ΥΕΠΘ, 2016).  Στη δραστηριότητα 2.2.2. το όχημα-ρομπότ κάθε ομάδας θα κινηθεί για 

ακριβώς τον ίδιο χρόνο για ένα δοκιμαστικό αγώνα, αλλά θα διανύσει διαφορετική 

απόσταση.  Αναμένουμε οι μαθητές να παρατηρήσουν ότι όσο μεγαλύτερη απόσταση 

διανύει το όχημα σε συγκεκριμένο χρόνο, τόσο πιο γρήγορα κινήθηκε. Η δραστηριότητα 

2.2.3. είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη από φυσικής άποψης (σταθερός χρόνος 

διαφορετική απόσταση)  διαφορά αποτελεί ότι κάθε φορά, που το ρομπότ περνάει από 

μια μαύρη γραμμή, θα ακούγεται ένας σύντομος ήχος (οι μαύρες γραμμές είναι 

τοποθετημένες σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους). Στόχος είναι να ενισχύσουμε την 

αίσθηση των παιδιών, μέσω της εισαγωγής του ήχου (Εικόνα 16).  

H υποενότητα 2.3. αποτελεί το στάδιο της επεξήγησης και υλοποιείται μέσω της 

παρουσίασης PowerPoint και δύο ερωτήσεων. Ο εκπαιδευτικός εισάγει μέσω 

παρουσίασης σε Powerpoint και ανασκόπησης των δραστηριοτήτων τον ορισμό της 

έννοιας της ταχύτητας, τον τρόπο που αυτή εξαρτάται από  την απόσταση και τον χρόνο 

Εικόνα 16: Η αρχική θέση του ρομπότ στη δραστηριότητα 2.2.3. 
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κίνησης καθώς και την έννοια της σταθερής ταχύτητας. Οι μαθητές καλούνται στις 

ερώτησεις 2.3.1. και 2.3.2.  να βγάλουν γενικά συμπεράσματα για την ταχύτητα, το 

χρονικό διάστημα κίνησης και τη διανυθείσα απόσταση. 

Η υποενότητα 2.4. αποτελεί το στάδιο της επεξεργασίας και υλοποιείται μέσω δύο 

ερωτήσεων. Στη δραστηριότητα 2.4.1. οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν 

προτάσεις για τη σχέση της ταχύτητας με την απόσταση και χρόνο με τις εκφράσεις: 

λιγότερη/ο, περισσότερη/ο, μεγαλύτερη/ο, μικρότερη/ο. Η ερώτηση είναι σχεδόν ίδια με 

την αντίστοιχη του τετραδίου εργασιών των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - ΥΕΠΘ 

(2016) και αναμένουμε η πλειοψηφία των μαθητών να μη δυσκολευτεί και να 

συμπληρώσει σωστά τις προτάσεις. Στην 2.4.2. οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα λεκτικό 

πρόβλημα ίδιο με την δραστηριότητα 2.2.1. με τη διαφορά ότι τη θέση του ρομπότ 

παίρνουν δύο ζώα και από την κατάσταση ένα σώμα-μία κίνηση περνάμε στην 

κατάσταση δύο σώματα-δύο κινήσεις, με σκοπό οι μαθητές να επεκτείνουν την 

εννοιολογική κατανόηση τους. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν αν τα δύο ζώα 

κινήθηκαν με την ίδια ταχύτητα ή κάποιο ήταν πιο γρήγορο από το άλλο. Αναμένουμε η 

πλειοψηφία των μαθητών να αναπτύξει την υψηλότερου επίπεδου στρατηγική και να 

απαντήσει σωστά, βάσει και των δύο διαστάσεων που επηρεάζουν την ταχύτητα (Zhou et 

al., 2000). 

6.4.3. Ενότητα 3. Πως μετράμε τη ταχύτητα 

Οι στόχοι της ενότητας 3 είναι: α) η εμβάθυνση σε φαινόμενα κίνησης ρομπότ β) η 

συσχέτιση της ταχύτητας με το μήκος της διαδρομής που διανύει ένα σώμα και τον 

αντίστοιχο χρόνο κίνησης γ) η ποσοτική σύνδεση της ταχύτητας με το χρόνο κίνησης και 

την απόσταση δ) η εξαγωγή και η χρήση της αλγεβρικής σχέσης της ταχύτητας. Η ενότητα 

3 αναπτύσσεται μέσω του διδακτικού μοντέλου των 5Ε (Bybee et al., 2006) και ακολουθεί 

όλα τα βήματα (Εμπλοκή, Εξερεύνηση, Επεξήγηση, Επεξεργασία), εκτός από το βήμα της 

αξιολόγησης που πραγματοποιείται με κοινό φύλλο αξιολόγησης  με την ενότητα 2  στο 

τέλος της παρέμβασης (Ενότητα 4). 
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Η υποενότητα 3.1. αποτελεί το στάδιο της εμπλοκής και υλοποιείται μέσω της 

ερώτησης 3.1.1. και συζήτησης, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Στην ερώτηση 

3.1.1. οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σχετικά με τον τρόπο που 

μετράμε την ταχύτητα. Σκοπός της ερώτησης είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις των 

μαθητών και να  δημιουργήσουμε  σύνδεση μεταξύ των προηγούμενων μαθησιακών 

εμπειριών. 

Η υποενότητα 3.2. αποτελεί το στάδιο της εξερεύνησης και υλοποιείται μέσω τριών 

δραστηριοτήτων με τη χρήση του ρομπότ οχήματος, ο εκπαιδευτικός τις παρουσιάζει, 

βοηθάει τα παιδιά με τη χρήση του ρομπότ, καθοδηγεί τις δραστηριότητες  και θέτει 

κατάλληλες ερωτήσεις. Στη δραστηριότητα 3.2.1 οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το 

όχημα-ρομπότ για να μελετήσουν κινήσεις με σταθερή ταχύτητα σε τρεις διαφορετικούς 

χρόνους.  Οι μαθητές θα επιλέξουν μέσω των κουμπιών πάνω στο ρομπότ το χρονικό 

διάστημα της κίνησης (Εικόνα 17). Οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν  να 

μετρήσουν και να καταγράψουν την απόσταση που διένυσε το σώμα σε κάθε δοκιμή που 

είναι παρόμοια δραστηριότητα με των Alimisis (2012) και  Ζουρμπάκης (2019). Η 

απόσταση εμφανίζεται στην οθόνη του ρομπότ στο τέλος της κίνησης (Εικόνα 18). Στο 

ερώτημα Β οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τι συμβαίνει στην κίνηση του ρομπότ 

τους, όταν αλλάζει ο χρόνος κίνησης. Αναμένουμε οι μαθητές να μην δυσκολευτούν με τη 

Εικόνα 17: Οι μαθητές επιλέγουν τον χρόνο κίνησης του ρομπότ μέσω των κουμπιών στη 
δραστηριότητα 3.2.1. 
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δραστηριότητα και να συμπεράνουν ότι η απόσταση που διανύθηκε από το όχημα  ήταν 

ανάλογη με το χρόνο που κινήθηκε (Alimisis, 2012; Mikropoulos  & Bellou  2013). Στη 

δραστηριότητα 3.2.2 οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το όχημα-ρομπότ για να 

μελετήσουν κινήσεις με σταθερή ταχύτητα σε δύο διαφορετικές αποστάσεις. Στη 

δραστηριότητα 3.2.3. δύο ρομπότ θα κινηθούν για τον ίδιο χρόνο (10 δευτερόλεπτα), με 

διαφορετικές ταχύτητες το καθένα με την ταχύτητα του ρομπότ Β να είναι διπλάσια από 

του ρομπότ Α. Οι μαθητές καλούνται καταγράψουν τις αποστάσεις που κινήθηκαν τα 

ρομπότ και να σκεφτούν έναν τρόπο να μετρήσουν την ταχύτητα τους. Σκοπός είναι να 

διερευνήσουμε αν τα παιδιά είναι ικανά μετά τη δραστηριότητα να εξάγουν διαισθητικά 

μια πρώτη αλγεβρική σχέση της ταχύτητας. Στη δραστηριότητα 3.2.4. δύο ρομπότ θα 

κινηθούν για την ίδια απόσταση (100 εκατοστά), με διαφορετικές ταχύτητες το καθένα με 

την ταχύτητα του ρομπότ Β να είναι διπλάσια από του ρομπότ Α. Οι μαθητές καλούνται 

να προβλέψουν ποιο ρομπότ θα κάνει περισσότερο χρόνο. Η διαφορά σε αυτή τη 

δραστηριότητα είναι ότι περνάμε από την κατάσταση ένα σώμα-μία κίνηση στην 

κατάσταση δύο σώματα-δύο κινήσεις. Αναμένουμε οι μαθητές να προβλέψουν σωστά 

Εικόνα 18: Η τελική οθόνη της δραστηριότητας 3.2.1 που εμφανίζεται η 
απόσταση που διένυσε το ρομπότ 
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και να επιβεβαιώσουν την πρόβλεψη τους, μέσω της παρατήρησης της κίνησης των 

ρομπότ. 

H υποενότητα 3.3. αποτελεί το στάδιο της επεξήγησης και υλοποιείται μέσω της 

παρουσίασης PowerPoint και δύο ερωτήσεων. Για να παρουσιαστεί η ταχύτητα ως το 

πηλίκο της απόστασης προς το χρόνο από τους εκπαιδευτικούς πρέπει: α) οι μαθητές να 

έχουν πλήρως κατανοήσει την κίνηση ως σύνθεση δυο ξεχωριστών εννοιών, της 

απόστασης και του χρόνου και β) να αντιλαμβάνονται ότι η ταχύτητα σημαίνει πως ένα 

συγκεκριμένο μέρος της απόστασης καλύπτεται σε ανάλογο χρόνο (Wilkening, 1981). 

Στην ερώτηση 3.3.1. οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν ποιες έννοιες είναι 

απαραίτητες για να περιγράψουμε την ταχύτητα και αναμένουμε να απαντήσουν σωστά 

με ευκολία. Αυτή η δραστηριότητα προηγείται  της επεξήγησης από τον εκπαιδευτικό. 

Έπειτα ο εκπαιδευτικός εισάγει, μέσω παρουσίασης σε Powerpoint και ανασκόπησης των 

δραστηριοτήτων την αλγεβρική σχέση της ταχύτητας, τον τρόπο που εξαρτάται από  την 

απόσταση και τον χρόνο κίνησης, επεκτείνει την έννοια της σταθερής ταχύτητας και 

εισάγει τις μονάδες μέτρησης. Οι μαθητές παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη την 

κατανόηση της αλγεβρικής σχέσης της ταχύτητας. Η ερώτηση 3.3.2. είναι ένα λεκτικό 

πρόβλημα υπολογισμού του χρόνου με την χρήση της σχέσης της ταχύτητας. Αναμένουμε 

οι μαθητές να μη δυσκολευτούν και να απαντήσουν σωστά. 

