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Περύληψη 

 

Η ςταθερϊ εξελιςςϐμενη χρόςη και ϋνταξη των Ρομπϐτ Κοινωνικόσ 

Αρωγόσ ςτην Εκπαύδευςη και την διδαςκαλύα καθιςτϊ επιτακτικό 

την ανϊγκη μελϋτησ τησ αλληλεπύδραςησ μεταξϑ ανθρώπου και 

ρομπϐτ. 

τα πλαύςια τησ ϋρευνασ πραγματοποιόθηκε η διδαςκαλύα ενϐσ 

μαθόματοσ αςτρονομύα με χρόςη του ρομπϐτ Κοινωνικόσ Αρωγόσ 

«Επιςτόμη» του προγρϊμματοσ STIMEY και τησ διαδικτυακόσ 

πλατφϐρμασ του προγρϊμματοσ STIMEY. 

Η παρϋμβαςη ςχεδιϊςτηκε για να αντικαταςτόςει την δια ζώςησ 

διδαςκαλύα πραγματοποιοϑμενη απϐ ϋνα φυςικϐ πρϐςωπο, τον 

δϊςκαλο, με την διδαςκαλύα εξ αποςτϊςεωσ, πραγματοποιοϑμενη εξ 

ολοκλόρου απϐ το ρομπϐτ STIMEY και με την παρϊλληλη χρόςη τησ 

διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ του προγρϊμματοσ STIMEY, προκειμϋνου 

να πραγματοποιηθεύ μύα εισ βϊθοσ παρατηρηςιακό ανϊλυςη τησ 

ψυχογραφύασ των μαθητών, με ϋμφαςη ςτα ςυναιςθόματα, τισ 

αντιδρϊςεισ, τισ εκφρϊςεισ και την αντιμετώπιςη τουσ απϋναντι ςε 

αυτόν τη νϋα εμπειρύα διδαςκαλύασ, το ποςοςτϐ δϋςμευςησ ςτην 

διαδικαςύα και ςυνεργαςύα μεταξϑ των μελών, και για να δώςει 

απαντόςεισ ςτα ερευνητικϊ ερωτόματα που ϋχουν τεθεύ.   

Η διαδικαςύα και τα ευρόματα αποτϋλεςαν και αποτελοϑν ςημεύο 

αναφορϊσ και εξϋλιξησ τωρινών και μελλοντικών ςχεδιαςμών 

παρεμβϊςεων εξ αποςτϊςεωσ χρόςησ των STEM και του 

προγρϊμματοσ STIMEY ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, η οπούα τεύνει 

και εξυπηρετεύ καταςτϊςεισ επιδημιολογικών κρύςεων, ϐπωσ αυτό 

που βιώνουμε, αμβλϑνοντασ κομβικϊ ςημεύα ϋνταξησ τησ επιςτόμησ, 

τησ εξϋλιξησ και τησ τεχνολογύασ ςτον μαθηςιακϐ ςχεδιαςμϐ, ϐταν 

αυτϐσ αντιμετωπύζει κωλϑματα δια ζώςησ επαφόσ με εξοπλιςμϐ, 

παρϋχοντασ, λοιπϐν, λϑςεισ και ςενϊρια χρόςησ του ακϐμη και ϐταν η 

διδαςκαλύα πραγματοποιεύται με την χρόςη υπολογιςτό, 

διαδικτυακών πλατφϐρμων ό εξ αποςτϊςεωσ και αςϑγχρονα. 

 

Λϋξεισ Κλειδιϊ: Εκπαιδευτικό Ρομποτικό, Ρομποτικό Κοινωνικόσ 

Αρωγόσ SAR, εκπαύδευςη STEM, STIMEY, Αςτρονομύα, Εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, ςτϊςεισ μαθητών 
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Abstract 

 

 

The constantly evolving use and integration of Social Assistance 

Robots in Education and teaching makes the need to study the 

interaction between humans and robots imperative. 

As part of the research, an astronomy course was taught using the 

STIMEY program "Social Science" robot and the STIMEY program 

platform. 

The intervention was designed to replace lifelong teaching by a 

natural person, the teacher, with distance learning, carried out 

entirely by the STIMEY robot and by the parallel use of the STIMEY 

web platform, in order to carry out an in-depth observational 

analysis of students' psychography, with an emphasis on their 

feelings, reactions, expressions and attitudes towards this new 

teaching experience, the degree of commitment to the process and 

cooperation between members, and to provide answers to research 

questions put 

The process and findings have been and are a point of reference and 

development of current and future planning interventions for the use 

of STEM and STIMEY program in the educational process, which 

tends and serves situations of epidemiological crises, such as the one 

we experience, reducing key integration points of science. , of 

evolution and technology in learning design, when it faces obstacles 

to live contact with equipment, thus providing solutions and 

scenarios for its use even when teaching is carried out using 

computers, online platforms or distance and asynchronously. 

 

Keywords: educational robotics, SAR Social Assistance Robotics, 

STEM education, STIMEY, astronomy, distance education, student 

attitudes
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Ενϐτητα 1 

 

Ειςαγωγό 

 

1. ύγχρονεσ Θεωρίεσ μάθηςησ των Φυςικών Επιςτημών 

Η ερμηνεύα των ςϑγχρονων θεωριών μϊθηςησ ςτο πεδύο των 

Υυςικών Επιςτημών, αποτελεύ μύα ςϑνθετη διαδικαςύα καθώσ αυτό 

επηρεϊζεται ςημαντικϊ και καθοριςτικϊ απϐ τον εκϊςτοτε 

ερευνητό.  ϑμφωνα με τον Anderson (2007),το πολιτιςμικϐ 

υπϐβαθρο , το επιςτημονικϐ πεδύο, και οι ποικιλύα των ερευνητικών 

μεθϐδων, αποτελοϑν μϐνο μερικοϑσ απϐ τουσ παρϊγοντεσ που θα 

καθορύςουν την πορεύα των θεωριών μϊθηςησ ϐςον αφορϊ τουσ 

ςτϐχουσ και ςκοποϑσ τησ διδαςκαλύασ των Υυςικών Επιςτημών, 

καθώσ και την ύδια τη φϑςη τησ μϊθηςησ. 

όμερα, δϑο εύναι οι θεωρύεσ μϊθηςησ που φαύνεται να 

πρωτοςτατοϑν ϐςον αφορϊ την διδαςκαλύα και την μϊθηςη ςτισ 

Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: α) η εννοιολογικό αλλαγό, ςτην οπούα 

εντϊςςεται ο όπιοσ και ο ριζοςπαςτικϐσ κονςτρουκτιβιςμϐσ και β) η 

θεωρύα των κοινωνικοπολιτιςμικών προςεγγύςεων (Anderson, 

2007). 

Η διδαςκαλύα και η μϊθηςη των Υυςικών Επιςτημών αποτελοϑν 

πρϐςφορο ϋδαφοσ μελϋτησ ςχετικϊ με το πώσ καταςκευϊζουν τα 

παιδιϊ  τισ γνώςεισ, ενώ εγεύρουν και διϊφορα ερωτόματα για το 

πώσ ακριβώσ επιτελεύται η διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. Απαντόςεισ 

μποροϑν να δώςουν   ςυγκεκριμϋνεσ θεωρύεσ μϊθηςησ ϐπωσ ο 

Εποικοδομιςμϐσ ό Κονςτρουκτιβιςμϐσ και η Θεωρύα του Κοινωνικο- 

πολιτιςμικοϑ πλαιςύου, οι οπούεσ, ακριβώσ υποςτηρύζουν τον τρϐπο 

με τον οπούο τα παιδιϊ “οικοδομοϑν” ϋννοιεσ, διαδικαςύεσ και 

φαινϐμενα των  φυςικών επιςτημών. 

 

1.1 Εποικοδομιςμόσ/ Κονςτρουκτιβιςμόσ 

Οι καταβολϋσ του Κονςτρουκτιβιςμοϑ φαύνεται να ϋχουν προϋλευςη 

όδη απϐ τα αρχαύα χρϐνια του ελληνιςμοϑ με ρύζεσ τϐςο ςτη 

φιλοςοφύα, ϐςο και ςτη ψυχολογύα. Πρώτοσ ο ωκρϊτησ όταν 

εκεύνοσ ο οπούοσ μϋςα απϐ τισ μεθϐδουσ του, την διαλεκτικό και την 

μαιευτικό, οδηγοϑςε τουσ μαθητϋσ του ςτον δρϐμο καταςκευόσ τησ 

γνώςησ (Clark,XX).τη ςυνϋχεια, την ύδια κατεϑθυνςη ακολοϑθηςαν 
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και ϊλλοι φιλϐςοφοι και ςτοχαςτϋσ ϐπωσ οι Vico, Giambattista 

(1688-1744),  Kant, Hegel και Dewey, πρωτεργϊτεσ ϐμωσ του 

ςϑγχρονου μοντϋλου για την ανθρώπινη γνώςη ςτην εμβϋλεια του 

κονςτρουκτιβιςμοϑ θεωροϑνται οι Jean Piaget και Lev Vygotsky. 

Όπωσ χαρακτηριςτικϊ εύχε επιςημϊνει ο Von Glaserfeld, «η γνώςη 

δεν ςυςςωρεϑεται παθητικϊ, αλλϊ μϊλλον εύναι το αποτϋλεςμα τησ 

ενϋργειασ του ατϐμου. Εύναι μύα προςαρμοςτικό διαδικαςύα για να 

καταςτόςει τη ςυμπεριφορϊ του ανθρώπου πιο βιώςιμη, 

λαμβϊνοντασ υπϐψη ϋνα ιδιαύτερο περιβϊλλον. Οργανώνει και δεν 

κατανοεύ την εμπειρύα κϊποιου, και δεν εύναι μύα διαδικαςύα για να 

δώςει ακριβό αντιπροςώπευςη τησ πραγματικϐτητασ, ενώ ϋχει τισ 

ρύζεσ τησ ςτην βιολογικό- νευρολογικό καταςκευό και τισ κοινωνικϋσ, 

πολιτιςμικϋσ και βαςιςμϋνεσ ςτη γλώςςα αλληλεπιδρϊςεισ» 

(Μπαλκύζασ). 

Η ςυγκεκριμϋνη θεωρύα αποτελεύ ςυνονθϑλευμα πολλών επιμϋρουσ 

θεωριών, απϐ τισ οπούεσ, ϊλλεσ λιγϐτερο και ϊλλεσ περιςςϐτερο, 

ςυγκλύνουν και περιςτρϋφονται γϑρω απϐ τον τρϐπο οικοδϐμηςησ 

τησ γνώςησ, δρώντασ αλληλοςυμπληρωματικϊ η μύα προσ την ϊλλη.  

Ο Κονςτρουκτιβιςμϐσ ορύζεται ωσ μύα «προςϋγγιςη ςτη μϊθηςη, η 

οπούα υποςτηρύζει ϐτι οι ϊνθρωποι εύναι αυτού που ςτην 

πραγματικϐτητα καταςκευϊζουν τισ γνώςεισ τουσ, ενώ , ταυτϐχρονα, 

η πραγματικϐτητα του καθενϐσ καθορύζεται απϐ τισ εμπειρύεσ του 

γιγνώςκοντοσ»(Elliott, Kratochwill, Littlefield Cook & Travers 2000). 

Τποςτηρύζει δηλαδό ϐτι ανϊλογα με τισ ατομικϋσ και κοινωνικϋσ  

εμπειρύεσ του το ϊτομο «χτύζει» και τισ αντύςτοιχεσ γνώςεισ, 

προςωπικϊ και ανεξϊρτητα απϐ τα υπϐλοιπα μϋλη. 

ϑμφωνα με την Chrenka (2001), «η μϊθηςη εύναι μύα διαδικαςύα 

ενεργητικό, μαθητοκεντρικό, με τον δϊςκαλο να αναλαμβϊνει 

βοηθητικϐ ρϐλο και τουσ μαθητευϐμενουσ να διαλϋγουν και να 

μετατρϋπουν δεδομϋνα, να καταςκευϊζουν υποθϋςεισ και να 

παύρνουν αποφϊςεισ» (D’Angelo,XX), ϊποψη η οπούα θεμελιώνει τον 

ςκελετϐ του Κονςτρουκτιβιςμοϑ. 

Όπωσ αναφϋρθηκε και ςτην αρχό, ο Κονςτρουκτιβιςμϐσ αποτελεύ 

ςυνονθϑλευμα πολλών θεωριών, οι οπούεσ ςυγκλύνουν ϋωσ ϋνα 

βαθμϐ μεταξϑ τουσ και απϐ τισ οπούεσ αξύζει να αναφερθοϑν οι εξόσ:  

 

 



12 
 

1.1α Γνωςτικϐσ Κονςτρουκτιβιςμϐσ/Εποικοδομιςμϐσ 

Κϑριοσ εκπρϐςωποσ θεωρεύται ο Jean Piaget. Ο Γνωςτικϐσ 

Κονςτρουκτιβιςμϐσ ό Εποικοδομητιςμϐσ ςυγκαταλϋγεται ςτισ 

γνωςτικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ και δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτον ενεργϐ 

ρϐλο του υποκειμϋνου κατϊ την διαδικαςύα απϐκτηςησ τησ γνώςησ. 

Σο υποκεύμενο δηλαδό χρηςιμοποιώντασ τισ προϒπϊρχουςεσ 

γνώςεισ και εμπειρύεσ του μεταβαύνει ςτην διαδικαςύα προςαρμογόσ 

και κατανϐηςησ νϋων ιδεών και εμπειριών μϋςω του φυςικοϑ, 

κοινωνικοϑ και πολιτιςμικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο υπϊγεται. Ο 

Elliott (Elliott et al, 2000) υπογραμμύζει, ωςτϐςο, ϐτι οι προςωπικϋσ 

μασ αναπαραςτϊςεισ αντικατοπτρύζουν ϋνα μϋροσ τησ εξωτερικόσ 

πραγματικϐτητασ ςτο βαθμϐ που αυτό εξυπηρετεύ την λειτουργύα κι 

επιβύωςό μασ, πϋφτοντασ ςτον κύνδυνο να υπολεύπεται, ςε κϊποιο 

βαθμϐ, ακριβεύασ. 

 
 

 

 

1.1β Κοινωνικϐσ Κονςτρουκτιβιςμϐσ/Εποικοδομιςμϐσ 

Ο Κοινωνικϐσ Κονςτρουκτιβιςμϐσ ό Εποικοδομιςμϐσ υπϊγεται ςτισ 

Κοινωνικο-πολιτιςμικϋσ Θεωρύεσ μϊθηςησ με κϑριο εκπρϐςωπο τον 

Lev Vygotsky, ο οπούοσ υποςτόριζε ϐτι απϐ τουσ πλϋον 

ςημαντικϐτερουσ παρϊγοντεσ ςτην ανϊπτυξη του παιδιοϑ εύναι το 

κοινωνικϐ και πολιτιςμικϐ τουσ περιβϊλλον, ϊποψη που ϋρχεται ςε 

αντύθεςη με αυτόν του Piaget που δύνει βϊροσ ςτην ατομικό επύδοςη 

του παιδιοϑ (Feldman, 2011). Με ϊλλα λϐγια, η γνώςη 

καταςκευϊζεται μϋςω των κοινωνικών αλληλεπιδρϊςεων , οι οπούεσ 

λαμβϊνουν χώρα μϋςα ςε ϋνα κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ 
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προςδιοριςμϋνο, απϐ τα ϊτομα, πλαύςιο, με κϑριο μϋςο τη γλώςςα 

(Elliott at al,2000). 

 
Για τον Vygotsky , η γλώςςα παύζει κυρύαρχο ρϐλο ςτη γνωςτικό 

ανϊπτυξη του παιδιοϑ, καθώσ ο λϐγοσ περνϊ απϐ διϊφορα ςτϊδια 

ανϊπτυξησ (προ-νοητικϐσ λϐγοσ, απλοώκό ψυχολογύα, εγωκεντρικϐσ 

λϐγοσ και εςωτερικϐσ λϐγοσ ) και επιτυγχϊνει την ολοκλόρωςη μϋςω 

τησ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ  ςε εςωτερικόσ μορφόσ λϐγο. Αυτϋσ 

οι εςωτερικϋσ διεργαςύεσ και διαδικαςύεσ εύναι που τελικϊ ϋχουν τον 

μεγαλϑτερο αντύκτυπο ςτην ςυμπεριφορϊ του ατϐμου, η οπούα κϊθε 

φορϊ τροποποιεύται και αλλϊζει ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ που 

επιτϊςςει η κϊθε κοινωνικό περύςταςη. 
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1.1 γ Ριζικϐσ Κονςτρουκτιβιςμϐσ/ Εποικοδομιςμϐσ  

Βαςικϐσ εκπρϐςωποσ του Ριζικοϑ Κονςτρουκτιβιςμοϑ ό 

Εποικοδομητιςμοϑ θεωρεύται ο Von Glaserfeld. Αυτοϑ του εύδουσ ο 

Κονςτρουκτιβιςμϐσ υποςτηρύζει ϐτι η ϊντληςη και απϐκτηςη 

γνώςεων ςυντελεύται  μϋςα απϐ την ερμηνεύα τησ πραγματικϐτητασ 

με βϊςη τισ προηγοϑμενεσ εμπειρύεσ των ατϐμων, οι οπούοι ϋλαβαν 

γνώςεισ χρηςιμοποιώντασ τισ αιςθόςεισ τουσ, ενώ δεν δύνει βϊροσ 

ςτισ κοινωνικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ του ατϐμου ό ςτην πιθανό ςημαςύα 

τουσ για την ανϊπτυξη του ατϐμου. ϑμφωνα με αυτϐ το εύδοσ 

κονςτρουκτιβιςμοϑ, το ϊτομο δεν γνωρύζει την αντικειμενικό 

πραγματικϐτητα διϐτι οι αιςθόςεισ του δεν εύναι ϋμπειρεσ και 

οξυμϋνεσ να κατανοόςουν, εφϐςον κατανοοϑν μϐνο ϐ,τι 

προςλαμβϊνουν απϐ το περιβϊλλον (Μπαλκύζασ) 

 

 

 

1.2 Θεωρία Κοινωνικο-πολιτιςμικού πλαιςίου 

 

Η δεϑτερη προςϋγγιςη γϑρω απϐ την οικοδϐμηςη τησ γνώςησ εύναι η 

Θεωρύα του Κοινωνικο-πολιτιςμικοϑ πλαιςύου με κϑριο εκπρϐςωπο, 

γι ακϐμη μύα φορϊ, τον  Lev Vygotsky. Αυτϐ που την κϊνει να 

διαφϋρει απϐ τισ γνωςτικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ εύναι το γεγονϐσ ϐτι 

υποςτηρύζει ϐτι η γνώςη εύναι προώϐν  ςυνεχοϑσ επικοινωνύασ του 
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ατϐμου με το κοινωνικο-πολιτιςμικϐ του περιβϊλλον. Περιλαμβϊνει 

τρεισ προςεγγύςεισ: α)Κοινωνικϐσ Εποικοδομητιςμϐσ του Vygotsky: 

Τποςτηρύζει ϐτι η καταςκευό των γνώςεων πραγματοποιεύται ςε 

ϋνα κοινωνικϐ και πολιτιςμικϐ πλαύςιο με κϑριο εργαλεύο την 

γλωςςικό επικοινωνύα των ατϐμων μϋςα ςτη ςυνθόκη τησ 

κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ. Με την επινϐηςη τησ ζώνησ επικεύμενησ 

ανϊπτυξησ (ZEA)  ο Vygotsky  ϋθεςε τα επύπεδα μϋςα ςτα οπούα ϋνα 

παιδύ μπορεύ να «εκτελϋςει ϋνα ϋργο», ϐχι ,ϐμωσ ατομικϊ, αλλϊ με τη 

βοόθεια κϊποιου τρύτου “περιςςϐτερου ικανοϑ”, ϋθεςε δηλαδό τα 

ϐρια εκεύνα μϋςα ςτα οπούα ϋνα παιδύ μπορεύ «να καταφϋρει» με τισ 

δικϋσ τουσ δυνατϐτητεσ και δεξιϐτητεσ και εκεύνα που υπϊγονται 

ςτην βοόθεια και την καθοδόγηςη ενϐσ μεγαλϑτερου και 

εμπειρϐτερου (Feldman,2011). β) Μοντϋλο εγκαθιδρυμϋνησ νϐηςησ: 

Ο μαθητόσ εμπλϋκεται ςε πραγματικϋσ καταςτϊςεισ μϊθηςησ, ϐπου 

μϋςω πρακτικών ςχεδύων εργαςύασ και ςυνεργατικών 

δραςτηριοτότων, μαθαύνει μϋςα απϐ διαδικαςύεσ που ϋχουν νϐημα 

για τον ύδιο (Ζοϑρου). γ)Θεωρύα τησ Δραςτηριϐτητασ: 

 
Η θεωρύα τησ δραςτηριϐτητασ απαρτύζεται απϐ τα υποκεύμενα , τα 

αντικεύμενα και τα κατϊλληλα εργαλεύα  και την ςχϋςη που 

αναπτϑςςεται μεταξϑ τουσ με ςτϐχο την επύτευξη ενϐσ διδακτικοϑ 

ςτϐχου, ϐπωσ αποτυπώνεται και ςτο παραπϊνω ςχόμα του 

Engestrom (Λαθοϑρησ, 2008). 

Ο δϊςκαλοσ δρα ωσ ςυντονιςτόσ , ο οπούοσ διαμορφώνει ϋνα 

πρϐςφορο περιβϊλλον μϊθηςησ, «περιβϊλλον πολλαπλών 

αλληλεπιδρϊςεων», προβληματιςμοϑ και δημιουργύασ (Πλακύτςη & 

Κολοκοϑρη, 2013). 
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Αυτϐ το μοντϋλο ϋχει χρηςιμοποιηθεύ κατϊ κϐρον ςε μελϋτεσ 

ςϑνδεςησ των Υυςικών Επιςτημών με την κοινωνικοπολιτιςμικό 

προςϋγγιςη ςτην προςχολικό και πρώτη ςχολικό ηλικύα, γεγονϐσ 

που καταδεικνϑει ϐτι η κοινωνικοπολιτιςμικό προςϋγγιςη μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ μϋςα ςε ϋνα εϑροσ φϊςματοσ ϐπου τα παιδιϊ 

εργϊζονται μϋςα ςε ϋνα οργανωμϋνο ςϑςτημα αλληλεπιδρϊςεων και 

με την χρόςη κατϊλληλων εργαλεύων προσ την επύτευξη ενϐσ/ ό 

περιςςϐτερων εκπαιδευτικών ςτϐχων, εφαρμϐζοντασ την 

επιςτημονικό μϋθοδο και τον επιςτημονικϐ τρϐπο ςκϋψησ (Πλακύτςη 

& Κολοκοϑρη,2013). Ωσ επιςτημονικϐσ τρϐποσ ςκϋψησ ορύζεται η « 

τϊςη του ατϐμου να παύρνει αποφϊςεισ που βαςύζονται ςε 

αντικειμενικϊ δεδομϋνα» (Harlen & Elstgeest,1993). Απαραύτητο 

ςτοιχεύο εύναι η επικοινωνύα, η οπούα αποτελεύ και το μϋςο με το 

οπούο οι μαθητϋσ οικειοποιοϑνται τησ γνώςησ (Λαθοϑρησ, 2008). 

ϑμφωνα με τον Κϐκκοτασ (1988) οι ςυζητόςεισ αυξϊνουν τισ 

ευκαιρύεσ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ, καθοριςτικϐ ςτοιχεύο τησ 

διανοητικόσ ανϊπτυξησ, προϐδου τησ κριτικόσ και δημιουργικόσ 

ςκϋψησ των μαθητών. 

 

 

 

 

1.3 Η θεωρία τησ Εννοιολογικήσ Αλλαγήσ 

 

Η θεωρύα τησ εννοιολογικόσ αλλαγόσ ανόκει ςτισ γνωςιακϋσ 

προςεγγύςεισ, αντιμετωπύζοντασ τη μϊθηςη ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

ωσ μύα διαδικαςύα κατϊκτηςησ των εννοιών των Υυςικών 

Επιςτημών, μϋςα απϐ μύα αλληλϋνδετη και καθοριςμϋνη διαδικαςύα : 

τησ ςταδιακόσ αποδϐμηςησ των εναλλακτικών ιδεών και 

αντιλόψεων και, ςτη ςυνϋχεια, τησ οικοδϐμηςησ νϋων αντιλόψεων 

απϐ το ϊτομο. Η εννοιολογικό αλλαγό ςυναντϊται ςε δϑο εκδοχϋσ, 

αυτό του όπιου και αυτό του ριζοςπαςτικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ.  

Πρωτεργϊτησ τησ προςϋγγιςησ τησ εννοιολογικόσ αλλαγόσ 

θεωρεύται ο βιολϐγοσ και ψυχολϐγοσ Jean Piaget, ο οπούοσ 

προςπϊθηςε να προςεγγύςει την εξελικτικό επιςτημολογύα μϋςα απϐ 

την ςκοπιϊ τησ επιςτόμησ τησ βιολογύασ. Η περιϋργειϊ του ςχετικϊ 

με το πώσ ςκϋφτονται και αντιλαμβϊνονται τα παιδιϊ τισ διϊφορεσ 
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ϋννοιεσ και τα φαινϐμενα του φυςικοϑ κϐςμου αποτϋλεςαν το 

εφαλτόριο για την ανϊπτυξη τησ μεθϐδου τησ κλινικόσ ςυνϋντευξησ.  

Πυρόνασ τησ θεωρύασ του Piaget εύναι το ϊτομο. Μϋςω γνωςιακών 

δομών που καταςκευϊζει ςτο νου του και μϋςω τησ αλληλεπύδραςησ 

με τα αντικεύμενα του φυςικοϑ κϐςμου, το ϊτομο κατανοεύ τον 

φυςικϐ κϐςμο ό, καλϑτερα, προβαύνει ςε μύα απϐπειρα κατανϐηςησ 

και ερμηνεύασ των ϐςων βλϋπει γϑρω του. Αυτϋσ οι γνωςιακϋσ δομϋσ 

τροποποιοϑνται μϋςω των αλληλεπιδρϊςεων και τησ τριβόσ με 

φαινϐμενα κι εμπειρύεσ τησ καθημερινϐτητασ. Η τροποπούηςη αυτό 

επιτυγχϊνεται μϋςα απϐ μύα διπλό διαδικαςύα: τησ αφομούωςησ 

(assimilation) και τησ ςυμμϐρφωςησ (accommodation). Ωσ 

«αφομούωςη» ορύζεται η διαδικαςύα κατϊ την οπούα, καθώσ το ϊτομο 

ερμηνεϑει μύα ςυγκεκριμϋνη αιςθητηριακό πληροφορύα, την 

ενςωματώνει ςτισ όδη υπϊρχουςεσ γνωςιακϋσ δομϋσ του. 

Παρϊλληλα, ωσ διαδικαςύα «ςυμμϐρφωςησ» ορύζεται η διαδικαςύα 

κατϊ την οπούα η γνωςιακό δομό ¨ςυμμορφώνεται¨, δηλαδό 

προςαρμϐζεται, προκειμϋνου να νοηματοδοτηθεύ μύα ςυγκεκριμϋνη 

πληροφορύα. υνεπώσ, αν τα νϋα δεδομϋνα και οι πληροφορύεσ δεν 

ταιριϊζουν ςτην όδη υπϊρχουςα δομό, προκαλεύται διατϊραξη τησ 

γνωςιακόσ ιςορροπύασ και επϋρχεται «γνωςιακό ςϑγκρουςη», με 

αποτϋλεςμα η προϒπϊρχουςα δομό να αναδομεύται (Duit & Treagust, 

2003). Δϑο, επύςησ, εύναι οι διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ μαθαύνουν τα 

παιδιϊ: α) μϋςω τησ φυςικόσ δραςτηριϐτητασ, ϐπου τα παιδιϊ 

παρατηροϑν το περιβϊλλον, καταγρϊφουν ιδιϐτητεσ των 

αντικειμϋνων, ϋρχονται ςε επαφό με υλικϊ τησ φϑςησ κλπ, με ϊλλα 

λϐγια, αυτϐ το εύδοσ γνώςησ αφορϊ την γνώςη ςχετικϊ με τον κϐςμο 

καθαυτϐν, και β) μϋςω τησ λογικομαθηματικόσ δραςτηριϐτητασ, 

ϐπου το παιδύ καταπιϊνεται με την επύλυςη προβλημϊτων, 

προςπαθώντασ να οργανώςει την πραγματικϐτητα και να 

κατανοόςει τον κϐςμο μϋςω ςυντονιςμϋνων πρϊξεων (Bliss, 1994). 

την Πιαζετικό θεωρύα ,η κοινωνύα και η ςυμβολό τησ ςτην γνώςη 

και την μϊθηςη του ατϐμου, δεν φαύνεται να παύζει καθοριςτικϐ 

ρϐλο, ύςωσ, ϐμωσ επειδό την θεωροϑςε δεδομϋνη και όθελε να 

ερμηνεϑςει το πώσ ο κϊθε ϊνθρωποσ ξεχωριςτϊ εςωτερικεϑει την 

γνωςτικό διαδικαςύα. Η φρϊςη που καλϑτερα ςυνοψύζει το ϋργο του 

Piaget θα μποροϑςε να εύναι η εξόσ : «Η νϐηςη οργανώνει τον κϐςμο, 
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οργανώνοντασ τον εαυτϐ τησ» (Piaget,1937), αυτϐσ εύναι αι ο λϐγοσ 

που θεωρεύται πρϐδρομοσ του κονςτρουκτιβιςμοϑ. 

 

1.3α Ausubel: Ο ρόλοσ τησ προώπϊρχουςασ γνώςησ 

Σομό ςτην θεωρύα του Piaget όρθε να πραγματοποιόςει ςτα τϋλη τησ 

δεκαετύασ του ’60 ο αναπτυξιακϐσ ψυχολϐγοσ David Ausubel (1968), 

ο οπούοσ ανϋπτυξε την ϊποψη ϐτι η προϒπϊρχουςα γνώςη του 

μαθητό γϑρω απϐ μύα γνωςτικό περιοχό επηρεϊζει καθοριςτικϊ  την 

δυνατϐτητα εννοιολογικόσ εξϋλιξησ του μαθητό ςτην περιοχό αυτό. 

ϑμφωνα με τον ύδιο, « ο ςημαντικϐτεροσ παρϊγοντασ που επηρεϊζει 

τη μϊθηςη εύναι ϐ,τι γνωρύζει όδη ο μαθητόσ. Εξακρύβωςε τι εύναι 

αυτϐ και δύδαξε ανϊλογα» (Mintzes et al., 1998). 

Αυτϐ που ουςιαςτικϊ επεςόμανε ο Ausubel, όταν ϐτι προτοϑ 

διδαχθεύ μύα περιοχό των Υυςικών Επιςτημών , θα πρϋπει πρώτα 

κανεύσ να λϊβει υπϐψη αυτϐ που όδη γνωρύζουν οι μαθητϋσ γϑρω 

απϐ το αντικεύμενο αυτϐ. Οι απϐψεισ του Ausubel αποτϋλεςαν το 

εφαλτόριο για να ξεκινόςει μύα ςειρϊ ερευνών ςχετικϊ με τισ 

εναλλακτικϋσ αντιλόψεισ των μαθητών για μύα πληθώρα εννοιών 

απϐ το πεδύο των Υυςικών Επιςτημών(McClosky, 1983, Viennot, 

1979, Driver & Easley, 1978). 

 

 

1.3β Thomas Kuhn: η αλλαγό Παραδεύγματοσ 

Με το βιβλύο του «The Structure of Scientific Revolutions» («Η δομό 

των επιςτημονικών επαναςτϊςεων», 1962), ο Thomas Kuhn 

κατϋδειξε ϐτι οι μεγαλϑτερεσ αλλαγϋσ ςτην επιςτόμη 

χαρακτηρύζονται απϐ την αλλαγό του Παραδεύγματοσ, την υιοθϋτηςη 

δηλαδό μύασ διαφορετικόσ δομόσ, ενϐσ διαφορετικοϑ τρϐπου θϋαςησ 

του κϐςμου. Προκειμϋνου να καταςτόςει την ερμηνεύα του πιο ςαφό, 

υιοθϋτηςε την μεταφορϊ τησ επανϊςταςησ, η οπούα κρύνεται 

απαραύτητη για την εγκαθύδρυςη τησ γνώςησ ςτο πεδύο τησ 

επιςτόμησ, με παραδεύγματα ϐπωσ η μετϊβαςη απϐ το γεωκεντρικϐ 

ςτο ηλιοκεντρικϐ ςϑςτημα ό την μετϊβαςη απϐ την κλαςικό 

μηχανικό ςτην θεωρύα τησ ςχετικϐτητασ κλπ, την ριζικό, δηλαδό, 

αλλαγό τησ προϒπϊρχουςασ εννοιολογικόσ δομόσ (Σςελφϋσ, 1994). 

Ο Kuhn μπορεύ εϑλογα να θεωρηθεύ ϐτι προςϋφερε την μεγαλϑτερη 

επιρροό ςτη θεωρύα μϊθηςησ των Υυςικών Επιςτημών. 



19 
 

 

1.3γ Stephen Toulmin: Η εννοιολογικό οικολογύα του μαθητό 

Ο Stephen Toulmin (1972), ειςόγαγε ςτο πεδύο τησ διδακτικόσ των 

Υυςικών Επιςτημών την ϋννοια τησ «εννοιολογικόσ οικολογύασ», 

τονύζοντασ τον καθοριςτικϐ ρϐλο που διαδραματύζουν παρϊγοντεσ 

ϐπωσ η γλώςςα, η θρηςκεύα, η καθημερινϐτητα, τα πολιτιςτικϊ 

«πιςτεϑω», το προςωπικϐ ιςτορικϐ ιδεών του μαθητό και 

γενικϐτερα το πνευματικϐ περιβϊλλον του ατϐμου ςτην 

διαμϐρφωςη θεωριών και μορφών ερμηνεύασ του φυςικοϑ κϐςμου. 

Η βαςικό ιδϋα όταν ϐτι αυτϐ ακριβώσ το περιβϊλλον, το οπούο 

λειτουργεύ ωσ «οικοθϋςη»,  ευνοεύ την ανϊπτυξη οριςμϋνων ιδεών, 

ενώ , παρϊλληλα εμποδύζει την ανϊπτυξη κϊποιων ϊλλων (Ju Park, 

2007, Hewson &Hewson, 1984). 

 

1.3δ Ατομικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ 

Όπωσ προαναφϋραμε, πρωτεργϊτησ του όπιου κονςτρουκτιβιςμοϑ 

θεωρεύται ο Piaget, ενώ του ριζοςπαςτικοϑ ο von Glasersfeld, 

ςϑμφωνα με τον οπούο, η γνώςη «εύναι βιώςιμη μϋςα ςτην περιοχό 

εμπειριών του υποκειμϋνου» (von Glasersfeld, 1989). 

Σϐςο ο όπιοσ ϐςο και ο ριζοςπαςτικϐσ κονςτρουκτιβιςμϐσ 

εκπορεϑουν  απϐ την ύδια πηγό και μοιρϊζονται κοινϋσ θϋςεισ, οι 

οπούεσ επιγραμματικϊ υποςτηρύζουν ϐτι οι μαθητϋσ προ- διαθϋτουν 

και ειςϋρχονται ςτη ςχολικό τϊξη με όδη διαμορφωμϋνη ϊποψη για 

τον φυςικϐ κϐςμο, η οπούα προϋρχεται απϐ τισ εμπειρύεσ τουσ. Μϋςα 

ςτα ςχολικϊ ιδρϑματα οι νϋεσ πληροφορύεσ που δϋχονται και οι 

εμπειρύεσ που βιώνουν καθώσ εμπλϋκονται ςε νϋεσ δραςτηριϐτητεσ 

επηρεϊζουν τισ παρατηρόςεισ που κϊνουν, καθώσ, ϐμωσ, εύναι 

προςκολλημϋνοι ςτισ αρχικϋσ τουσ απϐψεισ, δεν τισ εγκαταλεύπουν 

εϑκολα. Η διαδικαςύα τησ αναδϐμηςησ των ιδεών τουσ μϋςω τησ 

αμφιςβότηςησ και αναθεώρηςησ εύναι μύα χρονοβϐρα και 

απαιτητικό, πολλϋσ φορϋσ, διεργαςύα. 

 

1.3ε Οι ςυνθόκεσ που ευνοούν την διαδικαςύα τησ εννοιολογικόσ 

αλλαγόσ 

ε ϋρευνα που δημοςύευςαν το 1982 οι Posner et al. κατϋληξαν ςτισ 

τϋςςερισ αναγκαύεσ ςυνθόκεσ υπϐ τισ οπούεσ μπορεύ να 

πραγματοποιηθεύ μύα ριζοςπαςτικό εννοιολογικό αλλαγό, ϐπωσ αυτό 
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τησ μετϊβαςησ απϐ το γεωκεντρικϐ ςτο ηλιοκεντρικϐ ςϑςτημα 

θεώρηςησ του κϐςμου. Οι ςυνθόκεσ αυτϋσ λειτουργοϑν ιεραρχικϊ, η 

μύα δηλαδό, προκαλεύ την μετϊβαςη ςτην επϐμενη και ςυμβαύνουν 

ϐταν  : 

Α) Η υπϊρχουςα ιδϋα δεν ικανοποιεύ τον μαθητό, του προκαλεύ 

δυςαρϋςκεια και δεν χαρακτηρύζεται πλϋον απϐ λειτουργικϐτητα, 

δεν του επιτρϋπει δηλαδό να πραγματοποιεύ προβλϋψεισ, να επιλϑει 

προβλόματα και να πραγματοποιεύ πειρϊματα, να ερμηνεϑει 

φαινϐμενα 

Β) Η καινοϑρια ιδϋα εύναι πλόρωσ κατανοητό απϐ τον μαθητό, ο 

οπούοσ μπορεύ να την περιγρϊψει με δικϊ του λϐγια, χαρακτηρύζεται 

απϐ λογικό και δεν εύναι αντιφατικό 

Γ) Η καινοϑρια ιδϋα εύναι ςυμβατό με τισ ϊλλεσ ιδϋεσ ό ϋννοιεσ που 

χρηςιμοποιεύ ο μαθητόσ για να ερμηνεϑςει τον κϐςμο και να επιλϑςει 

προβλόματα, εύναι, με ϊλλα λϐγια, πειςτικό και αληθοφανόσ   

Δ) Και τϋλοσ, η καινοϑρια ιδϋα εύναι χρόςιμη και γϐνιμη 

Έτςι, λοιπϐν, ϐταν μύα νϋα ιδϋα/αντύληψη μπορεύ να αφομοιωθεύ με 

την παλιϊ και δεν προκαλεύ ςϑγχυςη ό δυςαρϋςκεια, επϋρχεται 

«εννοιολογικό ςϑλληψη». Όταν ,ϐμωσ, μύα παλιϊ και μύα νϋα ιδϋα 

ςυγκροϑονται μεταξϑ τουσ προκαλώντασ την δυςαρϋςκεια του 

μαθητό και μην εξυπηρετώντασ, πλϋον, λειτουργικϊ τον ςκοπϐ τουσ, 

τϐτε, εύτε η νϋα ιδϋα κατακτϊ ανώτερη θϋςη ςτη ςυνεύδηςη του 

μαθητό οπϐτε κι επϋρχεται «εννοιολογικό ανταλλαγό», εύτε η παλιϊ 

ιδϋα διατηρεύ την υψηλό θϋςη τησ ςτη ςυνεύδηςη του μαθητό, οπϐτε 

δεν επϋρχεται εννοιολογικό ανταλλαγό. Σο ςημαντικϐ, εδώ, εύναι ϐτι 

οι παλιϋσ ιδϋεσ που αντικαθύςτανται απϐ τισ νϋεσ, πιο λειτουργικϋσ, 

δεν χϊνονται και μποροϑν να επανϋλθουν ςε ιςχϑ αργϐτερα (Posner 

et al 1982, Hewson,1981). 

 

1.4 Εναλλακτικέσ Ιδέεσ των μαθητών ςτα μαθήματα των 

Φυςικών Επιςτημών 

 

1.4α Αιτύεσ Δημιουργύασ 

Σο ϊτομο, προκειμϋνου να επιβιώςει, αιςθϊνεται την ανϊγκη να 

ερμηνεϑςει και νοηματοδοτόςει την φαινομενολογύα τησ 

καθημερινϐτητϊσ του. Αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ που προβαύνει ςε 

ερμηνεύεσ κι εξηγόςεισ οι οπούεσ μπορεύ μεν να εξυπηρετοϑν αυτόν 
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του τη βαθειϊ ανϊγκη αλλϊ δεν ςυνεπϊγονται και ςυνϊδεια με την 

πραγματικό λειτουργύα των φυςικών νϐμων και την επιςτημονικό 

γνώςη. Ανϊλογα με το γνωςτικϐ υπϐβαθρο, τισ εμπειρύεσ του και τον 

κοινωνικϐ του περύγυρο, αυτϋσ οι προςωπικϋσ «μεταφρϊςεισ» 

αποκλύνουν εύτε λιγϐτερο, εύτε περιςςϐτερο απϐ την 

πραγματικϐτητα, και, ςε αυτϐ το ςημεύο ακριβώσ, εύναι που η 

εκπαύδευςη διεκπεραιώνει την πραγματικό λειτουργύα τησ, τον 

μεταςχηματιςμϐ των εναλλακτικών ιδεών ςε εμπεριςτατωμϋνη 

γνώςη.  

Οι εναλλακτικϋσ ιδϋεσ οφεύλουν την ϑπαρξό τουσ εύτε ςε 

περιοριςμϋνο αριθμϐ ερεθιςμϊτων, πληροφοριών και γνώςεων 

ςχετικϊ με τον φυςικϐ κϐςμο, εύτε ςε προςπϊθεια ερμηνεύασ των 

φαινομϋνων με ϐρουσ τησ κοινόσ λογικόσ, εύτε ςε ςυνδυαςμϐ τουσ.  

 

1.4β Κοινϊ ςημεύα 

Όςον αφορϊ τουσ μαθητϋσ, ϋρευνεσ ϋχουν δεύξει ϐτι αυτϋσ οι 

εναλλακτικϋσ ιδϋεσ παρουςιϊζουν πολλϊ κοινϊ χαρακτηριςτικϊ. 

Αρχικϊ, εύναι κυρύωσ βιωματικϋσ, ϊμεςα δηλαδό εξαρτώμενεσ απϐ τισ 

αιςθητηριακϋσ τουσ αντιλόψεισ και ωσ εκ τοϑτου, δεν εύναι ςυμβατϋσ 

με τισ επιςτημονικϋσ, υπολεύπονται δηλαδό επιςτημονικοϑ 

υποβϊθρου και θεμελύωςησ, και λανθϊνουςεσ, δηλαδό 

υποςυνεύδητεσ ιδϋεσ τισ οπούεσ οι μαθητϋσ φϋρουν ςτο ςχολικϐ χώρο. 

Επιπλϋον, χαρακτηρύζονται απϐ παγκοςμιϐτητα, δεν γνωρύζουν 

δηλαδό ςϑνορα και κοινωνικϊ υπϐβαθρα. Δϑο μαθητϋσ ςε δϑο 

διαφορετικϊ ςημεύα του πλανότη και με εντελώσ διαφορετικϐ 

επύπεδο και τρϐπο ζωόσ, μποροϑν να παρουςιϊςουν τισ ύδιεσ ό 

παρϐμοιεσ εναλλακτικϋσ ιδϋεσ γϑρω απϐ το ύδιο φαινϐμενο.  

Φαρακτηρύζονται απϐ ςυνοχό, εξυπηρετώντασ την  

ανϊγκη του μαθητό για ερμηνεύα τησ πραγματικϐτητασ και 

προκϑπτουν, ωσ επύ το πλεύςτον, απϐ αιτιακοϑσ ςυλλογιςμοϑσ , οι 

οπούοι ςτηρύζονται ςε μύα βαθειϊ ανθρωποκεντρικό θϋαςη του 

κϐςμου. Σο κοινωνικϐ πλαύςιο, επύςησ, ςτο οπούο εντϊςςεται η 

ερμηνεύα ενϐσ φαινομϋνου διαδραματύζει καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην 

διατϑπωςη τησ ερμηνεύασ του φαινομϋνου αυτοϑ, καθώσ, ϐπωσ ϋχει 

δεύξει η βιβλιογραφύα, διαφορετικϋσ απαντόςεισ δύνουν οι μαθητϋσ 

ςτα πλαύςια τησ ςχολικόσ τϊξησ και διαφορετικϋσ ςε ϋνα ϊλλο 

πλαύςιο (π.χ. φιλικϐ). Σϋλοσ, πολλϋσ απϐ τισ εναλλακτικϋσ αντιλόψεισ 
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των μαθητών οφεύλονται ςτην απϐδοςη ανθρωπομορφικών 

χαρακτηριςτικών ςε οντϐτητεσ του φυςικοϑ κϐςμου, ϐπωσ για 

παρϊδειγμα ςτα ηλεκτρϐνια, τα πρωτϐνια κλπ, γεγονϐσ που οδηγεύ 

τουσ μαθητϋσ ςτην απϐδοςη και ψυχολογικών χαρακτηριςτικών ό 

βοϑληςησ ςτισ οντϐτητεσ αυτϋσ (Psillos et al. 1987, Κουμαρϊσ κ.ϊ. 

1994, Tiberghien 1988, Wanderseeetal. 1994, Καρανύκασ 

1996,Lemeignan & Weil- Barais 1997, Driver et al 1998, Pfund & Duit 

1998, Ραβϊνησ 1999, 2003, Fassoulopoulos et al. 2003, Καριώτογλου 

2006, Κολιϐπουλοσ 2006). 

