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Περύληψη 
 

Θ παροφςα εργαςία αςχολείται με το κατά πόςο θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με ζνα 

Project ρομποτικισ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν κατάκτθςθ μζρουσ των διδακτικϊν 

ςτόχων του μακιματοσ «Στοιχεία Ρρογραμματιςμοφ ςε γραφικό περιβάλλον» τθσ Γ’ 

τάξθσ ΕΡΑΛ του τομζα τθσ Ρλθροφορικισ (και γενικότερα ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ 

του Ρρογραμματιςμοφ Υπολογιςτϊν ςτο Γυμνάςιο, ςτο ΓΕΛ αλλά και ςε άλλεσ 

ειδικότθτεσ των ΕΡΑΛ). Επίςθσ διερευνάται κατά πόςο θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να 

ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ μακθτικισ εμπλοκισ ςτο μάκθμα του Ρρογραμματιςμοφ 

που κατά γενικι ομολογία κεωρείται δφςκολο από μεγάλθ μερίδα κακθγθτϊν και 

μακθτϊν. 

Για τθν απάντθςθ ςτα παραπάνω ερωτιματα πραγματοποιικθκε ζρευνα με τθ μζκοδο 

του πειράματοσ πεδίου και αξιολογικθκαν ςτοιχεία ποιοτικισ αλλά και ποςοτικισ 

ζρευνασ. Συγκεκριμζνα μελετικθκε το κατά πόςο θ εναςχόλθςθ με ζνα Project 

ρομποτικισ μπορεί να ςυμβάλλει: 

 Στθν επίτευξθ του γενικοφ ςκοποφ του μακιματοσ «Ρρογραμματιςμόσ 

Υπολογιςτϊν» που είναι θ ανάπτυξθ ικανοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα, και 

θ επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον, 

 Στθ μεταφορά γνϊςεων προγραμματιςτικϊν δομϊν  ςε ζνα επαγγελματικό 

περιβάλλον προγραμματιςμοφ όπωσ αυτό τθσ Visual Basic, 

 Στθν ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν  ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του 

προγραμματιςμοφ. 

Το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ  αποτελείται από τα τρία πρϊτα κεφάλαια τα οποία είναι 

κεωρθτικά και το κακζνα από αυτά εςτιάηει ςε μία ςυνιςτϊςα του αντικειμζνου τθσ 

παροφςασ ζρευνασ: 

Από τθ μία ζχουμε τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ, που αποτελεί και τθν πθγι 

του εκπαιδευτικοφ προβλιματοσ. Ο προγραμματιςμόσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ 

τθσ επιςτιμθσ τθσ Ρλθροφορικισ (άρα αποτελεί και γνωςτικό αντικείμενο τθσ) αλλά 

ταυτόχρονα είναι και μια ικανότθτα που επεκτείνεται και πζρα από τα όρια τθσ 

Ρλθροφορικισ και αναφζρεται ςτθν γνωςτικι ικανότθτα τθσ αλγορικμικισ ςκζψθσ. Από 
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ζρευνεσ που ζχουν γίνει προκφπτει ότι θ εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ αποτελεί μια 

δφςκολθ και επίπονθ διαδικαςία ενϊ ζχουν εντοπιςτεί και τα προβλιματα που 

παρουςιάηονται κατά τθν εκμάκθςι του. 

Από τθν άλλθ θ εκπαιδευτικι ρομποτικι παρουςιάηεται ωσ μια εναλλακτικι πρόταςθ θ 

οποία μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν αντιμετϊπιςθ μζρουσ των προβλθμάτων που 

ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ και γενικότερα ωσ μζςο για τθν 

ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ 

ζδειξε ότι ρομποτικι ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ωσ εκπαιδευτικό 

εργαλείο για τθν διδαςκαλία πολλϊν μακθμάτων, όπωσ πχ των μακθματικϊν, τθσ 

φυςικισ, τθσ τεχνολογίασ, του προγραμματιςμοφ κ.α. , άλλεσ φορζσ για τθν ανάπτυξθ 

γνωςτικϊν και ςυνεργατικϊν δεξιοτιτων, κακϊσ επίςθσ και για τθν αφξθςθ τθσ 

κινθτοποίθςθσ και τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθν ςχολικι ηωι. Αυτι τθ ςτιγμι 

κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο πλικοσ ρομποτικϊν κιτ τα οποία μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν είτε για ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ, είτε αποκλειςτικά ωσ εκπαιδευτικά 

εργαλεία, ενϊ μπορεί να ςυνδυάηονται και τα δυο. 

Τζλοσ γίνεται αναφορά ςτισ κεωρίεσ μάκθςθσ αλλά και τισ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ 

που ςτθρίηουν και αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ. Τζτοιεσ 

κεωρίεσ είναι ο εποικοδομθτιςμόσ με κφριουσ εμπνευςτζσ του τον  Piaget και τον 

Vygotsky και ο καταςκευαςτικόσ εποικοδομθτιςμόσ του κακθγθτι του ΜΛΤ S. Papert. Οι 

αρχζσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ επίςθσ ςυνειςφζρουν ςτθν επιλογι και 

εφαρμογι κατάλλθλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν μια από τισ οποίεσ είναι και θ μζκοδοσ 

Σχεδίων Εργαςιϊν ι περιςςότερο γνωςτι ωσ μζκοδοσ Project. 

Το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςία, που αποτελείται από τα κεφάλαια τζςςερα ζωσ ζξι, 

αναφζρεται ςτο ερευνθτικό κομμάτι τθσ εργαςίασ: 

Στο τζταρτο κεφάλαιο διατυπϊνονται το εκπαιδευτικό πρόβλθμα ςτο οποίο καλείται να 

ςυνειςφζρει θ παροφςα εργαςία, τα ερευνθτικά ερωτιματα που προκφπτουν από τθν 

βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ για τισ οποίεσ κα βγάλουμε 

ςυμπεράςματα μετά τθν ζρευνα. Επίςθσ γίνεται αναφορά ςτα αποτελζςματα 

προθγοφμενων ερευνϊν και τεκμθριϊνεται θ επιλογι τθσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ 

που ακολουκικθκε και θ καταςκευι των ερευνθτικϊν εργαλείων που 
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χρθςιμοποιικθκαν, όπωσ τα ερωτθματολόγια και το τεςτ αξιολόγθςθσ. Στο ίδιο 

κεφάλαιο αναπτφςςεται και αναλφεται το εκπαιδευτικό ςενάριο που ςχεδιάςτθκε ωσ 

πρότυπθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ ενϊ γίνεται αναφορά 

και ςτθν πραγματοποίθςθ του Project ρομποτικισ ςε ςχολείο τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. 

Στο πζμπτο κεφάλαιο αναφζρονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ από τα οποία βγαίνει 

το ςυμπζραςμα ότι : 

 Το πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα επιβεβαιϊνεται δθλ. το project ρομποτικισ μπορεί να 

ςυμβάλλει ςτθν κατάκτθςθ του γενικοφ ςκοποφ του μακιματοσ που είναι θ ανάπτυξθ 

ικανοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα και θ επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων ςε 

προγραμματιςτικό περιβάλλον. 

Το δεφτερο και τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα δεν επιβεβαιϊνονται, δθλ θ εναςχόλθςθ με 

το project δεν βοικθςε τουσ μακθτζσ να μεταφζρουν γνϊςεισ προγραμματιςτικϊν 

δομϊν από το περιβάλλον προγραμματιςμοφ NXT-G ςτο περιβάλλον τθσ Visual Basic 

ενϊ δεν παρατθρικθκε αφξθςθ ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν όςον αφορά τθν 

προγραμματιςτικι διαδικαςία. 

Βζβαια οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ ομάδασ, απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ ανοικτοφ 

τφπου, φαίνεται ότι ευχαριςτικθκαν ςε μεγάλο βακμό τθν δραςτθριότθτα με τα ρομπότ 

και τθ κεϊρθςαν χριςιμθ για τθν ςυνειδθτοποίθςθ των πρακτικϊν εφαρμογϊν του 

προγραμματιςμοφ αλλά και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ 

ςυνεργατικότθτα, θ δθμιουργικότθτα και θ διορατικότθτα. Επίςθσ ανζφεραν ότι τα 

ρομπότ ςυνζβαλαν ςτθν αφξθςθ του κίνθτρου για μάκθςθ. 

Στο ζκτο κεφάλαιο, τζλοσ, διατυπϊνονται κάποια γενικότερα ςυμπεράςματα για τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, γίνεται μια προςπάκεια να ερμθνευτοφν τα αποτελζςματα 

και να βρεκοφν οι παράμετροι που τα επθρζαςαν.  
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Ειςαγωγό 
 

Ο προγραμματιςμόσ Θ/Υ αποτελεί αδιαμφιςβιτθτα μια γνωςτικι λειτουργία που 

ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δομθμζνθσ ςκζψθσ και δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων. 

Θ διδαςκαλία του όμωσ παρουςιάηει πάρα πολλά προβλιματα αφοφ ζχει αποδειχκεί 

ότι θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν κεωροφν τον προγραμματιςμό μια 

επίπονθ και δφςκολθ διαδικαςία. Ρζρα από τισ εγγενείσ δυςκολίεσ τθσ 

προγραμματιςτικισ δραςτθριότθτασ, θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ του 

προγραμματιςμοφ προςκζτει επιπλζον προβλιματα αφοφ τα επαγγελματικά 

περιβάλλοντα που χρθςιμοποιοφνται (πχ Pascal, Visual Basic) δεν δθμιουργοφν τισ 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθν ειςαγωγι αρχαρίων ςτον Ρρογραμματιςμό. Τα 

τελευταία χρόνια θ εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ δίνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν 

μεκοδολογία επίλυςθσ προβλθμάτων και ςτθν εκμάκθςθ των βαςικϊν δομϊν 

προγραμματιςμοφ και λιγότερο ςτθν εκμάκθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ. 

Θ χριςθ τθσ ρομποτικισ ωσ εργαλείο εκμάκθςθσ του προγραμματιςμοφ ξεκίνθςε ωσ μια 

εναλλακτικι προςζγγιςθ που προςπάκθςε να λφςει κάποια από τα προβλιματα τθσ 

παραδοςιακισ διδακτικισ του προγραμματιςμοφ. Θ παιγνιϊδθσ διάςταςθ αλλά και οι 

δυνατότθτεσ που παρουςιάηουν τα ςφγχρονα κιτ ρομποτικισ τα κατζδειξαν ωσ ζνα 

ςθμαντικό βοικθμα για τθν αφξθςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν και τθν καλλιζργεια 

ςθμαντικϊν δεξιοτιτων, με κυριότερθ τθν δεξιότθτα επίλυςθσ αυκεντικϊν 

προβλθμάτων. 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να ανακαλφψει κατά πόςο θ χριςθ τθσ ρομποτικισ μπορεί να 

ςυμβάλλει κετικά ςτθν ανάπτυξθ προγραμματιςτικϊν ικανοτιτων και ςτθν αφξθςθ τθσ 

μακθτικισ εμπλοκισ ςτο μάκθμα του προγραμματιςμοφ ςτα ςχολεία τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
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1. Θ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

1.1. Θ Πλθροφορικι ςτθν εκπαίδευςθ 

 

Στθν Ελλθνικι εκπαίδευςθ θ Ρλθροφορικι ξεκίνθςε ωσ ενότθτα μακθμάτων ειδίκευςθσ 

ςτα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λφκεια το 1985 και ςτθ ςυνζχεια επεκτάκθκε ωσ 

γνωςτικό αντικείμενο καταρχιν ςτο Γυμνάςιο (1992) και ςτο ενιαίο λφκειο (1997). Μετά 

τθν κατάργθςθ των τεχνικϊν και επαγγελματικϊν λυκείων και τθ μετατροπι τουσ ςε ΤΕΕ 

θ Ρλθροφορικι αποτζλεςε κατεφκυνςθ ςπουδϊν ςε 2 κφκλουσ. Με τθν ίδια φιλοςοφία 

αλλά με ςαφϊσ περιοριςμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ μεταφζρκθκε θ διδαςκαλία τθσ 

Ρλθροφορικισ και ςτα ΕΡΑΛ. 

Ππωσ ορίηει το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των ΕΡΑΛ οι απόφοιτοι του τομζα 

Ρλθροφορικισ Κα πρζπει να αποκτιςουν αφενόσ επαρκι κεωρθτικι κατάρτιςθ ϊςτε 

να είναι ικανοί να προςαρμόηονται και να ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτα κάκε φορά 

νζα δεδομζνα που δθμιουργοφνται ςτον επαγγελματικό τουσ χϊρο και αφετζρου 

πρακτικζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που κα τουσ επιτρζπουν να ενταχκοφν 

άμεςα ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 

1.2. Ο προγραμματιςμόσ ωσ γνωςτικό αντικείμενο 

 

Μια από τισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ είναι θ ζννοια του αλγόρικμου. 

Σφμφωνα με τουσ Goldschlager και Lister (1996) θ ζννοια του αλγορίκμου είναι 

κεμελιϊδθσ ςτθν Ρλθροφορικι και αποτελεί ενοποιό ζννοια για όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ που αντιμετωπίηουν οι επιςτιμονεσ των υπολογιςτϊν. Θ διαδικαςία 

ανάπτυξθσ αλγορίκμων, που χαρακτθρίηεται με τον όρο αλγορικμικι ςκζψθ, αποτελεί 

κεμελιϊδθ ανκρϊπινθ δεξιότθτα υψθλοφ επιπζδου, θ οικοδόμθςθ τθσ οποίασ είναι 

ηθτοφμενο ςτα ςφγχρονα εκπαιδευτικά ςυςτιματα (Arsac, 1987). 
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Γενικά με τον όρο αλγόρικμοσ εννοοφμε μια πεπεραςμζνθ ςειρά βθμάτων θ ενεργειϊν 

που απαιτοφνται για τθν επίλυςθ ενόσ δεδομζνου προβλιματοσ. Συνεπϊσ ζνασ 

αλγόρικμοσ περιγράφει τθν μζκοδο με τθν οποία μπορεί να διεκπεραιωκεί ζνα ζργο. 

Ειδικά ςτον προγραμματιςμό, με τον όρο αλγόρικμοσ αναφερόμαςτε ςε ζνα 

διατεταγμζνο και πεπεραςμζνο ςφνολο από καλϊσ οριςμζνα βιματα για τθν διενζργεια 

μιασ διεργαςίασ, ςτο τζλοσ τθσ οποίασ – και δεδομζνθσ μιασ αρχικισ κατάςταςθσ – κα 

προκφψει μια αντίςτοιχθ τελικι κατάςταςθ ςε πεπεραςμζνο χρόνο. 

Ο ρόλοσ του αλγόρικμου είναι κεμελιϊδθσ για δυο τουλάχιςτον λόγουσ: Αφενόσ χωρίσ 

αλγόρικμο δεν μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να 

πραγματοποιθκεί μια εργαςία μζςω υπολογιςτι. Αφετζρου, οι αλγόρικμοι είναι 

ανεξάρτθτοι από τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ ςτθν οποία διατυπϊνονται, όςο και 

από τον υπολογιςτι ο οποίοσ τουσ εκτελεί (Goldschlager και Lister,1996). 

Θ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του αλγορίκμου ςυμπεριλαμβάνει απαραιτιτωσ 

τθν ανάλυςθ μιασ εργαςίασ ςε ςτοιχειϊδθσ εργαςίεσ, τθν αναγνϊριςθ των 

επαναλαμβανομζνων εργαςιϊν, τθν εκτίμθςθ τθσ διάρκειασ μιασ εργαςίασ και τθν 

επαλικευςθ του εάν θ διαδοχι των ςτοιχειωδϊν πράξεων οδθγεί ςτο αναμενόμενο 

αποτζλεςμα (Satratzemi, 2000). Θ προςζγγιςθ αυτι ςχετίηεται άμεςα τόςο με τον 

προγραμματιςτι που γράφει ζνα πρόγραμμα όςο και γενικότερα με τον τρόπο 

ςυλλογιςμοφ κάκε ορκολογικοφ όντοσ. 

Μια άλλθ βαςικι ζννοια ςτον προγραμματιςμό είναι θ ζννοια του προγράμματοσ. Το 

πρόγραμμα, που γράφεται ςε μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ, αποτελείται από μια 

ςειρά εντολϊν, κατάλλθλων για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων λειτουργιϊν, οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να εξαχκοφν κάποια αποτελζςματα, ϊςτε να 

αυτοματοποιθκεί μια λειτουργία. Τα προγράμματα γράφονται ςε γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ, όπωσ θ PASCAL, C++, Visual Basic κλπ και χρθςιμοποιοφνται για τθν 

επίλυςθ διαφόρων προβλθμάτων. Μποροφν επίςθσ να εκφραςτοφν ςε μια τυπικι 

μορφι ιδεατισ γλϊςςασ, που ονομάηεται ψευδογλϊςςα. 

Πλα τα προγράμματα βαςίηονται ςε ζναν ι περιςςότερουσ αλγόρικμουσ. Στο πλαίςιο 

αυτό, οι αλγόρικμοι αποτελοφνται από ακολουκίεσ εντολϊν που περιγράφουν βιμα 

προσ βιμα μια διαδικαςία που τερματίηει τθν εκτζλεςθ τθσ μετά από τθν ολοκλιρωςθ 

πεπεραςμζνου αρικμοφ βθμάτων και αφοροφν τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου 
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προβλιματοσ ( Αβοφρθσ κ.α. , 2002). Με άλλα λόγια θ προγραμματιςτικι επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ ςυνίςταται ςτθν εφρεςθ ενόσ ι περιςςοτζρων αλγορίκμων, βάςει των 

οποίων κα ςυνταχκεί το τελικό πρόγραμμα ςε μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Συνικωσ 

ζνασ αλγόρικμοσ διατυπϊνεται αρχικά ςε μορφι ανεξάρτθτθ (πχ ςε φυςικι γλϊςςα) 

από τθ ςφνταξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. 

 

1.2.1. Ο δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ 

 

Ο δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ (Dijkstra, 1976) αποτελεί βαςικι ζννοια ςτο πλαίςιο τθσ 

διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ, κυρίωσ όςον αφορά το διαδικαςτικό (procedural) 

προγραμματιςτικό παράδειγμα. Ζνα από τα ςθμαντικότερα κζματα που προςπάκθςε 

να μελετιςει θ προςζγγιςθ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ ιταν θ ςυγγραφι 

προγραμμάτων που δεν περιζχουν τθν εντολι GOTO , θ οποία οδθγεί ςε διακλαδϊςεισ 

του προγράμματοσ που είναι δφςκολο να ελεγχκοφν ςτθν ςυνζχεια. Αυτό οδθγεί ςε 

αναπόφευκτα ςφάλματα και προκαλεί μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθν ςυντιρθςθ των 

προγραμμάτων. Από τθν αντίςτοιχθ ζρευνα προζκυψε ότι εντολζσ τζτοιου τφπου 

μποροφν να αποφευχκοφν με τθν χριςθ κατάλλθλων βρόχων ( Dahi, Dijkstra, Hoare, 

1972 – Μανωλόπουλοσ & Ηάχαρθσ, 2002 ). 

Στόχοσ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ είναι να αλλάξει τθ διαδικαςία του 

προγραμματιςμοφ από μια επίπονθ λειτουργία δοκιμισ και λάκουσ ςε μια ποιοτικι και 

ελεγχόμενθ λειτουργία. Ρροχποκζτει τθ δομθμζνθ ςχεδίαςθ και τον ζλεγχο ενόσ 

δομθμζνου προγράμματοσ το οποίο αποτελείται από ανεξάρτθτα μζρθ (άλλα μικρότερα 

προγράμματα που αποκαλοφνται διαδικαςίεσ ι ρουτίνεσ) με βάςθ ζνα προκακοριςμζνο 

ςχζδιο. Θ κφρια ιδζα  είναι θ χρθςιμοποίθςθ βαςικϊν δομϊν  για τθ δθμιουργία 

πολφπλοκων προγραμμάτων και θ αποφυγι αλμάτων μζςα ςτον κϊδικα. Θ κατανόθςθ 

ενόσ δομθμζνου προγράμματοσ είναι πιο εφκολθ από τθν κατανόθςθ προγραμμάτων 

που είναι γραμμζνα με διαφορετικό τρόπο. 
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1.2.2. Βαςικζσ δομζσ δομθμζνου προγραμματιςμοφ 

 

Για να πετφχει τουσ ςτόχουσ του ο δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ  χρθςιμοποιεί λογικζσ 

δομζσ προγραμματιςμοφ ςε τρεισ βαςικοφσ τφπουσ, οι οποίοι είναι επαρκείσ για τθν 

καταςκευι οποιουδιποτε αλγόρικμου: 

 Τθν ακολουκία ι διαδοχι (sequence). 

 Τθν επιλογι (selection) ι ζλεγχο ι απόφαςθ (decision). 

 Τθν επανάλθψθ (iteration) ι επαναλθπτικι διαδικαςία ι βρόχο (loop). 

Θ ακολουκία είναι θ πιο απλι από τισ τρεισ βαςικζσ δομζσ προγραμματιςμοφ. Οι 

εντολζσ που βρίςκονται ςε ακολουκία εκτελοφνται κατά τθν ςειρά που είναι γραμμζνεσ 

και δεν υπάρχει εντολι που να τροποποιεί τθν ςειρά αυτι. Οι εντολζσ εκτελοφνται μια-

μια και κάκε εντολι εκτελείται ακριβϊσ μια φορά. 

Με τθ δομι επιλογισ παρζχεται θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ μιασ ι περιςςοτζρων εντολϊν 

ανάλογα με το αποτζλεςμα ελζγχου μιασ δυαδικισ ςυνκικθσ. Στθ δομι επιλογισ 

εξετάηεται ζνα ερϊτθμα και ανάλογα με τθν απάντθςθ το πρόγραμμα εκτελεί μια από 

τισ δφο δυνατζσ επιλογζσ και ςτθ ςυνζχεια προχωράει ςτθν επόμενθ εντολι. 

Υπάρχουν 4 είδθ δομισ επιλογισ: 

 Απλι επιλογι 

 Διπλι επιλογι 

 Σφνκετθ επιλογι 

 Ρολλαπλι επιλογι 

Θ δομι επανάλθψθσ είναι μια τυπικι ςφνκετθ εντολι θ οποία επιτρζπει τθν εκτζλεςθ 

μιασ ι περιςςοτζρων εντολϊν μα βάςθ κάποια ςυνκικθ. Οι εντολζσ επαναλαμβάνονται 

εφόςον αλθκεφει θ ςυνκικθ. 

 

1.3. Ο προγραμματιςμόσ ωσ γνωςτικι ικανότθτα 
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Ο προγραμματιςμόσ ςυνιςτά μια ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα, που δεν προχπιρχε τθσ 

Ρλθροφορικισ και δεν μπορεί να παρομοιαςτεί με καμία άλλθ ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα. Κάτω από αυτό το πρίςμα ενδιαφζρει τουσ παιδαγωγοφσ και τουσ 

ψυχολόγουσ. 

Οι παιδαγωγοί βρίςκουν ςτον προγραμματιςμό ζνα αδιαμφιςβιτθτο εκπαιδευτικό 

ενδιαφζρον, το οποίο ςυνίςταται κυρίωσ ςτθν ανάλυςθ ενόσ προβλιματοσ ι μιασ 

κατάςταςθσ που προθγείται τθσ ςυγγραφισ ενόσ προγράμματοσ και ςυνακόλουκα ενόσ 

τρόπου διδαςκαλίασ τθσ λογικισ ςκζψθσ και τθσ αλγορικμικισ επίλυςθσ προβλθμάτων, 

εφαρμοςμζνθσ ςε οικείεσ περιςτάςεισ. 

Στο πλαίςιο μιασ εποικοδομθτικισ προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ του 

προγραμματιςμοφ, το κφριο ηθτοφμενο ςτθν τάξθ τθσ πλθροφορικισ δεν είναι απλϊσ να 

διδαχκοφν θ ςφνταξθ και οι εντολζσ μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Αντίκετα το 

ηθτοφμενο είναι θ βοικεια που πρζπει να δοκεί ςτουσ μακθτζσ ϊςτε να οικοδομιςουν 

τα απαραίτθτα νοθτικά πλαίςια για να εξαςκιςουν προγραμματιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

(Pair, 1988). Κάτω από το πρίςμα αυτό, θ διδακτζα φλθ ( με τθ μορφι εντολϊν και 

ςυντακτικϊν αρχϊν μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ) δεν μπορεί να ςυνιςτά το 

μοναδικό ςθμείο εκκίνθςθσ, αλλά πολφ ςθμαντικό ρόλο επίςθσ παίηουν τα νοθτικά 

μοντζλα και οι αναπαραςτάςεισ που διακζτει ο μακθτισ, τα οποία πρζπει να γνωρίηει ο 

εκπαιδευτικόσ ϊςτε να τα χρθςιμοποιεί ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ για τθ διδαςκαλία του. 

Στθν περίπτωςθ αυτι κφριο μζλθμα τθσ διδαςκαλίασ ςυνιςτά θ εξζλιξθ αυτϊν των 

νοθτικϊν μοντζλων ϊςτε να πλθςιάςουν όςο γίνεται αυτά των ειδικϊν. Θ 

αναπαράςταςθ που ζχει ο μακθτισ για τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα που αςκεί 

πρζπει να ζρκει ςε αντιπαράκεςθ με εμπειρίεσ που πικανόν να τθν επιβεβαιϊςουν, να 

τθν εμπλουτίςουν ι – όπωσ γίνεται ςυνικωσ - να τθν κζςουν ςε αμφιςβιτθςθ. Ζτςι θ 

μάκθςθ είναι μια ςυνεχισ διεργαςία εννοιολογικϊν αλλαγϊν. Συνεπϊσ ο εκπαιδευτικόσ 

πρζπει να προτείνει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα ευνοοφν τισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ 

γνωςτικϊν ςυγκροφςεων και εννοιολογικϊν αλλαγϊν. 

Οι ψυχολόγοι κεωροφν ότι το ηεφγοσ ανάλυςθ – προγραμματιςμόσ ςυνιςτά μια νοθτικι 

δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ όπωσ κάκε άλλθ ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα. Θ δραςτθριότθτα αυτι ανικει ςε μια πιο εκτεταμζνθ κατθγορία ζργων 

τθν οποία ονομάηουν επίλυςθ προβλιματοσ (Problem solving)(Kahney, 1993). 
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Μζςα ςτο ρεπερτόριο των ανκρϊπινων ικανοτιτων, μια από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ 

είναι αυτι που επιτρζπει ςτο άτομο να επεξεργάηεται καταςτάςεισ και προβλιματα. 

Μια κατάςταςθ προβλιματοσ μπορεί να χαρακτθριςτεί από 3 ςτοιχεία: 

 Τθν κατάςταςθ εκκίνθςισ του, δθλ τθν αρχικι κατάςταςθ 

 Μια κατάςταςθ – ςκοπό , δθλ τθν κατάςταςθ ςτθν οποία οφείλουμε να 

φτάςουμε και 

 Τισ επιτρεπτζσ πράξεισ που παρζχουν τθν δυνατότθτα να τροποποιοφμε 

τθν κατάςταςθ με τρόπο ϊςτε να ςυνδζςουμε τθν αρχικι κατάςταςθ με 

τθν κατάςταςθ – ςκοπό. 

Στον προγραμματιςμό, με τθν ευρεία ζννοια, οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αφοροφν τθν 

οικοδόμθςθ μεκόδων και τεχνικϊν, τθν ανακάλυψθ ι τθ βελτιςτοποίθςθ αλγορίκμων, 

τθ ςφνταξθ οδθγιϊν χριςθσ και ςυμβουλϊν κλπ. Στο επίκεντρο αυτισ τθσ 

δραςτθριότθτασ τοποκετείται το ερϊτθμα τθσ μετάβαςθσ από μια διαδικαςιακι γνϊςθ 

(αυτό που κάνουμε) ςε μια δθλωτικι γνϊςθ (διατφπωςθ των ιδιοτιτων αυτοφ που 

κάνουμε). 

Ρολλζσ ζρευνεσ (Soloway & Spohrer, 1989 – Hoc et all, 1991) μελζτθςαν τθ 

δραςτθριότθτα του προγραμματιςμοφ ωσ διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ 

εςτιάηοντασ ςτισ ακόλουκεσ πτυχζσ: 

 Νοθτικζσ δραςτθριότθτεσ  ωσ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων ο 

προγραμματιςτισ ςυλλαμβάνει προγράμματα, οργανϊνει το ςχεδιαςμό 

και τισ ςτρατθγικζσ και αναπτφςςει αλγόρικμουσ 

 Δραςτθριότθτεσ ςυγγραφισ εντολϊν 

 Ανάλυςθ και κατανόθςθ προγραμμάτων γραμμζνων από το ίδιο άτομο ι 

από άλλα άτομα και ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ λακϊν 

 Μάκθςθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ 

 Σφγκριςθ ςτρατθγικϊν ανάμεςα ςε αρχάριουσ και προχωρθμζνουσ 

προγραμματιςτζσ 

 Δυςκολίεσ, λανκαςμζνεσ παραςτάςεισ και ςφάλματα που εμφανίηονται 

κατά τθν προγραμματιςτικι δραςτθριότθτα 

 Σχζςθ μακθματικϊν και προγραμματιςμοφ 
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Στα πλαίςια των παραπάνω αναφορϊν, βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του 

προγραμματιςμοφ πρζπει να είναι θ μεταφορά δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, 

δθλ θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθν 

επίλυςθ αυκεντικϊν προβλθμάτων που δεν ζχουν διδαχκεί πιο πριν (Τηιμόγιαννθσ, 

2003). 

Οι δεξιότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν: 

 Κατανόθςθ και αναπαράςταςθ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ του 

προβλιματοσ ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςδιοριςμοφ των ειδϊν 

τθσ πλθροφορίασ που απαιτείται για τθν λφςθ του. 

 Συλλογι και οργάνωςθ τθσ κατάλλθλθσ και ουςιϊδουσ πλθροφορίασ 

 Καταςκευι και διαχείριςθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ ι μιασ ςτρατθγικισ και 

αναηιτθςθ ευρετικϊν τεχνικϊν 

 Χριςθ διάφορων εργαλείων επίλυςθσ προβλιματοσ 

 Διαχωριςμόσ ενόσ ςφνκετου προβλιματοσ ςε απλοφςτερα προβλιματα, 

θ λφςθ των οποίων είναι ενδεχομζνωσ γνωςτι 

 Συλλογιςμόσ, ζλεγχοσ υποκζςεων και λιψθ απόφαςθσ 

 

1.4. Προβλιματα που αφοροφν τθν εκμάκθςθ του 

προγραμματιςμοφ 

 

1.4.1. Σο ςφςτθμα αναπαράςταςθσ και επεξεργαςίασ 

 

Θ μάκθςθ του προγραμματιςμοφ μπορεί να οδθγιςει ςτθν εγκακίδρυςθ νζων τρόπων 

αντίλθψθσ, μοντελοποίθςθσ και επεξεργαςίασ προβλθμάτων και για το λόγο αυτό 

ςυνιςτά ζνα εξαιρετικά ενδιαφζρον πεδίο ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν που δεν 

προςεγγίηεται από κανζνα άλλο γνωςτικό αντικείμενο ςτο χϊρο τθσ Β’κμιασ 

εκπαίδευςθσ. Ζρευνεσ αναφζρουν ότι κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ μάκθςθσ του 

προγραμματιςμοφ οι μακθτζσ ςυμπεριφζρονται χρθςιμοποιϊντασ γνωςτικζσ διεργαςίεσ 

που τουσ είναι ιδθ οικείεσ. Ωςτόςο, απζναντι ςτα γεγονότα και τθν πραγματικότθτα, οι 
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νοθτικζσ δομζσ εξ' ανάγκθσ τροποποιοφνται. Θ προςαρμογι αυτι οδθγεί τον μακθτι να 

οικοδομιςει ςταδιακά νζεσ δομζσ αναπαραςτάςεων, δθλ να προχωριςει ςτθν 

εννοιολογικι αλλαγι. 

Ραρατθρϊντασ αρχάριουσ προγραμματιςτζσ βλζπουμε ότι δεν ικανοποιοφν δυο 

κεμελιϊδθσ απαιτιςεισ του προγραμματιςμοφ: τθν αναγκαιότθτα τθσ αναπαράςταςθσ 

τθσ δομισ του προγράμματοσ και τθν αναγκαιότθτα τθσ ςφλλθψθσ μιασ διαδικαςίασ 

ςυμβατισ με τθ λειτουργία τθσ μθχανισ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ ικανοποιοφνται μόνο όταν 

ο προγραμματιςτισ οικοδομιςει αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάηουν ζνα «Σφςτθμα 

Αναπαράςταςθσ και Επεξεργαςίασ»(Green, Hoc, Samurcay & Gilmore, 1990). Ο J.M.Hoc 

μελετϊντασ τθ μάκθςθ του προγραμματιςμοφ ειςάγει τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτισ 

αναπαραςτάςεισ και τισ επεξεργαςίεσ. 

Με τον όρο αναπαράςταςθ εννοοφμε μια δθλωτικι γνϊςθ και με τον όρο επεξεργαςία 

εννοοφμε μια διαδικαςτικι γνϊςθ. Θ δθλωτικι γνϊςθ αφορά το περιεχόμενο και 

ςυνίςταται από τα γεγονότα και τουσ οριςμοφσ που γνωρίηουμε ι τισ επεξθγιςεισ που 

δίνουμε( το τι). Θ διαδικαςτικι γνϊςθ χαρακτθρίηει τισ νοθτικζσ ι πραξιακζσ τεχνικζσ 

που ξζρουμε να εφαρμόηουμε( το πωσ). 

Ζνα Σφςτθμα Αναπαράςταςθσ και Επεξεργαςίασ (ΣΑΕ) είναι ζνα νοθτικό μοντζλο το 

οποίο οικοδομείται από το υποκείμενο όταν αυτό αςκεί μια δραςτθριότθτα που 

απαρτίηεται από ζνα ςφνολο ζργων. Συνεπϊσ ζνα ΣΑΕ είναι το προϊόν τθσ 

εςωτερίκευςθσ ενόσ χϊρου ζργων το οποίο ςυνδζει τισ αναπαραςτάςεισ και τισ 

επεξεργαςίεσ που ςχετίηονται με τα αντικείμενα τισ ιδιότθτεσ και με τισ πράξεισ του 

χϊρου. 

Ο αρχάριοσ προγραμματιςτισ , μθν ζχοντασ ακόμα εγκακιδρφςει ζνα ΣΑΕ του 

πλθροφορικοφ μζςου, χρθςιμοποιεί κατά κφριο λόγο άλλα ΣΑΕ που ιδθ διακζτει. 

Συνεπϊσ κζτει ςε λειτουργία ςτρατθγικζσ επίλυςθσ με τθ μζκοδο τθσ αναλογίασ δθλ 

οικοδομεί τθν πλθροφορικι διαδικαςία ςφμφωνα με τισ αρχζσ μιασ διαδικαςίασ που 

ζχει αναπτυχκεί μζςα ςε ζνα άλλο ΣΑΕ , για κάποιο άλλο μζςο. Ωςτόςο, αφοφ οι αρχζσ 

αυτζσ είναι αςφμβατεσ με τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του πλθροφορικοφ μζςου ο 

αρχάριοσ προγραμματιςτισ κα πρζπει να προςαρμόςει αυτι τθ διαδικαςία. Για να είναι 

ικανοποιθτικι αυτι θ προςαρμογι κα πρζπει το υποκείμενο να προςαρμόςει τθν 

διαδικαςία του εκτελϊντασ τθν νοθτικά. 
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1.4.2. Ιδιαιτερότθτεσ του προγραμματιςμοφ ωσ αντικειμζνου εκπαίδευςθσ 

 

Θ πλθροφορικι και ειδικότερα ο προγραμματιςμόσ ωσ αντικείμενο εκπαίδευςθσ 

παρουςιάηει ςθμαντικζσ ιδιαιτερότθτεσ κυρίωσ γιατί βαςίηεται ςε μια τεχνολογικι 

υπόςταςθ: το υπολογιςτικό μζςο. 

Θ δραςτθριότθτα του υποκειμζνου (αυτόσ που δθμιουργεί ι χρθςιμοποιεί 

προγράμματα) διαμεςολαβείτε από το υπολογιςτικό μζςο (παρόν κατά τθ χριςθ ενόσ 

λογιςμικοφ εφαρμογϊν ι επικαλοφμενο κατά τθ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ). 

Άρα ςτον προγραμματιςμό υπάρχει θ διαφορά από το «κάνω» ςτο «κάνω να κάνει», 

δθλ δεν κάνει κάτι ο προγραμματιςτισ αλλά κάνει το υπολογιςτικό μζςο να κάνει κάτι. 

Στο πλαίςιο αυτό πρζπει να διαςαφθνιςτεί μια ζγκυρθ διαδικαςία για μια κακοριςμζνθ 

κλάςθ δεδομζνων , ενϊ τα ςυνθκιςμζνα ζργα (όχι προγραμματιςτικά) απαιτοφν τθν 

παραγωγι αποτελζςματοσ ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων δεδομζνων. 

Οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ κατά τθν διαδικαςία μάκθςθσ τθσ Ρλθροφορικισ αφοροφν 

ςε ςυνθκιςμζνουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ προβλθμάτων τα οποία επιλφονται με το χζρι, 

αναπαραςτάςεισ (μακθματικζσ ι άλλεσ), τρόπουσ επίλυςθσ, γνϊςεισ που ζχουν 

προςκτθκεί ςε άλλα πλαίςια (Φυςικι γλϊςςα, άλγεβρα, γραφιματα...). Στθν 

προθγοφμενθ ενότθτα είδαμε ότι αυτζσ οι γνϊςεισ μπορεί και να παίξουν μειωτικό 

ρόλο ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Για παράδειγμα οι μακθματικζσ γνϊςεισ τθσ 

ζννοιασ τθσ μεταβλθτισ μπορεί να δθμιουργιςουν εμπόδια ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 

ζννοιασ τθσ μεταβλθτισ ςτθν Ρλθροφορικι. 

 

1.4.3. Ειδικά κζματα διδακτικισ του προγραμματιςμοφ 

 

1.4.3.1. Η ζννοια τθσ μεταβλθτισ 

 

Οι μεταβλθτζσ (variables) είναι ονόματα για κζςεισ μνιμθσ ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα. 

Κάκε κζςθ μνιμθσ διακζτει μια διεφκυνςθ. Θ επιλογι κατάλλθλου ονόματοσ 
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μεταβλθτισ ςτο πρόγραμμα διευκολφνει ςυχνά τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

μεταβλθτισ ωσ ονομαςίασ μιασ κζςθσ μνιμθσ. Το γεγονόσ αυτό δεν επαρκεί για να 

κατανοιςουν οι αρχάριοι το λειτουργικό νόθμα τθσ μεταβλθτισ.  Θ κοινι αντίλθψθ των 

μακθτϊν για τθ μεταβλθτι βαςίηεται ςτθν αναλογία του κουτιοφ ( το «περιζχον»), 

γεγονόσ που ειςάγει διάφορεσ παρανοιςεισ ςτθ λειτουργία τθσ (Τηιμόγιαννθσ & Κόμθσ, 

2000). 

Θ πρόςκτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ μεταβλθτισ ςτον προγραμματιςμό είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι και παράλλθλα αρκετά δφςκολθ. Ππωσ αναφζρει ο Dijkstra (1972) όταν 

κάποιοσ καταλάβει που χρθςιμοποιοφνται οι μεταβλθτζσ ςτον προγραμματιςμό ζχει 

καταλάβει τθν πεμπτουςία του προγραμματιςμοφ. Θ δραςτθριότθτα του 

προγραμματιςμοφ απαιτεί ςε μεγάλο βακμό τθ γνϊςθ τθσ χριςθσ ςυμβόλων και 

αναπαραςτάςεων για τθ διαχείριςθ και τθν αποκικευςθ δεδομζνων. Ωςτόςο το ηιτθμα 

τθσ αποκικευςθσ δεδομζνων με τθ μορφι μεταβλθτϊν ςυνιςτά ζνα δφςκολο πρόβλθμα 

ςτον προγραμματιςμό. 

Τα βαςικά διδακτικά προβλιματα που εμφανίηονται κατά τθν διδαςκαλία και τθ 

μάκθςθ τθσ ζννοιασ τθσ μεταβλθτισ ςχετίηονται με τθν ανάκεςθ τιμισ, τον τφπο τθσ 

μεταβλθτισ, τισ ειδικζσ κατθγορίεσ μεταβλθτϊν που χρθςιμοποιοφνται από τον 

προγραμματιςτι αλλά δεν αντιςτοιχοφν ςτισ απαιτιςεισ του προβλιματοσ και ςτθν 

απόδοςθ αρχικϊν τιμϊν (αρχικοποίθςθ) τθσ μεταβλθτισ ( Samurrcay, 1989 – Du Boulay, 

1989 – Τηιμογιάννθσ & Κόμθσ, 2000). 

 

1.4.3.2. Οι δομζσ ελζγχου και θ ζννοια τθσ επιλογισ 

 

Θ δομι ελζγχου επιτρζπει ςε ζναν αλγόρικμο να αλλάξει τθν εκτζλεςθ του ανάλογα με 

τισ περιςτάςεισ. Χρθςιμοποιείται για τθν λιψθ απόφαςθσ μεταξφ δυο διαφορετικϊν 

καταςτάςεων, εκ των οποίων θ μια είναι αλθκισ και θ άλλθ ψευδισ. Συνικωσ ςτα 

προβλιματα περιλαμβάνονται κάποιοι ζλεγχοι δεδομζνων. Ανάλογα με τα 

αποτελζςματα τουσ επιλζγονται οι επεξεργαςίεσ που κα ακολουκιςουν. Θ διατφπωςθ 

των ελζγχων γίνεται με τθ χριςθ λογικϊν προτάςεων που ονομάηονται ςυνκικεσ 

(Τηιμόγιαννθσ & Γιοφνθσ, 2003). Θ δφναμθ τθσ επιλογισ ζγκειται ςτο ότι επιτρζπει ςτον 
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επεξεργαςτι να ακολουκιςει διαφορετικά μονοπάτια μζςα ςτον αλγόρικμο ανάλογα 

με τθν ιςχφ ι όχι τθσ ςυνκικθσ. Χωρίσ επιλογι κα ιταν αδφνατο να  γραφοφν 

αλγόρικμοι με ςθμαντικι πρακτικι αξία (Goldschlager & Lister, 1996). 

Οι διάφορεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι θ δομι ελζγχου είναι μια δομι που οικοδομείται με 

ιδιαίτερθ δυςκολία από τουσ μακθτζσ και από αρχάριουσ προγραμματιςτζσ (Rogalski, 

1987 – Soloway & Spohrer, 1989).Τα προγράμματα είναι διατυπωμζνα ωσ μια αυςτθρι 

αλλθλουχία εντολϊν. Οι δομζσ ελζγχου διακόπτουν αυτό τον ιςομορφιςμό γραμμικισ 

τάξθσ ανάμεςα ςτο κείμενο του προγράμματοσ και τθν εκτζλεςθ του. (Rogalski, 1987). 

Οι ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςυνδζονται κατά κφριο λόγο με τα ακόλουκα ςθμεία: 

 Λογικό περιεχόμενο των ςυνκθκϊν ( ςυνδυαςμόσ περιπτϊςεων, 

αναλυτικότθτα και αποκλειςτικότθτα, λογικζσ πράξεισ ςφηευξθσ, 

διάηευξθσ, άρνθςθσ κλπ) (Hoc, 1989) 

 Συμβολικζσ αναπαραςτάςεισ αυτϊν των περιπτϊςεων 

 Σθμαςιολογικζσ και ςυντακτικζσ ιδιότθτεσ τθσ δομισ ελζγχου μζςα ςτθ 

χρθςιμοποιοφμενθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ (Du Boulay, 1989) 

 Αλλθλεπιδράςεισ με τισ αναπαραςτάςεισ τθσ ακολουκιακισ μορφισ τθσ 

εκτζλεςθσ 

 

1.4.3.3. Η ζννοια τθσ επανάλθψθσ 

 

Θ επαναλθπτικι διαδικαςία (iteration) ι βρόχοσ (loop) επιτρζπει τθν επανάλθψθ μιασ 

επεξεργαςίασ για κάποιεσ φορζσ, ο αρικμόσ των οποίων δεν είναι κατ' ανάγκθ γνωςτόσ 

εκ των προτζρων. Συνεπϊσ θ διαδικαςία μπορεί να εκτελείται όςο μια ςυνκικθ είναι 

αλθκισ (conditional loop)ι για προκακοριςμζνο αρικμό επαναλιψεων (counting 

loop)(Κραμπουλίδθσ, 2000).  

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ θ ζξοδοσ από τθν επαναλθπτικι εκτζλεςθ των εντολϊν 

εξαρτάται από τθ ςυνκικθ (αν είναι αλθκισ ι ψευδισ). Ζνα από τα πιο ςυχνά λάκθ ςτθ 

ςχεδίαςθ αλγορίκμων είναι θ αποτυχία να κακοριςτεί επιτυχϊσ θ ςυνκικθ τερματιςμοφ 

τθσ επανάλθψθσ. Ππωσ και ςτθ δομι επιλογισ θ επανάλθψθ διακόπτει τθν 
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ακολουκιακι εκτζλεςθ του προγράμματοσ με όλεσ τισ γνωςτικζσ ςυνζπειεσ που 

επιφζρει αυτό το γεγονόσ. 

Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, που είναι απλοφςτερθ εννοιολογικά, ο αρικμόσ των 

επαναλιψεων του ςϊματοσ του βρόγχου είναι γνωςτόσ πριν ακόμα εκτελεςτεί θ 

ανακφκλωςθ. Μπορεί όμωσ και να εξαρτάται από μια κατάςταςθ που εμφανίηεται κατά 

τθν διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ. Αυτό εξαρτάται από το αν ο ζλεγχοσ τζλουσ είναι μια 

ςτακερά ι μια μεταβλθτι τθσ οποίασ θ τιμι υπολογίηετε πριν ι κατά τθ διαδικαςία τθσ 

επανάλθψθσ. 

Θ οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ τθσ επανάλθψθσ (Laborde et all, 1985) εμπερικλείει αφενόσ 

τον προςδιοριςμό των ςτοιχειωδϊν δράςεων ι κανόνων που πρζπει να επαναλθφκοφν 

και αφετζρου τθ ςυνκικθ που προςδιορίηει το τζλοσ ι τθ ςυνζχιςθ τθσ επανάλθψθσ 

(Rogalski, 1990). 

Θ επαναλθπτικι δομι ςυνιςτά μια από τισ βαςικζσ προγραμματιςτικζσ δομζσ και όπωσ 

δείχνουν διάφορεσ ζρευνεσ παρουςιάηει ιδιαίτερα διδακτικά προβλιματα (Soloway et 

all 1983 – Laborde et all, 1985 – Kessler & Anderson, 1986 – Dagdilelis et all, 1990 – 

Γρθγοριάδου κ.α. , 2004). Οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ δεν χρθςιμοποιοφν αυκόρμθτα 

τθν επαναλθπτικι διαδικαςία για να λφςουν ζνα πρόβλθμα (Dagdilelis et all, 1990). 

Θ επαναλθπτικι διαδικαςία τθσ οποίασ ο αρικμόσ των επαναλιψεων δεν είναι εκ των 

προτζρων γνωςτόσ μπορεί να διατυπωκεί με δυο διαφορετικζσ μεκόδουσ, κάκε μια από 

τισ οποίεσ επθρεάηει τθν ςυμπεριφορά του – αρχάριου κυρίωσ – προγραμματιςτι και τθ 

ςθμαςία ι τθν πολυπλοκότθτα του προγράμματοσ. 

 Τθ μζκοδο με ςϊμα βρόγχου – ςυνκικθ ελζγχου 

 Τθ μζκοδο με ςυνκικθ ελζγχου – ςϊμα βρόγχου 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ πρζπει να περιγραφεί θ δράςθ (action) και ςτθ ςυνζχεια να γίνει 

ο ζλεγχοσ (test), ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ιςχφει το αντίκετο (Samurcay, 1987 – 

Rogalski & Vergnaud, 1987). 

Κάκε ζνασ από τουσ παραπάνω τρόπουσ δεν παρουςιάηει τα ίδια διδακτικά 

προβλιματα, οφτε οικοδομείται ωσ ζννοια με τθν ίδια ευκολία. Οι ζρευνεσ που ζχουν 

γίνει πάνω ςτα νοθτικά μοντζλα των μακθτϊν δείχνουν ότι οι αυκόρμθτοι ςυλλογιςμοί 

τουσ και οι αναπαραςτάςεισ που διακζτουν ςχετικά με τθν επανάλθψθ ζχουν κάποια 
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ςυγκεκριμζνθ δομι και ςτακερι ςειρά ζκφραςθσ: περιγραφι τθσ δράςθσ, μετρθτισ 

επαναλιψεων, προςδιοριςμόσ τθσ επανάλθψθσ και τζλοσ ςυνκικθ ελζγχου (Samurcay, 

1987). Επιπρόςκετα ςθμαντικό διδακτικό πρόβλθμα φαίνεται ότι ςυνιςτά θ πρόβλεψθ 

και θ διατφπωςθ τθσ ςυνκικθσ ελζγχου, θ οποία δεν εμφανίηεται αυκόρμθτα αφοφ 

ςτθν «επεξεργαςία με το χζρι» ι ςτισ ςυνικεισ ( μθ προγραμματιςτικζσ) 

δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν υπονοείται. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό διδακτικό πρόβλθμα τίκεται από τθν ίδια τθ διατφπωςθ του 

ςϊματοσ του βρόχου. Ο μακθτισ οφείλει να προςδιορίςει αφενόσ τισ εμπλεκόμενεσ 

μεταβλθτζσ και αφετζρου τθ ςχζςθ ανάμεςα τουσ, θ οποία πρζπει να διατθρείται ςε 

όλθ τθ ηωι του βρόχου (Rogalski ,1990). Επιπρόςκετα, οι πράξεισ πάνω ςτισ μεταβλθτζσ 

τθσ επανάλθψθσ δεν είναι πάντα του ίδιου βακμοφ δυςκολίασ. Από ζρευνεσ φαίνεται 

ότι τα λάκθ απόδοςθσ αρχικϊν τιμϊν παρουςιάηονται πιο ςυχνά από τα λάκθ 

ενθμζρωςθσ ι ελζγχου ( Samurcay, 1987 – Soloway & Spohrer, 1989). 

Πταν είναι γνωςτόσ ο αρικμόσ των επαναλιψεων χρθςιμοποιείται θ εντολι FOR, θ 

οποία απαντάται πολφ ςυχνά ςτον προγραμματιςμό αφοφ αποτελεί δομι όλων 

πρακτικά των γλωςςϊν. Θ τυπικι μορφι τθσ εντολισ αυτισ ςε ςυμβολιςμό BNF είναι: 

FOR  <μεταβλθτι> : = <αρχικι-τιμι> STEP <βιμα> UNTIL <τελικι-τιμι> DO <εντολι> 

Υπάρχουν αρκετά προβλιματα που πρζπει να λφςουμε ϊςτε να γίνει κατανοθτόσ ο 

τρόποσ με τον οποίο δουλεφει θ FOR ςε κάκε γλϊςςα (Horowitz, 1984): Ροιόσ είναι ο 

τφποσ των τιμϊν που παίρνει θ <μεταβλθτι>, πόςο ςφνκετεσ μπορεί να είναι οι 

παραςτάςεισ <αρχικι-τιμι>, <τελικι-τιμι>, <βιμα>, και ποιόσ είναι ο τφποσ των 

αποτελεςμάτων τουσ. Ακόμθ, πόςο ςυχνά υπολογίηονται <τελικι-τιμι> και <βιμα> όςο 

ςυνεχίηεται θ επανάλθψθ, πότε ελζγχεται θ <μεταβλθτι> ςε ςχζςθ με τθν <τελικι-

τιμι>, εάν μπορεί θ <μεταβλθτι> να αλλάξει από μια ανάκεςθ τιμισ μζςα ςτο βρόχο, 

ποιά είναι θ τιμι τθσ <μεταβλθτι> μετά τον τερματιςμό του βρόχου και αν επιτρζπεται 

θ μεταφορά τθσ μζςα ςτο βρόχο ι ζξω από αυτόν. 
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1.4.3.4. Η ζννοια τθσ αναδρομισ 

 

Θ αναδρομι (recursion) ωσ ζννοια εμφανίηεται πολφ ςυχνά ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ ( πχ ςτθν τζχνθ με το ζργο του M. Escer και ςτθ μουςικι με το ζργο 

του J.S.Bach), αλλά και ςτο φυςικό περιβάλλον (Hofstadter, 1979). 

Οι αναδρομικζσ διαδικαςίεσ ςυνιςτοφν ζνα ιδιαίτερο είδοσ διαδικαςιϊν, πολφ 

ςθμαντικϊν ςτθν Ρλθροφορικι αφοφ χρθςιμοποιοφνται για τθν επίλυςθ πολφπλοκων 

προγραμματιςτικϊν προβλθμάτων. Με τον όρο αυτό περιγράφονται οι διαδικαςίεσ που 

καλοφν (άμεςα ι ζμμεςα) τον εαυτό τουσ. Ραράδειγμα αναδρομικισ διαδικαςίασ είναι 

ο υπολογιςμόσ του παραγοντικοφ (n!). 

Ο αναδρομικόσ οριςμόσ είναι:  n! =1  αν  n=0  και  n(n-1)!  αν  n>=1 

Θ χριςθ τθσ αναδρομισ κζτει μια ςειρά από ςθμαντικά διδακτικά προβλιματα, που 

είναι εγγενι ςτθ φφςθ τθσ αναδρομικισ διαδικαςίασ. Θ αναδρομι είναι μια δυςνόθτθ 

ζννοια τόςο ςτθ ςφλλθψθ, όςο και ςτθν εφαρμογι τθσ (Μικρόπουλοσ, 2003). 

Για παράδειγμα, ο αναδρομικόσ οριςμόσ κζτει προβλιματα τερματιςμοφ, τα οποία 

πρζπει να προβλεφκοφν μζςα ςτο ςϊμα τθσ αναδρομικισ διαδικαςίασ: που ςταματά θ 

διαδικαςία; Ρωσ ςταματά; Θ φαινομενικι κυκλικότθτα τθσ αναδρομισ αποφεφγεται 

εφόςον εξαςφαλίηεται ότι τα δεδομζνα ςτισ διαδοχικζσ κλιςεισ τθσ γίνονται ςταδιακά 

πιο «απλά» (Komis, 1991). Για τον λόγο αυτόν πρζπει να υπάρχει κάποια οριακι 

ςυνκικθ ςτθν οποία τα δεδομζνα ειςόδου είναι τόςο «απλά» ϊςτε θ διεργαςία να 

μπορεί να εκτελεςτεί χωρίσ να χρειάηεται πλζον να καλζςει τον εαυτό τθσ (Goldschlager 

& Lister, 1996). 

Ραρανοιςεισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ αναδρομισ ζχουν παρατθρθκεί ςε μακθτζσ και 

φοιτθτζσ και ζχουν ςχζςθ με το ρόλο τθσ εντολισ (STOP) που τερματίηει  μια 

αναδρομικι διαδικαςία. Άλλεσ παρανοιςεισ ζχουν ςχζςθ με τθ δομι των αναδρομικϊν 

εργαςιϊν: ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ταυτίηεται θ αναδρομικι διαδικαςία με μια 

κλαςςικι επαναλθπτικι διαδικαςία και ςε κάποιεσ άλλεσ θ παρανόθςθ αφορά τθν 

κλιςθ τθσ αναδρομικισ διαδικαςίασ. Τζλοσ κάποιεσ παρανοιςεισ ζχουν ςχζςθ με τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργοφν οι τοπικζσ μεταβλθτζσ ςτο πλαίςιο αναδρομικϊν 

διαδικαςιϊν (Close & Dicheva, 1997). 
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2. ΘΕΩΡΙΕ ΜΑΘΘΘ – ΣΡΑΣΘΓΙΚΕ 

 

2.1. Ο Εποικοδομθτιςμόσ (Constructivism) 

 

Ο γνωςτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ υποςτθρίηει ότι οι άνκρωποι καταςκευάηουν τθ γνϊςθ 

τουσ και ότι θ πραγματικότθτα κακορίηεται από τισ εμπειρίεσ του γιγνϊςκοντοσ και δεν 

υπάρχει αντικειμενικά και ανεξάρτθτα από το άτομο (Jonassen, 1991).  Με άλλα λόγια , 

τα ανκρϊπινα όντα δεν μποροφν να γνωρίηουν μια αντικειμενικι «αλικεια» πζρα από 

τθ δικι τουσ ερμθνεία τθσ αλικειασ, γιατί οι γνϊςεισ τουσ φιλτράρονται και 

ερμθνεφονται κάτω από το πρίςμα των προθγοφμενων εμπειριϊν τουσ και όςων είδθ 

γνωρίηουν. 

Με μια πρϊτθ ματιά ο γνωςτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ μπορεί να μοιάηει μάλλον με μια 

ριηοςπαςτικι αλλαγι ςτθ διαμόρφωςθ κεωριϊν για τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ και μάκθςθ. 

Οι βαςικζσ ιδζεσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ, όμωσ, προχπιρχαν για αρκετό διάςτθμα από 

τον Σωκράτθ και τον Kant. Οι ρίηεσ όμωσ τθσ ςφγχρονθσ κονςτρουκτιβιςτικισ άποψθσ 

για το ανκρϊπινο γιγνϊςκειν αποδίδονται ςτουσ Jean Piaget και Lev Vygotsky. 

Ππωσ οι περιςςότερεσ κεωρίεσ, ο κονςτρουκτιβιςμόσ δεν είναι μια και μόνο κζςθ, αλλά 

όλεσ οι παραλλαγζσ ζχουν οριςμζνα κοινά, κακοριςτικά χαρακτθριςτικά: 

(1) Δεν μποροφμε να γνωρίηουμε τθν αντικειμενικι πραγματικότθτα. 

Καταςκευάηουμε τθ δικι μασ υποκειμενικι κατανόθςθ των εμπειριϊν μασ, 

ερμθνεφοντασ τα πάντα υπό το πρίςμα των όςων ζχουμε ιδθ βιϊςει και μάκει. 

Θ γνϊςθ είναι μια προςαρμοςτικι λειτουργία (von Glaserfeld, 1996). Οι 

γνωςτικζσ μασ αναπαραςτάςεισ όλων των πτυχϊν του περιβάλλοντοσ (φυςικοφ, 

κοινωνικοφ, πολιτιςμικοφ) μασ βοθκοφν να προςαρμοςτοφμε ςτισ πτυχζσ αυτζσ 

και να επιηιςουμε. 

(2) Η γνϊςθ είναι υποκειμενικι. Δεν υπάρχουν δυο άνκρωποι που να ζχουν τισ ίδιεσ 

εμπειρίεσ, τθν ίδια φυςιολογία ι το ίδιο περιβάλλον, επομζνωσ δεν μποροφν να 

καταςκευάςουν τθν ίδια γνϊςθ. 
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(3) Οι γνϊςεισ δυο ανκρϊπων μπορεί να «εκλαμβάνονται ωσ κοινζσ» ςτο βακμό 

που οι γνωςτικζσ τουσ καταςκευζσ λειτουργοφν με τον ίδιο τρόπο ςε 

ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ (Cobb, 1991). Αυτό δε ςθμαίνει ότι οι καταςκευζσ 

τθσ γνϊςθσ τουσ είναι οι ίδιεσ, μόνο ότι είναι αρκετά ςυμβατζσ ϊςτε να 

επιτρζπουν κοινι κατανόθςθ, κοινζσ προςδοκίεσ και κοινι ςυμπεριφορά. 

Ρολλοί από τουσ άρρθτουσ πολιτιςμικοφσ κανόνεσ που διζπουν τισ κοινωνικζσ 

ςυναλλαγζσ είναι γνϊςεισ που εκλαμβάνονται ωσ κοινζσ, γεγονόσ που μπορεί να 

προκαλζςει πονοκζφαλο ςε ανκρϊπουσ που προζρχονται από άλλουσ 

πολιτιςμοφσ. 

(4) Η γνϊςθ καταςκευάηεται μζςω τθσ διαδικαςίασ προςαρμογισ ςτα γεγονότα και 

τισ ιδζεσ που βιϊνει κανείσ (Fosnot, 1996 – Glaseerfeld, 1996). Μια ςθμαντικι 

επίδραςθ ςτισ γνωςτικζσ καταςκευζσ που οικοδομοφμε είναι θ εμπειρία τθσ 

ςφγκρουςθσ. Οι άνκρωποι, ςτθν προςπάκεια τουσ να λφςουν τισ ςυγκροφςεισ, 

ςυλλογίηονται αφαιρετικά τθ ςφγκρουςθ. Με άλλα λόγια, ςκζφτονται για 

πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Ωσ αποτζλεςμα, οι υπάρχουςεσ δομζσ 

τθσ γνϊςθσ αναδιοργανϊνονται και καταςκευάηονται νζεσ δομζσ γνϊςθσ. 

(5) Η καταςκευι τθσ γνϊςθσ επθρεάηεται ςθμαντικά από το περιβάλλον του ατόμου 

και από τα ςφμβολα και τα υλικά που χρθςιμοποιεί ι ςτα οποία ζχει πρόςβαςθ 

(Fosnot, 1996). Ο όροσ περιβάλλον δεν αναφζρεται μόνο ςτον φυςικό περίγυρο 

αλλά και ςτισ άμεςεσ κοινωνικζσ επαφζσ που ζχει ο άνκρωποσ, κακϊσ και ςτο 

ευρφτερο πολιτιςμικό περιβάλλον. Το περιβάλλον ςυντελεί ϊςτε οριςμζνεσ 

ουςίεσ, υλικά και ςυςτιματα ςυμβόλων να είναι πιο άμεςα διακζςιμα, πιο 

χριςιμα και πιο αποδεκτά. Τα ςφμβολα αυτά και τα υλικά γίνονται τα «εργαλεία 

τθσ ςκζψθσ» και επθρεάηουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνκρωποσ 

αντιλαμβάνεται, ερμθνεφει και λειτουργεί μζςα ςτο περιβάλλον του. 

(6) Σο άτομο είναι ζτοιμο να μάκει μια ζννοια όταν οι γνωςτικζσ του καταςκευζσ 

είναι ςε κζςθ να ενςωματϊςουν κάποια πτυχι τθσ ζννοιασ αυτισ. Θ γνϊςθ τθσ 

ζννοιασ που καταςκευάηεται μπορεί να μθν είναι «ςωςτι» ςφμφωνα με τα 

κριτιρια κάποιου «εκτόσ ομάδοσ», αλλά δεν ςθμαίνει ότι το άτομο δεν ζμακε 

τίποτα για τθν ζννοια ι ότι θ υπάρχουςα γνϊςθ δεν τροποποιικθκε κατά κάποιο 

τρόπο. Μια δεδομζνθ εμπειρία μπορεί να πυροδοτιςει ριηικι αναδιάρκρωςθ, 
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ςτθν περίπτωςθ ενόσ μακθτι, ενϊ να επιφζρει ελάχιςτεσ αλλαγζσ ςτθν 

περίπτωςθ ενόσ άλλου μακθτι. 

Αυτζσ οι ζξι κεντρικζσ κζςεισ περιγράφουν τθ γενικι ιδζα του γνωςτικοφ 

κονςτρουκτιβιςμοφ. 

 

2.1.1. Θ εφαρμογι του γνωςτικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ ςτθ τάξθ 

 

Θ ιδζα ότι ο κακζνασ μασ καταςκευάηει τθ δικι του γνϊςθ ζχει ςθμαντικζσ εφαρμογζσ 

για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ. Υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ 

διδακτικισ προςζγγιςθσ που βαςίηεται ςτον γνωςτικό κονςτρουκτιβιςμό και μιασ πιο 

παραδοςιακισ προςζγγιςθσ. Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει μερικζσ από τισ κφριεσ 

διαφορζσ. 

Ραραδοςιακι προςζγγιςθ Κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ 

Θ πρωταρχικι ζμφαςθ δίνεται ςτθν 

ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων και ςτθν 

οικοδόμθςθ τθσ κατανόθςθσ από «κάτω 

προσ τα επάνω». 

Θ πρωταρχικι ζμφαςθ δίνεται ςτισ 

«μεγάλεσ ιδζεσ» και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

κατανόθςθσ «εκ των άνω προσ τα κάτω». 

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ βαςίηονται 

ςυνικωσ ςτα βιβλία και ςτα τετράδια. 

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ βαςίηονται 

ςυνικωσ ςτισ πρωταρχικζσ πθγζσ 

δεδομζνων και ςτον χειριςμό των 

υλικϊν. 

ΟΛ μακθτζσ κεωροφνται πακθτικοί 

αποδζκτεσ των πλθροφοριϊν που 

παρζχει ο παντογνϊςτθσ εκπαιδευτικόσ. 

Οι μακθτζσ κεωροφνται ότι αναηθτοφν 

ενεργά τθ γνϊςθ δθμιουργϊντασ τθ δικι 

τουσ προςωπικι κατανόθςθ των 

πλθροφοριϊν. 

Οι εκπαιδευτικοί κεωροφνται 

παντογνϊςτεσ και παρζχουν ςτουσ 

μακθτζσ πλθροφορίεσ πάνω ςε 

Οι εκπαιδευτικοί κεωροφνται οδθγοί τθσ 

μάκθςθσ παρζχοντασ βοικεια κακϊσ οι 

μακθτζσ αναπτφςςουν και απαντοφν 

ςτισ δικζσ τουσ ερωτιςεισ πάνω ςε 



30 
 

προκακοριςμζνα κζματα. κζματα ι/και δραςτθριότθτεσ που τουσ 

ενδιαφζρουν. 

Υπάρχει ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ 

ςωςτϊν απαντιςεων και αυτζσ γίνονται 

αποδεκτζσ 

Οι υποκζςεισ, ερωτιςεισ και απόψεισ 

των μακθτϊν γίνονται δεκτζσ και 

χρθςιμοποιοφνται για να κακοδθγιςουν 

τθν περαιτζρω μάκθςθ. 

Οι μακθτζσ εργάηονται ςυνικωσ ατομικά 

ςε εργαςίεσ που ζχει αναπτφξει ο 

εκπαιδευτικόσ. 

Οι μακθτζσ ςυχνά εργάηονται ςε 

εργαςίεσ που ζχουν ςχεδιάςει μόνοι 

τουσ. 

Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςυνικωσ χωριςτά 

από τθν διδαςκαλία παίρνοντασ ςυχνά 

τθ μορφι αντικειμενικϊν τεςτ. 

Θ αξιολόγθςθ είναι ςυνικωσ 

ενςωματωμζνθ ςτθ διεργαςία τθσ 

μάκθςθσ, λαμβάνοντασ ςυχνά τθ μορφι 

παρατθριςεων του εκπαιδευτικοφ, τθσ 

επίδοςθσ των μακθτϊν ι τθσ 

παρουςίαςθσ εργαςιϊν και/ι τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν. 

Πίνακασ 1:Διαφορζσ μεταξφ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και τθσ εποικοδομιςτικισ 
προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ. 

Γενικά ο εκπαιδευτικόσ που χρθςιμοποιεί τθν κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ ενεργεί 

ωσ διευκολφνων τθ γνϊςθ και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, ωσ οδθγόσ ι προςωποπθγι 

του οποίου ςτόχοσ είναι να δομιςει το διδακτικό περιβάλλον ϊςτε να βοθκιςει κάκε 

μακθτι να φτάςει ςτθ δικι του κατανόθςθ τθσ πλθροφορίασ. 

Ρζντε κατευκυντιριεσ γραμμζσ ζχουν αναπτυχκεί από τουσ Brooks και Brooks (1993) 

και είναι χριςιμεσ για τθν υιοκζτθςθ του κονςτρουκτιβιςτικοφ πλαιςίου: 

Να κζτετε προβλιματα που να ενδιαφζρουν τουσ μακθτζσ. Θ κονςτρουκτιβιςτικι 

προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ δεν ςθμαίνει ότι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

προγραμματίςει μόνο κζματα και δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ οι μακθτζσ 

εκδθλϊνουν ενδιαφζρον. Ζτςι δεν κα μποροφςε ποτζ να προγραμματίςει το μάκθμα 

του! Αντίκετα, το ενδιαφζρον είναι δυνατόν να δθμιουργθκεί και να ζλξει τουσ 

μακθτζσ, αν ο εκπαιδευτικόσ είναι ικανόσ να δθμιουργιςει ενδιαφζροντα προβλιματα 
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με τα οποία να αςχολθκοφν οι μακθτζσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να εκμεταλλευτεί τθν 

ιςχφ τθσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ για να ενκαρρφνει τθν αλλαγι. Θ γνωςτικι ςφγκρουςθ 

δθμιουργείται από ζνα ενδιαφζρον πρόβλθμα, για το οποίο οι μακθτζσ κα μποροφν να 

κάνουν ελεγχόμενεσ προβλζψεισ, να το ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ, να το επεξεργαςτοφν 

για να αναπτφξουν περεταίρω γνϊςεισ και να καταλάβουν τθ ςχζςθ του με το μάκθμα 

(Brooks & Brooks, 1993 – Greenberg, 1990). Το πρόβλθμα πρζπει να είναι επαρκϊσ 

περίπλοκο ϊςτε οι μακθτζσ να χρειάηεται να προςπακιςουν πράγματι για να βρουν 

λφςεισ: « θ περιπλοκότθτα ςυχνά χρθςιμεφει ςτθ δθμιουργία ςυνάφειασ και, επομζνωσ, 

ενδιαφζροντοσ. Θ υπεραπλοφςτευςθ μπερδεφει τουσ μακθτζσ» (Brooks & Brooks, 1993, 

ς.39). 

Δομιςτε τθ μάκθςθ γφρω από τισ βαςικζσ ζννοιεσ. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να 

εντοπίηουν τισ «μεγάλεσ ιδζεσ» που είναι ςθμαντικζσ για τουσ μακθτζσ και να δομοφν 

τθ διδαςκαλία τουσ γφρω από αυτζσ. Κακϊσ οι μακθτζσ εργάηονται για να κατανοιςουν 

και να εμβακφνουν ςτισ βαςικζσ αυτζσ ζννοιεσ μιασ επιςτιμθσ, οι λεπτομζρειεσ κα 

προςτεκοφν γιατί είναι απαραίτθτεσ για μια πιο ολοκλθρωμζνθ κατανόθςθ. 

Αναηθτιςτε και δϊςτε αξία ςτισ απόψεισ των μακθτϊν. «Οι απόψεισ των μακθτϊν είναι 

τα παράκυρα απ’ όπου μποροφμε να δοφμε τουσ ςυλλογιςμοφσ τουσ. Θ άποψθ κάκε 

μακθτι είναι ζνα εκπαιδευτικό κατϊφλι ςτθν πφλθ τθσ προςωποποιθμζνθσ 

εκπαίδευςθσ» (Brooks & Brooks, 1993, s.60). Ακοφγοντασ τουσ μακθτζσ να δικαιολογοφν 

τισ απαντιςεισ τουσ, αποκτά κανείσ ανεκτίμθτεσ πλθροφορίεσ  για το πωσ αυτοί 

κατανοοφν τισ ζννοιεσ. 

Προςαρμόςτε τθν διδακτζα φλθ ςτο τρζχον επίπεδο κατανόθςθσ των μακθτϊν. Αν θ φλθ 

δεν ταιριάηει ςτον μακθτι αλλάξτε τθν. Ρροςαρμόςτε τθν ϊςτε να ταιριάηει ςτθν 

τρζχουςα κατανόθςθ του μακθτι και να κακοδθγεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τθν 

ανάπτυξθ των γνϊςεων του. 

Αξιολογιςτε τθ μάκθςθ του μακθτι ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ. Αυτι θ 

κατευκυντιρια γραμμι ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να δίνουν λιγότερθ ζμφαςθ 

ςτισ ςωςτζσ και εςφαλμζνεσ απαντιςεισ και να αξιολογοφν ςυνεχϊσ τθ μάκθςθ των 

μακθτϊν τουσ, χρθςιμοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ για να προςαρμόςουν τθ διδαςκαλία 

τουσ. Μια ενδιαφζρουςα πτυχι τθσ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ είναι θ 

ιδζα τθσ ανατροφοδότθςθσ χωρίσ κριτικι. Χριςιμεσ τακτικζσ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι 
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είναι οι ερωτιςεισ, οι πικανζσ αντιφάςεισ και αιτιματα για παραδείγματα ϊςτε οι 

μακθτζσ να εκτιμιςουν οι ίδιοι τθ δουλειά τουσ. 

 

2.2. Ο καταςκευαςτικόσ εποικοδομθτιςμόσ (Constructionism) 

 

Εμπνευςτισ του «καταςκευαςτικοφ εποικοδομθτιςμοφ» είναι ο Seymour Papert 

κακθγθτισ του MIT ο οποίοσ δοφλεψε για πολλά χρόνια δίπλα ςτον Piaget και φυςικά 

επθρεάςτθκε από τισ απόψεισ του για τθ μάκθςθ. Ο ίδιοσ ο Papert δεν κζλθςε να δϊςει 

ζνα ςυγκεκριμζνο οριςμό για τθ δικι του κεωρία και υποςτιριηε ότι μποροφν να 

δοκοφν πολλζσ διαφορετικζσ ερμθνείεσ του τι είναι ο καταςκευαςτικόσ 

εποικοδομθτιςμόσ: Μια από αυτζσ κα μποροφςε να λζει ότι είναι απλά «μακαίνω 

φτιάχνοντασ». Ππωσ ο ίδιοσ αναφζρει ςτθν ειςαγωγι του βιβλίου του 

“Constructionism” (Ablex Publishing Corporation, 1991) ςκοπόσ του είναι να βοθκιςει 

τον αναγνϊςτθ να «χτίςει» μια πλοφςια και πολφπλευρθ αντίλθψθ για τθν ζννοια αυτι. 

Ο ίδιοσ ο Papert (1991,ςελ 1) αναφζρει: « Ο καταςκευαςτικόσ εποικοδομθτιςμόσ 

μοιράηεται με τον εποικοδομθτιςμό τθν αντίλθψθ ότι θ μάκθςθ είναι το χτίςιμο 

γνωςτικϊν δομϊν μζςα από  τθν ςταδιακι εςωτερίκευςθ  των πράξεων… και πάνω ςε 

αυτι τθν αντίλθψθ προςκζτει τθν ιδζα ότι αυτό ςυμβαίνει αποδοτικά ςε ζνα 

περιβάλλον ςτο οποίο ο μακθτευόμενοσ ςυνειδθτά εμπλζκεται ςτθν καταςκευι μίασ 

οντότθτασ, είτε πρόκειται για ζνα κάςτρο ςτθν άμμο ι για κεωρία του ςφμπαντοσ». 

Ο όροσ constructionism πθγάηει από τθ λζξθ construct (κονςτράκτ : καταςκευι). Ο 

Papert  «παίηοντασ» με τισ λζξεισ υπαινίςςεται  δφο από τισ πολλαπλζσ όψεισ του 

εποικοδομθτιςμοφ, μία ςοβαρι και μία παιγνιϊδθ. Θ ςοβαρι όψθ αφορά τθ ςφνδεςι 

του με τθν οικογζνεια των κεωριϊν τθσ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ που ςυνικωσ 

αναφζρονται ωσ εποικοδομθτιςτικζσ ι κονςτρουκτιβιςτικζσ κατ’ ακολουκία του όρου 

constructivism (κονςτρουκτιβιςμόσ ι εποικοδομθτιςμόσ). Ο κονςτρουκτιονιςμόσ, όπωσ 

και ο κονςτρουκτιβιςμόσ, κεωρεί τθ μάκθςθ ωσ οικοδόμθςθ γνωςτικϊν δομϊν 

ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ μάκθςθσ. Το πρόςκετο ςτοιχείο του καταςκευαςτικοφ 

εποικοδομθτιςμοφ ζγκειται ςτο ότι ο μακθτευόμενοσ ςυνειδθτά καταςκευάηει ζνα 

αντικείμενο-οντότθτα, είτε πρόκειται για πφργο ςτθν άμμο είτε για μία επιςτθμονικι 
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κεωρία. Οτιδιποτε γίνεται κατανοθτό, όταν καταςκευαςτεί. Θ παιγνιϊδθ όψθ υπονοεί 

τθν αυτοαναφερόμενθ απόδοςθ νοιματοσ ςτθν ιδζα του εποικοδομθτιςμοφ. Με 

ζναυςμα τθ βάςθ του εποικοδομθτιςμοφ όπου θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

προςεγγίηεται ωσ μακαίνω-φτιάχνοντασ (learning-by-making), ο ενδιαφερόμενοσ 

καλείται και ενκαρρφνεται να επεξεργαςτεί, να καταςκευάςει προςωπικά τθν ζννοια 

του εποικοδομθτιςμοφ. Θ διατφπωςθ ενόσ οριςμοφ του εποικοδομθτιςμοφ κα ιταν 

οξφμωρο ςχιμα. 

Κζςθ πρωτεφουςασ ςθμαςίασ κατζχει θ ιδζα τθσ εγγφτθτασ ςτα αντικείμενα: κάποιοι 

προτιμοφν τρόπουσ ςκζψθσ ςυνδεδεμζνουσ άμεςα με τα φυςικά αντικείμενα, ενϊ 

άλλοι χρθςιμοποιοφν αφθρθμζνα και τυπικά μζςα προκειμζνου να 

αποςταςιοποιοφνται από το ςυγκεκριμζνο. 

Κεντρικό ςθμείο του εποικοδομθτιςμοφ αποτελεί θ ζννοια του bricolage (μπρικολάη: 

μαςτόρεμα) ωσ τεχνικόσ όροσ για τθ μακθςιακι διαδικαςία. Bricoleur (μπρικολζρ: 

μάςτορασ) είναι αυτόσ που αςχολείται με το bricolage. Θ αφετθρία του bricolage 

ζγκειται ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν οργάνωςθσ δουλειάσ: ο μακθτευόμενοσ 

κακοδθγείται από τθν πορεία τθσ δουλειάσ του και δεν εμμζνει ςε ζνα προκακοριςμζνο 

ςχζδιο. 

«Θ μάκθςθ αποτελείται από το κτίςιμο ςυνόλων από υλικά και εργαλεία που μπορεί 

κάποιοσ να χειριςτεί και να χρθςιμοποιιςει. Μςωσ ςτο κζντρο όλων, είναι θ διαδικαςία 

τθσ εργαςίασ με ότι ζχεισ. ...Με τθν πιο ουςιαςτικι ζννοια, ωσ μακθτευόμενοι, είμαςτε 

όλοι μάςτορεσ. ...Αν το μαςτόρεμα είναι ζνα μοντζλο του πϊσ κτίηονται οι επιςτθμονικά 

ζγκυρεσ κεωρίεσ, τότε μποροφμε ν’ αρχίςουμε να αποκτοφμε μεγαλφτερο ςεβαςμό για 

τον εαυτό μασ ωσ μάςτορα.» 

O Κονςτρουκτιονιςμόσ προτείνει ότι οι μακθτευόμενοι καταςκευάηουν νζεσ ιδζεσ όταν 

ενεργά αςχολοφνται με τθ δθμιουργία εξωτερικισ καταςκευισ -μπορεί ζνα ρομπότ, ζνα 

ποίθμα, ζνα κάςτρο ςτθν άμμο, ζνα πρόγραμμα ςτον υπολογιςτι- πάνω ςτισ οποίεσ 

αναςτοχάηονται και μοιράηονται με άλλουσ. Ζτςι ο κονςτρουκτιονιςμόσ εμπλζκει δυο 

διαπλεκόμενουσ τφπουσ καταςκευισ: τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ ςτο πλαίςιο 

οικοδόμθςθσ καταςκευϊν με προςωπικό νόθμα. (Kafai & Resnick, 1996, 

Constructionism in practice). 
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Οι νζεσ τεχνολογίεσ παρζχουν τθν ευκαιρία μάκθςθσ δίνοντασ νζεσ δυνατότθτεσ για 

άτομα κάκε θλικίασ να φανταςτοφν και να πραγματοποιιςουν ςφνκετα ζργα μζςω των 

οποίων αποκτοφν μία ευρείασ κλίμακασ ςθμαντικι γνϊςθ. 

 

2.3. Διαφορζσ μεταξφ εποικοδομθτιςμοφ (Piaget) και 

καταςκευαςτικοφ εποικοδομθτιςμοφ (Papert) 

 

Θ Ackermann (2001) ςτθν ειςαγωγι του δοκιμίου “Piaget’s Constructivism, Papert’s 

Constructionism: What’s the difference?” αναφζρει: 

«…Πζρα από το παιχνίδι με τισ λζξεισ, νομίηω πωσ υπάρχει όντωσ διαφορά και ότι θ 

ενοποίθςθ των δυο απόψεων  μπορεί να μασ διαφωτίςει για το πϊσ οι άνκρωποι 

μακαίνουν και αναπτφςςονται. Ο εποικοδομθτιςμόσ του Piaget μασ πλθροφορεί για το 

τι ενδιαφζρει τα παιδιά και τι είναι αυτά ικανά να πετφχουν ςτα διάφορα ςτάδια τθσ 

ανάπτυξθσ τουσ. Η κεωρία του περιγράφει  πωσ θ ςκζψθ και θ πράξθ των παιδιϊν 

εξελίςςεται ςτο χρόνο και κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ τα παιδιά κα αλλάξουν ι κα 

εμμείνουν ςτισ απόψεισ τουσ… Ο καταςκευαςτικόσ εποικοδομθτιςμόσ του Papert, 

αντίκετα, επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν «τζχνθ τθσ μάκθςθσ» ι «μακαίνω πϊσ να 

μακαίνω» και ςτθν ςθμαςία που ζχει για τθ μάκθςθ το «να φτιάχνω καταςκευζσ». Ο 

Papert ενδιαφζρεται για το πωσ οι μακθτευόμενοι εμπλζκονται ςε ζνα «διάλογο» με τισ 

(δικζσ τουσ ι άλλων) καταςκευζσ-προϊόντα και πωσ αυτοί οι διάλογοι ενιςχφουν τθν 

αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ και διευκολφνουν τθν καταςκευι νζασ γνϊςθσ. Δίνει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο ρόλο που παίηουν τα εργαλεία, τα μζςα και το περιβάλλον 

(context) ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ…» 

Οι κεωρίεσ του Piaget και του Papert ζχουν πολλά κοινά ςθμεία. Και οι δφο είναι 

«εποικοδομθτιςτζσ» και «αναπτυξιαςτζσ» αφοφ κεωροφν ότι θ γνϊςθ και ο κόςμοσ 

χτίηονται και ξαναχτίηονται μζςα από τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ και ότι αυτό γίνεται 

ςταδιακά. Θ διαφορά τουσ βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι ο πρϊτοσ ενδιαφζρεται για τθ 

δθμιουργία εςωτερικισ ιςορροπίασ (μζςα από τον μθχανιςμό ςφγκρουςθσ και 

αφομοίωςθσ) ενϊ ο δεφτεροσ για τθν δυναμικι των αλλαγϊν. 
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Ο Piaget μελετάει το πϊσ τα παιδιά ςταδιακά μεταφζρονται από τον κόςμο των υλικϊν 

αντικειμζνων ςτον κόςμο των ιδεατϊν και ςυμβολικϊν αντικειμζνων και αποκτοφν τθν 

ικανότθτα να υιοκετοφν κανόνεσ και να χτίηουν «γνωςτικζσ ςτακερζσ». Θ κεωρία του 

τονίηει τθν ανάγκθ για τθν διατιρθςθ αυτοφ του «γνωςτικοφ οικοδομιματοσ» και τθν 

οργάνωςι του. 

Ο Papert από τθν άλλθ κεωρεί ότι θ εξυπνάδα κα πρζπει να μελετάται και να ορίηεται 

ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ (in-situ), υποδθλϊνοντασ ότι το να είςαι ζξυπνοσ 

ςθμαίνει να προςαρμόηεςαι ςτισ αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ. 

Για τον Piaget το «ιδανικό» παιδί είναι αυτό του νζου επιςτιμονα που προςπακεί να 

επιβάλλει τθν ςτακερότθτα και τθν τάξθ ςε ζναν διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο. Είναι 

το παιδί που ενϊ βρίςκεται ςε ζνα ανεξερεφνθτο νθςί ξεκινάει τθν εξερεφνθςθ 

οδθγοφμενοσ από περιζργεια αλλά ςκοπόσ του δεν είναι να ηιςει τθν περιπζτεια αλλά 

να αποτραβθχτεί από αυτιν και να δθμιουργιςει χάρτεσ και χριςιμα εργαλεία  ϊςτε να 

ελζγξει τθν περιοχι αυτι. 

Στο «ιδανικό» παιδί του Papert όμωσ αρζςει να ςχετίηεται και να «βουτάει» μζςα ςτισ 

καταςτάςεισ. Του αρζςει να ανακαλφπτει νζα πράγματα αλλά να παραμζνει ςε επαφι 

με αυτά (άνκρωποι ι πράγματα). Του αρζςει να μακαίνει από τισ εμπειρίεσ του αλλά 

δεν καταλιγει ςε γενικεφςεισ και νόμουσ. Του αρζςει να εμπλζκεται και όχι να 

αποτραβιζται. Του αρζςει να μιλάει για αυτά που κατανοεί όςο είναι μζςα ςτο 

περιβάλλον τθσ εξερεφνθςθσ και όχι να περιγράφει εκ των υςτζρων τισ εμπειρίεσ του. 

 

2.4. Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

 

Θ ςτρατθγικι τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ βαςίηεται ςτισ κεωρθτικζσ αρχζσ και 

διδακτικζσ πρακτικζσ του κινιματοσ που είναι γνωςτό ωσ cooperative learning 

movement (βλ. Sharan, 1994). Το κίνθμα αυτό, ςτθ ςθμερινι του μορφι, ςυνενϊνει ςε 

ενιαίο ςφςτθμα παιδαγωγικζσ, διδακτικζσ, ψυχολογικζσ και κοινωνιολογικζσ αρχζσ από 

πολλοφσ χϊρουσ. Λςτορικά το κίνθμα τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ ξεκίνθςε από 

τισ αρχζσ τθσ νζασ αγωγισ, που τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ μακθτικισ ενεργοποίθςθσ και 
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τθσ διερευνθτικισ προςζγγιςθσ για τθ μάκθςθ και προβάλλουν ωσ πρωταρχικό ςκοπό 

του ςχολείου τον εκδθμοκρατιςμό και τθν κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςε αυτόνομθ 

και ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

Μεταξφ των περιςςότερο γνωςτϊν προγραμμάτων αυτισ τθσ κατεφκυνςθσ κεωροφνται 

το ςφςτθμα Winnekta, το ςφςτθμα των «ςχεδίων εργαςίασ» (Projects) του Kilpatrick 

ςτθν Αμερικι, τα προγράμματα ομαδικισ εργαςίασ του Cousinet ςτθ Γαλλία, τα 

προγράμματα κολεκτιβιςτικισ αγωγισ του Makarenko ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ και τα 

προγράμματα του Otto, του Kerschensteiner,του Gaudig και του Petersen ςτθ Γερμανία. 

Με τθν επικράτθςθ του μπιχεβιοριςμοφ τα ομαδοςυνεργατικά ςχιματα ατόνθςαν για 

να ανακάμψουν τθ δεκαετία του 1960 ςε περιοριςμζνθ κλίμακα και αργότερα, τθ 

δεκαετία του 1980, να επανζλκουν ςτο διδακτικό προςκινιο ωσ πρόταςθ με κεωρθτικι 

δομι και ερευνθτικι ςτιριξθ. Στθν αλλαγι αυτι ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο θ γνωςτικό-

αναπτυξιακι ψυχολογία (Piaget) που αντικατζςτθςε τθν μπιχεβιοριςτικι και θ 

ψυχοκοινωνιολογία (Vygotsky), που εξετάηει το ρόλο του κοινωνικοφ πλαιςίου ςτθν 

ανάπτυξθ του μακθτι. 

Αναλυτικότερα, θ Γνωςτικι ψυχολογία, όπωσ είναι γνωςτό, τονίηει τθν ενεργθτικι φφςθ 

τθσ μάκθςθσ και μζςω δυο βαςικϊν – και ςε μερικά ςθμεία αντικζτων ςτισ απόψεισ – 

εκπροςϊπων τθσ, του Piaget και του Vygotsky, τονίηει ιδιαίτερα το ρόλο τθσ 

διαμακθτικισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτθ μάκθςθ και τθ γνωςτικι ανάπτυξθ. Για 

τον Piaget , θ διαμακθτικι επικοινωνία αναδεικνφει τισ γνωςτικζσ ςυγκροφςεισ, γεγονόσ 

που ςυμβάλει ςτθ γνωςτικι ανάπτυξθ, ενϊ για τον Vygotsky θ διαμακθτικι 

αλλθλεπικοινωνία δθμιουργεί τθ δυναμικι τθσ «ηϊνθσ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» 

(ZPD). Με άλλα λόγια και οι δφο ψυχολόγοι ςτθρίηουν κεωρθτικά τθν κατά μικρό-

ομάδεσ ςυνεργαςία των μακθτϊν, παρά το γεγονόσ ότι τθν ερμθνεφουν διαφορετικά 

(Tudge & Rogoff 1989 – Mercer, 1995). 

Θ επιτυχία τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ δεν εξαςφαλίηεται αυτόματα με τθν 

ομαδοποίθςθ των μακθτϊν ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. Επζρχεται μετά από μεγάλεσ και 

μακρζσ προςπάκειεσ του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν και εφόςον ςυντρζχουν οι 

παρακάτω προχποκζςεισ: 

(1) Κετικι αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. 
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(2) Άμεςθ προςωπικι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. 

(3) Ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ. 

(4) Συνεχισ εξάςκθςθ ςε δεξιότθτεσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και ςυλλογικισ 

εργαςίασ. 

(5) Ανομοιογζνεια ςτθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ. 