Η υποενότητα 3.4. αποτελεί το στάδιο της επεξεργασίας και υλοποιείται μέσω τριών 

ερωτήσεων ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις ερωτήσεις. Η ερώτηση 3.4.1. είναι ένα 

λεκτικό πρόβλημα υπολογισμού της ταχύτητας με σκοπό οι μαθητές να εφαρμόσουν την 

αλγεβρική σχέση της ταχύτητας. Επίσης διερευνάται, εάν στο αποτέλεσμα τους οι 

μαθητές δεν περιλαμβάνουν τις μονάδες μέτρησης της ταχύτητας. Στη δραστηριότητα 

3.4.2. οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν την αλγεβρική σχέση της ταχύτητας στα 

δεδομένα που κατέγραψαν σε προηγούμενη δραστηριότητα με σκοπό να επιβεβαιώσουν 

την αλγεβρική σχέση της ταχύτητας με τα αποτελέσματα τους. Στη δραστηριότητα 3.4.3. 

οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τις εικόνες και να ταξινομήσουν τα σώματα από 

αυτό με την μικρότερη ταχύτητα σε αυτό με την μεγαλύτερη. Τα κινούμενα σώματα που 

παρουσιάζονται έχουν μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα και αναμένουμε οι μαθητές να 
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μην δυσκολευτούν να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ΥΕΠΘ, 

2016). 

6.4.4. Ενότητα 4. Αξιολόγηση 

Η ενότητα 4 αποτελεί την αξιολόγηση των ενοτήτων 2 και 3 και υλοποιείται μέσω 

δύο ερωτήσεων. Η ερώτηση 4.1. ελέγχει τη κατανόηση των εννοιών της ταχύτητας, της 

απόστασης και του χρόνου καθώς και την ποιοτική σχέση μεταξύ τους. Η ερώτηση 

περιλαμβάνει τέσσερις προτάσεις που οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν εάν είναι 

σωστές ή λάθος. Η ερώτηση 4.2. ελέγχει την κατανόηση της αλγεβρικής σχέσης της 

ταχύτητας. Αποτελεί ένα λεκτικό αριθμητικό πρόβλημα,  που οι μαθητές καλούνται να 

υπολογίσουν αρχικά τον χρόνο κίνησης ενός ποδηλάτη αγώνων, γνωρίζοντας την 

απόσταση και την ταχύτητα και έπειτα να τον συγκρίνουν, αφού τον υπολογίσουν με το 

χρόνο κίνησης μιας μηχανής. 

6.4.5. Ενότητα 5. Μέση Ταχύτητα 

Οι στόχοι της ενότητας 5 είναι οι μαθητές να: α) μπορούν να διαχωρίσουν τη μέση 

ταχύτητα από τη στιγμιαία ταχύτητα β) κατανοούν την έννοια της μέσης ταχύτητας και 

μπορούν να την υπολογίσουν αλγεβρικά  γ) μπορούν να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα 

κινηματικής. Η ενότητα 5 στηρίζεται στο διδακτικό μοντέλο των 5Ε (Bybee et al., 2006) 

και ακολουθεί όλα τα βήματα Εμπλοκή, Εξερεύνηση, Επεξήγηση, Επεξεργασία και 

Αξιολόγηση. 

Η ενότητα 5.1. αποτελεί το στάδιο της εμπλοκής, όπου οι μαθητές παρακολουθούν 

ένα βίντεο μικρής διάρκειας από το γνωστό παραμύθι με τον αγώνα της χελώνας και του 

λαγού και καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση 5.1.1. για το ποιο ζώο είχε 

μεγαλύτερη ταχύτητα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αναμένουμε οι μαθητές να μη 

λάβουν υπόψη τους το διάστημα που ο λαγός παραμένει ακίνητος και να μην 

απαντήσουν οι περισσότεροι σωστά (Foong et al. 2020; Σιαφάκας, 2017). Στη 

δραστηριότητα 5.1.2 οι μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα ρομπότ όχημα να κινείται για 

150 εκατοστά με τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες, στο τέλος της κίνησης θα εμφανιστεί 
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στην οθόνη του ρομπότ ο χρόνος κίνησης. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν κατά 

πόσο το ρομπότ κινήθηκε με την ίδια ταχύτητα σε όλη την διάρκεια της διαδρομής, 

αναμένουμε οι μαθητές να απαντήσουν με ευκολία διότι έχει προβλεφθεί οι ταχύτητες 

να έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους (διπλάσιες). Σκοπός της δραστηριότητας είναι ο 

εκπαιδευτικός να εισάγει τις έννοιες της στιγμιαίας και της μέσης ταχύτητας στους 

μαθητές μέσω συζήτησης. Η ενότητα 5.2. αποτελεί το στάδιο της εξερεύνησης και 

υλοποιείται, μέσω τριών δραστηριοτήτων με την χρήση των ρομπότ. Στην δραστηριότητα 

5.2.1. αναπαρίσταται α αγώνας της χελώνας με του λαγού με δύο ρομπότ οχήματα σε μια 

απόσταση 80 εκατοστών. Τα δύο ρομπότ ξεκινούν την κίνηση τους από το ίδιο σημείο 

ταυτόχρονα, το ρομπότ Α κινείται με σταθερή ταχύτητα, στα μισά της διαδρομής 

ακινητοποιείται για 5 δευτερόλεπτα και έπειτα συνεχίζει το υπόλοιπο της διαδρομής με 

την ίδια ταχύτητα. Το ρομπότ Β κινείται με σταθερή ταχύτητα σε όλη την διαδρομή, όντας 

η μισή από την ταχύτητα του ρομπότ Α. Οι μαθητές συμπληρώνουν τον πίνακα με το 

χρόνο που κινήθηκαν τα δύο ρομπότ και καλούνται να απαντήσουν ποιο από τα δύο 

ρομπότ είχε μεγαλύτερη στιγμιαία ταχύτητα και ποιο είχε μεγαλύτερη μέση ταχύτητα. 

Αναμένουμε οι μαθητές να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις γιατί έχει προηγηθεί το 

στάδιο της εμπλοκής, ενώ έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο σκέψη τους, για αυτό 
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καλούνται να αιτιολογήσουν την απάντηση τους. Στη δραστηριότητα 5.2.2. οι μαθητές 

εισάγονται σε έναν διαφορετικό τρόπο να ρυθμίσουν την ταχύτητα του ρομπότ τους. 

Όταν ο αισθητήρας χρώματος βλέπει μια μονωτική ταινία, ανάλογα με το χρώμα της 

κινείται με μια προκαθορισμένη ταχύτητα που έχει προγραμματίσει ο ερευνητής (Εικόνα 

19). Κύριος σκοπός της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με το 

συγκεκριμένο τρόπο ρύθμισης της ταχύτητας, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να την 

υπολογίσουν συμπληρώνοντας τον πίνακα, για κάθε ένα χρώμα μονωτικής ταινίας 

(κόκκινο, κίτρινο, μπλε). Στη δραστηριότητα 5.2.3.  δύο ρομπότ θα κινηθούν για 100 

εκατοστά ξεκινώντας από το ίδιο σημείο. Μονωτική ταινία διαφορετικού χρώματος θα 

υπάρχει στην αφετηρία και στα μισά της διαδρομής. Το πρώτο ρομπότ θα έχει μία 

κόκκινη μονωτική στην αφετηρία και μία μπλε στα μισά της διαδρομής, ενώ το δεύτερο 

ρομπότ θα έχει αντίθετα τις μονωτικές ταινίες. Οι μαθητές καλούνται να προβλέψουν πιο 

ρομπότ θα φτάσει πρώτο στον τερματισμό και έπειτα, αφού παρατηρήσουν, την κίνηση 

να εξάγουν τα συμπεράσματα τους. 

Η ενότητα 5.3. αποτελεί το στάδιο της επεξήγησης και υλοποιείται μέσω της 

παρουσίασης PowerPoint, 3 ερωτήσεων. Ο εκπαιδευτικός εισάγει μέσω παρουσίασης σε 

Powerpoint και ανασκόπησης των δραστηριοτήτων την έννοια και την αλγεβρική σχέση 

Εικόνα 19: Η αρχική διάταξη  της δραστηριότητας 5.2.2., το ρομπότ ανάλογαμε 
τοχρώμα της μονωτικής ταινίας αλλάζει ταχύτητα. 
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της μέσης ταχύτητας, εξηγεί την έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας και υπενθυμίζει τη 

χρήση των μονάδων μέτρησης. Στην ερώτηση 5.3.1.  οι μαθητές καλούνται να ξαναδούν 

την ερώτηση με τον αγώνα του λαγού και της χελώνας και να απαντήσουν, αν θα άλλαζαν 

κάτι στην απάντηση τους. Αναμένουμε οι μαθητές να απαντήσουν σωστά.  Στην ερώτηση 

5.3.2. οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα των δύο ρομπότ της 

δραστηριότητας 5.2.1. γνωρίζοντας τον χρόνο που κινήθηκαν και την απόσταση που 

διένυσαν, αναμένουμε οι μαθητές να μην δυσκολευτούν διότι γνωρίζουν την αλγεβρική 

σχέση της μέσης ταχύτητας και έχουν εξασκηθεί σε προηγούμενες δραστηριότητες σε 

αλγεβρικά μαθηματικά ερωτήματα. Στην ερώτηση 5.3.3.  οι μαθητές καλούνται να 

ξαναδούν την ερώτηση 5.2.3. στο Α ερώτημα τους ζητείται να εξάγουν συμπέρασμα για 

τη μέση ταχύτητα των δύο ρομπότ και αναμένουμε με ευκολία να απαντήσουν ότι είναι 

ίσες. Στο Β ερώτημα της ερώτησης καλούνται να υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα και 

έπειτα να χρησιμοποιήσουν το ρομπότ τους για να επιβεβαιώσουν την πρόβλεψη τους. 

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτήματος είναι οι μαθητές να επιβεβαιώσουν πειραματικά, 

ότι ένα σώμα μπορεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά όταν τις 

αντικαταστήσουμε με μία ενιαία και σταθερή ταχύτητα που ονομάζουμε μέση ταχύτητα, 

θα φτάναμε στον ίδιο χρόνο. 