 

1.4γ Παρϋμβαςη εκπαιδευτικών  

ε πρώτο επύπεδο, αυτϐ που μποροϑν να κϊνουν οι εκπαιδευτικού, 

εύναι να χρηςιμοποιοϑν τισ εναλλακτικϋσ ιδϋεσ των μαθητών τουσ ωσ 

εφαλτόριο και εμπνεϐμενοι απϐ αυτϋσ να ςχεδιϊζουν την 

εκπαιδευτικό διαδικαςύα, αφοϑ νωρύτερα, μϋςα απϐ πρακτικϋσ 

ανϊδειξησ, ϋχουν καταςτόςει τουσ μαθητϋσ ενόμερουσ για την 

ςυνειδητοπούηςη τησ ϑπαρξόσ τουσ. Επιπλϋον και ςυμπληρωματικϊ, 

η διατϑπωςη κατϊλληλων ερωτημϊτων και η ειςαγωγό 

προβληματικών καταςτϊςεων γϑρω απϐ φαινϐμενα του διαδικαςύεσ 

του φυςικοϑ κϐςμου, θα βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να αναζητόςουν 

νϋεσ ιδϋεσ, ερμηνεύεσ και λϑςεισ οι οπούεσ θα μποροϑν λειτουργικϊ κι 

επιςτημονικϊ να απαντόςουν και να επιλϑςουν αυτϊ. Σϋλοσ, 

απαραύτητη κρύνεται μύα ςυςτηματικό αξιολϐγηςη προκειμϋνου να 

ανιχνεϑεται εϊν ο μεταςχηματιςμϐσ των εναλλακτικών ιδεών των 

μαθητών ςε γνώςη δεν ϋχει επανατροποποιηθεύ. 

 

1.5 Μοντέλα διδαςκαλίασ ςτισ Φυςικέσ Επιςτήμεσ 

 

1.5α Μοντϋλο μεταφορϊσ τησ γνώςησ 

Βαθειϊ επηρεαςμϋνο απϐ την θεωρύα του ςυμπεριφοριςμοϑ, το 

μοντϋλο μεταφορϊσ τησ γνώςησ αντιμετωπύζει τον μαθητό ωσ ϋναν 

«ϊγραφο πύνακα», χωρύσ προηγοϑμενεσ γνώςεισ και ιδϋεσ για τον 

φυςικϐ κϐςμο, τον οπούο θα εφοδιϊςει με γνώςεισ η διαδικαςύα τησ 

διδαςκαλύασ. 

Ο δϊςκαλοσ θεωρεύται αυθεντύα, ο μϐνοσ κϊτοχοσ τησ πραγματικόσ 

γνώςησ, την οπούα και θα μεταδώςει ςτουσ μαθητϋσ, μϋςα απϐ 
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διαδικαςύεσ και πρακτικϋσ δοκιμόσ και αποτυχύασ, αςκόςεων, 

επιβρϊβευςησ και ςυμμϐρφωςησ (Driver et al., 1998). 

Γενικϊ, χαρακτηρύζεται ωσ ϋνα μηχανιςτικϐ μοντϋλο, με παθητικό 

αποδοχό τησ γνώςησ, ςτο οπούο βαςύςτηκε, κι εξακολουθεύ ςε πολλϋσ 

περιπτώςεισ, η ελληνικό εκπαύδευςη.  

Πϊντωσ, ςε μερικϋσ περιπτώςεισ, ϐπωσ αυτϋσ τησ ανϊγκησ για 

μεταφορϊ πληροφοριών ό για την διδαςκαλύα ατϐμων με μαθηςιακϊ 

ό διανοητικϊ προβλόματα, κρύνεται αποτελεςματικό μϋθοδοσ 

(Ματςαγγοϑρασ 1997, Καριώτογλου 2006). 

 

1.5β Μοντϋλο ανακαλυπτικόσ μϊθηςησ 

Έχοντασ τισ ρύζεσ του ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα, θϋληςε να μιμηθεύ 

τον τρϐπο με τον οπούο “εργϊζονται” οι επιςτόμονεσ κι ερευνητϋσ, 

μϋςα απϐ την διαδικαςύα τησ «ευρετικόσ» ανακαλυπτικόσ μεθϐδου 

(Matthews, 2007). 

Με επιρροϋσ απϐ ςπουδαύουσ ερευνητϋσ, αναπτυξιακοϑσ και 

γνωςιακοϑσ ψυχολϐγουσ τησ εποχόσ ϐπωσ τουσ Piaget (1929,1965), 

Bruner (1960), Schwab (1962,1970) και Gagne (1963), και 

αντιμϋτωπη με τα φτωχϊ μαθηςιακϊ αποτελϋςματα που πρϐςφεραν 

τα κλαςικϊ μοντϋλα, η εκπαύδευςη εύχε ανϊγκη απϐ μύα 

αποτελεςματικό ανανϋωςη και ςτροφό ςε πιο φιλελεϑθερεσ 

κατευθϑνςεισ (Mintzes et al., 1998). 

ϑμφωνα με τουσ Ματςαγγοϑρα (1997) και πϑρτου (2002), τρεισ 

εύναι οι τομεύσ, τουσ οπούουσ φαύνεται να ωφελεύ ςημαντικϊ το 

ανακαλυπτικϐ μοντϋλο. Σησ ικανϐτητασ «οργϊνωςησ», με ανϊπτυξη 

δεξιοτότων ςϑγκριςησ και ταξινϐμηςησ, «ανϊλυςησ» δεδομϋνων με 

διϊκριςη ςχϋςεων και διατϑπωςη γενικεϑςεων, και «παραγωγόσ», 

μϋςα απϐ τισ διαδικαςύεσ τησ πρϐβλεψησ, επαλόθευςησ κι 

επεξόγηςησ. 

Οι φϊςεισ που ακολουθεύ η μϊθηςη μϋςω ανακϊλυψησ εύναι τϋςςερισ 

και ακολουθοϑν το μοτύβο: α) του προςανατολιςμοϑ, ϐπου 

πραγματοποιεύται απϐ τον εκπαιδευτικϐ προςανατολιςμϐσ του 

περιεχομϋνου του μαθόματοσ με ερωτόςεισ ςχετικϊ με το θϋμα και 

ςϑνδεςό του με την καθημερινό ζωό, β) διατϑπωςησ υποθϋςεων απϐ 

τουσ μαθητϋσ κι ϋλεγχϐσ τουσ (πχ με τη χρόςη φϑλλων εργαςύασ) με 

ςτϐχο την ανακϊλυψη τησ γνώςησ απϐ τουσ ύδιουσ, γ) 

ςυνειδητοπούηςησ τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ νϋασ γνώςησ μϋςω 
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εφαρμογόσ τησ για την απϊντηςη ςε νϋα ερωτόματα και δ)ϋλεγχοσ 

του βαθμοϑ κατανϐηςησ τησ νϋασ γνώςησ με αξιολϐγηςό τησ 

(Καριώτογλου, 2006). 

Όςον αφορϊ το κομμϊτι των Υυςικών Επιςτημών, το οπούο 

ευνοεύται απϐ την χρόςη του πειρϊματοσ ωσ διαδικαςύα ανακϊλυψησ 

τησ γνώςησ, το μοντϋλο ανακαλυπτικόσ μϊθηςησ κϊνει χρόςη τριών 

προςεγγύςεων. Μύα απϐ αυτϋσ εύναι τα περύφημα «πειρϊματα 

επύδειξησ», τα οπούα διεκπεραιώνουν οι εκπαιδευτικού μετωπικϊ. 

Αποτελεύ μύα ςυντηρητικό μϋθοδο που ϐμωσ εντϊςςεται ςτη 

διαδικαςύα ανακϊλυψησ.  

Επϐμενη εύναι η «Καθοδηγοϑμενη ανακϊλυψη», ϐπου οι μαθητϋσ 

εργϊζονται,  ςυνόθωσ ςε ομϊδεσ, με την χρόςη φϑλλων εργαςύασ και 

την εκτϋλεςη προκαθοριςμϋνων οδηγιών προκειμϋνου να 

ανακαλϑψουν την απϊντηςη ςε ϋνα ερώτημα. Διατυπώνουν κι 

ελϋγχουν, λοιπϐν, υποθϋςεισ. τα μεύον τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου 

ςυγκαταλϋγεται η μηχανιςτικό εκτϋλεςη οδηγιών. 

Σϋλοσ, μϋςω τησ πρακτικόσ τησ «ελεϑθερησ ανακϊλυψησ» καλοϑνται 

τώρα οι μαθητϋσ - εργαζϐμενοι κυρύωσ, πϊλι, ςε ομϊδεσ-, να 

ςχεδιϊςουν μϐνοι τουσ την ϋρευνα ςχετικϊ με το ερευνητικϐ θϋμα 

που απαςχολεύ και, ςτη ςυνϋχεια, να την φϋρουν εισ πϋρασ. Εύναι μύα 

μϋθοδοσ που επιφϋρει πολλϊ οφϋλη, ϐταν ϐμωσ η διερεϑνηςη αφορϊ 

απλϊ ερωτόματα (Margari, 1996). 

 

1.5γ Μοντϋλο Εποικοδόμηςησ (κονςτρουκτιβιςτικό μοντϋλο) 

Η Κονςτρουκτιβιςτικό θεωρύα φαύνεται να δύνει ιδιαύτερο βϊροσ ςτισ 

αρχικϋσ ιδϋεσ των μαθητών. Οι Harlen & Elstgeest (1993) αναφϋρουν 

ϐτι οι ιδϋεσ των παιδιών καταςκευϊζονται με βϊςη υπϊρχοντεσ 

γνωςτικοϑσ μηχανιςμοϑσ με τουσ οπούουσ τα παιδιϊ 

αντιλαμβϊνονται τα γεγονϐτα και τα ςυμβϊντα γϑρω τουσ και δεν 

αποτελοϑν ςυνϋπεια κακόσ πληροφϐρηςησ, η οπούα οδηγεύ ςε 

λανθαςμϋνεσ αντιλόψεισ. Φρϋοσ των εκπαιδευτικών αποτελεύ η 

δημιουργικό αξιοπούηςη αυτών των πρωταρχικών ιδεών μϋςα απϐ 

την εκπαιδευτικό διαδικαςύα, η οπούα θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τισ 

παρακϊτω φϊςεισ (Driver και Oldham, 1986): 

1.Υϊςη του Προςανατολιςμοϑ: 

κοπϐσ η ανϊπτυξη ςκοποϑ και κινότρου απϐ μϋρουσ των μαθητών 

γϑρω απϐ τη μϊθηςη ενϐσ ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ. Ο δϊςκαλοσ, ςε 
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αυτό τη φϊςη, εξηγεύ ςτουσ μαθητϋσ τι θα διδαχθοϑν προςπαθώντασ 

να προςελκϑςει την περιϋργεια και το ενδιαφϋρον τουσ. Αυτϐ μπορεύ 

να επιτευχθεύ μϋςω τησ παρατόρηςησ φαινομϋνων ό παρουςύαςησ 

ςυλλογόσ αντικειμϋνων κ.α. Πολϑ ςημαντικϐ ςτϊδιο αποτελεύ η 

επιλογό μύασ θεματικόσ, η οπούα να κυμαύνεται ςτο εϑροσ των 

ενδιαφερϐντων των μαθητών. 

2.Υϊςη ανϊδειξησ των ιδεών:  

ε αυτό την φϊςη, μϋςα απϐ διαδικαςύεσ και δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ η 

ςυζότηςη ςε ομϊδεσ, χρόςη ερωτηματολογύων, δημιουργύα κολϊζ ό 

αφύςασ, ατομικών εργαςιών και διατϑπωςησ υποθϋςεων 

επιδιώκεται η ανϊδειξη των ιδεών των μαθητών γϑρω απϐ το 

διδαςκϐμενο θϋμα. Ο δϊςκαλοσ ενεργϊ προςπαθεύ να εκμαιεϑςει τι 

ςκϋφτονται οι μαθητϋσ του, ενώ καταςτρώνει ςτρατηγικϋσ 

αξιοπούηςησ των ιδεών. 

3.Υϊςη αναδϐμηςησ των ιδεών: 

Οι ιδϋεσ που προϋκυψαν ςτην προηγοϑμενη φϊςη πρϋπει τώρα να 

ελεγχθοϑν προκειμϋνου να επεκταθοϑν ό ςτην αντύθετη περύπτωςη, 

να αντικαταςταθοϑν με ϊλλεσ ,επιςτημονικϊ εμπεριςτατωμϋνεσ  

μϋςω , ϐμωσ, τησ οικειοθελοϑσ επιθυμύασ των μαθητών. Αν, λοιπϐν 

,ςτην προηγοϑμενη φϊςη , τα παιδιϊ αναδεύκνυαν τισ ιδϋεσ τουσ και 

ϋκαναν προβλϋψεισ μϋςω ενϐσ υποθετικοϑ πειρϊματοσ, τώρα 

καλοϑνται να τισ θϋςουν ςε εφαρμογό μϋςω ενϐσ πραγματικοϑ 

πειρϊματοσ. Η πειραματικό διαδικαςύα εύναι αυτό που θα καθορύςει 

εϊν η πρϐβλεψη αποδεικνϑεται ςωςτό , ϐπου και δεν θα υπϊρξει 

εννοιολογικό αλλαγό, ό μη επικυρώςιμη, οπϐτε και θα επϋλθει 

γνωςτικό ςϑγκρουςη μεταξϑ του προςδοκώμενου απϐ τουσ μαθητϋσ 

και του πραγματικοϑ αποτελϋςματοσ τουσ πειρϊματοσ που 

καταδεικνϑει την αλόθεια. 

4. Υϊςη τησ εφαρμογόσ: 

ε αυτό τη φϊςη οι ιδϋεσ που προκϑπτουν αξιοποιοϑνται για την 

εφαρμογό και ςυςχϋτιςη με γεγονϐτα τησ καθημερινόσ ζωόσ των 

μαθητών , με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην επύλυςη πραγματικών 

προβληματικών καταςτϊςεων. 

5. Υϊςη τησ αναςκϐπηςησ: 

ε αυτϐ το ςτϊδιο πραγματοποιεύται η ςϑγκριςη των νϋων ιδεών με 

τισ παλαιϐτερεσ και ζητεύται απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυλλογιςθοϑν τισ 

αρχικϋσ τουσ ιδϋεσ και τον τρϐπο ςκϋψησ τουσ  και το πώσ αυτϊ 
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ϊλλαξαν με το πϋρασ τησ διαδικαςύασ. Αυτό η διαδικαςύα αποτελεύ 

εφαλτόριο και μϋςω ελϋγχου τησ διαδικαςύασ τησ «μετϊγνωςησ» 

(Harlen & Elstgeest,1993). 

ϑμφωνα με τα παραπϊνω καταλόγουμε ςτο ϐτι η  

Κονςτρουκτιβιςτικό αύθουςα αποτελεύ μύα μαθητοκεντρικό τϊξη η 

οπούα δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να βελτιώςουν τη γνώςη 

τουσ μϋςω τησ ενεργόσ μϊθηςησ και ομαδικόσ δουλειϊσ, 

αυτορρϑθμιςησ και αυτϐ-αναςκϐπηςησ (D’Angelo, XX). 

 

1.5δ Ο ρόλοσ του δαςκϊλου 

Ο δϊςκαλοσ ενςαρκώνει περιςςϐτερο τον ρϐλο του διακριτικοϑ 

καθοδηγητό και ϐχι του δεςποτικοϑ παντοκρϊτορα ϐπωσ ςυνϋβαινε 

ςτα δαςκαλοκεντρικϊ μοντϋλα διδαςκαλύασ. Παρϋχοντασ βοόθεια 

ϐποτε αυτό εύναι απαραύτητη, παραθϋτει ϐλα τα απαραύτητα μϋςα 

και εργαλεύα προσ ϐφελοσ των μαθητών του. Ένασ ικανϐσ 

κονςτρουκτιβιςτόσ δϊςκαλοσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να ςυντονύζει 

ςυζητόςεισ και να επιλϋγει κατϊλληλεσ εκπαιδευτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ προκειμϋνου να επιτευχθεύ εννοιολογικό αλλαγό, 

βαςικϐ ςτϐχο και ςκοπϐ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Η 

διαμϐρφωςη και διατόρηςη ενϐσ ευχϊριςτου ςχολικοϑ κλύματοσ απϐ 

πλευρϊσ του κρύνεται επύςησ απαραύτητο προςϐν, ςυνθόκεσ οι 

οπούεσ θα ευνοόςουν ςτο ϋπακρο την ϊριςτη απϐδοςη των μαθητών 

(Harlen & Elstgeest, 1993; Leach & Scott, 2003). 

 

1.6 Οι Επιςτημονικέσ Πρακτικέσ 

 

Παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ πρακτικϋσ οι οπούεσ χρηςιμοποιοϑνται 

ςτη διδακτικό των Υυςικών Επιςτημών με ςτϐχο να αρχύςουν οι 

μαθητϋσ να ςκϋφτονται και να εργϊζονται  με τρϐπο επιςτημονικϐ  

(Rose et al., 2004). 

 

1.6α Μϊθηςη μϋςω μικρών ερευνών 

Βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ μϊθηςησ μϋςω μικρών ερευνών εύναι η ϊςκηςη 

και τριβό των μαθητών με επιςτημονικϋσ διαδικαςύεσ. Αρχικϊ οι 

μαθητϋσ επιλϋγουν ϋνα πρϐβλημα ό ερώτημα που τουσ ενδιαφϋρει να 

διερευνόςουν και ςτην ςυνϋχεια, αναζητοϑν πληροφορύεσ και 

πραγματοποιοϑν μικρϋσ ϋρευνεσ και αναζητόςεισ για να οδηγηθοϑν 
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ςε λϑςεισ κι, επιςτημονικϊ εδραιωμϋνεσ, απαντόςεισ. ε αυτό τη 

φϊςη εύναι ςημαντικϐ να τονιςθεύ ϐτι ϐταν αναφερϐμαςτε ςε 

προβλόματα ό ερωτόματα επιςτημονικοϑ ενδιαφϋροντοσ, εννοοϑμε 

αυτϊ τα οπούα μποροϑν ελεγχθοϑν μϋςω των αιςθόςεων μασ ό με 

την χρόςη ςυςκευών και οργϊνων ςτα πλαύςια οργανωμϋνων 

πειραματικών καταςτϊςεων ό παρατηρόςεων (Rose et al.,2004). 

 

1.6β Οι επιςτημονικϋσ διαδικαςύεσ 

Η διερεϑνηςη απλών ερωτημϊτων και προβλημϊτων αποτελεύ μύα 

πρώτησ τϊξεωσ μϋθοδο για την ϊςκηςη των μαθητών ςε ερευνητικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ και απϐκτηςη δεξιοτότων ζωόσ. Πρακτικϋσ ϐπωσ 

αυτϋσ τησ παρατόρηςησ ό ταξινϐμηςησ, διατϑπωςησ ερωτημϊτων ό 

προβλϋψεων, ελϋγχου υποθϋςεων, εύναι δεξιϐτητεσ που θα τουσ 

ςυντροφεϑουν ςε ολϐκληρη τη ζωό τουσ, οποιοδόποτε επϊγγελμα κι 

αν επιλϋξουν. 

 Επιςτημονικό διερεύνηςη 

Η διερεϑνηςη ενϐσ απλοϑ ερωτόματοσ ό προβλόματοσ αποτελεύ μύα 

διαδικαςύα που ςυνδυϊζει την δημιουργικϐτητα με την λογικό. Η 

περιϋργειϊ μασ για την επύλυςη ενϐσ προβλόματοσ ό την απϐδοςη 

μύασ λογικόσ εξόγηςησ ςε ϋνα φαινϐμενο ό κατϊςταςη και η 

διατϑπωςη υποθϋςεων ςχετικϊ με αυτϊ, αντιπροςωπεϑουν την 

δημιουργικό πλευρϊ τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ, ενώ η διερεϑνηςη, 

με τον ϋλεγχο αυτών των υποθϋςεων, την λογικό (Medawar,1969).  

Παρατόρηςη 

Η παρατόρηςη αποτελεύ το εφαλτόριο τησ επιςτημονικόσ ςκϋψησ 

και δραςτηριϐτητασ. Απϐ τα πιο χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα, 

εύναι αυτϐ τησ επιςτόμησ τησ Αςτρονομύασ, τησ οπούασ η ανϊπτυξη 

ξεκύνηςε όδη απϐ τον 6ο αιώνα π.Φ.  με τη ςυςτηματικό παρατόρηςη 

του ουρανοϑ. 

Με τον ϐρο «παρατόρηςη» δεν εννοοϑμε φυςικϊ την παθητικό 

παρατόρηςη του να κοιτϊζουμε απλϊ ϋνα αντικεύμενο, αλλϊ, 

αντύθετα, την ενεργητικό παρατόρηςη, η οπούα ςυνεπϊγεται εξϋταςη 

ϐλων του των διαςτϊςεων, διϊκριςη των δομικών του 

χαρακτηριςτικών, εϑρεςη ομοιοτότων και διαφορών με ϊλλα 

παρϐμοια αντικεύμενα και, τϋλοσ, ικανϐτητα δημιουργύα μύασ 

νοητικόσ αναπαρϊςταςόσ του ςτο μυαλϐ μασ, ώςτε να μποροϑμε να 
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ανατρϋχουμε ςτισ ιδιϐτητϋσ του ό να το περιγρϊφουμε με ευκολύα 

ακϐμη κι αν δεν το ϋχουμε μπροςτϊ μασ. 

Σο επύπεδο και εύδοσ παρατόρηςησ που πραγματοποιεύ το κϊθε 

ϊτομο βρύςκεται ςε ϊμεςη ςυνϊρτηςη με αυτϊ που όδη γνωρύζει, 

αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ που ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, κατϊ την 

παρατόρηςη ενϐσ, παραδεύγματοσ χϊριν, ςώματοσ ό ενϐσ 

φαινομϋνου, οι μαθητϋσ μασ δεν διακρύνουν ό δεν επιςημαύνουν τα 

αναμενϐμενα. 

Σαξινόμηςη 

Η ταξινϐμηςη ϋπεται τησ παρατόρηςησ και αντιπροςωπεϑει την 

διαδικαςύα ανύχνευςησ ομοιοτότων και διαφορών των υπϐ μελϋτη 

ςωμϊτων ό φαινομϋνων, διακρύνοντασ ςχϋςεισ και δεςμοϑσ μεταξϑ 

φαινομενικϊ πολϑ διαφορετικών πραγμϊτων. Φαρακτηριςτικϐ 

παρϊδειγμα ταξινϐμηςησ αποτελεύ ο περιοδικϐσ πύνακασ του 

Mendeleev. 

Η διερεύνηςη ενόσ θϋματοσ ςτα πλαύςια τησ ςχολικόσ τϊξησ 

Καθόκον του εκπαιδευτικοϑ εύναι να ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ του 

να διατυπώνουν απλϊ ερωτόματα γϑρω απϐ τον φυςικϐ κϐςμο και 

να αναζητοϑν απαντόςεισ ςτα ερωτόματα αυτϊ, βαςιζϐμενοι ςτισ 

ιδϋεσ, τισ εμπειρύεσ και την προϒπϊρχουςα γνώςη τουσ. Έτςι, ςε 

ςυνδυαςμϐ με την ϋρευνα και την παρατόρηςη θα δημιουργόςουν 

ϋνα μοτύβο κατανϐηςησ του φυςικοϑ κϐςμου αλλϊ και αναζότηςησ 

ςχετικϊ με αυτϐν. 

Αρχικϊ, θα πρϋπει να ξεκαθαρύςουμε ϐτι δεν μποροϑν ϐλα τα 

ερωτόματα να ερευνηθοϑν επιςτημονικϊ (π.χ. τα φιλοςοφικϊ και 

θεολογικϊ ερωτόματα)(Ward et al.,2005). Αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ 

που τα ερωτόματα προσ διερεϑνηςη θα πρϋπει να χαρακτηρύζονται 

απϐ εφικτϐτητα και ρεαλιςτικϐτητα, να εύναι ενδιαφϋροντα και, 

κυρύωσ, να ανόκουν ςτην ςφαύρα των πρακτικών και νοητικών 

δεξιοτότων των μαθητών. τη ςυνϋχεια, την διατϑπωςη του γενικοϑ 

ερωτόματοσ ό προβλόματοσ, ϋπεται η φϊςη του προςδιοριςμοϑ των 

μεταβλητών, ανεξϊρτητων κι εξαρτημϋνων αλλϊ και η διατϑπωςη 

προβλϋψεων ςχετικϊ με πιθανϋσ μεταβολϋσ και τα αποτελϋςματϊ 

τουσ ςτισ μεταβλητϋσ αυτϋσ. Επιπλϋον, μύα πρακτικό που εύναι 

αρκετϊ χρόςιμη εύναι αναδιατϑπωςη του αρχικοϑ ερωτόματοσ και η 

διϊκριςη υποερωτημϊτων. Σϋλοσ, η αξιοπούηςη απλών υλικών 

καθημερινόσ χρόςησ οξϑνει την δημιουργικϐτητα και φανταςύα των 
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μαθητών, εξυπηρετώντασ ταυτϐχρονα την υλοπούηςη των 

δραςτηριοτότων ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ. 

Η λόψη και παρουςύαςη των δεδομϋνων 

Με την λόψη και ςυλλογό δεδομϋνων εννοοϑμε την διαδικαςύα 

καταγραφόσ, ςυνόθωσ κωδικοποιημϋνησ, των μεταβολών που 

πραγματοποιοϑνται ςτην εξαρτημϋνη μεταβλητό ϐταν μεταβϊλλεται 

η ανεξϊρτητη. Όταν αυτό η καταγραφό αφορϊ δεδομϋνα ςε 

ποςοτικό μορφό (αριθμοϑσ), ονομϊζεται ποςοτικό καταγραφό και 

ςτηρύζεται ςτην μϋτρηςη, ενώ, ϐταν η εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων 

ςτηρύζεται  ςτην απλό ό ςυςτηματικό παρατόρηςη ενϐσ φαινομϋνου, 

τϐτε τα δεδομϋνα που θα ςυλλεχθοϑν εύναι ποιοτικϊ και η 

καταγραφό ονομϊζεται ποιοτικό. 

Η αξιολόγηςη των δεδομϋνων 

Μετϊ την ταξινϐμηςη των δεδομϋνων, ακολουθεύ η φϊςη τησ 

«ανϊγνωςησ» κι ερμηνεύασ τουσ. Αυτϋσ εύναι δϑο πρακτικϋσ που 

προϒποθϋτουν ϐτι μαθητϋσ διαθϋτουν μεν τα κατϊλληλα προςϐντα, 

ό αςκοϑνται μϋχρι να τα κατακτόςουν, προκειμϋνου να εντοπύζουν 

κανονικϐτητεσ και επαναλαμβανϐμενα μοτύβα μϋςα ςε αυτϊ, αλλϊ 

και τα απαραύτητο λεξιλϐγιο ώςτε να περιγρϊφουν κατϊλληλα και 

κατανοητϊ αυτϊ που βλϋπουν. 

Η εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων αντιπροςωπεϑει μύα απϐ τισ πιο 

ουςιαςτικϋσ διαδικαςύεσ του τϋλουσ μύασ γϐνιμησ ϋρευνασ/ 

διερεϑνηςησ καθώσ ςυμβϊλει ςτην κατανϐηςη ενϐσ φαινομϋνου. 

Καταληκτικϊ, η αξιολϐγηςη τησ ϐλησ διαδικαςύασ που προηγόθηκε 

οδηγεύ τουσ μαθητϋσ ςτη ςυνειδητοπούηςη των περιοριςμών αλλϊ 

και δυνατοτότων περαιτϋρω εξϋλιξησ μύασ επιςτημονικόσ 

αναζότηςησ. Θα πρϋπει επύςησ, να τονιςτεύ ϐτι η φϊςη τησ 

αξιολϐγηςησ εύναι επιπλϋον ςημαντικό  καθώσ αποτελεύ μύα δϑςκολη 

φϊςη κατϊ την οπούα οι μαθητϋσ θα πρϋπει να αντιμετωπύςουν 

κριτικϊ την προςπϊθεια τησ διερεϑνηςησ που πραγματοπούηςαν, 

ενώ, ςε επύπεδο κοινωνικόσ τϊξησ, βοηθϊ ςτην ϊμβλυνςη του 

ανταγωνιςμοϑ και ενύςχυςη τησ ςυνεργατικϐτητασ μεταξϑ των 

μαθητών. 
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1.7 Διδακτικά εργαλεία 

 

Ακολουθεύ αναφορϊ ςτα βαςικϐτερα διδακτικϊ εργαλεύα που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτο μϊθημα των Υυςικών Επιςτημών και τα 

οπούα ςημϊδεψαν καθοριςτικϊ την πορεύα τησ επιςτημονικόσ 

ςκϋψησ και την ανϊπτυξη των επιςτημονικών θεωριών. 

 

1.7a Η χρόςη μοντϋλων ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

ϑμφωνα με τον Wittgenstein (1963), η κατανϐηςη του φυςικοϑ 

κϐςμου εύναι δυνατό μϐνο μϋςα απϐ τη χρόςη μοντϋλων. Για τουσ 

επιςτόμονεσ και τουσ ερευνητϋσ, τα μοντϋλα ςυνιςτοϑν οργανικϊ 

ςτοιχεύα τησ ςκϋψησ και βαςικϊ εργαλεύα ςτη διδαςκαλύα και 

μϊθηςη τησ επιςτόμησ (Gilbert, 1991). 

Οι οριςμού που, κατϊ καιροϑσ, ϋχουν αποδοθεύ γϑρω απϐ την ϋννοια 

του μοντϋλου, το περιγρϊφουν εύτε ωσ «μύα οποιαδόποτε δομό 

χρηςιμοποιεύ κϊθε ϊνθρωποσ για να προςομοιώνει, ό για να 

προβλϋπει, τη ςυμπεριφορϊ μύασ οντϐτητασ» (Minsky, 1995), εύτε ωσ 

«μύα απλοποιημϋνη αναπαρϊςταςη ενϐσ αντικειμϋνου, ενϐσ 

γεγονϐτοσ, μύασ ιδϋασ, μιασ διαδικαςύασ, ό γενικϐτερα ενϐσ 

ςυςτόματοσ, η οπούα αναδεικνϑει οριςμϋνα ειδικϊ ςτοιχεύα του υπϐ 

μελϋτη ςυςτόματοσ» (Gilbert, 1991). 

Σα μοντϋλα ςυνόθωσ, αναπαριςτοϑν αντικεύμενα ςε απλουςτευμϋνη 

μορφό (πχ μοντϋλα αυτοκινότων), ιδϋεσ, οπτικοποιοϑν φαινϐμενα 

(πχ οπτικοπούηςη τησ διπλόσ ϋλικασ του DNA) και παρϊγουν 

εξηγόςεισ γϑρω απϐ αυτϊ (πχ το μοντϋλο τησ εξελικτικόσ θεωρύασ) 

(Justi & Gilbert 2006, Coll 2006). Αποτελοϑν μύα αναλογύα μεταξϑ του 

“ςτϐχου”, δηλαδό τησ ϐψησ τησ πραγματικϐτητασ που 

μοντελοποιεύται, και τησ “πηγόσ”, του αντικειμϋνου που 

χρηςιμοποιεύται για να την αναπαραςτόςει (Duit 1991, Justi & 

Gilbert 2006). ϑμφωνα με τον Parkinson (2002) υπϊρχουν τϋςςερα 

εύδη μοντϋλων: α) τα μοντϋλα κλύμακασ (πχ τα βιολογικϊ μοντϋλα 

τησ καρδιϊσ, των ςπλϊχνων κλπ), β) τα αναλογικϊ μοντϋλα (πχ τα 

μοριακϊ ό ατομικϊ μοντϋλα), γ) τα μαθηματικϊ μοντϋλα (πχ οι 

μαθηματικϋσ εξιςώςεισ), δ) τα θεωρητικϊ μοντϋλα (πχ οι νϐμοι του 

Νεϑτωνα). 
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 Οι ύδιοι οι μαθητϋσ ϋρχονται ςτο ςχολεύο με κϊποια προϒπϊρχοντα 

καταςκευαςμϋνα νοητικϊ μοντϋλα ςτο μυαλϐ τουσ ςχετικϊ με 

ϋννοιεσ και φαινϐμενα και τα οπούα εξυπηρετοϑν την ανϊγκη τουσ 

για ερμηνεύα των ϐςων βιώνουν και αντικρύζουν. Οι εκπαιδευτικού 

,απϐ πλευρϊσ τουσ, ςχεδιϊζουν κατϊλληλα την εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα και το περιεχϐμενο των αναλυτικών προγραμμϊτων, 

χρηςιμοποιώντασ διδακτικϊ μοντϋλα, τα οπούα θα οδηγόςουν, 

τελικϊ, τουσ μαθητϋσ ςτην τροποπούηςη των νοητικών τουσ 

μοντϋλων ςε μοντϋλα επιςτημονικών προςεγγύςεων (Gobert & 

Buckley 2000, Harrison & Treagust 1996, Gilbert & Boulter 1998, 

Gilbert 1991). 

Η αξιοπούηςη των μοντϋλων ςτην διδακτικό διαδικαςύα μπορεύ να 

γύνει με τρεισ τρϐπουσ: 

-Δύνοντασ ϋμφαςη ςτουσ περιοριςμοϑσ τουσ, βοηθώντασ τουσ 

μαθητϋσ να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι δεν αντιπροςωπεϑουν ακριβό 

περιγραφό τησ πραγματικϐτητασ αλλϊ ϋνα μϋςο κι εργαλεύο 

τροφοδϐτηςησ τησ ςκϋψησ (Schamp 1990, Justi & Gilbert 2006). 

-Διδϊςκοντασ ϋνα φαινϐμενο με τη χρόςη διϊφορων μοντϋλων, το 

καθϋνα απϐ τα οπούα εςτιϊζει εςκεμμϋνα ςε διαφορετικϊ βαςικϊ 

ςημεύα. Ένα χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η διδαςκαλύα του 

ηλιακοϑ ςυςτόματοσ, κατϊ την οπούα ανϊλογα με το αν, για 

παρϊδειγμα, θϋλουμε να καταδεύξουμε την απϐςταςη μεταξϑ των 

πλανητών απϐ τον  Ήλιο ό, ςε ϊλλη περύπτωςη, την διαφορϊ 

μεγϋθουσ των πλανητών ςε ςχϋςη με τον Ήλιο, θα κϊνουμε χρόςη 

και διαφορετικών μοντϋλων, τα οπούα θα εξυπηρετοϑν, κϊθε φορϊ, 

τον διδακτικϐ μασ ςτϐχο (Harrison & Treagust 2000b). 

-Η διδαςκαλύα ενϐσ φαινομϋνου μϋςα απϐ τη διαδοχικό παρουςύαςη 

ϐλων των μοντϋλων που ιςτορικϊ καταςκευϊςτηκαν για την 

αναπαρϊςταςη ό ερμηνεύα του (Luhl, 1992). Για παρϊδειγμα η 

παρουςύαςη των μοντϋλων για το ϊτομο τϐςο του Thomson, ϐςο και 

του Bohr και του Rutherford, η μελϋτη και ςϑγκριςό τουσ (Coll, 

2006). 

 

1.7β Η χρόςη μεταφορών και αναλογιών ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

την προςπϊθειϊ μασ να κατανοόςουμε κϊτι ό να εξηγόςουμε κϊτι 

ςε κϊποιον τρύτο καταφεϑγουμε, ςχεδϐν πϊντα, ςτην χρόςη 

μεταφορών κι αναλογιών. Αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ που η ςυμβολό 
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τουσ κρύνεται απαραύτητη για τον ςχεδιαςμϐ και δημιουργύα των 

επιςτημονικών μοντϋλων, τα οπούα ςυχνϊ ερμηνεϑονται και ωσ 

μεταφορϋσ και αναλογύεσ (Aubusson et al. 2006). 

Με τον ϐρο «μεταφορϊ» εννοοϑμε ϐτι το Α εύναι Β. Με τον ϐρο 

«αναλογύα» εννοοϑμε ϐτι το Α μοιϊζει με το Β. Θεωρητικϊ η 

μεταφορϊ ςυνδυϊζεται περιςςϐτερο με τισ ϐψεισ τησ διδαςκαλύασ, 

χωρύσ να πραγματοποιεύται ςϑγκριςη μεταξϑ ςτϐχου και πηγόσ, και 

με περιςςϐτερη ϋμφαςη να δύνεται ςτισ ομοιϐτητεσ τουσ, ενώ η 

αναλογύα ςυνδυϊζεται με επιςτημονικϐ περιεχϐμενο, 

πραγματοποιώντασ ςϑγκριςη μεταξϑ ςτϐχου και πηγόσ, δύνοντασ 

ςημαντικό ϋμφαςη ςτισ ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ τουσ (Aubusson et 

al. 2006, Thomas 2006). 

Η μεταφορϊ και η αναλογύα εύναι ϋννοιεσ αλληλοεξαρτώμενεσ και δεν 

εύναι λύγοι οι επιςτόμονεσ που χρηςιμοποιοϑν μϐνο τον ϐρο τησ 

«αναλογύασ», περικλεύοντασ ςε αυτϐν και την μεταφορϊ 

(Thomas,2006). Οι αναλογύεσ, λοιπϐν, διαδραματύζουν τον ρϐλο του 

διαμεςολαβητό μεταξϑ του καθημερινοϑ κϐςμου και του νοητοϑ, 

αφαιρετικοϑ κϐςμου τησ επιςτόμησ (Harrison & Treagust, 2006). 

το μϊθημα των Υυςικών Επιςτημών δρουν ωσ εργαλεύο 

διδαςκαλύασ (Duit 1991,Wilbers & Duit 2006), μετατρϋποντασ το 

αφηρημϋνο και ϊγνωςτο ςε ορατϐ και οικεύο ςτουσ μαθητϋσ 

(Harrison 2001, Ritchie et al. 2006), αλλϊ προϒποθϋτουν ϐτι οι 

εκπαιδευτικού θα κϊνουν την ςωςτό επιλογό ςτην χρόςη ό 

καταςκευό τουσ ςχετικϊ με ϋνα επιςτημονικϐ θϋμα, προκειμϋνου να 

μην γύνουν αιτύα δημιουργύασ εναλλακτικών αντιλόψεων ςτουσ 

μαθητϋσ (Dagher 1995, Duit 1991). 

 

 

1.7γ Η χρόςη νοητικών πειραμϊτων ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

ε περιπτώςεισ ϐπου μελετϊται μύα νϋα περιοχό τησ Υυςικόσ ό ςτην 

απϐπειρα ανϊπτυξησ μύα νϋασ Θεωρύασ, πραγματοποιεύται ο 

ςχεδιαςμϐσ και η εκτϋλεςη νοητικών πειραμϊτων, τα οπούα 

αποτελοϑν «εγκεφαλικϐ ϋργο» καθώσ δεν απαιτεύται η 

διεκπεραύωςό τουσ ςε ρεαλιςτικϐ επύπεδο (Brown 1991, Sorensen 

1992). 

ϑμφωνα με τουσ Velentzas et al. (2006) εύναι εννοιολογικϊ εργαλεύα 

ανϊπτυξησ και καταςκευόσ θεωριών ςτα πλαύςια, κυρύωσ, των 
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Υυςικών Επιςτημών, λειτουργώντασ, κυρύωσ, ωσ επιχειρόματα. Δεν 

πραγματοποιοϑνται ρεαλιςτικϊ αλλϊ νοητικϊ, ακολουθώντασ ϐμωσ 

την μεθοδολογύα των κανονικών πειραμϊτων, με την διϊκριςη 

μεταβλητών και τον ϋλεγχϐ τουσ, την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων κλπ. 

Λειτουργοϑν, επύςησ, ωσ μϋςα ϐξυνςησ τησ δημιουργικόσ ςκϋψησ και 

φανταςύασ, καθώσ επιτρϋπουν τον πειραματιςμϐ ςε ςυνθόκεσ 

διαφορετικϋσ τησ καθημερινόσ εμπειρύασ (πχ χρόςη περιβϊλλοντοσ 

χωρύσ βαρϑτητα κα). Σϋλοσ, καθιςτοϑν δυνατό την εκλαϏκευςη τησ 

επιςτόμησ. 

Η αξιοπούηςη των νοητικών πειραμϊτων ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη, 

μπορεύ να γύνει εύτε μϋςω τησ διδαςκαλύασ ιςτορικών νοητικών 

πειραμϊτων, ϐπωσ για παρϊδειγμα το κανϐνι του Νεϑτωνα, ϐπου θα 

μελετηθεύ η μεθοδολογύα, τα επιμϋρουσ μϋρη και η χρηςιμϐτητα του, 

εύτε μϋςω του ςχεδιαςμοϑ και εφαρμογόσ νοητικών πειραμϊτων για 

τισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ (Reiner & Burko 2003, Gilbert & Reiner 

2000a, Reiner 1998, Velentzas et al. 2006). Για τον Matthews (1994), 

εξύςου ςημαντικϐ εύναι να ζητϊμε απϐ τουσ μαθητϋσ προβλϋψεισ 

ςχετικϊ με την ϋκβαςη και τα  αποτελϋςματα ενϐσ νοητικοϑ 

πειρϊματοσ προκειμϋνου να κινητοποιόςουμε την ςκϋψη τουσ και να 

οξϑνουμε την κριτικό και προβλεπτικό τουσ ικανϐτητα, βαςιζϐμενη 

ςε επιςτημονικϊ δεδομϋνα. 

 

 

 

1.7δ Η χρόςη εννοιολογικών χαρτών ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

Οι εννοιολογικού χϊρτεσ αποτελοϑν χαρτογραφόςεισ μύασ γνωςτικόσ 

περιοχόσ και μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςτην διδακτικό των Υυςικών 

Επιςτημών ωσ εργαλεύα διδαςκαλύασ και μϊθηςησ, ωσ εργαλεύα 

ανύχνευςησ των ιδεών των μαθητών πριν απϐ την διδαςκαλύα μύασ 

διδακτικόσ ενϐτητασ αλλϊ και ωσ εργαλεύα αξιολϐγηςησ των 

μαθητών μετϊ το πϋρασ τησ διδαςκαλύασ(Novak 1991, Edwards & 

Fraser 1983). 

Ένασ εννοιολογικϐσ χϊρτησ περιλαμβϊνεισ τισ ϋννοιεσ κλειδιϊ, τισ 

απαραύτητεσ δηλαδό ϋννοιεσ απϐ τισ οπούεσ απαρτύζεται μύα 

επιςτημονικό περιοχό και απϐ τισ διαςυνδϋςεισ μεταξϑ των εννοιών 

αυτών, οι οπούεσ ορύζονται με την χρόςη ςυνδετικών γραμμών. 

Επϊνω ςτισ γραμμϋσ αυτϋσ χρηςιμοποιοϑμε λϋξεισ, ςυνόθωσ ρόματα, 
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προκειμϋνου να καταςτύςουμε πιο ςαφό και ςυγκεκριμϋνη τη ςχϋςη 

μεταξϑ των εννοιών (Novak 2002), αλλϊ και βϋλη, με τα οπούα 

ορύζουμε την κατεϑθυνςη ανϊγνωςησ τησ πρϐταςησ. Μϋςω αυτών 

των προτϊςεων μασ προςφϋρεται η αποκρυπτογρϊφηςη του 

νοόματοσ γϑρω απϐ ϋνα γεγονϐσ ό μύα ϊποψη(White & Gunstone 

1998). 

Ανϊλογα με τον αριθμϐ των εννοιών που περιλαμβϊνουν, αλλϊ και 

την πολυπλοκϐτητα των διαςυνδϋςεων, οι εννοιολογικού χϊρτεσ 

διακρύνονται ςε απλοϑσ και ςϑνθετουσ, ενώ εύναι πολϑ ςημαντικϐ να 

τονύςουμε ϐτι ϋνασ εννοιολογικϐσ χϊρτησ δϑναται να εξελύςςεται 

ςυνεχώσ. 

 

 

1.8 Επιςτημονικόσ Γραμματιςμόσ 

 

1.8α Ιςτορικό αναδρομό 

Ωσ ϋννοια, ο επιςτημονικόσ γραμματιςμόσ εμφανύςτηκε για πρώτη 

φορϊ ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1950, ϐπου πρώτοσ ο Paul Hurd, 

τον χρηςιμοπούηςε για να υπογραμμύςει τη ςημαςύα τησ διδαςκαλύασ 

κι εκπαύδευςησ γϑρω απϐ τισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ ςτο βιβλύο του « 

Science Literacy: Its meaning for American Schools».  

Οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ ϊρχιςαν να διδϊςκονται ωσ μϊθημα ςε κϊποια 

ςχολεύα τησ Αγγλύασ όδη απϐ τον 18ο αιώνα, με το ϐνομα «Υυςικό 

Υιλολογύα»(Matthews 2007, αγγλικό ϋκδοςη 1994). Γνωςτού κι 

επιφανεύσ επιςτόμονεσ ϐπωσ ο de Concoret απϐ τη Γαλλύα, Thomas 

Huxley, Henry Armstrong και Σ.P. Nunn απϐ την Αγγλύα, ο Dewey 

ςτην Αμερικό και οι Ernst  Mach και  J.F.Herbert ςτη Γερμανύα όταν 

αυτού που πρωτεργϊτηςαν και υπογρϊμμιςαν την ανϊγκη 

ςυςτηματικόσ διδαςκαλύασ των Υυςικών Επιςτημών ςτα ςχολεύα 

(Matthews 2007), με αποτϋλεςμα να ειςαχθοϑν τελικϊ τϐςο ςτα 

Ευρωπαώκϊ ϐςο και Αμερικϊνικα ςχολικϊ ιδρϑματα, δύπλα ςε 

μαθόματα ϐπωσ η  θεολογύα, η κλαςικό φιλολογύα και οι 

ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ. 