(6) Αποκζντρωςθ εξουςίασ 

(7) Ρεριοριςμζνοσ αρικμόσ μελϊν 

Θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία ζχει απαςχολιςει ςυςτθματικά τθν εκπαιδευτικι 

ζρευνα και ζχουν ερευνθκεί οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ. Οι 

επιπτϊςεισ αυτζσ εντοπίηονται ςε 3 τομείσ: τον κοινωνικό, τον ψυχολογικό και τον 

γνωςτικό (Johnson & Johnson, 1989 και 1991 – Slavin, 1995 – Ματςαγγοφρασ 1995β – 

Danseraeu 1988 – Davinson &Worshham , 1992) 

I. Επιπτϊςεισ ςτον κοινωνικό τομζα: 

Κοινωνικοποίθςθ. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ ςχολικισ αγωγισ είναι θ 

κοινωνικοποίθςθ του αναπτυςςόμενου ατόμου. Αυτι αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ 

ςθμερινι εποχι, θ οποία παρουςιάηει πλικοσ κοινωνικϊν προβλθμάτων, με μεγάλο 

ποςοςτό των ατόμων να παρουςιάηει αντικοινωνικι ςυμπεριφορά πακθτικισ φφςθσ 

(απομόνωςθ, δυςκολία επικοινωνίασ, ψυχολογικά προβλιματα, τάςθ για 

αυτοκαταςτροφι) ι ενεργθτικισ φφςθσ (βία , ζγκλθμα) 

χολικι πεικαρχία. Θ αυξθμζνθ δραςτθριότθτα και το ενδιαφζρον που δθμιουργεί θ 

ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ περιορίηει τα κροφςματα απεικαρχίασ, τα οποία είναι ςτθν 

ουςία μορφζσ διαμαρτυρίασ για τθ μθ ικανοποίθςθ των μακθςιακϊν και κοινωνικϊν 

αναγκϊν των «ατακτοφντων» μακθτϊν. 

τάςθ των μακθτϊν προσ το ςχολείο. Λιγοςτζσ ζρευνεσ που ζχουν γίνει επιβεβαιϊνουν 

τθ κετικι επίδραςθ του ςυνεργατικοφ ςυςτιματοσ ςτθ ςχολικι εργαςία, κυρίωσ ςε ότι 

αφορά θλικίεσ του δθμοτικοφ ςχολείου. 

Εκδθμοκρατιςμόσ του ατόμου. Θ ςυνεργατικι οργάνωςθ προςφζρει ευκαιρίεσ ιςότιμθσ 

ςυμμετοχισ ςτθ λφςθ προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ ομάδα, αλλά και θ τάξθ 

γενικότερα (Γκότοβοσ – Μαυρογιϊργοσ – Ραπακωνςταντίνου, 1984). Ακόμθ το άτομο 
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ζχει τθ δυνατότθτα να διερευνιςει τα όρια τθσ δθμοκρατικισ αρχισ τθσ πλειοψθφίασ, θ 

οποία ζχει τουσ περιοριςμοφσ τθσ και δεν μπορεί να εφαρμοςτεί παντοφ. 

II. Επιπτϊςεισ ςτον ψυχολογικό τομζα. 

Ψυχολογικό κλίμα. Οι μακθτζσ των ςυνεργατικϊν τάξεων παρουςιάηουν μικρότερο 

ποςοςτό ςχολικοφ άγχουσ (Johnson & Ahlgren, 1976) και δθλϊνουν ότι αιςκάνονται 

αποδεκτοί από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και το δάςκαλο τουσ, ότι είναι ελεφκεροι να 

εκδθλϊνουν τισ ςκζψεισ τουσ και ότι είναι περιςςότερο ανεξάρτθτοι και υπεφκυνοι. 

Αυτοεκτίμθςθ. Μζςα από τθν ομαδικι εργαςία προςφζρεται ςτο άτομο θ δυνατότθτα 

να δει τον εαυτό του ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ, αλλά και μζςα από τα μάτια των άλλων. 

Επειδι δε θ ςυςχζτιςθ αυτι γίνεται ςε κλίμα αποδοχισ βοθκά το άτομο να αναπτφξει 

κετικι εικόνα για τον εαυτό του. 

III. Επιπτϊςεισ ςτον γνωςτικό τομζα. 

Νοθτικι ανάπτυξθ. Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ μζςα ςτα ςυνεργατικά πλαίςια δεν 

προάγει μόνο τθν ακαδθμαϊκι μάκθςθ, αλλά δθμιουργεί ςυνκικεσ που αναπτφςςουν 

τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ. Ο Piaget κεωρεί τισ εμπειρίεσ ςυνεργαςίασ 

αναγκαίεσ, για να διαμορφϊςει το παιδί ςκζψθ ανϊτερου επιπζδου. Σφγχρονοι 

γνωςτικοί ψυχολόγοι προςκζτουν ότι θ αυκεντικι διαπροςωπικι επικοινωνία μζςα 

ςτθν ομάδα προςφζρει πρότυπα αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν ςκζψθσ, ευκαιρίεσ 

άςκθςθσ αυτϊν των ςτρατθγικϊν και πλαίςιο κινθτοποίθςθσ και ψυχολογικισ ςτιριξθσ 

( Resnick, 1990). Τζλοσ, οι ςυνεργαηόμενοι μακθτζσ αναπτφςςουν ςε μεγαλφτερο βακμό 

τθν κριτικι ςκζψθ και τθν ικανότθτα να αναλφουν, να αξιολογοφν και να επιλζγουν από 

τισ ςυνικωσ αλλθλοςυγκρουόμενεσ ιδζεσ, πλθροφορίεσ, μεκόδουσ, ςτάςεισ εκείνεσ που 

βοθκοφ ςτθν επίτευξθ του κοινοφ ςκοποφ (Johnson & Johnson, 1991). 

Γλωςςικι ανάπτυξθ. Οι δυνατότθτεσ λεκτικισ επικοινωνίασ είναι περιςςότερεσ ςε ζνα 

ομαδοςυνεργατικό ςφςτθμα διδαςκαλίασ απ’ ότι ςε ζνα δαςκαλοκεντρικό όπου ο λόγοσ 

του εκπαιδευτικοφ καταλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ. Θ 

ποςοτικι αλλά και ποιοτικι βελτίωςθ του μακθτικοφ λόγου προκφπτει από το γεγονόσ 

ότι περιςςότεροι μακθτζσ μιλοφν ταυτόχρονα και από το γεγονόσ ότι ο αποκριτικόσ και 

δαςκαλοκατευκυνόμενοσ λόγοσ μετατρζπεται ςε λόγο ελεφκερθσ διερεφνθςθσ, με 
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ςτοιχεία διιγθςθσ, περιγραφισ, ανάλυςθσ και ςυςχζτιςθσ δεδομζνων, διατφπωςθσ 

υποκζςεων, ςυμπεραςμάτων κτλ. 

Ακαδθμαϊκι μάκθςθ. Ο Thelen (Joyce, Weil & Showers, 1992) υποςτθρίηει ότι θ ομαδικι 

ςυνεργαςία μεγιςτοποιεί τθ μάκθςθ, διότι οι αντιπαρακζςεισ των 

αλλθλοςυγκρουόμενων απόψεων και ιδεϊν α) ενδυναμϊνουν το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν β) επιςθμαίνουν τισ διάφορεσ παραμζτρουσ του προβλιματοσ γ) δίνουν ςτο 

μακθτι-ερευνθτι τθ δυνατότθτα να κάνει διευκρινίςεισ, ςυςχετίςεισ, υποκζςεισ, 

επαλθκεφςεισ κλπ και δ) δίνουν ςτο μακθτι τθ δυνατότθτα, μζςω μιασ ςυνκετικισ 

διαδικαςίασ, να διατυπϊςει τθν προτεινόμενθ λφςθ του προβλιματοσ. 

 

2.5. Θ μζκοδοσ Project (χζδια εργαςιϊν) 

 

2.5.1. Ιςτορικι αναδρομι 

 

Θ πρϊτθ επίςθμθ αναφορά ςτθ μζκοδο project ωσ ςτρατθγικι διδαςκαλίασ γίνεται από 

τον William Heard Kilpatrick ςτθν εργαςία του “The Project Method” το 1918. Θ μζκοδοσ 

αυτι αποτελεί γνιςιο «προϊόν» του Αμερικάνικου προοδευτικοφ εκπαιδευτικοφ 

κινιματοσ, θ οποία όμωσ ξεπζραςε τα όρια τθσ Αμερικισ και υιοκετικθκε και 

εφαρμόςτθκε ςτθν Ευρϊπθ και ςε άλλα μζρθ του κόςμου (Church & Sedlak, 1976 ; 

Cremin, 1961; Kilpatrick, 1918; Rohrs, 1977). 

Ρολλά βιβλία και άρκρα ζχουν γραφτεί για τθ μζκοδο αυτι, ενϊ για πολλά χρόνια 

υπιρχαν «διαμάχεσ» για τα ακριβι χαρακτθριςτικά τθσ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα, 

κάποιοι ερευνθτζσ να ερμθνεφςουν τθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ του Rufus W. Stimson 

με το “home project plan” το 1908 ωσ τθν πρϊτθ ανεπίςθμθ εκδοχι τθσ μεκόδου, ενϊ 

άλλοι να δϊςουν τθν πρωτιά ςτουσ κακθγθτζσ Charles R. Richards & John Dewey με τα 

“manual and industrial arts programs” το 1900. 

Ραρόλαυτά ιςτορικζσ ζρευνεσ των τελευταίων ετϊν ζδωςαν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα 

του πότε πρωτοχρθςιμοποιικθκε ο όροσ Project για να υποδθλϊςει κάποιο 

εκπαιδευτικό ι μακθςιακό αντικείμενο. Σφμφωνα λοιπόν με τισ ζρευνεσ θ πρϊτθ 
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εφαρμογι τθσ μεκόδου τοποκετείται ςτα τζλθ του 16ου αιϊνα, ςτο εκπαιδευτικό κίνθμα 

που αφοροφςε τθν αρχιτεκτονικι και τθ μθχανικι ςτθν Λταλία. Μία ςφντομθ ιςτορικι 

αναδρομι τθσ μεκόδου φαίνεται παρακάτω: 

 

1590-1765: Ξεκίνθμα τθσ εργαςίασ με project ςτισ αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

1765-1880: Θ μζκοδοσ project ωσ μια κανονικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ και θ μεταφορά 

τθσ ςτο Αμερικάνικο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

1880-1915: Εργαςία με project ςτθν «χειρωνακτικι» εκπαίδευςθ και ςτθν γενικι 

εκπαίδευςθ. 

1915-1965: Επαναπροςδιοριςμόσ τθσ μεκόδου και μεταφορά τθσ από τθν Αμερικι πίςω 

ςτθν Ευρϊπθ. 

1965-ςιμερα: Αναβίωςθ τθσ ιδζασ «εργαςιϊν με project» και τρίτο κφμα τθσ 

εφαρμογισ τθσ παγκοςμίωσ. 

 

Θ περεταίρω ιςτορικι αναφορά δεν κρίνεται ςκόπιμθ ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορεί κάποιοσ να βρει ςτο άρκρο του Michael Knoll: “The 

project method: its vocational education origin and international development”. 

 

2.5.2. Χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου Project 

 

Θ μζκοδοσ Project είναι μια εκτενισ διδακτικι προςζγγιςθ που εμπλζκει τουσ 

μακθτευόμενουσ ςε μια διαρκι, ςυνεργατικι ζρευνα (Brandford & Stein, 1993). Είναι 

μια διδακτικι και μακθςιακι ςτρατθγικι  που εμπλζκει τουσ μακθτευόμενουσ ςε 

πολφπλοκεσ δραςτθριότθτεσ. Τα project εςτιάηουν ςτθν δθμιουργία ενόσ προϊόντοσ ι 

τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου και γενικότερα απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να επιλζξουν και 

να οργανϊςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, να διεξάγουν ζρευνα, και να ςυνκζςουν 

πλθροφορίεσ. Σφμφωνα με ζρευνεσ (Thomas, Mergendoller & Michaelson, 1999, Brown 

& campione, 1994), τα project είναι πολφπλοκεσ εργαςίεσ, που βαςίηονται ςε ζνα 

πρόβλθμα-πρόκλθςθ, το οποίο λειτουργεί ωσ αφορμι για να οργανωκοφν και να 
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εκτελεςτοφν δραςτθριότθτεσ , οι οποίεσ κα οδθγιςουν ςε ζνα προϊόν που κα ζχει 

νόθμα και αξία. Μζςα από αυτά, δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να εργαςτοφν 

ςχετικά αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και να καταλιξουν ςε ζνα ρεαλιςτικό 

προϊόν ι παρουςίαςθ, ςαν αποτζλεςμα μιασ ςειράσ τεχνουργθμάτων, προςωπικισ 

επικοινωνίασ ι διαδοχικϊν εργαςιϊν που δίνουν λφςθ ςτο πρόβλθμα-πρόκλθςθ. Το 

περιβάλλον εργαςίασ μζςα ςε ζνα project πρζπει να περιζχει αυκεντικό περιεχόμενο, 

αυκεντικι αξιολόγθςθ, κακθγθτι που να λειτουργεί διευκολυντικά αλλά όχι 

υποδεικτικά, ςαφισ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, ςυνεργατικι μάκθςθ και αναςτοχαςμό 

(Han & Bhattacharya, 2001). 

Θ μζκοδοσ Project, από τθ ςκοπιά μιασ μεκόδου διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, βαςίηεται 

ςε ςχετικά ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ που κεωροφν ότι θ γνϊςθ, θ ςκζψθ, θ πράξθ 

και το περιβάλλον μάκθςθσ είναι αναπόςπαςτα δεμζνα μεταξφ τουσ. Σιμερα 

γνωρίηουμε ότι θ μάκθςθ είναι μερικϊσ μια κοινωνικι δραςτθριότθτα, που λαμβάνει 

χϊρα μζςα ςτθν κουλτοφρα, τθν κοινότθτα και τισ εμπειρίεσ από τθν κακθμερινι ηωι 

μασ. Θ οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ αποτελεί ζνα όρο κλειδί για τθν περιγραφι ενόσ 

ενεργοφ μακθτευόμενου που αναπτφςςει και δθμιουργεί τθν προςωπικι του γνϊςθ. 

Ζχει κεντρικι ςθμαςία ςτθν περιγραφι τθσ μάκθςθσ μζςα από ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 

προβλιματοσ (problem based learning) και ςυμμετοχισ ςε project (project based 

learning). Θ μζκοδοσ αυτι ςτθρίηεται από τισ παιδαγωγικζσ απόψεισ του Dewey (1966) 

και από τισ εποικοδομθτικζσ (constructivist) κεωριςεισ (Steffe & Gale, 1995). 

Θ οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ προχποκζτει μια ενεργι και αναςτοχαςτικι λειτουργία 

αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν από τθν πλευρά των μακθτϊν όπου ο κακθγθτισ δεν είναι θ 

μοναδικι πθγι πλθροφοριϊν. Επίςθσ προχποκζτει μια κοινωνικι διεργαςία, αφοφ οι 

μακθτζσ πρζπει να ςυνεργαςτοφν ϊςτε να πραγματοποιιςουν τισ εργαςίεσ τουσ. 

Θ μζκοδοσ Project είναι ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ που πραγματοποιείται ςτθν τάξθ 

αλλά διαφζρει από τισ ςυνθκιςμζνεσ πρακτικζσ που πραγματοποιοφνται εκεί, όπωσ 

είναι τα δαςκαλοκεντρικά, απομονωμζνα και μικρισ διάρκειασ μακιματα. Αντί αυτοφ 

επικεντρϊνεται ςε μακρόχρονεσ ,μακθτοκεντρικζσ, διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ που 

εμπνζονται από κζματα και πρακτικζσ τθσ κακθμερινότθτασ. Θ μζκοδοσ αυτι βοθκάει 

ϊςτε θ μάκθςθ να ςχετιςτεί με τθ ηωι ζξω από τθν τάξθ, με αλθκινζσ ανθςυχίεσ  και 

αυκεντικζσ δεξιότθτεσ και ζτςι να φανεί χριςιμθ ςτουσ μακθτζσ. Βαςικζσ δεξιότθτεσ, 



42 
 

όπωσ το να ςυνεργάηονται με άλλουσ, να παίρνουν κριτικζσ αποφάςεισ, να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ και να επιλφουν ςφνκετα προβλιματα. Δφνεται επίςθσ θ 

δυνατότθτα ςτουσ κακθγθτζσ να χτίςουν τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ μακθτζσ και να 

υποδυκοφν διαφορετικοφσ ρόλουσ, όπωσ το να γίνουν κακοδθγθτζσ, «διευκολυντζσ» 

τθσ μάκθςθσ και ςυν-μακθτευόμενοι. Τα τελικά προϊόντα, τα ςχζδια, τα προςχζδια, τα 

πρωτότυπα, δίνουν αμζτρθτεσ αφορμζσ για ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ ϊςτε να 

αναδειχκεί θ νζα γνϊςθ που ςυντελείται.  

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου Project: τα βαςικά χαρακτθριςτικά που πρζπει να 

λάβει κάποιοσ υπ’ όψιν του ϊςτε να περιγράψει, να αξιολογιςει και να ςχεδιάςει ζνα 

project ςφμφωνα με τουσ Han & bhattacharya (2001)είναι: 

Μακθτοκεντρικό περιβάλλον: Τα ςχζδια εργαςίασ πρζπει να μεγιςτοποιοφν τθν 

πικανότθτα λιψθσ αποφάςεων και πρωτοβουλιϊν από τουσ μακθτζσ, πριν τθν 

πραγματοποίθςθ τουσ ςτθν επιλογι κζματοσ αλλά και κατά τθν διάρκεια τουσ για τον 

ζλεγχο του τελικοφ προϊόντοσ και τθσ παρουςίαςισ του. Επιπρόςκετα κα πρζπει να 

ζχουν τθν κατάλλθλθ δομι ϊςτε να παρζχουν ανατροφοδότθςθ που κα βοθκάει τουσ 

μακθτζσ να παίρνουν αποφάςεισ και να τισ επανελζγχουν. Οι μακθτζσ κα πρζπει να 

καταγράφουν τισ αποφάςεισ τουσ, τισ ανακεωριςεισ τουσ και τισ πρωτοβουλίεσ τουσ 

ϊςτε να μποροφν αργότερα να αναςτοχαςτοφν πάνω ςτα μακθςιακά αποτελζςματα και 

να ζχουν τθν δυνατότθτα αυτοαξιολόγθςθσ και ανάδραςθσ πάνω ςτθν προςωπικι τουσ 

ανάπτυξθ. 

υνεργαςία: Τα ςχζδια εργαςίασ πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν 

και ςυνεργατικϊν δεξιοτιτων, ςυμπεριλαμβάνοντασ ομαδικζσ αποφάςεισ, 

αλλθλεξάρτθςθ, ανατροφοδότθςθ από τουσ ςυμμακθτζσ και τον κακθγθτι και ομαδικι 

εργαςία. 

Αυκεντικζσ εργαςίεσ: Τα ςχζδια εργαςίασ πρζπει να ςυνδζονται με τον «πραγματικό» 

κόςμο και να κεντρίηουν τουσ μακθτζσ να αντιμετωπίςουν πραγματικά προβλιματα 

που ςχετίηονται με τθ ηωι τουσ και τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία μζςα ςτθν 

κοινότθτα που ηουν. 
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Πολλαπλοί τρόποι εργαςίασ: Τα ςχζδια εργαςίασ πρζπει να υποςτθρίηουν τουσ μακθτζσ 

ϊςτε αυτοί να χρθςιμοποιοφν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία για τον ςχεδιαςμό, τθν 

ανάπτυξθ και τθν παρουςίαςθ των καταςκευϊν τουσ. 

Διαχείριςθ χρόνου: Τα ςχζδια εργαςίασ κα πρζπει να προβλζπουν τον απαιτοφμενο 

χρόνο που κα χρειαςτοφν οι μακθτζσ για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν τουσ. Οι 

μακθτζσ πρζπει να ζχουν τον ζλεγχο τθσ μάκθςθσ τουσ κατά τθν διάρκεια του project 

και χρειάηονται χρόνο για να ςχεδιάςουν, να ανακεωριςουν και να αναςτοχαςτοφν 

πάνω ςε αυτό. 

Καινοτομικι αξιολόγθςθ: Θ αξιολόγθςθ ςτα ςχζδια εργαςίασ πρζπει να είναι μια 

ςυνεχισ διεργαςία τεκμθρίωςθσ τθσ μάκθςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου. Θ 

αξιολόγθςθ πρζπει να είναι ςυχνι και να γίνεται με διαφορετικοφσ τρόπουσ 

ςυμπεριλαμβάνοντασ αξιολόγθςθ από τον κακθγθτι, από τουσ ςυμμακθτζσ, από τουσ 

ίδιουσ και ςτοιχεία αναςτοχαςμοφ. Είναι απαραίτθτθ θ καταγραφι τθσ εργαςίασ και 

των αποτελεςμάτων του project  ϊςτε να διευκολφνεται θ αξιολόγθςι τουσ. 

Κατά καιροφσ ζχουν προτακεί από πολλοφσ ερευνθτζσ διάφορεσ παραλλαγζσ τισ 

μεκόδου, με μικρζσ διαφοροποιιςεισ ςτα ςτάδια  και ςτθν ονομαςία τουσ. Σε γενικζσ 

γραμμζσ 3 είναι τα βαςικά ςτάδια τθσ μεκόδου (Ham & Bhattacharya, 2001): 

1) Σχεδιαςμόσ (Planning): ςτο ςτάδιο αυτό ο μακθτευόμενοσ επιλζγει το κζμα του 

Project , εντοπίηει τισ απαραίτθτεσ πθγζσ και οργανϊνει τθν ςυνεργατικι 

εργαςία. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν ςτόχο να βοθκιςουν τον μακθτι να 

αναγνωρίςει και να «αντιπροςωπεφςει» ζνα κζμα, να ςυλλζξει ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ και να ςχεδιάςει μια πικανι λφςθ. 

2) Καταςκευι ι δθμιουργία (Creating or implementing):Το ςτάδιο αυτό 

περιλαμβάνει ενζργειεσ όπωσ θ ανάπτυξθ ενόσ προϊόντοσ, θ τεκμθρίωςθ και θ 

καταγραφι των αποφάςεων, ο ςυντονιςμόσ και το μοίραςμα των υποχρεϊςεων 

των μελϊν τθσ ομάδασ και θ παρουςίαςθ του τελικοφ προϊόντοσ ςτθν υπόλοιπθ 

τάξθ. Οι μακθτζσ πραγματοποιοφν μια καταςκευι που μποροφν να μοιραςτοφν 

με άλλουσ. 

3) Επεξεργαςία (Processing): Οι δραςτθριότθτεσ ςτο ςτάδιο αυτό αποςκοποφν ςτον 

αναςτοχαςμό και τισ μελλοντικζσ» προεκτάςεισ» του ζργου. Οι μακθτζσ 
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δζχονται ανατροφοδότθςθ για τα προϊόντα τουσ και αξιολογοφν τθν μακθςιακι 

διαδικαςία και το project. 

Στοιχεία που πρζπει να λάβει κανείσ υπ’ όψιν του για τθν οργάνωςθ των ςταδίων αυτϊν 

είναι: 

 Μια ερϊτθςθ ι ζνα πρόβλθμα που κα οδθγιςει ςτθν πραγματοποίθςθ του 

project και κα είναι αυκεντικό και διακεματικό. 

 Να δοκοφν ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ ϊςτε να προβοφν ςε ενεργι διερεφνθςθ 

ϊςτε να μάκουν ζννοιεσ, να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ και να εφαρμόςουν τισ 

γνϊςεισ με διάφορουσ τρόπουσ. 

 Συνεργαςία μεταξφ μακθτϊν, κακθγθτϊν και άλλων ςτθν τοπικι κοινότθτα, 

ϊςτε θ αποκτθκείςα γνϊςθ να διαμοιραςκεί ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ. 

 Να χρθςιμοποιθκεί θ τεχνολογία ωσ γνωςτικό εργαλείο που κα βοθκιςει τουσ 

μακθτζσ να αναπαραςτιςουν τισ ιδζεσ τουσ. 

Ειδικά για τθν χριςθ ρομποτικϊν κίτ ςε project προτείνεται το μοντζλο των Carbonaro 

et all (2004) που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 4.8. 
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΡΟΜΠΟΣΙΚΘ 

 

3.1. Ρομπότ, Ρομποτικι 

 

Τα ρομπότ είναι αυτόματα μθχανιματα, που αποτελοφνται κυρίωσ από μθχανικά, 

θλεκτρικά και θλεκτρονικά μζρθ, τα οποία δθμιουργοφνται για να φζρουν εισ πζρασ μια 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον τουσ και θ 

ςυμπεριφορά/λειτουργία τουσ κακορίηεται από ζνα θλεκτρονικό πρόγραμμα. 

Ο όροσ «ρομπότ» χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςε ζνα κεατρικό ζργο του Τςζχου 

ςυγγραφζα Karel Capek ςτο ζργο “Rossum’s Universal Robots” το 1920 για να 

χαρακτθρίςει ανκρωπόμορφεσ καταςκευζσ που δθμιουργικθκαν για να προςφζρουν 

εργαςία ςτουσ ανκρϊπουσ και προζρχεται από τθ λζξθ «robota» που ςτα τςζχικα 

ςθμαίνει εργαςία, ςκλθρι δουλειά1. 

ομποτικι είναι θ επιςτιμθ που μελετάει τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν χριςθ και 

τθν δομικι διάταξθ των ρομπότ. Είναι ουςιαςτικά ζνασ ςυνδυαςμόσ τθσ μθχανολογίασ, 

τθσ θλεκτρονικισ και τθσ πλθροφορικισ. 

 

3.2. Οριςμόσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ 

 

Στθν ςθμερινι εποχι τα προϊόντα τθσ ρομποτικισ επιςτιμθσ βρίςκουν εφαρμογι ςε 

ζνα πολφ μεγάλο πλικοσ εφαρμογϊν, ςτθν βιομθχανία με τθ χριςθ ρομποτικϊν 

βραχιόνων για τθν ςυναρμολόγθςθ αυτοκινιτων, θλεκτρονικϊν πλακετϊν και πολλϊν 

άλλων ςυςκευϊν, ςτθν υγεία με τθ χριςθ ρομποτικϊν βραχιόνων για τθν διενζργεια 

χειρουργικϊν επεμβάςεων, ςτο ςπίτι με τθ χριςθ ρομπότ για τισ δουλειζσ του ςπιτιοφ 

(π.χ. ρομπότ-θλεκτρικι ςκοφπα), ςτθν επιςτιμθ και τθν ζρευνα για τθν εξερεφνθςθ των 

ωκεανϊν ςε μεγάλα βάκθ αλλά και μακρινϊν πλανθτϊν, ςτισ εμπορικζσ επιχειριςεισ με 

τθ χριςθ ρομποτικϊν αυτοκινοφμενων οχθμάτων και ςε πολλζσ άλλεσ εφαρμογζσ. 

                                                           
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Robot 
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Από τθν δεκαετία του ‘70 και μετά οι ρομποτικζσ καταςκευζσ άρχιςαν ςιγά-ςιγά να 

διειςδφουν και ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Ζνασ πολφ απλόσ οριςμόσ κα μποροφςε να 

λζει ότι εκπαιδευτικι ρομποτικι είναι θ χριςθ οποιαςδιποτε αυτόματθσ καταςκευισ 

που αλλθλεπιδρά με το περιβάλλον τθσ και θ λειτουργία τθσ ςτθρίηεται ςτθν εκτζλεςθ 

κάποιου προγράμματοσ (ρομπότ) για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Θ εκπαιδευτικι 

παράμετροσ δεν ςθμαίνει ότι αναφερόμαςτε απαραίτθτα μόνο ςτθν οργανωμζνθ 

εκπαίδευςθ (ςχολείο, πανεπιςτιμιο) αλλά ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα που μπορεί 

να ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ κάποιασ γνϊςθσ, δεξιότθτασ ι ςτάςθσ. Άτυπα 

περιβάλλοντα μάκθςθσ κεωροφνται οι ρομποτικοί διαγωνιςμοί και θ χριςθ ρομπότ ωσ 

ξεναγοί ςε μουςεία. 

Ραρόλα αυτά ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να αναφερκεί κυρίωσ ςτθν χριςθ 

των ρομποτικϊν καταςκευϊν ςτθν επίςθμθ εκπαίδευςθ. 

Θ ρομποτικι και οι αυτοματιςμοί διδάςκονται ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ωσ μζροσ 

του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν αρκετζσ δεκαετίεσ. Θ ζνταξθ τουσ όμωσ ςτθν 

δευτεροβάκμια και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ζγινε εφικτι τα τελευταία χρόνια, χάρθ 

ςτθν εμφάνιςθ ειδικϊν καταςκευαςτικϊν πακζτων χαμθλοφ κόςτουσ και απλοφ 

χειριςμοφ ( construction kits). Τα πακζτα αυτά περιλαμβάνουν μικροεπεξεργαςτζσ, 

αιςκθτιρεσ, κινθτιρεσ και άλλεσ μθχανζσ οι οποίεσ με τθ βοικεια δομικοφ υλικοφ, 

μποροφν να ςυνκζςουν τισ ρομποτικζσ καταςκευζσ (Φράγκου, 2010). Συνοδεφονται 

ςυνικωσ από το κατάλλθλο λογιςμικό, που επιτρζπει τον προγραμματιςμό τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ. Άλλοτε είναι ερευνθτικοφ χαρακτιρα και άλλοτε ζχουν εμπορικι 

εφαρμογι. Τα ςυςτιματα αυτά και οι δράςεισ που μποροφν να αναπτυχκοφν μζςω 

αυτϊν ανικουν ςτον χϊρο τον Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ 

(ΤΡΕ) και ειδικότερα ςτθν εκπαιδευτικι ρομποτικι (Κόμθσ, 2004). 

 

3.3. Ιςτορικι Αναδρομι 

 

Τα πρϊτα κιτ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ τθν δεκαετία του 

’70, ζχουν τθν μορφι χελϊνασ και φζρουν ενςωματωμζνο πλθκτρολόγιο με το οποίο 

προγραμματίηονται. Αξιοποιικθκαν ςε παιδιά μικρισ θλικίασ και αποτζλεςαν τον 
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πρόδρομο των Logo-like περιβαλλόντων. Ραράδειγμα τζτοιων ρομπότ αποτελεί το 

Bigtrak (εικ. 1) για το οποίο υπάρχει μάλιςτα και ιςτοςελίδα 

http://www.thebigtrak.com/.  

Το 1982 κυκλοφορεί για πρϊτθ φορά ςτθν αγορά το 

Hero-1 από τθν εταιρεία Heathkit. Βαςιςμζνο ςτον 

μικροεπεξεργαςτι 8 bit 6808, με μνιμθ 8Κ ROM και 4K 

RAM, και με ζνα πλικοσ αιςκθτιρων όπωσ φωτόσ, ιχου, 

απόςταςθσ, αφισ και κίνθςθσ αλλά και με άλλα 

ςθμαντικά χαρακτθριςτικά όπωσ ρολόι πραγματικοφ 

χρόνου και ςυνκζτθ φωνισ, αποτελεί ζνα ςθμαντικό 

εργαλείο με πολλζσ δυνατότθτεσ (εικ. 2). Ραρόλα αυτά το 

κιτ δεν ςυνοδεφεται από κεωρθτικό υποςτθρικτικό υλικό 

και ζτςι δεν αποτελεί ικανοποιθτικι εκπαιδευτικι 

εμπειρία με αποτζλεςμα να μθν προςελκφςει πολλοφσ 

πελάτεσ.  Ζτςι θ εταιρεία, μαηί με άλλεσ που φτιάχνουν 

παρόμοια κιτ, κα κλείςει. (http://www.hero-

1.com/broadband) 

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’80 εμφανίηεται θ LEGO-Logo τεχνολογία, το πρϊτο 

πραγματικό κιτ καταςκευισ αυτόματων ςυςτθμάτων, που ςυνδυάηει τα φθμιςμζνα 

τουβλάκια LEGO με τθν 

προγραμματιςτικι γλϊςςα Logo. Θ 

τεχνολογία αυτι ενςωματϊνει ςε ζνα κιτ 

δυο διαφορετικοφ τφπου 

δραςτθριότθτεσ ςχεδιαςμοφ (Resnick & 

Ocko, 1991 ; Resnick, 1993). Τα παιδιά 

ξεκινάνε φτιάχνοντασ μια καταςκευι 

χρθςιμοποιϊντασ εκτόσ από τα 

παραδοςιακά τα τουβλάκια Lego και 

μερικά νζα, όπωσ γρανάηια, κινθτιρεσ και αιςκθτιρεσ. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά μποροφν 

να προγραμματίςουν τισ καταςκευζσ τουσ με μια ζκδοςθ τθσ Logo, ϊςτε να 

ςυμπεριφζρονται με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο. Αυτό γίνεται ςυνδζοντασ τθν καταςκευι 

 

Εικόνα 1: Bigtrak 
 

 

Εικόνα 2: Hero-1 

 

Εικόνα 3: Lego Dacta 1993, p5 

http://www.thebigtrak.com/
http://www.hero-1.com/broadband
http://www.hero-1.com/broadband
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με ζνα Θ/Υ (εικ. 3)2. Για παράδειγμα ζνα παιδί μπορεί να φτιάξει ζνα ςπίτι με φϊτα και 

να προγραμματίςει τα φϊτα να ανάβουν και να ςβινουν ςε κακοριςμζνεσ χρονικζσ 

ςτιγμζσ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να φτιάξει και ζνα γκαράη του οποίου θ πόρτα κα ανοίγει 

κάκε φορά που πλθςιάηει ζνα αυτοκίνθτο(Resnick 1993). 

Στα χρόνια που ακολοφκθςαν πολλζσ εταιρείεσ προςπάκθςαν να καταςκευάςουν 

ρομποτικά ςυςτιματα. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ ζκλειςαν ι δραςτθριοποιικθκαν ςε 

άλλουσ τομείσ τθσ αγοράσ. Ρλζον όλεσ οι εταιρείεσ που καταςκευάηουν ρομποτικά κιτ 

είναι εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των θλεκτρονικϊν ειδϊν ι των 

παιχνιδιϊν και θ ρομποτικι αποτελεί ζνα κομμάτι των προϊόντων που διακζτουν. 

 

3.4. φγχρονα κιτ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ 

 

Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν διακζςιμα ςτο εμπόριο πολλά κιτ ρομποτικισ. Ρολλά από 

αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ενϊ άλλα όχι. Οι 

Mondada, Bonani et al, 2009, κεωροφν ότι για να μπορεί ζνα κιτ ρομποτικισ να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ κα πρζπει να πλθρεί τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Μζγεκοσ: Το μζγεκοσ του ρομπότ πρζπει να είναι ςχετικά μικρό ϊςτε να 

διευκολφνει τον πειραματιςμό των μακθτϊν κοντά ςτον υπολογιςτι. Ο χϊροσ 

πειραματιςμοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον δεκαπλάςιοσ από το μζγεκοσ του 

ρομπότ. Άρα ςε εφαρμογζσ ςε περιοριςμζνο χϊρο (κρανίο, τραπζηι) το ρομπότ 

κα πρζπει να ζχει μικρζσ διαςτάςεισ. 

 Δυνατότθτεσ: Για να μπορεί το ρομπότ να χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορουσ 

επιςτθμονικοφσ τομείσ κα πρζπει ςτθ βαςικι του ζκδοςθ να ζχει πολλζσ 

λειτουργικότθτεσ. Οι δυνατότθτεσ του ρομπότ κα πρζπει να καλφπτουν ζνα ευρφ 

φάςμα εφαρμογϊν τόςο από πλευράσ μθχανικϊν ιδιοτιτων όςο και 

εκπαιδευτικϊν δυνατοτιτων. 

                                                           
2
 http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v9n2/pdf/jarvinen.pdf 
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 Φιλικό ςτον χριςτθ: Θ διεπαφι του χριςτθ με το ρομπότ πρζπει να είναι απλι, 

αποδοτικι και να ζχει ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του μακθτι. Αυτό 

είναι πολφ βαςικό ϊςτε το κιτ να γίνει αποδεκτό από τθν μακθτικι κοινότθτα. 

 Κόςτοσ: Το κόςτοσ του κιτ ρομποτικισ κα πρζπει να κρατθκεί ςε χαμθλά 

επίπεδα. Λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο τον μεγάλο αρικμό ρομπότ που χρειάηονται 

ςε ζνα ςχολικό περιβάλλον αλλά και τον χαμθλό προχπολογιςμό που διακζτουν 

τα ςχολεία, κα πρζπει αναπόφευκτα να μειωκεί το κόςτοσ του κιτ. 

 Ανοικτό Υλικό/Λογιςμικό: Το κιτ κα πρζπει να είναι ανοικτό από πλευράσ 

hardware και software ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ, όπωσ πανεπιςτιμια, εργαςτιρια, κακθγθτζσ και μακθτζσ. 

Ραρακάτω παρακζτουμε μια λίςτα από αυτά που κεωροφμε ότι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ χωρίσ όμωσ να ςθμαίνει ότι πλθροφν 

όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ. 

 

3.4.1. KHEPERA II 

 

Το κιτ Khepera II3 από τθν εταιρεία K-Team είναι ο επαναςχεδιαςμόσ του πρωτότυπου 

κιτ Khepera Robot. Είναι ςτο ίδιο μζγεκοσ με τθ πρϊτθ ζκδοςθ και απόλυτα ςυμβατό με 

αυτι όςον αφορά τισ επεκτάςεισ, το λογιςμικό και τα επιςτθμονικά εργαλεία. Το 

μζγεκοσ του είναι πολφ μικρό (διάμετροσ 7 εκ.) ενϊ είναι και πολφ ελαφρφ (βάροσ 80 

γραμμ. ). 

Ο επεξεργαςτισ του είναι ο MOTOROLA 68331, 25 MHz 

Improved, ζχει μνιμθ RAM & Flash, από 512KB θ κάκε 

μια. Ζχει 2 DC ςερβοκινθτιρεσ που του επιτρζπουν 

μζγιςτθ ταχφτθτα τα 0,5 m/s, διακζτει 8 αιςκθτιρεσ 

προςζγγιςθσ και ζνα αιςκθτιρα φωτόσ ενϊ ζχει και 3 

αναλογικζσ ειςόδουσ (0 – 4,3 V).  Θ αυτονομία του είναι 

                                                           
3
 Ανάκτθςθ 8 Λουλίου, 2010 από http://www.k-team.com/mobile-robotics-products/khepera-

ii/specifications 

 

Εικόνα 4: KHEPERA II 
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1 ϊρα εάν κινείται ςυνζχεια. Το κόςτοσ του είναι αρκετά μεγάλο αφοφ κοςτολογείται 

ςτα 1500 ευρϊ. 

 

3.4.2. HEMISSON 

 

Το κιτ Hemisson4, επίςθσ από τθν εταιρεία K-Team, είναι ιδανικό για αρχάριουσ. Μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί για τθν διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ 

αλλά και ςε εφαρμογζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. Μπορεί να προγραμματιςτεί με διάφορα 

λογιςμικά όπωσ το BotStudio, αλλά και άλλα που ζχουν πρόςβαςθ ςτθ ςειριακι κφρα 

όπωσ το MATLab, Visual Studio C/C++. 

 

 

Εικόνα 5: HEMISSON 

 

                                                           
4
 Ανάκτθςθ 10 Λουλίου, 2010 από http://www.k-team.com/mobile-robotics-products/hemisson 
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Τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά είναι: Επεξεργαςτισ PIC 16F877 (20 Mhz CPU clock, 8bit, 

8kword program memory), 2 dc κινθτιρεσ (με ζλεγχο ανοικτοφ βρόγχου χωρίσ 

κωδικοποιθτι), 8 αιςκθτιρεσ φωτόσ, 6 αιςκθτιρεσ εμποδίων (υπζρυκροι), 2 

αιςκθτιρεσ ανίχνευςθσ γραμμισ, 1 κφρα ςειριακισ επικοινωνίασ, 1 δζκτθσ υπεριϊδουσ 

(λαμβάνει ςιμα από TV control), 1 buzzer, 4 LEDs. Οι διαςτάςεισ του ρομπότ είναι 12 εκ. 

διάμετροσ ενϊ το βάροσ του είναι 200 γραμμ. Θ τιμι του ξεκινάει από τα 225 ευρϊ. 

Το Hemisson πωλείται ςε 3 διαφορετικζσ εκδόςεισ: Hemisson Standard pack (εικ. 6a), 

Deluxe Pack (εικ. 6b) και Super Educational Pack (εικ.6c). 

 

  
 

(a) Standard Pack (b) Deluxe Pack (c) Super Educational Pack 

Εικόνα 6: Hemisson packs 

Το Hemisson διακζτει και δυνατότθτα εξομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ του μζςα από το 

πρόγραμμα εξομοίωςθσ ρομποτικϊν κιτ Webots. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το 

λογιςμικό αυτό ςτθν ιςτοςελίδα: http://www.cyberbotics.com 

Ραρακάτω φαίνεται ζνα screenshot από το λογιςμικό εξομοίωςθσ Webots 4.0.25 

 

Εικόνα 7: Robot Simulator Webots 
 

http://www.cyberbotics.com/
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3.4.3. CIRCULAR GT ROBOT 

 

Θ εταιρεία idMind καταςκευάηει και προωκεί το κιτ GT robot5 το οποίο καταςκευάηετε 

πάνω ςε μια κυκλικι βάςθ (πλακζτα). Θ τιμι του κιτ κοςτολογείται ςτα 210 ευρϊ.  

Το κιτ περιλαμβάνει: 

 Μια πλακζτα τυπωμζνου κυκλϊματοσ πάνω ςτθν οποία τοποκετοφνται ο 

επεξεργαςτισ PIC, οι drivers για τουσ κινθτιρεσ, θ διαςφνδεςθ για 7 

αναλογικοφσ αιςκθτιρεσ, θ ςειριακι διαςφνδεςθ με το PC, ζξτρα ψθφιακζσ 

κφρεσ (3) και ζξτρα αναλογικι διαςφνδεςθ (4 κφρεσ ειςόδου) 

 2 DC κινθτιρεσ 

 7 IR (υπζρυκρα) ηεφγθ πομποφ-δζκτθ 

 2 αιςκθτιρεσ αφισ (μικροδιακόπτεσ) 

 2 τροχοφσ 

 1 ςειριακό καλϊδιο 

 Λογιςμικό προγραμματιςμοφ 

 

Εικόνα 8: Circular GT robot 

 

Εικόνα 9: Circular GT Robot Soccer 

 

Το κιτ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορα μακιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν 

επιςτιμθ και τθν τεχνολογία αλλά και για project ρομποτικισ. 

 

                                                           
5
 Ανάκτθςθ 5 Λουλίου, 2010 από http://www.idmind.pt/en/education/circular.php 
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3.4.4. AMIGOBOT 

 

Το εκπαιδευτικό κιτ Amigobot6 από τθν εταιρεία MobileRobots (πρϊθν Activemedia) 

είναι ζνα από τα εννζα κιτ που διακζτει θ εταιρεία και το πιο απλό μοντζλο που μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί ςε εφκολα project ρομποτικισ ςτθν εκπαίδευςθ. Το εγχειρίδιο 

λειτουργίασ του Amigobot μπορείτε να το βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://robots.mobilerobots.com/amigobot/amigofree/AmigoGuide.pdf. 

Ο εγκζφαλοσ του αποτελείται από ζνα μικροεπεξεργαςτι Hitachi H8 ςτα 20 Mhz που 

ςυνδζεται με μια μνιμθ Flash ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό που είναι 

απαραίτθτο για τθ λειτουργία του (AmigOS). Για τον προγραμματιςμό του είναι 

απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ των λογιςμικϊν Activ’s Media Robotics Interface for 

Applications (ARIA) και Saphira ςτον Θ/Υ. 

Οι διαςτάςεισ του είναι Μ x Ρ x Υ = 33εκ. x 28 εκ. x 13εκ. ενϊ ηυγίηει 3,6 κιλά. Θ κίνθςθ 

του προζρχεται από 2 DC κινθτιρεσ με ενςωματωμζνο κιβϊτιο γραναηιϊν με λόγο 

19,5:1. Ρεριλαμβάνει 8 υπερθχθτικοφσ αιςκθτιρεσ (4 μπροςτά, 2 πίςω και 1 ςε κάκε 

πλευρά), κωδικοποιθτζσ κζςθσ/ταχφτθτασ μεγάλθσ ακρίβειασ (19500 ticks/περιςτροφι 

τροχοφ) ςτουσ κινθτιρεσ και 1 μεγάφωνο για να αναπαράγει ιχουσ. 

 

 

Εικόνα 10: Amigobot 
 

                                                           
6
Ανάκτθςθ 15 Λουλίου, 2010 από 

http://www.mobilerobots.com/researchrobots/researchrobots/AmigoBot.aspx 

http://robots.mobilerobots.com/amigobot/amigofree/AmigoGuide.pdf
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3.4.5. BOEBOT 

 

Το εκπαιδευτικό κιτ ρομποτικισ BoeBot7 καταςκευάηεται από τθν εταιρεία Parallax Inc. 

Το ρομπότ καταςκευάηεται πάνω ςε ζνα αλουμινζνιο ςαςί που λειτουργεί ωσ βάςθ για 

τουσ ςερβοκινθτιρεσ και τθν θλεκτρονικι πλακζτα ενϊ υπάρχουν τρφπεσ και υποδοχζσ 

για διάφορα ρομποτικά εξαρτιματα (π.χ. αιςκθτιρεσ). 