Η ενότητα 5.4. αποτελεί το στάδιο της επεξεργασίας και αποτελείται από τρεις 

δραστηριότητες-ερωτήματα. Στην ερώτηση 5.4.1. οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν 

ένα αλγεβρικό πρόβλημα και να υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα ενός ρομπότ με το οποίο 

θα διαγωνιστεί το δικό τους, έπειτα θα επιλέξουν τη μέση ταχύτητα του ρομπότ τους για 

να τερματίσουν τα δύο ρομπότ ταυτόχρονα, τέλος θα πραγματοποιήσουν τον αγώνα για 

Εικόνα 20: Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν με τη βοήθεια των κουμπιών του ρομπότ την 
ταχύτητα του. Η ταχύτητα αλλάζει ανα ένα cm/sec. 
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να επιβεβαιώσουν την πρόβλεψη τους (Εικόνα 20). Στην ερώτηση 5.4.2. το ρομπότ των 

μαθητών θα αγωνιστεί με ένα άλλο ρομπότ σε μια απόσταση 100 εκατοστών. Το ρομπότ 

των μαθητών θα ξεκινήσει από την αφετηρία με ταχύτητα αυτής της κίτρινης μονωτικής 

ταινίας που είναι ήδη γνωστή. Στο ερώτημα Α οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το 

χρόνο κίνησης που θα χρειαστεί το ρομπότ τους για να τερματίσει στον αγώνα. Στο 

ερώτημα Β οι μαθητές καλούνται να βρουν τη θέση στην οποία πρέπει να τοποθετήσουν 

το δεύτερο ρομπότ που θα κινηθεί με την ταχύτητα της κόκκινης μονωτικής ταινίας 

(μικρότερη από την αντίστοιχη της κίτρινης), ώστε τα δύο ρομπότ να ξεκινήσουν και να 

τερματίσουν ταυτόχρονα, έπειτα υλοποιούν τον αγώνα για να επιβεβαιώσουν την 

πρόβλεψη τους. Σκοπός της συγκεκριμένης ερώτησης είναι οι μαθητές να εμβαθύνουν 

στη χρήση του τύπου της μέσης ταχύτητας και να είναι ικανοί να υπολογίσουν την 

απόσταση ή τον χρόνο κίνησης. Στην ερώτηση 5.4.2. οι μαθητές καλούνται να 

υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα μιας σύνθετης κίνησης ενός ρομπότ που περιλαμβάνει 

διαφορετικές ταχύτητες κίνησης και ένα χρονικό διάστημα με μηδενική ταχύτητα. Έπειτα 

θα χρησιμοποιήσουν το ρομπότ τους για να επιβεβαιώσουν την πρόβλεψη τους. Σκοπός 

της ερώτησης είναι οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη σταθμισμένη μέση ταχύτητα και 

να διερευνήσουμε κατά  πόσο οι μαθητές στον υπολογισμό τους λαμβάνουν υπόψη τους 

το χρόνο που το σώμα παραμένει ακίνητο. 

6.4.6. Ενότητα 6. Αξιολόγηση 

Η ενότητα 6 αποτελεί την αξιολόγηση της ενότητας 5 και υλοποιείται μέσω ενός 

προβλήματος. Το πρόβλημα 6.1.  ελέγχει την κατανόηση της έννοιας της μέσης ταχύτητας 

και της αλγεβρικής της σχέσης. Το πρόβλημα αφορά την κίνηση μιας ποδηλάτισσας σε 

έναν ποδηλατικό αγώνα η οποία αποτελείται από τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Στην 

αρχή κινείται με σταθερή ταχύτητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έπειτα 

σταματάει για μία ώρα και τέλος ολοκληρώνει την υπόλοιπη διαδρομή σε συγκεκριμένο 

χρόνο. Οι μαθητές καλούνται στο πρώτο ερώτημα να υπολογίσουν τον χρόνο κίνησης της 

ποδηλάτισσας και διερευνούμε κατά πόσο θα λάβουν υπόψη τους το χρόνο που είχε 

σταματήσει. Στο δεύτερο ερώτημα οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν την απόσταση 

που διένυσε η ποδηλάτισσα και να επιλέξουν μεταξύ τριών απαντήσεων. Η πρώτη 
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απάντηση είναι το άθροισμα των αριθμητικών τιμών που εμφανίζονται στο πρόβλημα, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κίνησης, η δεύτερη απάντηση προκύπτει λογικά 

από τους μαθητές ενώ η τρίτη είναι η σωστή. Στο τρίτο ερώτημα οι μαθητές καλούνται να 

υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα της ποδηλάτισσας και να επιλέξουν μεταξύ τριών 

απαντήσεων. Η πρώτη απάντηση είναι η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε τον 

περισσότερο χρόνο η δεύτερη είναι η σωστή απάντηση, δηλαδή η σταθμισμένη μέση 

ταχύτητα και η τρίτη είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των επιμέρους ταχυτήτων. 

6.5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΜΑ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα εργαλεία για την αξιολόγηση της 

διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας για τη διδασκαλία των εννοιών  της ταχύτητας και 

της μέσης ταχύτητας, όποια μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ερευνητής και ο εκπαιδευτικός. 

Σκοπός της ΔΜΑ είναι η αποτελεσματικότητα της ως προς τους διδακτικούς στόχους που 

έχουμε θέσει, η αξιολόγηση της θα είναι εσωτερική και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τους Meheut et al. (2004) με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του post – test και του 

pre – test των μαθητών που συμμετείχαν στην εφαρμογή της ΔΜΑ που θα είναι ίδια. 

Για την αξιολόγηση της ΔΜΑ έχουν αναπτυχτεί τα παρακάτω εργαλεία: 

• Pre & Post test: Είναι το βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ΔΜΑ, 

αποτελείται από 9 ερωτήσεις, ελέγχει την εννοιολογική κατανόηση και τις 

παρανοήσεις των μαθητών και έχει παραχθεί μετά από ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και σε συνεργασία με έμπειρους ερευνητές της διδακτικής των 

Φυσικών Επιστημών. 

• Ημερολόγιο Ερευνητή-Παρατηρητή: Χρησιμοποιείται από τον ερευνητή-

παρατηρητή της εκπαιδευτικής παρέμβασης για να σημειώσει πληροφορίες για 

την εφαρμογή της ΔΜΑ 

• Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού: Χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό για να 

κρατήσει σημειώσεις για τις δυσκολίες που συνάντησε κατά την εφαρμογή της 

ΔΜΑ 
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Για την περαιτέρω αξιολόγηση της ΔΜΑ και για τη διερεύνηση της μαθησιακής 

πορείας των διδασκόμενων θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μέσα: 

• Ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση του μαθήματος 

• Διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μαθητών, μέσω του φύλλου εργασιών 

«Ανακαλύπτω την Ταχύτητα» 

• Αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών, μέσω των φύλλων αξιολόγησης που 

βρίσκονται στο φύλλο εργασιών «Ανακαλύπτω την Ταχύτητα» 

6.5.1. Pre & Post Test 

Σε αυτή την υποενότητα θα παρουσιαστεί αναλυτικά το ερωτηματολόγιο 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  που θα χρησιμοποιηθεί ως pre-test και post-test για την εσωτερική 

αξιολόγηση της ΔΜΑ και αποτελείται από 9 ερωτήσεις. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται 

ποιο διδακτικό στόχο ελέγχει κάθε ερώτηση του Test, ενώ στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται 

ποια παρανόηση ελέγχει αντίστοιχα.   

Πίνακας 5: Ποιο διδακτικό στόχο ελέγχει κάθε ερώτηση του Test 

Διδακτικός Στόχος 
Ερώτηση 

Test 

Προσεγγίζουν ποιοτικά την έννοια της ταχύτητας και κατανοούν την ποιοτική 

σχέση της με την απόσταση και τον χρόνο. 

1, 2, 3, 4 

Έχουν αναπτύξει κατάλληλο λεξιλόγιο για τις έννοιες της κινηματικής 2,3,4  

Συσχετίζουν την ταχύτητα με το μήκος της διαδρομής που διανύει ένα σώμα 

και τον αντίστοιχο χρόνο κίνησης. 

2,3,4 

Γνωρίζουν και είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν την αλγεβρική σχέση της 

ταχύτητας. 

5,6,7,8,9 

Μπορούν να διαχωρίσουν τη μέση ταχύτητα από τη στιγμιαία ταχύτητα. 6 
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Κατανοούν την έννοια της μέσης ταχύτητας και μπορούν να την υπολογίσουν 

αλγεβρικά. 

6, 7, 8, 

Μπορούν να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα κινηματικής. 7, 8, 9 

 

Πίνακας 6: Ποια παρανόηση ελέγχει κάθε ερώτηση του Test 

Παρανόηση Μαθητών 
Ερώτηση 

Test 

Η ταχύτητα εξαρτάται μόνο από την απόσταση 2, 3, 4, 6, 

Η ταχύτητα εξαρτάται μόνο από τον χρόνο 2, 3, 4, 6 

Η μέση ταχύτητα ισούται με τον αριθμητικό μέσο όρο των επιμέρους ταχυτήτων  7, 8 

Στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που το 

σώμα παρέμεινε ακίνητο 

6, 7 

Όταν ένα σώμα προηγείται κινήθηκε πιο γρήγορα 5, 6, 9 

Όσο λιγότερη απόσταση διένυσε ένα σώμα τόσο λιγότερο χρόνο χρειάστηκε. 5, 9, 

Όταν ένα σώμα κινείται πιο γρήγορα κινείται για περισσότερο χρόνο. 1, 9 

 

Η πρώτη ερώτηση αποτελείται από τέσσερις προτάσεις που οι μαθητές καλούνται να 

συμπληρώσουν με τις εκφράσεις: λιγότερη/ο, περισσότερη/ο, μεγαλύτερη/ο, 

μικρότερη/ο και ελέγχει την ποιοτική κατανόηση της ταχύτητας και της σχέσης της με τον 

χρόνο και την απόσταση. Επίσης στο δεύτερο και τρίτο υποερώτημα μπορεί να 

εμφανιστεί η παρανόηση  «όταν ένα σώμα κινείται πιο γρήγορα κινείται για περισσότερο 

χρόνο». 

Η δεύτερη και η τρίτη ερώτηση ελέγχουν κατά πόσο οι μαθητές κατανοούν, 

προσεγγίζουν ποιοτικά την έννοια της ταχύτητας και αν μπορούν να συσχετίσουν την 
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ταχύτητα με το μήκος της διαδρομής που διανύει ένα σώμα και τον αντίστοιχο χρόνο 

κίνησης. Ως ανοικτού τύπου ερώτηση μπορούμε να ελέγξουμε το λεξιλόγιο που έχουν 

αναπτύξει οι μαθητές και αν εμφανίζουν τις παρανοήσεις, ότι η ταχύτητα εξαρτάται μόνο 

από το χρόνο κίνησης ή την απόσταση.  

Στην τέταρτη ερώτηση διερευνούμε τον τρόπο που οι μαθητές ορίζουν την ταχύτητα 

ζητώντας τους να εξηγήσουν την έννοια της σε κάποιον μικρότερο μαθητή με απλό αλλά 

αναλυτικό τρόπο.  

Η πέμπτη ερώτηση αφορά την κατανόηση της ταχύτητας και της μέσης ταχύτητας 

ειδικότερα, αποτελεί ένα λεκτικό πρόβλημα όπου δύο παιδιά τρέχουν ξεκινώντας 

ταυτόχρονα, δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την απόσταση και τον χρόνο κίνησης και οι 

μαθητές καλούνται να επιλέξουν και έπειτα να αιτιολογήσουν ποιο παιδί έτρεξε ποιο 

γρήγορα. Η πρώτη απάντηση είναι ενδεικτική της εξάρτησης της ταχύτητας από αυτόν 

που τερματίζει πρώτος (DiSessa,1993; Marta, Nella & Barbara, 2002), η δεύτερη είναι η 

σωστή και η τρίτη απάντηση αποτελεί μία στρατηγική εξισορρόπησης μεταξύ του παιδιού 

που τρέχει πιο μακριά, αλλά θέλει πιο πολύ χρόνο από το παιδί που τρέχει λιγότερο 

χρόνο, αλλά διανύσει μικρότερη απόσταση. Επίσης ελέγχουμε, μέσω της πέμπτης 

ερώτησης, αν γνωρίζουν και είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν την αλγεβρική σχέση της 

ταχύτητας. 