Η ειςαγωγό των Υυςικών Επιςτημών ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα 

ϋλαβε χώρα ςταδιακϊ και με ιδιαύτερη προςοχό ώςτε να αποφευχθεύ 

η ςυνϊρτηςό τουσ με υπερβολικϊ ακραύεσ υλιςτικϋσ και 

τεχνοκρατικϋσ τεχνικϋσ ό η υπερτύμηςό τουσ ωσ ϑψιςτησ 
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κατϊκτηςησ και ιδανικοϑ τησ ανθρωπϐτητασ ςτον αντύποδα. Εκεύνη 

την εποχό ιδιαύτερα, ϐπου επιςτημονικϊ και τεχνολογικϊ 

επιτεϑγματα βρύςκονταν ςτην αιχμό τησ ωρύμανςησ και ϊνθιςησ 

τουσ, με επύδραςη καταλυτικό , υπόρχε μεγϊλοσ κύνδυνοσ 

εξιδανύκευςησ θετικών επιςτημών . Αυτϐσ όταν και  ο λϐγοσ που ο 

βαςικϐτεροσ προβληματιςμϐσ τησ περιϐδου εκεύνησ όταν το αν οι 

Υυςικϋσ Επιςτόμεσ θα διδϊςκονταν ωσ κλϊδοσ τησ Υιλοςοφύασ, των 

Μαθηματικών ό ωσ μύα διαδικαςύα μϊθηςησ και εξαγωγόσ 

επιςτημονικών αρχών και ποριςμϊτων μϋςω πειραματικών 

διαδικαςιών (Matthews, 2007). 

Οι αρχϋσ του 20ου αιώνα ςτην εκπαύδευςη φαύνεται να επιδϋχονται 

ςημαντικϊ την επιρροό του John Dewey ο οπούοσ υποςτόριξε ϐτι η 

εκπαύδευςη ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ πρϋπει να αφορμϊται απϐ την 

καθημερινό ζωό, ϊποψη επϊνω ςτην οπούα ςτόριξαν την εφαρμογό 

τουσ διϊφορα μοντϋλα εκπαύδευςησ εκεύνησ, και ϐχι μϐνο, περιϐδου. 

Σα  αναλυτικϊ προγρϊμματα , ύδια απϐ την δεκαετύα του ’30, 

χαρακτηρύζονταν απϐ ϋναν προςανατολιςμϐ ςυςχϋτιςησ των 

Υυςικών Επιςτημών με πρακτικϋσ εφαρμογϋσ, παραβλϋποντασ τον 

βαςικϐτερο λϐγο για τον οπούο ϐφειλαν να διδϊςκονται, αυτϐ τησ 

κατανϐηςησ του Υυςικοϑ Κϐςμου και τον τρϐπο που αυτϐσ και η 

καθημερινό ζωό του ατϐμου επηρεϊζονται απϐ αυτϋσ. Αυτό όταν και 

η μεγαλϑτερη πρϐκληςη τησ εποχόσ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ και 

ςχεδιαςτϋσ των αναλυτικών προγραμμϊτων τησ εποχόσ: Η 

δημιουργύα πολιτών ενεργών ςε μύα δημοκρατικό κοινωνύα με 

παρϊλληλη κατανϐηςη απϐ πλευρϊσ τουσ τησ πολιτιςμικόσ 

διϊςταςησ των Υυςικών Επιςτημών. 

Σα ϑδατα ϋρχεται να αναταρϊξει ο Β’ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ και η 

ςυνειδητοπούηςη των πολιτών ϐτι οι Επιςτόμεσ και οι Υυςικϋσ 

Επιςτόμεσ ειδικϐτερα, καθώσ και οι Επιςτόμονεσ, δεν βρύςκονται 

αμϋτοχοι ςτο κοινωνικϐ γύγνεςθαι. Η ρύψη τησ πρώτησ ατομικόσ 

βϐμβασ όταν ϋνα γεγονϐσ που ςυγκλϐνιςε αρκετοϑσ και ςτιγμϊτιςε 

πολλοϑσ περιςςϐτερουσ. Αρχύζει λοιπϐν να προβϊλλεται ςτην Δϑςη 

το αύτημα του επιςτημονικοϑ γραμματιςμοϑ , ϐπου κϊθε 

επιςτημονικϊ εγγρϊμματοσ πολύτησ θα ορύζεται αυτϐσ ο οπούοσ 

μπορεύ να θϋτει περιοριςμοϑσ ςτον τρϐπο εφαρμογόσ τησ επιςτόμησ 

(Lewenstein 1992). Παρϐλα αυτϊ, ϐμωσ, οι δεκαετύεσ του ’50 και του 

΄60 χαρακτηρύζονται απϐ μύα ανϊγκη για εθνικό αςφϊλεια και 
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διατόρηςη των οικονομικών δυνϊμεων τη κϊθε χώρασ, παρϊγοντεσ 

που παραμϋριςαν την επιδύωξη ςτοιχειοθϋτηςησ δημοκρατικών 

κοινωνιών με ενεργοϑσ πολύτεσ. τα αναλυτικϊ προγρϊμματα 

παρατηρεύται μύα ςτροφό ςτη ςτεύρα διδαςκαλύα φυςικών νϐμων 

και αρχών με ςτϐχο την δημιουργύα υψηλϊ καταρτιςμϋνων 

επιςτημϐνων. 

Η δεκαετύα του ΄60 τϐςο ςε Ευρώπη ϐςο και ςε Αμερικό, θα 

μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ απϐ ϋναν αϋρα αμφιςβότηςησ ϐςον 

αφορϊ τα αναλυτικϊ προγρϊμματα, ςτα οπούα οι πρακτικϋσ ςτη 

διδαςκαλύα των  Υυςικών Επιςτημών δεν φαύνεται  να ςυμπύπτουν 

με τισ αξύεσ και τα ενδιαφϋροντα των μαθητών , γεγονϐσ που οδηγεύ 

ςε μύα εκ νϋου ςτροφό των Υυςικών Επιςτημών ςτην Κοινωνύα. 

Προγρϊμματα ϐπωσ το  Nuffield Project ςτην Αγγλύα ςτο οπούο και 

εφαρμϐςτηκε η ανακαλυπτικό μϋθοδοσ και τα προγρϊμματα STS 

(Science- Technology- Society) ςτην Αγγλύα και τον Καναδϊ,  

μετατοπύζουν το κϋντρο βϊρουσ ςτουσ μαθητϋσ , με ςτϐχο να τουσ 

εφοδιϊζουν με γνώςεισ και δεξιϐτητεσ τϐςο κοινωνικϋσ ϐςο κι 

επιςτημονικϋσ, οξϑνοντασ, ϋτςι, την κοινωνικό και ανακαλυπτικό 

τουσ τϊςη και ανϊγκη. 

Όςον αφορϊ τα προγρϊμματα STS δεν γνώριςαν ευρεύα διϊδοςη 

καθώσ αντιμετωπύςτηκαν με μεγϊλη επιφυλακτικϐτητα εξαιτύασ, 

κυρύωσ, του φϐβου γεύωςησ βαςικών και πολϑπλοκων θεμϊτων των 

Υυςικών Επιςτημών ςε επύπεδα κοινωνικοϑ απλοώςμοϑ, δεδομϋνου 

ϐτι η τεχνολογύα αποτελεύ την βϊςη πολλών κοινωνικών θεμϊτων. 

Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι τα project STS, τα οπούα αναφϋρονταν και 

ωσ προγρϊμματα «Science and Society» ό «Science in Its Social 

Context»,δεν διϋφεραν ςημαντικϊ απϐ την μϋθοδο  project που εύχε 

προταθεύ απϐ τον Kilpatrick το 1918. 

Κατϊ τη δεκαετύα του ΄80 , με την οικονομικό ϊνθιςη τησ Ιαπωνύασ 

και των υπολούπων ϊπω ανατολικών χωρών, οι Η.Π.Α ϊρχιςαν να 

αιςθϊνονται ϐτι υπολεύπονται ςτον βιομηχανικϐ κι εμπορικϐ τομϋα, 

γεγονϐσ που ταρακοϑνηςε τα λιμνϊζοντα ϑδατα ςτον τομϋα τησ 

επιςτημονικόσ και τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ, οι οπούεσ θεωρόθηκαν 

ωσ το μϋςο ανϊκαμψησ τησ κοινωνύασ οικονομικϊ. Κατϊ την ύδια 

περύοδο ςημειώθηκε και μύα κϊμψη εξαγωγόσ ερευνητικοϑ 

επιςτημονικοϑ υλικοϑ, γεγονϐτα που ϐλα μαζύ ςυνϋβαλαν ςε μύα 

ριζικό εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη των αναλυτικών προγραμμϊτων, 



37 
 

με τον ςχεδιαςμϐ του «Project 2061». τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου 

προγρϊμματοσ όταν και εύναι μύα ουςιαςτικό μεταρρϑθμιςη των 

ςτϐχων τησ εκπαύδευςησ ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ με ςκοπϐ ϋναν 

καθολικϐ επιςτημονικϐ γραμματιςμϐ για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ. Σο 

πρϐγραμμα θα ολοκληρωθεύ το ϋτοσ 2061. 

Αντύςτοιχεσ προςπϊθειεσ κι ενϋργειεσ ϋλαβαν μϋροσ και ςτα 

περιςςϐτερα Ευρωπαώκϊ κρϊτη κυρύωσ κατϊ τα τϋλη του 20ου αιώνα 

και μετϊ. τον ελλαδικϐ χώρο οι φυςικϋσ επιςτόμεσ (πειραματικό 

φυςικό, χημεύα) καθιερώθηκαν ωσ υποχρεωτικϊ μαθόματα κατϊ τα 

τϋλη του 19ου αιώνα, ενταγμϋνα ςε αναλυτικϊ προγρϊμματα βαθιϊ 

επηρεαςμϋνα απϐ το γερμανικϐ και γαλλικϐ ςϑςτημα εκπαύδευςησ, 

ενώ τα τελευταύα, κυρύωσ, χρϐνια φαύνεται να διατυπώνονται υπϐ το 

πρύςμα αγγλοςαξονικών επιρροών. 

 

1.8β Η αξύα του επιςτημονικού γραμματιςμού υπό το πρύςμα τησ 

εκπαύδευςησ ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

ϑμφωνα με τον Laugksch (2001) ο ϐροσ «επιςτημονικϐσ 

γραμματιςμϐσ»  αναφϋρεται ςτισ γνώςεισ που οφεύλει να ϋχει ο 

μϋςοσ πολύτησ ςχετικϊ με την επιςτόμη , υποδηλώνοντασ ϐτι ο 

επιςτημονικϊ εγγρϊμματοσ μϋςοσ πολύτησ εύναι ςε θϋςη να εκτιμόςει 

τη φϑςη, τουσ ςκοποϑσ και τουσ γενικοϑσ περιοριςμοϑσ τησ 

επιςτόμησ, ςε ςυνδυαςμϐ με κϊποια ςτοιχειώδη κατανϐηςη των πιο 

ςημαντικών επιςτημονικών ιδεών». 

Ο επιςτημονικϐσ γραμματιςμϐσ εύναι μύα κοινωνικϊ καθοριςμϋνη 

ϋννοια και η ςημαςύα τησ κυμαύνεται και μεταβϊλλεται απϐ εποχό ςε 

εποχό (προ- πυρηνικό και μετϊ- πυρηνικό εποχό) γεωγραφικϐ 

τϐπο(Parkinson,2000), περιοχϋσ, κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ(αςτικϋσ ό 

πυκνοκατοικημϋνεσ περιοχϋσ) και κοινωνικϊ περιβϊλλοντα (αύθουςα 

διδαςκαλύασ, εργαςτόριο, ερευνητικϐ εργαςτόριο 

κλπ)(Buxton,2001). 

Για το πρϐγραμμα Science for All Americans (AFAA) επιςτημονικϊ 

εγγρϊμματοσ θεωρεύται ϐποιοσ : α) γνωρύζει ϐτι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, 

μαθηματικϊ και τεχνολογύα αποτελοϑν ϋννοιεσ αλληλοεξαρτώμενεσ, 

που διαρκώσ εξελύςςονται και επεκτεύνοντασ τισ γνώςεισ μασ για τον 

φυςικϐ και καταςκευαςμϋνο κϐςμο, β) κατανοεύ τουσ νϐμουσ και τισ 

ϋννοιεσ των Υυςικών Επιςτημών, γ) χαρακτηρύζεται απϐ εξοικεύωςη 

με τον φυςικϐ κϐςμο, αναγνωρύζοντασ την ποικιλύα και ενϐτητϊ του 
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και δ) εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιόςει τον επιςτημονικϐ τρϐπο 

ςκϋψησ για προςωπικοϑσ και κοινωνικοϑσ ςκοποϑσ. 

Παρϊλληλα ςτην Αγγλύα, ςτα πλαύςια του πειραματικοϑ 

προγρϊμματοσ 21st Century Science, επιςτημονικϊ εγγρϊμματο 

θεωρεύται το ϊτομο που εύναι ςε θϋςη να: α)εκτιμϊ και κατανοεύ την 

ςημαντικό επύδραςη τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ ςτην 

καθημερινό ζωό β)να ενημερώνεται ςχετικϊ με θϋματα που ϊπτονται 

τησ επιςτόμησ, γ)να διαβϊζει και να κατανοεύ θϋματα επιςτόμησ, 

δ)να αντιδρϊ κριτικϊ ςε αυτϊ τα θϋματα και τϋλοσ, δ)να μη διςτϊζει 

να λαμβϊνει μϋροσ ςε ςυζητόςεισ ςχετικϊ με επιςτημονικϊ θϋματα. 

ϑμφωνα με το περύφημο ϊρθρο του DeBoer (2000) “Scientific 

Literacy: Another Look at its Historical and Contemporary Meanings 

and its Relationship to Science Education Reform”,η ϋννοια του 

επιςτημονικοϑ γραμματιςμοϑ δεν παραμϋνει ςταθερό και 

αμετϊβλητη ςτο πϋραςμα του χρϐνου, αλλϊ, αντύθετα, τροποποιεύται 

ςυνεχώσ υπϐ το πρύςμα των κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτικών 

ςυνθηκών τησ εκϊςτοτε εποχόσ, γεγονϐσ που επηρεϊζει ςημαντικϊ 

και καθοριςτικϊ τουσ ςκοποϑσ τησ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ των 

Υυςικών Επιςτημών. Μερικού απϐ τουσ πιο ςημαντικοϑσ εύναι οι 

παρακϊτω: 

-Πολιτιςμϐσ και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Όπου αναδεικνϑεται η 

πολιτιςμικό διϊςταςη των Υυςικών Επιςτημών  καθώσ αποτελοϑν 

μύα ςυνιςτώςα τησ πολιτιςμικόσ μασ κληρονομιϊσ. Ένασ 

μορφωμϋνοσ και ολοκληρωμϋνοσ ϊνθρωποσ γνωρύζει και κατανοεύ 

βαθϑτερα τουσ νϐμουσ που διϋπουν την φϑςη και τον φυςικϐ κϐςμο, 

τον ¨επιςτημονικϐ τρϐπο ςκϋψησ¨, και την επιρροό των φυςικών 

επιςτημών ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο. 

-Αγορϊ Εργαςύασ και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Οι φυςικϋσ επιςτόμεσ 

παρϋχουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και εφϐδια ςτουσ μαθητϋσ 

προκειμϋνου να επιτϑχουν ςτην αγορϊ εργαςύασ με προοπτικϋσ 

επαγγελματικόσ ανϋλιξησ και παραγωγόσ επιςτημονικοϑ ϋργου.  

-Καθημερινό ζωό και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Βαθειϊ γνώςη και 

κατανϐηςη του πωσ λειτουργεύ ο κϐςμοσ και οι νϐμοι που τον 

διϋπουν. Αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ που οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ οφεύλουν 

να διδϊςκονται με τϋτοιον τρϐπο ώςτε να γύνεται αντιληπτό η 

ςϑνδεςό τουσ με την καθημερινό ζωό. τοιχειώδεισ λειτουργύεσ και 

διαδικαςύεσ του φυςικοϑ κϐςμου που ςυναντϊμε καθημερινϊ 
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ολϐγυρϊ μασ, απϐ την κατανϐηςη τησ τριβόσ, τησ θερμϐτητασ, του 

ηλεκτριςμοϑ, του φαινομϋνου τησ εξϊτμιςησ ό τησ ςυμπϑκνωςησ κ.α 

μασ καθιςτοϑν ολοκληρωμϋνα ϐντα. Απϐ την ϊλλη, χρειϊζεται 

προςοχό ςτον διαχωριςμϐ μεταξϑ κατανϐηςησ φυςικών φαινομϋνων 

κι εξοικεύωςησ με τεχνολογικϋσ εφαρμογϋσ, κομμϊτι που αποτελεύ 

ξεχωριςτϐ μϋροσ τησ επιςτόμησ. 

-Κοινωνύα και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Απϐ διαδικαςύεσ ψηφοφορύασ ςε 

εκλογϋσ, μϋχρι την εναςχϐληςη με τον πολιτικϐ κϐςμο, την 

τοποθϋτηςη ςε θϋματα ηθικόσ δεοντολογύασ, οικολογύασ, την 

υπερϊςπιςη του δικαύου και την ευημερύα ςε ϋνα δημοκρατικϐ 

κρϊτοσ, οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ διαδραματύζουν καθοριςτικϐ ρϐλο 

ςτην καλλιϋργεια ευαιςθητοποιημϋνων πολιτών. 

-Διερεϑνηςη του φυςικοϑ κϐςμου και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Η 

επικυροπούηςη των δεδομϋνων, η αντικειμενικϐτητα, η 

αντιμετώπιςη των προκαταλόψεων, οι υποθϋςεισ και οι 

πειραματιςμού, η ςυνειδητοπούηςη των ορύων τησ επιςτόμησ, εύναι 

ϐλα ςτοιχεύα και δεξιϐτητεσ που πρϋπει να διαθϋτουν οι μαθητϋσ, 

ενώ ταυτϐχρονα καλλιεργοϑν και ϐψεισ του κϐςμου μασ ϐπωσ οι 

ςυναιςθηματικϋσ και πνευματικϋσ, οι οπούεσ δεν υπϊγονται ςτη 

ςφαύρα τησ επιςτόμησ. 

-Δημϐςια κατανϐηςη τησ επιςτόμησ (μϋςω των Μϋςων Μαζικόσ 

Ενημϋρωςησ) και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Καλλιϋργεια κριτικόσ ματιϊσ 

και ςκϋψησ απϋναντι ςε θϋματα που αφοροϑν την επιςτόμη αλλϊ και 

την εξϋλιξό τησ (για παρϊδειγμα, ϐςον αφορϊ θϋματα αςτροφυςικόσ 

και κοςμολογύασ) και ικανϐτητα ςυμμετοχόσ ςε διϊλογο γϑρω απϐ 

αυτϊ. Κϊθε πολύτησ θα πρϋπει να ϋχει το δικαύωμα πνευματικόσ και 

γνωςτικόσ ανϊπτυξησ και πρϐςβαςη ςε μϋςα (ϊρθρα, ςυζητόςεισ, 

διαλϋξεισ) που προϊγουν την επιςτόμη και την εξϋλιξό τησ. 

-Αιςθητικό απϐλαυςη και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Απϐλαυςη και 

θαυμαςμϐσ τησ ποικιλϐτητασ των ϋμβιων ϐντων, τησ ποικιλομορφύασ 

τησ φϑςησ, την κωδικοπούηςη τησ πολυςϑνθετησ ςυμπεριφορϊσ των 

ζώων, η διαπύςτωςη τησ ομορφιϊσ του κϐςμου που μασ περιβϊλλει.  

-Υυςικϋσ Επιςτόμεσ και πολύτεσ με θετικό ςτϊςη προσ την επιςτόμη: 

Μετϊ τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο ολοϋνα και περιςςϐτερο ϊρχιςαν οι 

πολύτεσ να εμφανύζουν μύα αντιεπιςτημονικό ςτϊςη, αμφιβϊλλοντασ 

για τον ευεργετικϐ ρϐλο των Υυςικών Επιςτημών. Αυτϐσ εύναι και ο 

λϐγοσ που οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ και ο επιςτημονικϐσ γραμματιςμϐσ 
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πρϋπει να αντιμετωπύζονται και να αξιοποιοϑνται με θετικϐ πρϐςημο 

και επιρροό απϋναντι ςτο ανθρώπινο καλϐ και την γενικό ευημερύα.  

-Σεχνολογύα και Υυςικϋσ Επιςτόμεσ: Η τεχνολογύα αποτελεύ ϋνα 

κομμϊτι τησ επιςτόμησ που πολϑ ςθεναρϊ και καθοριςτικϊ 

ςυνδιαλϋγεται με τον φυςικϐ κϐςμο, γι αυτϐ και εύναι απαραύτητο να 

καταλαμβϊνει ϋνα κομμϊτι του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ, καθώσ 

εύναι ο τομϋασ που θϋτει ςε πρακτικό εφαρμογό τισ μεθϐδουσ τησ 

επιςτημονικόσ ϋρευνασ. 

 

1.8γ Αναλυτικϊ προγρϊμματα για τον επιςτημονικό γραμματιςμό 

Όςον αφορϊ την ςϑνταξη αναλυτικών προγραμμϊτων για τον 

επιςτημονικϐ γραμματιςμϐ , υπϊρχουν δϑο βαςικϋσ κατευθϑνςεισ. Η 

πρώτη, η οπούα ονομϊζεται και «Οπτικό Ι» περιλαμβϊνει τα 

αναλυτικϊ προγρϊμματα τα οπούα ςχεδιϊζονται και δομοϑνται με 

βϊςη τισ θεωρύεσ και τισ ϋννοιεσ των Υυςικών Επιςτημών, δηλαδό 

αυτό η προςϋγγιςη θεωρεύ τον γραμματιςμϐ «εντϐσ τησ επιςτόμησ». 

Αυτό η προςϋγγιςη υπόρξε και η βϊςη του οριςμοϑ του 

επιςτημονικοϑ γραμματιςμοϑ(Roberts, 2007) . 

Η δεϑτερη , η οπούα ονομϊζεται «Οπτικό ΙΙ», αντιμετωπύζει και 

αντιλαμβϊνεται τον επιςτημονικϐ γραμματιςμϐ μϋςα απϐ την 

αντιμετώπιςη ςχετικών με την επιςτόμη καταςτϊςεων (ϐπωσ 

κοινωνικοεπιςτημονικών θεμϊτων) (Roberts, 2007). 

Η βαςικό διαφορϊ μεταξϑ Οπτικόσ Ι και Οπτικόσ ΙΙ αφορϊ την μορφό 

εννοιολϐγηςησ και αντιμετώπιςησ καύριων κοινωνικοεπιςτημονικών 

θεμϊτων απϐ μϋρουσ των μαθητών. Πϊντωσ, τα ςϑγχρονα αναλυτικϊ 

προγρϊμματα λαμβϊνουν υπϐψη και τισ δϑο οπτικϋσ, 

υποςτηρύζοντασ ϐτι αποτελοϑν τα ϊκρα του ιδύου φϊςματοσ 

(Roberts, 2007). 

ϑμφωνα με τισ παραπϊνω κατηγορύεσ, επτϊ εύναι τα εύδη που 

υπϊγονται ςτο φϊςμα των αναλυτικών προγραμμϊτων για τον 

επιςτημονικϐ γραμματιςμϐ. την κατηγορύα τησ «Οπτικόσ Ι» 

ανόκουν τα αναλυτικϊ προγρϊμματα που: 

 -ςχεδιϊζονται με βϊςη την κατανϐηςη των δομών τησ επιςτόμησ 

(Structure of Science),  

- ςχεδιϊζονται με ςτϐχο την ανϊπτυξη επιςτημονικών δεξιοτότων 

(Scientific Skill Development), 
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 -προςεγγύζουν την επιςτόμη μϋςω πειραμϊτων και διεξαγωγόσ 

ερευνών (Science as Inquiry), 

- που ςχεδιϊζονται με βϊςη το ιςτορικϐ υπϐβαθρο και την φϑςη 

τησ επιςτόμησ (History and Nature of Science) (Roberts, 2007). 

την κατηγορύα τησ «Οπτικόσ ΙΙ» ανόκουν τα αναλυτικϊ 

προγρϊμματα που: 

- Βαςύζονται ςε καταςτϊςεισ και εφαρμογϋσ που 

αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ 

(Everyday Coping Applications) 

- χεδιϊζονται προκειμϋνου να καταςτόςουν τουσ μαθητϋσ 

ικανοϑσ να αναπτϑςςουν δεξιϐτητεσ και να λαμβϊνουν 

αποφϊςεισ ςε ςυνϊρτηςη με την επιςτόμη και την τεχνολογύα 

(Science/Technology Decisions) 

- Θα καθιςτοϑν τουσ μαθητϋσ ικανοϑσ να ςυνθϋτουν ερμηνεύεσ 

για τα φαινϐμενα που λαμβϊνουν χώρα γϑρω τουσ (Personal 

Explanation) (Roberts, 2007). 
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Ενϐτητα 2 

 

2.Βαςικέσ Έννοιεσ 

ε αυτϐ το κεφϊλαιο θα πραγματοποιηθεύ μύα ανϊλυςη των βαςικών 

εννοιών γϑρω και επϊνω ςτισ οπούεσ ςτηρύχθηκε η ςυγγραφό αυτόσ 

τησ εργαςύασ. Αυτό η ανϊλυςη εύναι απαραύτητη για την ομαλό 

ϋκβαςη του αναγνώςτη ςτο θϋμα τησ ϋρευνασ. 

 

2.1 Φυςικέσ Επιςτήμεσ και Εκπαίδευςη: ανάγκη ένταξησ των 

Φυςικών Επιςτημών μέςα ςτο πολιτιςτικό, ιςτορικό και 

φιλοςοφικό τουσ πλαίςιο 

Με το πϋρασ του χρϐνου ϋχουν δοθεύ διϊφορεσ ερμηνεύεσ για την 

κρύςη που περνϊ ο γραμματιςμϐσ ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, Ένα μϋροσ 

των εκπαιδευτικών και των ςυντακτών των ςχολικών αναλυτικών 

προγραμμϊτων ακολουθοϑν την κλαςικό διδαςκαλύα των Υυςικών 

Επιςτημών, δύνοντασ βϊροσ ςτουσ λύγουσ και εκλεκτοϑσ μαθητϋσ που 

θϋλουν να ακολουθόςουν ανώτερεσ ςπουδϋσ ςτην τριτοβϊθμια 

εκπαύδευςη, εγκαταλεύποντασ το καθολικϐ ρητϐ «Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

για Όλουσ». Μύα δεϑτερη κατηγορύα εκπαιδευτικών επιθυμεύ την 

πραγματοπούηςη επαγγελματικών κατευθϑνςεων ό μαθημϊτων 

εφαρμοςμϋνων επιςτημών, ενώ μύα Σρύτη, επιθυμεύ την προώθηςη 

προγραμμϊτων με τη μορφό Υυςικϋσ Επιςτόμεσ- Σεχνολογύα-

Κοινωνύα (sts). 

ϑμφωνα με τον McFadden (1989, ςελ.261),ϋνασ υποςτηρικτόσ τησ 

προςϋγγιςησ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ- Σεχνολογύα- Κοινωνύα, εύχε πει ϐτι 

« ο τρϐποσ διδαςκαλύασ των Υυςικών Επιςτημών ςτα ςχολεύα θα 

πρϋπει να δύνει ϋμφαςη ςτην προςωπικό καλλιϋργεια των μαθητών 

ώςτε να βοηθηθοϑν ςτη ζωό τουσ ωσ πολύτεσ. Προκειμϋνου να 

επιτευχθεύ ο ςκοπϐσ αυτϐσ θα πρϋπει να επαναφϋρουμε τουσ 

προςωπικοϑσ και κοινωνικοϑσ ςτϐχουσ ςτην εκπαύδευςη που εύχαν 

παραληφθεύ ςτην μεταρρϑθμιςη των αναλυτικών προγραμμϊτων 

που ϋγινε ςτισ δεκαετύεσ του 1960 και του 1970». 

το πανεπιςτόμιο του ικϊγου θεςπύςτηκε μύα παρϐμοια 

προςϋγγιςη ςτη γενικό εκπαύδευςη, υπϐ την καθοδόγηςη του Robert 

M. Hutchins, για την οπούα ο αςτρονϐμοσ Καρλ αγκϊν ϋγραψε: 

«Ήμουν επύςησ αρκετϊ τυχερϐσ να ακολουθόςω ϋνα πρϐγραμμα 

γενικόσ εκπαύδευςησ που επινϐηςε ο Robert M. Hutchins , ςτο οπούο 
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η επιςτόμη όταν ϋνα αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ ϐμορφησ ςυνολικόσ 

εικϐνασ τησ ανθρώπινησ γνώςησ. Θεωρεύται αδιανϐητο για ϋναν 

επύδοξο φυςικϐ να μην ξϋρει τον Πλϊτωνα, τον Μπαχ, τον αύξπηρ, 

τον Γύβωνα, τον Μαλινϐβςκι, και τον Υρϐιντ- μεταξϑ πολλών ϊλλων. 

το μϊθημα «Ειςαγωγό ςτισ φυςικϋσ Επιςτόμεσ», η ϊποψη του 

Πτολεμαύου ϐτι ο Ήλιοσ περιςτρϋφεται γϑρω απϐ την Γη 

παρουςιϊςτηκε τϐςο πειςτικϊ, ώςτε μερικού ςπουδαςτϋσ ϊρχιςαν να 

αμφιβϊλλουν για τισ απϐψεισ του Κοπϋρνικου… οι εκπαιδευτικού 

ϋχαιραν εκτύμηςησ για τον τρϐπο διδαςκαλύασ τουσ, την ικανϐτητϊ 

τουσ να ενημερώνουν και να εμπνϋουν τη νϋα γενεϊ»(αγκϊν, 1997, 

ςελ.5). 

Σο επιδιωκϐμενο αποτϋλεςμα τησ εκπαύδευςησ θα πρϋπει να 

ςτοχεϑει ςτην υιοθϋτηςη μιασ ιδιαύτερησ ςυνόθειασ τησ ςκϋψησ, να  

μποροϑν δηλαδό οι ςπουδαςτϋσ να παιδευτούν ςε ϋνα μϊθημα ό μύα 

τεχνικό, αφόνοντασ πύςω την ςτεύρα ςτενό εξειδύκευςη  και 

προχωρώντασ ςτην ενςωμϊτωςη ιςτορικοϑ υλικοϑ ςτο πρϐγραμμα 

των φυςικών επιςτημών. Η ςχολικό ημϋρα θα πρϋπει να μπορεύ να 

παρομοιαςτεύ με ϋνα μωςαώκϐ παρϊ με μύα απλό κουρτύνα φτιαγμϋνη 

απϐ χϊντρεσ. Η διδαςκαλύα, για παρϊδειγμα, τησ κύνηςησ του 

εκκρεμοϑσ αν διδαχτεύ απϐ μύα ιςτορικό και φιλοςοφικό ςκοπιϊ, 

επιτρϋπει τη ςϑνδεςη θεμϊτων θρηςκεύασ, ιςτορύασ, μαθηματικών, 

φιλοςοφύασ, μουςικόσ και τεχνολογύασ, ϐπωσ επύςησ και με ϊλλα 

θϋματα των φυςικών επιςτημών. Αυτόσ η μορφόσ διδαςκαλύα ευνοεύ 

την βαθϑτερη και ουςιαςτικϐτερη κατανϐηςη των φυςικών 

επιςτημών, καθώσ και τησ μεθοδολογύασ και καθολικόσ ςυνειςφορϊσ 

τουσ. 

 

 

 

2.2. Γραμματιςμόσ ςτισ Φυςικέσ Επιςτήμεσ 

 

ϑμφωνα με τον Morris Shamos ςτϐχοσ των αναλυτικών 

προγραμμϊτων των φυςικών επιςτημών δεν θα πρϋπει να εύναι η 

διδαςκαλύα των φυςικών επιςτημών, αλλϊ η προςπϊθεια μύασ 

επιςτημονικόσ και τεχνολογικόσ ςυνεύδηςησ καθώσ, ςϑμφωνα πϊλι 

με τον ύδιο, το εγχεύρημα ανϊπτυξησ γραμματιςμοϑ για ϐλουσ ςτισ 

Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, απϋτυχε: «Η επιςτημονικό κοινϐτητα και η 
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κοινϐτητα των μηχανικών και το ϋθνοσ μασ γενικϊ, θα εξυπηρετεύτο 

καλϑτερα απϐ μύα κοινωνύα που, αν και ύςωσ αγνοεύ κϊποια βαςικϊ 

θϋματα, ϋχει ϐμωσ ςυνεύδηςη του τι εύναι φυςικϋσ επιςτόμεσ, πωσ 

λειτουργοϑν, τουσ ορύζοντεσ και τα ϐριϊ τουσ»(Shamos, 

1995,ςελ.198). Αντύςτοιχα, ο φυςικϐσ James Trefill υποςτόριξε την 

ιδϋα: «Πολϑ ςυχνϊ, ϐταν οι επιςτόμονεσ αρχύζουν να μιλοϑν για την 

επιςτημονικό εκπαύδευςη ςτισ φυςικϋσ επιςτόμεσ, αγνοοϑν τα 

ενενόντα εννϋα τα εκατϐ του πληθυςμοϑ που δεν θα εκπαιδευτοϑν 

για να ακολουθόςουν καριϋρα τεχνικοϑ και αςχολοϑνται με το ϋνατα 

εκατϐ που θα ακολουθόςουν μύα τϋτοια καριϋρα… Ο γραμματιςμϐσ 

ςτισ φυςικϋσ επιςτόμεσ ςυνύςταται απϐ μύα ποικιλύα απϐ γεγονϐτα, 

ϋννοιεσ, ιςτορύα, φιλοςοφύα και ιδϋεσ, που εύναι ϐλα ςυνδεδεμϋνα 

μεταξϑ τουσ με λογικϊ νόματα… ο γραμματιςμϐσ ςτισ Υυςικϋσ 

Επιςτόμεσ δεν απαιτεύ να ϋχει κϊποιοσ την ικανϐτητα να κϊνει 

φυςικϋσ επιςτόμεσ» (Trefill 1996,ςελ.547). 

χεδϐν ϋναν αιώνα πρωτϑτερα, ο John Dewey, με το ϋργο του «Οι 

Υυςικϋσ Επιςτόμεσ ςαν Μϊθημα και ςαν Μϋθοδοσ» (Dewey 1910), 

εύχε εκφρϊςει την απογοότευςό του για την αποτυχύα προςϋλκυςησ 

των μαθητών ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, γεγονϐσ που απϋδιδε ςτο ϐτι 

οι φυςικϋσ επιςτόμεσ εύχαν διδαχθεύ πολϑ περιςςϐτερο ωσ μύα 

ςυςςώρευςη ϋτοιμου υλικοϑ προσ οικειοπούηςη απϐ μϋρουσ των 

μαθητών, παρϊ « ωσ μύα τεχνικό και τρϐπο ςκϋψησ , μύα ςτϊςη του 

νου, ςϑμφωνα με την οπούα θα αλλϊξουν οι λογικϋσ τουσ ςυνόθειεσ» 

(Dewey, 1910, ςελ.122). 

 

 

2.3 Έρευνεσ ςχετικά με τισ εναλλακτικέσ ιδέεσ των μαθητών 

για τον μακρόκοςμο 

 

ε αυτόν την ενϐτητα θα παρουςιαςτοϑν ευρόματα ερευνών ςχετικϊ 

με τισ εναλλακτικϋσ ιδϋεσ των μαθητών ςχετικϊ με την Γη, τη ελόνη, 

τον Ήλιο και τουσ Πλανότεσ. 

Οι ςϑγχρονεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ αντιμετωπύζουν την 

εξερεϑνηςη των ιδεών των μαθητών ωσ εφαλτόριο και 

αναπϐςπαςτο κομμϊτι των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων (Katz & 

Chard 2004, Yelland et al. 2008, Moyles 2008). Οι ιδϋεσ αυτϋσ 

αποτελοϑν ερμηνεύεσ των παιδιών για ϐςα δεν μποροϑν να 
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αντιληφθοϑν μϋςα απϐ την ϊμεςη αιςθητηριακό εμπειρύα τουσ. Όςον 

αφορϊ τον μακρϐκοςμο, ο Φαραλαμπϐπουλοσ και η πηλιωτοποϑλου 

(1998) επεςόμαναν ϐτι «τα χαρακτηριςτικϊ τησ ςκϋψησ των 

παιδιών για την ϐψη του κϐςμου που περιλαμβϊνει τισ πολϑ μεγϊλεσ 

οντϐτητεσ, δηλαδό του μεγϊκοςμου, παρουςιϊζουν ιδιαύτερο 

ενδιαφϋρον». 

ϑμφωνα με την Βοςνιϊδου(1992), «η καθημερινό εμπειρύα 

προςφϋρει ςτα παιδιϊ αρκετϋσ πληροφορύεσ για να καταςκευϊςουν 

μύα διαιςθητικό αντύληψη για πολλϊ φαινϐμενα τα οπούα προςπαθεύ 

να εξηγόςει η Αςτρονομύα, ϐπωσ το ςχόμα, το μϋγεθοσ, την κύνηςη 

και την τοποθεςύα τησ γησ, του όλιου, τησ ςελόνησ και των ϊςτρων». 

Αυτό η διαιςθητικό αντύληψη και ερμηνεύα, παρϐτι επηρεϊζεται 

ςημαντικϊ απϐ παρϊγοντεσ κοινωνικοϑσ και περιβαλλοντικοϑσ, 

παρουςιϊζει αρκετϋσ ομοιϐτητεσ ςε διαφορετικοϑσ μαθητϋσ και 

χαρακτηρύζεται, ςυχνϊ, απϐ παγκοςμιϐτητα. 

 

2.3α Αντιλόψεισ των μαθητών για την Γη 

ε ϋρευνα που πραγματοπούηςε η Βοςνιϊδου (Βοςνιϊδου,Brewer, 

ϐπωσ αναφϋρεται ςτην Αγγειοπλϊςτη ,2006) ςε μαθητϋσ ηλικύασ 6-

11 ετών, καταλόγει ςε πϋντε νοητικϊ μοντϋλα που αφοροϑν το 

ςχόμα τησ γησ: 

Α) η Γη ωσ δύςκοσ (επύπεδη γη) 

Β) η Γη ωσ ορθογώνιο (επύπεδη ορθογώνια και ϐχι κυκλικό Γη) 

Γ) η Γη ωσ κούλη ςφαύρα (η Γη αποτελεύται απϐ δϑο ημιςφαύρια, το 

νϐτιο και το βϐρειο. το νϐτιο ζουν οι ϊνθρωποι ςε επύπεδο ϋδαφοσ, 

ςτο εςωτερικϐ τησ Γησ, ενώ ςτο βϐρειο υπϊρχει ο ουρανϐσ, ο οπούοσ 

καλϑπτει ςαν τροϑλοσ την Γη) 

Δ) ϑπαρξη διπλόσ γησ (ϑπαρξη δϑο Γαιών, μύασ κυκλικόσ κι επύπεδησ 

επϊνω ςτην οπούα ζουν οι ϊνθρωποι, και μύασ ςφαιρικόσ, η οπούα 

βρύςκεται επϊνω ςτον ουρανϐ) 

Οι Jones, Lynch και Reesink (1987) με ϋρευνεσ που 

πραγματοπούηςαν ςε μαθητϋσ δημοτικοϑ ςχετικϊ με το ςχόμα, το 

μϋγεθοσ και τισ κινόςεισ Γησ, Ήλιου και ελόνησ, κατϋληξαν ςτην 

ϑπαρξη των εξόσ μοντϋλων, : 

- Γεωκεντρικϐ «μαγικϐ» μοντϋλο 

- Περιςτρεφϐμενο «μαγικϐ» μοντϋλο, ϐπου η Γη περιςτρϋφεται 

γϑρω απϐ τον ϊξονϊ τησ 
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- Γεωκεντρικϐ μοντϋλο, ϐπου ο όλιοσ και η ςελόνη διαγρϊφουν 

τροχιϊ γϑρω απϐ τον όλιο 

- Ηλιοκεντρικϐ μοντϋλο, ϐπου γη και ςελόνη διαγρϊφουν τροχιϊ 

γϑρω απϐ τον όλιο 

- Ηλιοκεντρικϐ μοντϋλο, ϐπου η γη διαγρϊφει τροχιϊ γϑρω απϐ 

τον όλιο και η ςελόνη διαγρϊφει  τροχιϊ γϑρω απϐ την γη 

(Driver et al. 2000) 

Η μετϊβαςη απϐ τα αρχικϊ αυτϊ μοντϋλα ςτα επιςτημονικϊ, 

ςυνθετικϊ μοντϋλα αποτελεύ μύα ςταδιακό διαδικαςύα, η οπούα εύναι 

ανϊλογη τησ ηλικύασ του μαθητό και επηρεϊζεται ϊμεςα απϐ τα 

ερεθύςματα ,τισ πληροφορύεσ αλλϊ και τισ εμπειρύεσ του ςε επύπεδο 

τϐςο οικογενειακϐ, ϐςο κι εκπαιδευτικϐ και κοινωνικϐ.  

ϑμφωνα με τισ παρατηρόςεισ τησ Αγγειοπλϊςτη (2006), τα παιδιϊ, 

ιδύωσ ϐταν δεν ϋχουν διδαχθεύ τισ κινόςεισ των ουρϊνιων ςωμϊτων, 

τεύνουν να πιςτεϑουν ϐτι ο Ήλιοσ περιςτρϋφεται γϑρω απϐ την Γη 

και το φεγγϊρι γϑρω απϐ τον Ήλιο. Αιτύα αυτόσ τησ παρανϐηςησ 

εύναι η ανικανϐτητα του ατϐμου, ανεξαρτότωσ ηλικύασ, να 

αιςθανθεύ/αντιληφθεύ ςε αιςθητηριακϐ επύπεδο, την περιςτροφό 

τησ Γησ. 

 

 

2.3β Αντιλόψεισ των μαθητών για τουσ πλανότεσ 

ε ϋρευνα που πραγματοπούηςε η Κατερύνα Αγγειοπλϊςτη (2006) ςε 

30 παιδιϊ προςχολικόσ και πρώτησ ςχολικόσ ηλικύασ (α’ και β’ 

δημοτικοϑ) ςχετικϊ με τον αν γνωρύζουν την λϋξη «πλανότησ», με 

ποιον τρϐπο την ορύζουν, πωσ μοιϊζουν οι πλανότεσ, τι ςχόμα, 

μϋγεθοσ και χρώμα ϋχουν και, τϋλοσ, αν εύναι αυτϐφωτα ό 

ετερϐφωτα ςώματα, διαπύςτωςε τα εξόσ: 

Όςον αφορϊ τα νόπια προςχολικόσ ηλικύασ, ϐλα, πλην δϑο,  ϋχουν 

ακοϑςει την λϋξη «πλανότησ» και θεωροϑν ϐτι εύναι ϊνθρωποσ, 

χώρα, ο,τι γυρνϊει γϑρω απϐ τον Ήλιο, ϋνα μϋροσ με ποταμϊκι, ϋνα 

μϋροσ που ζουν ϊνθρωποι και πλϊςματα ό ϐτι εύναι όπειροι τησ Γησ. 

Σο ςχόμα που τουσ αποδύδουν εύναι το ςφαιρικϐ και ϐχι το επύπεδο. 

Γνωρύζουν ϐτι οι πλανότεσ ϋχουν διαφορετικϊ μεγϋθη και χρώματα, 

ενώ μϐνο ϋνα παιδύ γνώριζε ϐτι πρϐκειται για ετερϐφωτα ςώματα.  

Όςον αφορϊ τουσ μαθητϋσ τησ α’ δημοτικοϑ, ϐλοι, πλην ενϐσ, 

γνώριζαν την λϋξη «πλανότησ» δύνοντασ, ϐμωσ, οριςμοϑσ χωρύσ 



47 
 

επιςτημονικό ιςχϑ (ϋνα παιδύ χρηςιμοπούηςε και τον ϐρο 

«εξωγόινοσ»). χετικϊ με το ςχόμα, ϐςοι μαθητϋσ απϊντηςαν, 

υποςτόριξαν ϐτι εύναι ςφαιρικϐ, ενώ για το χρώμα, δϑο παιδιϊ 

υποςτόριξαν ϐτι οι πλανότεσ ϋχουν ύδιο χρώμα, ενώ τα υπϐλοιπα 

γνώριζαν ϐτι ϋχουν διαφορετικϐ. Σϋλοσ, μϐνο ϋνα παιδιϊ γνώριζε ϐτι 

πρϐκειται για ετερϐφωτα ςώματα. 

Όςον αφορϊ τουσ μαθητϋσ τησ β’ δημοτικοϑ, ϐλοι, πλην ενϐσ, 

γνώριζαν για τουσ πλανότεσ, ενώ οι οριςμού που ϋδωςαν βαςύζονταν 

ςτη ςϑγκριςη με την Γη( «κϊτι που δεν εύναι γη», «κϊτι ςτρογγυλϐ 

ςαν την γη») , με δϑο απϐ αυτοϑσ να εύναι επιςτημονικϊ ορθού. Σο 

ςχόμα που τουσ απϋδωςαν, ςχεδϐν ομϐφωνα, πλην ενϐσ, εύναι το 

ςφαιρικϐ, ενώ γνώριζαν για την διαφορετικϐτητα ςτα χρώματα.  

Σϋλοσ, μϐνο δϑο παιδιϊ γνώριζαν ϐτι πρϐκειται για ετερϐφωτα 

ςώματα. 

υμπεραςματικϊ ,θα μποροϑςαμε να καταλόξουμε ςτο ϐτι υπϊρχει 

ςϑγχυςη ςτη ςκϋψη των παιδιών ςχετικϊ με το που βρύςκονται, με 

μερικϊ να υποςτηρύζουν ϐτι βρύςκονται πϋρα απϐ την γη και ϊλλα 

ϐτι αποτελοϑν περιοχϋσ τησ γησ, ενώ οι οριςμού που δύνουν 

εξαρτϊται ϊμεςα απϐ το αν εύναι κατοικόςιμοι ό ϐχι. Η προςομούωςη 

του ηλιακοϑ ςυςτόματοσ που επικρατεύ ςτο μυαλϐ τουσ απαρτύζεται 

εύτε απϐ πλανότεσ διαφορετικοϑ μεγϋθουσ και χρώματοσ, εύτε απϐ 

πλανότεσ ύδιου χρώματοσ (Αγγειοπλϊςτη, 2006). 