 

 

Εικόνα 11: Σο κιτ BoeBot 
 

Το όνομα του κιτ προζρχεται από το Board of Education (BOE) που ουςιαςτικά αποτελεί 

και τον προγραμματιηόμενο εγκζφαλο του ρομπότ. Το BOE είναι μια θλεκτρονικι 

πλακζτα που αποτελεί μια αναπτυξιακι πλατφόρμα βαςιςμζνθ ςτθν ςειρά 

μικροεπεξεργαςτϊν Basic Stamp επίςθσ τθσ εταιρείασ Parallax Inc (εικ 12)8. Το κιτ 

κοςτολογείται ςτα 260$. 

 

Εικόνα 12: Board of education 
 

                                                           
7
 Ανάκτθςθ 10 Λουλίου, 2010 από http://www.parallax.com/tabid/411/Default.aspx 

8
 http://users.ntua.gr/dpiperid/MyWebPage/Contructions/Bs2Board.htm 
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3.4.6. ER-6 

 

Το εκπαιδευτικό κιτ ρομποτικισ ER-69  (εικ. 13) καταςκευάηεται από τθν εταιρεία 

INNOmetal IZIrobots και το κόςτοσ του πλθςιάηει τα 140$. Συναρμολογείται χωρίσ 

ιδιαίτερθ δυςκολία και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα, όπωσ 

αιςκθτιρεσ, μοτζρ, πλακζτα ελεγκτι, ζλεγχο από απόςταςθ (remote control), λογιςμικό 

και μια ςειρά από ζξτρα πλακετοφλεσ (modular units) κάποιεσ από τισ οποίεσ φζρουν 

προγραμματιηόμενα chip. Το κιτ ςυνδζεται με τον υπολογιςτι μζςω καλωδίου USB και 

προγραμματίηετε με τθ βοικεια ενόσ ευκολόχρθςτου λογιςμικοφ, του IZILab (εικ. 14), 

που βαςίηετε ςτθν τεχνικι ςφρε και άςε (drag and drop). 

 

 

Εικόνα 13: ER-6 

 

Εικόνα 14: IZIlab Software 

 

Το ρομπότ αφοφ προγραμματιςτεί μπορεί να κινθκεί είτε με ζλεγχο από απόςταςθ είτε 

αυτόνομα βάςει του προγράμματοσ του και τθσ αλλθλεπίδραςισ του με το περιβάλλον. 

Εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι: ανίχνευςθ γραμμισ, ανίχνευςθ 

φωτόσ, ανίχνευςθ ιχου, ποδόςφαιρο, ςοφμο κ.α. Για τθν λειτουργία του πρζπει να 

τροφοδοτθκεί με 4 μπαταρίεσ ΑΑ. 

                                                           
9
Ανάκτθςθ 20 Λουλίου, 2010 από http://www.izirobotics.com/english/products_04.html 
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Το ςετ περιλαμβάνει: 

 

Mainboard Sensors & Modules Base Components 

- 5 x MA-VIN module sockets 

- 1 x LCD Display socket 

- LCD Display 

- Atmel microcontroller 

  

  

  

  

- Buzzer 

- Speaker 

- LED Module (4 LED) 

- 6 x Infrared Photo Sensors 

- Sound Sensor 

- Color Detection Sensor 

 -Touch Sensor 

- Tact Switch Module 

- 2 Gearboxed Motors 

- 2 Wheels 

- USB Cable 

- Transparent Cover 

- Mainboardholder 

- Battey Box 

- Screws 

- Software CD 

 

Πίνακασ 2:Σα βαςικά μζρθ από τα οποία αποτελείται το κιτ ρομποτικισ ER-6 

 

3.4.7. E-PUCK 

 

Το κιτ ρομποτικισ e-puck10 ςχεδιάςτθκε από το École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne για να εξυπθρετιςει τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του ιδρφματοσ. Θ αφορμι για 

τθν καταςκευι του κιτ ιταν θ ανάγκθ για τθ χριςθ μιασ ενιαίασ ρομποτικισ 

πλατφόρμασ αντί των πολλϊν και διαφορετικϊν που χρθςιμοποιοφνταν ςτο παρελκόν 

ςε μακιματα ρομποτικισ, ςε άλλα μακιματα που ζχουν κάποια ςχζςθ με τθ ρομποτικι 

(π.χ. επεξεργαςία ςιματοσ, αυτόματοσ ζλεγχοσ, προγραμματιςμόσ) και ςε ειςαγωγικά 

μακιματα (ϊςτε οι φοιτθτζσ να ζρχονται νωρίτερα ςε επαφι με ζννοιεσ ρομποτικισ). 

Το κιτ ρομποτικισ ςχεδιάςτθκε με τθ φιλοςοφία τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ τόςο ςε 

επίπεδο υλικοφ όςο και λογιςμικοφ και ζτςι μπορεί κάποιοσ να βρει ςτθν επίςθμθ 

                                                           
10

 Ανάκτθςθ 8 Λουλίου, 2010 από http://www.e-puck.org/index.php 
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ιςτοςελίδα τόςο τα ςχζδια (θλεκτρονικά κυκλϊματα, μθχανικι καταςκευι) του υλικοφ 

όςο και τον κϊδικα που το ςυνοδεφει. 

 

 

Εικόνα 15: e-puck 
 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά (Υλικό) 

Μικροελεγκτισ: Πλθ θ ςχεδίαςθ του e-puck ςτθρίχτθκε ςε ζναν μικροελεγκτι τθσ 

Microchip και ςυγκεκριμζνα τθσ οικογζνειασ dsPIC ο οποίοσ ενςωματϊνει ζναν 16bit 

επεξεργαςτι ςε ςυνδυαςμό με ζναν επεξεργαςτι ψθφιακοφ ςιματοσ (Digital Signal 

Processor – DSP). Λειτουργεί ςτα 64 MHz και ζχει υπολογιςτικι ιςχφ 16MIPS. Θ ζκδοςθ 

που χρθςιμοποιικθκε περιλαμβάνει ςτο ςϊμα του μικροελεγκτι μνιμθ RAM 8KB και 

μνιμθ προγράμματοσ τφπου Flash 144KB. 

Αιςκθτιρεσ και ενεργοποιθτζσ: Το e-puck περιλαμβάνει 8 υπζρυκρουσ αιςκθτιρεσ 

προςζγγιςθσ (για μζτρθςθ φωτόσ και ανίχνευςθ εμποδίων), ζνα 3D-επιταχυνςιόμετρο 

(για τθ μζτρθςθ κλίςθσ, ταχφτθτασ και ανίχνευςθ ςυγκροφςεων), 3 μικρόφωνα (για τθν 
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ανίχνευςθ ιχου και τθσ πθγισ του), μια ζγχρωμθ κάμερα με ανάλυςθ 640Χ800 (για τθν 

επεξεργαςία εικόνασ), 2 βθματικοφσ κινθτιρεσ με ανάλυςθ 1000 βθμάτων/περιςτροφι, 

ζνα μεγάφωνο, 6 κόκκινα LED και ζνα ςετ από πράςινα LED (για τθν αλλθλεπίδραςθ με 

τον χριςτθ αλλά και μεταξφ των ρομπότ) και 1 κόκκινο LED (παράγει μια εςτιαςμζνθ 

κόκκινθ ακτίνα φωτόσ που χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ απόςταςθσ). 

Διεπαφι με το χριςτθ: το e-puck περιλαμβάνει 2 LEDs (ζνα για τθν ζνδειξθ χαμθλισ 

μπαταρίασ και ζνα για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ), ζνα ςυνδετιρα για τον 

προγραμματιςμό τθσ μνιμθσ Flash, ζναν υπζρυκρο δζκτθ για ζλεγχο από απόςταςθ 

ςυμβατό με TV remote control),μια κλαςςικι ςειριακι κφρα RS232 για τθν επικοινωνία 

με τον Θ/Υ, επικοινωνία Bluetooth με τον Θ/Υ ι μζχρι και 7 άλλα e-puck, ζνα πλικτρο 

RESET, ζναν περιςτρεφόμενο διακόπτθ 16 κζςεων που προςδιορίηει ζναν 4 bit αρικμό 

για τθν επιλογι π.χ. παραμζτρων ι προγραμματιςμζνων ςυμπεριφορϊν. 

Μθχανικά μζρθ: Το ρομπότ ζχει διάμετρο 7,5 εκ. ενϊ το φψοσ του κακορίηετε από τυχόν 

ςφνδεςθ ζξτρα προεκτάςεων (extensions). Το κυρίωσ ςϊμα αποτελείται από 4 πλαςτικά 

κομμάτια. Οι κινθτιρεσ και θ πλακζτα PCB ενςωματϊνονται πάνω ςτο βαςικό ςϊμα με 

βίδεσ, ενϊ μζςα του βρίςκεται και θ μπαταρία. 

Ρροεκτάςεισ:  Υπάρχουν 3 διαφορετικά είδθ προεκτάςεων, αυτζσ που μπαίνουν ςτθν 

κορυφι και δεν επιτρζπουν τθν τοποκζτθςθ άλλθσ προζκταςθσ (top), αυτζσ που 

μπαίνουν ςτθ βάςθ (bottom) και αυτζσ που μπαίνουν ςτθν κορυφι αλλά επιτρζπουν 

και άλλεσ προεκτάςεισ (sandwich). Ραραδείγματα προεκτάςεων είναι ζνα 

περιςτρεφόμενο scanner, ζνασ πυργίςκοσ με 3 κάμερεσ, πλακζτα με 3 αιςκθτιρεσ για 

μζτρθςθ χρϊματοσ ςτο πάτωμα, μια ραδιοςφνδεςθ Zigbee, ζνα ςτεφάνι με RGB LEDs 

και ζνα πυργίςκο με πανκατευκυντικι κάμερα και ενςωματωμζνο επεξεργαςτι. 

Μερικζσ από τισ προεκτάςεισ φαίνονται παρακάτω: 
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(a) RGB LEDs (b) Ground sensors (c) Zigbee radiolink 

Εικόνα 16: e-puck extensions 

Το κιτ κοςτολογείται ςτα 550 ευρϊ. 

 

3.5. Ρομποτικοί διαγωνιςμοί 

 

Ο ανταγωνιςμόσ είναι μια διαδικαςία που τραβάει τθν προςοχι των ανκρϊπων και 

τουσ κάνει να κζλουν να ςυμμετζχουν ενεργά και αυτό ιςχφει για όλεσ τα πεδία δράςθσ. 

Στθν εκπαίδευςθ, ο ανταγωνιςμόσ είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ 

των μακθτϊν και αυτό ιςχφει για όλεσ τισ βακμίδεσ, από το νθπιαγωγείο μζχρι και το 

πανεπιςτιμιο και για τα περιςςότερα μακιματα, από τθν απλι ανάγνωςθ μζχρι και τθν 

ανϊτερθ επιςτιμθ. 

Τα τελευταία 25 χρόνια  οι ρομποτικοί διαγωνιςμοί αποτελοφν ζνα νζο πεδίο 

ανταγωνιςμοφ, ςτο οποίο ςυμμετζχουν με ιδιαίτερο ηιλο οι μακθτζσ, οι κακθγθτζσ και 

οι γονείσ, αποςπϊντασ ζνα μερίδιο ςυμμετοχισ από πιο παραδοςιακά ανταγωνιςτικά 

ςπορ. 

Οι απαρχζσ των διαγωνιςμϊν ρομποτικισ βρίςκονται ςτο πανεπιςτιμιο MIT, όπου το 

1970 ο κακθγθτισ H.H. Richardson μετζτρεψε το μάκθμα «Ειςαγωγι ςτθ ςχεδίαςθ» ςτο 

τμιμα Μθχανολόγων μθχανικϊν ςε διαγωνιςμό ςχεδίαςθσ. Ρολλοί φοιτθτζσ από τα 

τμιματα Θλεκτρολόγων μθχανικϊν και Ρλθροφορικισ ηθλεφοντασ το μάκθμα των 

μθχανολόγων αποφάςιςαν να δθμιουργιςουν τον δικό τουσ διαγωνιςμό.  Ενϊ αρχικά ο 
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διαγωνιςμόσ γινόταν ςε επίπεδο εξομοίωςθσ από το 1991 και φςτερα ςυμπεριζλαβε 

αυτόνομα ρομπότ που μάχονταν «ςϊμα με ςϊμα» μζχρι τελικισ πτϊςθσ. Από κει και 

φςτερα το φαινόμενο αυτό απζκτθςε ςιγά-ςιγά παγκόςμιεσ διαςτάςεισ. 

 

3.5.1. Μια ταξινομία των ρομποτικϊν διαγωνιςμϊν. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαχωρίςει κανείσ το μεγάλο εφροσ δραςτθριοτιτων 

που ςυνιςτοφν ζνα διαγωνιςμό ρομποτικισ. Στθν περίπτωςι μασ κα χρθςιμοποιιςουμε 

τα παρακάτω κριτιρια (Miller,Nourbakhsh & Siegwart,2008): 

 

Αυτονομία 

Το επίπεδο αυτονομίασ που επιδεικνφουν τα ρομπότ ςτουσ διαγωνιςμοφσ κυμαίνεται 

ςε ζνα μεγάλο εφροσ. Σε κάποιουσ διαγωνιςμοφσ τα ρομπότ είναι τθλεχειριηόμενα και 

δεν ζχουν καμία ανεξαρτθςία για τθ δράςθ τουσ ι τθν λιψθ αποφάςεων (π.χ. BEST™). 

Σε άλλουσ διαγωνιςμοφσ τα ρομπότ είναι τθλεχειριηόμενα αλλά μποροφν να κάνουν 

κάποια επεξεργαςία ςτισ εντολζσ που λαμβάνουν ι να πάρουν ανατροφοδότθςθ από 

κάποιουσ ενςωματωμζνουσ αιςκθτιρεσ (π.χ. FIRST).  Τζλοσ υπάρχουν και περιπτϊςεισ 

που τα ρομπότ είναι εντελϊσ αυτόνομα, με μικρι ι κακόλου επίδραςθ από τουσ 

χειριςτζσ τουσ αλλά και εδϊ ζχουμε μια γκάμα περιπτϊςεων. Κάποια ρομπότ απλά 

επαναλαμβάνουν κάποιεσ ςυμπεριφορζσ (λειτουργϊντασ ωσ ςυςτιματα ανοιχτοφ 

βρόγχου), κάποια ελζγχουν τθν ςυμπεριφορά τουσ βαςιηόμενα ςε ανατροφοδότθςθ 

από αιςκθτιρεσ, ενϊ κάποια άλλα «μακαίνουν» κακϊσ λειτουργοφν και τροποποιοφν 

όχι μόνο τθ ςυμπεριφορά τουσ αλλά και το πρόγραμμά τουσ. Μια γενίκευςθ που μπορεί 

να γίνει ςε ςχζςθ με τουσ διαγωνιςμοφσ ρομποτικισ και τθν εκπαιδευτικι τουσ 

διάςταςθ είναι ότι όςο πιο αυτόνομα είναι τα ρομπότ τόςο περιςςότερο ο διαγωνιςμόσ 

ςχετίηεται με κζματα λογιςμικοφ/προγραμματιςμοφ ενϊ αντίκετα λιγότερθ αυτονομία  

ςυνεπάγεται ζμφαςθ ςτθ μθχανικι ςχεδίαςθ και τθν φυςικι καταςκευι. 
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Απόδοςθ vs Αντιπαλότθτασ 

Σε μερικοφσ διαγωνιςμοφσ ρομποτικισ θ κατάταξθ (βακμολογία) των ρομπότ γίνεται ςε 

μια απόλυτθ κλίμακα ανάλογα με τθν απόδοςθ του ρομπότ ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

δοκιμαςία με βάςθ κάποια προκακοριςμζνα κριτιρια. Σε άλλουσ διαγωνιςμοφσ θ 

κατάταξθ βαςίηεται ανάλογα με των αρικμό νικϊν που ζχει ζνα ρομπότ απζναντι ςε μια 

ςειρά αντιπάλων. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ δεν παίηει ρόλο πόςο καλά τα πιγε το 

ρομπότ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο γφρο αρκεί να τα πιγε καλφτερα από το ρομπότ του 

αντιπάλου. Ο διαγωνιςμόσ πυρόςβεςθσ από ρομπότ ςτο Trinity College (Trinity College’s 

Firefighting Robot Contest, TCFFHRC) ανικει ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ και ο νικθτισ είναι 

το ρομπότ που κα ανιχνεφςει και κα ςβιςει ςτο ςυντομότερο χρόνο τθ φλόγα ενόσ 

κεριοφ. Θ βακμολόγθςθ ςτο RoboCup Junior Dance είναι πιο υποκειμενικι αλλά 

βαςίηεται και πάλι ςτθν ατομικι επίδοςθ του ρομπότ ςε μια απόλυτθ κλίμακα. Το 

κριτιριο και ςτισ δφο προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ είναι θ «απόδοςθ». Αντίκετα οι 

διαγωνιςμοί ςοφμο ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ «αντιπαλότθτασ» και πολλζσ φορζσ 

είναι γνωςτοί με τθν ονομαςία “head-to-head”. Μια άλλθ ςθμαντικι διαφορά μεταξφ 

των δυο περιπτϊςεων είναι ότι ςε ζνα διαγωνιςμό «απόδοςθσ» το περιβάλλον είναι ςε 

μεγάλο βακμό προβλζψιμο ςε αντίκεςθ με τουσ διαγωνιςμοφσ «αντιπαλότθτασ» όπου 

κανείσ δεν μπορεί να προβλζψει τισ κινιςεισ του αντίπαλου. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια το 

κάκε πρόβλθμα προσ επίλυςθ να χρειάηεται διαφορετικι ςτρατθγικι. 

υγκεκριμζνοσ αγϊνασ vs νζοσ αγϊνασ ανά χρόνο. 

Τι είναι καλφτερο, οι μακθτζσ να εξετάηουν τισ λφςεισ που δόκθκαν από προθγοφμενουσ 

διαγωνιηόμενουσ και πάνω ςε αυτζσ να δθμιουργοφν τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ι να 

ςυνκζτουν εξ’ αρχισ κάτι νζο χωρίσ το παράδειγμα των παλαιότερων; Δεν υπάρχει 

ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ αλλά για κάκε φιλοςοφία υπάρχει και ζνασ διαγωνιςμόσ που 

τθν υποςτθρίηει. Διαγωνιςμοί όπωσ ο RoboCup ζχουν μεγάλθ παράδοςθ και αποτελοφν 

παράδειγμα τθσ πρϊτθσ φιλοςοφίασ όπου το παιχνίδι και οι κανόνεσ του παραμζνουν 

ανζπαφοι ςτθν πάροδο του χρόνου. Μάλιςτα κάκε χρόνο εκδίδονται ζντυπα που 

αναφζρουν λεπτομερϊσ τισ πετυχθμζνεσ ςτρατθγικζσ εκείνθσ τθσ χρονιάσ. Ζτςι υπάρχει 

μια ςτακερι ςταδιακι βελτίωςθ ςτισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται. Αντίκετα 

διαγωνιςμοί όπωσ ο Botball χρθςιμοποιοφν νζο παιχνίδι κάκε χρόνο. Ζτςι οι νζοι 

διαγωνιηόμενοι  ζχουν τισ ίδιεσ πικανότθτεσ να κερδίςουν ςε ςχζςθ με τουσ παλιοφσ 
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αφοφ οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ δίνονται τθν ίδια χρονικι ςτιγμι και όλοι πρζπει να 

φτιάξουν ζνα νζο ςφςτθμα για τον αγϊνα ςε προκακοριςμζνο χρόνο. Ο κάκε 

εκπαιδευτισ/διοργανωτισ επιλζγει τθν φιλοςοφία που κεωρεί καλφτερθ. Νζα 

δραςτθριότθτα κάκε χρόνο ζχει το πλεονζκτθμα ότι διατθρεί το ενδιαφζρον ςε υψθλό 

βακμό τόςο για τουσ κακθγθτζσ όςο και για τουσ μακθτζσ. Ο ίδιοσ αγϊνασ κάκε χρόνο 

ζχει το πλεονζκτθμα τθσ υψθλισ τεχνογνωςίασ που δθμιουργείτε χρόνο με το χρόνο. 

 

3.5.2. Θ ψυχαγωγικι διάςταςθ των διαγωνιςμϊν 

 

Ζνασ από τουσ βαςικοφ λόγουσ για τουσ οποίουσ διοργανϊνονται οι ρομποτικοί 

διαγωνιςμοί είναι και θ ψυχαγωγικι τουσ πλευρά τόςο για τουσ ςυμμετζχοντεσ όςο και 

για το κοινό που τουσ παρακολουκεί. Είναι βζβαια αλικεια ότι θ ψυχαγωγικι αξία ενόσ 

διαγωνιςμοφ δεν είναι ανάλογθ με τθν τεχνικι πολυπλοκότθτα των ρομπότ.  Ο 

διαγωνιςμόσ Battlebots και οι διάφορεσ παραλλαγζσ του είχαν μεγάλθ επιτυχία ςε 

επίπεδο μαηικισ ψυχαγωγίασ. Τα ρομπότ που χρθςιμοποιοφνται είναι τθλεχειριηόμενα 

και ενϊ κάποιεσ φορζσ είναι καταςκευαςτικά πολφπλοκα από πλευράσ υπολογιςτικισ 

δφναμθσ είναι απλοποιθμζνα. Στο διαγωνιςμό του Συνδζςμου για τθν Ανάπτυξθ τθσ 

Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (Association for the Advancement of Artificial Intelligence – AAAI) 

παίρνουν μζροσ ρομπότ εξεηθτθμζνθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ κάτι που όμωσ δεν 

ςυνεπάγεται και τθν αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ ψυχαγωγίασ του κοινοφ. 

 

3.5.3. Οι διαγωνιςμοί ςτθν υπθρεςία τθσ εκπαίδευςθσ 

 

Επαγγελματικοί οργανιςμοί όπωσ ο AAAI και ο IEEE (institute of Electrical and 

Electronics Engineers) ςυχνά διοργανϊνουν διαγωνιςμοφσ για τα μζλθ τουσ παράλλθλα 

με τθν διεξαγωγι των ςυνζδριϊν τουσ. Σκοπόσ τουσ είναι προςελκφςουν μακθτζσ ϊςτε 

να παρακολουκιςουν το ςυνζδριο και να γίνουν ενεργά μζλθ τουσ. Θ εναςχόλθςθ με τα 

ρομπότ βελτιϊνει τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ των μακθτϊν ενϊ παράλλθλα 

δθμιουργεί τον απαραίτθτο ενκουςιαςμό για τθν τεχνολογία και τθν 
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επιχειρθματικότθτα που ςτθρίηει ο εκάςτοτε οργανιςμόσ. Ραράλλθλα οι μακθτζσ 

κινθτοποιοφνται ϊςτε να ακολουκιςουν ανάλογεσ ςπουδζσ. 

Ρολλά πανεπιςτιμια και κολλζγια χρθςιμοποιοφν ρομποτικοφσ διαγωνιςμοφσ ςαν 

μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ είτε ςτα πλαίςια κάποιου μακιματοσ (όπωσ 

ιταν π.χ. το μάκθμα 6.270 ςτο MIT) είτε ςυμμετζχοντασ ςε κάποιον από τουσ 

υπάρχοντεσ (π.χ. Beyond Botball). 

Στθν πλειοψθφία τουσ όμωσ οι διαγωνιςμοί ρομποτικισ απευκφνονται ςε μακθτζσ τθσ 

μζςθσ εκπαίδευςθσ (επίπεδο γυμναςίου και λυκείου). Εδϊ το ηθτοφμενο δεν είναι να 

διδαχκοφν ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ αλλά να αναδειχκεί θ δθμιουργικότθτα των 

μακθτϊν και να δοκεί ζμφαςθ ςε πιο βαςικζσ ζννοιεσ, ενϊ παράλλθλα γίνεται 

προςπάκεια ϊςτε οι μακθτζσ να εκτιμιςουν βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ εκπαίδευςθσ και των μακθματικϊν. Σε μερικζσ διοργανϊςεισ 

υπάρχουν επιπλζον δραςτθριότθτεσ όπωσ θ γραπτι τεκμθρίωςθ, θ παρουςίαςθ, 

αναφορζσ, ακόμα και γραπτζσ εξετάςεισ ϊςτε να διευρφνει ο κακθγθτισ τισ απαιτιςεισ 

ωσ προσ τθν γνϊςθ που αποκτικθκε. Για να μπορζςουν οι κακθγθτζσ να κατευκφνουν 

ςωςτά τουσ μακθτζσ, πολλά τουρνουά ζχουν ςυνδεκεί με υλικό από το πρόγραμμα 

ςπουδϊν. Θ NASA ζχει ςυγκεντρϊςει ςυνδζςμουσ ςε τζτοιου είδουσ υλικό και τουσ ζχει 

αναρτιςει ςτο INTERNET. 

 

3.6. Σα ρομπότ ςε άτυπα περιβάλλοντα μάκθςθσ 

 

Τα ρομπότ είναι ελκυςτικζσ προσ τον άνκρωπο καταςκευζσ και μποροφν να 

αλλθλεπιδράςουν μαηί του με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ. Ζτςι δεν είναι τυχαίο 

ότι μία από τισ πρϊτεσ εφαρμογζσ που είχαν τα ρομπότ ιταν αυτι του οδθγοφ/ξεναγοφ 

ςε ερευνθτικά εργαςτιρια και αργότερα ςε μουςεία και εκκζςεισ. Τα πρϊτα ρομπότ 

που καταςκευάςτθκαν για το ςκοπό αυτό είχαν πολφ μικρό βακμό αλλθλεπίδραςθσ με 

τουσ επιςκζπτεσ και δεν είχαν εξελιγμζνεσ ικανότθτεσ. Το ρομπότ SHAKEY, που 

καταςκευάςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’70, ιταν το πρϊτο κινοφμενο ρομπότ και 

μποροφςε να μετακινεί ξφλινα μπλόκ  ςφμφωνα με τισ εντολζσ που ζπαιρνε από ζνα 

πλθκτρολόγιο. Αργότερα, το ρομπότ POLLY, ιταν το πρϊτο που ιρκε ςε επαφι με 
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επιςκζπτεσ που δεν ιταν εκπαιδευμζνοι ςτθ λειτουργία του και χρθςιμοποιικθκε από 

το εργαςτιριο τεχνθτισ νοθμοςφνθσ του πανεπιςτθμίου MIT για τθν διεξαγωγι 

ξεναγιςεων ςτο χϊρο του εργαςτθρίου. Τα ρομπότ άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται ςε 

μουςεία και εκκεςιακοφσ χϊρουσ μόνο όταν ζγιναν αρκετά ικανά να προςφζρουν 

μεγάλο βακμό αλλθλεπίδραςθσ με τουσ επιςκζπτεσ και να μποροφν να 

προςανατολίηονται ςε πολφπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα.  Το πρϊτο ρομπότ-

ξεναγόσ, που ονομαηόταν RHINO χρθςιμοποιικθκε για 6 μζρεσ ςε ζνα Γερμανικό 

μουςείο ςτθ Βόνθ το 1997. Σκοπόσ του ιταν να δραςτθριοποιεί τουσ επιςκζπτεσ και να 

τουσ ξεναγεί ςτα διάφορα εκκζματα. Θ εμπειρία αυτι ζφερε ςτθν επιφάνεια τθν 

ανάγκθ για τθν καταςκευι πιο εξελιγμζνων ρομπότ με αυξθμζνεσ ικανότθτεσ 

αλλθλεπίδραςθσ. Ζνα πρϊτο βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ιταν το ρομπότ MINERVA 

(το πρϊτο με γυναικείο όνομα!) του οποίου μια καταςκευαςτικι εκδοχι ιταν 

εξοπλιςμζνθ με ζνα πρόςωπο (είχε ςτόμα , μάτια φρφδια) και μποροφςε να 

προςποιθκεί ςυναιςκιματα αλλά και να ψυχαγωγεί τον κόςμο. Σφμφωνα με μια 

ζρευνα που ζγινε εκείνθ τθν εποχι οι περιςςότεροι άνκρωποι κεωροφςαν ότι θ 

νοθμοςφνθ του ρομπότ ιταν αντίςτοιχθ με αυτι ενόσ ςκφλου! 

Στα επόμενα χρόνια καταςκευάςτθκαν και χρθςιμοποιικθκαν πολλά άλλα ρομπότ, 

όπωσ τα ALBERT, HERMES, CHIPS, θ ςειρά the Inciting, the Instructive, and the Twiddling, 

ο ςτόλοσ RoboX, RACKHAM κ.α. Τα ρομπότ αυτά είχαν εξελιγμζνεσ λειτουργίεσ όπωσ το 

να δζχονται φωνθτικζσ εντολζσ, να ενςωματϊνουν οκόνεσ αφισ με οπτικοακουςτικό 

υλικό, να μιλάνε με τθ βοικεια ενόσ ςυνκζτθ φωνισ , να ανιχνεφουν τουσ επιςκζπτεσ 

κ.λ.π.  

Τα τελευταία χρόνια καταςκευάςτθκαν ανκρωπόμορφα ρομπότ, όπωσ είναι θ 

περίπτωςθ του Repliee Q1 που καταςκευάςτθκε από το πανεπιςτιμιο τθσ OSAKA και 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν ζκκεςθ World Expo τθσ Λαπωνίασ. Το ρομπότ είχε τοποκετθκεί 

ςτισ «Ρλθροφορίεσ» τθσ ζκκεςθσ και επικοινωνοφςε με ομιλία, εκφράςεισ του 

προςϊπου και γλϊςςα του ςϊματοσ. Θ επόμενθ ζκδοςθ του Repliee προβλζπεται να 

ζχει ενεργά πόδια ϊςτε να μπορεί να μετακινείται. 

Πλθ αυτι θ πολφχρονθ εμπειρία από τθν χριςθ των ρομπότ ζδωςε ςτουσ 

καταςκευαςτζσ νζεσ αντιλιψεισ  για τον ςχεδιαςμό των ρομπότ-ξεναγϊν και τθν 

ςυμπεριφορά των χρθςτϊν. Ζνα από τα ςθμαντικά ςυμπεράςματα είναι ότι ςε 
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ανεπίςθμα περιβάλλοντα μάκθςθσ, όπωσ είναι τα μουςεία, είναι αδφνατο να διδάξεισ 

τουσ επιςκζπτεσ να χρθςιμοποιοφν το ρομπότ και γι’ αυτό θ λειτουργία των ρομπότ κα 

πρζπει να ακολουκεί τθ φιλοςοφία plug and play. Αυτό είναι εφικτό αν ο ςχεδιαςμόσ 

και θ λειτουργικότθτα είναι αρμονικά δεμζνα μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε οι προκζςεισ του 

ρομπότ αλλά και οι εςωτερικζσ του καταςτάςεισ να είναι κατανοθτζσ από τον 

επιςκζπτθ. Τα ςφγχρονα ρομποτικά μοντζλα δθμιουργοφν απαιτιςεισ ςτο χριςτθ, π.χ. 

τα ανκρωπόμορφα ρομπότ κάνουν τον επιςκζπτθ να πιςτεφει ότι το ρομπότ ζχει όλεσ 

τισ ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ.  Επίςθσ αν το ρομπότ μιλάει τότε περιμζνει κανείσ να μπορεί 

να ανταποκρικεί ςε ζνα διάλογο. Γενικά ο κόςμοσ ζχει τθν τάςθ να υπερεκτιμάει τισ 

ικανότθτεσ των ρομπότ κυρίωσ επειδι οι περιςςότεροι τα γνωρίηουν μζςα από ταινίεσ 

επιςτθμονικισ φανταςίασ. 

Οι επιςκζπτεσ είναι περίεργοι αλλά και ανυπόμονοι και αγενείσ. Ζτςι τα ρομπότ-ξεναγοί 

κα πρζπει να επιτρζπουν ςτον επιςκζπτθ να ανακαλφπτει πράγματα με γριγορο ρυκμό, 

να είναι δυναμικά και να ανταποκρίνονται γριγορα ενϊ κα πρζπει να είναι και 

ανκεκτικά ςε περίπτωςθ κακομεταχείριςθσ. Θ επιτυχισ λειτουργία τζτοιων ρομπότ 

βαςίηεται ςτον προςεκτικό ςχεδιαςμό που λαμβάνει υπ’ όψιν του όλεσ τισ 

προθγοφμενεσ παραμζτρουσ. 

 

3.7. Κατθγοριοποίθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ 

 

Ππωσ είπαμε και νωρίτερα ζνασ πολφ απλόσ οριςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ 

είναι θ χριςθ ρομποτικϊν καταςκευϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αρχικά θ 

ρομποτικι αποτελοφςε μια επιςτιμθ που διδάςκονταν ςε πανεπιςτθμιακό επίπεδο και 

ςυνδζονταν άμεςα με άλλεσ επιςτιμεσ όπωσ θ Μθχανολογία και θ Θλεκτρονικι (αλλά 

και θ Ρλθροφορικι και οι Αυτοματιςμοί)  οδθγϊντασ ςε ζνα νζο όρο, τθν 

μθχανοτρονικι (Mechatronics). Αργότερα, θ ρομποτικι άρχιςε να ειςχωρεί και ςε 

χαμθλότερεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, ακόμθ και ςτο Δθμοτικό, για τθν διδαςκαλία του 

προγραμματιςμοφ και τθσ τεχνολογίασ κ.α., αλλά και ςαν μζςο αφξθςθσ τθσ 

κινθτοποίθςθσ των μακθτϊν. 
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 Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ και τα project που υλοποιοφνται μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον 

μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο ξεχωριςτζσ κατθγορίεσ, ανάλογα με τον ρόλο που 

διαδραματίηουν ςτθν μακθςιακι διαδικαςία (Alimisis, Kynigos, 2009): 

α) Η ρομποτικι ωσ μακθςιακό (γνωςτικό) αντικείμενο. Εδϊ περιλαμβάνονται 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ όπου το ρομπότ είναι το αντικείμενο τθσ μελζτθσ. Οι 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ αποςκοποφν ςτο να εμπλζξουν τον εκπαιδευόμενο ςε αυκεντικά 

προβλιματα που εςτιάηουν ςε κζματα ρομποτικισ όπωσ: θ εφαρμογι ςτθν οποία κα 

χρθςιμοποιθκεί το ρομπότ, ο ςχεδιαςμόσ του, θ καταςκευι του, ο προγραμματιςμόσ 

του,  και θ τεχνθτι νοθμοςφνθ γενικότερα. 

β) Η ρομποτικι ωσ μακθςιακό εργαλείο. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν δραςτθριότθτεσ 

ςτισ οποίεσ θ ρομποτικι καταςκευι χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο για να διδαχτοφν 

άλλεσ επιςτιμεσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ρομποτικι βρίςκει κυρίωσ 

εφαρμογι ςε διακεματικά project που αφοροφν τισ κετικζσ επιςτιμεσ, τα μακθματικά, 

τθν πλθροφορικι και τθν τεχνολογία. 

Βζβαια πολλζσ φορζσ θ κατθγοριοποίθςθ αυτι δεν είναι αρκετά ξεκάκαρθ. Ακόμθ και 

ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ ρομποτικι διδάςκεται ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο, 

καλφπτει πολλζσ εκπαιδευτικζσ πτυχζσ και εξυπθρετεί διδακτικοφσ ςτόχουσ πζρα από 

αυτοφσ που αναφζρονται ςτο επίςθμο πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ θ ανάπτυξθ 

ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, θ δθμιουργικότθτα, θ κριτικι ςκζψθ, θ ςυνεργαςία 

κ.α. Επίςθσ ςτθν διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ και του προγραμματιςμοφ των 

ρομποτικϊν καταςκευϊν, οι μακθτζσ μακαίνουν και άλλεσ ζννοιεσ από τον χϊρο τθσ 

μθχανικισ, των μακθματικϊν και τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν (Druin and Hendler, 

2000, Arlegui et al, 2008a). 

 

3.8. Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ 

Τα τεχνολογικά εργαλεία δεν μποροφν να εγγυθκοφν από μόνα τουσ τθν επιτυχία ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Το ίδιο ιςχφει φυςικά και για τθν ρομποτικι και ιδιαίτερα τθν 

εκπαιδευτικι ρομποτικι. 
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Το γεγονόσ ότι το νζο κιτ ρομποτικισ τθσ Lego Mindstorms πιρε τθν ονομαςία του από 

το βιβλίο του Seymour Papert  «Νοθτικζσ κφελλεσ», αυτό καταδεικνφει και τθν 

φιλοςοφία πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται θ χριςθ του κιτ αυτοφ (αλλά και οποιουδιποτε 

άλλου κιτ ρομποτικισ) ςτθν εκπαίδευςθ.  Θ κεωρία του καταςκευαςτικοφ 

εποικοδομθτιςμοφ ςυνδζεται άμεςα  με τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι από τθν άποψθ 

ότι δίνει μερικζσ βαςικζσ αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ κα ςτθριχτεί θ ενςωμάτωςθ τθσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία (K. Papanikolaou, S. Frangou, 2009): 

 Θ  ρομποτικι δεν διδάςκεται για να προςκζςει νζεσ γνϊςεισ ςτο παραδοςιακό 

ςχολικό πρόγραμμα. Βαςικά δεν διδάςκεται κακόλου! Λειτουργεί ςαν μια 

πρόκλθςθ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ από τον μακθτι αλλά και από τον 

κακθγθτι. Μζςα από τθν προςπάκεια επίλυςθσ των προβλθμάτων αυτϊν 

αναδεικνφονται οι ικανότθτεσ των μακθτϊν που οδθγοφν ςτθ λφςθ θ οποία ςτθ 

ςυνζχεια μζςα από ςυηθτιςεισ κα πυροδοτιςει νζα προβλιματα κ.ο.κ.  

 Οι οδθγίεσ για τθν χριςθ τθσ ρομποτικισ μπορεί να αναφζρονται ςε κάποια 

προγραμματιςτικι γλϊςςα ι ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ αρχιτεκτονικι (π.χ. κάποιο 

ςυγκεκριμζνο κιτ) αλλά δεν πρζπει να εξαρτϊνται αυςτθρά από αυτά.  Ο ςτόχοσ 

είναι να εμφυςιςουμε το «πνεφμα τθσ Logo», όταν καταςκευάηουμε και 

προγραμματίηουμε τα ρομπότ άρα κα πρζπει να πειραματιηόμαςτε με 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ και ρομποτικά κιτ  ϊςτε να υπάρχει μεκοδολογικι 

εγκυρότθτα. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να παρζχουμε βοθκθτικό υλικό (υπό μορφι 

προτάςεων και όχι υποδείξεων) μαηί με το βαςικό υλικό, όπωσ καταςκευαςτικζσ 

οδθγίεσ, προγραμματιςτικά παραδείγματα κλπ.  

 Ακόμα και ςτθν ρομποτικι δεν υπάρχει ςωςτό και λάκοσ. Θ μακθςιακι 

δραςτθριότθτα προχωράει βιμα-βιμα αναλφοντασ τισ απαιτιςεισ του 

προβλιματοσ και βελτιϊνοντασ  τισ λίγο ι πολφ αποδεκτζσ λφςεισ. Δεν κα είναι 

λίγεσ οι φορζσ που ο κακθγθτισ κα προςφζρει απρόβλεπτεσ ι τουλάχιςτον μθ 

γνωςτζσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ κα ςυμμετζχει και ο ίδιοσ ςαν 

ςυμμακθτευόμενοσ.  Τζτοιεσ καταςτάςεισ κα προκφπτουν τυχαία ςτο 

εργαςτιριο κατά τθν διάρκεια των αςκιςεων γιατί αυτό ζγκειται ςτθν φφςθ των 

ρομποτικϊν δραςτθριοτιτων. Ζτςι κα δίνονται ευκαιρίεσ ςτον κακθγθτι και 
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τουσ μακθτζσ να εξαςκοφν τισ δεξιότθτζσ τουσ και να ανακαλφπτουν τα όρια 

τουσ. 

 Αν κζλουμε να δϊςουμε ζμφαςθ ςτθν καταςκευαςτικι (δθμιουργικι)  

δυνατότθτα που μασ δίνουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και όχι ςτθν απλι παροχι 

πλθροφοριϊν, τότε θ ρομποτικι προςφζρει μια ιςορροπθμζνθ ςφνκεςθ 

ανάμεςα ςτθν υλικι (ρομπότ) και μθ-υλικι (πρόγραμμα) καταςκευι 

(δθμιουργία). Άλλεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ το να διαμοιράηουμε οδθγίεσ ι να 

ανταλλάςουμε εμπειρίεσ μζςα από το ίντερνετ, δεν επιςκιάηουν οφτε απειλοφν 

τθν βαςικι δραςτθριότθτα. 

Θ ςυνειδθτοποίθςθ των ικανοτιτων, θ αυτό-αποτελεςματικότθτα, ι αυτό-αξιολόγθςθ, 

θ αυτό-αμοιβι κα πρζπει να είναι ςτο προςκινιο όταν ςχεδιάηουμε δραςτθριότθτεσ 

εκπαιδευτικισ ρομποτικισ. 

Από αυτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ προκφπτουν και τα χαρακτθριςτικά που ζχει θ μακθςιακι 

διαδικαςία μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ (Φράγκου, 

2009): 

α) Μακαίνω για τθν καταςκευι. 

Θ αξία των μθχανολογικϊν καταςκευϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον είναι ςχετικά 

υποτιμθμζνθ, ακολουκϊντασ μια παράδοςθ που κζλει τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ να 

ζχουν μικρότερθ κοινωνικι αποδοχι από τισ αντίςτοιχεσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ. Πμωσ θ 

τεχνολογικι εξζλιξθ ζφερε ςτθν επιφάνεια τθν άρρθκτθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτισ Φυςικζσ 

επιςτιμεσ και τθν Τεχνολογία. Οι μθχανολογικζσ καταςκευζσ μποροφν να ειςάγουν ςτο 

αναλυτικό πρόγραμμα ενδιαφζρουςεσ ιδζεσ, όπωσ αυτζσ των φυςικϊν περιοριςμϊν 

που κζτει θ πραγματικι ςυμπεριφορά ενόσ ρομπότ, τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ μιασ 

καταςκευισ, τθσ ςυνκετότθτασ και διακεματικότθτασ των πραγματικϊν προβλθμάτων 

(Turbak and Berg, 2002). Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι αποτελεί ζνα ιδανικό πρακτικό 

εργαςτιριο για τθν υλοποίθςθ μιασ τζτοιασ διδαςκαλίασ, εφόςον οι μακθτζσ μποροφν 

ςτθν πράξθ να μελετιςουν τθ λειτουργία μθχανϊν, να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν 

νζεσ. Επιπλζον ςτθν καταςκευι ενςωματϊνεται και θ ζννοια τθσ ςυμπεριφοράσ, θ 

οποία υλοποιείται μζςα από τον προγραμματιςμό τθσ. Ζτςι θ εναςχόλθςθ με 

ρομποτικζσ καταςκευζσ αποτελεί αφορμι για τθν ειςαγωγι ςφνκετων εννοιϊν τθσ 
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πλθροφορικισ, όπωσ αυτι τθσ μεταβλθτισ, τθσ επανάλθψθσ, του ελζγχου κ.α. αφοφ ο 

μακθτισ ςυνδζει το λογιςμικό με τθ ςυμπεριφορά του ρομπότ. 

β) Μακαίνω καταςκευάηοντασ. 

Στον πυρινα τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ είναι θ καταςκευι. Θ καταςκευι είναι ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ το όχθμα μζςα από το οποίο ςυντελείτε θ μάκθςθ. Είναι θ 

πεμπτουςία τθσ φιλοςοφίασ του καταςκευαςτικοφ εποικοδομιτιςμοφ (Papert) που 

ενζπνευςε αρχικά τθν καταςκευι των εργαλείων εκπαιδευτικισ ρομποτικισ. Θ 

παιδαγωγικι αυτι προςζγγιςθ αποςκοπεί ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ς τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, μζςα ςε ζνα πλαίςιο που κα προκαλζςει αλλαγζσ ςτον τρόπο με τον οποίο 

διδάςκουν οι κακθγθτζσ και μακαίνουν οι μακθτζσ (Ackermnn,2001). 

Θ γνωςτικι  ψυχολογία και θ παιδαγωγικι επιςτιμθ αποδζχονται ότι κάκε άνκρωποσ 

δθμιουργεί γνωςτικζσ δομζσ με ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο για κάκε τι που ςυναντά 

κακθμερινά. Θ μάκθςθ είναι μια διαδικαςία μζςα από τθν οποία οι γνωςτικζσ αυτζσ 

δομζσ επεκτείνονται και διαφοροποιοφνται (Carey, 2000, Chi et al, 1994, diSessa and 

Sherin, 1998). Κάκε διαδικαςία μάκθςθσ ζχει ωσ αφετθρία τθν πρότερθ γνϊςθ του 

μακθτι και επθρεάηει το ατομικό γνωςτικό του ςφςτθμα. 

Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι λοιπόν αποτελεί ζνα περιβάλλον που επιτρζπει ςτο μακθτι 

να χρθςιμοποιιςει τθν καταςκευι ϊςτε να εκφράςει τισ εμπειρίεσ του, τισ γνϊςεισ του 

και τισ ανάγκεσ του (Resnick and Ocko, 1991). Το περιβάλλον και τα αντίςτοιχα 

καταςκευάςματα είναι διαμορφωμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να κζτουν ουςιαςτικά 

ηθτιματα προσ  αναηιτθςθ και διερεφνθςθ. Οι ανάγκεσ του ζργου είναι αφορμι για τον 

ζλεγχο ιδεϊν και τθν ανάδειξθ νζων ενϊ θ υλοποίθςθ τθσ καταςκευισ αποτελεί το 

πεδίο μζςα ςτο οποίο αξιοποιοφνται αυτζσ οι ιδζεσ και αποκτοφν περιεχόμενο και 

ςφνδεςθ με τον υπόλοιπο φυςικό κόςμο (Brown, Collins and Duguid, 1989). Θ 

υλοποίθςθ μιασ καταςκευισ αποτελεί, επομζνωσ, μια ιδανικι διδακτικι παρζμβαςθ για 

τθν ανάδειξθ, αξιοποίθςθ και αξιολόγθςθ των γνωςτικϊν δομϊν κάκε μακθτι. 