Η έκτη ερώτηση αποτελεί ένα λεκτικό πρόβλημα που εφορμάται από το γνωστό 

παραμύθι μεταξύ της χελώνας και του λαγού. Οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τη 

μέση ταχύτητα των δύο ζώων και να εξηγήσουν το σκεπτικό τους. Στην ερώτηση 

ελέγχουμε την κατανόηση της μέσης ταχύτητας, την παρανόηση ότι οι μαθητές δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους τον χρόνο που το σώμα έμεινε ακίνητο στο υπολογισμό της 

μέσης ταχύτητας και τα αποτελέσματα μας μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα 

αντίστοιχα του Σιαφάκας (2017). Τέλος υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί η παρανόηση 

«όταν ένα σώμα προηγείται κινήθηκε πιο γρήγορα». 

Η έβδομη ερώτηση είναι παρόμοια με την ερώτηση 6.1. του φύλλου εργασιών 

«Ανακαλύπτω την Ταχύτητα» και ελέγχει την κατανόηση της έννοιας της μέσης ταχύτητας 

και της αλγεβρικής της σχέσης. Το πρόβλημα αφορά την κίνηση ενός οδηγού που ξεκινάει 
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από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, η διαδρομή του αποτελείται 

από τρεις διαφορετικές κινήσεις. Στην αρχή κινείται με σταθερή ταχύτητα για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έπειτα σταματάει για μία ώρα και τέλος ολοκληρώνει 

την υπόλοιπη διαδρομή με σταθερή ταχύτητα για συγκεκριμένο χρόνο. Οι μαθητές 

καλούνται στο πρώτο ερώτημα να υπολογίσουν τον χρόνο κίνησης του οδηγού και 

διερευνούμε, κατά πόσο θα λάβουν υπόψη τους το χρόνο που είχε σταματήσει. Στο 

δεύτερο ερώτημα οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν την απόσταση που διένυσε ο 

οδηγός και να επιλέξουν μεταξύ τριών απαντήσεων. Η πρώτη απάντηση είναι το 

άθροισμα των αριθμητικών τιμών που εμφανίζονται στο πρόβλημα, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος κίνησης, η δεύτερη απάντηση προκύπτει λογικά από τους μαθητές και 

είναι κοντά αριθμητικά στη σωστή απάντηση που είναι η τρίτη. Στο τρίτο ερώτημα οι 

μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα του οδηγού και να επιλέξουν 

μεταξύ τριών απαντήσεων. Η πρώτη απάντηση είναι η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε 

τον περισσότερο χρόνο, η δεύτερη είναι η σωστή απάντηση, δηλαδή η σταθμισμένη μέση 

ταχύτητα, η τρίτη είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους ταχυτήτων και η 

τέταρτη η μη σταθμισμένη μέση τιμή των ταχυτήτων (Ceuppens et al., 2017).  

Στην όγδοη ερώτηση  έχουμε ένα λεκτικό πρόβλημα της κίνησης ενός οδηγού αρχικά 

με σταθερή ταχύτητα για συγκεκριμένο χρόνο, που δίνονται ως στοιχεία και έπειτα με 

διαφορετική σταθερή ταχύτητα, γνωρίζοντας το χρόνο και την απόσταση που κινήθηκε. 

Οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα του οδηγού και να επιλέξουν 

μεταξύ τριών απαντήσεων. Η πρώτη απάντηση είναι το άθροισμα των αριθμητικών 

δεδομένων της ερώτησης, η δεύτερη απάντηση είναι η σωστή, η τρίτη απάντηση είναι η 

ταχύτητα με την οποία κινήθηκε τον περισσότερο χρόνο και η τέταρτη είναι η μέση τιμή 

των επιμέρους ταχυτήτων.  

Στην ένατη ερώτηση δύο οδηγοί ξεκινούν ταυτόχρονα, κινούμενοι προς τον ίδιο 

τελικό προορισμό, ακολουθώντας όμως διαφορετικές διαδρομές, με τους μαθητές να 

καλούνται να απαντήσουν ποιος θα φτάσει πρώτος, δηλαδή να υπολογίσουν το χρόνο 

κίνησης των δύο οδηγών. Η πρώτη επιλογή είναι ενδεικτική εξάρτησης της κίνησης από 

το μήκος της διαδρομής, η δεύτερη ενδεικτική εξάρτησης από το μέτρο της ταχύτητας, 

ενώ η τελευταία είναι η σωστή απάντηση. Στην ερώτηση ελέγχουμε την κατανόηση του 
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χρονικού διαστήματος σε μία κίνηση, την παρανόηση ότι οι μαθητές λαμβάνουν υπόψη 

τους μόνο την απόσταση ή μόνο την ταχύτητα που κινήθηκε ένα σώμα και τέλος, τα 

αποτελέσματα μας μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα του Σιαφάκας (2019). 

Τέλος υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν οι παρανοήσεις: α) Όταν ένα σώμα προηγείται 

κινήθηκε πιο γρήγορα, β) Όσο λιγότερη απόσταση διένυσε ένα σώμα τόσο λιγότερο 

χρόνο χρειάστηκε γ) όταν ένα σώμα κινείται πιο γρήγορα κινείται για περισσότερο χρόνο. 

Τέλος, μέσω του pre-test και του post-test, αναμένουμε να διερευνήσουμε ποιες 

επιπλέον παρανοήσεις και δυσκολίες θα αναδειχθούν από αυτές που αναφέρονται στην 

παρούσα εργασία.   
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

7.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο κύριος στόχος και καινοτομία της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει μια 

διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία της ταχύτητας σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού, που να 

συνδυάζει τις εναλλακτικές ιδέες και παρανοήσεις των μαθητών με τις διδακτικές 

προτάσεις για την αντιμετώπιση τους, να σχεδιαστεί και να αναπτυχτεί ως διδακτική 

μαθησιακή ακολουθία στηριγμένη στο μοντέλο της Βασισμένης στο σχεδιασμό Έρευνας, 

να ακολουθεί το διδακτικό μοντέλο των 5Ε και να υποστηρίζεται από την εκπαιδευτική 

ρομποτική. Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται μια γενική αποτίμηση, των θεμάτων 

που αναδείχθηκαν από την παρούσα εργασία και προτείνεται ένα πλαίσιο εφαρμογής 

της ΔΜΑ. 

7.1.1. Συζήτηση θεμάτων Κινηματικής 

Η κινηματική αποτελεί μια από τις σημαντικότερες θεματικές ενότητες της 

διδακτικής της Φυσικής, με πληθώρα ερευνών γύρω από τις παρανοήσεις και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Κύρια αιτία αποτελεί η παρατήρηση 

φαινομένων κίνησης από πολύ μικρή ηλικία, οι αντιλήψεις που δημιουργούνται από 

αυτές τις παρατηρήσεις, συνήθως απέχουν σημαντικά από τις επιστημονικές απόψεις, 

ενώ ταυτόχρονα η κινηματική αποτελεί την εισαγωγική ενότητα της μηχανικής, 

ανεξαρτήτως βαθμίδας. Οι παρανοήσεις που έχουν οι μαθητές και οι εννοιολογικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αναφορικά με τις έννοιες της ταχύτητας, της απόστασης 

και του χρονικού διαστήματος, μπορεί να οφείλονται: α) στην ηλικία και την ανάπτυξη 

τους β) στις παρατηρήσεις κινήσεων στην καθημερινή τους ζωή γ) στην κατανόηση και 

ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών όπως, ο μέσος όρος και αλγεβρικών πράξεων όπως ο 

πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δ) σε πολιτιστικούς παράγοντες όπως η γλώσσα ή η 

θρησκεία κ.α..  
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Το κύριο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει μια διδακτική παρέμβαση για την έννοια 

της ταχύτητας που απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού είναι οι τελευταίοι να  

κατανοήσουν την ποιοτική συσχέτιση της με την απόσταση και το χρονικό διάστημα, με 

στόχο να οικοδομήσουν το επιστημονικό εννοιολογικό πλαίσιο. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε δύο κύριες παρανοήσεις των μαθητών, ήτοι ότι η 

ταχύτητα εξαρτάται μόνο από την απόσταση που διένυσε το σώμα ή μόνο από το χρονικό 

διάστημα της κίνησης. Ο κατάλληλος τρόπος για να επιτύχουμε την ποιοτική κατανόηση 

του φαινομένου της κίνησης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι μέσω άμεσης 

παρατήρησης ή πειραματισμού. Επίσης οι δραστηριότητες είναι σημαντικό να 

προτρέπουν τους μαθητές να εξωτερικεύσουν τις παρανοήσεις τους και να 

δημιουργήσουν εννοιολογικές συγκρούσεις με αυτές. Η ΔΜΑ που αναπτύχθηκε διερευνά 

από την πρώτη δραστηριότητα (2.1. από Φ.Ε.) τις συγκεκριμένες παρανοήσεις και μέσω 

κιναισθητικής δραστηριότητας στοχεύει οι μαθητές να αναγνωρίζουν τις δύο μεταβλητές 

που επηρεάζουν την ταχύτητα. Έπειτα πραγματοποιούνται δραστηριότητες 

πειραματισμού και παρατήρησης κινήσεων κρατώντας σταθερή κάθε φορά μια από τις 

δύο μεταβλητές για να παρουσιαστεί η νέα ιδέα, ότι η ταχύτητα εξαρτάται τόσο από την 

απόσταση όσο και από το χρόνο. Σε αυτές πρέπει να προσθέσουμε και τη δραστηριότητα 

με το ηχητικό σήμα, που στοχεύει να ενισχύσει το επιστημονικό εννοιολογικό πλαίσιο, 

παρέχοντας ακουστική επιβεβαίωση του μετά από την κιναισθητική και την οπτική. Η 

εισαγωγή της  ποιοτικής σχέσης της ταχύτητας με την απόσταση και τον χρόνο στοχεύει 

να οδηγήσει τους μαθητές από την χρήση των εννοιών αργά και γρήγορα που οδηγεί σε 

παρανοήσεις, στις έννοιες της μεγαλύτερης και μικρότερης ταχύτητας με στόχο να 

εισάγουμε έπειτα την ποσοτική αλγεβρική.  