 

2.3γ Αντιλόψεισ των μαθητών για τον Ήλιο 

Η ύδια, παραπϊνω, ϋρευνα τησ Αγγειοπλϊςτη (2006) αφορϊ και τισ 

αντιλόψεισ των παιδιών για τον όλιο, και πιο ςυγκεκριμϋνα, για το 

χρώμα του (αν εύναι κύτρινο), για το πώσ το αντιλαμβϊνονται τα 

παιδιϊ (μοιϊζει με μπϊλα, πύτα), αν εκπϋμπει το δικϐ του φωσ, αν 

εύναι αςτϋρι, ποιο εύναι το ςχόμα του, τι μϋγεθοσ ϋχει και με τι τον 

ταυτύζουν. 

Όςον αφορϊ τα νόπια προςχολικόσ ηλικύασ, ϐλα τεύνουν να θεωροϑν 

τον όλιο ςτρογγυλϐ ςαν μπϊλα, κύτρινο και αυτϐφωτο αλλϊ, δεν τον 

ςυμπεριελϊμβαναν ςτην κατηγορύα των αςτεριών («ο όλιοσ δεν 

υπϊρχει περύπτωςη να εύναι αςτϋρι»  ταυτολογύα) καθώσ ϋχει 

ςχόμα διαφορετικϐ απϐ τα αςτϋρια, με την εικϐνα που ϋχουν τα 

παιδιϊ ςτο μυαλϐ τουσ για την ϋννοια «αςτϋρι». Ένα παιδύ μϊλιςτα 
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διατϑπωςε την ϊποψη ϐτι ο όλιοσ δεν εύναι αςτϋρι καθώσ το μϋγεθϐσ 

του εύναι μεγαλϑτερο απϐ αυτϊ. 

Όςον αφορϊ τουσ μαθητϋσ τησ α’ δημοτικοϑ, πλην ενϐσ μαθητό που 

θεωρεύ το όλιο επύπεδο, οι υπϐλοιποι ομϐφωνα πιςτεϑουν ϐτι ο όλιοσ 

εύναι ςφαιρικϐσ, κύτρινοσ και αυτϐφωτοσ. Δϑο μαθητϋσ 

υποςτηρύζουν ϐτι ο όλιοσ δεν εύναι αςτϋρι επειδό εύναι μεγαλϑτεροσ 

απϐ αυτϊ, ϋνασ μαθητόσ ϐτι «ο όλιοσ εύναι απλϊ ο όλιοσ 

(ταυτολογύα), ενώ ϐλοι οι υπϐλοιποι μαθητϋσ υποςτηρύζουν ϐτι δεν 

εύναι αςτϋρι επικεντρωνϐμενοι, κυρύωσ, ςτο ςχόμα του. 

Όςον αφορϊ τουσ μαθητϋσ τησ β’ δημοτικοϑ, ϐλοι οι μαθητϋσ 

ςυμφωνοϑν ϐτι ο όλιοσ εύναι κύτρινοσ, ςφαιρικϐσ, και αυτϐφωτοσ 

(πλην ενϐσ μαθητό, ϐςον αφορϊ το «αυτϐφωτοσ», ο οπούοσ πιςτεϑει 

ϐτι φωτύζεται απϐ το φεγγϊρι). Πϊλι οι μαθητϋσ δεν θεωροϑν ϐτι ο 

όλιοσ εύναι αςτϋρι, εξαιτύασ του ςχόματοσ και του μεγϋθουσ του 

αναλογικϊ με το «αςτϋρι» ϐπωσ το ϋχουν ςτο μυαλϐ τουσ, γεγονϐσ 

που μαρτυρϊ ϐτι εμπιςτεϑονται μϐνο τισ αιςθόςεισ τουσ και αυτϐ 

που βλϋπουν. 

 

2.4 Έννοιεσ του Μακρόκοςμου 

 

2.4α Η ςύςταςη του Ηλιακού μασ υςτόματοσ 

Σο ηλιακϐ μασ ςϑςτημα περιλαμβϊνει ϋναν μεγϊλο αριθμϐ ουρϊνιων 

ςωμϊτων, τα οπούα βρύςκονται κϊτω απϐ την βαρυτικό και φυςικό 

επύδραςη του αςτϋρα Ήλιου, ο οπούοσ βρύςκεται ςτο κϋντρο του και 

που αποτελεύ το μοναδικϐ αςτϋρι αυτοϑ του ςυςτόματοσ, 

καθορύζοντασ τισ κινόςεισ και το μϋλλον ϐλωσ των υπϐλοιπων 

ςωμϊτων.  

Σα υπϐλοιπα ςώματα απϐ τα οπούα απαρτύζουν το ηλιακϐ μασ 

ςϑςτημα εύναι τα εξόσ: 

 Οι πλανότεσ: μεγϊλα ςώματα που περιφϋρονται γϑρω απϐ τον 

Ήλιο ςε ελλειπτικϋσ τροχιϋσ, με το επύπεδο περιφορϊσ τουσ να 

ςχηματύζει μικρό γωνύα με αυτϐ τησ ετόςιασ περιφορϊσ τησ γησ 

(εκλειπτικό). Οι πλανότεσ εύναι οκτώ και χωρύζονται ςε δϑο 

κατηγορύεσ, τουσ γόινουσ ό εςωτερικοϑσ πλανότεσ και τουσ 

αεριώδεισ γύγαντεσ πλανότεσ ό πλανότεσ τησ οικογϋνειασ του 

Δύα ό εξωτερικοϑσ πλανότεσ. την πρώτη κατηγορύα ανόκουν ο 
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Ερμόσ, η Αφροδύτη, η Γη και ο Άρησ, ενώ ςτην δεϑτερη 

κατηγορύα ο Δύασ, ο Κρϐνοσ, ο Ουρανϐσ και ο Ποςειδώνασ. 

 Οι δορυφϐροι των πλανητών: ςώματα που περιφϋρονται γϑρω 

απϐ τουσ πλανότεσ, ϐπωσ εύναι η ελόνη για την Γη. 

 Οι αςτεροειδεύσ: πλανότεσ μικρών διαςτϊςεων, οι οπούοι 

περιφϋρονται γϑρω απϐ τον Ήλιο ςε ελλειπτικϋσ τροχιϋσ 

μεταξϑ τησ ζώνησ του Άρη και του Δύα. 

 Οι νϊνοι πλανότεσ: αντικεύμενα που περιφϋρονται γϑρω απϐ 

τον Ήλιο ςε τροχιϋσ πϋρα απϐ αυτόν του πλανότη Ποςειδώνα, 

παρϋα με τον πρώην ϋνατο πλανότη του ηλιακοϑ μασ 

ςυςτόματοσ, τον Πλοϑτωνα. 

 Οι κομότεσ: ςώματα που διαγρϊφουν ελλειπτικϋσ, παραβολικϋσ 

ό υπερβολικϋσ τροχιϋσ γϑρω απϐ τον Ήλιο και εμφανύζονται κι 

εξαφανύζονται ξαφνικϊ ςτον ουρανϐ. 

 Σα μετϋωρα: κομμϊτια ϑλησ μικρών διαςτϊςεων, τα οπούα 

κινοϑνται γϑρω απϐ τον Ήλιο. Σα περιςςϐτερα απϐ αυτϊ εύναι 

απομεινϊρια κομητών κι αν ειςϋλθουν ςτην ατμϐςφαιρα τησ 

Γησ, ακτινοβολοϑν εξαιτύασ τησ τριβόσ τουσ με τα μϐρια τησ 

ατμϐςφαιρασ. 

 Η μεςοπλανητικό ϑλη: η οπούα αποτελεύται απϐ το 

μεςοπλανητικϐ αϋριο και την μεςοπλανητικό ςκϐνη. 

 

2.4β Η δημιουργύα του Ηλιακού μασ υςτόματοσ 

Η θεωρύα που επικρατεύ για την δημιουργύα του ηλιακοϑ μασ 

ςυςτόματοσ εύναι αυτό του «νεφελώματοσ των αερύων και τησ 

ςκϐνησ», ςϑμφωνα με την οπούα πριν απϐ περύπου 4,5 

διςεκατομμϑρια χρϐνια απϐ ϋνα τερϊςτιο νϋφοσ αερύων και ςκϐνησ, 

μϋςα ςε ϋνα ώριμο ςϑμπαν, ςχηματύςθηκε το ηλιακϐ μασ ςϑςτημα, το 

οπούο βρύςκεται ςε απϐςταςη περύπου 26.000 ετών φωτϐσ απϐ το 

κϋντρο του γαλαξύα μασ. 

Βαςικϊ ςυςτατικϊ του νϋφουσ αυτοϑ όταν το υδρογϐνο, ςε ποςοςτϐ 

75%, και το όλιο ςτο υπϐλοιπο 25% τησ μϊζασ του, ςτοιχεύα που 

δημιουργόθηκαν κατϊ την Μεγϊλη Έκρηξη, η οπούα προκϊλεςε την 

βαρυτικό κατϊρρευςη του νεφελώματοσ αυτοϑ προσ το κϋντρο του, 

γεγονϐσ που οδόγηςε ςτην δημιουργύα του ηλιακοϑ μασ ςυςτόματοσ. 
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Αιτύεσ τησ Μεγϊλησ Έκρηξησ εύναι πιθανώσ η ϋκρηξη ενϐσ γειτονικοϑ 

υπερκαινοφανοϑσ αςτϋρα ό η επύδραςη ϊλλων αιτιών. 

Σο νϋφοσ αυτϐ, καθώσ ςυςτελλϐταν ςυνεχώσ, ϊρχιςε να 

περιςτρϋφεται ολοϋνα και ταχϑτερα και να πλαταύνει, με 

αποτϋλεςμα να μειώνεται η δυναμικό του ενϋργεια και να αυξϊνεται 

η θερμοκραςύα του ςτο κϋντρο του, παρϊγοντεσ που οδόγηςαν ςτην 

δημιουργύα ενϐσ μεγϊλου εξογκώματοσ, του πρωτοόλιου. 

Ο περιςτρεφϐμενοσ δύςκοσ ςε διϊςτημα μϐλισ μερικών χιλιϊδων 

ετών, ςυμπυκνώθηκε ςε μικρϊ κομμϊτια, τουσ πλανητοειδεύσ, απϐ 

τουσ οπούουσ προϋκυψαν τελικϊ οι πρωτοπλανότεσ. 

Εξαιτύασ τησ βαρυτικόσ ςυςτολόσ τουσ και τησ διϊςπαςησ των 

ραδιενεργών ςτοιχεύων που περιεύχαν, η θερμοκραςύα ςτο 

εςωτερικϐ των πρωτοπλανητών ϊρχιςε να αυξϊνεται, με 

αποτϋλεςμα η πρϐτερη αεριώδησ ό ρευςτό μορφό τουσ να 

μεταβϊλλεται ςε, περύπου, ςφαιρικό, και τα βαριϊ μϋταλλα (κυρύωσ 

ςύδηροσ και νικϋλιο) να ςυγκεντρωθοϑν ςτο κϋντρο τουσ. 

Έτςι, οι αεριώδεισ γύγαντεσ πλανότεσ (Δύασ, Κρϐνοσ, Ουρανϐσ και 

Ποςειδώνασ) ςχηματύςθηκαν ςτισ εξωτερικϋσ ψυχρϐτερεσ περιοχϋσ 

του ηλιακοϑ νεφελώματοσ πρωτϑτερα απϐ τουσ γόινουσ πλανότεσ 

(Ερμόσ, Αφροδύτη, Γη, Άρησ), οι οπούοι δεν πρϐλαβαν να 

ςυγκεντρώςουν μεγϊλο ποςϐτητα ϑλησ, ενώ ο ηλιακϐσ ϊνεμοσ 

ςϊρωςε την επιφϊνειϊ τουσ με αποτϋλεςμα να χϊςουν την 

ατμϐςφαιρϊ τουσ και να ψυχθοϑν επιφανειακϊ. Αυτϐσ εύναι και ο 

λϐγοσ που ςτουσ γόινουσ πλανότεσ επικρατοϑν τα πετρώδη και 

ςιδηροϑχα υλικϊ, ενώ ςτουσ αεριώδεισ γύγαντεσ ενώςεισ πλοϑςιεσ ςε 

υδρογϐνο. 

Παρϐμοια, ςε μικρϐτερη κλύμακα, πρϋπει να ςχηματύςθηκαν και οι 

δορυφϐροι και δακτϑλιοι των πλανητών τησ οικογϋνειασ του Δύα, με 

την ϑπαρξη πρωτοπλανητικών δύςκων γϑρω απϐ τουσ πλανότεσ, οι 

οπούοι ςυμπυκνώθηκαν ςε μικρϐτερα κομμϊτια ςχηματύζοντασ τουσ 

«δορυφοροειδεύσ» και ςτη ςυνϋχεια τουσ δορυφϐρουσ. 

Απϐ τα εναπομεύναντα αντικεύμενα του Ηλιακοϑ Νεφελώματοσ, τα 

λεγϐμενα «μπϊζα», μερικϊ ςυγκροϑςθηκαν με τουσ πλανότεσ και 

τουσ δορυφϐρουσ τουσ, ϊλλα εκτινϊχθηκαν βαρυτικϊ ϋξω απϐ το 

ηλιακϐ ςϑςτημα, ελϊχιςτα αποτελοϑν τουσ μετεωροειδεύσ, μερικϊ 

ςχηματύζουν την ζώνη των αςτεροειδών, κϊποια ςχημϊτιςαν τουσ 

νϊνουσ πλανότεσ και ϊλλα αποτϋλεςαν τουσ κομότεσ. 
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2.4γ Σο Ηλιακό μασ ύςτημα 

Όπωσ όδη αναφϋρθηκε, οι πλανότεσ του ηλιακοϑ μασ ςυςτόματοσ 

χωρύζονται ςε δϑο κατηγορύεσ: 

 Οι γόινοι ό εςωτερικού πλανότεσ, ςτουσ οπούουσ ανόκουν ο 

Ερμόσ, η Αφροδύτη, η Γη και ο Άρησ. Πρϐκειται για μικροϑσ 

πλανότεσ με λύγουσ δορυφϐρουσ και καθϐλου δακτυλύουσ. Οι 

πλανότεσ Ερμόσ και Αφροδύτη δεν ϋχουν καθϐλου δορυφϐρουσ, 

η Γη ϋχει ϋναν, την ελόνη, ενώ ο Άρησ ϋχει δϑο, τον Υϐβο και 

τον Δόμο. 

 Οι πλανότεσ τησ οικογϋνειασ του Δύα ό εξωτερικού πλανότεσ ό 

αεριώδεισ γύγαντεσ πλανότεσ, ςτουσ οπούου ανόκουν ο Δύασ, ο 

Κρϐνοσ, ο Ουρανϐσ και ο Ποςειδώνασ. Πρϐκειται για μεγϊλουσ 

πλανότεσ με μικρό πυκνϐτητα, ϐλοι εκ των οπούων ϋχουν 

δορυφϐρουσ και δακτυλύουσ. 

Σϐςο οι γόινοι ϐςο και οι εξωτερικού πλανότεσ περιφϋρονται γϑρω 

απϐ τον Ήλιο, αλλϊ και περιςτρϋφονται γϑρω απϐ τον εαυτϐ τουσ με 

«ορθό φορϊ», η οπούα εύναι αντύθετη απϐ εκεύνη των δεικτών του 

ρολογιοϑ, η οπούα ονομϊζεται ανϊδρομη. Εξαύρεςη ςτον κανϐνα 

αποτελοϑν οι πλανότεσ Αφροδύτη και Ουρανϐσ, οι οπούοι 

περιςτρϋφονται γϑρω απϐ τον ϊξονϊ τουσ με ανϊδρομη φορϊ, 

γεγονϐσ που οφεύλεται ςτο ϐτι ο ϊξονασ περιςτροφόσ τουσ 

ςχηματύζει με το επύπεδο τησ τροχιϊσ τουσ γωνύα μεγαλϑτερη των 

90ο (μοιρών). 

Ο ϊξονασ περιςτροφόσ των πλανητών και ο ϊξονασ τησ τροχιϊσ τουσ 

γϑρω απϐ τον Ήλιο ςχηματύζουν μεταξϑ τουσ γωνύα λύγων μοιρών 

που ονομϊζεται «λϐξωςη» και ςτην οπούα οφεύλεται η εναλλαγό των 

εποχών. 

 

Ερμόσ 

Ο πιο κοντινϐσ ςτον Ήλιο πλανότησ, ο Ερμόσ, εύναι ορατϐσ για λύγο 

ςτον ουρανϐ εύτε πριν απϐ την ανατολό του Ήλιου, εύτε αμϋςωσ μετϊ 

την δϑςη του, εξαιτύασ του ϐτι η γωνιώδησ απϐςταςό του απϐ αυτϐν 

εύναι πϊντα μικρϐτερη απϐ 28ο. Μποροϑμε επύςησ να τον 

παρατηρόςουμε, με τα κατϊλληλα μϋςα (χρόςη ειδικών ηλιακών 

φύλτρων ό με την προβολό του ειδώλου του Ήλιου πϊνω ςε 
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πϋταςμα), ωσ μαϑρη κηλύδα κατϊ την διϊβαςό του μπροςτϊ απϐ τον 

Ήλιο. 

Ωσ εςωτερικϐσ πλανότησ, παρουςιϊζει «φϊςεισ», ϐπωσ και η ελόνη. 

Η περύοδοσ περιςτροφόσ του γϑρω απϐ τον ϊξονϊ του υπολογύζεται 

ςτισ 58,65 ημϋρεσ, ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα του διαςτημικοϑ 

οχόματοσ Mariner 10 (1974- 1975). Όμωσ, επειδό βρύςκεται πολϑ 

κοντϊ ςτον ‘Ήλιο, ϋχει μικρό ακτύνα περιφορϊσ και περιςτρϋφεται 

πολϑ αργϊ γϑρω απϐ τον ϊξονϊ του, με αποτϋλεςμα να απαιτεύται 

περιςτροφό μεγαλϑτερη ό μικρϐτερη απϐ μύα πλόρη, προκειμϋνου να 

βρεθεύ ο Ήλιοσ ξανϊ ςτη ύδια θϋςη πϊνω απϐ τον ορύζοντα ενϐσ 

τϐπου του Ερμό. Αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ που η ηλιακό του ημϋρα 

διαρκεύ 176 ημϋρεσ. 

Η επιφϊνειϊ του καταλαμβϊνεται απϐ κρατόρεσ, ϐπωσ και αυτό τησ 

ελόνησ, χωρύσ ϐμωσ να διαθϋτει και τισ μεγϊλεσ ςεληνιακϋσ εκτϊςεισ 

λϊβασ (γνωςτϋσ και ωσ θϊλαςςεσ τησ ελόνησ). τουσ πυθμϋνεσ των 

κρατόρων που βρύςκονται κοντϊ ςτουσ πϐλουσ (ςε 20 κρατόρεσ του 

Β. Πϐλου), και ςτουσ οπούουσ η θερμοκραςύα βρύςκεται ςτουσ -170ο C 

εξαιτύασ τησ απουςύασ φωτϐσ κι ατμϐςφαιρασ, εντοπύςθηκαν, με την 

χρόςη ραντϊρ, πιθανϋσ επιφϊνειεσ πϊγου (πιθανϐν προερχϐμενεσ 

απϐ μεταφορϊ νεροϑ μϋςω πτώςησ κομητών), οι οπούεσ ϐμωσ, λϐγω 

του ϐτι μπορεύ να ςκεπϊζονταν απϐ ςτρώμα ςκϐνησ, δεν 

επιβεβαιώθηκαν απϐ το Mariner 10. 

Η θερμοκραςύα του, ανϊλογα με την μεγαλϑτερη και μικρϐτερη 

δυνατό απομϊκρυνςό του απϐ τον Ήλιο, μπορεύ να φτϊςει και τουσ 

460ο C, γεγονϐσ που ςε ςυνδυαςμϐ με την μικρό του μϊζα, οδόγηςε 

ςτην απώλεια τησ ατμϐςφαιρϊσ του ςτισ αρχικϋσ φϊςεισ τησ ζωόσ 

του. Η εναπομεύναςα ατμϐςφαιρα εύναι πολϑ αραιό, αποτελοϑμενη 

απϐ υδρογϐνο και όλιο. Ο  πυρόνασ του «ςιδερϋνιου» αυτοϑ πλανότη, 

που εύναι υπϋρπυκνοσ και τερϊςτιοσ- μεγαλϑτεροσ απϐ τη ςελόνη- 

,περιβϊλλεται απϐ ϋναν βραχώδη μανδϑα πϊχουσ περύπου 600 

χιλιομϋτρων και απϐ ϋναν λεπτϐ φλοιϐ πϊχουσ περύπου 60 

χιλιομϋτρων και αποτελεύται, κυρύωσ, απϐ ςύδερο. 

Σο μαγνητικϐ του πεδύο εύναι ιδιαύτερα αςθενϋσ, με ιςχϑ εκατϐ φορϋσ 

μικρϐτερη απϐ αυτοϑ τησ Γησ, ενώ ο μαγνητικϐσ ϊξονϊσ του δεν 

ςυμπύπτει με τον ϊξονα περιςτροφόσ του. 
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Αφροδύτη 

Μετϊ τον Ήλιο και την ελόνη, η Αφροδύτη εύναι το πιο λαμπερϐ 

ςώμα ςτον ουρανϐ, κϊνοντασ την εμφϊνιςό τησ ωσ Αποςπερύτησ 

μετϊ την δϑςη του Ηλύου ςτον δυτικϐ ορύζοντα, ό ωσ Αυγερινϐσ ό 

Άςτρο τησ Αυγόσ πριν απϐ την ανατολό του Ηλύου ςτον ανατολικϐ 

ορύζοντα. 

Θεωρεύται δύδυμη αδελφό τησ Γησ, καθώσ παρουςιϊζουν πολλϋσ 

ομοιϐτητεσ ςτισ διαςτϊςεισ και την εςωτερικό μορφολογύα, και εύναι 

γνωςτό με ονϐματα ϐπωσ «παρϊδοξοσ πλανότησ», εξαιτύασ τησ 

ανϊδρομησ περιςτροφόσ τησ, «εωςφϐροσ», και «πλανότησ του 

θερμοκηπύου». 

Κατϊ το «φαινϐμενο τησ διϊβαςησ» τησ, το οπούο λαμβϊνει χώρα ςε 

ζεϑγη με μεταξϑ τουσ διαφορϊ οκτώ χρϐνια ανϊ 100  ϋτη, μπορεύ 

κανεύσ να παρατηρόςει την Αφροδύτη ωσ κουκύδα που διαςχύζει τον 

ηλιακϐ δύςκο. 

Περιςτρϋφεται γϑρω απϐ τον ϊξονϊ τησ με ανϊδρομη φορϊ (ϐπωσ 

και ο πλανότησ Ουρανϐσ),  γεγονϐσ που προκλόθηκε απϐ την βύαιη 

ςϑγκρουςό τησ με κϊποιον μεγϊλο αςτεροειδό που προκϊλεςε το 

αναποδογϑριςμϊ τησ, κι ϋτςι η διϊρκεια τησ ημϋρασ ςτην Αφροδύτη 

εύναι μικρϐτερη τησ περιϐδου περιςτροφόσ τησ γϑρω απϐ τον ϊξονϊ 

τησ. 

Ωσ εςωτερικϐσ πλανότησ παρουςιϊζει φϊςεισ, ϐπωσ και η ελόνη, οι 

οπούεσ εύναι ορατϋσ με οποιοδόποτε τηλεςκϐπιο. 

Καθώσ η ατμϐςφαιρϊ τησ αποτελεύται κυρύωσ απϐ διοξεύδιο του 

ϊνθρακα, ςε ποςοςτϐ 96,4%  και ϊζωτο, ςε ποςοςτϐ 3,4%, η ηλιακό 

ακτινοβολύα εγκλωβύζεται προκαλώντασ το «φαινϐμενο του 

θερμοκηπύου». Εξαιτύασ αυτοϑ, η θερμοκραςύα ςτο ημιςφαύριο που 

αντικρύζει κϊθε φορϊ τον Ήλιο, κυμαύνεται γϑρω ςτουσ 500ο C, ενώ 

ςτο ϊλλο ςτουσ 200ο C και την ατμϐςφαιρϊ τησ ςαρώνουν δυνατού 

ϊνεμοι ταχϑτητασ 180km/h, βροχϋσ απϐ θειικϐ οξϑ και κεραυνού, οι 

οπούοι ςχηματύζονται ϐπωσ ακριβώσ και ςτην ατμϐςφαιρα τησ Γησ. 

Οι υψηλϋσ αυτϋσ θερμοκραςύεσ και η πυκνό τησ ατμϐςφαιρα, που 

ανακλϊ το 72% του προςπύπτοντοσ ηλιακοϑ φωτϐσ, την καθιςτοϑν 

ιδιαύτερα λαμπερό. 

την επιφϊνεια τησ δεςπϐζουν ψηλϊ βουνϊ, ϐπωσ το ϐροσ Maxwell 

με ϑψοσ 13 χιλιομϋτρων, απϐτομεσ χαρϊδρεσ, κυματοειδεύσ εδαφικϋσ 

ρυτιδώςεισ και πεδιϊδεσ απϐ παγωμϋνη λϊβα. 
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Άρησ 

Ο «κϐκκινοσ πλανότησ», ο Άρησ, εύναι ο τϋταρτοσ ςε απϐςταςη απϐ 

τον Ήλιο πλανότησ του ηλιακοϑ μασ ςυςτόματοσ, μετϊ την Γη. 

Παρϊ την φαινομενικό ανϊδρομη κύνηςό του ανϊμεςα ςτα αςτϋρια, 

την οπούα πρώτοσ παρατόρηςε και κατϋγραψε ο Αριςτοτϋλησ, αυτό 

δεν εύναι πραγματικό αλλϊ πολϑ περιςςϐτερο οφεύλεται ςτην 

περιφορϊ τησ Γησ γϑρω απϐ τον Ήλιο. Έτςι, ενώ ο Άρησ διαγρϊφει 

κανονικϊ την τροχιϊ του, απλϊ πιο αργϊ (1,88 ϋτη)φαύνεται ςαν ν 

αλλϊζει κατεϑθυνςη μϋςα ςτουσ ζωδιακοϑσ αςτεριςμοϑσ ό και κϊνει 

μερικϋσ παϑςεισ, ςε κϊποια ςημεύα, πριν αλλϊξει κατεϑθυνςη, οι 

οπούεσ ονομϊζονται «ςτηριγμού» ό «ςτϊςεισ». 

Ο Άρησ ϋχει την μιςό περύπου διϊμετρο τησ Γησ, η μϊζα του εύναι 

δϋκα φορϋσ μικρϐτερη, μύα πλόρησ περιςτροφό γϑρω απϐ τον ϊξονϊ 

του διαρκεύ περύπου ϐςο ϋνα εικοςιτετρϊωρο, αλλϊ το ϋτοσ του 

ιςοδυναμεύ με δϑο γόινα. 

Εξαιτύασ τησ αραιόσ του ατμϐςφαιρασ, η οπούα αποτελεύται κυρύωσ 

απϐ διοξεύδιο του ϊνθρακα (95%), ϊζωτο (2,7%) και αργϐ(1,6%), δεν 

απορροφϊ κι εξαςθενύζει το ηλιακϐ φωσ ςτο βαθμϐ που το κϊνει η 

Γη, κι ϋτςι η ημϋρα ςτον Άρη εύναι το ύδιο φωτεινό με αυτό τησ Γησ 

παρϊ την μεγαλϑτερη απϐςταςό του απϐ τον Ήλιο, ενώ η 

παρατόρηςη των χαρακτηριςτικών τησ επιφϊνειϊσ του καθύςτανται 

εϑκολη. Επιπλϋον, η αραιό αυτό ατμϐςφαιρα δεν μπορεύ να ζεςταθεύ, 

ενώ η ατμοςφαιρικό πύεςη εύναι τϐςο μικρό που δεν μπορεύ να 

διατηρόςει το νερϐ ςε υγρό κατϊςταςη. 

Η λϐξωςό του εύναι μϐλισ μύα μούρα μεγαλϑτερη απϐ τησ Γησ (24,6ο ) 

κι ϋτςι εμφανύζει εποχϋσ. Σο χειμώνα το διοξεύδιο του ϊνθρακα 

παγώνει και δημιουργεύ τισ χαρακτηριςτικϋσ λευκϋσ περιοχϋσ, οι 

οπούεσ περιορύζονται την Άνοιξη. 

Η μϋςη θερμοκραςύα του πλανότη εύναι -50ο C , κυμαινϐμενη μεταξϑ 

τουσ 25ο C το καλοκαύρι ςτον ιςημερινϐ και -130ο C τον χειμώνα 

ςτουσ πϐλουσ. Σο καλοκαύρι, οι μεταβολϋσ ςτη θερμοκραςύα 

δημιουργοϑν ιςχυροϑσ ανϋμουσ ταχϑτητασ ϋωσ και 320km/h, οι 

οπούοι μεταφϋρουν την ςκϐνη του εδϊφουσ ςτην ατμϐςφαιρα, 

δύνοντϊσ τησ διϊφορουσ καφεκϐκκινουσ χρωματιςμοϑσ και οι οπούοι, 

ϐμωσ, εύναι ακύνδυνοι, για τουσ μελλοντικοϑσ αςτροναϑτεσ εξαιτύασ 
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τησ μικρόσ πυκνϐτητασ του αϋρα ςτον Άρη που τουσ καθιςτϊ 

αδϑναμουσ. 

Έχουν πραγματοποιηθεύ πολλϋσ αποςτολϋσ για την ανύχνευςη νεροϑ 

και υποτυπώδουσ μορφόσ ζωόσ, καθώσ θεωρεύται ϐτι οι χαρϊδρεσ 

που ςκεπϊζουν την επιφϊνειϊ του αποτελοϑςαν κούτεσ ποταμών, το 

νερϐ των οπούων, πιθανϐν, να βρύςκεται ςτο υπϋδαφοσ του Άρη αλλϊ 

και κϊτω απϐ τα παγωμϋνα ςτρώματα διοξειδύου του ϊνθρακα. 

Φϊρη ςτα διαςτημικϊ οχόματα Opportunity και Spirit 

χαρτογραφόθηκε η επιφϊνεια του Άρη, ςτην οπούα, μεταξϑ ϊλλων, 

δεςπϐζει ϋνα τερϊςτιο βουνϐ (Olympus) 22 χιλιομϋτρων και μόκουσ 

600 χιλιομϋτρων και γιγαντιαύεσ χαρϊδρεσ μόκουσ μεγαλϑτερου των 

5000 χιλιομϋτρων και βϊθοσ 7 χιλιομϋτρων. 

Ένα ταξύδι ςτον Άρη διαρκεύ απϐ 6 ϋωσ 9 μόνεσ (ϋνα αντύςτοιχο ςτην 

ελόνη κρατϊει 4 ημϋρεσ). Η αρειανό ημϋρα εύναι μϐλισ 39 λεπτϊ 

μεγαλϑτερη απϐ την γόινη και οι εποχϋσ του διπλϊςιεσ ςε διϊρκεια, 

ενώ η βαρϑτητϊ ςτην επιφϊνειϊ του εύναι πολϑ μικρό. 

Ο Άρησ διαθϋτει δϑο μικροϑσ δορυφϐρουσ, τον Υϐβο και τον Δεύμο, οι 

οπούοι πιθανϐν να αποτελοϑν ςυλληφθϋντεσ αςτεροειδεύσ. 

 

Δύασ 

Ο πληςιϋςτεροσ ςτον Ήλιο αεριώδησ γύγαντασ, ο Δύασ, εύναι ο 

μεγαλϑτεροσ απϐ τουσ εξωτερικοϑσ πλανότεσ. Οι πλανότεσ αυτού 

αποτελοϑνται κυρύωσ απϐ υδρογϐνο και όλιο, ςε αναλογύα 

αντύςτοιχη με αυτό του αρχικοϑ νεφελώματοσ απϐ το οπούο προόλθε 

το ηλιακϐ μασ ςϑςτημα. Απϋχει απϐ τον Ήλιο 778 εκατομμϑρια 

χιλιϐμετρα (περύπου 5 αςτρονομικϋσ μονϊδεσ AU) και εύναι το πιο 

λαμπερϐ ςώμα μετϊ τη ελόνη και την Αφροδύτη 

Έχει διϊμετρο 11 φορϋσ μεγαλϑτερη και μϊζα 318 φορϋσ μεγαλϑτερη 

απϐ αυτό τησ Γησ. Η μϊζα του, μϊλιςτα, εύναι 2,5 φορϋσ μεγαλϑτερη 

απϐ τη ςυνολικό μϊζα ϐλων των υπολούπων πλανητών του ηλιακοϑ 

μασ ςυςτόματοσ. Αν ο Δύασ εύχε κατϊ 50 φορϋσ μεγαλϑτερη μϊζα απϐ 

αυτόν που διαθϋτει, θα ϋλαμπε ςαν ϋνα μικρϐ αυτϐφωτο αςτϋρι 

καθώσ θα διαμορφώνονταν ςτον πυρόνα του οι κατϊλληλεσ 

ςυνθόκεσ ϋναρξησ θερμοπυρηνικών αντιδρϊςεων. 

Η λϐξωςη του ϊξονα περιςτροφόσ του ωσ προσ τον ϊξονα του 

επιπϋδου τησ τροχιϊσ του εύναι μϐλισ 3ο κι ϋτςι δεν παρουςιϊζει 

εναλλαγό εποχών. Ένα ϋτοσ ςτον Δύα ιςοδυναμεύ με 12 γόινα, ενώ το 
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ημερονϑκτιϐ του μϐλισ 10 ώρεσ, εξαιτύασ τησ γρόγορησ περιςτροφόσ 

του γϑρω απϐ τον ϊξονϊ του, η οπούα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να 

βλϋπουμε τον δύςκο του Δύα πιο φαρδϑ ςτον ιςημερινϐ παρϊ ςτουσ 

πϐλουσ. 

Ο βραχώδησ πυρόνασ του αποτελεύ ϋνα μεύγμα ςιδόρου, πυρηνικών 

αλϊτων με κομμϊτια πϊγου απϐ νερϐ, αμμωνύασ και μεθανύου τα 

οπούα ϋχουν πϊρει μεταλλικό μορφό υπϐ την επύδραςη τησ 

τερϊςτιασ πύεςησ που επικρατεύ και η οπούα εύναι 45 εκατομμϑρια 

φορϋσ μεγαλϑτερη απϐ την ατμοςφαιρικό πύεςη τησ Γησ. Η 

ακτινοβολύα που εκπϋμπει ο Δύασ, εύναι μεγαλϑτερη απϐ αυτόν που 

δϋχεται απϐ τον Ήλιο, γεγονϐσ που οφεύλεται ςτην θερμικό 

ακτινοβολύα απϐ τον ςυρρικνοϑμενο πυρόνα του και ςτην 

ραδιενεργϐ θϋρμανςό του.  

Η ατμϐςφαιρϊ του αποτελεύται κατϊ 89,8% απϐ υδρογϐνο και 

10,2% όλιο με μικροποςϐτητεσ αμμωνύασ, μεθανύου και υδρατμών. 

τα εξωτερικϊ ςτρώματϊ τησ, η θερμοκραςύα φτϊνει ϋωσ και τουσ -

120ο C. Αυτό η πυκνό ατμϐςφαιρα μαζύ με τισ μεγϊλεσ ταχϑτητεσ που 

επικρατοϑν ςτισ εξωτερικϋσ, κυρύωσ, ςτιβϊδεσ του ιςημερινοϑ εύναι η 

αιτύα δημιουργύασ χαρακτηριςτικών ϋντονησ κυκλοφορύασ, ϐπωσ οι 

περύφημεσ ζώνεσ του. Πρϐκειται για μετακινοϑμενεσ, με 

διαφορετικϋσ ταχϑτητεσ, ζώνεσ νεφών αμμωνύασ, παρϊλληλεσ προσ 

τον ιςημερινϐ, οι οπούεσ αλλϊζουν ςυνεχώσ χρώμα και ςχόμα. το 

νϐτιο ημιςφαύριο, χαρακτηριςτικό εύναι η μεγϊλη κϐκκινη κηλύδα 

μόκουσ 25.000 χιλιομϋτρων, η οπούα εύναι ϋνασ τερϊςτιοσ 

αντικυκλώνασ, ύςοσ με το μϋγεθοσ τησ Γησ και ο οπούοσ εύναι ορατϐσ 

για περιςςϐτερα απϐ 340 χρϐνια (Voyager 1, Μϊρτιοσ 1979) . 

Επιπλϋον, εμφανύζει κι ϋνα ςϑςτημα λεπτών δακτυλύων. 

Σο μαγνητικϐ πεδύο του Δύα εύναι 1600 περύπου φορϋσ ιςχυρϐτερο 

απϐ τησ Γησ, και το οπούο, αλληλεπιδρώντασ με τον ηλιακϐ ϊνεμο, 

οδηγεύ ςτον ςχηματιςμϐ πολικοϑ ςϋλαοσ ςτον Δύα.  

Διαθϋτει περιςςϐτερουσ απϐ 63 δορυφϐρουσ, οι περιςςϐτεροι απϐ 

τουσ οπούουσ εύναι ςυλληφθϋντεσ, απϐ το βαρυτικϐ του πεδύο,  

αςτεροειδεύσ. Αρκετού απϐ αυτοϑσ περιφϋρονται κατϊ την ανϊδρομη 

φορϊ και γι’αυτϐ ονομϊζονται και «ανώμαλοι δορυφϐροι». 

Μεταξϑ των πιο γνωςτών δορυφϐρων εύναι η Ιώ, η Ευρώπη, ο 

Γανυμόδησ και η Καλλιςτώ, οι οπούοι ονομϊζονται και «γαλιλαώκού 
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δορυφϐροι» ό «ϊςτρα των Μεδύκων» επειδό πρώτοσ τουσ 

παρατόρηςε ο Γαλιλαύοσ το 1610. 

 

Κρόνοσ 

Ο «δακτυλιοφϐροσ γύγαντασ», ο Κρϐνοσ εύναι ο δεϑτεροσ 

μεγαλϑτεροσ πλανότησ ςε μϋγεθοσ, μετϊ τον Δύα, με διϊμετρο 

130.000 χιλιομϋτρων (ύςη με 9 φορϋσ τη διϊμετρο τησ Γησ) και ϐγκο 

730 φορϋσ μεγαλϑτερο τησ Γησ. Παρϊ το μεγϊλο του μϋγεθοσ, ϐμωσ, 

εύναι εξαιρετικϊ ελαφρϑσ και θα μποροϑςε, ενδεικτικϊ, να επιπλεϑςει 

ςτα νερϊ ενϐσ φανταςτικοϑ υδϊτινου ωκεανοϑ. 

Ο Κρϐνοσ εύναι ορατϐσ με γυμνϐ μϊτι, και ϐταν εύναι καλϊ ορατού οι 

δακτϑλιού του εύναι το πιο λαμπερϐ ςώμα μετϊ τη ελόνη, την 

Αφροδύτη, τον Δύα, τον Άρη και τουσ αςτϋρεσ εύριο και Κϊνωπο (ο 

οπούοσ δεν εύναι ορατϐσ απϐ την χώρα μασ). 

Η απϐςταςό του απϐ τον Ήλιο υπολογύζεται ςε 9,4 AU, ενώ μύα 

πλόρησ περιςτροφό γϑρω απϐ αυτϐν διαρκεύ περύπου 29,5 γόινα ϋτη. 

Η περιςτροφό του ϐμωσ γϑρω απϐ τον ϊξονϊ του εύναι τϐςο 

γρόγορη, ώςτε μύα η διϊρκεια τησ ημϋρασ ςτον Κρϐνο υπολογύζεται 

ςε κϊτι λύγο περιςςϐτερο των 10 ωρών. Αυτό η μεγϊλη ταχϑτητα 

περιςτροφόσ του, καθώσ και η ρευςτό του κατϊςταςη, ϋχουν ωσ 

αποτϋλεςμα να εμφανύζει ςχόμα ελλειψοειδϋσ. 

Σο επύπεδο τησ τροχιϊσ του γϑρω απϐ τον Ήλιο, ταυτύζεται ςχεδϐν 

με αυτϐ τησ Γησ, ενώ ο ϊξονασ περιςτροφόσ του ςχηματύζει γωνύα 

26,7ο με τον ϊξονα του επιπϋδου τησ τροχιϊσ του, με αποτϋλεςμα να 

εμφανύζει το φαινϐμενο των εποχών. 

Όπωσ και ο Δύασ, αποτελεύται κυρύωσ απϐ υδρογϐνο και όλιο, με 

μικροποςϐτητεσ αμμωνύασ, μεθανύου, διοξειδύου του ϊνθρακα και 

ύχνη νεροϑ. Η θερμοκραςύα ςτα ανώτερα τμόματα τησ ατμϐςφαιρϊσ 

του κυμαύνεται ςτουσ -180ο C, ενώ φαύνεται να απελευθερώνει, ϐπωσ 

και ο Δύασ, μεγαλϑτερη ενϋργεια προερχϐμενη, πιθανϐν, απϐ την 

πυρηνικό του ςυςτολό ό τη βϑθιςη του ηλύου εντϐσ του μϋςου 

ςτρώματοσ του υγροϑ υδρογϐνου ςτο εςωτερικϐ του.  

Ο πυρόνασ του Κρϐνου εύναι μικρϐσ με την διϊμετρο του να 

υπολογύζεται ςε 25.000 χιλιϐμετρα, και αποτελεύται απϐ πυριτικϊ 

ϊλατα, μϋταλλα και μορφϋσ πϊγου. Η θερμοκραςύα του εύναι περύπου 

14.000ο C  και η πύεςη του 10 εκατομμϑρια φορϋσ μεγαλϑτερη τησ 

ατμοςφαιρικόσ πύεςησ τησ Γησ. 
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Σα ςωματύδια ςτην ατμϐςφαιρϊ του ανακλοϑν το φωσ ςε 

διαφορετικϊ μόκη κϑματοσ με αποτϋλεςμα να δημιουργοϑνται 

ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϋσ λωρύδεσ νεφών ςε αυτόν. Σα εξωτερικϊ 

ϐρια των νεφών αυτών εύναι αυτϐ που παρατηροϑμε ωσ «επιφϊνεια» 

του Κρϐνου. Επιπλϋον,  διαθϋτει μύα κϐκκινη ελλειψοειδό κηλύδα με 

μόκοσ μικρϐτερο του ¼ τησ κηλύδασ του Δύα. 

Ο ϊξονασ του μαγνητικοϑ του πεδύου, το οπούο δεν εύναι ϐςο ϋντονο 

ϐςο του Δύα, ςυμπύπτει με τον ϊξονα περιςτροφόσ του, 

χαρακτηριςτικϐ ιδιαύτερα ςπϊνιο. 

Φαρακτηριςτικού εύναι οι δακτϑλιοι του Κρϐνου, οι οπούοι 

αποτελοϑνται απϐ παγοκρυςτϊλλουσ, μϐρια ςκϐνησ και βρϊχουσ που 

περιφϋρονται γϑρω και πϊνω ςτο ιςημερινϐ του επύπεδο. Πρώτοσ 

τουσ παρατόρηςε ο Γαλιλαύοσ το 1610. Η διακριτϐτητα μεταξϑ τουσ 

εξαρτϊται απϐ την κλύςη του επιπϋδου τουσ ωσ προσ το επύπεδο τησ 

τροχιϊσ τησ Γησ, και καθώσ κϊθε 14- 15 χρϐνια η κλύςη αυτό 

μηδενύζεται με αποτϋλεςμα να φαύνονται ςαν μύα λεπτό γραμμό, οι 

επύγειοι παρατηρητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα να φωτογραφόςουν τον 

Νϐτιο Πϐλο του Κρϐνου και τη νϐτια ϐψη των δακτυλύων μϐνο κϊθε 

30 χρϐνια. Σο 1675 ο αςτρονϐμοσ Cassini ανακϊλυψε ϋνα χώριςμα 

ανϊμεςα ςτουσ δακτυλύουσ και το οπούο ονομϊςθηκε μετϊ απϐ 

αυτϐν ωσ «χώριςμα Cassini». Μετϋπειτα αποςτολϋσ ϐπωσ το Voyager 

1 και 2 αποκϊλυψαν ϐτι οι δακτϑλιοι εύναι αρκετϊ πιο ςϑνθετοι και 

αποτελοϑνται απϐ χιλιϊδεσ ϊλλουσ δακτυλύουσ, με το μϋγεθοσ των 

ςωματιδύων που τουσ απαρτύζουν να ξεκινϊει απϐ λεπτοϑσ κϐκκουσ 

ςκϐνησ και να καταλόγει ςε ςώματα διαμϋτρου δεκϊδων 

χιλιομϋτρων. Η δημιουργύα των δακτυλύων μπορεύ να οφεύλεται εύτε 

ςτην καταςτροφό ενϐσ ό περιςςοτϋρων δορυφϐρων του Κρϐνου απϐ 

τισ παλιρροιογϐνεσ δυνϊμεισ του, εύτε ςτο ϐτι, πιθανϐτερα, οι 

παλιρροιογϐνεσ δυνϊμεισ του δεν επϋτρεψαν ςτο υλικϐ που υπόρχε 

ςτην περιοχό αυτό, κατϊ την εποχό τησ δημιουργύασ του πλανότη, να 

ςυμπυκνωθεύ και να οδηγόςει ςτην δημιουργύα ενϐσ ακϐμη 

δορυφϐρου. 

Ο Κρϐνοσ διαθϋτει γϑρω ςτουσ 60 δορυφϐρουσ με πιο μεγϊλουσ και 

χαρακτηριςτικοϑσ τον Σιτϊνα(ο δεϑτεροσ μεγαλϑτεροσ δορυφϐροσ 

του ηλιακοϑ μασ ςυςτόματοσ μετϊ τον Γανυμόδη του Δύα), με 

μϋγεθοσ μεγαλϑτερο του πλανότη Ερμό και τον Εγκϋλαδο, ο οπούοσ, 
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μϊλιςτα,  παρουςιϊζει ενεργό ηφαιςτειακό δραςτηριϐτητα. Αρκετού 

δορυφϐροι του εύναι μικρϊ ςώματα, μετεωροειδεύσ ό αςτεροειδεύσ.  