γ) Μακαίνω δθμιουργϊντασ. 

Τα ςυςτιματα τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ ςυνκζτουν ζνα ανοιχτό περιβάλλον μζςα 

ςτο οποίο κάκε μακθτευόμενοσ μπορεί να καταςκευάςει τισ δικζσ του εφαρμογζσ. Είναι 

ζνα εργαλείο που επιτρζπει τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τθν καταςκευι ζργων που ζχουν 



70 
 

ςθμαςία γι’ αυτόν που τα υλοποιεί. Είναι προςωπικά δθμιουργιματα και αντανακλοφν 

τα άμεςα ενδιαφζροντα και τισ ιδζεσ του δθμιουργοφ τουσ. Ο μακθτευόμενοσ ωσ 

δθμιουργόσ οικειοποιείται το αντικείμενο το οποίο καταςκευάηει και ζχει τθ 

δυνατότθτα να διερευνιςει μζςα από αυτό τα δικά του ερωτιματα. 

Θ ρομποτικι είναι ζνα εργαλείο που επιτρζπει ςτον μακθτευόμενο να δθμιουργιςει με 

το δικό του ρυκμό και προςωπικό ςτυλ, ανάλογα με τισ ανθςυχίεσ του, τα προςωπικά 

ενδιαφζροντα αλλά και τισ δυνατότθτζσ του. Είναι εργαλείο που γίνεται προςιτό ςε 

αρχάριουσ αλλά μπορεί να εμπλουτιςτεί ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιείται και από 

ειδικοφσ. Μπορεί κάποιοσ να αςχολθκεί με τθν καταςκευι και μετά με τον 

προγραμματιςμό ι και το αντίςτροφο. Να ςχεδιάςει ςτθν αρχι και να υλοποιιςει ςτθν 

ςυνζχεια ι να καταςκευάςει και μετά να οδθγθκεί ςτθν ζμπνευςθ. Επομζνωσ το να 

μακαίνει κανείσ με τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι είναι ςυνϊνυμο με το «μακαίνω 

δθμιουργϊντασ». 
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4. ΕΡΕΤΝΑ 

 

4.1. Ειςαγωγι 

 

Θ μεγάλθ ανάπτυξθ και ο ρόλοσ που ζχουν ςτθ ςθμερινι εποχι οι Τεχνολογίεσ τθσ 

Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), τισ ζχουν καταςτιςει δομικι ςυνιςτϊςα 

κάκε ςφγχρονου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ ΤΡΕ 

(τεχνολογικόσ αλφαβθτιςμόσ), θ κατανόθςθ βαςικϊν-διαχρονικϊν εννοιϊν τθσ 

Ρλθροφορικισ και θ ανάπτυξθ ςχετικϊν δεξιοτιτων κεωροφνται τμιμα του πυρινα τθσ 

βαςικισ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ με τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι 

(Unesco/IFIP,2000). 

Θ ςθμαςία του προγραμματιςμοφ Θ/Υ, ωσ γνωςτικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν και θ 

ςυνειςφορά του ςτθν ανάπτυξθ δομθμζνθσ ςκζψθσ ζχει τεκεί για πρϊτθ φορά από τον 

Papert (1980). Θ ςυμβολι του προγραμματιςμοφ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ 

προβλθμάτων ςε άλλεσ γνωςτικζσ περιοχζσ ζχουν γίνει αντικείμενο μελζτθσ ( Clements, 

1987 – Kagan, 1989 – Mayer,Dyck & Vilberg, 1989 – Kurland et all, 1989 – Palumbo & 

Reed, 1991 – Ennis, 1994 – Pirolli & Recker, 1994). 

Θ διδακτικι του προγραμματιςμοφ, όπωσ είδαμε και ςτο 1ο κεφάλαιο, αποτελεί 

αντικείμενο ζρευνασ εδϊ και πάρα πολλά χρόνια, από τθν ειςαγωγι τθσ Ρλθροφορικισ 

ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα μζχρι και ςιμερα. Οι ιδιαιτερότθτεσ του προγραμματιςμοφ 

ωσ γνωςτικό αντικείμενο αλλά και ωσ γνωςτικι δραςτθριότθτα οδιγθςαν τουσ 

ερευνθτζσ ςτθν μελζτθ τόςο τθσ φφςθσ του προγραμματιςμοφ όςο και των δυςκολιϊν 

και προβλθμάτων που δθμιουργοφνται κατά τθν διδαςκαλία του.  

Θ ςφγχρονθ τάςθ για τθν διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ 

ςτθν διαδικαςία τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και τθ δθμιουργία αλγορίκμων και 

αςχολείται λιγότερο με τθν εκμάκθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. 

Επίςθσ γίνεται προςπάκεια ςτθν κατανόθςθ, από πλευράσ μακθτι, των βαςικϊν 

εννοιϊν του δομθμζνου προγραμματιςμοφ οι οποίεσ οφτωσ ι άλλωσ εμπεριζχονται 

ςχεδόν ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. 
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Αυτι θ τάςθ ουςιαςτικά «επιβλικθκε» από τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και 

ιδιαίτερα από τθν κεωρία του εποικοδομθτιςμοφ θ οποία, όπωσ αναφζρκθκε ςτο 2ο 

κεφάλαιο, ζφερε ςτο προςκινιο τθν ανάγκθ για περιςςότερο «αυκεντικζσ» 

δραςτθριότθτεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Και θ πιο αυκεντικι δραςτθριότθτα τθν 

οποία εξαςκεί ο άνκρωποσ ςε κακθμερινι ςχεδόν βάςθ είναι θ επίλυςθ προβλθμάτων. 

Θ ανάγκθ του ανκρϊπου να λφνει προβλιματα οδθγεί ςτθν εφεφρεςθ εξαρτθμάτων και 

εργαλείων. Ππωσ θ βίδα, το κατςαβίδι και το δράπανο εφευρζκθκαν για να λφςουμε το 

πρόβλθμα τθσ ςτιριξθσ ενόσ ραφιοφ ςτον τοίχο, ζτςι και ο προγραμματιςμόσ 

εφευρζκθκε για να λφςουμε το πρόβλθμα τθσ αυτοματοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ των 

μθχανϊν. 

Διάφορα «εργαλεία» ζχουν δθμιουργθκεί για να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα τθσ 

διδακτικισ του προγραμματιςμοφ. Τα εργαλεία αυτά όμωσ δεν μποροφν να φζρουν 

αποτελζςματα αν δεν ςυνδυάηονται με τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ. Αφενόσ 

ζχουμε να λφςουμε προβλιματα που οφείλονται ςτο μεγάλο «γνωςτικό φορτίο» τθσ 

δεξιότθτασ του προγραμματιςμοφ και αφετζρου προβλιματα που ζχουν να κάνουν με 

τθν κινθτοποίθςθ των μακθτϊν ϊςτε να αςχολθκοφν με μια τόςο δφςκολθ εργαςία. 

 

4.2. Διατφπωςθ εκπαιδευτικοφ προβλιματοσ 

 

Θ διδακτικι εμπειρία δείχνει ότι ο προγραμματιςμόσ Θ/Υ αποτελεί για τθν πλειονότθτα 

των μακθτϊν μία δφςκολθ και ελάχιςτα ελκυςτικι δραςτθριότθτα (Τηιμόγιαννθσ, 2003). 

Οι μακθτζσ δείχνουν μεγάλο ενδιαφζρον για το διαδίκτυο, για λογιςμικά γενικισ 

χριςθσ και κυρίωσ για θλεκτρονικά παιχνίδια. Από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ, θ 

διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ αποτελεί μια δφςκολθ αλλά ταυτόχρονα 

ενδιαφζρουςα εργαςία, ιδιαίτερα όταν αφορά ςε μακθτζσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Ωςτόςο αξίηει να ςθμειωκεί ότι, δυςτυχϊσ, ςυχνά διατυπϊνονται 

απόψεισ που κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ τθν παιδαγωγικι αξία τθσ διδαςκαλίασ του 

προγραμματιςμοφ. Σε ζρευνα που ζγινε ςε 83 κακθγθτζσ πλθροφορικισ Λυκείου από 

όλθ τθν Ελλάδα, οι 2 ςτουσ 3 αξιολογοφν τθ διδαςκαλία των αρχϊν προγραμματιςμοφ 
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ωσ τον λιγότερο ςθμαντικό διδακτικό ςτόχο του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ 

(Τηιμόγιαννθσ 2002α). 

Θ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ξεκινάει ςτο Γυμνάςιο. 

Οι ςκοποί του αναλυτικοφ προγράμματοσ περιλαμβάνουν τθν πρόςκτθςθ γνϊςεων και 

δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν επίλυςθ προβλιματοσ και τον ςχεδιαςμό 

αλγόρικμων. Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςκοποί αυτοί ακολουκείται θ εξισ 

διαδικαςία: Χρθςιμοποιείται μια γλϊςςα γενικοφ ςκοποφ ( Pascal, Basic κλπ) , ζνα 

επαγγελματικό περιβάλλον εργαςίασ για τθ γλϊςςα αυτι και γίνεται ανάπτυξθ 

προγραμμάτων που λφνουν προβλιματα επεξεργαςίασ αρικμϊν και ςυμβόλων. Από 

ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, αυτι θ προςζγγιςθ διδαςκαλίασ του 

προγραμματιςμοφ αποτελεί ζναν ςθμαντικό αναςταλτικό παράγοντα ςτθν εκμάκθςθ 

του(Maya Sartatzemi et all, 2005). 

Ειδικότερα, τα πιο ςθμαντικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αρχάριοι 

προγραμματιςτζσ δθμιουργοφνται από το γεγονόσ ότι: α) Οι επαγγελματικζσ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ προςφζρουν ζνα μεγάλο εφροσ εντολϊν οι οποίεσ είναι πολφπλοκεσ. 

Ωσ ςυνζπεια, οι μακθτζσ κατά τθ διδαςκαλία τθσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ τείνουν 

να εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ ςτθν χριςθ τθσ γλϊςςασ και όχι ςτθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ. Θ μετατροπι ενόσ αλγόρικμου ςε πρόγραμμα απαιτεί μια δφςκολθ 

πνευματικι διεργαςία, β) Τα επαγγελματικά περιβάλλοντα δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ 

των αρχάριων προγραμματιςτϊν  από τθν άποψθ ότι προςφζρουν λειτουργίεσ που 

είναι «ξζνεσ» ςε αυτοφσ, ενϊ δεν προςφζρουν τθν υποςτιριξθ που χρειάηεται ζνασ 

αρχάριοσ όπωσ θ υποςτιριξθ ςτθν εξεφρεςθ ςυντακτικϊν λακϊν και τα μθνφματα 

λάκουσ κατά τθν εκςφαλμάτωςθ και γ) Για να λφςουν ενδιαφζροντα προβλιματα, οι 

μακθτζσ πρζπει ιδθ να κατζχουν ζνα ςθμαντικό ρεπερτόριο εντολϊν ενϊ απαιτείται θ 

ςυγγραφι μεγάλων προγραμμάτων. Αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του περιοριςμζνου 

χρόνου διδαςκαλίασ (Xinogalos, Sartatzemi,Dagdilelis, 2004). 

Ρζρα από τα ειδικότερα προβλιματα τθσ διδακτικισ του προγραμματιςμοφ ζνα άλλο 

πρόβλθμα με το οποίο αςχολείται θ εκπαιδευτικι κοινότθτα τα τελευταία χρόνια είναι 

θ μακθτικι εμπλοκι ςτο περιβάλλον του ςχολείου. Ο όροσ εμπλοκι αναφζρεται 

ουςιαςτικά ςτθν ςχζςθ των μακθτϊν με το γενικότερο περιβάλλον του ςχολείου δθλ το 
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μάκθμα, τα γνωςτικά αντικείμενα που διδάςκονται, τουσ ςυμμακθτζσ και κακθγθτζσ, 

τουσ κανόνεσ, το πρόγραμμα, τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, τισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ 

κ.α. Οι ζρευνεσ που γίνονται τα τελευταία χρόνια εςτιάηουν τόςο ςτο γενικότερο 

φαινόμενο τθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου από μεγάλθ μερίδα μακθτϊν, όςο και ςτθν 

απροκυμία των μακθτϊν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτον τομζα των επιςτθμϊν, 

τθσ εφαρμοςμζνθσ μθχανικισ (engineering) και τθσ Ρλθροφορικισ. 

Από το 2006 και κάκε χρόνο, γίνεται ςτισ ΘΡΑ μια μεγάλθ ζρευνα (HSSSE: High School 

Survey of Student Engagement) που αφορά τθν μακθτικι εμπλοκι ςτο ςχολείο. Σε ζνα 

από τα ερωτιματα ζνασ μακθτισ ζγραψε: «Μακάρι το ςχολείο να προκαλοφςε τόςο 

πνευματικό όςο και ακαδθμαϊκό ενδιαφζρον». Επίςθσ, προκαλεί ενδιαφζρον ότι ζνα 

από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξε ότι τα 2/3 των μακθτϊν διλωςαν ότι 

βαριοφνται το μάκθμα τουλάχιςτον 1 φορά τθν θμζρα, ενϊ μόνο το 2% απάντθςε ποτζ. 

Στθν αναφορά που ζγινε για τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ το 2006, αναφζρεται ότι θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν ζδειξε να νοιάηεται για το ςχολείο, να αιςκάνεται μεγάλο 

βακμό εμπλοκισ και να νιϊκει ςθμαντικό κομμάτι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Ραρόλα 

αυτά ςε ζνα κόςμο όπου κανζνα παιδί δεν πρζπει να μζνει πίςω, ςε ζνα ςχολικό 

περιβάλλον που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ τθσ πνευματικισ και 

κοινωνικισ ανάπτυξθσ του μακθτι, θ πλειοψθφία δεν είναι αρκετι! 

Πλα όςα αναφζρκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ οδθγοφν ςε ζνα ενιαίο 

πρόβλθμα που ςχετίηεται με τθν διδακτικι του προγραμματιςμοφ. Αφενόσ πρζπει να 

βρεκοφν τεχνικζσ και εργαλεία που κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν 

βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ, αφετζρου πρζπει θ χριςθ τουσ να γίνει ςε ζνα 

αυκεντικό περιβάλλον μάκθςθσ, που κα κινθτοποιεί και κα εμπλζκει τουσ μακθτζσ, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ του εποικοδομθτιςμοφ. 

Ζνα από τα τεχνολογικά εργαλεία που χρθςιμοποιείται εδϊ και αρκετό καιρό για τθ 

διδαςκαλία βαςικϊν αρχϊν προγραμματιςμοφ αλλά και ωσ εργαλείο για τθν ανάπτυξθ 

τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων είναι οι ρομποτικζσ καταςκευζσ. Θ παροφςα 

ερευνθτικι εργαςία ζχει ςτόχο  να μελετιςει κατά πόςο το κιτ ρομποτικισ τθσ εταιρείασ 

LEGO μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, τόςο ςτθν διδαςκαλία βαςικϊν αρχϊν 
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προγραμματιςμοφ, όςο και ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ εμπλοκισ των μακθτϊν κατά τθ 

διδαςκαλία τουσ. 

 

4.3. Επιλογι τεχνολογικοφ εργαλείου - LEGO MINDSTORMS 

 

Τα Lego Mindstorms ΝΧΤ (http://www.legomindstorms.com) είναι ζνα 

προγραμματιηόμενο κιτ ρομποτικισ το οποίο κυκλοφόρθςε ςτθν αγορά το 2006, 

αντικακιςτϊντασ το κιτ 1θσ γενιάσ (Robotics Invention system, RIS). Αποτελείται από 519 

εξαρτιματα (τουβλάκια, γρανάηια, άξονεσ, τροχαλίεσ κλπ.), 3 μοτζρ ςυνεχοφσ ρεφματοσ, 

4 αιςκθτιρεσ (υπεριχων, φωτόσ, αφισ, ιχου), 7 καλϊδια ςφνδεςθσ, 1 καλϊδιο USB και 

1 προγραμματιηόμενο «ζξυπνο» τοφβλο NXT. Το «ζξυπνο τοφβλο» αποτελεί τον 

εγκζφαλο του ρομπότ. 

 

Εικόνα 17: Lego Mindstorms NXT 
 

Με τθν αγορά του κιτ, προςφζρεται επίςθσ ζνα γραφικό περιβάλλον προγραμματιςμοφ 

(http://mindstorms.lego.com/Overview/NXT_Software.aspx) , που δίνει τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ προγραμματιηόμενων «ςυμπεριφορϊν» για τθσ μθχανικζσ καταςκευζσ. Οι 

προγραμματιηόμενεσ ςυμπεριφορζσ μεταβιβάηονται από τον Θ/Υ ςτθ μθχανικι 

καταςκευι μζςω ςφνδεςθσ USB ι Bluetooth μεταξφ του Θ/Υ και του μικροεπεξεργαςτι 

(που βρίςκεται μζςα ςτο «ζξυπνο» τοφβλο) των μθχανικϊν καταςκευϊν. 

http://www.legomindstorms.com/
http://mindstorms.lego.com/Overview/NXT_Software.aspx
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Το εκπαιδευτικό λογιςμικό LEGO MINDSTORMS Education NXT βαςίηεται ςτθ χριςθ 

εικονιδίων και είναι μια εκπαιδευτικι ζκδοςθ του επαγγελματικοφ λογιςμικοφ LabVIEW 

του National Instruments, λογιςμικό που χρθςιμοποιοφν παγκοςμίωσ επιςτιμονεσ και 

μθχανικοί, προκειμζνου να ςχεδιάςουν, να ελζγξουν και να δοκιμάςουν προϊόντα και 

ςυςτιματα. 

 

Εικόνα 18: Lego Mindstorms Programming Environment 
 

Το λογιςμικό ζχει μια διαιςκθτικι διεπαφι “ςφρε και άφθςε” (drag and drop) και ζνα 

γραφικό προγραμματιςτικό περιβάλλον, το οποίο κακιςτά τθν εφαρμογι προςιτι για 

ζναν αρχάριο, αλλά και εξίςου δυναμικι για ζναν εξειδικευμζνο χριςτθ. Οι παλζτεσ 

προγραμματιςμοφ προςφζρουν όλα τα blocks προγραμματιςμοφ που απαιτοφνται για 

να δθμιουργθκοφν τα προγράμματα. Κάκε block προγραμματιςμοφ περιλαμβάνει τισ 

οδθγίεσ που το NXT μπορεί να ερμθνεφςει. Ζνα πρόγραμμα δθμιουργείται με 

ςυνδυαςμό διαφορετικϊν blocks. 

Τα διακζςιμα εικονίδια-blocks περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων block κίνθςθσ (κάνουν τα 

ρομπότ να κινοφνται), block αναμονισ (κάνουν το ρομπότ να περιμζνει για τθν 

ενεργοποίθςθ των αιςκθτιρων του ι για τθ λιξθ ενόσ οριηόμενου χρονικοφ 

διαςτιματοσ), block επανάλθψθσ (Loop) (το ρομπότ επαναλαμβάνει τθν ίδια 

ςυμπεριφορά όςεσ φορζσ ορίςουμε ι μζχρι να ενεργοποιθκεί κάποιοσ αιςκθτιρασ), 

block επιλογισ (Switch block) (επιτρζπουν ςτο ρομπότ να παίρνει τισ δικζσ του 

αποφάςεισ). Θ πλιρθσ παλζτα εικονιδίων περιλαμβάνει blocks δράςθσ που επιτρζπουν 
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τον ζλεγχο διάφορων εξωτερικϊν ςυςκευϊν (διαδραςτικοφ κινθτιρα, ιχων, λαμπτιρων 

κ.ά.) 

 

4.3.1. Πλεονεκτιματα χριςθσ των LEGO Mindstorms ςτθν διδαςκαλία του 

προγραμματιςμοφ 

 

Μζχρι ςιμερα θ εκπαιδευτικι ρομποτικι ζχει αξιοποιθκεί κυρίωσ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Τθν τελευταία δεκαετία ςθμειϊνονται αρκετζσ προςπάκειεσ ςε διεκνζσ 

επίπεδο για τθν ειςαγωγι τθσ ρομποτικισ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κυρίωσ ςτισ 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθν Τεχνολογία. Θ χριςθ των LEGO Mindstorms όπωσ ζχει 

αποδειχκεί από τθ ςχετικι ζρευνα παρουςιάηει πολλά πλεονεκτιματα : 

Edutainment:  Ο ςυνδυαςμόσ των λζξεων Education & Entertainment δθμιουργικθκε 

για να υποδθλϊςει τθν ζννοια τθσ Ψυχαγωγικισ Εκπαίδευςθσ που ςυνδυάηει το 

παιχνίδι με τθν εκπαίδευςθ. Θ γενικι ιδζα του Edutainment ςχετίηεται ςχεδόν με κάκε 

παιχνίδι εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα και ςτόχοσ τθσ είναι να μετατρζψει τθν εκπαίδευςθ 

ςε μια διαςκεδαςτικι δραςτθριότθτα, κακϊσ είναι γνωςτό πωσ θ μάκθςθ επιτυγχάνεται 

ευκολότερα, ταχφτερα και ουςιαςτικότερα όταν ςυνδυάηεται με το παιχνίδι (Lund & 

Nielsen, 2002). Ο μακθτισ αλλθλεπιδρά με το ρομπότ με ςτόχο να κερδίςει ζνα βραβείο 

ι να δθμιουργιςει κάτι που κα του προςφζρει μια θκικι ικανοποίθςθ. 

Άμεςθ ανατροφοδότθςθ: Θ χριςθ φυςικϊν μθχανικϊν μοντζλων χαρακτθρίηεται από 

υψθλό βακμό αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του υπολογιςτι και του πραγματικοφ 

αντικειμζνου, με αποτζλεςμα, ο διδαςκόμενοσ να μπορεί να ςυςχετίςει τισ αντιδράςεισ 

του μοντζλου με τισ εντολζσ του προγράμματοσ και να παρατθριςει τισ ςυνζπειεσ που 

ζχουν ςτθ ςυμπεριφορά του μοντζλου οι αλλαγζσ που πραγματοποιεί ςτο πρόγραμμα 

(Eden et al. 1996). 

Αλλθλεπίδραςθ: Τα LEGO Mindstorms μποροφν να προςφζρουν πολλά ςε μια λογικι 

διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ όχι με τθν ζννοια του «υπολογιςμοφ» αλλά με τθν 

ζννοια τθσ «αλλθλεπίδραςθσ» , όπου τα δεδομζνα δεν είναι τιμζσ (values) αλλά 

οντότθτεσ που κα παρατθρθκοφν και τα αποτελζςματα δεν είναι νζεσ τιμζσ αλλά 
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«ενζργειεσ μζςα ςε μια δυναμικι διαδικαςία». Μια τζτοια λογικι υλοποιείται ςε ζνα 

αντικειμενοςτραφζσ πλαίςιο όπου ο δεςμόσ ανάμεςα ςτθ ςυμπεριφορά τθσ ρομποτικισ 

καταςκευισ και ςτο πρόγραμμα του μακθτι είναι ιςχυρόσ και άμεςα παρατθριςιμοσ 

(Lawhead et al. 2002). 

Ενδιαφζροντα προβλιματα: Ο μακθτισ μπορεί να αςχολθκεί με τθν επίλυςθ ςφνκετων 

και ενδιαφερόντων προβλθμάτων χωρίσ να χρειάηεται θ εκμάκθςθ μεγάλου ςυνόλου 

εντολϊν. Επίςθσ οι εντολζσ είναι οπτικοποιθμζνεσ ενϊ υπάρχει θ αναλογία για τθν 

χριςθ  δομϊν προγραμματιςμοφ και μεταβλθτϊν. 

 

4.3.2. Μειονεκτιματα χριςθσ των Lego Mindstorms ςτθ διδαςκαλία: 

 

Κόςτοσ αγοράσ:  Το βαςικό εκπαιδευτικό πακζτο ςτοιχίηει 350 ευρϊ. Αυτό περιορίηει 

των αρικμό των κιτ που μποροφν να αγοραςτοφν από μια ςχολικι μονάδα και κάνει 

απαγορευτικι τθ χριςθ ενόσ κιτ για κάκε μακθτι ξεχωριςτά. 

Ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ εξαρτάται από εξωγενισ παράγοντεσ:  Για παράδειγμα ζνα 

πρόγραμμα μπορεί να περιςτρζφει ζνα κινθτιρα κατά 93 μοίρεσ τθ μια μζρα και 83 

μοίρεσ τθν επόμενθ λόγω εξάντλθςθσ των μπαταριϊν. Τα εξαρτιματα ζχουν 

καταςκευαςτικζσ διαφορζσ. Ζτςι δυο κινθτιρεσ μπορεί να περιςτρζφονται με μια πολφ 

μικρι διαφορά μεταξφ τουσ παρότι από το πρόγραμμα τουσ ζχει δοκεί ι ίδια ιςχφσ 

περιςτροφισ. Αυτό ςθμαίνει ότι  θ ενϊ θ κίνθςθ μιασ καταςκευισ αναμζνεται να είναι 

απόλυτα ευκεία, ςτθν πραγματικότθτα λόγω τθσ μικρισ διαφοράσ των κινθτιρων,  ζχει 

μια μικρι κλίςθ προσ τα δεξιά ι προσ τ’ αριςτερά.  Άλλο παράδειγμα είναι οι 

αιςκθτιρεσ φωτόσ των οποίων οι ενδείξεισ επθρεάηονται από των φωτιςμό του 

περιβάλλοντα χϊρου. 

Υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν διδαςκαλία προχωρθμζνων εννοιϊν αντικειμενοςτραφοφσ 

προγραμματιςμοφ, όπωσ θ ζννοια του πολυμορφιςμοφ ι θ διαχείριςθ τθσ 

πολυπλοκότθτασ  μζςω τθσ διάδραςθσ πολλαπλϊν κλάςεων και αντικειμζνων. 
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4.4. Προθγοφμενθ ζρευνα ςτθ χριςθ των LEGO Mindstorms ςτθν 

εκπαίδευςθ 

4.4.1. Η χρόςη των Lego ςτη διδαςκαλύα του προγραμματιςμού. 

 

Ο Ka-Wing Wong διεξιγαγε ζρευνα το 2001 ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

χριςθσ του κιτ ρομποτικισ Lego RCX ςτθν διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτο 

Eastern Kentucky University. Επζλεξε τάξεισ από 3 διαφορετικά επίπεδα 

προγραμματιςτικϊν δεξιοτιτων (Ειςαγωγικό, Ενδιάμεςο, Ρροχωρθμζνο). Για κάκε τάξθ 

αφιζρωςε 3 εβδομάδεσ από το εξάμθνο για τθν εναςχόλθςθ με ζνα πρακτικό 

εργαςτθριακό project. Στο τζλοσ των 3 εβδομάδων οι φοιτθτζσ υποβλικθκαν ςε 

εξζταςθ για να διαπιςτωκεί το ποςοςτό των γνϊςεων που απόκτθςαν μζςα από τθν 

εναςχόλθςθ τουσ με το project αυτό και τα αποτελζςματα αυτά ςυγκρίκθκαν με τα 

αποτελζςματα από άλλεσ τάξεισ που υποβλικθκαν ςε παρεμφερι εξζταςθ. 

Στο ειςαγωγικό επίπεδο (Introductory Level) επιλζχκθκε μια τάξθ με 17 φοιτθτζσ, θ 

οποία προγραμμάτιηε ςε γλϊςςα C++. Οι φοιτθτζσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων. 

Χρθςιμοποίθςαν τα ρομπότ RCX για να διδαχκοφν τισ ζννοιεσ του αντικειμζνου και των 

δομϊν (ελζγχου και επανάλθψθσ) μζςα από τθ λφςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων. Τα 

προγράμματα που ζγραψαν οι φοιτθτζσ απαιτοφςαν τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν και τθν 

λιψθ αποφάςεων ελζγχου. Οι φοιτθτζσ πειραματίςτθκαν με ςυλλογι πλθροφοριϊν 

από διάφορα αντικείμενα και τθ λιψθ αποφάςεων ελζγχου για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ 

του ρομπότ. 

Στο ενδιάμεςο επίπεδο (Intermediate Level) επιλζχκθκε μια τάξθ με 11 φοιτθτζσ, θ 

οποία αςχολικθκε με δομζσ δεδομζνων. Δοφλεψαν ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων και κάκε 

ομάδα αςχολικθκε με τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ δομισ δεδομζνων που κα 

αποκθκευόταν ςτθ μνιμθ του ρομπότ RCX. Θ δομι δεδομζνων αφοροφςε πλθροφορίεσ 

που κα χρθςιμοποιοφςε το ρομπότ για τθν ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ. Συγκεκριμζνα θ 

εργαςία αφοροφςε τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ αποφυγισ εμποδίων. Το ρομπότ 

αρχικά κινοφνταν από τθν μια μεριά του δωματίου ςτθν άλλθ και κάκε φορά που 

ςυγκροφονταν με ζνα εμπόδιο κατζγραφε τισ ςυντεταγμζνεσ του ςε μια δομι 
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δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια το ρομπότ ζπρεπε να ακολουκιςει τθν ίδια πορεία αλλά να 

αποφφγει τα εμπόδια αυτά. 

Στο προχωρθμζνο επίπεδο (Advanced Level) επιλζχκθκε μια τάξθ φοιτθτϊν ςτο ζτοσ 

αποφοίτθςθσ ςτον τομζα τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. Ηθτικθκε από τουσ φοιτθτζσ να 

ςχεδιάςουν ζνα υπολογιςτικό μοντζλο που κα μποροφςε να αποκθκευτεί ςτο RCX. Θ 

πρόκλθςθ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι το μοντζλο αυτό να αποκθκευτεί ςτθν 

περιοριςμζνθ μνιμθ του ρομπότ. Μια ομάδα φοιτθτϊν ςχεδίαςε και πραγματοποίθςε 

ζνα νευρωνικό δίκτυο ςτο RCX. Στθ ςυνζχεια το ρομπότ εκπαιδεφτθκε για τθν 

πραγματοποίθςθ κάποιασ εργαςίασ. 

Οι φοιτθτζσ ζδειξαν μεγάλο ενκουςιαςμό ςτο να μάκουν τα ρομπότ RCX 

προγραμματίηοντάσ τα. Ρολλοί από αυτοφσ εργάηονταν και μετά το κανονικό μάκθμα 

ςτο εργαςτιριο. Ηθτιματα επίλυςθσ προβλθμάτων τα οποία αντιμετϊπιςαν οι φοιτθτζσ 

περιλαμβάνουν: 

Ζλεγχοσ πραγματικοφ χρόνου: Θ εναςχόλθςθ με τα ρομπότ ζδειξε ςτουσ μακθτζσ ότι 

υπάρχουν περιπτϊςεισ που τα προγραμματιςτικά προβλιματα απαιτοφν τθ ςυγγραφι 

προγραμμάτων που δζχονται άμεςθ ανατροφοδότθςθ (το πρόγραμμα ςτο ρομπότ 

δζχεται ςυνεχϊσ δεδομζνα από τουσ αιςκθτιρεσ για να λάβει αποφάςεισ). Κάτι τζτοιο 

είναι ςε αντίκεςθ με τθ ςυνικθ εργαςία των μακθτϊν ςτον προγραμματιςμό, όπου 

ουςιαςτικά δεν υπάρχει χρονικόσ περιοριςμόσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

Διαχείριςθ πόρων: Πταν οι φοιτθτζσ δουλεφουν ςε ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον 

εργαςίασ (IDE) δεν καταλαβαίνουν τθν ανάγκθ για οικονομία ςτουσ 

χρθςιμοποιοφμενουσ πόρουσ. Δεν αναηθτοφν καλφτερεσ λφςεισ για τα προβλιματά 

τουσ. Θ εναςχόλθςθ με τα ρομπότ τουσ βοικθςε να κατανοιςουν πόςο χρειάηεται ο 

ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ και θ ςωςτι αξιοποίθςθ των πόρων.  

Επίγνωςθ του περιβάλλοντοσ του προβλιματοσ: Οι φοιτθτζσ όταν ςχεδιάηουν ζνα 

πρόγραμμα δεν ζχουν επίγνωςθ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο κα τρζξει. Το γραφικό 

περιβάλλον εργαςίασ ςτο οποίο προγραμματίηουν αναλαμβάνει τθ λφςθ τζτοιων 

κεμάτων. Με τα ρομπότ όμωσ δε ςυμβαίνει το ίδιο αφοφ ζνα πρόγραμμα μπορεί να μθν 

λειτουργεί ςωςτά όταν αλλάξει κάποια παράμετροσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο 
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κινοφνται ι εργάηονται (πχ αλλαγι ςτο μζγεκοσ του τροχοφ ι αλλαγι ςτον λόγο 

γραναηιϊν κ.α.). Κάποιεσ ομάδεσ αντιμετϊπιςαν και μθχανικά προβλιματα κατά τον 

ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των ρομπότ. 

Ανάπτυξθ λφςεων βαςιςμζνθ ςτθν ζννοια των ςυναρτθςιακϊν ςτοιχείων (modular 

solutions): Οι φοιτθτζσ ανακάλυψαν ότι το ρομπότ αποτελείται από διαφορετικζσ 

μονάδεσ (π.χ. μονάδα τροφοδοςίασ, ςφςτθμα τροχϊν και αξόνων, κιβϊτιο ταχυτιτων 

κ.α.). Ζτςι οι μακθτζσ οπτικοποιοφν τθν ζννοια αυτι και τθν μεταφζρουν και ςτθν δομι 

του προγράμματοσ αλλά και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

Οι φοιτθτζσ που αςχολικθκαν με τα Lego φαίνεται ότι αποςτικιςαν τθν γνϊςθ που 

απόκτθςαν ςε μεγαλφτερο βακμό, ενϊ τα πιγαν καλφτερα και ςε τεςτ που αφοροφςε 

το υλικό που διδάχκθκαν με τθ βοικεια των Lego. Μετά το πζρασ των τριϊν 

εβδομάδων δόκθκε ςτουσ φοιτθτζσ ζνα τεςτ. Ο μζςοσ όροσ των αποτελεςμάτων των 

φοιτθτϊν του ειςαγωγικοφ επιπζδου που αςχολικθκαν με τα Lego ιταν 2% καλφτεροσ 

ςε ςχζςθ με αυτοφσ που διδάχκθκαν το ίδιο υλικό με τον παραδοςιακό τρόπο, ενϊ οι 

φοιτθτζσ του ενδιάμεςου επιπζδου είχαν 4% καλφτερα αποτελζςματα. 

Επίςθσ ηθτικθκε από τουσ φοιτθτζσ να ςυμπλθρϊςουν ζνα ερωτθματολόγιο μετά τθν 

πειραματικι περίοδο των 3 εβδομάδων. Οι ερωτιςεισ αφοροφςαν το περιεχόμενο τθσ 

φλθσ που διδάχκθκαν, τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μάκθςθσ, τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ ομαδικισ εργαςίασ, τθν ολοκλθρωμζνθ άποψθ που είχαν για τθν διδαςκαλία τουσ 

με τθ χριςθ των ρομπότ RCX και τθν προτίμθςι τουσ ανάμεςα ςτθν διδαςκαλία του 

προγραμματιςμοφ με τθ μονάδα RCX και ςτθν διδαςκαλία με άλλουσ τρόπουσ. Θ 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζδειξε ότι οι απαντιςεισ των φοιτθτϊν περιείχαν κετικά 

ςχόλια ςε όλα τα ηθτιματα ενϊ ιταν ξεκάκαρθ και θ προτίμθςι τουσ για τθν χριςθ των 

Lego ςτο μάκθμα του προγραμματιςμοφ. 

Ο Ka-Wing Wong καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι τα project ρομποτικισ είναι ζνα 

ιςχυρό εργαλείο μάκθςθσ ςτθν διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ. Θ χριςθ τζτοιων 

project και ςτα τρία επίπεδα προγραμματιςμοφ (ειςαγωγικό, ενδιάμεςο, προχωρθμζνο) 

βελτίωςαν τα μακθςιακά αποτελζςματα. 
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Μια άλλθ ζρευνα ζγινε ςτα πλαίςια ενόσ προγράμματοσ καινοτόμων ιδεϊν (Innovation 

Challenge) ςτο Ρανεπιςτιμιο του Sunderland από τθν Elizabeth Gandy (The use of Lego 

Mindstorms NXT Robots in the teaching of introductory Java programming to 

undergraduate students, 2010). Οι κακθγθτζσ που επικυμοφςαν να λάβουν μζροσ 

ζπρεπε να παρουςιάςουν μια καινοτόμο ιδζα ςτθν ειδικότθτά τουσ για τθν αναβάκμιςθ 

τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ των φοιτθτϊν κακϊσ και τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Το project με τα Lego ζγινε από το τμιμα Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2008/2009, ςτο πρϊτο ςτάδιο (level 1) του μακιματοσ Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ (Java 

Programming). Το μάκθμα αυτό διαρκεί 10 εβδομάδεσ και ςε εβδομαδιαία βάςθ 

γίνονται 3 ϊρεσ διάλεξθσ τισ οποίεσ παρακολουκοφν όλοι οι φοιτθτζσ και 3 ϊρεσ 

εργαςτθρίων οι οποίεσ γίνονται από ομάδεσ των 25 φοιτθτϊν. Σε μια τυπικι χρονιά το 

μάκθμα αυτό το παρακολουκοφν πάνω από 70 φοιτθτζσ. 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να αξιολογθκεί θ χριςθ ενόσ κιτ ρομποτικισ ςτθν ανάπτυξθ 

προγραμματιςτικϊν ικανοτιτων. Στθν πιλοτικι φάςθ του Project ζπρεπε να ςχεδιαςτεί 

μια μελζτθ περίπτωςθσ κακϊσ και το υλικό και οι πρακτικζσ αςκιςεισ που κα τθν 

ςυνόδευαν. Θ αξιολόγθςθ του Project κα γινόταν ςε δυο φάςεισ, μια ςτθν «εβδομάδα 

εμπζδωςθσ» ςτα μζςα του Project και μια ςτο τζλοσ. Το ποςοςτό παρακολοφκθςθσ του 

μακιματοσ από τουσ φοιτθτζσ κα ςυγκρινόταν με αυτό των προθγοφμενων χρόνων, ςτα 

οποία είχε παρατθρθκεί ότι οι φοιτθτζσ δεν παρακολουκοφςαν το πρακτικό κομμάτι 

εξαιτίασ τθσ μικρισ εμπλοκισ τουσ. Θ επιτυχία του προγράμματοσ κα βαςιηόταν ςτο 

ποςοςτό ευχαρίςτθςθσ και οφζλουσ που οι φοιτθτζσ ζνιωςαν ότι πιραν από αυτό. 

Ρριν τθν πραγματοποίθςθ του project δθμιουργικθκε ζνα προγραμματιςτικό πλαίςιο 

(ςε γλϊςςα Java)ϊςτε να απλοποιθκεί θ διαδικαςία ςυγγραφισ εντολϊν για τον ζλεγχο 

του ρομπότ (για τθν επικοινωνία του προγράμματοσ με τουσ κινθτιρεσ και τουσ 

αιςκθτιρεσ). Αυτό ζγινε ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον BlueJ ςε ςυνδυαςμό με τθ 

χριςθ κάποιου plug-in ϊςτε τα αρχεία προγραμμάτων να καταβαίνουν ςτο ρομπότ  

κατευκείαν μζςα από το περιβάλλον αυτό. Το firmware των ρομπότ αντικαταςτάκθκε 

από το αντίςτοιχο LeJOS (Lego Java Operating System). 

Το Project ζτρεξε δυο φορζσ κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2008/2009, ςε 

δυο τάξεισ, μια αποτελοφμενθ από 56 φοιτθτζσ και μια αποτελοφμενθ από 16 φοιτθτζσ. 
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Θ πραγματοποίθςθ του Project περιγράφεται ξεχωριςτά για κάκε τάξθ, αφοφ υπιρχαν 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο που διεξιχκθκαν. 

1θ ΣΑΞΘ 

Κατά τθ διάρκεια του project μόνο ζνα κιτ ρομποτικισ ιταν ςτθ διάκεςθ των 

εκπαιδευομζνων και ζτςι δεν ιταν εφικτό να δουλεφουν όλεσ οι ομάδεσ με αυτό. 

Επίςθσ δεν υπάρχει κάποιοσ εξομοιωτισ του ρομπότ ϊςτε να μθν είναι απαραίτθτθ θ 

φυςικι μονάδα του ρομπότ ςτθν διάρκεια των αςκιςεων. Ζτςι υιοκετικθκε μια άλλθ 

προςζγγιςθ κατά τθν οποία το μάκθμα γίνεται ςτθν αίκουςα διαλζξεων, οι φοιτθτζσ 

χωρίηονται ςε ομάδεσ, τουσ επιδεικνφεται θ αναμενόμενθ ςυμπεριφορά του ρομπότ 

από το φυςικό μοντζλο και οι φοιτθτζσ πρζπει να γράψουν τον κϊδικα που νομίηουν ότι 

κα επιφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά. Οι αςκιςεισ γίνονται ςτο χαρτί και τα 

προγράμματα των φοιτθτϊν αποτζλεςαν αντικείμενο ςυηιτθςθσ με τον κακθγθτι ενϊ 

ςυγκρίκθκαν και με το πραγματικό πρόγραμμα που ζτρεχε ςτο ρομπότ. Το βάροσ τθσ 

ςυηιτθςθσ ζπεφτε αρχικά ςτον αλγόρικμο που ζφτιαξαν οι φοιτθτζσ ενϊ ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ θ ςυμπεριφορά του ρομπότ «ζςπαγε» ςε μικρότερεσ ςυμπεριφορζσ πάνω 

ςτισ οποίεσ δοφλευαν οι φοιτθτζσ. Στο τζλοσ κάκε μακιματοσ γινόταν κουβζντα για 

μελλοντικζσ «επεκτάςεισ» τθσ ςυμπεριφοράσ του ρομπότ και κάποιεσ φορζσ οι φοιτθτζσ 

επζκτειναν τουσ αλγόρικμοφσ τουσ για το ςκοπό αυτό. 

Στθ μζςθ του Project ηθτικθκε ανατροφοδότθςθ από τουσ φοιτθτζσ ςχετικά με τισ 

ρομποτικζσ δραςτθριότθτεσ, για τυχόν αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο και τθ λειτουργία του 

μακιματοσ. Θ ανατροφοδότθςθ ζδειξε ότι οι φοιτθτζσ ευχαριςτιόντουςαν τα μακιματα 

και ότι οι ρομποτικζσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφςαν ιδανικι πρακτικι εξάςκθςθ ςε 

ςχζςθ με τθ προγραμματιςτικι κεωρία. 

Στο τζλοσ του μακιματοσ  εκτόσ από τθ ςυνικθ τακτικι ανατροφοδότθςθσ οι φοιτθτζσ 

ςυμπλιρωςαν ζνα ερωτθματολόγιο  που αφοροφςε τισ εμπειρίεσ τουσ από τθ χριςθ 

του ρομπότ ςτο μάκθμα και τισ επιπτϊςεισ που είχε αυτι ςτθν εκμάκθςθ 

προγραμματιςτικϊν τεχνικϊν. 

2θ ΣΑΞΘ 



84 
 

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθσ 2θσ τάξθσ ,υπιρχαν ςτθ διάκεςθ των φοιτθτϊν 7 

κιτ ρομποτικισ, κάτι που επζτρεψε ςε κάκε ομάδα να εργάηεται αυτόνομα με το ρομπότ 

τθσ. Οι φοιτθτζσ δεν ζγραφαν τα προγράμματά τουσ ςτο χαρτί αλλά τα δοκίμαηαν 

κατευκείαν ςτο ρομπότ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ τα προγράμματα ζτρεχαν ςωςτά ενϊ 

όςεσ φορζσ υπιρχε πρόβλθμα αυτό ιταν μια καλι ευκαιρία για εκςφαλμάτωςθ του 

προγράμματοσ. Στα μζςα του Project οι φοιτθτζσ χωρίςτθκαν ςε τρεισ ομάδεσ (των 3 και 

4 ατόμων) και δοφλεψαν πάνω ςε μια πρόκλθςθ θ οποία ιταν χωριςμζνθ ςε ςτάδια. Θ 

πρόκλθςθ ιταν ζτςι φτιαγμζνθ ϊςτε οι φοιτθτζσ να χρθςιμοποιιςουν τισ 

προγραμματιςτικζσ δομζσ που διδάχκθκαν ςτθ κεωρία. Και οι φοιτθτζσ του γκρουπ 

αυτοφ ςυμπλιρωςαν το ίδιο ερωτθματολόγιο με τθν προθγοφμενθ ομάδα. 