Στην ενότητα 3.2. του φύλλου εργασιών προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις εξής 

διδακτικές προτάσεις: να εμβαθύνουμε στην ποιοτική σχέση της ταχύτητας, να μην 

εισάγουμε πρόωρα την αλγεβρική της σχέση, διότι συνήθως μετά από αυτό οι μαθητές 

παύουν να αναλύουν τα φαινόμενα ποιοτικά και τέλος να τους δώσουμε τη δυνατότητα 

να συνδυάσουν τις παρατηρήσεις τους με τα μαθηματικά για να παράξουν τις δικές τους 

αλγεβρικές σχέσεις. Έτσι στις δραστηριότητες που προτείνονται οι μαθητές καλούνται να 

μελετήσουν εκ νέου καταστάσεις κίνησης, όπου η μία μεταβλητή παραμένει σταθερή, η 
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δεύτερη αλλάζει με γνωστό τρόπο και καλούνται να προβλέψουν και επιβεβαιώσουν τον 

τρόπο που μεταβάλλεται η τρίτη. Στο τέλος της ενότητας περνάμε από το μοντέλο ένα 

σώμα μία κίνηση στο μοντέλο δύο σώματα δύο κινήσεις. Αφού πλέον οι μαθητές έχουν 

πλήρως κατανοήσει την αλληλεξάρτηση της ταχύτητας με το χρονικό διάστημα και τη 

διανυθείσα απόσταση και έχουνε σκεφτεί τρόπους να μετρήσουν την ταχύτητα, είναι η 

κατάλληλη στιγμή ο εκπαιδευτικός να εισάγει ρητά την αλγεβρική σχέση της ταχύτητας. 

Χρήσιμο είναι επίσης οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα να συγκρίνουν την 

ταχύτητα σωμάτων με διαφορετικές ταχύτητες και να εισαχθούν στις μονάδες μέτρησης.  

Μία από τις σημαντικότερες διδακτικές προτάσεις για την ταχύτητα είναι οι μαθητές 

να αναπτύξουν κατάλληλο επιστημονικό λεξιλόγιο γύρω από αυτήν. Η παρούσα 

διδακτική μαθησιακή ακολουθία, ήδη από την εισαγωγή, προσπαθεί να διερευνήσει και 

να αναπτύξει το λεξιλόγιο των μαθητών αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτή η σχεδιαστική 

αρχή έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη, επίσης το ρομπότ Lego Mindstorms EV3 είναι 

κατάλληλο για να αναπτυχθεί το επιστημονικό λεξιλόγιο των μαθητών. 

Η διδασκαλία της μέσης ταχύτητας αναλυτικά και η αναφορά της στιγμιαίας 

ταχύτητας ακριβώς μετά από την έννοια της ταχύτητας επιλέχθηκε για να είναι ικανοί οι 

μαθητές να τις διαχωρίζουν, να αναπτύξουν το κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο και 

λεξιλόγιο, γεγονός πολύ σημαντικό για την κατανόηση αργότερα πιο σύνθετων εννοιών 

όπως η επιτάχυνση. Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν την έννοια της μέσης 

ταχύτητας και την αλγεβρική της σχέση και να είναι ικανοί να την χρησιμοποιούν. Οι δύο 

κύριες παρανοήσεις που συναντάμε, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι ότι οι  μαθητές 

θεωρούν πως η μέση ταχύτητα  ισούται με τον αριθμητικό μέσο όρο των επιμέρους 

ταχυτήτων και στον υπολογισμό της δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που το σώμα 

παρέμεινε ακίνητο. Η παρούσα εργασία προτείνει οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη 

δεύτερη παρανόηση για να την εξωτερικεύσουν, έπειτα να γίνει ο διαχωρισμός της μέσης 

με τη στιγμιαία ταχύτητα μέσων  παρατήρησης πειράματος και καθοδήγησης από τον 

εκπαιδευτικό και τέλος να πραγματοποιηθεί δραστηριότητα που έρχεται σε σύγκρουση 

με την παρανόηση αυτή. Όσον αφορά τη πρώτη παρανόηση προτείνεται να 

αντιμετωπιστεί, αφού έχει οριστεί σαφώς η μέση ταχύτητα και η αλγεβρική της σχέση.  
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Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Κεφάλαιο 2, της παρούσας εργασίας 

προσφέρει στον ερευνητή μια εκτεταμένη παρουσίαση ερευνών γύρω από τις 

εναλλακτικές ιδέες  και τους τρόπους αντιμετώπισης τους στη θεματική της ταχύτητας. 

 

 

7.1.2. Συζήτηση θεμάτων Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών 

Το μοντέλο των Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών προσέφερε στη παρούσα 

εργασία ένα πολύ χρήσιμο, δομημένο και συστηματικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη της διδακτικής πρότασης της. Ποιο συγκεκριμένα το πλαίσιο των ΔΜΑ ήταν 

κατάλληλο για την παρούσα εργασία διότι:  

• Είναι διδακτικές παρεμβάσεις μεσαίας κλίμακας (5-15 διδακτικές ώρες) που 

αναφέρονται σε μια θεματική.  

• Εστιάζουν στην έρευνα του περιεχομένου που θα διδαχθεί, των εναλλακτικών 

ιδεών των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα και των διδακτικών και 

μαθησιακών διεργασιών. 

• Σχετίζονται με την έρευνα στον πραγματικό κόσμο συνδέοντας τη θεωρία με την 

πράξη. 

• Μπορούν να συνδυαστούν με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μέσων όπως 

η ρομποτική. 

• Αποτελούν μια κυκλική εξελικτική  διαδικασία, η οποία ενισχύεται από την 

πληθώρα ερευνητικών δεδομένων και έχει ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό και 

τη συνεχή βελτίωση τους. 

• Προσφέρουν ένα σαφές πλαίσιο αξιολόγησης, τόσο ως προς τους διδακτικούς 

στόχους, όσο και ως προς τη μαθησιακή πορεία κατά την υλοποίηση τους. 

Η παρούσα εργασία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ΔΜΑ που προτείνει, 

επέλεξε το μοντέλο της Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας διότι: 

• Παρότι είναι μια συστηματική μεθοδολογία παρέχει ευελιξία κατά τη διαδικασία 

του σχεδιασμού.  
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• Συνδυάζει τις εμπειρικές εκπαιδευτικές έρευνες με το θεωρητικό πλαίσιο 

σχεδίασης μαθησιακών περιβαλλόντων, για να εισάγει καινοτομίες στην 

εκπαίδευση. 

• Δίνει έμφαση στην ευκολία πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας  

• Επιτρέπει στα πρώιμα στάδια μιας ΔΜΑ  ο έλεγχος να πραγματοποιείται κατά τη 

φάση του σχεδιασμού από ειδικούς και εκπαιδευτικούς. 

Η αξιολόγηση της ΔΜΑ σε ενδεχόμενη εφαρμογή της προτείνεται να είναι εσωτερική 

και να πραγματοποιηθεί με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του post – test και του 

pre – test των μαθητών που θα συμμετάσχουν. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί 

κατάλληλο test (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που ελέγχει όλους τους διδακτικούς στόχους που 

έχουν τεθεί. Για την ανάδειξη των μαθησιακών μονοπατιών των μαθητών, που 

υλοποιείται με την παρακολούθηση τους  σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας η 

παρούσα εργασία προτείνει, πέρα από τις μεθόδους της βιντεοσκόπησης και της 

ηχογράφησης, την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στο ενιαίο φύλλο 

εργασιών «Ανακαλύπτω την ταχύτητα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θεωρείται ότι γίνονται κοινόχρηστα και 

εύκολα προσβάσιμα σε άλλους ερευνητές και εκπαιδευτικούς διότι:  

• Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδιασμού (Κεφάλαιο 5) και ανάπτυξης 

(Κεφάλαιο 6) της ΔΜΑ και η σύνδεση της με προηγούμενες έρευνες. 

• Το περιεχόμενο, ο προτεινόμενος τρόπος εφαρμογής και αξιολόγησης της 

(Κεφάλαιο 6) καθώς και τα εκπαιδευτικά εργαλεία για το σκοπό αυτό 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β) παρέχονται εντός της. 

Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Κεφάλαιο 3, της παρούσας εργασίας 

προσφέρει στον ερευνητή μια παρουσίαση των βασικών αρχών των ΔΜΑ, των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε μοντέλου σχεδιασμού και ανάπτυξης και των 

προσεγγίσεων αξιολόγησης τους. 

7.1.3. Συζήτηση θεμάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που κάνει επιτακτική την ανάγκη για ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τα μαθησιακά οφέλη της εκπαιδευτικής 
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ρομποτικής και τον ενθουσιασμό που προκαλεί στους μαθητές, οδηγεί όλο και 

περισσότερους ερευνητές και εκπαιδευτικούς να την εντάξουν στην εκπαιδευτική 

πράξη. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι περισσότερες έρευνες αναφέρονται σε 

θέματα Φυσικής και Μαθηματικών, αντιμετωπίζοντας την εκπαιδευτική ρομποτική 

ως αντικείμενο μάθησης, και πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού προγράμματος 

ως εξωσχολικές δραστηριότητες. Η σημαντικότερη τάση των ερευνών αυτών 

επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, ενώ θα είχε μεγάλη αξία να παρακολουθήσουν τις 

γνωστικές διεργασίες των μαθητών. Επίσης για να ενταχθεί κατάλληλα η 

εκπαιδευτική ρομποτική στο σχολείο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, προτείνεται οι 

μαθητές να έχουν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες, διερευνώντας τις ιδέες τους 

βιωματικά, να συνεργάζονται εργαζόμενοι σε ομάδες, να μαθαίνουν μέσω 

πειραματισμού με τα ρομπότ, ενώ δέχονται ισχυρή καθοδήγηση και καλούνται να 

απαντήσουν γραπτά μέσω φύλλου εργασιών. Επίσης είναι σημαντικό να 

ακολουθούνται ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, με τις τελευταίες να 

είναι πολλαπλές, οι δραστηριότητες να είναι στενά συνδεδεμένες με διδακτικούς 

στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και να επιλέγεται ο κατάλληλος 

εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επιπρόσθετα στις δραστηριότητες 

εκπαιδευτικής ρομποτικής η έννοια της ταχύτητας αναφέρεται πολύ συχνά, αφού η 

κίνηση των ρομπότ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο τους, ανεξαρτήτως του πλαισίου 

της έρευνας. Σε αρκετές έρευνες δεν τίθενται ξεκάθαρα οι διδακτικοί στόχοι 

κινηματικής, εάν επιτεύχθηκαν ή ο τρόπος που αυτό συνέβη. Η παρούσα εργασία 

προσπαθεί να ενσωματώσει όλες τις παραπάνω προτάσεις στη ΔΜΑ που προτείνει, 

γι αυτό υποστηρίζεται από την εκπαιδευτική ρομποτική, ως εργαλείο μάθησης για τη 

διδασκαλία θεματικής αναφερόμενης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

σχολείου, στενά συνδεδεμένη με τους αντίστοιχους διδακτικούς στόχους, εκτός του 

καθαρού τομέα της ρομποτικής, με στόχο να αναδείξει έννοιες της Κινηματικής, να 

υλοποιηθούν πειράματα, να συλλεχθούν δεδομένα, να μελετηθούν φαινόμενα και 

να εξαχθούν συμπεράσματα. Οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο, εργαζόμενοι κατά 

κύριο λόγο σε ομάδες, οι δραστηριότητες δεν είναι ανταγωνιστικές και είναι 

κατάλληλες, ανεξαρτήτως πρότερης γνώσης, στη ρομποτική. Επίσης έχει προβλεφτεί 
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η κατασκευή του μοντέλου που χρησιμοποιείται στη ΔΜΑ να είναι εύκολη, ούτως 

ώστε να μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός ή ερευνητής να εντάξει το στάδιο της 

κατασκευής στην εφαρμογή της ΔΜΑ.  Το φύλλο εργασιών «Ανακαλύπτω την 

ταχύτητα προσφέρει καθοδήγηση στους μαθητές και τους προτρέπει να απαντήσουν 

γραπτά, γεγονός που μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από την προφορική 

απάντηση. Οι ενότητες 4 και 6 που αποτελούν τα στάδια της Αξιολόγησης του ΦΕ 

προσφέρουν επιπλέον ποσοτικά εργαλεία αξιολόγησης, πέρα από το  Pre & Post 

Test,  ενώ η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών σε ολόκληρο το ΦΕ  δύναται να 

βοηθήσει στην παρακολούθηση των γνωστικών διεργασιών τους. 