 

 

Ουρανόσ 

Ο τρύτοσ ςε μϋγεθοσ πλανότησ του ηλιακοϑ μασ ςυςτόματοσ, ο 

Ουρανϐσ ανακαλϑφθηκε το 1781 απϐ τον παρατηρηςιακϐ 

αςτρονϐμο και μουςικϐ Herschel. 

Ο Ουρανϐσ πόρε το ϐνομϊ του κατϊ την γενεαλογικό ςειρϊ, αφοϑ ο 

Ουρανϐσ όταν ο πατϋρασ του Κρϐνου( και ο Κρϐνοσ ο πατϋρασ του 

Δύα).  

Η απϐςταςό του απϐ τον Ήλιο εύναι 2900 εκατομμϑρια χιλιϐμετρα 

(19 AU) , η διϊμετρϐσ του εύναι 51.000 χιλιϐμετρα και ο ϐγκοσ του 

50,7 φορϋσ μεγαλϑτεροσ απϐ τησ Γησ. 

Ένα ϋτοσ ςτον Ουρανϐ ιςοδυναμεύ με 84 γόινα ϋτη, ενώ μύα πλόρησ 

περιςτροφό γϑρω απϐ τον ϊξονϊ του διαρκεύ μϐλισ 17 ώρεσ. 

Ο ϊξονασ περιςτροφόσ του βρύςκεται ςχεδϐν πϊνω ςτο επύπεδο τησ 

τροχιϊσ του, περιςτρϋφεται δηλαδό ανϊςτροφα, προσ τα πύςω ςε 

ςχϋςη με τουσ ϊλλουσ πλανότεσ. Η μαγϊλη αυτό κλύςη του ϊξονα 

περιςτροφόσ του οφεύλεται ςτην ςϑγκρουςη του πλανότη με κϊποιο 

ϊλλο μεγϊλο ςώμα κατϊ τον πρώτο καιρϐ τησ δημιουργύασ του. Έτςι, 

το ϋνα ημιςφαύριο του ϋχει για 42 ολϐκληρα ϋτη ημϋρα και το ϊλλο 

νϑχτα. 

Ο πυρόνασ του εύναι ςτϋρεοσ , αποτελοϑμενοσ απϐ ςύδηρο και 

πυρύτιο, ενώ η πύεςό του εύναι 20 εκατομμϑρια φορϋσ μεγαλϑτερη 

απϐ την ατμοςφαιρικό πύεςη τησ Γησ. Παρϊ την μεγϊλη αυτό πύεςη, 

δεν εύναι αρκετό για να υγροποιηθεύ το υδρογϐνο, με αποτϋλεςμα το 

μαγνητικϐ του πεδύο να εύναι εξαιρετικϊ αςθενϋσ (10 φορϋσ 

αςθενϋςτερο απϐ αυτϐ τησ Γησ) και οφειλϐμενο ςτην ϑπαρξη ενϐσ 

ρευςτοϑ κελϑφουσ ηλεκτρικϊ φορτιςμϋνων ςωματιδύων νεροϑ, 

μεθανύου και αμμωνύασ που περιβϊλλει τον πυρόνα του. 

Η ατμϐςφαιρϊ του πϊχουσ 9000 χιλιομϋτρων αποτελεύται απϐ αϋρια 

υδρογϐνου, μεθανύου, αμμωνύασ και υδρατμοϑσ ςε μορφό 

παγοκρυςτϊλλων. 

Ο Ουρανϐσ διαθϋτει και αυτϐσ δακτυλύουσ ,τουλϊχιςτον 11, οι οπούοι 

ϐμωσ εύναι αρκετϊ λεπτού και αμυδρού εν ςυγκρύςει με του Κρϐνου, 
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ϐπωσ μασ αποκϊλυψε το Voyager 2 το 1986, ϐταν πϋραςε κοντϊ απϐ 

τον πλανότη. 

Σο Voyager 2 (1986) ανακϊλυψε επύςησ τουσ 10 απϐ τουσ 27 

ςυνολικϊ δορυφϐρουσ του Ουρανοϑ, με πιο ενδιαφϋροντεσ τη 

Μιρϊντα, η οπούα παρουςιϊζει ϋντονη και ανεξόγητη γεωλογικό 

δραςτηριϐτητα και την Κορδηλύα, η οπούα εύναι και ο πιο κοντινϐσ, 

ςτον Ουρανϐ, δορυφϐροσ. 

 

Ποςειδώνασ 

Θεωρεύται δύδυμοσ πλανότησ με τον Ουρανϐ και παρατηρόθηκε για 

πρώτη φορϊ ςτισ 23 επτεμβρύου 1846. Ο τελευταύοσ πλανότησ του 

ηλιακοϑ μασ ςυςτόματοσ, ο Ποςειδώνασ, βρύςκεται 4,5 

διςεκατομμϑρια χιλιϐμετρα (30 AU) μακριϊ απϐ τον Ήλιο . 

Περιφϋρεται γϑρω απϐ αυτϐν ςε 164,79 ϋτη, ενώ περιςτρϋφεται 

γϑρω απϐ τον ϊξονϊ του ςε 16 ώρεσ. 

Η ατμϐςφαιρϊ του αποτελεύται κυρύωσ απϐ υδρογϐνο ςε ποςοςτϐ 

85%, όλιο ςε ποςοςτϐ 13% και μεθϊνιο 2%. Σο μπλε του χρώμα 

οφεύλεται κυρύωσ ςτην απορρϐφηςη του ερυθροϑ φωτϐσ απϐ το 

μεθϊνιο τησ ατμϐςφαιρασ. 

Ο πυρόνασ του εύναι πιθανϐτερα ϋνασ ςτϋρεοσ πυρόνασ ςιδόρου και 

πυρηνικών αλϊτων, και περιβϊλλεται απϐ ϋνα λεπτϐ ςτρώμα 

μεθανύου, αμμωνύασ και νεροϑ, ϐπωσ και του Ουρανοϑ. ε αυτϐ 

οφεύλεται και το μαγνητικϐ του πεδύο, το οπούο εύναι το πιο αςθενϋσ 

μεταξϑ των αεριωδών γιγϊντων, και με ϋνταςη ύςη με το 1/5 αυτόσ 

του γόινου μαγνητικοϑ πεδύου. Ο ϊξονασ του ςχηματύζει γωνύα 

περύπου 50ο με τον ϊξονα περιςτροφόσ του και, ϐλωσ παραδϐξωσ, 

δεν διϋρχεται απϐ το κϋντρο του πλανότη. 

Όπωσ και οι ϊλλοι αεριώδεισ γύγαντεσ, ϋτςι και ο Ποςειδώνασ 

εκπϋμπει ακτινοβολύα περύπου διπλϊςια απϐ αυτόν που δϋχεται απϐ 

τον Ήλιο, ενώ η θερμοκραςύα του μπορεύ να φτϊςει τουσ -220ο C. 

Σο Voyager 2, μϋςα απϐ τισ φωτογραφύεσ που ςυνϋλεξε, αποτϋλεςε 

το μϋςο πληροφοριοδϐτηςόσ μασ για τον Ποςειδώνα, ϐταν τον 

επιςκϋφθηκε ςτισ 25 Αυγοϑςτου του 1989. Σα φαινϐμενα που πιο 

ϋντονα καταγρϊφηκαν όταν αυτϊ των ταχϋων ανϋμων και των 

εκτεταμϋνων καταιγύδων. Επιπλϋον, εντυπωςιακό εύναι η Μεγϊλη 

κοτεινό Κηλύδα ςτο Βϐρειο ημιςφαύριο του πλανότη, με διϊμετρο 

ύςη με τη διϊμετρο τησ Γησ, αλλϊ και μύα μικρϐτερη ςτο Νϐτιο 
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ημιςφαύριϐ του. Ο πλανότησ περιβϊλλεται επύςησ απϐ ϋνα ςϑςτημα 

πϋντε δακτυλύων, οι οπούοι εμφανύζουν τϐξα διαφορετικόσ 

λαμπρϐτητασ εξαιτύασ τησ ανομοιϐμορφησ κατανομόσ των 

ςωματιδύων που τουσ αποτελοϑν. 

Ο Ποςειδώνασ διαθϋτει τουλϊχιςτον 13 δορυφϐρουσ, με μεγαλϑτερο 

τον Σρύτωνα, ο οπούοσ χαρακτηρύζεται και ωσ «το ϊλλο μιςϐ του 

Ποςειδώνα». Έχει την πιο ψυχρό επιφϊνεια που ϋχει μετρηθεύ ςτο 

ηλιακϐ μασ ςϑςτημα (-235ο C) και οι επύπεδεσ εκτϊςεισ του εύναι 

ςκεπαςμϋνεσ απϐ πϊγο νεροϑ, ςκληρϐ ςαν γρανύτη (Voyager 2 ). 

 

Αςτεροειδεύσ 

Πρϐκειται για περιςςϐτερα απϐ 100.000 ςώματα που περιφϋρονται 

ςε τροχιϋσ γϑρω απϐ τον Ήλιο, με μϋςη απϐςταςη απϐ αυτϐν τισ 2.8 

αςτρονομικϋσ μονϊδεσ, ενώ περιςτρϋφονται και γϑρω απϐ τον ϊξονϊ 

τουσ.  το ηλιακϐ μασ ςϑςτημα ςυναντώνται κυρύωσ μεταξϑ τησ 

τροχιϊσ του Άρη και του Δύα. Μερικού απϐ αυτοϑσ ϋχουν και 

δορυφϐρουσ, μικρϐτερουσ δηλαδό αςτεροειδεύσ, οι οπούοι βρϋθηκαν 

παγιδευμϋνοι απϐ το βαρυτικϐ τουσ πεδύο. 

Σο ςχόμα τουσ εύναι ϐμοιο με αυτϐ ενϐσ μικροϑ, ακανϐνιςτου ςε 

ςχόμα,  βρϊχου και την επιφϊνειϊ τουσ διϋπουν ςχιςμϋσ και 

κρατόρεσ διαφϐρων μεγεθών, οι οπούοι ςχηματύςτηκαν κατϊ την 

ςϑγκρουςό τουσ με ϊλλα μικρϐτερα ςώματα. 

Ανϊλογα με την χημικό τουσ ςϑςταςη, ϋχουν και διαφορετικϊ 

χρώματα και μικρό λαμπρϐτητα, εξαιρουμϋνησ τησ Εςτύασ, η οπούα 

και εύναι οριακϊ ορατό υπϐ ιδανικϋσ παρατηρηςιακϋσ ςυνθόκεσ. 

Η ζώνη των αςτεροειδών παρουςιϊζει κενϊ τα οπούα ονομϊζονται 

κενϊ Kirkwood, γεγονϐσ που υποδηλώνει ϐτι δεν εύναι ομαλϊ 

κατανεμημϋνοι, αλλϊ, αντύ αυτοϑ, ςχηματύζουν ομϊδεσ ό οικογϋνειεσ.  

Η πτώςη ενϐσ μεγϊλου αςτεροειδοϑσ ςτη γη ςυνεπϊγεται μεγϊλεσ 

και δραματικϋσ επιπτώςεισ για τον πλανότη μασ, αρκεύ κανεύσ να 

ςκεφτεύ ϐτι η εξαφϊνιςη ολϐκληρου του γϋνουσ των δεινοςαϑρων 

οφεύλεται ςτην πτώςη ενϐσ μεγϊλου αςτεροειδοϑσ ςτη χερςϐνηςο 

Yucatan του Μεξικοϑ. Μύα τϋτοια πτώςη θα ςυνοδευτεύ απϐ ςϑννεφα 

ςκϐνησ, τα οπούα θα δημιουργηθοϑν κατϊ την ςϑγκρουςη, και τα 

οπούα μποροϑν να παραμεύνουν ςτην ατμϐςφαιρα για μόνεσ ό και 

χρϐνια με δραματικϋσ ςυνϋπειεσ τϐςο ςτην αλλαγό τησ 

θερμοκραςύασ αλλϊ και την αλλαγό ολϐκληρου του κλύματοσ. 
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Με την ςϑγχρονη ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ γϑρω απϐ την 

παρακολοϑθηςη και καταγραφό των αςτεροειδών, εύμαςτε ςόμερα 

ςε θϋςη να προβλϋψουμε κι απομακρϑνουμε ϋγκαιρα ϋναν τϋτοιο 

αςτεροειδό ό κομότη. 

 

Κομότεσ 

Η λϋξη «κομότησ» προϋρχεται απϐ την αρχαύα ελληνικό γλώςςα και 

ουςιαςτικϊ ςημαύνει αςτϋρασ με μακριϊ κϐμη. Αυτϊ τα ακανϐνιςτα 

και τερϊςτια ουρϊνια ςώματα προϋρχονται κυρύωσ απϐ τη ζώνη του 

Kuiper και το νϋφοσ του Oort.  

Η ζώνη του Kuiper , η οπούα βρύςκεται πϋρα απϐ την τροχιϊ του 

Ποςειδώνα,  εύναι αυτό απϐ την οπούα προϋρχονται οι περιςςϐτεροι 

περιοδικού κομότεσ βραχεύασ περιϐδου, δηλαδό περιϐδου μικρϐτερησ 

των 150 ετών.  

Απϐ το νϋφοσ του Oort, προϋρχονται οι περιςςϐτεροι περιοδικού 

κομότεσ μακρϊσ περιϐδου, μεγαλϑτερησ δηλαδό των 150 ετών.  

Η ςυςτατικό ϑλη των κομητών αποτελεύ απομεινϊρι του αρχικοϑ 

ηλιακοϑ νεφελώματοσ, το οπούο δεν ϋλαβε μϋροσ ςτην δημιουργύα 

του υπϐλοιπου ηλιακοϑ ςυςτόματοσ. Η μορφό τουσ εξαρτϊται και 

απϐ την απϐςταςη τουσ απϐ τον Ήλιο. Αρχικϊ ϋχουν την μορφό ενϐσ 

τερϊςτιου «βρώμικου» παγϐβουνου, αποτελοϑμενου απϐ παγωμϋνα 

αϋρια και ςκϐνη. Καθώσ πληςιϊζει τον Ήλιο θερμαύνεται, με 

αποτϋλεςμα ο πϊγοσ να εξαχνώνεται ςχηματύζοντασ γϑρω του ϋνα 

διαςτελλϐμενο νϋφοσ αερύου και ςκϐνησ, το οπούο αποτελεύ την κϐμη 

του κομότη, η οπούα ςε ςυνδυαςμϐ με τον πυρόνα του αποτελοϑν 

την κεφαλό του κομότη. Εξαιτύασ ϐμωσ του ηλιακοϑ ανϋμου, η ςκϐνη 

και τα αϋρια ωθοϑνται προσ τα πύςω ςχηματύζοντασ μύα ό δϑο 

μακριϋσ ουρϋσ αντύθετα προςανατολιζϐμενεσ απϐ τον Ήλιο. Οι ουρϋσ 

αυτϋσ διακρύνονται ςε δϑο κατηγορύεσ: οι ουρϋσ τϑπου Ι (ουρϊ 

πλϊςματοσ), οι οπούεσ εύναι ευθϑγραμμεσ και φθϊνουν ςε μόκοσ 

μερικϋσ εκατοντϊδεσ χιλιϐμετρα και οι ουρϋσ τϑπου ΙΙ (ουρϊ ςκϐνησ), 

οι οπούεσ ϋχουν καμπϑλο ςχόμα και φθϊνουν ςε μόκοσ μερικϋσ 

δεκϊδεσ χιλιϐμετρα και πολϑ μικρό πυκνϐτητα. Κατϊ την 

απομϊκρυνςό του ο κομότησ χϊνει την ουρϊ του και επιςτρϋφει ςτη 

φϊςη του «βρώμικου» παγϐβουνου. 
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Μεταξϑ των πιο γνωςτών κομητών ςυγκαταλϋγονται κομότησ του 

Halley, ο οπούοσ οφεύλει το ϐνομϊ του ςτον Άγγλο αςτρονϐμο 

Edmond Halley και ο κομότησ του Hale- Bopp. 

 

Μετϋωρα και μετεωρύτεσ 

Σα μετϋωρα ό μετεωροειδό εύναι μικρϊ κομμϊτια λύθων και ςκϐνησ, 

τα οπούα αφόνουν κατϊ το πϋραςμϊ τουσ οι κομότεσ. 

Παρϐτι οι πιθανϐτητεσ να ςυγκρουςτεύ η Γη με ϋναν κομότη εύναι 

μικρϋσ, αντύθετα, ςυναντϊται πολϑ ςυχνϊ, κατϊ την περιοδικό τησ 

τροχιϊ γϑρω απϐ τον Ήλιο, με τισ τροχιϋσ αυτών, με ςυνϋπεια τα 

υπολεύμματϊ τουσ (μετϋωρα), να ειςϋρχονται ςτο εςωτερικϐ τησ 

ατμϐςφαιρϊσ τησ με ταχϑτητεσ μεταξϑ των 12 και 72 km/sec. Κατϊ 

την εύςοδϐ τουσ, εξαιτύασ τησ τριβόσ με τα μϐρια τησ ατμϐςφαιρασ, 

καύγονται και εξαερώνονται ςχηματύζοντασ το φωτεινϐ ύχνοσ των 

μετεωροειδών, κι ϋτςι ϋχουμε τισ γνωςτϋσ βροχϋσ μετεώρων ό 

διαττϐντων αςτϋρων. Παρϐτι η περιςςϐτερη μετεωρικό ϑλη καύγεται 

κατϊ την εύςοδο τησ ςτην γόινη ατμϐςφαιρα, οριςμϋνα μεγαλϑτερα 

μετϋωρα δεν προλαβαύνουν να διαλυθοϑν πλόρωσ, με αποτϋλεςμα να 

ςυγκροϑονται με την επιφϊνεια τησ γησ ςχηματύζοντασ κρατόρεσ. 

Σϋτοια μετϋωρα ονομϊζονται μετεωρύτεσ. 

Παρϐλα αυτϊ δεν προϋρχονται ϐλα τα μετϋωρα απϐ τα υπολεύμματα 

των κομητών. Για παρϊδειγμα, τα λεγϐμενα πεφταςτϋρια εύναι 

ςυνόθωσ απομεινϊρια του αρχικοϑ ηλιακοϑ νεφελώματοσ ό 

προϋρχονται απϐ περιςταςιακϋσ ςυγκροϑςεισ αςτεροειδών και 

αποτελοϑνται απϐ ςκϐνη και πϋτρεσ.  
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Ενϐτητα 3  

 

3.Σι είναι ένα «ρομπότ» 

 

«Ρομπϐτ εύναι μύα επαναπρογραμματιζϐμενη πολϑ- λειτουργικό 

χειριςτικό διϊταξη, ςχεδιαςμϋνη για τη μετακύνηςη υλικών, 

εξαρτημϊτων, εργαλεύων και εξειδικευμϋνων διατϊξεων, μϋςω 

μεταβλητών, προγραμματιζϐμενων κινόςεων για την εκτϋλεςη μύασ 

ςειρϊσ εργαςιών», ϐπωσ ορύζει το Ινςτιτοϑτο Ρομπϐτ ςτισ Ηνωμϋνεσ 

Πολιτεύεσ Αμερικόσ (Δελό, 2011). 

Σο αντύςτοιχο λόμμα ςτην βικιπαιδεύα αναφϋρει ϐτι «Ρομπϐτ (robot) 

ονομϊζεται οποιαδόποτε μηχανικό ςυςκευό που μπορεύ να 

υποκαθιςτϊ τον ϊνθρωπο ςε διϊφορεσ εργαςύεσ. Ένα ρομπϐτ μπορεύ 

να δρϊςει κϊτω απϐ τον απευθεύασ ϋλεγχο ενϐσ ανθρώπου ό 

αυτϐνομα κϊτω απϐ τον ϋλεγχο ενϐσ προγραμματιςμϋνου 

υπολογιςτό». 

Σα ρομπϐτ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ώςτε να κϊνουν εργαςύεσ, 

οι οπούεσ εύτε εύναι δϑςκολεσ εύτε επικύνδυνεσ για να γύνουν 

απευθεύασ απϐ ϋναν ϊνθρωπο. Φρηςιμοποιοϑνται, επύςησ,  για να 

εκτελϋςουν εργαςύεσ ταχϑτερα ό φθηνϐτερα απ' ϐ,τι ο ϊνθρωποσ. 

Έτςι, μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτην αυτϐματη παραγωγό 

μεγϊλων ποςοτότων κϊποιου προώϐντοσ και με χαμηλϐτερο κϐςτοσ 

(για παρϊδειγμα, ςτισ αλυςύδεσ παραγωγόσ).(Wikipedia 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80

%CF%8C%CF%84 ). 

Η λϋξη ρομπϐτ προϋρχεται απϐ την τςϋχικη λϋξη robota (ρομπϐτα) 

που ςημαύνει εργαςύα. Καθιερώθηκε ωσ ϐροσ με την ςημερινό του 

ϋννοια το 1920 απϐ τον Σςϋχο θεατρικϐ ςυγγραφϋα Karel Čapek  ςτο 

ϋργο του "R.U.R." (Rossum's Universal Robots), ϐπου ςατιρύζει την 

εξϊρτηςη τησ κοινωνύασ απϐ τουσ μηχανικοϑσ εργϊτεσ (ρομπϐτ) τησ 

τεχνολογικόσ εξϋλιξησ και που τελικϊ εξοντώνουν τουσ δημιουργοϑσ 

τουσ. ε πολλϋσ ςϑγχρονεσ ςλαβικϋσ γλώςςεσ (π.χ. την πολωνικό) 

χρηςιμοποιεύται ςαν ϋκφραςη τησ καθημερινϐτητασ με την ϋννοια 

τησ ςκληρόσ δουλειϊσ. 

τισ μϋρεσ μασ, τα ρομπϐτ διαθϋτουν πλϋον και χαρακτηριςτικϊ 

ςτοιχεύα κοινωνικόσ εμφϊνιςησ και νοημοςϑνησ, τα οπούα τα 
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καθιςτοϑν ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ προςιτϊ και ωφϋλιμα ςτον μϋςο 

ϊνθρωπο. 

Γενικϊ, μύα ρομποτικό οντϐτητα, μϋςω των αιςθητόριων οργϊνων 

που διαθϋτει, λαμβϊνει πληροφορύεσ απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον, 

τισ οπούεσ επεξεργϊζεται μϋςω ενϐσ «ελεγκτό», μεταφρϊζοντϊσ τεσ 

και, εν ςυνεχεύα, μεταβαύνει ςε δρϊςεισ κι επενϋργειεσ ςτο εξωτερικϐ 

περιβϊλλον, με βϊςη τισ πληροφορύεσ αυτϋσ.  

Όλα τα ρομποτικϊ ςυςτόματα διϋπονται απϐ τουσ τρεισ νϐμουσ τησ 

ρομποτικόσ, ϐπωσ αυτού θεςπύςτηκαν απϐ τον Ρώςο ςυγγραφϋα 

επιςτημονικόσ φανταςύασ Isaak Asimov ( διόγημα"Runaround" 

,1942)  : 

1. Ένα ρομπϐτ, εύτε εν ενεργεύα, εύτε ςε αδρϊνεια, δεν θα βλϊψει 

ό προκαλϋςει κακϐ ςε ϊνθρωπο. 

2. Ένα ρομπϐτ οφεύλει να υπακοϑει ςε εντολϋσ δοςμϋνεσ απϐ 

ανθρώπινα ϐντα, με εξαύρεςη τισ περιπτώςεισ που οι εντολϋσ 

αυτϋσ αναιροϑν τον πρώτο νϐμο. 

3. Ένα ρομπϐτ πρϋπει να προςτατεϑει την ϑπαρξό του, ςτα 

πλαύςια ϐμωσ που η προςταςύα αυτό δεν ϋρχεται ςε 

ςϑγκρουςη με τον πρώτο ό τον δεϑτερο νϐμο (Δελό, 2011). 

 

3.1 Ρομπότ ςτην αρχαιότητα 

 

Ήδη απϐ τισ απαρχϋσ τησ ελληνικόσ αρχαιϐτητασ μπορεύ κανεύσ να 

ςυναντόςει αναφορϋσ ϑπαρξησ ρομποτικών μηχανών/ρομπϐτ, 

προελεϑςεωσ ϊγνωςτησ μϋχρι και ςόμερα.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϋνα απϐ τα πρώτα ρομπϐτ που αναφϋρονται ςτην 

ελληνικό μυθολογύα εύναι ο Σϊλωσ, ϋνασ μυθικϐσ φϑλακασ τησ 

Κρότησ, ο οπούοσ περιγρϊφεται ςαν ϋνασ  γιγϊντιοσ, ανθρωπϐμορφοσ 

γύγαντασ με ςώμα απϐ χαλκϐ( https://el.wikipedia.org/wiki). Επύςησ, 

οι αυτϐματοι τρύποδεσ του Ηφαύςτου. Πρϐκειται για 

προγραμματιζϐμενουσ, αυτοκινοϑμενουσ τρύποδεσ που ςϑμφωνα με 

τον Όμηρο καταςκεϑαςε ο Ήφαιςτοσ «με ρϐδεσ χρυςϋσ για να 

μποροϑν αυτϐματα να μπαύνουν ςτων θεών τη ςϑναξη και πϊλι 

μϐνοι τουσ να γυρνοϑν ςτο ούκημα». Η ανϊπτυξη και εφαρμογό απϐ 

τουσ Αλεξανδρινοϑσ μηχανικοϑσ (Υύλωνα, Ήρωνα) τησ ςχετικόσ 

τεχνολογύασ ςε αντύςτοιχα αυτοκινοϑμενα «οχόματα» μασ επιτρϋπει 

την υποθετικό αναςϑςταςό τουσ («Ήρων ο Αλεξανδρεϑσ, 
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Αυτοματοποιητικό», «Όμηροσ, Ιλιϊσ»,  

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0501001).  

Αναφορϋσ γύνονται, επιπλϋον, και ςτην καταςκευό  «χρυςών 

Βοηθών», χρυςών γυναικών/ θεραπαινύδων απϐ τον Ήφαιςτο, οι 

οπούεσ τον βοηθοϑςαν ςτο εργαςτόριϐ του, ενώ ταυτϐχρονα τον 

ςτόριζαν κατϊ την μετακύνηςό του και του προςϋφεραν ςυντροφιϊ. 

Μύα ϊλλη καταςκευό όταν αυτό των «μηχανικών ςκϑλων», τουσ 

οπούουσ, πϊλι, καταςκεϑαςε ο Ήφαιςτοσ και τουσ οπούουσ δώριςαν 

οι θεού ςτον βαςιλιϊ Αλκύνοο. 

Ο Όμηροσ αλλϊ και ο Πλατύνασ αναφϋρονται ςε κινοϑμενεσ κοϑκλεσ, 

υπϐ καταςκευό  Δαύδαλου για τα παιδιϊ του Μύνωα,  οι οπούεσ 

μποροϑςαν να μιλοϑν και να κινοϑνται, ενώ ςυχνϊ τισ ϋδεναν για να 

μην τισ χϊςουν. 

Ο Έλληνασ φιλϐςοφοσ και μαθηματικϐσ Αρχϑτασ (γϑρω ςτο 420 

π.Φ.) , ο πατϋρασ τησ μηχανολογύασ, όταν ο καταςκευαςτόσ μύα εκ 

των πρώτων αυτοπροωθοϑμενων ιπτϊμενων μηχανών, ενϐσ 

τεχνητοϑ ομοιώματοσ περιςτεριοϑ το οπούο μποροϑςε να πετϊξει 

ϋωσ και τα 200 μϋτρα (η πρώτη αυτϐνομη πτητικό μηχανό τησ 

ανθρωπϐτητασ). 

Μεταξϑ 150 και 100 π. Φ. τοποθετεύται και η καταςκευό του 

μηχανιςμοϑ των Αντικυθόρων, ο οπούοσ αποτελεύ τον αρχαιϐτερο 

γνωςτϐ πολϑπλοκο, πλανητικόσ λειτουργύασ, μηχανιςμϐ και 

αποκαλεύται ωσ ο πρώτοσ γνωςτϐσ αναλογικϐσ υπολογιςτόσ. Σα 

χαρακτηριςτικϊ καταςκευόσ του υποδηλώνει ϐτι εύχε 

καταςκευαςτεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ Ελληνιςτικόσ περιϐδου. 

ϑμφωνα με την wikipedia, «ο  μηχανιςμϐσ εύναι το αρχαιϐτερο 

ςωζϐμενο μηχϊνημα με γρανϊζια και, μϊλιςτα, ιδιαύτερα πολϑπλοκησ 

πλανητικόσ λειτουργύασ. Εύναι καταςκευαςμϋνοσ απϐ μπροϑντζο και 

βριςκϐταν εγκιβωτιςμϋνοσ ςε ξϑλινο πλαύςιο. Έχει προβληματύςει 

και ςυναρπϊςει πολλοϑσ ιςτορικοϑσ τησ επιςτόμησ και τησ 

τεχνολογύασ αφϐτου ανακαλϑφθηκε. Ήταν ϋνασ αναλογικϐσ 

υπολογιςτόσ, ϐςο και ψηφιακϐσ υπολογιςτόσ, ςχεδιαςμϋνοσ για να 

υπολογύζει και απεικονύζει τισ κινόςεισ των ουρανύων ςωμϊτων, τισ 

εκλεύψεισ ηλύου και ςελόνησ, καθώσ και φϊςεισ αυτόσ. Πρϐςφατεσ 

λειτουργικϋσ ανακαταςκευϋσ τησ ςυςκευόσ τεκμηριώνουν αυτό την 

ανϊλυςη. Απϐ τισ πρϐςφατεσ ϋρευνεσ καταρρύφθηκε η θεωρύα ϐτι 

εμπεριϋχει ϋνα διαφορικϐ γρανϊζι, ϐμωσ ο μηχανιςμϐσ τησ κύνηςησ 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0501001


67 
 

τησ ελόνησ εύναι ακϐμα εντυπωςιακϐτεροσ, καθώσ δύνει τη 

δυνατϐτητα μεταβλητόσ γωνιακόσ ταχϑτητασ ςτον ϊξονα που κινεύ 

τη ελόνη (δεϑτεροσ Νϐμοσ Κϋπλερ)». 

Επιπλϋον, επιγραμματικϊ ξεχωρύζουν οι παρακϊτω εφευρϋςεισ: Η 

αυτϐματη υπηρϋτρια του Υύλωνοσ (το πρώτο λειτουργικϐ ρομπϐτ 

τησ ιςτορύασ),ο υπολογιςτικϐσ μηχανιςμϐσ των Αντικυθόρων (ϋνα 

...laptop απϐ την αρχαιϐτητα),ο «ελληνικϐσ» ϊβακασ, το ςταθερϐ 

αυτϐματο θϋατρο του Ήρωνοσ (ο «κινηματογρϊφοσ» των αρχαύων 

Ελλόνων), το κινητϐ αυτϐματο θϋατρο του Ήρωνοσ (το 

αυτοπλοηγοϑμενο αυτοκύνητο - κουκλοθϋατρο των αρχαύων 

Ελλόνων),η αιολϐςφαιρα του Ήρωνοσ (η πρώτη ατμομηχανό τησ 

ανθρωπϐτητασ),ο αςτρολϊβοσ του Πτολεμαύου (το G.P.S. των 

αρχαύων Ελλόνων), ο τετρϊντασ του Ιππϊρχου (ο πρώτοσ εντοπιςτόσ 

γεωγραφικοϑ πλϊτουσ καθημερινόσ χρόςησ παγκοςμύωσ), η πλινθύσ 

του Ιππϊρχου, η τετραπόχησ διϐπτρα του Αρχιμόδουσ, το υδραυλικϐ 

ωρολϐγιο του Κτηςιβύου (ϋνα θαϑμα του αυτοματιςμοϑ αϋναησ 

λειτουργύασ χωρύσ ανθρώπινη παρϋμβαςη), το ξυπνητόρι του 

Πλϊτωνοσ  (η πρώτη ςυςκευό αφϑπνιςησ παγκοςμύωσ), η μηχανό 

παραγωγόσ περικοχλύων του Ήρωνοσ (ο πρώτοσ ςπειροτϐμοσ τησ 

ιςτορύασ), ο τοξωτϐσ τϐρνοσ, ο παντογρϊφοσ του Ήρωνοσ (η πρώτη 

ςυςκευό αντιγραφόσ, μεγϋθυνςησ και ςμύκρυνςησ παγκοςμύωσ), το 

υδραυλικϐ αυτϐματο των φθεγγομϋνων ορνϋων και τησ 

επιςτραφεύςησ γλαυκϐσ (ο πρώτοσ αυτοματιςμϐσ 

επαναλαμβανϐμενου θεϊματοσ με παραγωγό κύνηςησ και όχου), η 

μαγικό κρόνη του Ήρωνοσ (μια «αεικύνητη» ςυςκευό που παραβιϊζει 

τουσ νϐμουσ τησ υδροςτατικόσ), η ευφυόσ οινοχϐη του Υύλωνοσ (η 

πρώτη «ϋξυπνη» ςυςκευό οικιακόσ χρόςησ ςτην ιςτορύα), η 

«φιλοςοφικό λύθοσ» του Ήρωνοσ (μια μαγικό ςυςκευό που 

μετατρϋπει το ϑδωρ ςε ούνο), ο αυτϐματοσ κρατόρασ του Υύλωνοσ (η 

πρώτη αυτορρυθμιζϐμενη ςυςκευό ελϋγχου ςτϊθμησ παγκοςμύωσ), η 

διϐπτρα του Ήρωνοσ (ϋνασ θεοδϐλιχοσ και ϋνασ χωροβϊτησ απϐ το 

παρελθϐν),η υδρϐγειοσ ςφαύρα του Κρϊτη, το αυτϐματο ϊνοιγμα 

θυρών ναοϑ μετϊ απϐ θυςύα ςτο βωμϐ του (ο πρώτοσ κτηριακϐσ 

αυτοματιςμϐσ τησ ιςτορύασ), το αυτϐματο ςπονδεύο με 

κερματοδϋκτη (ο πρώτοσ αυτϐματοσ πωλητόσ τησ ιςτορύασ), ο 

περιςτρεφϐμενοσ μελαγκϐρυφοσ (ϋνα πουλύ που κινεύται και 

κελαηδϊ), η ϑδραυλισ του Κτηςιβύου (το πρώτο πληκτροφϐρο 
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μουςικϐ ϐργανο τησ ιςτορύασ), Σο μονϐχορδο του Πυθαγϐρα (το 

πρώτο επιςτημονικϐ μουςικϐ ϐργανο παγκοςμύωσ), η πυρςεύα του 

Πολυβύου (η πρώτη μϋθοδοσ κωδικοποιημϋνησ τηλεπικοινωνύασ 

παγκοςμύωσ), ο υδραυλικϐσ τηλϋγραφοσ του Αινεύα (η πρώτη 

ςυςκευό τηλεπικοινωνύασ παγκοςμύωσ), η κρυπτογραφικό 

(Λακωνικό) ςκυτϊλη, ο κρυπτογραφικϐσ δύςκοσ του Αινεύα, τα 

δύπτυχα κερωμϋνα πινακύδια, η ϑςπληξ (ο πρώτοσ αθλητικϐσ 

μηχανιςμϐσ τησ ιςτορύασ), το οδϐμετρον του Αρχιμόδουσ (ο πρώτοσ 

χιλιομετρητόσ τησ ιςτορύασ), η τρύκωλοσ ανυψωτικό μηχανό (ο 

πρώτοσ γερανϐσ κατακϐρυφησ ανϑψωςησ τησ ανθρωπϐτητασ), ο 

γαςτραφϋτησ (ο πρώτοσ καταπϋλτησ), ο υδραυλικϐσ κοχλύασ του 

Αρχιμόδουσ, η πυροςβεςτικό αντλύα του Ήρωνοσ (η πρώτη 

εμβολοφϐρα καταθλιπτικό αντλύα τησ ανθρωπϐτητασ), η κοϑπα του 

Πυθαγϐρα (η πρώτη εφαρμογό του αξονικοϑ ςιφωνύου 

παγκοςμύωσ), η "πϐλισ" (ο πρϐδρομοσ του ςκακιοϑ) και το 

οςτομϊχιον του Αρχιμόδουσ (το πρώτο παζλ τησ ιςτορύασ). 

 

 

 

 

 

 

3.2 Σα πρώτα «ςύγχρονα» ρομπότ 

 

Ο Leonardo Da Vinci όταν αυτϐσ που καταςκεϑαςε το πρώτο 

ανθρωποειδϋσ ρομπϐτ, το οπούο ϋμοιαζε με ιππϐτη, οι κινόςεισ του 

όταν αρκετϊ ςυντηρητικϋσ με τα ϊνω ϊκρα του να κινοϑνται 

αριςτερϊ- δεξιϊ.   
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(ανακαταςκευαςμϋνο αντύγραφο) 

Άλλεσ καταςκευϋσ του Da Vinci περιλαμβϊνουν το ςχϋδιο του τησ 

"αερικόσ βύδασ" , μύα απϐδειξη τησ βύδασ νεροϑ του Αρχιμόδη που, 

ϐμωσ, εύχε ωσ ςτϐχο την πτόςη και η οπούα χρονολογεύται το 1483, 

ϋνα «ανεμϐμετρο», μύα « ιπτϊμενη μηχανό» (επύςησ γνωςτό ωσ 

ορνιθοπωλεύο ) με μϊκροσ περύπου 10 μϋτρων, μύα «αυτοκινοϑμενη 

ϊμαξα» την οπούα εικϊζεται ϐτι καταςκεϑαςε για ϋνα θεατρικϐ ϋργο  

και διϋθετε δυνατϐτητα πλοόγηςησ και φρϋνων, ϋνα «κανϐνι 33 

κανών»,  ϋνα «θωρακιςμϋνο αυτοκύνητο», μύα βαλλύςτρα, ϋνα κανϐνι 

τριών κανών, μύα περιςτρεφϐμενη γϋφυρα αλλϊ και μύα ςτολό 

κατϊδυςησ (Παυλό, 2013 ; 

http://davincitheinventor.blogspot.com/p/blog-page.html ) 

Σο 1961 όταν το ϋτοσ κατϊ το οπούο χρηςιμοποιόθηκε ςτον 

βιομηχανικϐ κλϊδο το πρώτο ρομπϐτ, το Unimate, το οπούο όρθε να 

αντικαταςτόςει μύα επικύνδυνη για τον ϊνθρωπο εργαςύα ςτον 

τομϋα τησ καταςκευόσ αυτοκινότων, μεταφϋροντασ ςιδερϋνια 

εξαρτόματα ςτον ςκελετϐ του υπο καταςκευό αυτοκινότου. Σο 

1963, το Rancho Arm. Αποτελεύ την πρώτη απϐπειρα δημιουργύασ 

τεχνητών μελών για τον ϊνθρωπο. Αποτελοϑνταν απϐ ϋξι αρθρώςεισ 

με ευελιξύα παρϐμοια με αυτόν των ανθρώπινων ϊνω ϊκρων  και 

ελϋγχονταν με την χρόςη ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό. Σο 1970 , οι 

επιςτόμονεσ του τεχνολογικοϑ Ινςτιτοϑτου SRI των ΗΠΑ, 

δημιοϑργηςαν το Shakey, το πρώτο κινοϑμενο ρομπϐτ με ικανϐτητα 

πραγματοπούηςησ λογικών διεργαςιών, το οπούο χρηςιμοποιόθηκε 

πολλαπλϊ, τϐςο για το πϊτημα διακοπτών και ϊνοιγμα πορτών, αλλϊ 

και ωσ τηλεοπτικό κϊμερα και αιςθητόρα ακτινών lazer. Σο 1992 η 

επιςτημονικό ομϊδα του Κϊρνεγκι Μϋλον των ΗΠΑ δημιοϑργηςε το 

ρομπϐτ Dante I με το οπούο καταφϋραμε για πρώτη φορϊ να 

μελετόςουμε απϐ πολϑ κοντϊ τον κρατόρα ενϐσ ενεργοϑ ηφαιςτεύου. 

Με μορφό αρϊχνησ κι εξοπλιςμϋνο με αιςθητόρεσ και κϊμερεσ 

κατϊφερε να ειςχωρόςει ςτον κρατόρα του βουνοϑ πουρ ςτην 

Αλϊςκα, ςυγκεντρώνοντασ πολϑτιμο υλικϐ  (Παυλό, 2013 ; 

https://helleniccollege.wixsite.com/robot-history/istoria  ).  

 

 

 

 

http://davincitheinventor.blogspot.com/p/blog-page.html
https://helleniccollege.wixsite.com/robot-history/istoria
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3.3 Ρομποτική 

 

Η Ρομποτικό ςαν επιςτόμη των τεχνολογιών αιχμόσ του 21ου αιώνα 

μελετϊ τη ςϑλληψη, τον ςχεδιαςμϐ, την καταςκευό και τη λειτουργύα 

μηχανών, η χρόςη των οπούων αποςκοπεύ ςτην αντικατϊςταςη του 

φυςικοϑ προςώπου κατϊ την εκτελεςτικό περϊτωςη ενϐσ ϋργου, 

ςυνδυϊζοντασ τϐςο την φυςικό δραςτηριϐτητα και 

λειτουργικϐτητα, ϐςο και την διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων 

(Μυλωνϊ ,2014). υνιςτϊ ϋναν απϐ τουσ πιο ενδιαφϋροντεσ κλϊδουσ 

τησ τεχνολογικών εξελύξεων, αποκτώντασ ϐλο και περιςςϐτερο 

ϋδαφοσ ςτισ εφαρμογϋσ του 21ου αιώνα (Δελό, 2011). 

 

3.4 Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

Σα τελευταύα χρϐνια ιδιαύτερα η ρομποτικό φαύνεται να προςελκϑει 

εξαιρετικϊ το ενδιαφϋρον εκπαιδευτικών κι ερευνητών ωσ 

υποςτηρικτικϐ εργαλεύο ανϊπτυξησ γνωςτικών και κοινωνικών 

δεξιοτότων, με ηλικιακϐ εϑροσ απϐ την προςχολικό ϋωσ την ώριμη 

ςχολικό πορεύα (Eguchi, 2010). 

αν εργαλεύο και επικουρικϐ μϋςο μϊθηςησ και εμπλουτιςμοϑ τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, τροφοδοτεύ το ενδιαφϋρον και την 

περιϋργεια των μαθητών, ενώ ςυμβϊλει ςτην επύτευξη των 

επιθυμητών διδακτικών ςτϐχων. Εντϊςςεται , ςυνεπώσ, ςτην 

θεωρύα του εποικοδομιςμοϑ (constructivism) τησ γνώςησ (Piaget, 

1974), ακολουθώντασ την εποικοδομητικό καταςκευαςτικό 

προςϋγγιςη μϊθηςησ μϋςα απϐ τισ αρχϋσ που διατϑπωςε ο Papert 

(1991, Massachusetts Institute of Technologies), ςϑμφωνα με τισ 

οπούεσ προτϊςςεται η αυτϐ-κατευθυνϐμενη μϊθηςη και η επινϐηςη 

απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ εργαλεύων εξερεϑνηςησ και 

διερεϑνηςησ του επιθυμητοϑ, κϊθε φορϊ, αντικειμϋνου μϊθηςησ. 

Φαρακτηρύζεται απϐ ενεργητικό ςυμμετοχό τϐςο ςτο ςχεδιαςτικϐ 

ϐςο και το καταςκευαςτικϐ κομμϊτι (εύτε χειρωνακτικϊ, εύτε με την 

χρόςη ψηφιακών μϋςων). Διϊφορεσ μελϋτεσ ϋχουν υπογραμμύςει τον 

ςημαντικϐ ρϐλο τησ εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ ςε διαφορετικοϑσ 

τομεύσ (Μαθηματικϊ, Υυςικό, Μηχανικό, Πληροφορικό κ.α.), μϋςα 

απϐ την ανϊπτυξη γνωςτικών και κοινωνικών δεξιοτότων, ϐξυνςη 

τησ ικανϐτητασ λόψησ αποφϊςεων, ανϊπτυξη ερευνητικών 
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δεξιοτότων, ανϊταςη τησ δημιουργικϐτητασ και φανταςύασ, 

ικανϐτητα επύλυςησ προβλημϊτων, ςυμμετοχόσ και ςυνεργαςύασ ςε 

ομϊδεσ αλλϊ και ανϊπτυξησ τησ ατομικόσ βοϑληςησ και 

πρωτοβουλύασ(Eguchi, 2010,  Benitti, 2012). 

Σρεισ εύναι οι κϑριεσ παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ ςτα πλαύςια τησ 

εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ: α) η προβληματικό τησ Σεχνολογύασ 

Ελϋγχου (Control Technology), η οπούα, με την βοόθεια τυπικών 

γλωςςών προγραμματιςμοϑ,  ςυνδϋεται με την ανϊπτυξη τεχνικών 

καταςτϊςεων, β)η Logo, η οπούα μϋςα απϐ την δημιουργύα 

μικρϐκοςμων, διαμορφώνει παιδαγωγικϊ πλαύςια και 

αναπαραςτϊςεισ που δϑναται να νοηματοδοτηθοϑν  απϐ τουσ ύδιουσ 

τουσ μαθητϋσ και , τϋλοσ γ)ησ χρόςη τησ εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ, η  

οπούα μϋςα απϐ διαδικαςύεσ πρϐβλεψησ επιδιώκει την επύτευξη 

κύνηςησ και οργϊνωςησ τησ ςκϋψησ (Miglino, Hautop & Cardaci, 

1999; Κϐμησ 2008). 