Τα αποτελζςματα δείχνουν γενικότερα ότι οι μακθτζσ ευχαριςτικθκαν το μάκθμα και 

ζνιωςαν ότι αποκόμιςαν οφζλθ από αυτό. Αξιοςθμείωτο είναι ότι θ ερϊτθςθ που είχε 

το μεγαλφτερο ποςοςτό (πάνω από 85%) ςτισ κατθγορίεσ Strongly Agree & Agree ιταν 

αυτι που αναφερόταν ςτθ βοικεια του Project για να καταλάβουν οι φοιτθτζσ τισ 

πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ Java. Αυτό ιταν πολφ κετικό γιατί ςυνικωσ το πρόβλθμα των 

αρχάριων φοιτθτϊν ςτον προγραμματιςμό  είναι ότι με τον παραδοςιακό τρόπο δεν 

μποροφν να καταςκευάςουν ρεαλιςτικά προγράμματα. 

Ζνα άλλο αποτζλεςμα που αξίηει να ςθμειωκεί είναι ότι οι φοιτθτζσ τθσ 2θσ τάξθσ είχαν 

υψθλότερα ποςοςτά ςτισ κατθγορίεσ Strongly Agree & Agree κάτι που προφανϊσ 

οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι αυτοί είχαν ςτθ διάκεςθ του περιςςότερα κιτ ρομποτικισ. 

Ραρόλα αυτά ςτθν ερϊτθςθ που αφοροφςε τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου του 

μακιματοσ οι φοιτθτζσ των 2 ομάδων είχαν παρόμοια αποτελζςματα κάτι που είναι 

κετικό εφόςον αυτό δείχνει και ότι θ απλι επίδειξθ των ρομπότ είχε ευεργετικά 

αποτελζςματα. Αυτό κα βοθκιςει ςε περιπτϊςεισ μεγάλων τάξεων (100+ φοιτθτζσ) 

όπου είναι απαγορευτικι θ χριςθ ενόσ κιτ από κάκε ομάδα. 

Τζλοσ παρατθρικθκε μια ςθμαντικι βελτίωςθ ςτο ποςοςτό παρακολοφκθςθσ των 

μακθμάτων κάτι που όμωσ μπορεί να οφείλεται και ςε αλλαγζσ που ζγιναν, όπωσ  ςτον 

τρόπο αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν και ςτον τρόπο λειτουργίασ των μακθμάτων. 

Στθν Ελλάδα οι Atmatzidou, Markelis, Demetriadis (2008) ςχεδιάηουν μια διδακτικι 

προςζγγιςθ και μελετοφν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ των LEGO για τθν 
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διδαςκαλία βαςικϊν προγραμματιςτικϊν εννοιϊν μζςα από μια παιγνιϊδθ 

δραςτθριότθτα. 

Ειδικότερα θ ζρευνα αυτι εςτιάηει ςε δυο ερευνθτικά ερωτιματα:  

 Σε ποιό βακμό θ χριςθ των LEGO μπορεί να ενιςχφςει το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν ϊςτε να εμπλακοφν με τθν προγραμματιςτικι δραςτθριότθτα 

δθμιουργικά, ευχάριςτα και αποτελεςματικά; 

 Μπορεί να μεταφερκεί γνϊςθ από το προγραμματιςτικό περιβάλλον των LEGO 

ςε άλλα πιο τυπικά προγραμματιςτικά περιβάλλοντα (πχ Visual Basic); 

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε ζνα Δθμοτικό Σχολείο ςτισ Σζρρεσ και ζνα Τεχνικό 

Λφκειο ςτθ Κοηάνθ. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε δραςτθριότθτεσ χρθςιμοποιϊντασ το 

υλικό των LEGO Mindstorms, οι οποίεσ χωρίςτθκαν ςε 2 φάςεισ: Φάςθ προπόνθςθσ και 

Φάςθ Ρρόκλθςθσ. Θ πρϊτθ φάςθ χωρίςτθκε ςε 6 προπονιςεισ ϊςτε να 

προετοιμαςτοφν οι φοιτθτζσ για τθν δεφτερθ φάςθ. 

Στθν ζρευνα αυτι χρθςιμοποιικθκε μεκοδολογία ποιοτικισ μορφισ. Κατά τθ διάρκεια 

των δραςτθριοτιτων οι μακθτζσ ζγραφαν τα ςχόλια και τισ παρατθριςεισ τουσ ςε 

μορφι αναφοράσ. Οι ερευνθτζσ παρατθροφςαν επίςθσ τθν ςυμπεριφορά των μακθτϊν. 

Θ ζρευνα κατζλθξε ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

Θ εμπλοκι των μακθτϊν με τισ ρομποτικζσ καταςκευζσ ςυνζβαλε ςτθν οικειοποίθςθ 

εννοιϊν δομθμζνου προγραμματιςμοφ και είχε κετικι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων. Φάνθκε ότι οι μακθτζσ καταλάβαιναν πιο εφκολα 

προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ, με τισ οποίεσ δυςκολευόντουςαν ςτο παραδοςιακό 

μάκθμα (Pascal, Visual basic). Χαρακτθριςτικι διλωςθ μακθτι: « Καταλαβαίνω 

καλφτερα τθν δομι επανάλθψθσ  όταν πρζπει να κάνω το ρομπότ να χτυπιςει ζνα 

εμπόδιο 3 φορζσ και μετά να ςταματιςει. Ζτςι είναι πιο ενδιαφζρον...» 

Με τθν χριςθ των ρομπότ, οι ζννοιεσ αποκτοφν νόθμα για τουσ μακθτζσ αφοφ υπάρχει 

άμεςθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο πρόγραμμα και τθν εφαρμογι του, ωσ ρομποτικι 

ςυμπεριφορά. 
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Οι μακθτζσ ςυςχζτιςαν τισ εντολζσ που μάκαιναν ςτθ Visual basic με τισ δραςτθριότθτεσ 

των ρομπότ. Ζτςι κατανόθςαν καλφτερα εντολζσ όπωσ οι If, For και While. Διλωςθ 

μακθτι: « ποτζ δεν περίμενα να ζχει τόςο ενδιαφζρον θ Visual Basic. Μποροφμε να τθ 

χρθςιμοποιιςουμε για να προγραμματίςουμε τα ρομπότ;» 

Θ φάςθ πρόκλθςθσ και θ δθμιουργία ανταγωνιςμοφ μεταξφ των ομάδων αφξθςε τθν 

κινθτοποίθςθ των μακθτϊν και βοικθςε ςτο να ξεπερνιοφνται οι δυςκολίεσ. Επιπλζον 

αυξικθκε θ εμπλοκι των μακθτϊν με τον προγραμματιςμό. 

Θ παιγνιϊδθσ διάςταςθ των ρομποτικϊν καταςκευϊν βοικθςε τουσ μακθτζσ να είναι 

πιο δθμιουργικοί, αντιμετωπίηοντασ τον προγραμματιςμό ωσ διαςκζδαςθ και εφκολθ 

εργαςία. Ο ενκουςιαςμόσ τουσ ιταν εμφανισ. 

 

4.4.2. Η χρόςη των Lego για την μελϋτη γνωςτικών ςτρατηγικών 

και την αύξηςη τησ ςχολικόσ επύδοςησ 

 

Θ εργαςία των Eleonora Bilotta, Lorella Gabriele, Rocco Servidio & Assunta Tavernise 

(Edutainment Robotics As A Learning Tool, 2009) αποτελεί μια εμπειρικι μελζτθ που 

ζγινε ςε φοιτθτζσ πανεπιςτθμίου ςκοπόσ τθσ οποίασ ιταν να εξερευνθκοφν οι 

γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ των φοιτθτϊν κατά τθν χριςθ των Lego Mindstorms. 

Στόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν να αναλυκοφν οι γνωςτικζσ ικανότθτεσ των φοιτθτϊν ςε ςχζςθ 

με τθ: 

 Στρατθγικι ςχεδιαςμοφ (Planning Strategies). Οι φοιτθτζσ καλοφνται να 

χρθςιμοποιιςουν τθν Constructopedia  (ζναν οδθγό με παραδείγματα χριςθσ 

των καταςκευϊν Lego) ϊςτε να ςχεδιάςουν τα δικά τουσ ρομπότ τροποποιϊντασ 

λειτουργικά μζρθ των ζτοιμων καταςκευϊν. 

 Στρατθγικι προγραμματιςμοφ (Programming Strategies). Οι φοιτθτζσ πρζπει να 

ορίςουν και να διαχειριςτοφν τθ ςυμπεριφορά του ρομπότ ςε ςχζςθ με τθν 

τελικι αποςτολι. 

 Χριςθ ςτρατθγικϊν  ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ αποςτολι και πωσ αυτζσ οι 

ςτρατθγικζσ επθρεάηουν το αποτζλεςμα. 
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Στθν ζρευνα αυτι πιραν μζροσ 28 φοιτθτζσ θλικίασ 19 ζωσ 21 ετϊν οι οποίοι 

δραςτθριοποιικθκαν ςε ζνα εργαςτθριακό πρόγραμμα 11 εβδομάδων ςτο 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Calabria, χωρίςτθκαν ςε 6 ομάδεσ ενϊ κανείσ από αυτοφσ δεν είχε 

εμπειρία από εκπαιδευτικι ρομποτικι ι χριςθ των Lego Mindstorms. Πλοι οι φοιτθτζσ 

ιταν πρωτοετείσ ςτο τμιμα ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν και παρακολουκοφςαν το 

μάκθμα τθσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ. Το μάκθμα ιταν χωριςμζνο ςε δφο μζρθ: Στο 

πρϊτο μζροσ γινόταν μια ειςαγωγι ςτθ γνωςτικζσ διεργαςίεσ όπωσ ι αντίλθψθ, θ 

μνιμθ, θ γλϊςςα, θ αιτιολόγθςθ και θ επίλυςθ προβλθμάτων. Στο δεφτερο μζροσ 

εςτίαηαν ςε κζματα Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ και εξθγοφςαν τθν αναπαραγωγι τθσ 

ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ από τεχνθτοφσ εντολοδόχουσ (artificial agents)  όπωσ 

ρομποτικζσ καταςκευζσ. 

Οι ερευνθτζσ ανζλυςαν τισ αναφορζσ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια των 

εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων ϊςτε να εντοπίςουν το πωσ οργανϊνουν αυτοί τθν 

εργαςία τουσ, ςε ςχζςθ με τισ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλιματοσ, εφαρμόηοντασ τα 

ακόλουκα κριτιρια: 

 Κατανομι τθσ εργαςίασ ςε κάκε ομάδα. 

 Ρεριγραφι τθσ κάκε ομάδασ για τισ μεκόδουσ εργαςίασ και τθν ανάλυςθ τθσ 

εργαςίασ τθσ. 

 Ορκότθτα προγραμματιςτικϊν ςτρατθγικϊν  (αποδεικνυόμενθ από τθ επιτυχι 

ςυμπεριφορά των ρομπότ) 

 Τον αρικμό των δοκιμϊν που ζγιναν μζχρι τθν επιτυχι ςυμπεριφορά των 

ρομπότ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν τα εξισ: 

Οι ομάδεσ υιοκζτθςαν 3 διαφορετικζσ τυπολογίεσ καταμεριςμοφ εργαςίασ: α) κάκε 

μζλοσ είχε ζνα ρόλο ςτθν καταςκευι του ρομπότ ενϊ ο προγραμματιςμόσ ζγινε από 

όλουσ, β) δεν υπιρχαν προκακοριςμζνοι ρόλοι ςτθν καταςκευι και τον 

προγραμματιςμό του ρομπότ και γ) κάκε μζλοσ είχε ζνα ρόλο ςτθν καταςκευι και τον 

προγραμματιςμό του ρομπότ και ζνασ επόπτευε τθν όλθ διαδικαςία. 
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Θ εναςχόλθςθ με τα ρομπότ οδιγθςε τουσ φοιτθτζσ να εξερευνιςουν τισ γνϊςεισ με 

«κριτικό» τρόπο και να τισ μοιραςτοφν μζςα ςτθν ομάδα. Θ ολοκλιρωςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ ζγινε μζςα από τρεισ φάςεισ: 

1. Σχεδιαςμόσ και καταςκευι του ρομπότ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

προβλιματοσ προσ λφςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ  οι φοιτθτζσ 

ζλαβαν υπ’ όψιν τουσ τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά του ρομπότ και τισ 

«αιςκθτθριακζσ» του ικανότθτεσ ςφμφωνα πάντα και με τισ δυνατότθτεσ των 

εξαρτθμάτων του κιτ ρομποτικισ. 

2. Ρρογραμματιςμόσ τθσ ςυμπεριφοράσ του ρομπότ, όπου οι φοιτθτζσ διζγνωςαν 

τα προβλιματα, ζκαναν υποκζςεισ και εφάρμοςαν ςτρατθγικζσ λφςεισ. 

Συγκεκριμζνα, οι φοιτθτζσ ανζλυςαν το πρόβλθμα ςε διαφορετικά μζρθ και 

εξειδικεφοντασ για κάκε μζροσ κατζλθξαν ςε μια γενικι λφςθ. Θ φάςθ αυτι είχε 

άμεςθ ςχζςθ με τθν επόμενθ. 

3. Ζλεγχοσ τθσ ςυμπεριφοράσ του ρομπότ, ο οποίοσ οδθγοφςε ςε μια από τισ 

προθγοφμενεσ φάςεισ (καταςκευι, προγραμματιςμόσ) ι ςε αναηιτθςθ νζων 

ιδεϊν. 

Οι ερευνθτζσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ εκπαιδευτικι ρομποτικι διεγείρει το 

ενδιαφζρον των φοιτθτϊν, ϊςτε να τροποποιιςουν τισ καταςκευζσ προςαρμόηοντασ 

τεσ ςτισ απαιτιςεισ του προβλιματοσ και να επιλζξουν τθν καλφτερθ ςτρατθγικι ϊςτε 

να ολοκλθρϊςουν τθν δραςτθριότθτα.  Ζτςι, αςχολικθκαν ενεργά με τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ και ενκαρρφνκθκαν να δουλζψουν ςυνεργατικά ακοφγοντασ τισ απόψεισ 

των άλλων. Σε γενικζσ γραμμζσ θ εναςχόλθςθ με τα ρομπότ δθμιουργεί μια γζφυρα 

ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τθν «χειροπιαςτι» εμπειρία βοθκϊντασ 

τουσ φοιτθτζσ να αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ ςε ζνα ελκυςτικό (engaging) περιβάλλον. 

Σε μια άλλθ ζρευνα οι Shakir Hussain, Jorgen Lindh, Ghazi Shukur το 2006 μελετοφν τθν 

επίδραςθ τθσ εναςχόλθςθσ των μακθτϊν με τα LEGO για μια ολόκλθρθ χρονιά ςτθν 

ςχολικι τουσ επίδοςθ. 

Συγκεκριμζνα το ερευνθτικό Project με τίτλο «Ρρογραμματιηόμενο υλικό καταςκευϊν 

ςτθν διδακτικι διαδικαςία» ςκοπεφει ςτθν μελζτθ των παιδαγωγικϊν επιδράςεων που 

ζχει θ εναςχόλθςθ με το υλικό Lego Dacta  ςε ςχολεία τθσ κεντρικισ Σουθδίασ. Για τθν 
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διεξαγωγι τθσ ζρευνασ δθμιουργικθκαν μια πειραματικι και μια ομάδα ελζγχου. Θ 

πρϊτθ ιρκε ςε επαφι με το υλικό ενϊ θ δεφτερθ όχι. 

Το Project πραγματοποιικθκε ςε 12 «πειραματικζσ τάξεισ» ςε διαφορετικά ςχολεία τθσ 

Σουθδίασ. Συνολικά ςυμμετείχαν 322 μακθτζσ, 193 από αυτοφσ ιταν ςτθν Ρζμπτθ τάξθ 

(12-13 χρονϊν) ενϊ οι υπόλοιποι 129 ιταν ςτθν Ζνατθ τάξθ (15-16 χρονϊν). Επίςθσ 

υπιρχαν και 12 «τάξεισ ελζγχου», με ςφνολο 374 μακθτζσ και αντίςτοιχα 169 και 205 

ςτθν Ρζμπτθ και Ζνατθ τάξθ. Θ πειραματικι ομάδα αςχολοφταν με το υλικό περίπου 2 

ϊρεσ τθν εβδομάδα κατά τθν διάρκεια 12 μθνϊν, από τον Απρίλθ του 2002 ζωσ τον 

Απρίλθ του 2003. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ και οι 2 ομάδεσ κα ζπρεπε να 

είναι ιςοδφναμεσ ςε ςχζςθ με εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ και δθμογραφικοφσ 

παράγοντεσ. Γι’ αυτό τα ςχολεία που επιλζχτθκαν ιταν από διαφορετικζσ γεωγραφικζσ 

περιοχζσ τθσ Σουθδίασ, με διαφορετικό μζγεκοσ (μικρόσ και μεςαίοσ αρικμόσ μακθτϊν) 

ςε μεγάλουσ διμουσ. Επίςθσ ζγινε προςπάκεια ϊςτε να υπάρχει ιςοδφναμοσ αρικμόσ 

μακθτϊν ςτισ 2 διαφορετικζσ τάξεισ (Ρζμπτθ, Ζνατθ). Το μζγεκοσ των τάξεων ιταν από 

17 ζωσ 43 μακθτζσ. 

Οι ερευνθτζσ δεν επζβαλαν κάποιο ςυγκεκριμζνο τρόπο εργαςίασ ςτα ςχολεία. Οι 

μακθτζσ χωρίηονταν ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων και κάκε ςχολείο ενςωμάτωνε τθ χριςθ 

του υλικοφ ςφμφωνα με τισ δικζσ του ανάγκεσ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των 

παιδιϊν. Μόνο ςτθν αρχι, για να υπάρχει ζνα κοινό ςθμείο εκκίνθςθσ, οι δάςκαλοι 

ζλαβαν οδθγίεσ ϊςτε να ξεκινιςουν με τθν ίδια εργαςία. 

Τα ερευνθτικά ερωτιματα διατυπϊκθκαν ωσ εξισ: 

Ερωτιματα ςε ςχζςθ με τθν μάκθςθ 

 Ρωσ οι μακθτζσ μακαίνουν το υλικό LEGO Dacta; 

 Τι είδουσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ αναπτφςςουν οι μακθτζσ όταν δουλεφουν 

με το υλικό; 

 Υπάρχουν διαφορζσ ςτον τρόπο και τθν ικανότθτα διαχείριςθσ του υλικοφ 

ανάλογα με τθν θλικία και το φφλλο; 

Ερωτιματα ςε ςχζςθ με το «περιβάλλον μάκθςθσ» 
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 Με ποιό τρόπο πρζπει να οργανωκεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(context/environment) ϊςτε να προςφζρει τα καλφτερα μακθςιακά 

αποτελζςματα; 

 Ρωσ μπορεί να ενςωματωκεί το υλικό ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των 

παιδιϊν με φυςικό τρόπο; 

Ερωτιματα ςε ςχζςθ με το ρόλο του κακθγθτι 

 Ροιόσ ρόλοσ είναι κατάλλθλοσ για τον δάςκαλο/παιδαγωγικι προςζγγιςθ ϊςτε 

να υποςτθρίξει τθν μάκθςθ των μακθτϊν με το υλικό; 

Ππωσ αναφζρκθκε ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να μετριςει τθν επίδραςθ των 

ρομποτικϊν παιχνιδιϊν LEGO ςτα Μακθματικά, τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων 

και τθν ςτάςθ των μακθτϊν. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςχεδιάςτθκε ζνα κατάλλθλο 

μοντζλο, προςδιορίςτθκαν οι μετριςιμεσ παράμετροι και ζγινε ποςοτικι αξιολόγθςθ 

των αποτελεςμάτων. 

Δφο ερευνθτικζσ υποκζςεισ διατυπϊνονται: 

 Με τθ χριςθ του υλικοφ τθσ LEGO (εξαρτιματα, αιςκθτιρεσ, προγραμματιςτικό 

περιβάλλον) οι μακθτζσ κα αναπτφξουν καλφτερεσ γνϊςεισ μακθματικϊν απ’ ότι 

οι μακθτζσ που δεν κα χρθςιμοποιιςουν το υλικό. 

 Με τθ χριςθ του υλικοφ τθσ LEGO (εξαρτιματα, αιςκθτιρεσ, προγραμματιςτικό 

περιβάλλον) οι μακθτζσ κα αναπτφξουν καλφτερεσ ικανότθτεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων απ’ ότι οι μακθτζσ που δεν κα χρθςιμοποιιςουν το υλικό. 

Επιπλζον, υπιρχε θ πρόκεςθ να μετρθκεί θ ςτάςθ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθ χριςθ 

των LEGO και γενικότερα με τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςχολείο. Ζνα 

ερωτθματολόγιο, τφπου Likert, 17 ερωτιςεων δθμιουργικθκε για τον ςκοπό αυτό. 

Θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ βαςίςτθκε ςε ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μετριςεισ. 

Για τθν ποιοτικι ζρευνα χρθςιμοποιικθκαν οι τεχνικζσ τθσ παρατιρθςθσ, τθσ 

ςυνζντευξθσ και τθσ διερεφνθςθσ. Επιπλζον, ηθτικθκε από τουσ κακθγθτζσ που 

ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα να καταγράψουν τα μακιματα με τθ χριςθ LEGO: Τι 

δραςτθριότθτεσ ζγιναν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, πωσ δοφλευαν οι μακθτζσ, τι 
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είδουσ προβλιματα αντιμετϊπιςαν κτλ. Οι ερευνθτζσ επιςκζπτονταν τα ςχολεία τακτικά 

και κατά τθν διάρκεια των επιςκζψεων αυτϊν ζπαιρναν ςυνεντεφξεισ από τουσ μακθτζσ 

και παρατθροφςαν τθν εργαςία τουσ. Οι ςυνεντεφξεισ μαγνθτοφωνικθκαν για 

περαιτζρω ανάλυςθ. Σκοπόσ των επιςκζψεων ιταν θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου και 

των επιτευγμάτων των μακθτϊν  κακϊσ και οι ςτάςεισ και τα ςυναιςκιματα των 

παιδιϊν για τα LEGO. Από τθν απομαγνθτοφϊνθςθ αναλφκθκε ο τρόποσ με τον οποίο οι 

μακθτζσ μιλοφςαν για τα LEGO κακϊσ και θ κατανόθςθ εννοιϊν που ςχετίηονται με το 

υλικό αυτό. 

Για τθν ποςοτικι ζρευνα χρθςιμοποιικθκαν διάφορα τεςτ ςτα μακθματικά και τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων κακϊσ και ερωτθματολόγιο για να καταγραφοφν οι ςτάςεισ των 

μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν εναςχόλθςθ τουσ με τα ρομπότ.  

Ρριν τθν ζναρξθ των δραςτθριοτιτων με τα LEGO οι μακθτζσ ζδωςαν εξετάςεισ 

μακθματικϊν που ιταν παρόμοιεσ με αυτζσ των εκνικϊν εξετάςεων ςτα μακθματικά 

ενϊ ακολοφκωσ ζδωςαν και εξετάςεισ μετά το πζρασ των δραςτθριοτιτων. Και οι δυο 

ομάδεσ, πειραματικι και ελζγχου, υποβλικθκαν ςτισ εξετάςεισ αυτζσ. Σκοπόσ ιταν θ 

ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων των δυο ομάδων για να βρεκοφν τυχόν αλλαγζσ ι 

βελτιϊςεισ. Αντίςτοιχεσ εξετάςεισ διενεργικθκαν τθν ίδια περίοδο για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

Πςον αφορά τθν ςτάςθ των μακθτϊν και τθ γνϊμθ τουσ για τα LEGO ,οι μακθτζσ 

απάντθςαν ςε 17 ερωτιςεισ, οι απαντιςεισ των οποίων είχαν χωριςκεί ςε 4 κατθγορίεσ: 

Συμφωνϊ απόλυτα, ςυμφωνϊ μερικϊσ, διαφωνϊ μερικϊσ, διαφωνϊ απόλυτα. Το 

ερωτθματολόγιο απαντικθκε από τθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν 

εναςχόλθςθ με τα LEGO. 

Ποιοτικά αποτελζςματα: 

τρατθγικζσ εκμάκθςθσ του υλικοφ 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι μακθτζσ μακαίνουν το υλικό με διάφορουσ τρόπουσ, 

κάτι το οποίο ζχει αποδειχκεί από προθγοφμενεσ ζρευνεσ (Kafai, 1996). Ζνασ τρόποσ 

είναι αυτόσ τθσ δοκιμισ-λάκουσ. Άλλοσ τρόποσ είναι πιο ςυνεργατικόσ: ωτϊντασ τουσ 

ςυμμακθτζσ, ειδικότερα αυτοφσ που κεωροφςαν ότι καταλάβαιναν το υλικό καλφτερα. 
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Συχνά οι μακθτζσ διαβάηουν τισ οδθγίεσ που δίνει ο κακθγθτισ ι από κάποιο βιβλίο. Τα 

κορίτςια είναι περιςςότερο πρόκυμα να ακολουκοφν γραπτζσ οδθγίεσ από τ’ αγόρια. 

Μακθςιακά αποτελζςματα 

Μεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ ζμακαν να ςυνεργάηονται 

μζςα ςτισ ομάδεσ τουσ. Στισ ςυνεντεφξεισ των μακθτϊν φαινόταν πολλζσ φορζσ ότι είχε 

αναπτυχκεί ςε αυτοφσ το αίςκθμα τθσ κοινότθτασ. 

Ζνα άλλο κετικό ςτοιχείο ιταν ότι οι μακθτζσ καταλάβαιναν καλφτερα πωσ να 

προγραμματίηουν ςτον υπολογιςτι και να «φορτϊνουν» τα προγράμματα ςτα ρομπότ. 

Σταδιακά οι μακθτζσ αποκτοφςαν καλφτερθ αντίλθψθ για το πωσ να «κακοδθγοφν» το 

ρομπότ φτιάχνοντασ πολφπλοκα προγράμματα που ζκαναν τα ρομπότ να 

αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον με ζναν «προθγμζνο» τρόπο. Δεν παρατθρικθκε 

κάποια ςθμαντικι διαφορά ςτθν ικανότθτα καταςκευισ και προγραμματιςμοφ των 

ρομπότ, ςτα δυο θλικιακά γκρουπ αλλά και ςε ςχζςθ με το φφλλο. 

Περιβάλλον μάκθςθσ 

Κάποιεσ παρατθριςεισ ςχετικά με το περιβάλλον εργαςίασ είναι οι εξισ: Ρρϊτον, 

χρειάηεται να υπάρχει μεγάλοσ χϊροσ ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να απλϊςουν το 

υλικό ςτο πάτωμα, να κινοφνται άνετα και να δοκιμάηουν τισ καταςκευζσ τουσ ανάλογα 

με το ζργο που ζχουν αναλάβει. Οι ομάδεσ εργαςίασ δεν πρζπει να είναι πολφ μεγάλεσ 

(maximum 2-3 μακθτζσ για κάκε κιτ ρομποτικισ). Θ εργαςία που ανατίκεται ςτουσ 

μακθτζσ πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ, ςχετικι με τα μακιματα και ρεαλιςτικι ωσ προσ 

τθν επίλυςθ τθσ. 

Ο ρόλοσ του κακθγθτι 

Ο ρόλοσ του κακθγθτι ωσ διαμεςολαβθτι τθσ γνϊςθσ και των δεξιοτιτων είναι 

ςθμαντικόσ ςε τζτοιου είδουσ τεχνολογίεσ(Chioccariella et all, 2001). Ο κακθγθτισ 

πρζπει να είναι ικανόσ να υποςτθρίηει και να βοθκά τουσ μακθτζσ ϊςτε αυτοί να 

κατανοιςουν τισ δυνατότθτεσ των LEGO ςε υψθλότερο επίπεδο. Από τθν μελζτθ 

διαπιςτϊκθκαν τα πλεονεκτιματα ενόσ καλά προετοιμαςμζνου κακθγθτι που μπορεί 

να αντιμετωπίςει δφςκολεσ ερωτιςεισ από «ζνκερμουσ» μακθτζσ. Κάποιεσ φορζσ 
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ζπρεπε να λυκοφν δφςκολα προβλιματα πριν οι μακθτζσ ςυνεχίςουν με νζεσ 

καταςκευζσ. 

Επίςθσ, μια άποψθ που ςυχνά ειπϊκθκε από τουσ κακθγθτζσ είναι ότι θ παρουςία 2 

κακθγθτϊν μζςα ςτθν τάξθ παρουςιάηει πολλά πλεονεκτιματα. Για παράδειγμα ενϊ ο 

ζνασ κακθγθτισ αναλφει διεξοδικά ζνα πρόβλθμα μζςα ςε μια ομάδα, ο άλλοσ μπορεί 

να ελζγχει τθν κατάςταςθ ςτθν τάξθ. Ο κακθγθτισ επίςθσ ι κάποιοσ άλλοσ ενιλικασ 

μπορεί να παρζμβει ςε διαμάχεσ που δθμιουργοφνται ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. 

Ποςοτικά αποτελζςματα 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι υπιρχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθν 

επίδοςθ των μακθτϊν τθσ 5θσ τάξθσ ςτα μακθματικά, με τουσ μακθτζσ τθσ πειραματικισ 

ομάδασ να υπερτεροφν ζναντι τθσ ομάδασ ελζγχου. Βλζποντασ τισ επιδόςεισ των 

μακθτϊν τθσ 9θσ τάξθσ ςτα μακθματικά, πριν  και μετά τθν παρζμβαςθ, δεν βρζκθκε 

καμία ςθμαντικι μετατόπιςθ του μζςου όρου βακμολογίασ. Πςον αφορά  ςτθν 

ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων δεν υπιρχε επίςθσ ςθμαντικι βελτίωςθ ςε καμία 

από τισ δφο τάξεισ. Ζνα άλλο ενδιαφζρον αποτζλεςμα  δείχνει ότι οι μακθτζσ που ιταν 

καλοί ςτα μακθματικά παρουςίαςαν μεγαλφτερθ «εμπλοκι». 

Θ ζρευνα δεν αποκάλυψε κάποια κετικι ςτάςθ των μακθτϊν  για τα LEGO, παρά μόνο 

για κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ μακθτϊν, πχ για τουσ μακθτζσ τθσ 5θσ τάξθσ με 

υψθλι επίδοςθ ςτα μακθματικά. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ μακθτζσ τθσ 9θσ τάξθσ. Τα 

αποτελζςματα δείχνουν ότι οι μακθτζσ ςτθν πλειοψθφία τουσ είχαν μια μετατόπιςθ 

προσ λιγότερο κετικι ςτάςθ μετά τθν παρζμβαςθ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αποδεικνφουν ότι είναι δφςκολο να επιβεβαιωκοφν οι 

υποκζςεισ ότι τα LEGO, γενικά, ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν γνωςτικι ανάπτυξθ των 

μακθτϊν. Ραρόλα αυτά φάνθκε να ζχουν κετικι επίδραςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ομάδεσ/κατθγορίεσ μακθτϊν. Ο Pedersen (1998) κεωρεί ότι ο ρόλοσ του κακθγθτι είναι 

ςθμαντικόσ ςε ςχζςθ με τα κετικά αποτελζςματα. Είναι επίςθσ πολφ πικανό θ άποψθ 

του κακθγθτι για τα εργαλεία αυτά να επθρεάηει τθν ςτάςθ των μακθτϊν, αγοριϊν και 

κοριτςιϊν. 
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Οι ερευνθτζσ καταλιγουν ςτθν ανάγκθ να διεξαχκοφν και άλλεσ ζρευνεσ, κυρίωσ 

μακροπρόκεςμεσ, ϊςτε να μπορζςει να απαντθκεί το ερϊτθμα  αν θ εναςχόλθςθ με τα 

LEGO μπορεί να αυξιςει τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν να λφνουν λογικά προβλιματα. 

 

4.4.3. Η χρόςη των Lego για την αύξηςη τησ κινητοπούηςησ και τησ 

εμπλοκόσ 

 

Σε  ζρευνα που διεξιχκθ από τουσ William I. McWhorter, Brian C. O’Connor (Do Lego 

Mindstorms Motivate students in CS1?, 2009)   διερευνάται θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

χριςθσ των LEGO Mindstorms  ςτθν κινθτοποίθςθ (motivation) των φοιτθτϊν  ςε ζνα 

πανεπιςτθμιακό ειςαγωγικό μάκθμα προγραμματιςμοφ. Για να μετρθκεί θ 

κινθτοποίθςθ των μακθτϊν χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο Motivated Strategies 

for Learning Questionnaire (MSLQ). Το MSLQ χρθςιμοποιεί ερωτιςεισ που απαντϊνται 

βάςθ μιασ 7-βάκμιασ κλίμακασ τφπου Likert. Θ κινθτοποίθςθ των μακθτϊν μετριζται 

από 6 δείκτεσ: 

1. Intrinsic Goal Orientation: κινθτοποίθςθ που ςχετίηεται με τθν εργαςία, όπωσ για 

παράδειγμα πρόκλθςθ, περιζργεια και επικυμία να κατακτθκεί θ γνϊςθ. 

2. Extrinsic Goal Orientation: κινθτοποίθςθ που προζρχεται από πθγζσ πζραν τθσ 

εργαςίασ, όπωσ για παράδειγμα ο βακμόσ, θ επιβράβευςθ και ο ανταγωνιςμόσ. 

3. Task Value: αναφζρεται ςτθν αντίλθψθ του φοιτθτι για το πόςο ςθμαντικι, 

χριςιμθ ι ενδιαφζρουςα είναι θ εργαςία. 

4. Control of Learning Belief: αναφζρεται ςτθν πίςτθ του φοιτθτι ότι θ μάκθςθ κα 

ζχει κετικά αποτελζςματα. 

5. Self-Efficacy: αναφζρεται ςτθν άποψθ του φοιτθτι για τθν ικανότθτα του να 

μακαίνει νζα γνϊςθ και να φζρνει εισ πζρασ τισ εργαςίεσ επιτυχϊσ. 

6. Test Anxiety: αναφζρεται ςτθν ανθςυχία ι τα ςυναιςκιματα που μπορεί να 

ζχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν απόδοςθ του φοιτθτι. 

Για τθν ζρευνα χρθςιμοποιικθκε πειραματικι ομάδα και ομάδα ελζγχου. Και οι δφο 

ομάδεσ αποτελοφνταν από φοιτθτζσ του πανεπιςτθμίου Texas A&M. Για να μθν 

προκφψουν κζματα ηιλειασ μεταξφ των ομάδων θ ομάδα ελζγχου που αποτελοφνταν 
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από 38 φοιτθτζσ παρακολοφκθςε το μάκθμα το φκινόπωρο του 2005, ενϊ θ 

πειραματικι ομάδα που αποτελοφνταν από 40 φοιτθτζσ παρακολοφκθςε το μάκθμα 

τθν άνοιξθ του 2006. Και ςτισ δφο ομάδεσ το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε από τουσ 

φοιτθτζσ πριν και μετά το εξάμθνο ςπουδϊν. 

Θ πειραματικι ομάδα κατά τθ διάρκεια του εξαμινου χρθςιμοποίθςε τα LEGO ςε 

εργαςτθριακό περιβάλλον για 3 εβδομάδεσ. Για τον προγραμματιςμό των Robot 

χρθςιμοποιικθκε θ γλϊςςα NQC (Not Quite C) ενϊ θ γλϊςςα C++ χρθςιμοποιικθκε για 

τθν ανάλυςθ δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν από τα Robot. 

Θ ομάδα ελζγχου παρακολοφκθςε το μάκθμα με τον παραδοςιακό τρόπο. 

Τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων  ζδειξαν ότι θ χριςθ των LEGO είχε πολφ μικρι 

επίδραςθ ςτθν κινθτοποίθςθ των φοιτθτϊν. Για να υπάρχει καλφτερθ ανάλυςθ των 

δεδομζνων 5 ειδικά επιλεγμζνοι φοιτθτζσ υποβλικθκαν ςε ςυνζντευξθ. Οι απαντιςεισ 

που ζδωςαν δείχνουν ότι οι φοιτθτζσ πραγματικά «ευχαριςτικθκαν» τισ 

δραςτθριότθτεσ με τα LEGO. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ αντικρουόμενεσ ενδείξεισ από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

ζρευνα φαίνεται ότι τα LEGO ζχουν αξία για τθν διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ. Θ 

ζλλειψθ κετικϊν αποτελεςμάτων μπορεί να οφείλεται ςε διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ 

τεχνικζσ δυςκολίεσ, περιοριςμζνοσ χρόνοσ, μικρό δείγμα φοιτθτϊν, όμωσ ςε καμία 

περίπτωςθ τα αποτελζςματα αυτά δεν ςθμαίνουν ότι τα LEGO δεν ζχουν παιδαγωγικι 

αξία. 

Το 2010 ο Nicolas Gold ςτθν εργαςία του  “Motivating students in software 

engineering group projects” παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ των LEGO ςτο 

μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ ςτο κολζγιο  King’s College London. 

Θ αρχικι πρόκεςθ του ερευνθτι ιταν να βρει ζνα τρόπο να αυξιςει τθν εςωτερικι 

κινθτοποίθςθ (Intrinsic interest) των μακθτϊν χρθςιμοποιϊντασ κάποιο κιτ ρομποτικισ. 

Ππωσ αναφζρει ο ίδιοσ:  «student motivation and engagement with courses is a well-

known problem and challenge in higher education, particularly in technical subjects». 

Στο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν του ςυγκεκριμζνου κολλεγίου προβλεπόταν θ ανάπτυξθ 

λογιςμικοφ από ομάδεσ εργαςίασ. Σκοπόσ ιταν να ειςαγάγει τουσ μακθτζσ ςτο πνεφμα 
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τθσ ομαδικισ εργαςίασ μζςα από τθν καταςκευι κάποιου ςυςτιματοσ. Ο ερευνθτισ 

αποφάςιςε τθν ειςαγωγι κιτ ρομποτικισ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ. Ενϊ θ 

ουςία παραμζνει θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ, τα ρομπότ χρθςιμοποιοφνται ςαν πλατφόρμα 

κινθτοποίθςθσ και τομζασ εναςχόλθςθσ. 

Τα ερευνθτικά δεδομζνα ςυγκεντρϊκθκαν από ερωτθματολόγια ςτα πλαίςια του 

μακιματοσ, από τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ μακθτζσ και από τισ αναφορζσ των 

μακθτϊν. Από τα δεδομζνα αυτά αλλά και τθν εμπειρία των μακθμάτων προζκυψαν 

ςυμπεράςματα ςε ςχζςθ με τισ δυςκολίεσ και τα τεχνικά και οργανωτικά προβλιματα  

του μακιματοσ. Τα ςυμπεράςματα αυτά χρθςιμοποιικθκαν ϊςτε να επαναςχεδιαςτεί 

το μάκθμα με καλφτερο τρόπο. 

Πςον αφορά τθν αρχικι πρόκεςθ του ερευνθτικι να αυξιςει τθν εμπλοκι των 

μακθτϊν, αυτι ςτζφκθκε με επιτυχία αφοφ όπωσ προκφπτει από τθν επίςθμθ αλλά και 

ανεπίςθμθ ανατροφοδότθςθ  οι κινθτοποίθςθ των μακθτϊν ιταν ιδιαίτερα αυξθμζνθ. 

Με τον παράγοντα τθσ κινθτοποίθςθσ αςχολείται και θ ζρευνα των Pauline Mosley & 

Richard Kline το 2006. Στο πανεπιςτιμιο Pace ςτο Pleasantville τθσ Νζασ Υόρκθσ οι 

φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκιςουν ζνα μάκθμα που ςχετίηεται με τθν 

παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν μάκθςθσ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ προςφζρονται ςε 

τοπικοφσ οργανιςμοφσ ι ςχολεία. Στα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ, οι φοιτθτζσ ςε ζνα 

από τα πολλά ςενάρια παροχισ υπθρεςιϊν, διδάςκουν τθν τεχνικι επίλυςθσ 

προβλθμάτων ςε κακθγθτζσ και μακθτζσ ςχολείων μζςθσ εκπαίδευςθσ με τθ χριςθ του 

κιτ ρομποτικισ τθσ Lego. 

Στόχοσ του καινοτόμου αυτοφ μακιματοσ είναι: 

 Να φζρει τουσ φοιτθτζσ ςε επαφι με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθν μθχανικι 

μζςα από τθν εναςχόλθςθ με project ρομποτικισ. 

 Να ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ να εξερευνιςουν μια ευρεία περιοχι επιςτθμϊν, 

όπωσ θ φυςικι, θ πλθροφορικι, τα μακθματικά, θ βιολογία, θ μθχανικι και θ 

τζχνθ με μοναδικό προαπαιτοφμενο το μάκθμα ειςαγωγι ςτθν πλθροφορικι. 

 Να εμπλζξει τουσ μακθτζσ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςφοράσ ςτθν τοπικι 

κοινωνία τουσ και ςε προκλιςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων. 
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 Να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ να επιδείξουν τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςε ζννοιεσ 

ρομποτικισ, είτε διδάςκοντασ αυτζσ ςε λζςχεσ ςχολείων, είτε εκπαιδεφοντασ 

κακθγθτζσ που κζλουν να δθμιουργιςουν τζτοιεσ λζςχεσ ςτα ςχολεία τουσ. 

Τισ 7 πρϊτεσ εβδομάδεσ οι φοιτθτζσ αςχολοφνται με τθν πραγματοποίθςθ κάποιων 

εργαςτθριακϊν εργαςιϊν που ςχετίηονται με τθν καταςκευι και τον προγραμματιςμό 

των ρομπότ. Τισ υπόλοιπεσ 4 εβδομάδεσ οι φοιτθτζσ ςυναντικθκαν και 

πραγματοποίθςαν project με τουσ μακθτζσ των ςχολείων εντόσ και εκτόσ τάξθσ. 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι το πρόγραμμα παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν μάκθςθσ 

είχε επιτυχία. Οι φοιτθτζσ πζτυχαν πολλοφσ από τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του 

μακιματοσ ενϊ χάρθκαν προςφζροντασ βοικεια ςτουσ μακθτζσ των ςχολείων. Θ 

κινθτοποίθςθ των φοιτθτϊν ιταν ςθμαντικι και ζδειξαν μεγάλθ διάκεςθ να 

αναβακμίςουν τισ δεξιότθτεσ ρομποτικισ όςο και τισ διδακτικζσ τουσ ικανότθτεσ αφοφ 

οι μακθτζσ των ςχολείων κα ςυμμετείχαν ςε διαγωνιςμό ρομποτικισ. 

Οι απαντιςεισ των φοιτθτϊν ςε ερωτθματολόγια τφπου Likert ζδειξαν μεγάλο ποςοςτό 

αποδοχισ ( agree, strongly agree) τόςο των εργαςτθριακϊν εργαςιϊν όςο και τθσ 

κοινωνικισ ςυνειςφοράσ. Τα ςυμπεράςματα των ερευνθτϊν είναι ότι ςτο πρόγραμμα 

επιτεφχκθκαν όλοι οι διδακτικοί ςτόχοι. 

 

4.4.4. Η χρόςη των Lego ωσ εποικοδομητικό εργαλεύο μϊθηςησ. 

 

Το ζργο TERECoP (Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical 

Methods, 2006-2009, http://www.terecop.eu) αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ 

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν με ςτόχο να τουσ καταςτιςει ικανοφσ να 

ενςωματϊςουν τθ χριςθ δραςτθριοτιτων ρομποτικισ ςτθ διδακτικι τουσ μεκοδολογία 

ςαν εποικοδομθτικό εργαλείο μάκθςθσ ικανό να υποςτθρίξει τθν καταςκευι τθσ 

γνϊςθσ από το μακθτι, τθ μάκθςθ μζςω τθσ πράξθσ, τθ μάκθςθ με ενεργό εξερεφνθςθ 

και τθν αφξθςθ των κινιτρων μάκθςθσ του μακθτι ςτισ Φυςικζσ επιςτιμεσ και τθν 

Τεχνολογία. 
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Συντονιςτισ του ζργου είναι θ Ανϊτατθ Σχολι Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ - ΑΣΡΑΛΤΕ (Ραιδαγωγικό Τμιμα). Στο ςυγκεκριμζνο ζργο ςυνεργάηονται 

άλλα 7 Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρφματα: 

 Institut Universitaire de Formation des Maîtres d'Aix-Marseille (Γαλλία), 

 University of Padova, Department of Information Engineering (Λταλία), 

 University οf Piteşti (ουμανία), 

 Charles University Prague, Faculty of Education (Τςεχία), 

 Public University of Navarre (Λςπανία), 

 IT+Robotics (Λταλία), 

 Town Museum of Rovereto (Λταλία). 

 

Θ ςφμπραξθ αυτι εργάηεται για το ςχεδιαςμό μεκοδολογίασ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτθ 

ρομποτικι, για τθν ανάπτυξθ ρομποτικϊν δραςτθριοτιτων και εκπαιδευτικϊν υλικϊν 

και τελικά για το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν. Οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ απευκφνεται περιλαμβάνουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (κυρίωσ αυτοφσ των Φυςικϊν 

επιςτθμϊν, τθσ Ρλθροφορικισ και τθσ Τεχνολογίασ), εκπαιδευτζσ εκπαιδευτικϊν και 

ερευνθτζσ ςτο χϊρο αυτό. 