7.1.4. Συζήτηση θεμάτων του διδακτικού μοντέλου 5Ε 

Η ΔΜΑ που προτείνεται, ακολουθεί το μοντέλο των 5Ε σε τρεις ξεχωριστούς 

μαθησιακούς κύκλους για τις έννοιες της ταχύτητας, του τρόπου μέτρησης της και της 

μέσης ταχύτητας αντίστοιχα, μέσω στενά συνδεδεμένων δραστηριοτήτων και ενιαίου 

φύλλου εργασιών για όλη τη ΔΜΑ, στηριγμένο στο προαναφερθέν μοντέλο. Ο πρώτος 

κύκλος για την έννοια της ταχύτητας (Ενότητα 2 του ΦΕ) και ο δεύτερος για τον τρόπο 

μέτρησης της ταχύτητας (Ενότητα 3 του ΦΕ) ακολουθούν όλες τις φάσεις του μοντέλου 

των 5Ε (Εμπλοκή, Εξερεύνηση, Επεξήγηση, Επεξεργασία), εκτός από τη φάση της 

αξιολόγησης, που πραγματοποιείται με κοινό φύλλο αξιολόγησης στην Ενότητα 4 του ΦΕ. 

Όλες τις φάσεις ακολουθεί επίσης ο κύκλος για την έννοια της μέσης ταχύτητας (Ενότητα 

5 & 6 του ΦΕ).  

Το μοντέλο των 5Ε ήταν κατάλληλο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της  

παρούσας ΔΜΑ διότι: 

• Έχει σχεδιαστεί με στόχο να ενισχύει τη διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής 

και η ανάπτυξη των παρανοήσεων μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση του.  

• Προσφέρει συνοχή στις διαφορετικές διδακτικές στρατηγικές, δημιουργεί 

συνδέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς να λάβουν αποφάσεις, σχετικά με την αλληλεπίδραση τους με 

τους μαθητές. 
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• Οι δύο πρώτες φάσεις του είναι πειραματικές-βιωματικές και η επεξήγηση των 

εννοιών γίνεται στη συνέχεια, έχοντας ως αποτέλεσμα οι μαθητές να 

αναπτύσσουν θετική στάση προς τη διδασκαλία της Φυσικής. 

• Είναι κατάλληλο για διδακτικές παρεμβάσεις υποστηριζόμενες από την 

ρομποτική 

• Ο συνδυασμός της εκπαιδευτικής ρομποτικής με το διδακτικό μοντέλο των 5Ε 

μπορεί να έχει, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πολύ θετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα στην κατανόηση εννοιών κινηματικής και δυναμικής από τους 

μαθητές. 

Αρκετοί ερευνητές προτείνουν επιπλέον φάσεις στο μοντέλο των 5E, αναγνωρίζοντας 

κυρίως ένα κενό στην αξιολόγηση των αλλαγών που επιφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο 

στην πράξη. Το κενό αυτό αναγνωρίζεται και από την παρούσα εργασία, ωστόσο 

προτείνει έναντι μίας επιπλέον φάσης, ένα ενιαίο φύλλο εργασιών στηριγμένο στο 

μοντέλο των 5Ε, στο οποίο καταγράφεται η μαθησιακή πορεία των μαθητών από την 

αρχή έως το τέλος του μαθησιακού κύκλου, δίνοντας την δυνατότητα για βαθύτερη 

αξιολόγηση και κατανόηση της πορείας αυτής. Παράλληλα ένα πρόγραμμα σπουδών που 

αναπτύσσεται, μέσω ενός τέτοιου φύλου εργασιών, βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να 

χρησιμοποιήσουν το υλικό του προγράμματος σπουδών ακριβώς με τον τρόπο που αυτό 

έχει αναπτυχθεί, που σύμφωνα με τους Bybee et al. (2006) κάνει πολύ πιο 

αποτελεσματικό το μοντέλο των 5Ε, αναφορικά με τη βελτίωση των μαθητών. Στη χρήση 

ενός  φύλλου εργασιών βασισμένο στο μοντέλο 5Ε, που μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά 

γνώση του περιεχομένου,  και στην ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής των εννοιών 

από τους μαθητές συνηγορούν ισχυρά αρκετές έρευνες, ενώ ο συνδυασμός του με την 

εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα. 

7.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η παρούσα εργασία έρχεται να συνδεθεί με τέσσερις διαφορετικές θεματικές 

ερευνών, αυτές, της Διδακτικής της Κινηματικής, των Διδακτικών Μαθησιακών 

Ακολουθιών, της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και του μοντέλου των 5Ε. Το αποτέλεσμα 

αυτής ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ΔΜΑ που προτείνεται να εφαρμοστεί και 
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να αξιολογηθεί για να επανασχεδιαστεί εκ νέου. Το πλαίσιο που προτείνεται να 

εφαρμοστεί είναι: 

• Εφαρμογή σε ένα μαθητή/μαθήτρια, αξιολόγηση και επανασχεδιασμός 

• Πιλοτική εφαρμογή σε μικρή ομάδα μαθητών (12-15 μαθητές), εσωτερική 

αξιολόγηση, διερεύνηση και ανάδειξη μαθησιακών μονοπατιών στα πλαίσια της 

έρευνας του Ζουπίδη (2012) 

• Επανασχεδιασμός και εφαρμογή σε τάξη μαθητών Ε΄ Δημοτικού και σε Β΄ 

Γυμνασίου, εσωτερική αξιολόγηση και σύγκριση αποτελεσμάτων. 
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Ανακαλύπτω την Ταχύτητα 
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Ταχύτητα 
 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γράψτε οποιαδήποτε λέξη πιστεύεται ότι σχετίζεται με την «ταχύτητα». 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
 
2.1.  ΕΜΠΛΟΚΗ 
 

1) Για τον παρακάτω αγώνα,  σημειώστε έναν σταυρό δίπλα στο αυτοκίνητο (κόκκινο ή μπλε), που σύμφωνα 

με εσάς θα κερδίσει. Εξηγήστε γιατί το αμάξι που επιλέξατε θα κερδίσει τον αγώνα ταχύτητας. 
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2.2.  ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

1) Το όχημα-ρομπότ θα διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση σε τρεις διαφορετικούς χρόνους. Στο τέλος 

κάθε κίνησης θα εμφανίζεται στην οθόνη του ρομπότ ο χρόνος που κινήθηκε σε δευτερόλεπτα. 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας.  

Στην στήλη «Το όχημα κινήθηκε…» συμπληρώστε μία από τις εκφράσεις: αργά, γρήγορα, πολύ γρήγορα. 

Πρόγραμμα Χρόνος σε δευτερόλεπτα Απόσταση Το όχημα κινήθηκε… 

2_2_Α  Σταθερή  

2_2_ B  Σταθερή  

2_2_ C  Σταθερή  

 

2) Το όχημα-ρομπότ κάθε ομάδας θα κινηθεί για ακριβώς τον ίδιο χρόνο για ένα δοκιμαστικό αγώνα αλλά 

θα διανύσει διαφορετική απόσταση. Παρατηρήστε προσεκτικά κάθε δοκιμαστικό αγώνα και τοποθετήστε 

ένα σημάδι στο σημείο της πίστας που έφτασε το κάθε ρομπότ. 

Ταξινομήστε τους δοκιμαστικούς αγώνες βάσει της απόστασης που διένυσε το όχημα-ρομπότ από την 

μεγαλύτερη προς την μικρότερη. 

Στην στήλη «Το όχημα κινήθηκε…» συμπληρώστε μία από τις εκφράσεις: αργά, γρήγορα, πολύ γρήγορα. 

Πρόγραμμα Χρόνος σε δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Απόστασης (1ος, 2ος, 3ος) Το όχημα κινήθηκε… 

2_2_ D 5   

2_2_ E 5   

2_2_ F 5   

 

3) Το όχημα-ρομπότ κάθε ομάδας θα κινηθεί για ακριβώς τον ίδιο χρόνο για ένα δοκιμαστικό αγώνα αλλά 

θα διανύσει διαφορετική απόσταση.  Κάθε φορά που θα περνάει από μια μαύρη γραμμή θα ακούγεται ένας 

σύντομος ήχος (οι μαύρες γραμμές είναι τοποθετημένες σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους). Παρατηρήστε 

προσεκτικά κάθε δοκιμαστικό αγώνα και συμπληρώστε την στήλη «Το όχημα κινήθηκε…» με μία από τις 

εκφράσεις: αργά, γρήγορα, πολύ γρήγορα. 

Πρόγραμμα Χρόνος σε δευτερόλεπτα Το όχημα κινήθηκε… 

2_2 _D 5  

2_2_E 5  

2_2_F 5  
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2.3.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 

Τι είναι η ταχύτητα 

1) Δείτε τον πίνακα της  δραστηριότητας 2.2.1. τι καταλαβαίνετε για την ταχύτητα όταν το όχημα 
σας διανύει την ίδια απόσταση σε λιγότερο χρόνο ;   
 

 

 

 

 

 

2) Τώρα που γνωρίζεται τι είναι η ταχύτητα, θυμηθείτε την  δραστηριότητα 2.2.3. τι συμβαίνει 
όταν το όχημα σας κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα (αναφορικά με τον ήχο και την απόσταση);   
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2.4.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
1) Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τις εκφράσεις: λιγότερη/ο, περισσότερη/ο, μεγαλύτερη/ο, 

μικρότερη/ο. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που διανύει ένα αυτοκίνητο σε 1 ώρα τόσο ___________________ 

είναι η ταχύτητα του. 

 Όσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται ένας αθλητής για να διανύσει 100 μέτρα τόσο ____________________ 

είναι η ταχύτητά του. 

 Όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου που θα διανύσει μια απόσταση 1 χιλιομέτρου τόσο 

________________ χρόνο θα χρειαστεί. 

 Όσο μικρότερη είναι η μετατόπιση σε ένα χρονικό διάστημα τόσο ____________________ είναι η 

ταχύτητα του αντικειμένου που εκτελεί αυτήν την κίνηση  

 

2) Δύο ζώα έτρεξαν σε έναν αγώνα δρόμου.  Τα δύο ζώα κινήθηκαν για 100 μέτρα μέχρι να τερματίσουν.  Το 

ζώο Α χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από  το ζώο Β. Το ζώο χρειάστηκε 20 λεπτά και το ζώο Β 10 λεπτά. 

  

Κινήθηκαν τα δύο ζώα με την ίδια ταχύτητα ή κάποιο ήταν πιο γρήγορο από το άλλο και γιατί; 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
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3.1  ΕΜΠΛΟΚΗ 
 
1) Μπορείτε να γράψετε τον τρόπο που θα  μετρούσατε την ταχύτητα ενός ποδηλάτου που 
κινείται; 
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3.2  ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

1) Το όχημα-ρομπότ θα έχει σταθερή ταχύτητα σε τρεις  διαφορετικές  δοκιμές και θα κινείται για 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Επιλέξτε μέσω των κουμπιών πάνω στο ρομπότ το χρονικό διάστημα της 

κίνησης. 

Α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις σας. 

Δοκιμή Χρονικό διάστημα κίνησης Μετατόπιση σε εκατοστά Ταχύτητα 

1η  5 δευτερόλεπτα  Σταθερή 

2η  10 δευτερόλεπτα  Σταθερή 

3η  15 δευτερόλεπτα  Σταθερή 

 

Β) Τι συμβαίνει στην κίνηση του ρομπότ σας όταν αλλάζετε τον χρόνο κίνησης του; 

 

 

 

2) Το όχημα-ρομπότ θα έχει σταθερή ταχύτητα σε δύο διαφορετικές  δοκιμές και θα κινείται για 

διαφορετικές αποστάσεις. Επιλέξτε μέσω των κουμπιών πάνω στο ρομπότ την απόσταση της κίνησης. 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις σας. 

Δοκιμή Απόσταση Χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα Ταχύτητα 

1η  20 εκατοστά  Σταθερή 

2η  60 εκατοστά  Σταθερή 

 

3) Το όχημα-ρομπότ θα κινηθεί για τον ίδιο χρόνο σε δύο διαφορετικές δοκιμές, με διαφορετικές ταχύτητες 

σε κάθε δοκιμή. Η ταχύτητα στη δεύτερη δοκιμή θα είναι διπλάσια από την ταχύτητα στη πρώτη.  

Β) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις σας. 

Δοκιμή Χρονικό διάστημα κίνησης Μετατόπιση σε εκατοστά Ταχύτητα 

1η  10 δευτερόλεπτα  Α 

2η  10 δευτερόλεπτα  Διπλάσια του Α 

 

 

Β) Πόσο γρήγορα τρέχει το αυτοκίνητό σας κάθε φορά;  
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Μπορείτε να σκεφτείτε έναν τρόπο να μετρήσουμε πόσο γρήγορα τρέχει το αυτοκίνητο μας; Δείτε τον 

παραπάνω πίνακα και εφαρμόστε τον στις μετρήσεις σας. 

 

 

 

 

 

4) Δύο ρομπότ θα κινηθούν για 100 εκατοστά, με διαφορετικές ταχύτητες το καθένα. Η ταχύτητα του ρομπότ 

Β είναι διπλάσια από του ρομπότ Α. 

Ποιο όχημα πιστεύετε θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να διανύσει τα 20 εκατοστά; 

 

 

 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας. 

Ρομπότ Μετατόπιση Χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα Ταχύτητα 

Α 100 εκατοστά  Α 

Β 100 εκατοστά  Διπλάσια του Α 
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3.3.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 

1) Σύμφωνα με τις δραστηριότητες που έχετε κάνει, ποιες έννοιες είναι απαραίτητες για να περιγράψουμε 

την ταχύτητα σε κάποιον; 

 

 

 

Πως μετράμε την ταχύτητα; 

 

2)Δύο οχήματα θα διανύσουν την ίδια απόσταση, το πρώτο έχει διπλάσια ταχύτητα από το δεύτερο, πόσο 

χρόνο θα χρειαστεί το πρώτο σε σχέση με το δεύτερο για να διανύσει την απόσταση;  
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3.4.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
1) Οι μαθητές μιας τάξης παρατήρησαν πως κινείται ένα σαλιγκάρι. Το σαλιγκάρι διένυσε 10 εκατοστά σε 2 

δευτερόλεπτα  

Μπορείτε να πείτε στους παραπάνω μαθητές ποια ήταν η ταχύτητα του σαλιγκαριού σε εκατοστά ανά 

δευτερόλεπτο (cm/sec); Κυκλώστε την επιλογή σας και δικαιολογήστε την απάντηση σας. 

▪ 12 cm/sec 

▪ 8 cm/sec 

▪ 5 cm/sec 

▪ 20 cm/sec 

▪ 10 cm/sec 

▪ Άλλο 

▪ Δεν γνωρίζω 

 

 

 

2) Δείτε τις μετρήσεις σας στον πίνακα της δραστηριότητας 3.2.1. μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα του 

ρομπότ σας; 

 

 

 
3) Βάλε τα σώματα των εικόνων σε σειρά ξεκινώντας με αυτά που έχουν μικρή ταχύτητα. 
Σημείωσε αριθμούς στους κύκλους αρχίζοντας με το σώμα που έχει τη μικρότερη ταχύτητα και 
καταλήγοντας σε αυτό με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. 
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4.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις και σημειώστε το Σ (σωστό) αν η πρόταση είναι 

σωστή ή το Λ (λάθος), αν η πρόταση είναι λάθος στην αριστερή στήλη. 

 Όσο μικρότερη είναι η απόσταση που διανύει ένα όχημα σε ένα χρονικό διάστημα τόσο μικρότερη είναι 
η ταχύτητα του οχήματος που εκτελεί αυτήν την κίνηση. 

 Αν μία μηχανή η οποία έχει σταθερή ταχύτητα χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο για να καλύψει μία 
συγκεκριμένη απόσταση από ένα αυτοκίνητο, τότε αυτό σημαίνει ότι η μηχανή έχει διπλάσια ταχύτητα 
από το αυτοκίνητο. 

 Αν μία μαθήτρια διανύσει μεγαλύτερη απόσταση από τον αδερφό της σε ένα χρονικό διάστημα τότε έχει 
μικρότερη  ταχύτητα από αυτόν. 

  Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου τόσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται για να διανύσει μία 
απόσταση. 

 

2) Η απόσταση Θεσσαλονίκη – Κοζάνη 

είναι περίπου 120 χιλιόμετρα. Ένας  

ποδηλάτης αγώνων  ξεκινάει στις 12 το 

μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, κινείται με 

σταθερή ταχύτητα και φτάνει στην Κοζάνη 

στις 3 το μεσημέρι. Μια μηχανή ξεκινάει 

δύο ώρες αργότερα και κινείται με 

σταθερή ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την 

ώρα μέχρι να φτάσει στην Κοζάνη.  

Μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα του ποδηλάτη; 

 

 

 

Ποιος έφτασε πρώτος στην Κοζάνη; (Κυκλώστε την σωστή απάντηση και εξηγήστε γιατί) 

(Α) Ο ποδηλάτης αγώνων 

(Β) Η μηχανή 

(Γ) Έφτασαν την ίδια ώρα 
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Μέση Ταχύτητα 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
 
5.1.  ΕΜΠΛΟΚΗ 
 

1)  Στο ομώνυμο παραμύθι η χελώνα νίκησε το λαγό στον αγώνα που είχαν, γιατί ο τελευταίος κοιμήθηκε. 

Ποιος από τους δύο είχε  μεγαλύτερη ταχύτητα στη διάρκεια του αγώνα;  

 

 

 

 

2) Θα παρακολουθήσετε μια δοκιμαστική διαδρομή ενός ρομπότ που θα κινηθεί για 150 εκατοστά. 

Α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας. 

Ρομπότ Χρόνος σε δευτερόλεπτα Απόσταση σε εκατοστά 

Α  150 

 

Β) Πηγαίνει από την αρχή ως το τέλος με την ίδια ταχύτητα το ρομπότ; 
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5.2.  ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

1) Στον αγώνα που θα παρακολουθήσετε διαγωνίστηκαν 2 ρομπότ σε μια απόσταση 80 εκατοστών. Το 

ρομπότ Α στα μισά της διαδρομής έκανε αναγκαστική στάση, για να επιδιορθωθεί μια βλάβη που είχε.  

Α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας.  

Ρομπότ Χρόνος σε δευτερόλεπτα Απόσταση σε εκατοστά 

Α  80 

Β  80 

 

Β) Ποιο ρομπότ είχε μεγαλύτερη στιγμιαία ταχύτητα κατά τη διάρκεια του αγώνα; (Κυκλώστε την σωστή 

απάντηση και εξηγήστε γιατί) 

 Το ρομπότ Α 

 Το  ρομπότ Β 

 Κανένα από τα δύο 

 

 

Γ) Ποιο ρομπότ είχε μεγαλύτερη μέση ταχύτητα; (Κυκλώστε την σωστή απάντηση και εξηγήστε γιατί) 

 Το ρομπότ Α 

 Το  ρομπότ Β 

 Τα δύο ρομπότ είχαν την ίδια μέση ταχύτητα 

 

 

2) Το ρομπότ σας θα κινηθεί για 10 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που ο αισθητήρας φωτός βλέπει κάποιο από 

τα χρώματα κόκκινο, μπλε, κίτρινο (μονωτική ταινία)  αλλάζει ταχύτητα. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε μια 

συγκεκριμένη ταχύτητα που παραμένει σταθερή. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα χρώμα. Τοποθετήστε ένα από 

τα χρώματα στην αφετηρία και ενεργοποιήστε το ρομπότ σας. 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας.  

Χρώμα Χρόνος  Απόσταση  Ταχύτητα 

ΚΟΚΚΙΝΟ 10 sec   

ΜΠΛΕ 10 sec   

ΚΙΤΡΙΝΟ 10 sec   
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3) Σε αυτή τη διαδρομή δύο ρομπότ θα κινηθούν για 100 εκατοστά ξεκινώντας από το ίδιο σημείο. Μονωτική 

ταινία διαφορετικού χρώματος θα υπάρχει στην αφετηρία και στα μισά της διαδρομής. Το πρώτο ρομπότ θα 

έχει μία κόκκινη μονωτική στην αφετηρία και μία μπλε στα μισά της διαδρομής, ενώ το δεύτερο ρομπότ θα 

έχει αντίθετα τις μονωτικές ταινίες. 