Η εκπαιδευτικό ρομποτικό αμβλϑνει την απϐςταςη μεταξϑ των 

«αντικειμϋνων του κϐςμου» και των «υπολογιςτικών αντικειμϋνων»  

λειτουργώντασ ωσ αρωγϐσ μεταξϑ τησ  θεωρητικόσ μηχανόσ και τησ 

ςχϋςησ τησ με την φυςικό μηχανό, απαιτώντασ ,με την ςειρϊ τησ , 

εκοϑςια εργαλεύα, αυθεντικϊ καθόκοντα, αντανακλαςτικό ςκϋψη και 

ςυνεργαςύα, χαρακτηριςτικϊ ϐλα του ρϐλου και των διεργαςιών των 

εργαλεύων μυαλοϑ (mind tools) (Σςοβϐλασ, Κϐμησ 2008; Chambers & 

Carbonaro, 2003). Όλα τα παραπϊνω ςυμβϊλουν ςτην δημιουργύα 

μεταγνωςτικοϑ χαρακτόρα , ςτην δημιουργύα ςκϋψησ πϊνω ςτην 

ςκϋψη, ςκϋψη δηλαδό του τρϐπου με τον οπούο ςκεφτϐμαςτε και 

ενεργοϑμε. Η χρόςη τησ ςτρατηγικόσ δοκιμόσ- πλϊνησ ευνοεύ την 

προςϋγγιςη και διαπραγμϊτευςη ενϐσ θϋματοσ μϋςα απϐ διϊφορεσ 

και ποικύλεσ πρακτικϋσ, τονύζοντασ ϐτι δεν υπϊρχει μϐνο μύα λϑςη ό 

ϋνασ μοναδικϐσ τρϐποσ να οδηγηθεύσ ςε αυτόν, και η ϋμφαςη, πια, 

μεταφϋρεται ςτην οικοδϐμηςη νοητικών πλαιςύων  μϋςα ςτα οπούα 

θα εξαςκηθοϑν οι προγραμμικϋσ δραςτηριϐτητεσ, παρϊ ρητό και 

παθητικό διδαςκαλύα εννοιών προγραμματιςμοϑ(Pair, 1998; 

Σςοβϐλασ, Κϐμησ 2008). Όςον αφορϊ τον προγραμματιςμϐ, 

περιλαμβϊνει διαδικαςύεσ ϐπωσ αυτό τησ ανϊλυςησ προβλημϊτων ό 

καταςτϊςεων μϋςα απϐ την χρόςη λογικών διεργαςιών (ανϊπτυξη 

λογικόσ ςκϋψησ), νοητικών δεξιοτότων υψηλοϑ επιπϋδου και 

επύλυςησ προβλημϊτων (Σςοβϐλασ, Κϐμησ 2008). 
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Ο Pair, ϐριςε τα ςτϊδια μϊθηςησ του προγραμματιςμοϑ ωσ εξόσ (Pair 

1988, Pair 1990): 

1. Κϊνω κϊτι με μύα μηχανό (προγραμματιςτικϐ ςτϊδιο) 

2. Κϊνω ο,τι κϊνει μια μηχανό (ςυγγραφό απλοϑ κώδικα) 

3. Εκτελώ ϋνα ςϑνολο εντολών 

4. Περιγρϊφω το πρϐγραμμα  

5. Αντιλαμβϊνομαι και περιγρϊφω με δομημϋνο τρϐπο 

6. Ειςϊγω πληροφορικϋσ μεταβλητϋσ 

7. Τπολογύζω πϊνω ςε αφηρημϋνα αντικεύμενα 

Η εκπαιδευτικό ρομποτικό ϋχει ρϐλο ςυμπληρωματικϐ ςτην 

εκπαιδευτικό διαδικαςύα, δρα επικουρικϊ και, πολλϋσ φορϋσ, 

ολοκληρώνει ϋνα εκπαιδευτικϐ πλαύςιο με τουσ μαθητϋσ να 

ωφελοϑνται τϐςο ςε επύπεδο ικανϐτητασ ανϊλυςησ ςυςτημϊτων, 

επιλογόσ και πρϐςβαςησ πληροφοριών , επύλυςησ προβλημϊτων και 

ομαδικών ςυμμετοχικών πρακτικών, μϋςα απϐ δραςτηριϐτητεσ που 

απαρτύζονται απϐ δϑο μϋρη: ϋνα καταςκευαςτικϐ κι ϋνα 

προγραμματιςτικϐ (Σςοβϐλασ, Κϐμησ 2008). 

Σα ςτϊδια οργϊνωςησ δραςτηριοτότων με την χρόςη ρομποτικόσ 

μποροϑν να αποδομηθοϑν ωσ εξόσ: 

 τϊδιο τησ εμπλοκόσ, ςτο οπούο οι μαθητϋσ εντοπύζουν τα 

βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του προσ επύλυςησ, κϊθε φορϊ, 

προβλόματοσ. 

 τϊδιο του πειραματιςμοϑ, ςτο οπούο οι μαθητϋσ μϋςω του 

πειραματιςμοϑ αποκτοϑν ευχϋρεια και εμπειρύα ςτη χρόςη τησ 

ρομποτικόσ καταςκευόσ και του προγραμματιςτικοϑ 

περιβϊλλοντασ. 

 τϊδιο τησ διερεϑνηςησ, ςτο οπούο οι μαθητϋσ εργϊζονται ςε 

ομϊδεσ προςπαθώντασ να μελετόςουν τισ επιμϋρουσ πτυχϋσ 

του προσ επύλυςη προβλόματοσ. 

 τϊδιο ςϑνθεςησ και δημιουργύασ, ςτο οπούο οι μαθητϋσ 

αξιοποιοϑν και τισ εργαςύεσ ϊλλων ομϊδων προκειμϋνου να 

ςυνθϋςουν την επύλυςη του προβλόματοσ. 

 τϊδιο αξιολϐγηςησ, ςτο οπούο αξιολογοϑνται οι μαθητϋσ 

ςϑμφωνα με τα κριτόρια που ϋχουν οι ύδιοι θϋςει  

(Παπανικολϊου κ.α. 2007, Γουμενϊκησ και ςυν. 2010). 

ϑμφωνα με τον Γουμενϊκη (και ςυν. 2010) , τα παραπϊνω ςτϊδια 

ςυνιςτοϑν μύα μεθοδολογύα ειςαγωγόσ τησ ρομποτικόσ ςτην 
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Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη, μϋςα ςε ϋνα πλοϑςιο απϐ εκπαιδευτικϐ 

υλικϐ περιβϊλλον, το οπούο θα παρϋχει και την κατϊλληλη 

καθοδόγηςη προκειμϋνου οι μαθητϋσ να εκφραςτοϑν ελεϑθερα και 

να απελευθερώςουν την δημιουργικϐτητϊ τουσ. 

Η ειςαγωγό τησ εκπαιδευτικόσ ρομποτικόσ ςτο αναλυτικϐ 

πρϐγραμμα  επιτυγχϊνεται με δϑο τρϐπουσ: εύτε με την ϋνταξό τησ 

ωσ αντικεύμενο μελϋτησ ςτο μϊθημα τησ Πληροφορικόσ ό τησ 

Σεχνολογύασ, εύτε ωσ εργαλεύο μϊθηςησ προκειμϋνου να αποκτόςει η 

διδαςκαλύα διαφϐρων μαθημϊτων μύα καινοτϐμα, πολυςϑνθετη, 

διαθεματικό προςϋγγιςη που αιχμαλωτύζει το ενδιαφϋρον και 

εμπλουτύζει τα κύνητρα των μαθητών (Υρϊγκου, 2009). 

 

 

3.5 Ρομπότ Κοινωνικήσ Αρωγήσ (Socially Assistive Robotics- SAR) 

 

Η Κοινωνικό Ρομποτικό (AR- Assistive Robotics) και η 

Τποςτηρικτικό Ρομποτικό (SIR- Socially Interactive Robotics) 

αποτελοϑν υποκατηγορύεσ τησ ρομποτικόσ και αςχολοϑνται η μεν 

πρώτη με ρομπϐτ τα οπούα αλληλεπιδροϑν κοινωνικϊ με ανθρώπουσ 

μϋςω του λϐγου, χειρονομιών και ϊλλων μϋςων, και η δεϑτερη, με 

ρομπϐτ για την βοόθεια ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ. Οι δϑο αυτϋσ 

υποκατηγορύεσ εντϊςςονται ςτον ευρϑτερο κλϊδο τησ Κοινωνικϊ 

Τποςτηρικτικόσ Ρομποτικόσ (SAR- Socially Assistive Robotics) και η 

οπούα μπορεύ να ενταχθεύ ςε μύα πληθώρα κοινωνικών ομϊδων που 

χρόζουν ανϊγκησ, ϐπωσ: α) παροχό βοόθειασ ςε ηλικιωμϋνουσ  εύτε 

ςτο νοςοκομεύο εύτε ςτο ςπύτι, με ςτϐχο την αναβϊθμιςη τησ 

ποιϐτητασ ζωόσ τουσ με την παροχό φροντύδασ και ςυντροφιϊσ 

(Tapus, Mataric & Scasselati, 2007), β) παροχό βοόθειασ ςε ϊτομα με 

κϊποιου εύδουσ αναπηρύα, εύτε αυτϊ βρύςκονται καθηλωμϋνα ςε 

αναπηρικϐ αμαξύδιο,  αντιμετωπύζουν δυςλειτουργύα των ϊκρων,  

ϋχουν μειωμϋνη κινητικϐτητα, εύναι τυφλϊ κ.α., παρϋχοντασ 

κατϊλληλα εργαλεύα που θα διευκολϑνουν την καθημερινϐτητϊ τουσ, 

γ) παροχό βοόθειασ ςε ϊτομα τα οπούα αντιμετωπύζουν κϊποια 

αςθϋνεια ό αναρρώνουν απϐ κϊποιο ατϑχημα ό τραυματιςμϐ και 

χρειϊζονται φροντύδα και ρουτύνα αποκατϊςταςησ (Feil- Seifer & 

Mataric, 2005; Tapus, Mataric & Scasselati, 2007). 
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Ένα ρομπϐτ Αρωγόσ ό Τποςτόριξησ (Assistive Robots) εξυπηρετεύ 

φυςικϋσ και μηχανικϋσ λειτουργύεσ, τισ οπούεσ ϋνασ χρόςτησ δεν θα 

μποροϑςε να διεκπεραιώςει εϑκολα (Zollo, Wada & Van der Loos, 

2013). τϐχοσ του εύναι η διαρκόσ παροχό ερεθιςμϊτων με ςκοπϐ να 

δημιουργηθεύ μύα ςχϋςη αλληλεπύδραςησ μεταξϑ του και με τον 

ϊνθρωπο/χρόςτη. ϑμφωνα με τον Breazeal et al. (2016, ςελ. 1349) 

τα κοινωνικϊ ρομπϐτ ςχεδιϊςτηκαν για να προςφϋρουν θετικϐ 

αντύκτυπο ςε διϊφορουσ κοινωνικοϑσ τομεύσ ϐπωσ ςτην εκπαύδευςη, 

την υγεύα και θεραπεύα, την εργαςύα και την εξϋλιξη τησ επιςτόμησ. 

τον τομϋα τησ υγεύασ, τα ρομπϐτ κοινωνικόσ αρωγόσ λειτουργοϑν 

υποςτηρικτικϊ για το ιατρικϐ και νοςηλευτικϐ προςωπικϐ, 

προςφϋροντασ υπηρεςύεσ γνωςτικόσ, αιςθητηριακόσ ό κινητικόσ 

αρωγόσ ό λειτουργώντασ ωσ ϋνα ακϐμη εξαιρετικϊ αποτελεςματικϐ 

πολυςϑνθετο επικουρικϐ εργαλεύο (Rick, 2017). Τπϊρχουν ¨ιατρικϊ 

ρομπϐτ¨, τα οπούα παύρνουν μϋροσ ςε εγχειρόςεισ και διϊφορα 

¨υπηρεςιακϊ ρομπϐτ ¨, τα οπούα λειτουργοϑν βοηθητικϊ ςε 

μετεγχειρητικϐ ςτϊδιο, αποθεραπεύασ, θεραπεύασ και 

αποκατϊςταςησ αςθενών αλλϊ και με παρα ιατρικϊ νοςοκομειακϊ 

καθόκοντα που ϋχουν να κϊνουν με τισ εγκαταςτϊςεισ και την 

απολϑμανςη ό καθαριςμϐ τουσ (Pampaliari ϐπωσ αναφϋρεται ςτο 

Kroczek et al.,2017; Mettler et al., 2017).  

τον τομϋα τησ εκπαύδευςησ, τυπικόσ και ϊτυπησ, η ειςαγωγό τησ 

ρομποτικόσ εύναι ϋνα φαινϐμενο που εξελύςςεται ραγδαύα εξαιτύασ 

των ποικύλων, οικονομικϊ προςιτών και εϑκολων ςτον χειριςμϐ 

πακϋτων που κυκλοφοροϑν και εμφανύζονται, ςυνεχώσ, ςτην αγορϊ 

(Υρϊγκοθ, 2009; Karim, Lemaignan & Mondada, 2015). 

Η Ρομποτικό Κοινωνικόσ Αρωγόσ ςυνειςφϋρει ιδιαύτερα ςτην 

εκπαιδευτικό πρακτικό ςε μαθητϋσ με γνωςτικϋσ και 

ςυναιςθηματικϋσ δυςλειτουργύεσ, ϐπωσ τα παιδιϊ ςτο φϊςμα του 

αυτιςμοϑ,  αναλαμβϊνοντασ πολλϋσ φορϋσ τον ρϐλο του δαςκϊλου, 

του φύλου/βοηθοϑ αλλϊ και του παιχνιδιοϑ προςφϋροντασ κύνητρο, 

ςυντροφιϊ ςε περιπτώςεισ κοινωνικόσ απομϐνωςησ, λειτουργώντασ 

ωσ αρωγϐσ κοινωνικοπούηςησ ςε περιπτώςεισ που αυτό εύναι 

προβληματικό ό δυςλειτουργικό μϋχρισ ϋωσ ϐτου το ϊτομο να 

αιςθανθεύ δυνατϐ και αυτϐνομο, βοηθώντασ ςτην ϊςκηςη και 

εξϊςκηςη απλών καθημερινών ςυνηθειών (Robins, Dautenhahn, 

2014). 
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Όλα τα παραπϊνω καταδεικνϑουν την ανϊγκη για ςυναιςθηματικό 

εκφραςτικϐτητα, την ανϊγκη για δημιουργύα κινότρων δϋςμευςησ 

των χρηςτών απϋναντι ςτην διαδικαςύα , την ανϊγκη για αντοχό απϐ 

μϋρουσ του ρομπϐτ κατϊ την διϊρκεια τησ αλληλεπύδραςησ αλλϊ και 

ϋμφαςη ςτην φυςικό εμφϊνιςη του ύδιου του ρομπϐτ. 

 

3.5α Υυςικό Εμφϊνιςη των Ρομπότ 

Η φυςικό εμφϊνιςη των ρομπϐτ φαύνεται να διαδραματύζει 

ςημαντικϐ ρϐλο ςτην προςπϊθεια διαπραγμϊτευςησ προςεγγύςεων 

και διαδικαςιών ςτην ευρϑτερη κατηγορύα του φϊςματοσ του 

αυτιςμοϑ και αποτελεύ αντικεύμενο διαπραγμϊτευςησ και ϋρευνασ 

μεταξϑ των ειδικών. Η εμφϊνιςη αυτό ποικύλει και μπορεύ να 

κατηγοριοποιηθεύ, γενικϊ, ςε δϑο τομεύσ: τα ανθρωπϐμορφα ρομπϐτ, 

αυτϊ δηλαδό που μοιϊζουν κατϊ πολϑ με τον ϊνθρωπο και τα μη 

ανθρωπϐμορφα, αυτϊ που δεν παρουςιϊζουν καμύα ομοιϐτητα με το 

ανθρώπινο εύδοσ. 

Όςον αφορϊ τα ανθρωπϐμορφα ρομπϐτ, αυτϊ φαύνεται να 

ανταποκρύνονται περιςςϐτερο ςτην ςυνδιαλλαγό με αυτιςτικϊ 

παιδιϊ, ϐταν βαςικϐ ςτϐχο καταλαμβϊνει η κοινωνικό ϋνταξη, καθώσ 

οι ϋρευνεσ καταδεικνϑουν ϐτι η τϊςη του ρομπϐτ να προςομοιϊζει 

τον ϊνθρωπο, τα χαρακτηριςτικϊ και την κύνηςό του, δρα 

καταλυτικϊ ωσ προσ την ϐξυνςη τησ ικανϐτητασ του παιδιοϑ να 

εντοπύζει την επιθυμητό κοινωνικό ςυμπεριφορϊ , το διεγεύρει 

ςυναιςθηματικϊ μϋςα απϐ τη δημιουργύα κοινωνικών μηνυμϊτων 

και ερεθιςμϊτων και το βοηθϊει να ¨μεταφϋρει¨, ςε μεταγενϋςτερο 

επύπεδο, τισ αποκτηθεύςεσ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ ςε πραγματικϋσ 

καταςτϊςεισ ανθρώπου με ϊνθρωπο. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η 

πληθώρα των κοινωνικών μηνυμϊτων, τα οπούα προϋρχονται απϐ 

ϋνα ανθρωπϐμορφο ρομπϐτ ςε ϋνα αυτιςτικϐ παιδύ, φαύνεται να 

δημιουργοϑν κωλϑματα ςτην ικανϐτητϊ του να επεξεργαςτεύ τα 

μηνϑματα αυτϊ ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ, προκαλώντασ του 

επικοινωνιακϐ κορεςμϐ, οπϐτε η καταςκευό και χρόςη λιγϐτερο 

ανθρωπομορφικών ρομπϐτ, φαύνεται, ϐτι εςτιϊζει περιςςϐτερο ςτην 

ςυμπεριφορϊ που, κϊθε φορϊ, θϋλουμε να αςκηθεύ, αποτρϋποντασ 

την διϊςπαςη τησ προςοχόσ του παιδιοϑ και τον ϊςκοπο εςτιαςμϐ 

τησ προςοχόσ του ςε χαρακτηριςτικϊ που δεν εξυπηρετοϑν τον 

ςτϐχο τησ διαδικαςύασ ϐπωσ η εξωτερικό του εμφϊνιςη (Robins, 
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Dautenhahn & Dubowski 2006 ; Michaud, Duquette & Nadeau, 2003; 

Cabibihan, Javed, Marcelo, Aljunied 2013). ε ϋρευνα που 

πραγματοπούηςαν οι Robins, Dautenhahn και Dubowski 2006), 

ζότηςαν απϐ μαθητϋσ να αλληλεπιδρϊςουν με ϋνα μικρϐ 

ανθρωπϐμορφο ρομπϐτ, την Robota και τα ευρόματα ϋδειξαν ϐτι τα 

παιδιϊ τεύνουν να δεύχνουν προτύμηςη λιγϐτερο πολϑπλοκεσ, 

μηχανικϊ, καταςκευϋσ ακϐμη κι αν αυτϋσ παρουςιϊζουν κϊποια 

ανθρώπινα χαρακτηριςτικϊ (Ricks & Colton, 2010). ε ϊλλη ϋρευνα 

που πραγματοποιόθηκε, χρηςιμοποιώντασ το ρομπϐτ Infanoid, με 

ϑψοσ ϐμοιο με αυτϐ ενϐσ παιδιοϑ τεςςϊρων ετών και το οπούο 

διαθϋτει 29 κινητόρεσ, ποικιλύα αιςθητόρων και καμερών που του 

επιτρϋπουν να ςτρϋφει το βλϋμμα ςτον ςυνομιλητό και να εκφρϊζει 

την προςοχό του, να μιμεύται εκφρϊςεισ του προςώπου με την 

ικανϐτητα κύνηςησ του χεύλουσ και των φρυδιών, να κινεύ τα ϊνω 

ϊκρα και το ςώμα του , ϐπωσ, επύςησ, και να αναγνωρύζει την 

παρουςύα ατϐμων και να υπολογύζει την βλεμματικό επαφό, τα 

ευρόματα ϋδειξαν ϐτι, ενώ κϋντριζε το ενδιαφϋρον των παιδιών, τα 

οπούα προςπαθοϑςαν να ανιχνεϑςουν τα ςυναιςθόματα του μϋςω 

του βλϋμματοσ και των κινόςεων του, παρϊλληλα τουσ προκαλοϑςε 

ϋντονο ϊγχοσ και ςϑγχυςη εξαιτύασ του βϊρουσ των πληροφοριών κι 

ερεθιςμϊτων που εξϋπεμπε, και ιδιαύτερα ςε ηλικύεσ κϊτω των τριών 

ετών. Η προςοχό φαύνεται να εςτιϊζονταν περιςςϐτερο ςτα 

μηχανικϊ του μϋρη και την προςπϊθεια αντιςτούχηςησ με τα 

ανθρώπινα, παρϊ ςτο μόνυμα και τα ερεθύςματα που προορύζονταν 

να μεταδώςει (Kozima, Nakagawa & Yasuda, 2007). 

Σα χαρακτηριςτικϊ των ανθρωπομορφικών ρομπϐτ ϋχουν να κϊνουν 

με την εξωτερικό τουσ ομοιϐτητα με τισ φυςικϋσ διαςτϊςεισ ενϐσ 

παιδιοϑ την εκφραςτικϐτητα ό μη των χαρακτηριςτικών του 

προςώπου τουσ και το πιθανϐ δϋρμα απϐ ςιλικϐνη. Οι ςχεδιαςτϋσ 

τουσ δύνουν ϋμφαςη ςτο μϋγεθοσ και την εκφραςτικϐτητα των 

ματιών και την ποικιλύα των αρθρικών βιολογικών κινόςεων, ενώ 

εύναι πϊντοτε πιο δαπανηρϊ ςτην καταςκευό και πιο απαιτητικϊ και 

χρονοβϐρα ωσ προσ την χρόςη τουσ. 

Σα μη ανθρωπομορφικϊ ρομπϐτ ϋχουν, ςυνόθωσ, την ϐψη ζώου, 

παιχνιδιοϑ ό καρτοϑν, ενώ τα μη βιομιμητικϊ ρομπϐτ (π.χ. Labo-

1)δεν ϋχουν καμύα ομοιϐτητα με βιολογικϊ εύδη και η εμφϊνιςό τουσ 

εξυπηρετεύ μϐνον τον ςκοπϐ τον οπούο υπηρετοϑν, με ρϐλο κυρύωσ 
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μεςολαβητικϐ μεταξϑ του παιδιοϑ και τησ ςυμμετοχόσ του ςε μύα 

δραςτηριϐτητα ό παιχνύδι. Ένα τϋτοιο ρομπϐτ όταν ο Keepon, με τον 

οπούο τα παιδιϊ με αυτιςμϐ καθιϋρωςαν μια ςχϋςη επικοινωνύασ, 

φϊνηκε ϐμωσ να υςτεροϑν ςτο κομμϊτι μύμηςησ και υιοθϋτηςησ 

κοινωνικών προτϑπων και ςυμπεριφορών (Ricks & Colton, 2010).  

Πϊντωσ, τα παιδιϊ φαύνεται να προτιμοϑν τα απλϊ, μη 

ανθρωπομορφικϊ ρομπϐτ, με ιδιαύτερη προτύμηςη ςε αυτϊ που 

ϋχουν την μορφό ζώων ό καρτοϑν  καθώσ δεν τουσ αποςποϑν την 

προςοχό με τα ποικύλα εξαρτόματα και μηχανικϊ μϋρη (Kozima, 

Nagakawa, Yasuda, 2007). Εύναι ςυχνϐ φαινϐμενο μύα ςυνεδρύα να 

ξεκινόςει κϊνοντασ χρόςη ενϐσ πιο απλοϑ ρομπϐτ προκειμϋνου να 

επιτευχθεύ η εμπλοκό του μαθητό ςτην δραςτηριϐτητα, και ςτη 

ςυνϋχεια να αντικαταςταθεύ με ϋνα πιο ρεαλιςτικϐ ρομπϐτ, για να 

ενςωματωθοϑν ςτην διαδικαςύα περιςςϐτεροι παρϊμετροι μϊθηςησ 

(Ricks & Colton, 2010). 

 

3.5β Παραδεύγματα Ρομπότ  

Kaspar 

 
Ο Kaspar, ϋνα ανθρωποειδϋσ ρομπϐτ ςτισ διαςτϊςεισ ενϐσ παιδιοϑ, 

ςχεδιϊςτηκε για να προςφϋρει κοινωνικό υποςτόριξη και ςυντροφιϊ 

ςε παιδιϊ με αυτιςμϐ αλλϊ και ςε παιδιϊ που αντιμετωπύζουν 

δυςκολύεσ κοινωνικοπούηςησ. 

Με την βοόθεια του Kaspar, τα παιδιϊ μαθαύνουν πώσ να εξερευνοϑν 

κι επικοινωνοϑν τα ςυναιςθόματϊ τουσ, χρηςιμοποιώντασ 

απλοποιημϋνεσ κινόςεισ, εκφρϊςεισ , χειρονομύεσ και λϐγο τα 

βοηθϊει να εξϋλθουν απϐ την κοινωνικό απομϐνωςη την οπούα, 

ςυχνϊ, αντιμετωπύζουν, τουσ μαθαύνει και υποδεικνϑει την 

κοινωνικώσ αποδεκτό ςυμπεριφορϊ μϋςα απϐ καθημερινϊ 

παραδεύγματα αφόσ και επαφόσ, εντϊςςοντασ τα μϋςα ςε 

καθημερινϊ κοινωνικϊ ςενϊρια επικοινωνύασ και αλληλεπύδραςησ, 
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ενώ παρϊλληλα ςυνηθύζουν ςε φυςιολογικϊ επικοινωνιακϊ μοντϋλα 

ανταπϐκριςησ (turn- talking skills και δϋςμευςη ςε βλεμματικό 

επαφό) και μύμηςησ(πώσ να χρηςιμοποιοϑν το κουτϊλι και το 

πιροϑνι, πώσ να βουρτςύζουν τα δϐντια τουσ κλπ.). Επιπλϋον, 

δουλεϑοντασ ςε ζευγϊρια, τα παιδιϊ μαθαύνουν να ςυνεργϊζονται 

και να επικοινωνοϑν προσ την επύτευξη ενϐσ κοινοϑ ςτϐχου.  

Σο ρομπϐτ αποτελεύ αντικεύμενο ϋρευνασ του Πανεπιςτημύου 

Hertfordshire με επικεφαλό τον καθηγητό Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ 

Kerstin Dautenhahn, για περιςςϐτερο απϐ μύα δεκαετύα . Έχει 

χρηςιμοποιηθεύ τϐςο ςε ςχολικϊ ιδρϑματα, ϐςο και ςε μουςεύα, 

νοςοκομεύα αλλϊ και οικιακϊ, ενώ πραγματοποιόθηκε πειραματικϊ 

ςε ϋνα ειδικϐ ςχολεύο ςτην Αθόνα, ςε δεύγμα επτϊ μαθητών ηλικύασ 

απϐ επτϊ ϋωσ ϋντεκα ετών, με επύπεδα που κινοϑνταν απϐ υψηλϊ 

προσ χαμηλϊ, ςτο φϊςμα του αυτιςμοϑ (Karakosta, E., Dautenhahn, 

K., Syrdal, D. S., Wood, L. J., & Robins, B. (2019). Using the humanoid 

robot Kaspar in a Greek school environment to support children with 

Autism Spectrum Condition. Paladyn, Journal of Behavioral Robotics, 

10(1), 298-317) 

 

iCat 

 
Σο iCat, το οπούο ςχεδύαςε η Phillips, εύναι το πρώτο plug-and-play 

ρομπϐτ το οπούο ϋχει ςχεδιαςτεύ να ανιχνεϑει και αναπαριςτϊ 

ανθρώπινεσ εκφρϊςεισ, με την χρόςη του λογιςμικοϑ Open Platform 

for Personal Robotics (OPPR, iCat-Chess Module). χεδιϊςτηκε και 

χρηςιμοποιόθηκε πειραματικϊ για να μελετηθεύ κατϊ πϐςο τα παιδιϊ 

δεςμεϑονταν απϋναντι ςτο παιχνύδι του ςκακιοϑ, ερμηνεϑοντασ την 

πορεύα και εξϋλιξό του μϋςα απϐ την παρατόρηςη των εκφρϊςεών 

του ρομπϐτ καθϐλη την διϊρκεια, εξαςκώντασ ταυτϐχρονα την 

ικανϐτητϊ τουσ να παύζουν ςκϊκι. 
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Η χρόςη του ρομπϐτ περιλαμβϊνει μύα ηλεκτρονικό ςκακιϋρα, η 

οπούα, ϐπωσ και το ρομπϐτ, εύναι ςυνδεδεμϋνη ςε ϋναν ηλεκτρονικϐ 

υπολογιςτό, ο οπούοσ ανιχνεϑοντασ κϊθε φορϊ την εξϋλιξη του 

παιχνιδιοϑ μϋςα απϐ τισ κινόςεισ του παιδιοϑ και τισ επακϐλουθεσ 

του  ρομπϐτ, τροφοδοτεύ το ρομπϐτ με ανϊλογεσ εντολϋσ που 

μεταφρϊζονται ςτο ρομπϐτ ςαν εκφρϊςεισ ςτο πρϐςωπϐ του και 

εναλλαγϋσ ςτην διϊθεςό του. Καθϐλη την διϊρκεια τησ παρτύδασ 

δομεύται μύα νοερό ςχϋςη και ϋνα αύςθημα προςδοκώμενησ εξϋλιξησ 

μεταξϑ παύκτη- ρομπϐτ και τησ εξϋλιξησ του παιχνιδιοϑ. 

Σο iCat μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και ςε οποιαδόποτε ϊλλη 

εφαρμογό που χρηςιμοποιεύ λειτουργύεσ πρϐβλεψησ και ανύχνευςησ . 

Nao Robot 

 
Σο Nao εύναι ϋνα αυτϐνομο ανθρωποειδϋσ ρομπϐτ, το οπούο 

καταςκευϊςτηκε απϐ την γαλλικό εταιρύα Aldebaran Robotics και 

ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για ερευνητικοϑσ και εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ 

παγκοςμύωσ. 

Έχει ϑψοσ 58 εκατοςτών και διαθϋτει ςτρογγυλεμϋνα 

χαρακτηριςτικϊ που τον καθιςτοϑν πιο οικεύο ςτην χρόςη και 

αλληλεπύδραςη. Λειτουργεύ μϋςω μύασ ανοιχτόσ και πλόρωσ 

προγραμματιζϐμενησ πλατφϐρμασ, αναγνωρύζει ςχόματα, 

αντικεύμενα ακϐμη και ανθρώπουσ μϋςω των δϑο 2D καμερών που 

διαθϋτει ενώ εύναι εξοπλιςμϋνο με 4 directional μικρϐφωνα και ηχεύα, 

προκειμϋνου να αλληλεπιδρϊ καλϑτερα με τουσ ανθρώπουσ. Διαθϋτει 

ραντϊρ , εςωτερικό μονϊδα και επτϊ αιςθητόρεσ αφόσ που 

βρύςκονται ςτο κεφϊλι και τα ϊκρα του, τα οπούα το καθιςτοϑν 

ικανϐ να κινεύται και περιςτρϋφεται με ευελιξύα, να αναγνωρύζει με 

ϊνεςη το περιβϊλλον του και να προςανατολύζεται ςε αυτϐ. 

Επιπλϋον, ςυνεννοεύται ςε 20 γλώςςεσ, ςτισ οπούεσ 

ςυμπεριλαμβϊνονται και τα ελληνικϊ. 
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Σο ρομπϐτ Nao ϋχει χρηςιμοποιηθεύ και χρηςιμοποιεύται ςτον κλϊδο 

τησ εκπαύδευςησ για να ειςϊγει τουσ μαθητϋσ ςτην εκπαιδευτικό 

ρομποτικό, τα ρομποτικϊ ςυςτόματα, τον προγραμματιςμϐ αλλϊ και 

να λειτουργόςει ςαν βοηθϐσ του δαςκϊλου και ςυνεργϊτησ του 

μαθητό. Αποτελεύ, επύςησ, ϋνα εξαιρετικϐ εργαλεύο εξατομικευμϋνων 

προγραμμϊτων για μαθητϋσ ςτο φϊςμα του αυτιςμοϑ, ό με 

διαταραχϋσ ςυναιςθηματικόσ/κοινωνικόσ φϑςησ. Φϊρη ςτα 

ςτρογγυλεμϋνα και απλοποιημϋνα χαρακτηριςτικϊ του προςώπου 

του, εκπϋμπει εμπιςτοςϑνη κατϊ την αλληλεπύδραςό του με παιδιϊ 

ςτο φϊςμα του αυτιςμοϑ, βοηθώντασ τα να αποβϊλουν την 

επιφυλακτικϐτητα τουσ και επιφϋρει θετικϊ αποτελϋςματα ςτην 

ενύςχυςη τησ αυτοπεπούθηςησ, τησ αυτοαντύληψησ και τησ 

κοινωνικϐτητϊσ τουσ. ε ϋρευνα που πραγματοπούηςαν οι Tanaka 

και Matzuzoe, (2012) χρηςιμοπούηςαν το Nao για να βοηθόςουν 

Γιαπωνϋζουσ μαθητϋσ ηλικύασ 3-6 ετών , ςτην προςπϊθειϊ τουσ να 

εμπλουτύςουν το λεξιλϐγιϐ τουσ ςτο μϊθημα των αγγλικών, 

αναλαμβϊνοντασ οι ύδιοι οι μαθητϋσ τον ρϐλο του δαςκϊλου/ 

φροντιςτό του ρομπϐτ, προςπϊθεια που επϋφερε πολλϊ θετικϊ 

αποτελϋςματα ςτην επύδοςό τουσ και ϐχι μϐνο (Tanaka, F., & 

Matsuzoe, S. (2012). Children teach a care-receiving robot to promote 

their learning: Field experiments in a classroom for vocabulary 

learning. Journal of Human-Robot Interaction, 1(1), 78-95). 

 

 

Keepon Robot 

 
Σο Keepon εύναι ϋνα μικρϐ ρομπϐτ,  το οπούο ςχεδιϊςτηκε για να 

μελετόςει την κοινωνικό ςυμπεριφορϊ μϋςα απϐ την αλληλεπύδραςό 

του με παιδιϊ που αντιμετωπύζουν κοινωνικϋσ/ςυναιςθηματικϋσ 

διαταραχϋσ ό εντϊςςονται ςτο φϊςμα του αυτιςμοϑ. Δημιουργού του 

εύναι οι ρομποτικού ερευνητϋσ Hideki Kozima και Marek Michalowski. 
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Διαθϋτει κϊμερεσ ςτα μϊτια και μικρϐφωνο ςτην μϑτη του, 

διαγρϊφει ϋνα εϑροσ απαλών και ϊνετων κινόςεων και επικοινωνεύ 

με ϋναν απομακρυςμϋνο υπολογιςτό. Σο μινιμαλιςτικϐ του ντιζϊιν 

εξυπηρετεύ ϊριςτα τον ρϐλο που πρεςβεϑει, καθιςτώντασ την χρόςη 

και αλληλεπύδραςό του με παιδιϊ με αυτιςμϐ εξαιρετικϊ πρϐςφορη, 

επικοινωνώντασ κϊθε φορϊ ςε ϋνα απλϐ και κατανοητϐ πλαύςιο 

απαλλαγμϋνο απϐ πληθώρα ερεθιςμϊτων. Απϐ το 2003 ϋχει 

χρηςιμοποιηθεύ απϐ πολλοϑσ ερευνητϋσ , εκπαιδευτικοϑσ, 

παιδιϊτρουσ και γονεύσ  για την ϋρευνα, παρατόρηςη και ανϊπτυξη 

τησ κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ ςε παιδιϊ με αυτιςμϐ, ϐπωσ η ϊςκηςη 

και δϋςμευςη ςτην διαπροςωπικό επαφό, βλεμματικό επαφό και 

μύμηςη. 

ε ϋρευνα που πραγματοπούηςαν οι Leyzberg, D., Spaulding, S., 

Toneva, M., & Scassellati, B. (2012), χρηςιμοπούηςαν το ρομπϐτ 

Keepon για να αξιολογόςουν την αποτελεςματικϐτητα τησ 

αλληλεπύδραςησ ανθρώπου- ρομπϐτ μϋςα απϐ μύα δομημϋνη 

δραςτηριϐτητα που περιελϊμβανε την επύλυςη πϊζλ λογικόσ 

nonogram και τα ευρόματϊ τησ ϋδειξαν ϐτι η εμπλοκό του ρομπϐτ 

ςτην διαδικαςύα  επϋφερε θετικϊ αποτελϋςματα τϐςο ςτην ταχϑτητα 

επύλυςησ των πϊζλ, ϐςο και ςτην ϋγκυρη επύλυςό τουσ (Leyzberg, D., 

Spaulding, S., Toneva, M., & Scassellati, B. (2012). The physical 

presence of a robot tutor increases cognitive learning gains. In 

Proceedings of the annual meeting of the cognitive science society 

(Vol. 34, No. 34). 

 

3.6 STEM 

 

τισ αρχϋσ του 2000 οι κλϊδοι τησ επιςτόμησ, τησ τεχνολογύασ, τησ 

μηχανικόσ και των μαθηματικών ϋκαναν ςθεναρϊ την εμφϊνιςό τουσ 

ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ, αναδϑοντασ ςτην επιφϊνεια 

την εξαιρετικϊ ελλειπό οργϊνωςη του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ 

γϑρω απϐ αυτοϑσ τουσ τομεύσ και την ανικανϐτητϊ του να 

προετοιμϊςει τουσ αμερικανοϑσ μαθητϋσ ικανοποιητικϊ ώςτε να 

επανδρώςουν την μελλοντικό επιςτημονικϊ και τεχνολογικϊ 

καταρτιςμϋνη γενιϊ προκειμϋνου να εφεϑρουν καινοτομύεσ που θα 

ανϊγουν κοινωνικϊ και οικονομικϊ την χώρα. Όλα αυτϊ ςε ςϑγκριςη 

και με τουσ αντύςτοιχουσ ρυθμοϑσ προϐδου των μαθητών ϊλλων 
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χωρών ϐπωσ τησ Κύνασ και τησ Ινδύασ, οι οπούοι ςημεύωναν, εκεύνη 

την εποχό, ςημαντικό πρϐοδο (Sanders, 2009). Η ςτρατηγικό που 

ακολοϑθηςαν αποτϋλεςε απϐρροια διαφϐρων ερευνών ςχετικϊ με 

τισ εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ και βαςικϐσ τησ ςτϐχοσ όταν να 

εφοδιϊςει κατϊλληλα τουσ μαθητϋσ του γυμναςύου ϋτςι ώςτε, με την 

αποφούτηςό τουσ και την ειςαγωγό τουσ ςτο Λϑκειο, να κατϋχουν 

βαςικϋσ γνώςεισ γϑρω απϐ τισ STEM, οι οπούεσ θα λειτουργόςουν ωσ 

εργαλεύα και υλικϊ για να οικοδομόςουν πολυπλοκϐτερεσ και 

εξειδικευμϋνεσ. Σα βόματα που ακολοϑθηςαν όταν τρύα: Αρχικϊ, να 

διαμορφώςουν κατϊλληλα το αναλυτικϐ πρϐγραμμα ώςτε να 

εφοδιϊζει κατϊλληλα τουσ μαθητϋσ και να τουσ προετοιμϊζει για τισ 

απαιτόςεισ τϐςο τησ ανώτερησ εκπαύδευςησ ςτον τομϋα τησ εξϋλιξησ 

των επιςτημών, ϐςο και τησ αγορϊσ εργαςύασ, ϐςον αφορϊ τισ 

καινοτομύεσ STEM. τη ςυνϋχεια, ςτρϊφηκαν ςτην ενύςχυςη και 

εξϋλιξη του εκπαιδευτικοϑ δυναμικοϑ, το οπούο προμόθευςαν με το 

κατϊλληλο τεχνολογικϐ και προγραμματιςτικϐ υλικϐ ςχετικϊ με τισ 

επιςτόμεσ STEM, ενώ, τϋλοσ, μελϋτηςαν και κατϋληξαν ςτισ 

πρακτικϋσ εκεύνεσ που ανταποκρύνονταν καλϑτερα ςτην εκπαύδευςη 

STEM, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ειδικόσ αγωγόσ (Gonzalez & 

Quenzi, 2012; https://www.britannica.com/topic/STEM-education ). 

Απϐ το 2000 μϋχρι και το 2010 ,η ανϊπτυξη και εξϊπλωςη των 

επαγγελμϊτων STEM ςτην αγορϊ εργαςύασ των Ηνωμϋνων 

Πολιτειών Αμερικόσ όταν κατϊ τρεισ φορϋσ μεγαλϑτερη απϐ αυτό 

των μη STEM επαγγελμϊτων. Παρϊλληλα, ϐμωσ, αυξόθηκαν και οι 

απαιτόςεισ τησ αγορϊσ εργαςύασ ςε δυναμικϐ κατϊλληλα και 

επιςτημονικϊ καταρτιςμϋνο, και οι εργοδϐτεσ πϊςχιζαν να 

επανδρώςουν τισ εταιρύεσ τουσ με προςωπικϐ ςχετικϐ με τισ STEM. 

Παρϐλα αυτϊ, οι φυλετικϋσ και ϋμφυλεσ διακρύςεισ παρϋμειναν ςτο 

προςκόνιο, καθώσ , πϋρα απϐ τα κοινωνικϊ προβλόματα, οι 

προςπϊθειεσ ϋνταξησ και κατϊρτιςησ υποεκπροςωποϑμενων 

ομϊδων ςτισ επιςτόμεσ STEM, και η προώθηςό τουσ ςτην αγορϊ 

εργαςύασ, δεν όταν διαδεδομϋνεσ και  με την κατϊλληλη υποδομό, 

παραμϋνοντασ ϊκαρπεσ. 

 

 

3.6α Σο ακρωνύμιο STEM 
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Σο ακρωνϑμιο STEM, το οπούο ειςόχθη το 2001 ςτο Ίδρυμα Υυςικών 

Επιςτημών των Η.Π.Α (N.S.F, National Science Foundation) απϐ την 

βιολϐγο Judith A. Ramaley, αντιςτοιχεύ ςε Science, Technology, 

Engineering and Mathematics και αναφϋρεται ςτουσ τομεύσ και τα 

αναλυτικϊ προγρϊμματα τα οπούα επικεντρώνονται ςτουσ τομεύσ 

των Υυςικών Επιςτημών, τησ Σεχνολογύασ, τησ Μηχανικόσ και των 

Μαθηματικών. 

Πιο αναλυτικϊ: 

S- Science: Οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, οι οπούεσ μελετοϑν τον φυςικϐ 

κϐςμο και το τι ενυπϊρχει ςε αυτϐν, αποτελοϑν θεμϋλιο λύθο τησ 

Σεχνολογύασ. Οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ χρηςιμοποιοϑν εμπειρικϋσ και 

επιςτημονικϋσ μεθϐδουσ και ςυνδϋονται ϊρρηκτα με την Φημεύα, την 

Βιολογύα και την Αςτρονομύα. 

T- Technology: Η Σεχνολογύα: Σεχνολογύα εύναι η εφαρμογό τησ 

επιςτημονικόσ γνώςησ προσ εξυπηρϋτηςη πρακτικών ςτϐχων, ϐπωσ 

η δημιουργύα ενϐσ τεχνολογικοϑ/ βιομηχανικοϑ προώϐντοσ, με ςτϐχο 

την κϊλυψη ανθρώπινων αναγκών και απαιτόςεων. Μερικϊ απϐ τα 

μϋςα που πραγματεϑεται εύναι η ανακϊλυψη, η καινοτομύα και ο 

ςχεδιαςμϐσ. 

ε ευρϑτερο επύπεδο η τεχνολογύα αφορϊ την χρόςη τεχνικών και 

την καταςκευό μϋςων τα οπούα μασ επιτρϋπουν να εξετϊςουμε 

αποτελεςματικϐτερα τον κϐςμο που μασ περιβϊλλει, ενώ 

ταυτϐχρονα, διευκολϑνουν την καθημερινϐτητϊ μασ. υνεπώσ, ϐταν 

κϊνουμε λϐγο για τεχνολογικϊ προώϐντα αναφερϐμαςτε τϐςο ςε 

εργαλεύα και καταςκευϋσ, ϐςο και ςε τεχνικϋσ, μεθϐδουσ οργϊνωςησ 

και ςυςτόματα. 

E- Engineering: Η Μηχανικό, η τϋχνη των μηχανών, αποτελεύ μύα απϐ 

τισ προεκτϊςεισ των φυςικών επιςτημών και μελετϊ την 

αλληλεπύδραςη των φυςικών ςωμϊτων, με βαςικϋσ παραμϋτρουσ 

την δϑναμη, την θϋςη και τον χρϐνο. τισ μϋρεσ μασ, η ϋννοια τησ 

Μηχανικόσ, εξαιτύασ τησ ραγδαύασ εξϋλιξησ τησ Σεχνολογύασ και των 

επιτευγμϊτων τησ, ϋχει διευρυνθεύ και κϊνουμε λϐγο, πλϋον για την 

εφαρμοςμϋνη Μηχανικό, η οπούα ϋρχεται να ςυμπληρώςει και 

εξελύξει την Κλαςικό Μηχανικό. 

Ο ςυνταιριαςμϐσ μηχανικόσ και εκπαύδευςησ αποτϋλεςε και 

αποτελεύ ϋνα απαραύτητο βόμα ςτην προςπϊθεια μελϋτησ τησ 
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ειςαγωγόσ των STEM ςτην εκπαιδευτικό πρακτικό, προςφϋροντασ 

βαθϑτερη κατανϐηςη τησ Μηχανικόσ και τησ Σεχνολογύασ. 

M- Mathematics: Σα μαθηματικϊ αποτελοϑν το ϐχημα κατανϐηςησ 

και εξϋλιξησ του φυςικοϑ κϐςμου και των φυςικών φαινομϋνων, τησ 

Σεχνολογύασ και Μηχανικόσ, με βαςικϊ εργαλεύα τουσ μαθηματικοϑσ 

τϑπουσ, αλγορύθμουσ, αξιώματα και θεωρόματα. Πϋραν αυτών, ϐμωσ, 

αποτελοϑν και μύα αιςθητικό Επιςτόμη, με την εξϋλιξη τησ οπούασ 

αςχολόθηκαν και αςχολοϑνται πολλού μαθηματικού. Ιςτορικϊ, οι 

μαθηματικϋσ καινοτομύεσ εύναι ςυνυφαςμϋνεσ με τισ τεχνολογικϋσ, 

γεγονϐσ που μαρτυρϊ την ϊρρηκτη ςχϋςη μεταξϑ τησ μαθηματικόσ 

ερμηνεύασ και τησ τεχνολογικόσ προϐδου. 