Εκπαιδευτικι Μεκοδολογία 

Θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία που υιοκετικθκε κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ 

είναι εποικοδομιτιςτικι (constructivist) από τθν άποψθ ότι εςτιάηει ςε εκπαιδευτικζσ 

εμπειρίεσ που βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ-εκπαιδευτζσ να «χτίςουν» τθ δικι τουσ 

κατανόθςθ για τθν τεχνολογικι και εκπαιδευτικι πλευρά τθσ εκπαιδευτικισ 

ρομποτικισ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι δεν είναι κακόλου εφκολο να αλλάξει κανείσ τθν 

ςυμπεριφορά/ςτάςθ των κακθγθτϊν (Fullan, 1991) και ιςχφει το ρθτό ότι «οι κακθγθτζσ 

διδάςκουν όπωσ διδάχτθκαν και οι ίδιοι και όχι όπωσ τουσ λζει κάποιοσ να διδάξουν». 

Ζτςι οι ςχεδιαςτζσ του προγράμματοσ δθμιοφργθςαν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ 

οποίεσ οι κακθγθτζσ κα μποροφςαν να μεταφζρουν αργότερα ςτισ τάξεισ τουσ. 

Από κεωρθτικι άποψθ, θ επαγγελματικι επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν που ςτθρίηεται 

ςτον εποικοδομιτιςμό κα πρζπει να δίνει τον απαραίτθτο χρόνο ςε αυτοφσ ϊςτε να 
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απαντιςουν ςε καίρια ερωτιματα που αφοροφν τθ μάκθςθ (π.χ. είναι θ μάκθςθ μια 

εποικοδομιτιςτικι διαδικαςία;), τθν διδαςκαλία (π.χ. είναι ο δάςκαλοσ διαχειριςτισ ι 

«διευκολυντισ» και ποια είναι θ κατανόθςθ του για το περιεχόμενο διδαςκαλίασ;) και 

τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ (π.χ. είναι ο εποικοδομιτιςμόσ θ καταλλθλότερθ 

προςζγγιςθ για τθν δικι τουσ μάκθςθ;). 

Θ ςχεδίαςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων βαςιςμζνων ςτθ ρομποτικι ςτθρίηεται από 

τθν πλευρά των κεωριϊν μάκθςθσ ςτον εποικοδομιτιςμό και ςτον καταςκευαςτικό 

εποικοδομιτιςμό, ενϊ από τθν πλευρά τθσ ςτρατθγικισ ςτθν μζκοδο Project (PjBL-

Project Based Learning) θ οποία κεωρείται θ καταλλθλότερθ για το ςκοπό αυτό. Αυτό 

ςυμβαίνει γιατί τα χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου αυτισ ταιριάηουν με το κεωρθτικό 

πλζγμα των παραπάνω κεωριϊν μάκθςθσ: 

 Μακθτοκεντρικό περιβάλλον 

 Συνεργαςία 

 Αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ 

 Ρολλαπλοί τρόποι εργαςίασ 

 Διαχείριςθ χρόνου 

 Καινοτομικι αξιολόγθςθ 

 

4.5. Διατφπωςθ ερευνθτικϊν Ερωτθμάτων 

 

Σφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν των ΕΡΑΛ, προβλζπεται θ διδαςκαλία 

του «Ρρογραμματιςμοφ Υπολογιςτϊν» ςτθν Γ’ Τάξθ των ειδικοτιτων Ρλθροφορικισ και 

Θλεκτρονικισ. Στο ΑΡΣ του τομζα τθσ Ρλθροφορικισ το μάκθμα, που αναφζρεται ωσ  

«Στοιχεία Ρρογραμματιςμοφ ςε γραφικό περιβάλλον», διαιρείται ςε 4 άξονεσ-ενότθτεσ: 

Α) Ανάλυςθ Ρροβλιματοσ, Β) Σχεδίαςθ και ανάπτυξθ αλγορίκμων, Γ) Υλοποίθςθ ςε 

προγραμματιςτικό περιβάλλον, Δ) Αξιολόγθςθ-Τεκμθρίωςθ Ρρογράμματοσ 
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Ο γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι: να αποκτιςει ο μακθτισ ικανότθτεσ 

μεκοδολογικοφ χαρακτιρα, να μπορεί να επιλφει απλά προβλιματα και να 

αναπτφςςει απλζσ εφαρμογζσ ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον. 

Μερικοί από τουσ ειδικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του μακιματοσ είναι ο μακθτισ να ζχει 

τθν ικανότθτα να: 

 Εντοπίηει τισ απαιτιςεισ ενόσ προβλιματοσ και να διακρίνει τα όρια του. 

 Διακρίνει τα μζρθ του προβλιματοσ 

 Μπορεί να διατυπϊνει αλγορικμικά τθ διαδικαςία επίλυςθσ του προβλιματοσ 

 Υλοποιεί τον αλγόρικμο με χριςθ μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ 

 Ζχει ευχζρεια ςτθ χριςθ δομϊν ελζγχου τθσ ροισ του προγράμματοσ 

 Κάνει ζλεγχο και εκςφαλμάτωςθ του προγράμματοσ 

Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ζδειξε ότι τα Lego Mindstorms ζχουν χρθςιμοποιθκεί για 

τθν διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ αλλά και για τθν εκμάκθςθ 

γλωςςϊν προγραμματιςμοφ (π.χ. Java, C++) 

Το ερϊτθμα που προκφπτει είναι αν τα LEGO Mindstorms μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν επίτευξθ γενικϊν και ειδικϊν ςτόχων του μακιματοσ «Ρρογραμματιςμόσ 

Υπολογιςτϊν» όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο ΑΡΣ του τομζα τθσ Ρλθροφορικισ. 

Στθ τεχνικι εκπαίδευςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν χρθςιμοποιείται ςε μεγάλο 

βακμό θ γλϊςςα Visual Basic. Θ ανάπτυξθ των προγραμμάτων γίνεται ςε ζνα 

επαγγελματικό περιβάλλον και τα προβλιματα που καλοφνται να λφςουν οι μακθτζσ 

είναι προβλιματα επεξεργαςίασ αρικμϊν και ςυμβόλων. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι ο 

ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ διδαςκαλίασ δθμιουργεί ζναν αναςταλτικό παράγοντα ςτθν 

εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ. 

Το προγραμματιςτικό περιβάλλον εργαςίασ των LEGO είναι ζνα γραφικό περιβάλλον 

ςτο οποίο οι εντολζσ υλοποιοφνται ςε μορφι Block χωρίσ να χρειάηεται θ ςυγγραφι 

προγράμματοσ ςε κϊδικα. Ραρόλα αυτά ςτα πλαίςια του μακιματοσ είναι απαραίτθτθ 

και θ εκμάκθςθ κάποιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ γενικοφ ςκοποφ. 
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Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ζδειξε επίςθσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιικθκαν τα LEGO Mindstorms για τθν ενίςχυςθ τθσ μακθςιακισ 

κινθτοποίθςθσ και εμπλοκισ ςε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Βάςθ των παραπάνω προκφπτουν τα εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: 

Ε.Ε.1: Μποροφν τα LEGO Mindstorms να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ του γενικοφ 

ςκοποφ του μακιματοσ «Ρρογραμματιςμόσ Υπολογιςτϊν» που είναι θ ανάπτυξθ 

ικανοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα, και θ επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων ςε 

προγραμματιςτικό περιβάλλον; 

Ε.Ε.2: Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το προγραμματιςτικό περιβάλλον 

Mindstorms Educational NXT-G να τουσ βοθκιςει να μεταφζρουν γνϊςεισ 

προγραμματιςτικϊν δομϊν  ςε ζνα επαγγελματικό περιβάλλον προγραμματιςμοφ όπωσ 

αυτό τθσ Visual Basic; 

Ε.Ε.3: Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το κιτ ρομποτικισ LEGO Mindstorms να 

ενιςχφςει τθν εμπλοκι των μακθτϊν  ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του 

προγραμματιςμοφ; 

 

4.5.1. Εξειδίκευςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 

 

4.5.1.1. Δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ – Βαςικζσ προγραμματιςτικζσ δομζσ 

 

Ο δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ (Dijkstra, 1976) αποτελεί βαςικι ζννοια ςτο πλαίςιο τθσ 

διδαςκαλίασ του προγραμματιςμοφ, κυρίωσ όςον αφορά το διαδικαςτικό (procedural) 

προγραμματιςτικό παράδειγμα. Ζνα από τα ςθμαντικότερα κζματα που προςπάκθςε 

να μελετιςει θ προςζγγιςθ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ ιταν θ ςυγγραφι 

προγραμμάτων που δεν περιζχουν τθν εντολι GOTO , θ οποία οδθγεί ςε διακλαδϊςεισ 

του προγράμματοσ που είναι δφςκολο να ελεγχκοφν ςτθν ςυνζχεια. Στόχοσ του 

δομθμζνου προγραμματιςμοφ είναι να αλλάξει τθ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ 

από μια επίπονθ λειτουργία δοκιμισ και λάκουσ ςε μια ποιοτικι και ελεγχόμενθ 
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λειτουργία. Θ κφρια ιδζα  είναι θ χρθςιμοποίθςθ βαςικϊν δομϊν  για τθ δθμιουργία 

πολφπλοκων προγραμμάτων και θ αποφυγι αλμάτων μζςα ςτον κϊδικα. 

Για να πετφχει τουσ ςτόχουσ του ο δομθμζνοσ προγραμματιςμόσ  χρθςιμοποιεί λογικζσ 

δομζσ προγραμματιςμοφ ςε τρεισ βαςικοφσ τφπουσ, οι οποίοι είναι επαρκείσ για τθν 

καταςκευι οποιουδιποτε αλγόρικμου: 

 Τθν ακολουκία ι διαδοχι (sequence). 

 Τθν επιλογι (selection) ι ζλεγχο ι απόφαςθ (decision). 

 Τθν επανάλθψθ (iteration) ι επαναλθπτικι διαδικαςία ι βρόχο (loop). 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι οι δομζσ επιλογισ και επανάλθψθσ αποτελοφν 

βαςικζσ ζννοιεσ, θ κατάκτθςθ των οποίων  ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι ςυγγραφι 

προγραμμάτων. 

Ζτςι το δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα αναδιατυπϊνεται ωσ εξισ: 

Ε.Ε.2: Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το προγραμματιςτικό περιβάλλον 

Mindstorms Educational NXT-G να τουσ βοθκιςει να μεταφζρουν γνϊςεισ των  

προγραμματιςτικϊν δομϊν επιλογισ και επανάλθψθσ ςε ζνα επαγγελματικό 

περιβάλλον προγραμματιςμοφ όπωσ αυτό τθσ Visual Basic; 

 

4.5.1.2. Εμπλοκι (Engagement) 

 

Θ ζννοια τθσ εμπλοκισ ςτθ μάκθςθ είναι πολυδιάςτατθ και διαπλζκεται δυναμικά με 

παράγοντεσ που αναφζρονται ςτα ςυναιςκιματα, τισ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ και τθ 

ςυμπεριφορά (Finn, 1989 – Connell, 1990 – Connell & Wellborn, 1991). Ο 

ςυναιςκθματικόσ παράγοντασ ςχετίηεται με ζννοιεσ όπωσ θ αυτοαποτελεςματικότθτα, θ 

προςδοκία, το ενδιαφζρον, θ ανάμειξθ, ο κεωροφμενοσ ζλεγχοσ, θ αυτονομία, το 

αίςκθμα του «ανικειν». Ο μακθτισ που δεν εμπλζκεται δεν ζχει το αίςκθμα τθσ 

δζςμευςθσ και του ανικειν. Το γνωςτικό ςτοιχείο περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ 

ςτρατθγικϊν μάκθςθσ, ςκζψθσ και επίλυςθσ προβλιματοσ. Ο παράγοντασ τθσ 

ςυμπεριφοράσ αναφζρεται κυρίωσ ςτθν ςυμμόρφωςθ ςτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ, 
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ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςτθν τάξθ και ςτθν ςυμμετοχι ςε μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Ο όροσ που περιγράφει καλφτερα αυτι τθ μορφι εμπλοκισ είναι «εμπλοκι ςτο 

μακθςιακό ζργο» και χρθςιμοποιείται για να αναφερκεί ςτθν γνωςτικι διαδικαςία, τθν 

ενεργό ςυμμετοχι, και τθν ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν ςε ςυγκεκριμζνα 

μακθςιακά ζργα. Σφμφωνα με τουσ Blumenfeld et al (2004) αυτόσ ο οριςμόσ 

προχποκζτει τθν χριςθ τριϊν αλλθλζνδετων μεταξφ τουσ κριτθρίων που αποτιμοφν τα 

επίπεδα εμπλοκισ των μακθτϊν: 

I. Γνωςτικά κριτιρια, που ζχουν ωσ δείκτθ τθν ζκταςθ και τθν κατανάλωςθ 

διανοθτικισ προςπάκειασ ςτα μακθςιακά ζργα (π.χ., προςπάκειεσ των μακθτϊν 

να ενςωματϊςουν τθν νζα γνϊςθ μζςα ςε παλιότερα γνωςτικά ςχιματα και να 

κακοδθγιςουν τθν κατανόθςθ τθσ εργαςίασ τουσ μζςω τθσ χριςθσ γνωςτικϊν 

και μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν). Θ γνωςτικι εμπλοκι περιλαμβάνει τθν 

φπαρξθ μακθςιακϊν ςτόχων και εςωτερικϊν κινιτρων του μακθτι, τθν 

αυτορρφκμιςθ και τθν ικανότθτα εφαρμογισ ςτρατθγικϊν. 

II. Συμπεριφοριςτικά κριτιρια, με δείκτθ το βακμό τθσ ενεργθτικισ ανταπόκριςθσ 

ςτα μακθςιακά ζργα που παρουςιάηονται (π.χ., ενεργόσ ανταπόκριςθ των 

μακθτϊν ςε μια προθγθκείςα διδαςκαλία όπωσ είναι θ διατφπωςθ ςχετικϊν 

ερωτιςεων, θ επίλυςθ προβλθμάτων και θ ςυμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ με τουσ 

δαςκάλουσ και τουσ ςυμμακθτζσ) 

III. Συναιςκθματικά κριτιρια, με δείκτθ το επίπεδο επζνδυςθσ των μακθτϊν και των 

ςυναιςκθματικϊν τουσ αντιδράςεων ςτα μακθςιακά ζργα (π.χ., υψθλά επίπεδα 

ενδιαφζροντοσ ι κετικζσ ςτάςεισ προσ τα μακθςιακά ζργα). 

Υςτερα από τον παραπάνω οριςμό τθσ εμπλοκισ το 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα 

αναδιατυπϊνεται ωσ εξισ: 

Ε.Ε.3: Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το κιτ ρομποτικισ LEGO Mindstorms να 

ενιςχφςει τθν γνωςτικι, ςυμπεριφοριςτικι και ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν  

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του προγραμματιςμοφ; 
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4.6. Ερευνθτικι μεκοδολογία – Ερευνθτικζσ υποκζςεισ 

 

4.6.1. Ποιοτικι ζρευνα. 

 

 Σφμφωνα με ζνα γενικό οριςμό, ποιοτικι ζρευνα κεωρείται θ ερμθνευτικι μελζτθ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου κζματοσ, ςτθν οποία ο ερευνθτισ ζχει κεντρικι κζςθ ςτον τρόπο με τον 

οποίο το κζμα περιγράφεται και ςθμαςιοδοτείται (Banister, Burman, Parker, Taylor & 

Tindall, 1994). Θ λζξθ «ποιοτικι» υπονοεί τθν ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα των οντοτιτων 

που μελετϊνται και ςτισ διεργαςίεσ και τα νοιματα τα οποία δεν μποροφν να 

μελετθκοφν πειραματικά ι να μετρθκοφν ςε ςυνάρτθςθ με τθν ποςότθτα, το βακμό, 

τθν ζνταςθ ι τθ ςυχνότθτα τουσ. 

Οι κφριεσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ποιοτικι ζρευνα είναι θ παρατιρθςθ, οι 

ςυνεντεφξεισ και θ ανάλυςθ γραπτοφ υλικοφ. 

Ραρατιρθςθ:  

Στθν προςπάκεια του να εξερευνιςει το «φυςικό περιβάλλον», θ παρουςία του 

ερευνθτι πρζπει να είναι όςο το δυνατόν διακριτικότερθ ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάςει 

τθν κατάςταςθ προσ μελζτθ. Γι’ αυτό ο ερευνθτισ ςυνικωσ αναλαμβάνει ζνα ρόλο που 

αναγνωρίηεται μζςα ςτο περιβάλλον ενόσ οργανιςμοφ (π.χ. ςχολείο) ι μιασ ομάδασ (π.χ. 

ςυμμορίασ). Ερευνθτζσ, για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, ζχουν υποδθκεί ρόλουσ όπωσ 

αυτόσ του κακθγθτι, του μζλουσ ςυμμορίασ, του μακθτι, του γυμνιςτι, του χίπυ και 

του φοιτθτι ιατρικισ. 

Ρολλζσ φορζσ δεν είναι δυνατό ο ερευνθτισ να αναλάβει κάποιο ρόλο, οπότε τότε θ 

παρατιρθςθ είναι μθ ςυμμετοχικι. Ζνα μάκθμα μπορεί να παρατθρθκεί από τα πίςω 

κρανία, ενϊ μια παιδικι χαρά ζξω από τα όρια τθσ. 

Ερευνθτζσ που κζλουν μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτθν ςυλλογι δεδομζνων υιοκετοφν τθν 

ςυςτθματικι παρατιρθςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει ζνα πρόγραμμα παρατιρθςθσ 

ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, όπου θ ςυμπεριφορά του υποκειμζνου (π.χ. μακθτισ) 

κωδικοποιείται ςφμφωνα με προαποφαςιςμζνεσ παραμζτρουσ. 
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Ρλεονεκτιματα τθσ ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ είναι: 

 Είναι ςε μεγάλο βακμό αντικειμενικι και ελαχιςτοποιεί τθν επίδραςθ από τθν 

πλευρά του παρατθρθτι. 

 Θ αξιοπιςτία είναι μεγάλθ, ςε ποςοςτό 80%. 

 Γενικευςιμότθτα: όταν ζχεισ φτιάξει ζνα εργαλείο, μπορείσ να το 

χρθςιμοποιιςεισ ςε μεγαλφτερα δείγματα. 

 Είναι ακριβισ. Δεν επιτρζπει άςκοπθ παρατιρθςθ ι ανακατωςοφρα. 

 Ρροβλζπει μια δομι για τθν ζρευνα. 

Συνεντεφξεισ: 

Ζνα μεγάλο ποςοςτό δεδομζνων προκφπτουν μζςα από τθ ςυνομιλία με τουσ 

ανκρϊπουσ, είτε ςε μορφι τυπικισ ςυνζντευξθσ, είτε ςε ςυνικθ κουβεντοφλα. Για να 

μπορζςουμε ςε μια ςυνζντευξθ να ειςχωριςουμε ςτο «βάκοσ» τθσ πραγματικότθτασ 

τθσ κατάςταςθσ προσ μελζτθ, είναι ςθμαντικό για τον ερευνθτι να μπορεί να ταυτιςτεί 

με τον ερωτοφμενο και να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του. Επίςθσ πρζπει να είναι 

διακριτικόσ και να μθν τον επθρεάηει. 

Θ καλφτερθ τεχνικι είναι αυτι τθσ μθ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ. Ο ερευνθτισ ζχει 

κάποιεσ γενικζσ ιδζεσ για τα κζματα προσ ςυηιτθςθ, αλλά μπορεί και να κρατά 

ςθμειϊςεισ για κζματα που προκφπτουν κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ. Υπάρχουν 

κάποιεσ τεχνικζσ που κα βοθκιςουν ςτθν διαφγεια, το βάκοσ και τθν αξιοπιςτία τθσ 

ςυνζντευξθσ: 

 Ζλεγχοσ για προφανείσ αντικζςεισ, αςυνζχειεσ, ατεκμθρίωτεσ αναφορζσ, 

υπερβολζσ και αντιφατικότθτεσ (π.χ. «Ναι, αλλά πριν λίγο δεν είπεσ ότι…»). 

 Αναηιτθςθ τθσ γνϊμθσ του ερωτοφμενου(π.χ. «Ροια είναι θ γνϊμθ ςου για…»). 

 Ηιτθςθ διευκρινιςεων (π.χ. «Τι εννοείσ όταν λεσ ότι…»). 

 Ηιτθςθ εξθγιςεων, εναλλακτικϊν προτάςεων (π.χ. Κα μποροφςεσ να πεισ 

επίςθσ ότι…»). 

 Ζλεγχοσ ςυγκρίςεων (π.χ. «Ρωσ ςχετίηεται αυτό που είπεσ με…». 

 Ζκφραςθ δυςπιςτίασ ι ζκπλθξθσ (π.χ. «Δεν το πιςτεφω…» ι «Αλικεια;») . 

 Συχνι ανακεφαλαίωςθ (π.χ. «Αυτό δθλ που κεσ να πεισ είναι ότι…») κ.α. 
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Ο ερευνθτισ πρζπει να είναι ενεργόσ ακροατισ και να δείχνει ότι δίνει προςοχι ςτα 

λεγόμενα του ςυνεντευξιαηόμενου. Ρρζπει να τον κρατά μζςα ςτο κζμα. Μπορεί να 

αναφζρει δικζσ του εμπειρίεσ ϊςτε να τον ενκαρρφνει. Κα λζγαμε ότι μια μθ δομθμζνθ 

ςυνζντευξθ είναι μια διαδικαςία που αναηθτά τθν αλικεια με τθν ςυνειςφορά και των 

δφο πλευρϊν. Θ απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ κουβζντασ δθμιουργεί τθν δυνατότθτα για 

επιπλζον ανάλυςθ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

Ππωσ και με τθν παρατιρθςθ, ο ερευνθτισ μπορεί να επικεντρϊςει τθν ςυνζντευξθ ςε 

ςυγκεκριμζνα πράγματα που κζλει να γνωρίηει. Εδϊ κα ιταν προτιμότερθ μια 

δομθμζνθσ μορφισ ςυνζντευξθ. Ο ερευνθτισ ελζγχει τθν δομι τθσ ςυνζντευξθσ και οι 

ερωτιςεισ είναι προαποφαςιςμζνεσ. Αυτό βζβαια ςθμαίνει ότι θ κουβζντα είναι 

λιγότερο «φυςικι». Σε πολλζσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ 

όπου οι ερωτιςεισ είναι ςυγκεκριμζνεσ αλλά επιδζχονται περιςςότερο ανοιχτοφ τφπου 

απαντιςεισ. 

Γραπτό υλικό: 

Τα γραπτά κείμενα είναι μια χριςιμθ πθγι δεδομζνων ςτθν ποιοτικι ζρευνα, αλλά 

χρειάηεται προςοχι ςτθν επεξεργαςία τουσ. Κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται επίςθμα 

ζγγραφα, προςωπικά ζγγραφα και ερωτθματολόγια. 

Επίςθμα ζγγραφα κεωροφνται τα αρχεία, τα χρονοδιαγράμματα, τα ςχζδια μακιματοσ 

και οι ςθμειϊςεισ, τα εμπιςτευτικά κείμενα για τουσ μακθτζσ, οι εφθμερίδεσ, τα 

θμερολόγια (reflective journals), τα απουςιολόγια, οι καταςτάςεισ βακμολογίασ, οι 

αναρτιςεισ ςε πίνακεσ ανακοινϊςεων, τα διαγωνίςματα, οι ςθμειϊςεισ ςτον πίνακα, οι 

φωτογραφίεσ κ.α. Πλα αυτά μποροφν να προςφζρουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ χωρίσ 

όμωσ να είναι πάντα αντικειμενικζσ. Κάκε φορά πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το γενικότερο πλαίςιο ςτο οποίο δθμιουργικθκαν. 

Ρροςωπικά ζγγραφα κεωροφνται τα θμερολόγια (diaries), οι αςκιςεισ των μακθτϊν, 

προςωπικι αλλθλογραφία και ςθμειϊςεισ. Πλα αυτά αποτελοφν αντανάκλαςθ τθσ 

πραγματικότθτασ και δίνουν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ςυμπεριφορά, τθν 

κουλτοφρα και τισ προοπτικζσ των μακθτϊν και των κακθγθτϊν. 
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Τα ερωτθματολόγια αποτελοφν ιδιαίτερθ περίπτωςθ ποιοτικισ ζρευνασ αφοφ 

υποβάλλον τα υποκείμενα ςε ςυγκεκριμζνα ερεκίςματα και δεν προκαλοφν «φυςικι» 

ςυμπεριφορά. Πμωσ, είναι πολφ χριςιμα, ειδικά όταν πρζπει να ςυλλζξουμε 

πλθροφορίεσ από μεγάλο δείγμα κάτι που δεν είναι εφικτό με τθν ςυνζντευξθ. Οι 

πλθροφορίεσ που μασ δίνουν είναι βζβαια περιοριςμζνεσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ γκάμα 

κεμάτων. 

4.6.2. Πείραμα Πεδίου (Field experiment) 

 

Ππωσ φαίνεται και από τθν ονομαςία, το πείραμα πεδίου είναι ζνα πείραμα που 

πραγματοποιείται εκτόσ εργαςτθριακοφ περιβάλλοντοσ, μζςα ςτον πραγματικό κόςμο. 

Αντίκετα με τθ μελζτθ περίπτωςθσ και τθν μελζτθ παρατιρθςθσ, το πείραμα πεδίου 

ακολουκεί όλα τα βιματα τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου, κζτοντασ ερευνθτικά 

προβλιματα και υποκζςεισ. Πμωσ, όπωσ και ςτα εργαςτθριακά πειράματα, τα 

υποκείμενα τθσ ζρευνασ χωρίηονται ςε ομάδα παρζμβαςθσ και ομάδα ελζγχου. 

Το φανερό πλεονζκτθμα μιασ μελζτθσ πεδίου είναι ότι είναι πρακτικι και επιτρζπει τον 

πειραματιςμό. Ζνασ βιολόγοσ που μελετά ζνα οικοςφςτθμα δεν μπορεί φυςικά να το 

μεταφζρει ςτο εργαςτιριο του γι’ αυτό το πείραμα πεδίου είναι ο μοναδικόσ 

ρεαλιςτικόσ ερευνθτικόσ τρόποσ ςε πολλά επιςτθμονικά πεδία. Ζνα πρόβλθμα που 

δθμιουργείται ςε τζτοιου είδουσ πειράματα είναι θ πικανότθτα ζλλειψθσ ομάδασ 

ελζγχου κακϊσ και θ πλθκϊρα μεταβλθτϊν που πρζπει να εξαλειφκοφν. 

Γεωλόγοι, κοινωνικοί επιςτιμονεσ και περιβαλλοντικοί βιολόγοι χρθςιμοποιοφν 

πειράματα πεδίου ωσ μζροσ τθσ κακθμερινισ εργαςίασ τουσ. 

 

4.6.3. Επιλογι μεκοδολογίασ 

 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ κα υλοποιθκεί θ μεκοδολογία του πειράματοσ πεδίου 

(field experiment) ςε ςυνδυαςμό με μεκοδολογικά ςτοιχεία ποιοτικοφ τφπου. Για το 

πείραμα πεδίου κα ςυγκροτθκοφν μια ομάδα ελζγχου και μια πειραματικι ομάδα. 
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Θ ομάδα ελζγχου κα διδαχκεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ ακολουκϊντασ τον 

παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ, ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ Visual Basic, 

αλλά και ςτο Excel με χριςθ VB for Applications. 

Θ πειραματικι ομάδα παράλλθλα με τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ κα 

αςχολθκεί και με ζνα Project με τθ χριςθ του κιτ ρομποτικισ LEGO. Το Project αυτό κα 

ενςωματωκεί ςτισ υπάρχουςεσ διδακτικζσ ϊρεσ που προβλζπει το ωρολόγιο αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

4.6.3.1. 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα 

 

Πςον αφορά το 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα κα ακολουκθκεί ζρευνα ποιοτικισ μορφισ ςτθν 

πειραματικι ομάδα. 

Μζκοδοι ποιοτικισ ζρευνασ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι θ παρατιρθςθ, θ άτυπθ 

κουβζντα με τουσ μακθτζσ και το γραπτό υλικό: θ παρατιρθςθ κα αφορά τον τρόπο 

εργαςίασ των μακθτϊν και τθ δυνατότθτα να φζρουν εισ πζρασ το πρόβλθμα που κα 

τουσ ανατεκεί. Το γραπτό υλικό κα είναι μια ομαδικι αναφορά των μακθτϊν ςε ςχζςθ 

με τισ αποφάςεισ που πιραν, τον τρόπο που αντιμετϊπιςαν το δεδομζνο πρόβλθμα, τισ 

λφςεισ που ζδωςαν και γενικότερα τθ μεκοδολογία που ακολοφκθςαν για τθν επίτευξθ 

του ςτόχου τουσ. 

Δφο είναι τα βαςικά ςθμεία ςτα οποία κα δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία: 

 Μεκοδολογία εργαςίασ 

 Ροςοςτό επιτυχίασ τθσ ολοκλιρωςθσ του Project 

 

4.6.3.2. 2ο και 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα 

 

Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςε ςχζςθ με το 2ο και 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα κα 

διεξαχκεί ποςοτικι ζρευνα με χριςθ pre-test και post-test. 

Συγκεκριμζνα όςον αφορά το 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα το ερευνθτικό εργαλείο που κα 

χρθςιμοποιθκεί κα είναι γραπτι δοκιμαςία (test) το οποίο κα δοκεί τόςο ςτθν ομάδα 
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ελζγχου όςο και ςτθν πειραματικι ομάδα μετά τθν διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ (post-test). 

Πςον αφορά το 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα το ερευνθτικό εργαλείο που κα χρθςιμοποιθκεί 

κα είναι ερωτθματολόγιο. Τα ερωτθματολόγια κα ςυμπλθρωκοφν και από τισ δφο 

ομάδεσ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ (pre-test & post-test). 

Στθν ποςοτικι ζρευνα, όπωσ είναι γνωςτό, διατυπϊνονται ερευνθτικζσ υποκζςεισ αντί 

για ερευνθτικά ερωτιματα. 

Ερευνθτικζσ υποκζςεισ: 

Ε.Τ.1: Υπάρχει διαφορά ςτθν κατάκτθςθ των διδακτικϊν ςτόχων που αφοροφν τισ 

ζννοιεσ τθσ δομισ επιλογισ και επανάλθψθσ από τουσ μακθτζσ, όταν χρθςιμοποιοφνται 

τα Lego Mindstorms ωσ μζροσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

Ε.Τ.2: Υπάρχει διαφορά ςτα επίπεδα μακθςιακισ εμπλοκισ (γνωςτικισ, 

ςυμπεριφοριςτικισ, ςυναιςκθματικισ) των μακθτϊν, όταν χρθςιμοποιοφνται τα Lego 

Mindstorms ωσ μζροσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

 

4.7. Ερευνθτικά εργαλεία 

 

4.7.1. Μζτρθςθ τθσ εμπλοκισ 

 

Οι πρϊτεσ μελζτεσ που ζγιναν πάνω ςε κζματα εμπλοκισ ςυχνά εςτίαηαν ςτον χρόνο 

απαςχόλθςθσ ςε κάποια εργαςία (Fisher, et al, 1980; Brophy, 1983). Ριο πρόςφατα 

όμωσ ζχουν εμφανιςτεί και άλλοι οριςμοί. Ο όροσ «μακθτικι εμπλοκι» ζχει 

χρθςιμοποιθκεί για να ερμθνεφςει τθν προκυμία των μακθτϊν να ςυμμετζχουν ςε 

δραςτθριότθτεσ ρουτίνασ, όπωσ θ παρακολοφκθςθ ςτθν τάξθ, θ υποβολι αςκιςεων και 

θ ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ του κακθγθτι. Για παράδειγμα ο Natriello (1984) όριςε 

τθν εμπλοκι ωσ «…ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ που αποτελοφν μζροσ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ». Αρνθτικοί παράγοντεσ εμπλοκισ ςε αυτι τθν μελζτθ κεωρικθκαν 
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μεταξφ άλλων οι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ από τθν τάξθ, θ αντιγραφι ςτα 

διαγωνίςματα και θ καταςτροφι τθσ ςχολικισ περιουςίασ. 

Ζνασ άλλοσ οριςμόσ εςτιάηει ςε πιο «λεπτοφσ» γνωςτικοφσ, ςυμπεριφοριςτικοφσ και 

ςυναιςκθματικοφσ δείκτεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτι θ 

κατθγοριοποίθςθ αντανακλάται ςτον οριςμό που ζδωςαν οι Skinner & Belmont(1993): 

Οι εμπλεκόμενοι μακθτζσ δείχνουν διαρκι εναςχόλθςθ με τισ μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςυνοδεφεται από κετικά ςυναιςκιματα. Επιλζγουν εργαςίεσ ςτα 

όρια των ικανοτιτων τουσ, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ όταν τουσ δίνεται θ ευκαιρία 

και αςκοφν μεγάλθ προςπάκεια και ςυγκζντρωςθ ςτθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν 

αυτϊν. Σε γενικζσ γραμμζσ δείχνουν κετικά ςυναιςκιματα, όπωσ ο ενκουςιαςμόσ, θ 

αιςιοδοξία, θ περιζργεια και το ενδιαφζρον. 

Το αντίκετο τθσ εμπλοκισ είναι θ δυςαναςχζτθςθ. Οι δυςαρεςτθμζνοι μακθτζσ 

παρουςιάηουν πακθτικότθτα, δεν προςπακοφν ςκλθρά, τα παρατάνε εφκολα, 

βαριοφνται, ςτεναχωριοφνται, αγχϊνονται ι ακόμα και κυμϊνουν μζςα ςτθν τάξθ. 

Απαξιοφν των ευκαιριϊν μάκθςθσ και δθμιουργοφν προβλιματα ςε κακθγθτζσ και 

ςυμμακθτζσ (ςελ 572). 

Από μια άλλθ οπτικι γωνία, οι Pintrich & De Groot (1990) ςυνζδεςαν τα επίπεδα 

εμπλοκισ των μακθτϊν με γνωςτικζσ, μεταγνωςτικζσ και αυτορυκμιςτικζσ ςτρατθγικζσ 

που χρθςιμοποίθςαν για να μάκουν. Θ κινθτοποίθςθ των μακθτϊν, εκτόσ από τισ 

γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ που επζλεξαν να χρθςιμοποιιςουν (επιφανειακζσ ςτρατθγικζσ 

όπωσ θ αποςτικιςθ εναντίον βακιϊν ςτρατθγικϊν όπωσ θ επεξιγθςθ), φάνθκε και από 

τθν επιμονι τουσ ςτισ δφςκολζσ εργαςίεσ. 

Θ χριςθ γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν (π.χ. «Ξαναδιάβαςα πράγματα που 

δεν είχα καταλάβει» και «Ρροςπάκθςα να ςυνδζςω τθ ςθμερινι εργαςία με πράγματα 

που είχα μάκει παλιότερα») κεωροφνται δείκτεσ ενεργοφσ εμπλοκισ, ενϊ «ρθχζσ» 

ςτρατθγικζσ (π.χ. «Ρροςπζραςα το δφςκολο κομμάτι») κεωροφνται επιπόλαια εμπλοκι 

(Meece, Blumefield and Hoyle, 1988). 

Ο πιο κοινόσ τρόποσ για να μετριςει κανείσ τθν μακθςιακι εμπλοκι είναι να λάβει 

πλθροφορίεσ από αναφορζσ των ίδιων των μακθτϊν. Άλλοι τρόποι είναι με χριςθ 
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κλίμακασ αξιολόγθςθσ και λίςτεσ επιλογισ (Checklists) από τουσ κακθγθτζσ, 

παρατθριςεισ, ανάλυςθ τθσ δουλειάσ των μακθτϊν και μελζτεσ περίπτωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ των αναφορϊν, οι μακθτζσ ςυνικωσ ςυμπλθρϊνουν ερωτθματολόγια 

ι απαντοφν ςε δθμοςκοπιςεισ που αφοροφν τθν εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ. 

Ερωτιςεισ που ςχετίηονται με το γνωςτικό κομμάτι τθσ εμπλοκισ, αναφζρονται ςε 

παράγοντεσ όπωσ π.χ. το επίπεδο προςοχισ ι διάςπαςθ τθσ προςοχισ ςτο μάκθμα, θ 

πνευματικι προςπάκεια και θ επιμονι. Επίςθσ υπάρχουν ερωτιςεισ που αξιολογοφν το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα ι τθν εςκεμμζνθ φαςαρία ι τθν κουβζντα για κζματα 

εκτόσ μακιματοσ ωσ δείκτεσ ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ. Θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι 

μετριζται με ερωτιςεισ που εκτιμοφν το ενδιαφζρον και τισ αντιδράςεισ των μακθτϊν 

ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, αν επιλζγουν λιγότερο θ περιςςότερο απαιτθτικζσ 

εργαςίεσ, θ επικυμία τουσ να μάκουν περιςςότερα για κάποιο κζμα και ο 

ενκουςιαςμόσ για ζνα νζο project. 

Οι αναφορζσ αυτζσ πολλζσ φορζσ δίνουν επιπλζον ςτοιχεία όπωσ το γιατί υπάρχει 

αφξθςθ τθσ εμπλοκισ. Ζρευνεσ ζχουν αποδείξει τθν ςχζςθ μεταξφ τθσ κατάκτθςθσ 

γνϊςθσ ι δεξιότθτασ από μια δραςτθριότθτα και των αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν 

μάκθςθσ (Covington, 2000). Άλλεσ ζρευνεσ ζχουν ςυςχετίςει κετικά τον ζλεγχο τθσ 

μάκθςθσ με τθν προςαρμογι ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ (Strickland, 1989; Thompson 

et all, 1998). 

Εκτόσ από τισ αναφορζσ, κάποιεσ μελζτεσ ζχουν χρθςιμοποιιςει κλίμακεσ αξιολόγθςθσ 

για τθν μζτρθςθ τθσ εμπλοκισ. Για παράδειγμα οι Skinner & Belmont  ζφτιαξαν 

κλίμακεσ αξιολόγθςθσ όπου οι κακθγθτζσ βακμολογοφςαν τθν επικυμία των μακθτϊν 

να ςυμμετζχουν ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τισ ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ τουσ ςε αυτζσ. Άλλο παράδειγμα είναι το ερωτθματολόγιο του κακθγθτι 

για τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν μελζτθ, που αναπτφχκθκε από τουσ Sweet, Guthrie 

& Ng (1996) και μετράει παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν μακθςιακι εμπλοκι. 

Θ άμεςθ παρατιρθςθ χρθςιμοποιείται ϊςτε να επιβεβαιωκοφν οι αναφορζσ των 

μακθτϊν, αφοφ αυτζσ τίκενται υπό αμφιςβιτθςθ όταν οι μακθτζσ δεν μποροφν να 

αξιολογιςουν τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ τουσ, τθν ςυμπεριφορά τουσ ι τα 
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ςυναιςκιματα τουσ. Στισ μελζτεσ παρατιρθςθσ, ο παρατθρθτισ ςθμειϊνει αν μια 

ςυμπεριφορά εκδθλϊκθκε ι όχι ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Ανάλυςθ δείγματοσ εργαςίασ του μακθτι μπορεί να δϊςει πλθροφορίεσ για υψθλοφ 

επιπζδου λφςθ προβλιματοσ και μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ. Εργαςίεσ μακθτϊν που 

χρθςιμοποιοφνται είναι τα μακθτικά project, τα portfolios, οι επιδόςεισ, οι εκκζςεισ, τα 

learning journals και τα log files. Θ αποτελεςματικότθτα τζτοιων μεκόδων εξαρτάται 

από τθν χριςθ κατάλλθλα δομθμζνων διαδικαςιϊν που ςυνοδεφονται από ρουμπρίκεσ 

αξιολόγθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ μικροφ αρικμοφ μακθτϊν, θ εςτιαςμζνθ μελζτθ περίπτωςθσ βοθκάει 

ςτθν ςυλλογι λεπτομερϊν περιγραφϊν τθσ μακθτικισ εμπλοκισ. Οι ερευνθτζσ 

ερμθνεφουν επαγωγικά τθν εμπλοκι καταγράφοντασ λεπτομζρειεσ για τθν 

αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν μεταξφ τουσ και με αντικείμενα μζςα ςτθν τάξθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, για τθ μζτρθςθ τθσ εμπλοκισ πρζπει να υπάρχουν διαφορετικά 

μζτρα για το γνωςτικό, ςυμπεριφοριςτικό και ςυναιςκθματικό κομμάτι. Για κάκε 

κομμάτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνασ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω μεκόδων, όταν 

αυτό φυςικά είναι εφικτό ανάλογα με το γενικότερο πλαίςιο ςτο οποίο γίνεται θ 

ζρευνα. 

4.7.2. Καταςκευι του ερωτθματολογίου 

 

Θ επιςκόπθςθ ανζδειξε κάποια εργαλεία για τθν μζτρθςθ τθσ εμπλοκισ: 

(1) The student engagement in the mathematics classroom scale (Kong, Wong & 

Lam, 2003). 

(2) Quantifying School Engagement: Research report ( Finlay K.,National Center for 

School Engagement, 2006) 

(3) Science Motivation Questionnaire (Glynn, Koballa, 2005) 

Για τθν καταςκευι των ερωτθματολογίων χρθςιμοποιικθκαν οι οδθγίεσ από το “A 

Toolkit for Writing Surveys to Measure Student Engagement, Reflective and Responsible 

Learning” τθσ Valerie Ruhe, PhD. Οι οδθγίεσ αυτζσ αποτελοφνται από 3 βιματα: 
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1. Ρροςδιοριςμόσ των Δομικϊν Στοιχείων (Define the Construct). 

2. Επιςκόπθςθ των πρότυπων ερωτθματολογίων (Review the Model Surveys). 

3. Συγγραφι των παραγόντων (Write the items). 

 

1ο ΒΘΜΑ 

Πςον αφορά το 1ο βιμα, θ πρόκεςθ μασ είναι να μετριςουμε τθν μακθςιακι εμπλοκι 

(Student Engagement). Θ εμπλοκι εμπεριζχει 3 δομικά ςτοιχεία (constructs), το 

γνωςτικό (cognitive), το ςυναιςκθματικό (affective) και το ςυμπεριφοριςτικό 

(behavioral) (Finn, 1989, 1993). 

2ο ΒΘΜΑ 

Ραραπάνω φαίνονται οι μελζτεσ που χρθςιμοποιικθκαν ωσ πρότυπα για τθν 

καταςκευι του ερωτθματολογίου: 

Οι Kong, Wong & Lam ςτθν μελζτθ τουσ αναφζρουν τθν κατθγοριοποίθςθ των Connell & 

Wellborn για τουσ τρεισ παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ. 

Γνωςτικι Εμπλοκι 

 

Ευζλικτθ ζναντι Αδιάλλακτθσ επίλυςθσ προβλιματοσ 

(Flexible vs. Rigid Problem Solving) 

Ενεργθτικι ζναντι Ρακθτικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ αποτυχίασ 

(Active vs. Passive Coping with Failure) 

Ανεξάρτθτο ζναντι Εξαρτθμζνου ςτυλ εργαςίασ 

(Independent vs. Dependent Work Styles) 

Ανεξάρτθτθ ζναντι Εξαρτθμζνθσ Κρίςθσ 

(Independent vs. Dependent Judgment) 

Σκλθρι εργαςία ζναντι Χαλαρισ εργαςίασ 

(Preference for Hard Work vs. Preference for Easy Work) 

Συμπεριφοριςτικι Εμπλοκι 
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Συμμετοχι ςτο μάκθμα ζναντι Αδιαφορίασ 

(Class Participation vs. Uninvolvement) 

Εναςχόλθςθ με τθν ανατεκείςα εργαςία ζναντι Εναςχόλθςθσ με άλλα πράγματα 

(On-Task vs. Off-task Behavior) 

Ακαδθμαϊκόσ προςανατολιςμόσ εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων ζναντι Μθ 

Ακαδθμαϊκϊν (Extra-curricular Academically vs. Extra-curricular Non-

Academically Oriented) 

Αναηιτθςθ Επαγγελματικισ Σταδιοδρομίασ (Career Plans) 

Κοπάνεσ (Classes Skipped) 

Κακυςτζρθςθ/Αργοπορία (Tardiness) 

Συναιςκθματικι εμπλοκι 

 

Κυμόσ (Anger), Ενδιαφζρον (Interest), Νευρικότθτα (Nervousness), Ευτυχία 

(Happiness), Λφπθ (Sadness), Ρεριζργεια (Curiosity), Βαρεμάρα 

(Boredom), Απογοιτευςθ (Discouragement), Ενκουςιαςμόσ (Excitement) 

Πίνακασ 3: Θ κατθγοριοποίθςθ των Cornell & Wellborn για τουσ τρεισ παράγοντεσ τθσ 
εμπλοκισ 

 

Οι ερευνθτζσ φςτερα από ςυςτθματικι παρατιρθςθ μακθτϊν ςε ςχολεία τθσ Κίνασ, 

κατζλθξαν ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ. 

Από τθ μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ οι ερευνθτζσ κατζλθξαν ςε τρεισ (3) διαςτάςεισ τθσ 

ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ: προςεκτικότθτα (attentiveness), επιμζλεια (diligence) 

και χρόνοσ που αφιερϊνεται ςε εργαςία (time spent on homework). 