Α) Μπορείτε να προβλέψετε ποιο ρομπότ θα τερματίσει πρώτο; (Κυκλώστε την σωστή απάντηση και 

εξηγήστε γιατί) 

 Το πρώτο ρομπότ 

 Το δεύτερο ρομπότ 

 Θα τερματίσουν και τα δύο ρομπότ μαζί 

 

 

 

 

 

Β) Τελικά ποιο ρομπότ τερμάτισε πρώτο και γιατί; 

 Το πρώτο ρομπότ 

 Το δεύτερο ρομπότ 

 Τερμάτισαν  και τα δύο ρομπότ μαζί 
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5.3.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 

Τι είναι η μέση ταχύτητα; 

 

1) Δείτε την απάντηση σας στην  ερώτηση 5.1.1, θα την αλλάζατε και γιατί; 

 

 

 

 

2) Δείτε την  ερώτηση 5.2.1., μπορείτε να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα των δύο ρομπότ;  

 

 

 

 
3) Δείτε την ερώτηση 5.2.3.  

Α) Τι συμπέρασμα εξάγετε για την  μέση ταχύτητα των δύο ρομπότ;  

 

 

 

Β) Μπορείτε να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα των δύο ρομπότ; Χρησιμοποιήστε το ρομπότ για να 

επιβεβαιώσετε την πρόβλεψη σας. 
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5.4.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1) Το ρομπότ σας θα αγωνιστεί με ένα άλλο ρομπότ  σε μια απόσταση 120 εκατοστών. Ο αντίπαλος σας 
διένυσε τα πρώτα  40 εκατοστά σε 6 δευτερόλεπτα και τα υπόλοιπα 80 εκατοστά σε άλλα 6 δευτερόλεπτα.  
 
Ποια ήταν η μέση ταχύτητα του; 
 

 

 
Με τι μέση ταχύτητα πρέπει να κινηθείτε για να τερματίσετε ταυτόχρονα στον αγώνα;  Χρησιμοποιήστε το 
ρομπότ για να επιβεβαιώσετε την πρόβλεψη σας. 
 

 

 
2) Το ρομπότ σας θα αγωνιστεί με ένα άλλο ρομπότ  σε μια απόσταση 100 εκατοστών. Το ρομπότ σας θα 
ξεκινήσει από την αφετηρία με ταχύτητα αυτής της κίτρινης μονωτικής ταινίας.   
 
Α. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί το ρομπότ σας για να τερματίσει στον αγώνα; 
    

 

 
Β. Το αντίπαλο ρομπότ  θα κινηθεί με ταχύτητα της κόκκινης μονωτικής ταινίας. Σε ποια θέση μέσα στην 
πίστα πρέπει να τοποθετήσετε το αντίπαλο ρομπότ για να ξεκινήσετε και να τερματίσετε ταυτόχρονα; 

   
 

 

 
3) Ένα ρομπότ σε έναν αγώνα κινήθηκε τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα με ταχύτητα 25 εκατοστά ανά 

δευτερόλεπτο. Μετά, λόγω ενός ατυχήματος αναγκάστηκε να σταματήσει για 3 δευτερόλεπτα. Για τα 

υπόλοιπα 25 εκατοστά μέχρι τον τερματισμό χρειάστηκε 2 δευτερόλεπτα. Με τι μέση ταχύτητα πρέπει να 

κινηθείτε για να τερματίσετε ταυτόχρονα στον αγώνα;  Χρησιμοποιήστε το ρομπότ για να επιβεβαιώσετε την 

πρόβλεψη σας. 
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6.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1) Μια ποδηλάτισσα συμμετέχει σε έναν ποδηλατικό αγώνα στη 

Θεσσαλονίκη. Τις πρώτες 2 ώρες η ποδηλάτισσα κινήθηκε με 

ταχύτητα 20 χλμ. /ώρα. Μετά λόγω ενός ατυχήματος αναγκάστηκε 

να σταματήσει για μία ώρα για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και 

να αλλάξει ποδήλατο. Λόγω του τραυματισμού της για τα 

υπόλοιπα 15 χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό χρειάστηκε μία ώρα. 

Πόσο χρόνο έκανε η ποδηλάτισσα για να τερματίσει; 

 

 
 

Πόσα χιλιόμετρα διένυσε η ποδηλάτισσα; 

(Α)  35 χιλιόμετρα 

(Β) 70 χιλιόμετρα 

(Γ) 55 χιλιόμετρα 

 

 

 

Ποια ήταν η μέση ταχύτητα που κινήθηκε η ποδηλάτισσα στο σύνολο του ταξιδιού; 

(Α)  20 χλμ./ώρα 

(Β) 13,75 χλμ./ώρα 

(Γ) 17,5 χλμ./ώρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: PRE-TEST & POST-TEST 
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Ερώτηση 1 

Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τις εκφράσεις: λιγότερη/ο, περισσότερη/ο, μεγαλύτερη/ο, 
μικρότερη/ο. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που διανύει ένα λεωφορείο σε συγκεκριμένο χρόνο τόσο 
___________________ είναι η ταχύτητα του. 

 Όσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται ένας αθλητής για να διανύσει μια απόσταση και να τερματίσει στον 
αγώνα, τόσο ____________________ είναι η ταχύτητά του. 

 Ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Καβάλα, όσο μικρότερη είναι η 
ταχύτητα του αυτοκινήτου τόσο ________________ χρόνο θα χρειαστεί για να φτάσει στην Καβάλα. 

 Όσο μικρότερη είναι η απόσταση που διανύει ένας ποδηλάτης σε ένα χρονικό διάστημα τόσο 
____________________ είναι η ταχύτητα του ποδηλάτου. 

Ερώτηση 2 

Ένα σαλιγκάρι και μία αλεπού έτρεξαν σε έναν αγώνα δρόμου.  Τα δύο ζώα κινήθηκαν για 20 λεπτά το καθένα 
όπως φαίνεται στα χρονόμετρά τους. Το σαλιγκάρι είχε μικρότερη ταχύτητα από την αλεπού.  

 

Τα δύο ζώα διένυσαν την ίδια απόσταση ή κάποιο διένυσε μεγαλύτερη απόσταση από το άλλο και γιατί; 
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Ερώτηση 3 

Δύο ζώα έτρεξαν σε έναν αγώνα δρόμου.  Τα δύο ζώα κινήθηκαν για 100 μέτρα μέχρι να τερματίσουν.  Το ζώο Α 
χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από  το ζώο Β. Το ζώο χρειάστηκε 20 λεπτά και το ζώο Β 10 λεπτά. 

 

Κινήθηκαν τα δύο ζώα με την ίδια ταχύτητα ή κάποιο ήταν πιο γρήγορο από το άλλο και γιατί; 

 

 

 

 

Ερώτηση 4 

Ένας μαθητής Α΄ Δημοτικού άκουσε τη λέξη «ταχύτητα» αλλά δεν κατάλαβε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Μπορείς να 
του εξηγήσεις με όσο το δυνατό πιο απλό και αναλυτικό τρόπο,  τι σημαίνει η λέξη «ταχύτητα»; 
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Ερώτηση 5  

Η Στέλλα και ο Γιώργος ξεκινάνε να τρέχουν ταυτόχρονα. Η Στέλλα διασχίζει μια απόσταση 100 μέτρων σε 10 
δευτερόλεπτα και τερματίζει, ενώ ο Γιώργος  διασχίζει μια απόσταση 240 μέτρων και τερματίζει όταν το ρολόι 
δείχνει 12 δευτερόλεπτα.  

Ποιος από τους δύο έτρεξε πιο γρήγορα και γιατί; 

• Η Στέλλα 

• Ο Γιώργος 

• Έτρεχαν και οι δύο με την ίδια ταχύτητα 
 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 6  

Στο γνωστό αγώνα μεταξύ χελώνας και λαγού, η χελώνα διένυσε σε 6 ώρες τα 24 χιλιόμετρα, ενώ ο λαγός διένυσε 
τα ίδια χιλιόμετρα σε 8 ώρες, αφού τις 4 από αυτές κοιμόταν. 

Ποια ήταν η μέση ταχύτητα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, της χελώνας και ποια του λαγού; Εξήγησε την 
απάντηση σου. 

 

 

 

 

Ποιο από τα δύο ζώα είχε μεγαλύτερη στιγμιαία ταχύτητα κατά τη διάρκεια του αγώνα;  
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Ερώτηση 7  

Ένας οδηγός ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη 
και κινείται με σταθερή ταχύτητα 100 
χιλιόμετρα την ώρα για δύο ώρες προς την 
Αλεξανδρούπολη. Στη συνέχεια κάνει 
στάση για 1 ώρα και μετά, συνεχίζει το 
ταξίδι του για μία ώρα ακόμα, μέχρι να 
φτάσει στον προορισμό του, με σταθερή 
ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα.  

Πόσο χρόνο χρειάστηκε ο οδηγός για να 
φτάσει στην Αλεξανδρούπολη; 

 

 

 

Πόσα χιλιόμετρα διένυσε ο οδηγός; 

(Α)  180 χιλιόμετρα 

(Β) 300 χιλιόμετρα 

(Γ) 280 χιλιόμετρα 

 

 

Ποια ήταν η μέση ταχύτητα που κινήθηκε ο οδηγός στο σύνολο του ταξιδιού; 

(Α)  100 χλμ./ώρα 

(Β) 70 χλμ./ώρα 

(Γ) 45 χλμ./ώρα 

(Δ) 90 χλμ./ώρα 
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Ερώτηση 8 

Ο Μιχάλης τηρεί πάντα τα όρια ταχύτητας όταν οδηγεί. Ξεκίνησε από το σπίτι του με προορισμό το εξοχικό του. 
Τις πρώτες δύο ώρες κινήθηκε με ταχύτητα 60 Km/h. Έπειτα κινήθηκε στην Εθνική Οδό και για τα υπόλοιπα 120 
χιλιόμετρα μέχρι το εξοχικό του χρειάστηκε μία ώρα. 

Ποια ήταν η μέση ταχύτητα της κατά την διάρκεια του ταξιδιού;   Κυκλώστε το σωστή επιλογή.  

(Α) 180 χλμ./ώρα 

(Β) 80 χλμ./ώρα 

(Γ) 120 χλμ./ώρα 

(Γ) 90 χλμ./ώρα 

 

 

 

 

Ερώτηση 9 

Η Γιάννα ξεκίνησε από την Αθήνα για να πάει σε μια παραλία της Πάτρας, η οποία απέχει 240 χιλιόμετρα από το 
σπίτι της, πηγαίνοντας με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ο παππούς της ξεκίνησε ταυτόχρονα από την Κόρινθο 
για την ίδια παραλία, η οποία απέχει 120 χιλιόμετρα από το δικό του σπίτι, αλλά επειδή πήγαινε με το αγροτικό 
του όχημα κινούνταν με 40 χιλιόμετρα την ώρα.  

Ποιος από τους δύο θα φτάσει πρώτος στην παραλία και γιατί; 

(Α) Ο παππούς 

(Β)  Η Γιάννα  

(Γ) Θα φτάσουν ταυτόχρονα   
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«Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα 

άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν 

είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις 

βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 