ϑμφωνα με την Jan Morrison (2006), οι μαθητϋσ οι οπούοι θα ϋχουν 

ολοκληρώςει μύα εκπαύδευςη βαςιςμϋνη ςτισ τεχνολογύεσ STEM, θα 

εύναι ςε θϋςη να: - αντιμετωπύζουν προβληματικϋσ καταςτϊςεισ, 

διαπραγματευϐμενοι το εκϊςτοτε πρϐβλημα τμηματικϊ και 

«μεταφϋροντασ» τισ ςτρατηγικϋσ επύλυςησ ςε πραγματικϋσ, ςτη 

ςυνϋχεια, καταςτϊςεισ, - καινοτομοϑν και να ςτηρύζονται ςτισ 

δυνϊμεισ και δυνατϐτητϋσ τουσ για να πρϊξουν και να 

δημιουργόςουν (Gilmam 1898), ακολουθώντασ τον παλμϐ και τισ 

ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ, - ςτηρύζονται ςτον εαυτϐ και τισ δυνϊμεισ 

τουσ, να εύναι αυτϐνομοι, να διαμορφώνουν το προςωπικϐ τουσ 

πρϐγραμμα και χρονοδιϊγραμμα,- μποροϑν να διακρύνουν την ςτενό 

ςχϋςη μεταξϑ τησ ατομικϐτητϊσ τουσ αλλϊ και τησ κοινωνύασ και τησ 

ιςτορύασ που την ςυνοδεϑει με την εκπαύδευςη τουσ και τισ ανϊγκεσ 

που αυτό ϋρχεται να καλϑψει ςε θϋματα κοινωνικϊ, - να 

χρηςιμοποιοϑν την λογικό, να εργϊζονται αφαιρετικϊ και νοερϊ, με 

πλόρη κατανϐηςη των φαινομϋνων και του κϐςμου που τουσ 

περιβϊλλει, - εύναι τεχνολογικϊ εγγρϊμματοι, κατανοοϑν την γλώςςα 

και τισ τεχνολογικϋσ πρακτικϋσ και μποροϑν να τισ μεταφϋρουν ςε 

πραγματικϋσ καταςτϊςεισ προκειμϋνου να διευκολϑνουν τϐςο την 

δικό τουσ καθημερινϐτητα, ϐςο και των ςυνανθρώπων τουσ. 

 

3.6β υμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ 

Ο ςυμμετοχικϐσ ςχεδιαςμϐσ, ο οπούοσ πρωτοεμφανύςτηκε την 

δεκαετύα του ’60, αφορϊ την ςυνεργαςύα ερευνητών/ςχεδιαςτών με 

τουσ χρόςτεσ των ρομπϐτ με ςτϐχο τον ςυν ςχεδιαςμϐ τεχνογνωςύασ 

και τεχνολογικών προώϐντων. Αυτό η αμοιβαύα ςχϋςη αναβαθμύζει 
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τον ρϐλο των χρηςτών, οι οπούοι, απϐ παθητικού χρόςτεσ, 

αναλαμβϊνουν ενεργϐ ςυμμετοχό και δρϊςη και τροφοδοτοϑν την 

επιςτημονικό κοινϐτητα με  χρόςιμεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 

ανϊγκεσ τισ κοινωνύασ και του πωσ μποροϑν αυτϋσ να 

εξυπηρετηθοϑν μϋςω τησ τεχνολογικόσ και ερευνητικόσ οδοϑ 

(Simonsen, Robertson, 2012; Hoffman et al., 2015; Lee et al., 2009). 

 

3.7 Σο Ρομπότ STIMEY 

 

Σο ρομπϐτ STIMEY αναπτϑχθηκε απϐ το Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 

και χρηματοδοτόθηκε απϐ το Ευρωπαώκϐ πρϐγραμμα Horizon2020. 

Σο ϋργο STIMEY αποτελεύ αρωγϐ των STEM, ϐπωσ τησ Υυςικόσ, τησ 

Σεχνολογύασ, τησ Μηχανικόσ και των Μαθηματικών, μϋςα απϐ μύα 

διαδραςτικό πλατφϐρμα η οπούα προςφϋρει την δυνατϐτητα 

μαθητϋσ ηλικύασ απϐ 10 ϋωσ 18 ετών να εμπλακοϑν ςε μαθηςιακϋσ 

δραςτηριϐτητεσ, να ανακαλϑψουν εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, 

επιχειρηματικϊ εργαλεύα και serious games απϐ ϐλο τον κϐςμο, να 

λϊβουν μϋροσ ςε δραςτηριϐτητεσ  αλλϊ και να δημιουργόςουν δικϋσ 

τουσ μϋςα ςε ϋνα ευχϊριςτο και διαδραςτικϐ περιβϊλλον. Και ϐλα 

αυτϊ ενώ ςυνεργϊζονται με ϋνα ϋξυπνο και φιλικϐ ρομπϐτ. 

Σο ρομπϐτ STIMEY θα ςυνδρϊμει την εκπαιδευτικό διαδικαςύα και 

τουσ μαθητϋσ λειτουργώντασ ωσ ςυνεργϊτησ και φύλοσ, ο οπούοσ 

επικοινωνεύ (ομιλύα/ακρϐαςη, χειρονομύα κλπ), βοηθϊει και 

ςυμπληρώνει την μαθηςιακό παρϋμβαςη με την παρϊλληλη χρόςη 

τησ διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ, ενώ κϊνει χρόςη τησ επαυξημϋνησ 

επικοινωνύασ μϋςα απϐ την χρόςη βύντεο, ομιλύασ και χειρονομιών. 

Επιπλϋον, αναβαθμύζεται (software & hardware) γνωςτικϊ, 

ςυναιςθηματικϊ αλλϊ και καταςκευαςτικϊ, με την πρϐοδο αυτό να 

διαγρϊφει τροχιϊ παρϊλληλη με αυτόν τησ προϐδου του μαθητό, η 

οπούα διαφαύνεται απϐ το ηλεκτρονικϐ του προφύλ, το ηλεκτρονικϐ 

του χαρτοφυλϊκιο και την καμπϑλη προϐδου δημιουργικϐτητασ, 

ϐπωσ αυτϋσ καταγρϊφονται απϐ την πλατφϐρμα STIMEY.  

Σο STIMEY ςυνδυϊζει την τεχνολογύα του παρελθϐντασ (ραδιϐφωνο) 

με αυτό του παρϐντοσ (ιςτοςελύδεσ και κοινωνικϊ μϋςα δικτϑωςησ) 

και του μϋλλοντοσ (ρομποτικϊ ςυςτόματα κι εφαρμογϋσ). Εύναι ϋνα 

ευρωπαώκϐ ϋργο  το οπούο αναπτϑςςεται απϐ πϋντε πανεπιςτόμια 

,μύα εταιρύα πολυμϋςων, μύα ραδιοφωνικό εταιρύα και μύα οργϊνωςη 
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για την ιςϐτητα των φϑλων απϐ την Ιςπανύα, Γερμανύα, Λευκορωςύα, 

Υινλανδύα και Ελλϊδα. 

 

3.7α Εξωτερικϊ χαρακτηριςτικϊ του Ρομπότ 

Σο ρομπϐτ STIMEY ςχεδιϊςτηκε για να ςυνδρϊμει την εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα, με την δημιουργύα δϑο παραλλαγών του, η κϊθε μύα απϐ 

τισ οπούεσ απευθϑνεται ςε διαφορετικϐ ηλικιακϐ κοινϐ. ε αυτϐ 

ςυμβϊλει και η εξωτερικό τουσ εμφϊνιςη, με διαςτϊςεισ ιδανικϋσ για 

την μεταφορϊ τουσ ςε ςακύδιο και με ανθρωποειδό χαρακτηριςτικϊ.  

Σο ρομπϐτ STIMEY για μαθητϋσ Δημοτικοϑ διαθϋτει πιο 

ςτρογγυλεμϋνη κεφαλό, πιο μαλακϐ ςχεδιαςμϐ, ςε αντύθεςη με αυτϐ 

που απευθϑνεται ςε μεγαλϑτερουσ μαθητϋσ, το οπούο διαθϋτει 

τετραγωνικϐ κεφϊλι, πιο «αυςτηρϐ» ςχεδιαςμϐ, ενώ ςτην βϊςη του 

κοςμεύται απϐ το ςϑμβολο του απεύρου, το οπούο ςυμβολύζει την 

αϋναη πορεύα προσ την γνώςη. 

Ανϊλογα με την περύςταςη και τισ προτιμόςεισ του μαθητό, 

παρϋχεται η δυνατϐτητα μϋςα απϐ μονϊδεσ λογιςμικοϑ, να καθορύςει 

το φϑλο και εξωτερικϋσ λεπτομϋρειεσ του προςώπου του ρομπϐτ, 

μϋςα απϐ μύα γκϊμα επιλογών. Επιπλϋον, μπορεύ να προςαρμϐζει το 

χρώμα τησ λωρύδασ led ςτην βϊςη κϊθε ρομπϐτ, δύνοντϊσ του, κϊθε 

φορϊ, διαφορετικϐ χαρακτόρα. 

Και τα δϑο ρομπϐτ STIMEY, τϐςο αυτϐ για νεϐτερουσ ϐςο και για 

μεγαλϑτερουσ μαθητϋσ, ςχεδιϊςτηκαν με ϋνα ςακύδιο ςτην πλϊτη 

τουσ μϋςα ςτο οπούο μεταφϋρουν το εκπαιδευτικϐ τουσ υλικϐ (το 

κινητϐ τηλϋφωνο ό tablet,απϐ το οπούο πραγματοποιεύται η ςϑνδεςη 

του ρομπϐτ με την πλατφϐρμα του STIMEY), ϐπωσ ακριβώσ και οι 

μαθητϋσ μεταφϋρουν το δικϐ τουσ. 

Όπωσ κϊθε αντικεύμενο κουβαλϊει μύα ιςτορύα, ϋτςι και τα ρομπϐτ 

STIMEY φϋρουν την δικιϊ τουσ, ωσ προώϐντα εξϋλιξησ των STEM, 

προκειμϋνου να προκαλϋςουν το ενδιαφϋρον των μαθητών να 

εμπλακοϑν με αυτϋσ. 
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εικϐνα 1 

 
εικϐνα 2 

Ρομπϐτ για μαθητϋσ Δημοτικοϑ (εικϐνεσ 1&2) 

 

  
εικϐνα 3 
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εικϐνα 4 

Ρομπϐτ για μαθητϋσ Γυμναςύου- Λυκεύου (εικϐνεσ 3&4) 

 

3.7β Λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ του Ρομπότ  

Σο εϑροσ των λειτουργιών και δυνατοτότων του ρομπϐτ ςτϐχο 

ϋχουν να δεςμεϑςουν ευχϊριςτα τον μαθητό ςε μύα δημιουργικό και 

εποικοδομητικό διαδικαςύα μϊθηςησ και εξερεϑνηςησ, να 

δημιουργόςουν υπϐβαθρο ςυναιςθηματικόσ ςυνδιαλλαγόσ μεταξϑ 

ρομπϐτ-μαθητό/τών, να ενιςχϑςουν το αύςθημα τησ κοινϐτητασ του 

ϋργου STIMEY και τησ ςυμμετοχόσ ςε αυτόν και να δημιουργηθεύ μύα 

αμοιβαύα ςχϋςη παροχόσ κινότρων και εξϋλιξησ. 

Σα εργαλεύα και οι λειτουργύεσ του ϋργου STIMEY περιλαμβϊνουν: 

 Γλώςςα: την οπούα μπορεύ να επιλϋξει και τροποποιόςει ο 

χρόςτησ 

 Radio: ο χρόςτησ μπορεύ να ακοϑει το εκπαιδευτικϐ 

ραδιϐφωνο και να αλλϊζει ςταθμϐ 

 ημειώςεισ: ο χρόςτησ μπορεύ να κρατϊει ςημειώςεισ 

επιλϋγοντασ το μπλοκ ςημειώςεων ό να ενεργοποιόςει την 

λειτουργύα μικροφώνου και να αποθηκεϑςει ό αποςτεύλει ϋνα 

ηχογραφημϋνο, ό μη,  μόνυμα. 

 Chat: το chat δύνει την επιλογό ςτον χρόςτη να επικοινωνεύ με 

ϋναν ό περιςςϐτερουσ χρόςτεσ, να ανταλλϊςουν γραπτϊ ό 

ηχογραφημϋνα μηνϑματα. 

 Quiz: τα οπούα επιλϑουν οι μαθητϋσ ϑςτερα και απϐ προτροπό 

του δαςκϊλου, ο οπούοσ τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ εύναι και ο 
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ςυντϊκτησ, επιλϋγοντασ κϊθε φορϊ την ςωςτό ό πιθανό 

απϊντηςη. Η επύλυςό τουσ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ και με 

φωνητικό εντολό. 

 Ειδοποιόςεισ: ο χρόςτησ μπορεύ να ανούξει μύα ειδοπούηςη 

κϊνοντασ κλικ ό κϊνοντασ χρόςη τησ λειτουργύασ μικροφώνου. 

 Profile: Επιλϋγοντασ το εικονύδιο του profile, ο χρόςτη μπορεύ 

να επεξεργαςτεύ και να ενημερώςει τισ βαςικϋσ του 

πληροφορύεσ και να ενημερωθεύ για τα εβλόματϊ του. 

 Internet: ο χρόςτησ πλοηγεύται ςτο διαδύκτυο 

χρηςιμοποιώντασ την μηχανό αναζότηςησ Google. 

 YouTube: χρόςη τησ πλατφϐρμασ YouTube την 

παρακολοϑθηςη βύντεο. 

 Σα μαθόματϊ μου: ο χρόςτησ διαθϋτει την προςωπικό του 

λύςτα μαθημϊτων, με κϊθε μϊθημα να ςυνοδεϑεται απϐ μύα 

περιγραφό κι ϋνα τμόμα βοηθητικοϑ υλικοϑ και την οπούα 

μπορεύ να χρηςιμοποιόςει και με την λειτουργύα του 

μικροφώνου, ανακοινώνοντασ για παρϊδειγμα τον τύτλο του 

μαθόματοσ ςτο οπούο θϋλει να πλοηγηθεύ. 

 Υύλοι: ο χρόςτησ διαθϋτει μύα λύςτα φύλων. ε κϊθε φύλο που 

εμφανύζεται υπϊρχει, επύςησ, μύα λύςτα νε τα μαθόματα ςτα 

οπούα ϋχει εγγραφεύ. 

 Κοινϐτητα: ε αυτόν την ενϐτητα εμφανύζονται κοινϐτητεσ, οι 

οπούεσ ϋχουν κοινϐ θεματικϐ χαρακτόρα, ϐπωσ για παρϊδειγμα 

«Πυθαγϐρειο Θεώρημα» και ςτισ οπούεσ μπορεύ κϊθε χρόςτησ 

να γύνει μϋλοσ και να ανταλλϊςςει ιδϋεσ, απϐψεισ και να 

παύρνει μϋροσ ςε ενδιαφϋρουςεσ ςυζητόςεισ. 

 Εργαςτόριο: ςε αυτόν την ενϐτητα ο χρόςτησ μπορεύ να 

περιηγηθεύ ςτην λύςτα των εργαςτηριών ςτα οπούα ϋχει 

εγγραφεύ και να επιςκεφθεύ το εκϊςτοτε εργαςτόριο κϊνοντασ 

χρόςη του URL, διαδικαςύα που μπορεύ να επιτευχθεύ και με 

την χρόςη του μικροφώνου. 

 Robot: ςτην ενϐτητα αυτό ϋνα robot πληροφορεύ τον χρόςτη 

ςχετικϊ το STIMEY. 
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Ενϐτητα 4 

 

4.1 Ερευνητικόσ ςχεδιαςμόσ 

 

Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε ςε ϋνα απϐ τα τρύα τμόματα τησ Έκτησ 

Δημοτικοϑ του 11ου Δημοτικοϑ χολεύου Καλαμαριϊσ. Σα ερευνητικϊ 

ερωτόματα προςεγγύςτηκαν με την ποιοτικό μεθοδολογύα ϋρευνασ. 

την ποιοτικό ϋρευνα το ενδιαφϋρον του διαπραγματευϐμενου την 

ϋρευνα επικεντρώνεται ςτην βαθϑτερη κατανϐηςη ενϐσ μικροϑ 

δεύγματοσ υποκειμϋνων , ςτην περιγραφό και κατανϐηςη τησ 

μοναδικϐτητασ τησ ανθρώπινησ εμπειρύασ, τησ ατομικόσ ςυνεύδηςησ 

και των βιωμϊτων των υποκειμϋνων. 

τϐχο των ποιοτικών μεθοδολογιών αποτελεύ επύςησ, η κατανϐηςη 

ενϐσ ςυμβϊντοσ, μύασ ςυγκυρύασ, ενϐσ γεγονϐτοσ το οπούο 

εντϊςςεται ςε μύα κοινωνικό ολϐτητα με ςκοπϐ τησ διατϑπωςη 

επιμϋρουσ νϐμων, η διατϑπωςη δηλαδό ϊτυπων ό και ρητών, 

ανϊλογα με την φϑςη τησ ϋρευνασ, αρχών μϋςω τησ 

πλαιςιοθετημϋνησ κατανϐηςησ και ςϑνθεςησ. Βαςικϊ εργαλεύα των 

ποιοτικών μεθϐδων αποτελοϑν ο λϐγοσ, ο διϊλογοσ και η 

επιχειρηματολογύα, και οι αντύςτοιχεσ ερευνητικϋσ τεχνικϋσ τησ 

επικοινωνύασ, αφόγηςησ και διαλϐγου. 

Ο ρϐλοσ του υποκειμϋνου εύναι ενεργϐσ ςτην ερευνητικό διαδικαςύα, 

καθώσ η ροό, η κατεϑθυνςη, τα ϐρια τησ ςυζότηςησ και η ερμηνεύα 

του ερευνητικοϑ υλικοϑ εξαρτϊται απϐ αυτϐ. Καθύςταται ςαφϋσ, 

λοιπϐν, ϐτι η ποιοτικό ϋρευνα διϋπεται απϐ υποκειμενικϋσ αρχϋσ 

ερμηνεύασ, ςυνεπώσ η εμπλοκό, ςυμμετοχό, ο αυτοςτοχαςμϐσ, η 

προςωπικό κρύςη και διϊθεςη  για ςυζότηςη εύναι απαραύτητα 

ςτοιχεύα τησ. 

Οι ερωτόςεισ του ερευνητό αποτελοϑν εφαλτόριο ςκϋψησ, 

ςτοχαςμοϑ και αναζότηςησ για τον ςυμμετϋχων ςτην ϋρευνα, με 

παρϊλληλη λανθϊνουςα εμβϊθυνςη του πεδύου αυτοςυνεύδηςόσ του 

(Ίςαρη, Υ., & Πουρκϐσ, Μ. (2015). Ποιοτικό μεθοδολογύα ϋρευνασ;   

Πουρκϐσ, Μ., & Δαφϋρμοσ, Μ. (2010). Ποιοτικό ϋρευνα ςτισ 

κοινωνικϋσ επιςτόμεσ: Επιςτημολογικϊ, μεθοδολογικϊ και ηθικϊ 

ζητόματα. Αθόνα: Σϐποσ ). 

Η μϋθοδοσ τησ εργαςύασ εύναι ποιοτικό, καθώσ, κϑριοσ ςτϐχοσ εύναι η 

εισ βϊθοσ παρατηρηςιακό ανϊλυςη τησ ψυχογραφύασ των μαθητών, 
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με ϋμφαςη ςτα ςυναιςθόματα, τισ αντιδρϊςεισ, τισ εκφρϊςεισ και την 

αντιμετώπιςη τουσ απϋναντι ςε αυτόν τη νϋα εμπειρύα διδαςκαλύασ 

αλλϊ και το ποςοςτϐ δϋςμευςησ ςτην διαδικαςύα και ςυνεργαςύασ 

μεταξϑ των μελών που θα “επιβϊλλεται” απϐ το ρομπϐτ βοηθϐ- 

ςυνεργϊτη. το τϋλοσ τησ ϋρευνασ, θα ακολουθόςει η ανϊλυςη των 

φϑλλων αξιολϐγηςησ τησ ϐλησ διαδικαςύασ απϐ κϊθε μαθητό 

ξεχωριςτϊ και ονοματικϊ προκειμϋνου να ανιχνευθοϑν τα 

ςυμπερϊςματα αλλϊ και να προταθοϑν ιδϋεσ παρϋμβαςησ για 

μελλοντικϋσ εργαςύεσ. Πρϐκειται για μύα ϋρευνα εμπειρικό απϐ την 

οπούα, ϐμωσ δεν θα απουςιϊζει και το θεωρητικϐ κομμϊτι για την 

ςφαιρικό τεκμηρύωςη τησ. 

Οι μϋθοδοι που επιλϋχθηκαν για την διεξαγωγό τησ ςυγκεκριμϋνησ 

ϋρευνασ εύναι: - η βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη του υπϐ μελϋτη 

θϋματοσ, - η δημιουργύα και διατϑπωςη υποθϋςεων ό/και θεωριών 

που πρϐκειται να ελεγχθοϑν, - η διατϑπωςη των ερευνητικών 

ερωτημϊτων που πρϋπει να απαντηθοϑν και ο ςχεδιαςμϐσ τησ 

ϋρευνασ με βϊςη τα ερωτόματα αυτϊ, - η διεξαγωγό τησ ϋρευνασ, - η 

χρόςη τησ μεθϐδου τησ απλόσ παρατόρηςησ, η οπούα εξελύχθηκε ςε 

ςυμμετοχικό και η χρόςη οδηγοϑ παρατόρηςησ προκειμϋνου να 

τελεςτεύ η παρατόρηςη μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνα πλαύςια τα οπούα θα 

θϋςουν τα θεμϋλια και ςυςτατικϊ ανϊλυςησ των δεδομϋνων τησ, - η 

χρόςη ημιδομημϋνησ ςυνϋντευξησ και φϑλλου εργαςύασ προσ 

ςυμπλόρωςη με το πϋρασ τησ διαδικαςύασ , - η ανϊλυςη των 

αποτελεςμϊτων και η εξϋταςη τησ δυνατϐτητασ γενύκευςησ των 

ευρημϊτων με προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα (Cohen, Maison & 

Morrison, 2011). 

Σα ερευνητικϊ ερωτόματα εύναι τα εξόσ: 

1. Εύναι δυνατϐν να πραγματοποιηθεύ η διδαςκαλύα ενϐσ 

μαθόματοσ (ειδικϐτερα: ενϐσ μαθόματοσ αςτρονομύασ) ςτα 

πλαύςια μύασ ςχολικόσ διδακτικόσ ώρασ, εξ ολοκλόρου απϐ ϋνα 

ρομπϐτ/δϊςκαλο; 

2. Εύναι ςε θϋςη ϋνα ρομπϐτ να δεςμεϑςει το ενδιαφϋρον και την 

προςοχό των μαθητών κατϊ την διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ; 

3. Εύναι ςε θϋςη ϋνα ρομπϐτ να αλληλεπιδρϊςει 

(ερωτόςεισ/απαντόςεισ / οδηγύεσ / πληροφορύεσ/ 

επιβρϊβευςη /ενύςχυςη και ϊμεςη, ϐςο το δυνατϐν, 
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ανταπϐκριςη απϐ πλευρϊσ του ρομπϐτ) ϊμεςα και ϐςο το 

δυνατϐν πιο “φυςικϊ” με τουσ μαθητϋσ; 

Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ τουσ μαθητϋσ: 

 «Βρόκεσ το ςημερινϐ μϊθημα ενδιαφϋρον;» 

           Α’ ΜΕΡΟ: Διδαςκαλύα μαθόματοσ «Σο ηλιακϐ μασ ςϑςτημα»: 

1. «Πωσ ςου φϊνηκε η διδαςκαλύα με δϊςκαλο ϋνα ρομπϐτ;» 

2. «Σι ςου ϊρεςε περιςςϐτερο ϐςον αφορϊ το ρομπϐτ;» 

3. «Σι ςου ϊρεςε λιγϐτερο ςτο ρομπϐτ;» 

4. «Σι παραπϊνω θα όθελεσ να κϊνει το ρομπϐτ;» 

Β΄ ΜΕΡΟ: Δραςτηριϐτητα «Καταςκευό του ηλιακοϑ μασ 

ςυςτόματοσ»: 

5. «Πϐςο ςε βοόθηςε το ρομποτϊκι βοηθϐσ- ςυνεργϊτησ;» 

6. «Σι παραπϊνω θα χρειαζϐςουν απϐ το ρομποτϊκι βοηθϐ- 

ςυνεργϊτη;» 

 

4.2 τόχοσ τησ παρούςασ εργαςίασ 

 

κοπϐσ τησ παροϑςασ εμπειρικόσ ϋρευνασ εύναι η απϊντηςη ςτα 

ερευνητικϊ ερωτόματα που ϋχουν τεθεύ, και τα οπούα λειτουργοϑν 

ωσ επιμϋρουσ ςτϐχοι, αλλϊ και η τροφοδϐτηςη ςχετικών 

μελλοντικών ερευνών με πολϑτιμεσ πληροφορύεσ. Πιο αναλυτικϊ, 

μϋςα απϐ τον ςχεδιαςμϐ και προγραμματιςμϐ μύασ διδαςκαλύασ ενϐσ 

μαθόματοσ αςτρονομύασ ώςτε να επιτευχθεύ αποκλειςτικϊ απϐ ϋνα 

ρομπϐτ, το οπούο θα επιτελϋςει τον ρϐλο του βοηθοϑ- ςυνεργϊτη του 

μαθητό, επιδιώκεται η παρατόρηςη και ςυλλογό δεδομϋνων 

αναφορικϊ με την χρόςη τησ ρομποτικόσ κοινωνικόσ αρωγόσ ςτην 

ςχολικό τϊξη με διπλό μορφό: αυτόν τησ ρητόσ διδαςκαλύασ 

(superior ρϐλοσ του ρομπϐτ: tutor ό coach ) που επιτυγχϊνεται 

μεταξϑ του φυςικοϑ προςώπου του δαςκϊλου και των μαθητών, και 

ςτην ςυνϋχεια, αυτόν του βοηθοϑ- ςυνεργϊτη (subordinate ό equal 

ρϐλοσ του ρομπϐτ) του μαθητό προσ επιτϋλεςη ενϐσ κοινοϑ ςτϐχου 

και παροχόσ περαιτϋρω χρόςιμων κι ενδιαφερϐντων πληροφοριών, 

που θα οδηγόςουν ςε βαθϑτερη και ουςιαςτικϐτερη κατανϐηςη του 

αντικειμϋνου διδαςκαλύασ που ϋχει προηγηθεύ. Η επιλογό του 

μαθόματοσ αςτρονομύασ προσ διδαχό δεν πραγματοποιεύται τυχαύα, 

καθώσ ο τομϋασ τησ αςτρονομύασ αποτελεύ ϋνα εξαιρετικϊ πρϐςφορο 
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ϋδαφοσ ςτην χρόςη ρομποτικόσ και πολυμϋςων για την διδαςκαλύα 

του. 

 

4.3 Δείγμα 

 

Σο κοινό τησ ϋρευνασ αποτϋλεςαν οι μαθητϋσ και μαθότριεσ τησ τ΄ 

τϊξησ ενϐσ Δημϐςιου Δημοτικοϑ χολεύου και ςυγκεκριμϋνα του 11ου 

Δημοτικοϑ χολεύου Καλαμαριϊσ. Για να πραγματοποιηθεύ η ϋρευνα 

ςτο ςυγκεκριμϋνο κοινϐ, κατοχυρώθηκε η ςχετικό ϊδεια απϐ την 

διευθϑντρια του ςχολικοϑ ιδρϑματοσ αλλϊ και απϐ τουσ κηδεμϐνεσ.  

Δεδομϋνου ϐτι η διαδικαςύα ϋλαβε χώρα υπϐ ςυνθόκεσ πανδημικοϑ 

περιοριςμοϑ, εξαιτύασ των αυςτηρών μϋτρων προςταςύασ απϐ τον 

Κορωνοώϐ, παρϐτι δεν βριςκϐταν ςε ϋξαρςη κατϊ την περύοδο 

διεξαγωγόσ τησ ϋρευνασ, το δεύγμα περιορύςτηκε απϐ τον αρχικϐ 

προςδιοριςμϐ ςυμμετοχόσ μύασ ολϐκληρησ ςχολικόσ τϊξησ, ςτην 

τυχαύα επιλογό, απϐ τον δϊςκαλο του εν λϐγω τμόματοσ, πϋντε 

μαθητών και μαθητριών (3 κορύτςια και 2 αγϐρια). 

 

 

4.4 Αναμενόμενα οφέλη από την έρευνα 

 

Η χρηςιμϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ ϋρευνασ ϋγκειται ςτην 

ςυγκϋντρωςη πληροφοριών ςχετικϊ με την εφικτϐτητα και πιθανό 

χρηςιμϐτητα τησ αντικατϊςταςησ του φυςικοϑ προςώπου του 

δαςκϊλου, ςε επιλεγμϋνα διδακτικϊ αντικεύμενα, απϐ ϋνα ρομπϐτ 

μϋςα ςτην ςχολικό τϊξη, αλλϊ και την πιθανό χρηςιμϐτητα απϐ την 

παροχό ενϐσ ρομπϐτ βοηθοϑ- ςυνεργϊτη ςτον μαθητό, ο οπούοσ θα 

εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει οδηγύεσ, πολυμεςικϋσ πληροφορύεσ και 

δραςτηριϐτητεσ, ενύςχυςη, επιβρϊβευςη και ανατροφοδϐτηςη ϐποτε 

χρειϊζεται. Οι ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ θα χρηςιμοποιηθοϑν 

προκειμϋνου να εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα τϐςο ςχετικϊ με την 

κατανϐηςη τησ εκπαύδευςη, ϐςο και τησ μϊθηςησ των 

εκπαιδευομϋνων. Σα ευρόματα μπορεύ να λειτουργόςουν 

ςυμπληρωματικϊ και βοηθητικϊ ςτην πραγματοπούηςη μελλοντικών 

ερευνών, αλλαγών- βελτιώςεων μελλοντικών εκπαιδευτικών 

προγραμμϊτων και παρεμβϊςεων, αλλϊ και ςτον προβληματιςμϐ 

γϑρω απϐ τισ ςϑγχρονεσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ. Επιπλϋον, θα 
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προςφϋρουν μύα βαθϑτερη κατανϐηςη του τι πραγματικϊ χρειϊζεται 

ο μαθητόσ ςε βοηθητικϐ- ςυνεργατικϐ επύπεδο ϐςον αφορϊ την 

χρόςη των ρομποτικών ςυςτημϊτων κοινωνικόσ αρωγόσ μϋςα ςτην 

ςχολικό τϊξη. 

Βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ παρϋμβαςησ εύναι η μϑηςη και γνωριμύα των 

μαθητών με ϋννοιεσ που αφοροϑν τον μακρϐκοςμο (Γη, Ήλιο και 

πλανότεσ του Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ), με την βοόθεια του 

πολυμεςικοϑ ρομπϐτ «Επιςτόμη» του προγρϊμματοσ STIMEY, το 

οπούο και αναλαμβϊνει, με τον κατϊλληλο προγραμματιςμϐ, τα ηνύα 

τησ ειςαγωγόσ, διαπραγμϊτευςησ του θϋματοσ, διδαςκαλύασ του, 

φροντύδα εμπλοκόσ και ςυμμετοχόσ των μαθητών ςτην διαδικαςύα 

μϋςα απϐ ζωντανό ςυνδιαλλαγό, διϊλογο και ανατροφοδϐτηςη,  και, 

τϋλοσ, του καθοριςμοϑ ενϐσ πλαιςύου δρϊςησ και μεταφορϊσ των 

πληροφοριών ςε μύα απτό δραςτηριϐτητα προκειμϋνου να 

μετουςιωθεύ ςε γνώςη. Σην δραςτηριϐτητα ςυνοδεϑει η χρόςη tablet 

και ϋντυπου υλικοϑ, ϐπωσ χαρτϐνια, μπογιϋσ, μπϊλεσ φελιζϐλ κλπ με 

ςτϐχο την καταςκευό ενϐσ τριςδιϊςτατου μοντϋλου αναπαρϊςταςησ 

του Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ. 

Διδακτικού ςτόχοι ςχετικϊ με: 

Γνώςεισ:  

 Οι μαθητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με τον Ήλιο και του πλανότεσ 

που βρύςκονται ςε τροχιϊ γϑρω απϐ αυτϐν και οι οπούοι 

απαρτύζουν την πλανητικόσ μασ γειτονιϊ και ςυνθϋτουν το 

Ηλιακϐ μασ ϑςτημα.  

 Οι μαθητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με τουσ πλανότεσ, το ςχόμα και 

το μϋγεθϐσ τουσ, την ςϑςταςη τουσ, τα χαρακτηριςτικϊ που 

τουσ αποδύδουν διϊφορεσ ιδιϐτητεσ, την περιςτροφό και την 

περιφορϊ τουσ, τισ αποςτϊςεισ τουσ απϐ τον Ήλιο αλλϊ και τισ 

μεταξϑ τουσ αποςτϊςεισ, την προϋλευςη τησ ονοματολογύασ 

τουσ. 

Δεξιϐτητεσ: 

 Οι μαθητϋσ παρατηροϑν, ταξινομοϑν και ςειροθετοϑν τουσ 

πλανότεσ του Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ. 

 Οι μαθητϋσ εύναι ικανού να ςυνθϋτουν λειτουργικοϑσ οριςμοϑσ 

για ϋννοιεσ και φαινϐμενα του μακρϐκοςμου. 
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 Οι μαθητϋσ μποροϑν να καταςκευϊζουν μοντϋλα 

αναπαρϊςταςησ του Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ. 

 Οι μαθητϋσ καλλιεργοϑν τισ καλλιτεχνικϋσ τουσ δεξιϐτητεσ. 

 Οι μαθητϋσ αναπτϑςςουν ψυχοκινητικϋσ δεξιϐτητεσ. 

 Οι μαθητϋσ εξαςκοϑν την λεπτό κινητικϐτητα. 

 Οι μαθητϋσ μαθαύνουν να επικοινωνοϑν, ανταλλϊςςουν ιδϋεσ, 

αναπτϑςςουν διϊλογο και να ςυνεργϊζονται για την επύτευξη 

ενϐσ κοινοϑ ςτϐχου. 

 Οι μαθητϋσ εξαςκοϑνται ςτην ενεργητικό, και ϐχι παθητικό και 

απρϐςωπη, χρόςη ηλεκτρονικών μϋςων και προγραμματιςτικϊ 

δομημϋνων περιβαλλϐντων, μϋςα απϐ την χρόςη των tablet, 

τησ πλατφϐρμασ του περιβϊλλοντοσ STIMEY, αλλϊ και μϋςα 

απϐ την διϊδραςό τουσ με το ρομπϐτ «Επιςτόμη» του 

προγρϊμματοσ STIMEY. 

 Οι μαθητϋσ αποκτοϑν κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςτα τεχνολογικϊ 

μϋςα και αςκοϑνται ςτην διϊκριςη γεγονϐτων και ςτοιχεύων 

ςτων οπούων ςε διϊκριςη και χρόςη προβαύνει η τεχνολογύα, 

προκειμϋνου να δομόςει και ςυνθϋςει μύα εικονικό 

πραγματικϐτητα. 

 Οι μαθητϋσ αποκτοϑν κριτικό ϊποψη και κρύςη απϋναντι ςτην 

αξιοπούηςη του ρομπϐτ ωσ μϋςο και εργαλεύο ςτην μϊθηςη και 

επικοινωνύα πληροφοριών, γνώςεων, δεξιοτότων. 

τϊςεισ: 

 Να αποκτόςουν ενδιαφϋρον και κύνητρο εξερεϑνηςησ και 

διαπραγμϊτευςησ των εννοιών και φαινομϋνων του 

μακρϐκοςμου.  

 Να εύναι ςε θϋςη να αλλϊξουν και εγκαταλεύψουν 

προϒπϊρχουςεσ ιδϋεσ τουσ ςχετικϊ με τον μακρϐκοςμου, μϋςα 

απϐ δραςτηριϐτητεσ και κατϊλληλα διαμορφωμϋνο 

εκπαιδευτικϐ υλικϐ. 

 Να προκϑψουν απορύεσ  για τον μακρϐκοςμο καθϐλη την 

διϊρκεια τησ διαπραγμϊτευςησ. 

 Να αποκτόςουν ενδιαφϋρον για τισ επιςτόμεσ των STEM 

 Να διευρϑνουν την θϋαςη τουσ περύ μϊθηςησ και διδαςκαλύασ 

και να εξοικειωθοϑν με ςενϊρια και πρακτικϋσ που 

διαπραγματεϑονται πολυμεςικϋσ πρακτικϋσ και μϋςα, 
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tablet,υπολογιςτϋσ και ρομπϐτ κοινωνικόσ αρωγόσ και 

μϊθηςησ. 

  

 

 

4.5 Η Διαδικαςία  

 

 

Η ϋρευνα διεξόχθη ςτισ 23 Οκτωβρύου 2020, ημϋρα Παραςκευό, ςε 

ϋνα τμόμα τησ τ’ τϊξησ του 11ου Δημοτικοϑ χολεύου Καλαμαριϊσ. Η 

διαδικαςύα διόρκηςε δϑο ςχολικϋσ ώρεσ και ςυνολικϊ 

απαςχολόθηκαν 5 μαθητϋσ του τμόματοσ, οι οπούοι επιλϋχθηκαν 

τυχαύα απϐ τον δϊςκαλο του τμόματοσ και δεν αποτελοϑςαν 

πλειοψηφικό εξαύρεςη αριςτεύασ αλλϊ αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα 

μύασ τυπικόσ τϊξησ. Η επιλογό μαθητών και η εξαύρεςη του 

υπϐλοιπου τμόματοσ απϐ την διαδικαςύα, αποτϋλεςε αναγκαύο 

ςυμβιβαςμϐ απϋναντι ςτα προληπτικϊ μϋτρα προςταςύασ απϐ τον 

Κορωνοώϐ , Covid- 19 (2019-nCoV). Καθϐλη την διϊρκεια οι μαθητϋσ 

και μαθότριεσ φοροϑςαν μϊςκεσ προςταςύασ και τηροϑςαν τισ 

προβλεπϐμενεσ αποςτϊςεισ προςταςύασ μεταξϑ τουσ (Αντύςτοιχα 

μϋτρα προςταςύασ ύςχυαν και εφαρμϐςτηκαν και απϐ εμϋνα, ενώ 

αποτϋλεςα και το μοναδικϐ ϊτομο που παρευρύςκονταν ςτην 

αύθουςα με τουσ μαθητϋσ). 

Πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ προηγόθηκε μύα ςϑντομη ειςαγωγό 

ςχετικϊ με το περιβϊλλον τησ πλατφϐρμασ του STIMEY και την 

επιλογό τησ αποςτολόσ «Πλανότεσ και Ήλιοσ» ςτο ατομικϐ tablet 

κϊθε μαθητό (οι οπούοι διϋθεταν ατομικϐ λογαριαςμϐ ςτην 

πλατφϐρμα STIMEY), με την οπούα θα αλληλεπιδροϑςαν οι μαθητϋσ 

μϋςω τησ «εξερεϑνηςόσ» τησ, αλλϊ και μύα πρώτη γνωριμύα με το 

ρομποτϊκι «Επιςτόμη», με το οπούο διατηροϑςαμε ζωντανό ςϑνδεςη 

απϐ το Πανεπιςτόμιο τησ Υλώρινασ και το οπούο προβϊλλονταν ςε 

οθϐνη προβολόσ με την χρόςη προτζϋκτορα. 

Σο ρομποτικϐ ςϑςτημα «Επιςτόμη» του προγρϊμματοσ STIMEY, 

αναλαμβϊνει, ςε πρώτη φϊςη, το ρϐλο του δαςκϊλου με πολλαπλϋσ 

αρμοδιϐτητεσ, προκειμϋνου να ανταποκρύνεται, ϐςο το δυνατϐν, 

περιςςϐτερο ςτην πραγματικϐτητα. Πιο αναλυτικϊ, καλεύται, ςε 

πρώτο επύπεδο, να διδϊξει την ενϐτητα «Σο Ηλιακϐ μασ ϑςτημα» 
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απϐ το μϊθημα τησ Γεωγραφύασ τ΄ δημοτικοϑ και να εμπλϋξει τουσ 

μαθητϋσ ςτην διαδικαςύα διδαςκαλύασ μϋςα απϐ ερωτόςεισ κι 

ενύςχυςη. Σησ διδαςκαλύασ προηγόθηκαν ερωτόςεισ απϐ το 

δϊςκαλο/ρομπϐτ προκειμϋνου να ανιχνευθοϑν οι ιδϋεσ και οι 

πληροφορύεσ που οι μαθητϋσ γνωρύζουν ςχετικϊ με το «Ηλιακϐ μασ 

ϑςτημα». Η διδαςκαλύα ακολοϑθηςε μύα μορφό “τυπικό”, ϐπωσ 

αυτό θα πραγματοποιοϑνταν και απϐ ϋνα φυςικϐ πρϐςωπο 

(δϊςκαλο), κατϊ την διϊρκεια τησ οπούασ, ϐμωσ, το ρομποτϊκι 

βοηθϐσ- ςυνεργϊτησ «Επιςτόμη», το οπούο βριςκϐταν κοντϊ ςτην 

ομϊδα των μαθητών, βριςκϐταν ςε παρϊλληλο προγραμματιςμϐ με 

την «αποςτολό» τησ πλατφϐρμασ STIMEY. Με το πϋρασ τησ 

διδαςκαλύασ τησ ενϐτητασ του «Ηλιακοϑ μα υςτόματοσ», το 

ρομποτϊκι «Επιςτόμη» αναλαμβϊνει τον ρϐλο του βοηθοϑ- 

ςυνεργϊτη, ο οπούοσ ειςϊγοντασ και προώδεϊζοντασ τουσ μαθητϋσ 

ςχετικϊ με την δημιουργικό δραςτηριϐτητα που θα ακολουθόςει, 

τουσ παρϋχει οδηγύεσ, βοηθητικϋσ πληροφορύεσ(μϋςω προβολόσ 

βύντεο, εικϐνων ό μικρών κειμϋνων πληροφοριών), επιβρϊβευςη κι 

ενύςχυςη ϐπου χρειϊζεται προκειμϋνου να δημιουργόςουν μύα 

μακϋτα του Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ, με ςτϐχο την βαθϑτερη και 

ουςιαςτικϐτερη κατανϐηςη των ϐςων διδϊχθηκαν. Όλα τα 

παραπϊνω με την παρϊλληλη και απαραύτητη βοόθεια τησ 

αποςτολόσ «Πλανότεσ και ‘Ήλιοσ» ςτο περιβϊλλον τησ πλατφϐρμασ 

του STIMEY, με το οπούο οι μαθητϋσ βρύςκονται ςε επαφό καθϐλη 

την διϊρκεια μϋςα απϐ την ατομικό χρόςη tablet. Για την δημιουργύα 

τησ μακϋτασ, οι μαθητϋσ διϋθεταν κϊποια ςυγκεκριμϋνα υλικϊ 

(χαρτϐνι-καμβϊσ ωσ βϊςη του Ηλιακοϑ υςτόματοσ με ςχεδιαςμϋνεσ 

τισ τροχιϋσ των πλανητών, μπϊλεσ απϐ φελιζϐλ ςε διϊφορα μεγϋθη, 

κϐλλα, χρώματα και πινϋλα). το τϋλοσ, ακολοϑθηςε προτροπό για 

περαιτϋρω προςωπικό αναζότηςη κι εναςχϐληςη με τον κϐςμο τησ 

αςτρονομύασ, ενώ η διαδικαςύα ολοκληρώθηκε με την ςυμπλόρωςη 

ενϐσ φϑλλου εργαςύασ και ενϐσ ερωτηματολογύου, το οπούο 

διερευνοϑςε τϊςεισ, Θϋςεισ και υμπεριφορϋσ απϋναντι ςτισ 

επιςτόμεσ STEM και ςτο STIMEY.(Η ςυγγραφό του ςεναρύου για την  

διδαςκαλύα του μαθόματοσ βαςύςτηκε ςτο βιβλύο «Σο Εγγύσ 

Διαςτημικό Περιβϊλλον την Γησ. Ιςτορύα, Σεχνολογύα και Επιςτόμη 

τησ Αςτρονομύασ» με ςυγγραφϋα τον κύριο ταύρο Ι. Αυγολούπη, 
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καθηγητό μου ςτο Παιδαγωγικό τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του 

Α.Π.Θ.) 

Πιο αναλυτικϊ: 

Απϐ το Δημοτικϐ χολεύο ςτο οπούο πραγματοποιόθηκε η ϋρευνα, 

παραχωρόθηκε ο χώροσ του γυμναςτηρύου, το οπούο βρύςκεται εντϐσ 

του ςχολικοϑ κτιρύου, και το οπούο διϋθετε οθϐνη προβολόσ για 

προτζϋκτορα. Εντϐσ του γυμναςτηρύου πραγματοποιόθηκε η 

εγκατϊςταςη και προετοιμαςύα του εποπτικοϑ υλικοϑ, η ςϑνδεςη 

του προβολϋα, η προετοιμαςύα των tablet και η ςϑνδεςη του 

υπολογιςτό. Επύςησ, πραγματοποιόθηκε η προετοιμαςύα του χώρου 

εργαςύασ των μαθητών, με τισ καρϋκλεσ να βρύςκονται ςε κϊποια 

απϐςταςη μεταξϑ τουσ και με την χρόςη ενϐσ μεγϊλου τραπεζιοϑ 

ςτην θϋςη θρανύου.  

Μϐλισ ολοκληρώθηκε η παραςκευαςτικό φϊςη του εποπτικοϑ 

υλικοϑ, οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ που προϋκυψαν απϐ τυχαύα 

επιλογό και θα ςυμμετεύχαν ςτην διαδικαςύα, κατϋφθαςαν ςτον 

χώρο του γυμναςτηρύου και κατϋλαβαν τισ θϋςεισ.  

Αφοϑ πραγματοποιόθηκε μύα πρώτη γνωριμύα μου μαζύ τουσ, ϐπου 

ςυςτηθόκαμε αμφϐτεροι και τουσ γνωςτοπούηςα την ιδιϐτητϊ μου 

και τον ρϐλο που θα επιτελοϑςα ςτην διαδικαςύα που θα 

ακολουθοϑςε, ενημερώθηκαν επιγραμματικϊ για την ϋρευνα και, πιο 

ςυγκεκριμϋνα, για την διδαςκαλύα τησ ενϐτητασ του «Ηλιακοϑ μασ 

υςτόματοσ» απϐ το βιβλύο τησ Υυςικόσ, την οπούα ακϐμη δεν εύχαν 

διδαχθεύ και την οπούα θα πραγματοποιοϑςε εξολοκλόρου το 

ρομποτϊκι του προγρϊμματοσ STIMEY, με το χαρακτηριςτικϐ ϐνομα 

«Επιςτόμη». Σο ρομποτϊκι βρύςκονταν ςτο Πανεπιςτόμιο τησ 

Υλώρινασ και βρύςκονταν ςε ζωντανό ςϑνδεςη μαζύ μασ, 

προβαλλϐμενο, μϋςω του προτζϋκτορα, ςτην οθϐνη προβολόσ. Αφοϑ 

ϋγινε μύα πρώτη γνωριμύα με το ρομποτϊκι, την οπούα διαδϋχθηκε 

μύα μικρό ενημϋρωςη απϐ το ύδιο ςχετικϊ με την καταγωγό του και 

τισ δρϊςεισ ςτισ οπούεσ ϋχει ςυμμετϊςχει, ακολοϑθηςαν ερωτόςεισ 

των, - ενθουςιαςμϋνων- , μαθητών ςε αυτϐ και ςχετικϊ με αυτϐ, 

απευθυνϐμενοι τϐςο ςτο ρομπϐτ ϐςο και ςε εμϋνα. τη ςυνϋχεια, 

αφοϑ τουσ παραδϐθηκαν τα tablet, τα οπούα βρύςκονταν όδη ςτην 

αρχικό ςελύδα τησ διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ του προγρϊμματοσ 

STIMEY, τουσ ζητόθηκε να ςυνδεθοϑν με τουσ προςωπικοϑσ τουσ 

κωδικοϑσ ςε λογαριαςμοϑσ που εύχα προκαταςκευϊςει και να 
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αναζητόςουν ςτισ Αποςτολϋσ αυτόν με το ϐνομα «Πλανότεσ και 

Ήλιοσ». Αφοϑ εντϐπιςαν και ςυνδϋθηκαν ςτην Αποςτολό, ξεκύνηςε 

και επύςημα η παρϋμβαςη, με την ϋναρξη τησ διδαςκαλύασ του 

μαθόματοσ απϐ την «Επιςτόμη», την οπούα παρακολουθοϑςαν οι 

μαθητϋσ ςτην οθϐνη προβολόσ, αλληλεπιδροϑςαν μαζύ τησ μϋςω 

φωνητικών εντολών με την βοόθεια του υπολογιςτό που 

βρύςκονταν ςε κοντινό απϐςταςη και, παρϊλληλα, 

παρακολουθοϑςαν και καθϐριζαν την πορεύα τησ διαδικαςύασ μϋςα 

απϐ την αλληλεπύδραςη και τον χειριςμϐ τησ Αποςτολόσ «Πλανότεσ 

και Ήλιοσ» ςτο περιβϊλλον τησ πλατφϐρμασ του STIMEY. Αφοϑ 

ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμϊτι τησ παρϋμβαςησ που αφοροϑςε το 

μϊθημα του Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ, ςειρϊ εύχε η ϋναρξη τησ 

δραςτηριϐτητασ καταςκευόσ τησ μακϋτασ του, με την χρόςη και των 

απτών υλικών καταςκευόσ, η οπούα ακολοϑθηςε και αυτό την μορφό 

τησ διδαςκαλύασ του πρώτου μϋρουσ, κϊνοντασ δηλαδό χρόςη των 

tablet με την αποςτολό «Πλανότεσ και Ήλιοσ» ςτην πλατφϐρμα του 

STIMEY  αλλϊ και την πολϑτιμη βοόθεια, τώρα, του ρομπϐτ-

ςυνεργϊτη που προβαλλϐταν ςτην οθϐνη προβολόσ μϋςω του 

προτζϋκτορα. Οι μαθητϋσ ξεκύνηςαν την καταςκευό τησ μακϋτα με 

την πολϑτιμη βοόθεια τησ αποςτολόσ και τησ «Επιςτόμησ», ςτην 

οπούα προςϋφεραν ανατροφοδϐτηςη μϋςω φωνητικών εντολών 

ςτον υπολογιςτό, ϐποτε απαιτοϑνταν, η οπούα ωσ ςτϐχο εύχε την 

ανύχνευςη τησ κατανϐηςησ του μαθόματοσ που εύχε προηγηθεύ ςτο 

πρώτο μϋροσ, και την μεταφορϊ, πλϋον, τησ γνώςησ ςε 

καταςκευαςτικϐ επύπεδο. ημαντικϐ εδώ εύναι το γεγονϐσ πωσ οι 

μαθητϋσ ρϑθμιζαν την πορεύα και διϊρκεια τησ δραςτηριϐτητασ, 

μϋςω του χειριςμοϑ του περιβϊλλοντοσ τησ αποςτολόσ «Πλανότεσ 

και Ήλιοσ» ςτο περιβϊλλον τησ πλατφϐρμασ, αφιερώνοντασ ϋτςι ϐςο 

χρϐνο χρειαζϐταν ςτην επιλογό του ςωςτοϑ πλανότη που ϋπονταν 

κϊθε φορϊ, ςτην καταςκευό του και τοποθϋτηςόσ του ςτην μακϋτα. 

Αφοϑ ολοκληρώθηκε η καταςκευό τησ μακϋτασ και η αποςτολό ςτην 

πλατφϐρμα STIMEY πληςύαζε ςτο τϋλοσ τησ, ακολοϑθηςε η προβολό 

ενϐσ ανακεφαλαιωτικοϑ βύντεο, με το πϋρασ του οπούου 

ολοκληρώθηκε η αποςτολό και η παρϋμβαςη ϋφταςε ςτο τϋλοσ τησ. 

Σο ρομπϐτ «Επιςτόμη» χαιρϋτηςε τουσ μαθητϋσ, οι οπούοι αφοϑ 

ολοκλόρωςαν την Αποςτολό «Πλανότεσ και Ήλιοσ» και ϊφηςαν τα 

tablet,εύχαν την ευκαιρύα να κϊνουν ςτο ρομπϐτ ερωτόςεισ κϊθε 
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εύδουσ, προκειμϋνου να τουσ λυθοϑν απορύεσ που δημιουργόθηκαν 

τϐςο ςχετικϊ με την διδαχθεύςα ενϐτητα και την διαδικαςύα που 

προηγόθηκε, ϐςο και ςχετικϊ με το ρομπϐτ καθαυτϐ, αφοϑ τουσ εύχε 

κινόςει τρομερϊ την περιϋργεια. την προκειμϋνη φϊςη, υπϐ 

ςυνθόκεσ αυτοςχεδιαςμοϑ και ελευθερύασ, απϐ μϋρουσ των 

μαθητών, μερικϋσ απϐ τισ ερωτόςεισ απαντόθηκαν απϐ εμϋνα και 

την ςυνϊδελφο που βρύςκονταν ςτην ζωντανό ςϑνδεςό μασ με το 

ρομπϐτ ςτην Υλώρινα. Αφοϑ λϑθηκαν πολλϋσ απϐ τισ απορύεσ των 

μαθητών, ολοκληρώςαμε την ζωντανό ςϑνδεςό μασ, 

αποχαιρετιςτόκαμε με την «Επιςτόμη» και ακολοϑθηςε η 

ςυμπλόρωςη των φϑλλων αξιολϐγηςησ και των ερωτηματολογύων. 

Κϊπωσ ϋτςι, η ϋρευνα ϋφταςε ςτο τϋλοσ τησ, μϋςα ςε μύα χαροϑμενη 

ατμϐςφαιρα, ςτην οπούα όταν ϋκδηλη η ϐξυνςη τησ περιϋργειασ των 

μαθητών ςχετικϊ με διϊφορα αςτρονομικϊ νϋα για τα οπούα εύχαν 

διαβϊςει ςε ϊρθρα, κϐμιξ, ιςτορύεσ ό παρακολουθόςει ςτο YouTube,  

και η επιθυμύα τουσ να αςχοληθοϑν περαιτϋρω με θϋματα 

αςτρονομύασ. 

 

4.6 Ανάλυςη Ευρημάτων και υμπεράςματα 

 

Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ, και ςυγκεκριμϋνα 3 μαθότριεσ και 2 

μαθητϋσ,  που πόραν μϋροσ ςτην παρϋμβαςη, ϋπειτα απϐ τυχαύα 

επιλογό, αντιμετώπιςαν, όδη απϐ την αρχό, την διαδικαςύα με 

εξαιρετικϐ ενδιαφϋρον και ενθουςιαςμϐ. Όπωσ αναφϋρεται 

παραπϊνω ςτην ανϊλυςη τησ διαδικαςύασ, ϋπειτα απϐ την μεταξϑ 

μασ γνωριμύα τουσ δϐθηκαν κϊποιεσ λιτϋσ αλλϊ ςαφεύσ οδηγύεσ τησ 

διαδικαςύασ που θα ακολουθοϑςε. Επειδό ακριβώσ η παρϋμβαςη 

ςχεδιϊςτηκε προκειμϋνου να αντικαταςτόςει την δια ζώςησ 

διδαςκαλύα πραγματοποιοϑμενη απϐ ϋνα φυςικϐ πρϐςωπο, τον 

δϊςκαλο, με την διδαςκαλύα εξ αποςτϊςεωσ, πραγματοποιοϑμενη εξ 

ολοκλόρου απϐ το ρομπϐτ STIMEY και με την παρϊλληλη χρόςη τησ 

διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ του προγρϊμματοσ STIMEY, ςτϐχοσ όταν 

να μην δεςμευτοϑν οι μαθητϋσ με την δικό μου φυςικό παρουςύα 

τϐςο ςε επύπεδο ςχϋςησ δαςκϊλου- μαθητό ϐςο και ςε επύπεδο 

διαμεςολαβητό μεταξϑ αυτών και τησ παρϋμβαςησ που θα επϐταν. 

Οι μαθητϋσ ενθουςιϊςτηκαν απϐ την αρχό με την προοπτικό 

παρακολοϑθηςησ και εμπλοκόσ ςε ϋνα τϋτοιο μαθηςιακϐ και 
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εκπαιδευτικϐ ςενϊριο και όταν εξαιρετικϊ πρϐθυμοι και 

ςυνεργϊςιμοι. Κϊπωσ ϋτςι , λοιπϐν, ξεκύνηςε η παρϋμβαςη, με τουσ 

μαθητϋσ να αλληλεπιδροϑν με τα tablet και το ρομπϐτ «Επιςτόμη»,  

καθϐλη την διϊρκεια τησ οπούασ εγώ πραγματοποιοϑςα την 

παρατόρηςη, η οπούα αποτϋλεςε το απαραύτητο εργαλεύο ςυλλογόσ 

δεδομϋνων για την πραγματοπούηςη και ολοκλόρωςη τησ ϋρευνασ. 

Ακολουθοϑν τα ευρόματα τησ παρατόρηςησ, του φϑλλου 

αξιολϐγηςησ/αναςκϐπηςησ αλλϊ και του ερωτηματολογύου: 

Γενικϊ, όςον αφορϊ την παρϋμβαςη ςτο ςύνολό τησ: 

 Όλοι οι μαθητϋσ βρόκαν το μϊθημα με το ρομπϐτ STIMEY και 

την χρόςη τησ πλατφϐρμασ εξαιρετικϊ ενδιαφϋροντα, καθώσ 

πολλϊ απϐ αυτϊ που παρακολοϑθηςαν «δεν τα όξεραν». 

  «ϋμαθαν πολλϊ/ό και περιςςϐτερα πρϊγματα για τουσ 

πλανότεσ» και, γενικϊ, διακρύνονταν απϐ ϋνα πνεϑμα 

δημιουργικόσ διερεϑνηςησ και ερωτημϊτων ςχετικϊ με τον 

μακρϐκοςμο, την γη μασ, την εξαιρετικό ποικιλομορφύα ςτην 

μορφολογύα ςϑςταςησ, μεγϋθουσ και εμφϊνιςησ των 

πλανητών, τισ μεταξϑ τουσ αποςτϊςεισ, τισ τροχιϋσ τουσ, τουσ 

δορυφϐρουσ τουσ κ.λπ., αλλϊ και γενικϐτερα κοςμολογικϊ 

ερωτόματα ςχετικϊ με την δημιουργύα του ςϑμπαντοσ και του 

Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ αλλϊ και το εξαιρετικϊ ενδιαφϋρον 

θϋμα ςχετικϊ με την ϑπαρξη εξωγόινησ ζωόσ, για το οπούο 

κατϊ κϐρον γύνεται λϐγοσ ςτα κϐμιξ και τισ ταινύεσ που 

παρακολουθοϑν. 

 Με το πϋρασ τησ διαδικαςύασ και την μεταξϑ μασ ςυζότηςη 

που την διαδϋχθηκε, πϋρα απϐ τα ευρόματα που ςυλλϋχθηκαν, 

φϊνηκε ϐτι επιτεϑχθηκαν πολϑ βαθϑτεροι ςτϐχοι 

ευαιςθητοπούηςησ και ςυναιςθηματικόσ δϋςμευςησ των 

μαθητών τϐςο ωσ προσ την μεταξϑ τουσ ςχϋςη και την 

ςυμμετοχό τουσ ωσ ομϊδα ςε μύα παρϋμβαςη διαφορετικών 

παραμϋτρων, αλλϊ και ςτην δϋςμευςη για μεταφορϊ των 

γνώςεων και εμπειριών που αποκϐμιςαν απϐ την διαδικαςύα 

τϐςο μεταξϑ των ςυμμαθητών τουσ ϐςο και πραγμϊτωςό τουσ 

ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ με ϋναυςμα να αποτελεύ τϐςο η 

μακροςκοπικό ςκοπιϊ του κϐςμου που μασ περιβϊλλει ,ό 

καλϑτερα του δικοϑ μασ μικροϑ κϐςμου- του Ηλιακοϑ μασ 

υςτόματοσ-  ςε ςχϋςη με το αχανϋσ ςϑμπαν, το αποτελοϑμενο 
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απϐ τριςεκατομμϑρια πλανητικών ςυςτημϊτων, αλλϊ και ςε 

επύπεδο επιςτημών, την απαρχό ό ςυνϋχιςη τησ εναςχϐληςησ 

με τισ επιςτόμεσ STEM και την αξιοπούηςό τουσ για την εξϋλιξη 

τησ Επιςτόμησ και των τεχνολογικών επιτευγμϊτων για την 

διευκϐλυνςη τησ ζωόσ, την ϊμβλυνςη των κοινωνικών 

ανιςοτότων, την εξϋλιξη των επιςτημών υγεύασ, την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την εξϋλιξη και  πρϐοδο των 

μϋςων εξερεϑνηςησ και χαρτογρϊφηςησ του ςϑμπαντοσ. 

Όςον αφορϊ το κομμϊτι τησ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ «Σο Ηλιακό 

μασ ύςτημα» από το ρομπότ «Επιςτόμη» και με την χρόςη τησ 

πλατφόρμασ του STIMEY, αλλϊ  και την δραςτηριότητα καταςκευόσ 

του «Ηλιακού μασ υςτόματοσ» με την βοόθεια του ρομπότ 

«Επιςτόμη» και με την χρόςη τησ πλατφόρμασ του STIMEY: 

 Η διδαςκαλύα του μαθόματοσ ϊρεςε πολϑ ςτουσ μαθητϋσ, τουσ 

φϊνηκε ενδιαφϋρουςα, διαςκεδαςτικό και η διακϑμανςό του 

ςε πλαύςια διαφορετικϊ απϐ αυτϊ που ϋχουν ςυνηθύςει ςτην 

καθημερινό πρακτικό πυροδϐτηςε την δημιουργικϐτητα, την 

φανταςύα και τον ενθουςιαςμϐ τουσ .  

 Όλοι οι μαθητϋσ θα όθελαν να το «ξανακϊνουν». 

 Όςον αφορϊ την δραςτηριϐτητα καταςκευόσ του «Ηλιακοϑ 

μασ υςτόματοσ», η χρόςη του ρομπϐτ STIMEY όταν 

εξαιρετικϊ πολϑτιμη, «βοόθηςε πολϑ, επειδό μασ εξηγοϑςε κι 

εμεύσ βλϋπαμε» και «όταν πολϑ καλό βοόθεια και ϋμαθα 

πολλϊ», ενώ μύα μαθότρια αποφϊνθηκε ϐτι αν θα ζητοϑςε κϊτι 

παραπϊνω αυτϐ θα όταν να «βρύςκεται εδώ» το ρομπϐτ, με 

παρουςύα δια ζώςησ. 

 Η δραςτηριϐτητα καταςκευόσ καθαυτό χαρακτηρύςτηκε απϐ 

εξαιρετικό ευθυμύα απϐ μϋρουσ των μαθητών, οι οπούοι 

πειραματύςτηκαν με τα χρώματα και τα πινϋλα για να 

ςυνθϋςουν ϋνα αφαιρετικϐ μεν, ανταποκρινϐμενο ςε 

πραγματικϊ δεδομϋνα δε, μοντϋλο του Ηλιακοϑ μασ 

υςτόματοσ.  

 Η διαδραςτικό δϋςμευςη τησ αποςτολόσ ςτην πλατφϐρμα του 

STIMEY αποτϋλεςε εξαιρετικϐ εργαλεύο και λειτοϑργηςε ςαν 

οδηγϐσ για τουσ μαθητϋσ, οι οπούοι εύχαν την ευκαιρύα να 

εδραιώςουν με αυτϐν τον τρϐπο ςε γνώςη την πληροφορύα 

που προηγόθηκε με την διδαςκαλύα. 
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Γενικϊ, όςον αφορϊ την ϋνταξη του ρομπότ και τησ πλατφόρμασ 

STIMEY ςτην εκπαιδευτικό πρακτικό και διδαςκαλύα: 

 Όλοι οι μαθητϋσ ομϐφωνα ςυμφώνηςαν με το ϐτι η αξιοπούηςη 

ενϐσ ρομπϐτ ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα θα την καθιςτοϑςε 

πολϑ πιο ενδιαφϋρουςα. 

 Οι μαθητϋσ δεν φϊνηκαν οϑτε να ςυμφωνοϑν οϑτε να 

διαφωνοϑν ωσ προσ το αν η ϋνταξη και χρόςη ενϐσ ρομπϐτ ςτη 

διδαςκαλύα ενϐσ μαθόματοσ STEM, θα εξυπηρετοϑςε την 

καλϑτερη και βαθϑτερη κατανϐηςό του. 

 Οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ ςυμφώνηςαν απϐλυτα με το ϐτι η 

ϋνταξη ενϐσ ρομπϐτ ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα θα τουσ 

παρακινοϑςε να μελετόςουν αυτϐ το αντικεύμενο ςτο μϋλλον.  

 Όςον αφορϊ το αν το μϊθημα θα γινϐταν πιο εϑκολα 

κατανοητϐ με την αξιοπούηςη του ρομπϐτ STIMEY , απϐ 

μϋρουσ του δαςκϊλου, οι μαθητϋσ εύχαν ανϊμεικτεσ απϐψεισ. 

 Όςον αφορϊ το αν το μϊθημα θα γινϐταν πιο ευχϊριςτο και 

διαςκεδαςτικϐ αν ο δϊςκαλοσ αξιοποιοϑςε το ρομπϐτ STIMEY 

ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα, αποτϋλεςε μύα παραδοχό που 

βρόκε ςϑμφωνουσ τουσ περιςςϐτερουσ μαθητϋσ, με 

τουλϊχιςτον κανϋναν μαθητό να την απορρύπτει.  

 Οι μαθητϋσ όταν ςϑμφωνοι ςχετικϊ με την χρόςη του ρομπϐτ 

STIMEY ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα με ςτϐχο την βαθϑτερη 

κατανϐηςη του αντικειμϋνου διδαςκαλύασ. 

 Οι μαθητϋσ όταν ςϑμφωνοι ςχετικϊ με την περαιτϋρω 

παρακύνηςη και μελλοντικό εναςχϐληςη, που θα τουσ 

προςϋφερε η ϋνταξη του ρομπϐτ STIMEY ςτην εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα και διδαςκαλύα του αντικειμϋνου μϊθηςησ. 

Όςον αφορϊ τα χαρακτηριςτικϊ και την διαδραςτικότητα του ρομπότ 

STIMEY: 

 Οι μαθητϋσ όταν ομϐφωνα ςϑμφωνοι ςτο ϐτι το ρομπϐτ 

STIMEY θα πρϋπει να ρωτϊει τουσ μαθητϋσ ώςτε να τουσ 

παρϋχει περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το θϋμα με το 

οπούο αςχολοϑνται. 

 Οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ ςυμφώνηςαν ϐτι ϐταν το ρομπϐτ 

STIMEY παρϋχει πληροφορύεσ για ϋνα θϋμα ςτουσ μαθητϋσ θα 



104 
 

πρϋπει να τουσ πληςιϊζει και να δεύχνει ενθαρρυντικϋσ 

εκφρϊςεισ προςώπου. 

 Οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ κρϊτηςαν ουδϋτερη ςτϊςη ςτον αν 

θα πρϋπει το ρομπϐτ STIMEY να τουσ επιβραβεϑει λεκτικϊ, 

λϋγοντασ π.χ. Μπρϊβο, αφϐτου κϊνουν μύα δημοςύευςη. 

 Ουδϋτερη όταν η ςτϊςη των μαθητών και ωσ προσ το αν θα 

πρϋπει το ρομπϐτ STIMEY να τουσ επιβραβεϑει, ϐχι λεκτικϊ, 

αλλϊ μϋςα απϐ κινόςεισ του ςώματϐσ του και απϐ εκφρϊςεισ 

του προςώπου του. 

 Οι μαθητϋσ ςυμφώνηςαν ομϐφωνα ϐτι ϐταν το ρομπϐτ 

προβϊλει ϋνα βύντεο θα πρϋπει να τουσ κοιτϊει. 

 Οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ διαφώνηςαν με το ϐτι ϐταν το 

ρομπϐτ STIMEY δεύχνει ϋνα βύντεο, δεν θα πρϋπει να δεύχνει τισ 

εκφρϊςεισ του προςώπου του και να παρεμβαύνει. 

 Οι μαθητϋσ φϊνηκε να ςυμφωνοϑν ϐτι ϐταν το ρομπϐτ STIMEY 

παρουςιϊζει ϋνα κουύζ, θα πρϋπει να τουσ επιβραβεϑει λεκτικϊ 

για κϊθε ςωςτό απϊντηςη. 

 Οι μαθητϋσ ςυμφωνοϑν ϐτι ϐταν το ρομπϐτ STIMEY 

παρουςιϊζει ϋνα κουύζ, θα πρϋπει να επιβραβεϑει τουσ μαθητϋσ 

με κινόςεισ και εκφρϊςεισ του προςώπου του για κϊθε ςωςτό 

απϊντηςη. 

 Οι μαθητϋσ ςυμφωνοϑν απϐλυτα ϐτι ϐταν τελειώνει μύα 

αποςτολό, το ρομπϐτ STIMEY θα πρϋπει να τουσ επιβραβεϑει 

λεκτικϊ για την προςπϊθειϊ τουσ ςτην πλατφϐρμα (π.χ. να 

λϋει ςυγχαρητόρια ςτουσ μαθητϋσ). 

 Όλοι οι μαθητϋσ ςυμφωνοϑν απϐλυτα ϐτι με το πϋρασ μύασ 

αποςτολόσ, το ρομπϐτ STIMEY θα πρϋπει να τουσ επιβραβεϑει 

για την προςπϊθειϊ τουσ ςτην πλατφϐρμα με κινόςεισ και 

εκφρϊςεισ του προςώπου του. 

 Όςον αφορϊ τα εξωτερικϊ χαρακτηριςτικϊ του ρομπϐτ 

STIMEY, αγαπημϋνο ςημεύο τριών μαθητών αποτϋλεςαν τα 

μϊτια, ενϐσ το κεφϊλι και ενϐσ μαθητό τα χϋρια. Μερικϋσ, 

μϊλιςτα, απϐ τισ απαντόςεισ των μαθητών ςτο φϑλλο 

αξιολϐγηςησ αποφαύνονται ϐτι «Μου αρϋςει που το ρομπϐτ 

ϋχει γουρλωμϋνα ματϊκια και χαμογελοϑςε», «όταν γλυκϐ και 

εύχα γουρλωτϊ ματϊκια και χαμογελαςτϐ ςτοματϊκι», «Εύναι 
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ϐμορφο», «Μου ϊρεςε περιςςϐτερο η φωνό του και δεν μου 

ϊρεςε το κεφϊλι του». 

 

Ο αρχικϐσ ςχεδιαςμϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ όταν διαφορετικϐσ, με 

μικρϋσ ϐμωσ, αποκλεύςεισ, οι οπούεσ αποτϋλεςαν παρϊγοντα 

ςυμβιβαςμοϑ με την κατϊςταςη επιδημιολογικόσ ϋξαρςησ λϐγω του 

ιοϑ COVID-19, του οπούου θϑμα υπϋπεςαν και ο παιδαγωγικϐσ- 

ακαδημαώκϐσ κλϊδοσ και τα παιδαγωγικϊ ινςτιτοϑτα. Σο αρχικϐ 

πλϊνο, λοιπϐν, όταν να πραγματοποιηθεύ η παρϋμβαςη ςε μύα 

ολϐκληρη ςχολικό τϊξη, και ϐχι ςε μϋροσ αυτόσ, με τουσ μαθητϋσ να 

εργϊζονται ςε ομϊδεσ των τεςςϊρων ϋωσ πϋντε ατϐμων. Επιπλϋον, 

το ρομπϐτ «Επιςτόμη» του προγρϊμματοσ STIMEY θα βρύςκονταν 

παρών, με εκ του ςϑνεγγυσ παρουςύα, ενώ κϊθε ομϊδα θα διϊθετε το 

δικϐ τησ ρομπϐτ ςτην δεϑτερη φϊςη τησ παρϋμβαςησ, αυτόν τησ 

καταςκευόσ του Ηλιακοϑ μασ υςτόματοσ. Παρϐλα αυτϊ, 

προςαρμοςτόκαμε πλόρωσ ςτισ επιταγϋσ τησ δϑςκολησ 

καθημερινϐτητασ που καθιερώθηκε λϐγω του ιοϑ COVID-19, κι ϋτςι, 

προκειμϋνου να μην παρακωλυθεύ η διαδικαςύα οϑτε ςτο ελϊχιςτο ό 

να υποβιβαςτεύ το παιδαγωγικϐ υπϐβαθρο τησ παρϋμβαςησ, 

ςϑμφωνα με τον αρχικϐ ςχεδιαςμϐ τησ και απϐ αυτϊ που ελπύζαμε 

να αποκομύςουμε ωσ εκπαιδευτικού και τα οπούα θα 

χρηςιμοποιοϑςαμε προσ ϐφελοσ και εξϋλιξη των παιδαγωγικών 

παρεμβϊςεων με χρόςη των STEM, τησ πλατφϐρμασ του STIMEY και 

του ρομπϐτ, μετατρϋψαμε οριςμϋνα βόματα αντικαθιςτώντασ τα 

αμοιβαύα. Οι αλλαγϋσ αυτϋσ, ϐπωσ προκϑπτει και απϐ την ανϊλυςη 

τησ παρϋμβαςησ που ϋχει προηγηθεύ, μεταφρϊζονται ςε ζωντανό 

ςϑνδεςη με το ρομπϐτ STIMEY , το οπούο και προβϊλλονταν ςε 

οθϐνη προβολόσ με την χρόςη προτζϋκτορα, προςαρμογό του 

αρχικοϑ δεύγματοσ ςε 5 μαθητϋσ και μαθότριεσ ςτην θϋςη ενϐσ 

τμόματοσ, πραγματοπούηςη τησ παρϋμβαςησ ςε αύθουςα ανεξϊρτητη 

απϐ αυτό που χρόςησ τησ ϋκαναν ϐλοι οι υπϐλοιποι μαθητϋσ του 

ςυγκεκριμϋνου τμόματοσ, διϊταξη των μαθητών τηρώντασ κϊποια 

απϐςταςη μεταξϑ τουσ και χρηςιμοποιώντασ ιατρικό μϊςκα, 

ςϑμφωνα με τισ επιτϊξεισ του κώδικα υγιεινόσ και προςταςύασ. Οι 

αλλαγϋσ, λοιπϐν, όταν ςτοχευμϋνεσ και ελϊχιςτα επηρϋαςαν την 

πορεύα, εξϋλιξη και κατϊληξη τησ παρϋμβαςησ, με την διαδικαςύα και 

τα ευρόματα να ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτισ αρχικϋσ προςδοκύεσ 
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και ςχεδιαςμϐ. ε ευρϑτερο πλαύςιο, μϊλιςτα, η διαδικαςύα και τα 

ευρόματα αποτϋλεςαν και αποτελοϑν ςημεύο αναφορϊσ και εξϋλιξησ 

τωρινών και μελλοντικών ςχεδιαςμών παρεμβϊςεων εξ αποςτϊςεωσ 

χρόςησ των STEM και του προγρϊμματοσ STIMEY ςτην εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα, η οπούα τεύνει και εξυπηρετεύ καταςτϊςεισ 

επιδημιολογικών κρύςεων, ϐπωσ αυτό που βιώνουμε, αμβλϑνοντασ 

κομβικϊ ςημεύα ϋνταξησ τησ επιςτόμησ, τησ εξϋλιξησ και τησ 

τεχνολογύασ ςτον μαθηςιακϐ ςχεδιαςμϐ, ϐταν αυτϐσ αντιμετωπύζει 

κωλϑματα δια ζώςησ επαφόσ με εξοπλιςμϐ, παρϋχοντασ, λοιπϐν, 

λϑςεισ και ςενϊρια χρόςησ του ακϐμη και ϐταν η διδαςκαλύα 

πραγματοποιεύται με την χρόςη υπολογιςτό, διαδικτυακών 

πλατφϐρμων ό εξ αποςτϊςεωσ και αςϑγχρονα. 

 

4.6α Παρϊθεςη απεικονιςτικόσ ςύγκριςησ δεδομϋνων 

ερωτηματολογύου 

Οι μαθητϋσ ςυμπλόρωςαν, επιπλϋον, ϋνα μικρό ερωτηματολόγιο, το 

οπούο αφορούςε την ςυλλογό δεδομϋνων ςχετικϊ με τισ απόψεισ τουσ 

ωσ προσ την υποθετικό χρόςη ενόσ ρομπότ κατϊ την εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα, αλλϊ και για να ανιχνεύςει τϊςεισ, Θϋςεισ και 

υμπεριφορϋσ απϋναντι ςτισ επιςτόμεσ STEM και το STIMEY.  

τϊςεισ Θϋςεισ και υμπεριφορϋσ απϋναντι ςτισ Επιςτόμεσ STEM και 

ςτο STIMEY, πριν την δραςτηριότητα με την πλατφόρμα του STIMEY 

και το ρομπότ STIMEY 

 
 

Το μάκθμα κα γινόταν πιο ενδιαφζρον αν 
ο δάςκαλοσ/α αξιοποιοφςε ζνα ρομποτάκι 
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και διδαςκαλία

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Αν ο δάςκαλοσ/α χρθςιμοποιοφςε ζνα 
ρομπότ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ενόσ 

μακιματοσ STEM,κα ςε βοθκοφςε να 
επικεντρωκείσ καλφτερα ςε αυτό το 

αντικείμενο;

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα

Το ρομπότ κα ςε παρακινοφςε να 
μελετιςεισ αυτό το αντικείμενο ςτο 

μζλλον;

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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τϊςεισ Θϋςεισ και υμπεριφορϋσ απϋναντι ςτισ Επιςτόμεσ STEM και 

ςτο STIMEY, μετϊ την δραςτηριότητα με την πλατφόρμα του STIMEY 

και το ρομπότ STIMEY 

Σώρα που γνώριςεσ το ρομπότ STIMEY, θα ϋλεγεσ ότι.. 

 

 
 

Το μάκθμα κα γινόταν πιο εφκολα 
κατανοθτό αν ο δάςκαλοσ/α αξιοποιοφςε 

το ρομπότ STIMEY  ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα

Το μάκθμα κα γινόταν πιο ευχάριςτο και 
διαςκεδαςτικό αν ο δάςκαλοσ/α 

αξιοποιοφςε το ρομπότ STIMEY ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Το ρομπότ STIMEY κα ςε βοθκοφςε να 
επικεντρωκείσ καλφτερα ςτο αντικείμενο 

τθσ διδαςκαλίασ

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα

Το ρομπότ STIMEY κα ςε παρακινοφςε να 
μελετιςεισ αυτό το αντικείμενο ςτο 

μζλλον

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Φαρακτηριςτικϊ και διαδραςτικότητα του ρομπότ STIMEY: 

 

 
 

 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ αποςτολισ, το 
ρομπότ STIMEY πρζπει να ρωτάει τουσ 

μακθτζσ ώςτε να τουσ παρζχει 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

κζμα με το οποίο αςχολοφνται

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα

Όταν το ρομπότ STIMEY παρζχει 
πλθροφορίεσ για ζνα κζμα ςτουσ 

μακθτζσ, κα πρζπει να τουσ πλθςιάηει και 
να δείχνει ενκαρρυντικζσ εκφράςεισ 

προςώπου

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Όταν οι μακθτζσ κάνουν μία 
δθμοςίευςθ, το ρομπότ STIMEY κα πρζπει 

να τουσ επιβραβεφει λεκτικά λζγοντασ 
"Μπράβο"

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα

Όταν οι μακθτζσ κάνουν μία 
δθμοςίευςθ, το ρομπότ STIMEY κα πρζπει 

να τουσ επιβραβεφει, όχι λεκτικά, αλλά 
μζςα από κινιςεισ του ςώματόσ του και 

από εκφράςεισ του προςώπου του

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Όταν το ρομπότ STIMEY δείχνει ζνα βίντεο 
κα πρζπει να ςε κοιτάει

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα

Όταν το ρομπότ STIMEY δείχνει ζνα 
βίντεο, δεν κα πρζπει να δείχνει τισ 
εκφράςεισ του προςώπου του (π.χ. 

ζκπλθξθ, κλείςιμο ματιοφ κλπ) και να 
παρεμβαίνει

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Όταν το ρομπότ STIMEY παρουςιάηει ζνα 
κουίη, το ρομπότ κα πρζπει να 

επιβραβεφει τουσ μακθτζσ λεκτικά για 
κάκε ςωςτι απάντθςθ

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφϊνω

ςυμφϊνω απόλυτα

Όταν το ρομπότ STIMEY παρουςιάηει ζνα 
κουίη, κα πρζπει να επιβραβεφει τουσ 

μακθτζσ με κινιςεισ και εκφράςεισ του 
προςώπου του για κάκε ςωςτι απάντθςθ

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Όταν μια αποςτολι τελειώνει, το ρομπότ 
STIMEY κα πρζπει να επιβραβεφει τουσ 

μακθτζσ λεκτικά για τθν προςπάκειά τουσ 
ςτθν πλατφόρμα (π.χ. να λζει 
ςυγχαρθτιρια ςτουσ μακθτζσ)

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα

Όταν μια αποςτολι τελειώνει, το ρομπότ 
STIMEY κα πρζπει να επιβραβεφει τουσ 
μακθτζσ για τθν προςπάκειά τουσ ςτθν 

πλατφόρμα με κινιςεισ και εκφράςεισ του 
προςώπου του

διαφωνϊ

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ απόλυτα
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Ποιο μζροσ του ρομπότ STIMEY ιταν το 
αγαπθμζνο ςου;

Μάτια

Κεφάλι

Χζρια

ϊμα

ακίδιο Πλάτθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

1.Φύλλο Εργαςίασ 

Βρόκεσ το ςημερινό μϊθημα ενδιαφϋρον; 

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ: Διδασκαλία μαθήματος «Το ηλιακό μας σύστημα» 

Πωσ ςου φϊνηκε η διδαςκαλύα με δϊςκαλο ϋνα ρομπότ; 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Σι ςου ϊρεςε περιςςότερο όςον αφορϊ το ρομπότ; ου ϊρεςε η 

εμφϊνιςό του; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Σι ςου ϊρεςε λιγότερο ςτο ρομπότ; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Σι παραπϊνω θα όθελεσ να κϊνει το ρομπότ; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Δραστηριότητα «Κατασκευή του ηλιακού μας 

συστήματος» 

Πόςο ςε βοόθηςε το ρομποτϊκι βοηθόσ- ςυνεργϊτησ; 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Σι παραπϊνω θα χρειαζόςουν από το ρομποτϊκι βοηθό- ςυνεργϊτη; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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2. Ερωτηματολόγιο 

Μϋροσ 1ο 

1) Διϊλεξε το φϑλο ςου 

 α) Αγϐρι 

 β) Κορύτςι 

 γ) Προτιμώ να μην πω 

 

2) Επύλεξε την χώρα ςου 

 α) Λευκορωςύα 

 β) Υιλανδύα 

 γ) Γερμανύα 

 δ) Ελλϊδα 

 ε) Ιςπανύα 

 ςτ) Άλλο 

 

3) Επϋλεξε την ηλικύα ςου 

 α) 10-11 

 β) 11-12 

 γ) 12-13 

 δ) 13-14 

 ε) 14-15 

 ςτ) 15-16 

 ζ) 16-17 

 η) 17-18 

 

4)Ποιο ςχολικϐ μϊθημα STEM ςε δυςκολεϑει περιςςϐτερο; Επύλεξε 

μϐνο ϋνα 

 α) Σεχνολογύα 

 β) Μαθηματικϊ 

 γ) Πληροφορικό 

 δ) Βιολογύα 

 ε) Φημεύα 

 ςτ) Γεωγραφύα 

 ζ) Μηχανικό 

 

Μϋροσ 2ο 
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 τϊςεισ Θϋςεισ και υμπεριφορϋσ απϋναντι ςτισ επιςτόμεσ STEM και 

ςτο STIMEY(1) 

Θα ϋλεγεσ ϐτι το δυςκολϐτερο μϊθημα που επϋλεξεσ παραπϊνω  

5) …θα γινϐταν πιο ενδιαφϋρον αν ο η δϊςκαλοσ α καθηγητόσ -τρια 

ςου αξιοποιοϑςε 

ϋνα ρομπϐτ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτη διδαςκαλύα 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

6)… θα γινϐταν πιο εϑκολα κατανοητϐ αν ο η δϊςκαλοσ α καθηγητόσ 

-τρια ςου 

αξιοποιοϑςε ϋνα ρομπϐτ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτη 

διδαςκαλύα 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

7) … θα όταν πιο ευχϊριςτο αν ο η δϊςκαλοσ α καθηγητόσ- τρια ςου 

αξιοποιοϑςε ϋνα 

ρομπϐτ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτη διδαςκαλύα 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

Θα ϋλεγεσ ϐτι εϊν ο η δϊςκαλοσ α καθηγητόσ- τρια ςου 

χρηςιμοποιοϑςε ϋνα ρομπϐτ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτη 

διδαςκαλύα του δυςκολϐτερου μαθόματοσ STEM το οπούο ανϋφερεσ 

παραπϊνω 

8) …το ρομπϐτ θα ςε βοηθοϑςε να επικεντρωθεύσ ςε αυτϐ το 

αντικεύμενο 
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α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

9) …το ρομπϐτ θα ςε παρακινοϑςε να μελετόςεισ αυτϐ το 

αντικεύμενο ςτο μϋλλον 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

Μϋροσ 3ο 

 Δραςτηριϐτητα 

 

Μϋροσ 4ο 

τϊςεισ Θϋςεισ και υμπεριφορϋσ απϋναντι ςτισ επιςτόμεσ STEM και 

ςτο STIMEY(2) 

 

Σώρα που γνώριςεσ το ρομπϐτ STIMEY θα ϋλεγεσ ϐτι το πιο δϑςκολο 

μϊθημα STEM το οπούο ανϋφερεσ παραπϊνω 

 

10)… θα γινϐταν πιο ενδιαφϋρον αν ο η δϊςκαλοσ α καθηγητόσ- τρια 

αξιοποιοϑςε το ρομπϐτ STIMEY ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτη 

διδαςκαλύα 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

11) …θα γινϐταν πιο εϑκολα κατανοητϐ αν ο η δϊςκαλοσ- α 

καθηγητόσ –τρια αξιοποιοϑςε το ρομπϐτ STIMEY ςτη μαθηςιακό 

διαδικαςύα και ςτη διδαςκαλύα 
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α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

12) …θα γινϐταν πιο ευχϊριςτο διαςκεδαςτικϐ εϊν ο η δϊςκαλοσ -α 

καθηγητόσ- τρια αξιοποιοϑςε το ρομπϐτ STIMEY ςτη μαθηςιακό 

διαδικαςύα και ςτη διδαςκαλύα 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

Αφοϑ γνώριςεσ το ρομπϐτ STIMEY θα ϋλεγεσ ϐτι εϊν ο η δϊςκαλοσ -α 

καθηγητόσ/τρια το αξιοποιοϑςαν ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτη 

διδαςκαλύα του δυςκολϐτερου μαθόματοσ STEM ςτο οπούο 

αναφϋρθηκεσ παραπϊνω 

13) … το ρομπϐτ STIMEY θα ςε βοηθοϑςε να επικεντρωθεύσ 

ευκολϐτερα ς αυτϐ το αντικεύμενο 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

14)… το ρομπϐτ STIMEY θα ςε παρακινοϑςε να μελετόςεισ αυτϐ το 

αντικεύμενο ςτο μϋλλον 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

Μϋροσ 5ο 

Φαρακτηριςτικϊ και διαδραςτικϐτητα του ρομπϐτ STIMEY 
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15) Όταν ϋνασ δϊςκαλοσ προετοιμϊζει μύα αποςτολό το ρομπϐτ 

STIMEY πρϋπει να 

ςτϋλνει ςτουσ μαθητϋσ ειδοπούηςη. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

16)Κατϊ την διϊρκεια τησ αποςτολόσ το ρομπϐτ STIMEY πρϋπει να 

ρωτϊει τουσ μαθητϋσ ώςτε να τουσ παρϋχει περιςςϐτερεσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με το θϋμα το οπούο αςχολοϑνται. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

17) Όταν το ρομπϐτ STIMEY παρϋχει πληροφορύεσ για ϋνα θϋμα 

ςτουσ μαθητϋσ, θα πρϋπει να πληςιϊζει τουσ μαθητϋσ και να δεύχνει 

ενθαρρυντικϋσ εκφρϊςεισ προςώπου. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

18) Όταν οι μαθητϋσ κϊνουν μια δημοςύευςη, το ρομπϐτ STIMEY θα 

πρϋπει να τουσ επιβραβεϑει λεκτικϊ λϋγοντασ «Μπρϊβο». 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 
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19) Όταν οι μαθητϋσ κϊνουν μια δημοςύευςη, το ρομπϐτ STIMEY θα 

πρϋπει να τουσ επιβραβεϑει ϐχι λεκτικϊ αλλϊ μϋςα απϐ κινόςεισ του 

ςώματοσ του και απϐ τισ εκφρϊςεισ του προςώπου του. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

20) Όταν το ρομπϐτ STIMEY δεύχνει ϋνα βύντεο θα πρϋπει να ςε 

κοιτϊει. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

21) Όταν το ρομπϐτ STIMEY δεύχνει ϋνα βύντεο , δεν θα πρϋπει να 

δεύχνει τισ εκφρϊςεισ του προςώπου του. (π.χ. ϋκπληξη, θαυμαςμϐ 

κ.λπ.) 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

22) Όταν το ρομπϐτ STIMEY παρουςιϊζει ϋνα βύντεο, να εκφρϊζει τισ 

ιδϋεσ του λεκτικϊ (π.χ. να επιςημαύνει τα ςημαντικϐτερα κομμϊτια 

του βύντεο.) 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 
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23) Όταν το ρομπϐτ STIMEY παρουςιϊζει ϋνα quiz το ρομπϐτ θα 

πρϋπει να επιβραβεϑει λεκτικϊ τουσ μαθητϋσ για κϊθε ςωςτό 

απϊντηςη. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

24) Όταν το ρομπϐτ STIMEY παρουςιϊζει ϋνα quiz το ρομπϐτ θα 

πρϋπει να επιβραβεϑει τουσ μαθητϋσ με κινόςεισ και εκφρϊςεισ του 

προςώπου του για κϊθε ςωςτό απϊντηςη. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

25) Όταν μύα αποςτολό τελειώνει, το ρομπϐτ STIMEY θα πρϋπει να 

επιβραβεϑει τουσ μαθητϋσ λεκτικϊ για την προςπϊθειϊ τουσ ςτην 

πλατφϐρμα (π.χ. να λϋει ςυγχαρητόρια ςτουσ μαθητϋσ). 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

26) Όταν μύα αποςτολό τελειώνει, το ρομπϐτ STIMEY θα πρϋπει να 

επιβραβεϑει τουσ μαθητϋσ για την προςπϊθειϊ τουσ ςτην 

πλατφϐρμα με κινόςεισ και εκφρϊςεισ του προςώπου του. 

α) Διαφωνώ απϐλυτα 

β) Διαφωνώ 

γ) Οϑτε ςυμφωνώ οϑτε διαφωνώ 

δ) υμφωνώ 

ε) υμφωνώ απϐλυτα 

 

27) Ποιο απϐ τα μϋρη του ρομπϐτ STIMEY εύναι το αγαπημϋνο ςασ.  
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α) Μϊτια 

β) Κεφϊλι 

γ) Φϋρια 

δ) ώμα 

ε) ακύδιο πλϊτησ 
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3. Αποςτολή ςτην διαδικτυακή πλατφόρμα STIMEY 
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4. Φωτογραφικό υλικό 
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