Ρραγματοποιϊντασ ςυνεντεφξεισ με τουσ μακθτζσ και αναλφοντασ τα αποτελζςματα οι 

ερευνθτζσ καταλιγουν ςε τζςςερισ (4) διαςτάςεισ τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ: 

ενδιαφζρον (interest), προςανατολιςμόσ ςτθν επίτευξθ (achievement orientation), 

άγχοσ (anxiety) και ματαίωςθ (frustration). 
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Οι ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ αποδείχκθκε ότι είχαν ςχζςθ με τθν 

γνωςτικι εμπλοκι. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ ζχουν να κάνουν με τεχνικζσ 

απομνθμόνευςθσ, εξάςκθςθ, προετοιμαςία για εξζταςθ, κατανόθςθ των ερωτιςεων, 

ςφνοψθ των κεκτθμζνων γνϊςεων, εξάρτθςθ από τουσ γονείσ, εξάρτθςθ από τουσ 

κακθγθτζσ, ςφνδεςθ νζασ γνϊςθσ με τθν παλιά και ςφνκεςθ τρόπων μάκθςθσ. Οι 

ερευνθτζσ κατθγοριοποίθςαν τισ ςτρατθγικζσ αυτζσ ςφμφωνα με τισ ιδζεσ άλλων 

ερευνθτϊν (π.χ. Biggs 1978; Marton & Saljo, 1976), καταλιγοντασ ζτςι ςτισ διαςτάςεισ 

τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ που φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Επιφανειακι τρατθγικι 

(Surface Strategy) 

Εισ Βάκοσ τρατθγικι (Deep 

Strategy) 

Εμπιςτοςφνθ 

Reliance 

Απομνθμόνευςθ 

(Memorisation) 

Εξάςκθςθ 

(Practising) 

Επιτυχία ςτα διαγωνίςματα 

(Handling tests) 

Κατανόθςθ ερωτιςεων 

(Understanding the question) 

Συνόψιςθ γνϊςεων 

(Summarizing what is learnt) 

Συςχζτιςθ νζασ γνϊςθσ με 

παλαιότερθ 

(Connecting new knowledge 

with the old ways of learning) 

Εμπιςτοςφνθ ςτουσ 

γονείσ 

(Relying on parents) 

Εμπιςτοςφνθ ςτουσ 

κακθγθτζσ 

(Relying on 

teachers) 

Πίνακασ 4:Διαςτάςεισ τθσ γνωςτικισ εμπλοκισ κατά τουσ Kong,Wong & Lam 

 

Ο Finlay αναφερόμενοσ ςτθν δουλειά των Fredericks, Blumenfeld & Paris(2004) 

καταγράφει κάποιεσ από τισ διαςτάςεισ των τριϊν κατθγοριϊν εμπλοκισ: 

Α) Συμπεριφοριςτικι εμπλοκι: Ορίηεται γενικότερα ωσ θ εναςχόλθςθ με τθν ςχολικι 

εργαςία και θ αποδοχι των κανόνων του ςχολείου. Μερικά παραδείγματα είναι: 

 Κετικι ςυμπεριφορά θ οποία αποδεικνφεται από τθν προςπάκεια (effort), τθν 

επιμονι (persistence), τθ ςυγκζντρωςθ (concentration), τθν προςοχι (attention), 

τθν διατφπωςθ ερωτιςεων (asking questions), τθ ςυνειςφορά ςε διάλογο μεσ 

τθν τάξθ (contributing to class discussion),τθν αποδοχι κανόνων (following 

rules), τθν μελζτθ (studying), τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν (completing homework), 
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και τθν ςυμμετοχι ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (participating in school-related 

activities). 

 Απουςία κακισ ςυμπεριφοράσ δθλ. να μθν γίνονται κοπάνεσ και θ μθ ςυμμετοχι 

ςε καβγάδεσ. 

Β) Γνωςτικι εμπλοκι: Ορίηεται ωσ κινθτοποίθςθ, προςπάκεια και χριςθ ςτρατθγικϊν. 

Εδϊ ςυμπεριλαμβάνεται θ ψυχικι επζνδυςθ ςτθν μάκθςθ, θ επικυμία για περεταίρω 

γνϊςθ πζραν των ςχολικϊν απαιτιςεων και θ προτίμθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ 

προκλιςεων. Μερικά παραδείγματα είναι: 

 Ευελιξία ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων (flexibility in problem solving), ςκλθρι 

δουλειά (hard work), επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ (investment in learning), πνευματικι 

προςπάκεια (mental effort) και επικυμία για τθν πλιρθ κατοχι ενόσ κζματοσ 

(desire to master a task). 

Γ) Συναιςκθματικι εμπλοκι: Γενικά, ορίηεται ωσ το ενδιαφζρον, οι αξίεσ και τα 

ςυναιςκιματα. Ραραδείγματα: 

 Συναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ςτθν τάξθ(affective reactions), ςτάςεισ απζναντι 

ςτο ςχολείο και τουσ κακθγθτζσ (attitudes towards school and teachers), ταφτιςθ 

με το ςχολικό περιβάλλον (identification with school), αίςκθμα του ανικειν 

(feeling of belonging), εκτίμθςθ τθσ ςχολικισ επιτυχίασ (appreciation of success). 

 Το άκρωσ αντίκετο των κετικϊν ςυναιςκθμάτων είναι επίςθσ ςτοιχεία 

ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ. 

Οι Glynn & Koballa χρθςιμοποιοφν 6 ςτοιχεία για να μετριςουν τθν κινθτοποίθςθ των 

μακθτϊν ςτα μακιματα κετικϊν επιςτθμϊν: 

Εςωτερικι κινθτοποίθςθ για επιςτθμονικι γνϊςθ, Εξωτερικι κινθτοποίθςθ για 

επιςτθμονικι γνϊςθ, Ρροςωπικι ςχζςθ με τθν επιςτθμονικι γνϊςθ, Αυτό-

αποφαςιςτικότθτα για εκμάκθςθ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και Αυτό-αποτελεςματικότθτα 

ςτθν εκμάκθςθ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

3ο ΒΘΜΑ 
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Φςτερα λοιπόν από τθν μελζτθ των παραπάνω εργαλείων και τθν προςεκτικι ανάγνωςθ 

των ερωτθματολογίων κατζλθξα ςτθν μζτρθςθ των παρακάτω παραγόντων  (items) που 

ςχετίηονται με τθν εμπλοκι: 

Γνωςτικι  Συμπεριφοριςτικι Συναιςκθματικι 

 Ρνευματικι 

προςπάκεια 

 Κατανόθςθ 

 Ευελιξία ςτθν 

επίλυςθ 

προβλθμάτων 

 Απομνθμόνευςθ 

 Σφνδεςθ τθσ νζασ 

γνϊςθσ με παλιά 

 Επικυμία για 

περαιτζρω γνϊςθ 

 Χρόνοσ που 

αφιερϊνεται ςτθν 

εργαςία 

 Επιμονι 

 Υποβολι 

ερωτιςεων 

 Συνεργαςία 

 Αφθρθμάδα 

 Ενδιαφζρον 

 Ρεριζργεια 

 Ρροςανατολιςμόσ 

ςτθν επίτευξθ του 

ςτόχου 

 Ενκουςιαςμόσ 

 Άγχοσ 

 Βαρεμάρα 

 Ματαίωςθ 

Πίνακασ 5: Σα τρία δομικά ςτοιχεία τθσ εμπλοκισ και οι επιμζρουσ παράγοντεσ για 
κάκε ζνα από αυτά 

 

Το ερωτθματολόγιο που καταςκευάςτθκε βρίςκεται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ 

εργαςίασ. Για τθν καταςκευι του ερωτθματολογίου λιφκθκαν υπ’ όψιν οι οδθγίεσ των 

Cohen, Manion & Morrison(2008, ςελ 436-438): 

 Το ερωτθματολόγιο πρζπει να δείχνει εφκολο, ελκυςτικό, ενδιαφζρον και όχι 

περίπλοκο, αςαφζσ, απαγορευτικό και βαρετό. Ρρζπει να αποφεφγεται ο 

ςυνωςτιςμόσ των ερωτιςεων αφοφ ζνα εκτενζςτερο ερωτθματολόγιο με πολφ 

χϊρο για ερωτιςεισ και απαντιςεισ είναι πιο ενκαρρυντικό. 

 Είναι ςθμαντικό να υπάρχει μια ειςαγωγι ςτθν οποία να αναφζρεται ο ςκοπόσ 

του ερωτθματολογίου. 

 Να υπάρχει διαφγεια ςτθν διατφπωςθ των ερωτιςεων αλλά και των οδθγιϊν 

ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου προσ τουσ απαντϊντεσ. Οι περίπλοκεσ 

οδθγίεσ και διαδικαςίεσ φοβίηουν τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
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 Είναι ςθμαντικό να ςυμπεριλθφκοφν διαβεβαιϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ, 

ανωνυμίασ και μθ ανιχνευςιμότθτασ ακόμα και αν ηθτιςουμε από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ να γράψουν το όνομα τουσ. 

Το ερωτθματολόγιο που δίνεται ςτουσ μακθτζσ πριν τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ (pre-

test) περιζχει δθλϊςεισ δθμογραφικοφ χαρακτιρα ( όνομα, φφλο, θλικία, περιοχι 

διαμονισ), ερωτιςεισ που διερευνοφν τθν φπαρξθ από πλευράσ των μακθτϊν γνϊςθσ ι 

εμπειρίασ ςε ςχζςθ με τισ ρομποτικζσ καταςκευζσ και φυςικά ερωτιςεισ που μετροφν 

τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν προγραμματιςτικι διαδικαςία. Θ δεφτερθ ενότθτα που 

αναφζρεται ςε πρότερθ γνϊςθ ι εμπειρία χριςθσ ρομποτικϊν καταςκευϊν είναι 

ςθμαντικι αφοφ είναι μια μεταβλθτι που επθρεάηει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

Το ερωτθματολόγιο που δίνεται ςτουσ μακθτζσ μετά τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ 

(post-test) περιζχει τισ ίδιεσ ερωτιςεισ που μετροφν τθν εμπλοκι των μακθτϊν. Εδϊ 

υπάρχει μια μικρι διαφοροποίθςθ αφοφ ςτθν πειραματικι ομάδα υπάρχουν επιπλζον 

ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου αλλά και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ που αφοροφν τα 

ςυναιςκιματα και τθ ςτάςθ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν εναςχόλθςθ τουσ με τον 

προγραμματιςμό των ρομποτικϊν καταςκευϊν. Θ ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ 

ανακτικθκε από το ερωτθματολόγιο: «assessing educational robotics by the “Robot 

Edutainment Questionnaire”» που βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://www.mip.sdu.dk/research/technical-reports/2002/gr/TR-2002-3.pdf. 

 

4.7.3. Αξιοπιςτία και εςωτερικι ςυνζπεια του ερωτθματολογίου. 

 

Αφοφ το ερωτθματολόγιο καταςκευάςτθκε από τον ερευνθτι ζπρεπε να μετρθκεί θ 

αξιοπιςτία του, τόςο θ ςυνολικι όςο και των επιμζρουσ παραγόντων που μετρά 

(Γνωςτικι εμπλοκι, Συμπεριφοριςτικι εμπλοκι, Συναιςκθματικι εμπλοκι). Θ 

ςτατιςτικι μζκοδοσ που ακολουκικθκε ιταν ο υπολογιςμόσ του δείκτθ a του Cronbach. 

Γενικά ο δείκτθσ αυτόσ προςδιορίηει κατά πόςο ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν μετράει μια 

παρατθροφμενθ ζννοια. Ο δείκτθσ παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 1. Τιμζσ μεγαλφτερεσ από 

https://www.mip.sdu.dk/research/technical-reports/2002/gr/TR-2002-3.pdf
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0,75 δθλϊνουν ζνα αποδεκτό όριο αξιοπιςτίασ.  Για τθν περίπτωςθ μικρϊν δειγμάτων 

επαρκισ κεωροφνται και τιμζσ από 0,60 και άνω. 

Θ αξιοπιςτία του ερωτθματολογίου ζπρεπε να μετρθκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ 

πειραματικισ διαδικαςίασ. Ζτςι λοιπόν το ερωτθματολόγιο μοιράςτθκε και 

ςυμπλθρϊκθκε από μακθτζσ μζςα ςτο μινα Σεπτζμβριο. Για τθν ανάλυςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ – εςωτερικισ ςυνζπειασ του ερωτθματολογίου, αυτό ςυμπλθρϊκθκε από 

ςυνολικά 39 μακθτζσ, εκ των οποίων 5 ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν από μακθτζσ 

τθσ Γ’ τάξθσ του τομζα πλθροφορικισ του1ου ΕΡΑΛ Αγ. Δθμθτρίου, 25 ερωτθματολόγια 

από μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ του τεχνολογικοφ τομζα του 3ου ΓΕΛ Αγ. Δθμθτρίου και 9 

ερωτθματολόγια από μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ του τεχνολογικοφ τομζα του 2ου ΓΕΛ Αγ. 

Δθμθτρίου. Να ςθμειωκεί ότι όλοι οι μακθτζσ φοίτθςαν ςτθν Γ’ τάξθ το ςχολικό ζτοσ 

2009 – 2010 και είχαν διδαχκεί το μάκθμα του προγραμματιςμοφ Θ/Υ. 

Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα SPSS ver.19. Τα 

αποτελζςματα φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ερωτθματολόγιο Δείκτθσ Cronbach alpha Number of Items 

Ερωτιςεισ εμπλοκισ 
ςυνολικά 

(Q1 – Q18) 

0,830 18 

Συναιςκθματικι εμπλοκι 

Q1,Q2,Q7,Q10,Q14,Q16,Q18 
0,759 7 

Συμπεριφοριςτικι εμπλοκι 

Q3,Q6,Q8,Q9,Q13 
0,429 5 

Γνωςτικι εμπλοκι 

Q4,Q5,Q11,Q12,Q15,Q17 
0,635 6 

Πίνακασ 6: Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ του ερωτθματολογίου ( Δείκτθσ a του 
Cronbach για τθ μζτρθςθ τθσ εμπλοκισ ςυνολικά και των επιμζρουσ παραγόντων τθσ. 

Από τισ μετριςεισ φαίνεται ότι το κομμάτι τθσ ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ 

παρουςιάηει χαμθλό δείκτθ αξιοπιςτίασ, ενϊ οι υπόλοιποι παράγοντεσ βρίςκονται μζςα 

ςε αποδεκτά όρια. 
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Από τθν ανάλυςθ φαίνεται ότι θ ερϊτθςθ που δθμιουργεί πρόβλθμα είναι θ ερϊτθςθ 

No 6. Αν θ ερϊτθςθ αυτι αφαιρεκεί τότε ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ των ερωτιςεων που 

μετροφν τθν ςυμπεριφοριςτικι εμπλοκι διαμορφϊνεται ςτο 0,713. Τα αποτελζςματα 

φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Q3 15,08 4,453 ,548 ,408 ,117 

Q6 15,53 7,013 -,166 ,295 ,713 

Q8 14,71 5,454 ,531 ,317 ,227 

Q9 14,84 5,164 ,283 ,461 ,327 

Q13 15,00 5,622 ,264 ,261 ,347 

Πίνακασ 7: Ανάλυςθ αποτελεςμάτων που δείχνουν τθν ερϊτθςθ που δθμιουργεί 
χαμθλό δείκτθ αξιοπιςτίασ ςτον παράγοντα τθσ ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ 

 

Θ ερϊτθςθ Νο 6 του ερωτθματολογίου [ Question 6 (Q6): «Συνεργάηομαι με τουσ 

ςυμμακθτζσ μου για να φζρω καλφτερα αποτελζςματα.»] αναφζρεται ςτον δείκτθ που 

μετράει τθν ςυνεργαςία των μακθτϊν. Μία πικανι εκτίμθςθ για τα αίτια που θ 

ερϊτθςθ αυτι δθμιουργεί πρόβλθμα είναι ότι ςτο ελλθνικό ςχολείο θ ςυνεργαςία των 

μακθτϊν πολλζσ φορζσ δεν προωκείται ςτα πλαίςια του μακιματοσ και άρα δεν 

καλλιεργείται ωσ «αποδεκτι» ςυμπεριφορά. Λδιαίτερα ςτθ Γ’ Λυκείου υπάρχει μεγάλοσ 

ανταγωνιςμόσ μεταξφ των μακθτϊν κάτι που δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο τθν 

ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςυμπεριφορϊν. 

Ραρόλαυτά ο ερευνθτισ αποφάςιςε να διατθριςει τθν ερϊτθςθ αυτι ςτο 

ερωτθματολόγιο και να τθ χρθςιμοποιιςει ωσ ξεχωριςτό δείκτθ που κα μετράει τθ 

ςυνεργαςία των μακθτϊν. 
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4.7.4. Καταςκευι του τεςτ αξιολόγθςθσ. 

 

Για τθν καταςκευι του τεςτ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκαν οι οδθγίεσ των Cohen, 

Manion, Morrison (2008, ςελ 540 – 566). Ρροκειμζνου ο ερευνθτισ να δομιςει το τεςτ 

πρζπει να λάβει υπ’ όψιν του: 

 Τουσ ςκοποφσ του τεςτ (για τθν απάντθςθ των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ και για 

τθν εξαςφάλιςθ ότι εξετάηει ότι πρζπει να εξετάςει). 

 Τον τφπο του τεςτ (π.χ. διαγνωςτικό, επίδοςθσ, νοθμοςφνθσ κ.α.). 

 Τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του τεςτ 

 Το περιεχόμενο του τεςτ 

 Το ςχιμα του ερωτθματολογίου – τθ διάταξθ του, τισ οδθγίεσ του, τθ μζκοδο 

εργαςίασ και ολοκλιρωςθσ. 

Στθν περίπτωςι μασ ςκοπόσ του τεςτ είναι να μετριςει τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςτο 

τζλοσ μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ ϊςτε να ελεγχκεί θ επίτευξθ των αντικειμενικϊν 

ςκοπϊν ενόσ μζρουσ του ςχολικοφ προγράμματοσ. Συγκεκριμζνα, το τεςτ κα δοκεί 

ςτουσ μακθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ δομισ επιλογισ και τθσ 

δομισ επανάλθψθσ μζςα από το προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ VB. 

Οι αντικειμενικοί ςκοποί του τεςτ κα πρζπει να ςυςχετίηονται με τουσ αντικειμενικοφσ 

ςκοποφσ του μακιματοσ. Ζτςι λοιπόν πριν τθν καταςκευι των ερωτιςεων/αςκιςεων 

κα πρζπει, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εγκυρότθτα του τεςτ, να διαςφαλιςτεί ότι οι 

αντικειμενικοί ςκοποί του τεςτ ζχουν αναδειχκεί αμερόλθπτα ςτα κζματα. 

Σφμφωνα με το Α.Ρ.Σ του τομζα τθσ πλθροφορικισ ο μακθτισ κα πρζπει να αποκτιςει 

κάποιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά με τον προγραμματιςμό. Οι αντικειμενικοί 

ςκοποί των οποίων μασ ενδιαφζρει να μετριςουμε το ποςοςτό επίτευξθσ είναι οι εξισ: 

Να μπορεί ο μακθτισ: 

 Να δθμιουργεί απλζσ εφαρμογζσ με τθ χριςθ δομθμζνθσ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ. 
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 Να αναγνωρίηει τα τμιματα ενόσ προγράμματοσ και να περιγράφει το 

αποτζλεςμα τουσ. 

 Να χρθςιμοποιεί τισ δομζσ επιλογισ. 

 Να επιλζγει τθν καταλλθλότερθ δομι ελζγχου τθσ ροισ του προγράμματοσ. 

 Να χρθςιμοποιεί τισ δομζσ επανάλθψθσ. 

 Να χρθςιμοποιεί κατά περίπτωςθ τθν κατάλλθλθ δομι επανάλθψθσ. 

Ζνασ τρόποσ να εξαςφαλίςει κανείσ ότι οι αντικειμενικοί ςκοποί ζχουν αναδειχκεί είναι 

με τθ χριςθ πλαιςίου εςχάρασ που δείχνει τθν κάλυψθ των περιεχομζνων, τθν κάλυψθ 

των ςκοπϊν του προγράμματοσ και τθ ςχετικι βαρφτθτα του κζματοσ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται ζνα τζτοιο πλαίςιο εςχάρασ: 

 Να περιγράφει 

το αποτζλεςμα 

ενόσ 

προγράμματοσ 

Να χρθςιμοποιεί 

τθν κατάλλθλθ 

δομι 

Να δθμιουργεί 

απλζσ εφαρμογζσ 

Σφ
νο

λο
 

Δομι επιλογισ 

(if, then, else, 

elseif) 

5 

20 * 

40 ** 

 

Δομι επιλογισ 

(select, case) 
5  

Δομι 

επανάλθψθσ 

(For,Next) 

5 

20 * 

 

Δομι 

επανάλθψθσ 

(Do, Loop, 

Until/While) 

5  

Σφνολο 20 40 40 100 

*Ο μακθτισ κα κρίνει ποιόσ τφποσ είναι καταλλθλότεροσ για τθν επίλυςθ τθσ 

άςκθςθσ. 

**Ο μακθτισ ανάλογα με τθν εφαρμογι κα επιλζξει τθν κατάλλθλθ δομι επιλογισ, 
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τθν κατάλλθλθ δομι επανάλθψθσ ι ςυνδυαςμό τουσ. 

Πίνακασ 8 : Πλαίςιο εςχάρασ που δείχνει τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του τεςτ 
αξιολόγθςθσ, τθν φλθ που καλφπτει και τθ ςχετικι βαρφτθτα των κεμάτων 

Βάςθ του προθγοφμενου πίνακα το τεςτ χωρίηετε ςε 3 ενότθτεσ, μια για κάκε ςτιλθ του 

πίνακα και κάκε ενότθτα περιζχει τόςα κζματα όςα τα κελιά τθσ κάκε ςτιλθσ. Ζτςι 

λοιπόν θ 1θ ενότθτα απαρτίηεται από 4 ερωτιςεισ, θ 2θ ενότθτα από 2 αςκιςεισ και θ 

3θ ενότθτα από 1 άςκθςθ. Το τεςτ αξιολόγθςθσ βρίςκεται ςτο παράρτθμα τθσ 

παροφςασ εργαςίασ.  

Θ βαρφτθτα των κεμάτων ςχετίηεται άμεςα με τθν βακμολόγθςθ των ερωτιςεων. 

Επίςθσ είναι ςθμαντικό για κάκε ερϊτθςθ/άςκθςθ να είναι ξεκάκαρα τα κριτιρια τθσ 

βακμολόγθςθσ. Ππωσ αναφζρετε ςτο βιβλίο των Cohen, Manion & Morisson (2008, 

ςελ560): ”…είναι ανάγκθ να ξεκακαρίςουμε με ςαφινεια ποια είναι τα κριτιρια 

βακμολόγθςθσ – ποια κα βακμολογοφνται ι όχι ωσ μονάδεσ. Αυτό απαιτεί μια 

διευκρίνιςθ ςχετικά με το κατά πόςο υπάρχει ζνασ «κατάλογοσ ελζγχων» των κυρίων 

αντικειμζνων που πρζπει να παρουςιαςτοφν ςτθν απάντθςθ ενόσ μακθτι.”  Για το 

ςκοπό αυτό ζχει ςυνταχκεί ο παρακάτω πίνακασ που αναλφει τα κριτιρια αυτά: 

1θ Ενότθτα 

1θ ερϊτθςθ 

Σ=5 

Λ=0 

2θ ερϊτθςθ 

Σ=5 

Λ=0 

3θ ερϊτθςθ 

Σ=5 

Λ=0 

4θ ερϊτθςθ 

Σ=5 

Λ=0 

2θ Ενότθτα 

1θ άςκθςθ 

- Λάκοσ αλγόρικμοσ, λάκοσ ςφνταξθ= (0-4β) 

- Σωςτόσ αλγόρικμοσ, λάκοσ ςφνταξθ=(5-14β) 

- Σωςτόσ αλγόρικμοσ, ςωςτι ςφνταξθ (15-20β) 

2θ άςκθςθ 

- Λάκοσ αλγόρικμοσ, λάκοσ ςφνταξθ= (0-4β) 

- Σωςτόσ αλγόρικμοσ, λάκοσ ςφνταξθ=(5-14β) 

- Σωςτόσ αλγόρικμοσ, ςωςτι ςφνταξθ (15-20β) 

3θ Ενότθτα 

Σωςτι Διεπαφι: (0-10β) 

Σωςτόσ αλγόρικμοσ: (10-25β) 

Σωςτι ςφνταξθ: (25-40β) 

Πίνακασ 9: Κριτιρια βακμολόγθςθσ των επιμζρουσ κεμάτων του τεςτ αξιολόγθςθσ 

 



124 
 

4.8. Επιλογι Δείγματοσ. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα είναι 19 μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ Επαγγελματικοφ Λυκείου 

του τομζα Ρλθροφορικισ που φοιτοφν ςτο 1ο ΕΡΑΛ Αγ. Δθμθτρίου. 

Για τθν διενζργεια τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ ιταν απαραίτθτο οι μακθτζσ να 

χωριςτοφν ςε 2 ομάδεσ: 1 πειραματικι ομάδα και 1 ομάδα ελζγχου. Ο διαχωριςμόσ των 

μακθτϊν ζγινε ακολουκϊντασ μια διαδικαςία που κα επζτρεπε ςτον ερευνθτι να 

εξαςφαλίςει τθν  «ιςοδυναμία» των 2 ομάδων ϊςτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ να 

είναι όςο το δυνατόν περιςςότερο αξιόπιςτα. Ζτςι λοιπόν τζκθκαν 2 κριτιρια βάςθ των 

οποίων κα γινόταν ο διαχωριςμόσ: 

1ο κριτιριο: Επίδοςθ ςτα μακιματα ειδικότθτασ. 

Το κριτιριο αυτό εξαςφαλίηει ςε μεγάλο βακμό ότι πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ του 

ερευνθτι οι δυο ομάδεσ (πειραματικι και ελζγχου) είναι ιςοδφναμεσ ωσ προσ τθν 

επίδοςι τουσ ςτον προγραμματιςμό. Επίςθσ εξαςφαλίηεται θ ιςοδυναμία των υπο-

ομάδων τθσ πειραματικισ ομάδασ που κα αςχολθκοφν με το project ρομποτικισ. 

Από το αρχείο του ςχολείου βρζκθκαν και ςυγκεντρϊκθκαν οι βακμολογίεσ των 

μακθτϊν ςτα μακιματα ειδικότθτασ τθσ Ρλθροφορικισ για το ςχολικό ζτοσ 2009 – 

2010. Με βάςθ το μζςο όρο των βακμολογιϊν αυτϊν, οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε 3 

ομάδεσ: Ομάδα υψθλισ βακμολογίασ (6 μακθτζσ), ομάδα μεςαίασ βακμολογίασ (7 

μακθτζσ) και ομάδα χαμθλισ βακμολογίασ (6 μακθτζσ). Στθ ςυνζχεια ζγινε κλιρωςθ και 

από κάκε ομάδα επιλζχκθκαν 3 μακθτζσ. Τα 9 άτομα που κλθρϊκθκαν αποφαςίςτθκε 

να αποτελζςουν τθν πειραματικι ομάδα ενϊ οι υπόλοιποι 10 μακθτζσ τθν ομάδα 

ελζγχου. Τζλοσ τα 9 άτομα τθσ πειραματικισ ομάδασ χωρίςτθκαν ςε 3 ομάδεσ των 3 

ατόμων. Σε κάκε ομάδα υπιρχε ζνασ αντιπρόςωποσ τθσ ομάδασ «υψθλισ 

βακμολογίασ», ζνασ αντιπρόςωποσ τθσ ομάδασ «μεςαίασ βακμολογίασ» και ζνασ 

αντιπρόςωποσ τθσ ομάδασ «χαμθλισ βακμολογίασ» 

2ο κριτιριο: Προθγοφμενθ εναςχόλθςθ με ρομποτικζσ καταςκευζσ. 

Το κριτιριο αυτό εξαςφαλίηει τθν ιςοδυναμία των ομάδων τθσ πειραματικισ ομάδασ 

ϊςτε να μθν ευνοθκεί κάποια από αυτζσ. 
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Ππωσ αναφζρεται και ςτθν παράγραφο 5.1.2. κανείσ από τουσ μακθτζσ δεν είχε 

αςχολθκεί ςτο παρελκόν με το κιτ ρομποτικισ τθσ Lego ενϊ με εξαίρεςθ 2 μακθτζσ 

επίςθσ κανείσ δεν είχε αςχολθκεί με οποιοδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα που είχε ςχζςθ 

με τθν καταςκευι και τον προγραμματιςμό ρομπότ. Ραρότι οι 2 μακθτζσ είχαν 

αςχολθκεί με ζνα κιτ ρομποτικισ που παρουςίαηε ςθμαντικζσ διαφορζσ με το κιτ 

ρομποτικισ τθσ Lego κρίκθκε ςκόπιμο οι μακθτζσ αυτοί να μπουν ςτθν ομάδα ελζγχου 

ϊςτε όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν πειραματικι ομάδα να μθν ζχουν καμία προθγοφμενθ 

εμπειρία ι γνϊςθ ςε ςχζςθ με ρομποτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

4.9. χεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

 

Για τον ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου λιφκθκαν υπ’ όψιν οι κεωρίεσ μάκθςθσ 

και οι ςτρατθγικζσ που αναφζρονται ςτο 2ο κεφάλαιο κακϊσ και οι ςυςχετίςεισ  τουσ με 

τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτο 3ο κεφάλαιο και ιδιαίτερα 

ςτθν παράγραφο 3.8 «κεωρθτικό υπόβακρο τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ». Λδιαίτερα 

ςτο κομμάτι τθσ μεκοδολογίασ υιοκετικθκε θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία των 

Carborano, Rex,Champers (2004) οι οποίοι προτείνουν τθν ςτρατθγικι Project based 

learning. Επίςθσ για τον ςχεδιαςμό των διδακτικϊν δράςεων χρθςιμοποιείται θ 

κατθγοριοποίθςθ των Denis & Hubert (2001). Ραρακάτω γίνεται αναφορά ςτον τρόπο 

ολοκλιρωςθσ των δφο αυτϊν προςεγγίςεων ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρότυπο για 

τον ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. 

 

4.9.1. Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυμβαίνουν ςτθν εκπαιδευτικι 

ρομποτικι 

 

Οι διδακτικζσ δράςεισ (διδακτικά παραδείγματα) περιγράφονται μζςα από το ρόλο του 

εκπαιδευτι, του εκπαιδευόμενου κακϊσ και μζςα από τισ τεχνικζσ και τα υλικά που 

απαιτοφνται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τουσ: 
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Μίμθςθ: είναι θ δράςθ ςτθν οποία ο μακθτισ ςυνειδθτά (ι αςυνείδθτα)ςυλλζγει 

εικόνεσ και πλθροφορίεσ ι επαναλαμβάνει αυτό που βλζπει να υλοποιείται από 

κάποιον άλλο. Θ καταςκευι ενόσ ρομπότ ι θ ςυγγραφι ενόσ προγράμματοσ με τθ 

βοικεια οδθγιϊν αποτελοφν μια τζτοιου τφπου δραςτθριότθτα. Ο εκπαιδευτικόσ, για 

αυτι τθ δράςθ τροφοδοτεί το μακθτι με τα κατάλλθλα μοντζλα προσ μίμθςθ. 

Λιψθ πλθροφορίασ: ο μακθτισ μπορεί να ζχει κάποιο ερϊτθμα το οποίο είναι 

γνωςτικοφ περιεχομζνου. Ο κακθγθτισ αναλαμβάνει να δϊςει απάντθςθ ςτο μακθτι 

(π.χ. διάλεξθ) ι να τον κακοδθγιςει ςτθν εφρεςι τθσ (είτε από κάποιο βιβλίο, είτε από 

το διαδίκτυο κλπ). Θ απάντθςθ μπορεί να δοκεί ατομικά ι ςυλλογικά ςτο πλαίςιο τθσ 

ομάδασ ι τθσ τάξθσ. 

Πρακτικι άςκθςθ: αφορά τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ επιδιϊκεται να 

αποκτθκεί/καλλιεργθκεί ςτο μακθτι μια ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα (διαδικαςία). Ο 

μακθτισ εκτελεί τθ δραςτθριότθτα που υποδεικνφει ο εκπαιδευτικόσ μζςω οδθγιϊν. Ο 

εκπαιδευτισ αναλαμβάνει να δϊςει κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ και να επζμβει ςε 

περίπτωςθ λάκουσ, κακϊσ και να ςυντθριςει το ενδιαφζρον του μακθτι. 

Πειραματιςμόσ: είναι θ δράςθ ςτθν οποία ο μακθτισ καλείται να λφςει ζνα πρόβλθμα  

ι να απαντιςει ςε μια ερϊτθςθ χειριηόμενοσ μεταβλθτζσ ςε ζνα δεδομζνο περιβάλλον. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ο μακθτισ να ζχει διατυπϊςει μια υπόκεςθ. Ο 

εκπαιδευτικόσ βοθκά ςτθν διατφπωςθ ερωτθμάτων και παρζχει διαδραςτικά 

περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία μποροφν να υλοποιθκοφν οι πειραματιςμοί. Οι 

προςομοιϊςεισ και οι μικρόκοςμοι αποτελοφν ιδανικό περιβάλλον για τζτοιου είδουσ 

δράςεισ. 

Εξερεφνθςθ: ςε αυτι τθ περίπτωςθ, ο μακθτισ ζχει προςωπικζσ ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ 

καλείται να απαντιςει δομϊντασ ο ίδιοσ μια ζρευνα ςτισ πθγζσ, ςτισ γνϊςεισ και ςτα 

υλικά που ζχει ςτθ διάκεςι του. Ο εκπαιδευτικόσ παρζχει νζεσ ενδιαφζρουςεσ πθγζσ 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ του μακθτι. 

Δθμιουργία: είναι θ δράςθ κατά τθν οποία ο μακθτισ, ατομικά ι ςτθν ομάδα παράγει 

ζνα νζο προϊόν ι αντικείμενο. Θ αφορμι είναι μια προςωπικι ιδζα. Ο εκπαιδευτικόσ 
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παρζχει τα υλικά τθσ δθμιουργίασ, βοθκά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ιδζασ, ενκαρρφνει τθν 

ολοκλιρωςι τθσ και αξιολογεί το τελικό προϊόν. 

 

4.9.2. Ενςωμάτωςθ των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο μοντζλο PjBL. 

  

Το μοντζλο των Carbonaro, Rex & Chambers περιλαμβάνει 5 ςτάδια: Ενεργοποίθςθ, 

Εξερεφνθςθ, Διερεφνθςθ, Δθμιουργία, Παρουςίαςθ. Κάκε ζνα από αυτά τα ςτάδια ζχει 

ςυγκεκριμζνθ ςτοχοκεςία, θ οποία υποςτθρίηεται από τισ κατάλλθλεσ διδακτικζσ 

δράςεισ. Θ ςπονδυλωτι αυτι οργάνωςθ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ επιμζρουσ 

διδακτικϊν παρεμβάςεων οι οποίεσ ςταδιακά μεταφζρουν τθν απόφαςθ και τον ζλεγχο 

τθσ εργαςίασ από τον εκπαιδευτικό ςτο μακθτι. Ραρακάτω γίνεται μια ςφντομθ 

παρουςίαςθ των ςτόχων κάκε φάςθσ: 

1θ φάςθ - Ενεργοποίθςθ: Σε αυτό το ςτάδιο γίνεται θ ειςαγωγι του προβλιματοσ που 

κα μελετιςουν οι μακθτζσ. Το πρόβλθμα αναλφεται και εμπλουτίηετε με τθ βοικεια τθσ 

ομάδασ, θ οποία δεςμεφεται για τθν υλοποίθςι τθσ λφςθσ του. Στθ φάςθ αυτι μποροφν 

να λάβουν χϊρα οι διδακτικζσ δράςεισ τθσ μίμθςθσ, τθσ εξερεφνθςθσ και τθσ 

δθμιουργίασ. 

2θ φάςθ – Εξερεφνθςθ: Κατά τθ διάρκεια τθσ εξερεφνθςθσ, οι μακθτζσ αποκτοφν τα 

απαραίτθτα εφόδια για να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ, όπωσ θ απόκτθςθ νζων 

γνϊςεων και θ καλλιζργεια δεξιοτιτων. Στο ςτάδιο αυτό μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

διδακτικζσ δράςεισ όπωσ θ μίμθςθ, θ λιψθ πλθροφορίασ, θ πρακτικι άςκθςθ και ο 

πειραματιςμόσ. 

3θ φάςθ – Διερεφνθςθ: Οι μακθτζσ καλοφνται να αξιοποιιςουν τθ γνϊςθ και τθν 

εμπειρία τουσ για να δϊςουν απάντθςθ ςε κάποιο πρόβλθμα. Εδϊ χρθςιμοποιείται 

εξερεφνθςθ ςε ςυνδυαςμό με πειραματιςμό. 

4θ – φάςθ: Δθμιουργία: Σε αυτό το ςτάδιο οι μακθτζσ ςυνκζτουν μια τελικι λφςθ του 

προβλιματοσ. Διδακτικζσ δράςεισ που αναπτφςςονται είναι θ δθμιουργία , ο 

πειραματιςμόσ και θ εξερεφνθςθ. 
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5θ φάςθ – Παρουςίαςθ: Οι μακθτζσ κοινοποιοφν τισ εργαςίεσ τουσ, αξιολογοφν και 

αξιολογοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ. Θ διδακτικι δράςθ που αναπτφςςεται είναι θ 

δθμιουργία. 

Στο παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα 5 ςτάδια , με τθ γενικι ςτοχοκεςία τουσ και 

ενδεικτικζσ διδακτικζσ δράςεισ. 

τάδιο Γενικι τοχοκεςία Ενδεικτικζσ διδακτικζσ 
δράςεισ 

Ενεργοποίθςθ  Ειςαγωγι του προβλιματοσ 

 Διατφπωςθ των αρχικϊν 
ερωτθμάτων/προβλθμάτων προσ 
διερεφνθςθ 

 Οργάνωςθ ομάδων 

Μίμθςθ 

Εξερεφνθςθ 

Δθμιουργία 

Εξερεφνθςθ  Μελζτθ του τρόπου λειτουργίασ 
και των δυνατοτιτων των 
προγραμματιηόμενων 
ρομποτικϊν καταςκευϊν και του 
λογιςμικοφ. 

Μίμθςθ 

Λιψθ πλθροφορίασ 

Ρειραματιςμόσ 

Ρρακτικι άςκθςθ 

Διερεφνθςθ  Διερεφνθςθ επιμζρουσ 
προβλθμάτων 

Εξερεφνθςθ 

Ρειραματιςμόσ 

Δθμιουργία  Σφνκεςθ ενιαίασ λφςθσ 

 Τεκμθρίωςθ 

Δθμιουργία 

Εξερεφνθςθ 

Ρειραματιςμόσ 

Ραρουςίαςθ  Ραρουςίαςθ 

 Αυτοαξιολόγθςθ ομάδων 

 Αξιολόγθςθ από ομοίουσ 

 Αξιολόγθςθ τελικϊν προϊόντων 
και ςυνεργαςίασ 

Δθμιουργία 

Πίνακασ 10: Σα πζντε ςτάδια τθσ μεκόδου ςχεδίων εργαςιϊν (Project), θ γενικι 
ςτοχοκεςία τουσ και ενδεικτικζσ διδακτικζσ δράςεισ που ςυμβαίνουν ςε αυτά. 
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4.9.3. Περιγραφι εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται θ περιγραφι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, ςε μορφι 

ρζοντοσ κειμζνου, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν πειραματικι ομάδα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ 

Μάκθμα: Στοιχεία Ρρογραμματιςμοφ ςε Γραφικό Ρεριβάλλον 

Σάξθ: Γ’ ΕΠΑΛ,  Σομζασ: Πλθροφορικισ 

Σίτλοσ εναρίου: Οχιματα αυτόματθσ πλοιγθςθσ 

Εκπαιδευτικι προςζγγιςθ: Project Based Learning (Μζκοδοσ Συνκετικϊν Εργαςιϊν) 

Διάρκεια: 11 διδακτικζσ ϊρεσ (45’) 

1. Περιγραφι: 

Οι μακθτζσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνκετικισ εργαςίασ κα 

αναλάβουν να φζρουν εισ πζρασ μια αυκεντικι εργαςία θ 

οποία περιγράφεται παρακάτω: 

 

«Εργάηεςτε ςε μια εταιρεία που καταςκευάηει οχιματα 

αυτόματθσ πλοιγθςθσ όπωσ αυτά που παρακολουκιςατε ςτα 

προθγοφμενα βίντεο * και ςυγκεκριμζνα ςτο τμιμα 

προγραμματιςμοφ οχθμάτων. Ζχετε ςτθ διάκεςθ ςασ ζνα νζο 

μοντζλο που μόλισ καταςκευάςτθκε και ζχει ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ ςασ είναι να δϊςετε 

προγραμματιςτικζσ λφςεισ ςε κζματα κίνθςθσ του οχιματοσ 

(ταχφτθτα κίνθςθσ, ακολουκία ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ, 

δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ κλειςτϊν ι ανοιχτϊν 

ςτροφϊν), ςε κζματα αςφάλειασ (αποφυγι ςυγκροφςεων, 

εμποδίων) και κζματα ςυμπεριφοράσ ( ςτάςθ ςε ςτακμοφσ 

εργαςίασ, ανακοίνωςθ άφιξθσ, εντολζσ από το προςωπικό 

κ.τ.λ)» 

 

*http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=r

http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=related
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elated 

http://www.egeminusa.com/swf/packmobile2.html 

2. Εκπαιδευτικοί 

ςκοποί/ςτόχοι: 

 

Γενικοί εκπαιδευτικοί ςκοποί: 

Βαςικόσ ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου που προτείνετε 

είναι να αυξθκεί θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτο μάκθμα του 

προγραμματιςμοφ μζςω τθσ εναςχόλθςισ τουσ με ζνα 

αυκεντικό πρόβλθμα ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ 

ρομποτικισ. Μζςα από τθν επιλογι τθσ εκπαιδευτικισ 

προςζγγιςθσ των ςυνκετικϊν εργαςιϊν προωκείται θ ζννοια 

τθσ διακεματικότθτασ και καλλιεργοφνται δεξιότθτεσ όπωσ 

αυτζσ  τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ κριτικισ 

ςκζψθσ, τθσ ανάλθψθσ αποφάςεων και πρωτοβουλιϊν  και 

τθσ αυτοαξιολόγθςθσ. 

 

Επίςθσ εξυπθρετοφνται οι γενικοί ςκοποί, όπωσ αυτοί 

ορίηονται από το Α.Ρ.Σ. , που είναι: 

 Να αναπτφξει ο μακθτισ ικανότθτεσ αναλυτικισ και 

ςυςτθματικισ προςζγγιςθσ ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων. 

 Να αποκτιςει ο μακθτισ ικανότθτεσ ςτο ςχεδιαςμό, 

ςτθν ανάπτυξθ και ςτον ζλεγχο αλγορίκμων. 

 Να αποκτιςει ο μακθτισ δεξιότθτεσ υλοποίθςθσ 

αλγορίκμων ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον. 

 Να αποκτιςει ο μακθτισ ικανότθτεσ τεκμθρίωςθσ και 

αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ του. 

 

Τζλοσ παρότι θ ρομποτικι λειτουργεί ωσ μακθςιακό εργαλείο 

και δεν είναι το αντικείμενο τθσ μελζτθσ υπάρχουν και 

εκπαιδευτικοί ςκοποί που αναφζρονται ςε αυτι: 

 Να περιγράφει ο μακθτισ τα χαρακτθριςτικά ενόσ 

ρομπότ. 

 Να εξθγεί τθν λειτουργία των αιςκθτιρων και των 

ενεργοποιθτϊν (μοτζρ κίνθςθσ). 

http://www.egeminusa.com/swf/packmobile2.html
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 Να χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα αιςκθτιρια ϊςτε να 

αλλθλεπιδρά το ρομπότ με το περιβάλλον του για τθν 

πραγματοποίθςθ κάποιασ εργαςίασ. 

 Να χρθςιμοποιεί κατάλλθλο λογιςμικό, και να 

δθμιουργεί μζςω αυτοφ προγράμματα που κα 

κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά του ρομπότ. 

 Να αξιολογεί τισ προτεινόμενεσ λφςεισ εν μζρει για 

τθν καταςκευι του ρομπότ και κυρίωσ για τον 

προγραμματιςμό του (Οι μακθτζσ ςτα πλαίςια τθσ 

εργαςίασ του κα χρθςιμοποιιςουν μια ζτοιμθ 

καταςκευι ςτθν οποία καταςκευαςτικά κα επζμβουν 

μόνο ςτθ χριςθ των κατάλλθλων αιςκθτθρίων). 

 

 

3. Ρόλοι 

Κακθγθτισ: Ραρουςιαςτισ, Διευκολυντισ, Κακοδθγθτισ, 

Αξιολογθτισ 

Εκπαιδευόμενοσ: Ακροατισ, Μζλοσ ομάδασ, 

Ρειραματιηόμενοσ, Δθμιουργόσ, Ετεροαξιολογθτισ, 

Αυτοαξιολογθτισ. 

4. Προαπαιτοφμενα 

Το εκπαιδευτικό αυτό ςενάριο απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, λυκειακοφ επιπζδου (15-17 

ετϊν). Οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ Θ/Υ 

(Να είναι εξοικειωμζνοι με τον χειριςμό του Θ/Υ και ζννοιεσ 

όπωσ το λειτουργικό ςφςτθμα, θ εγκατάςταςθ 

προγραμμάτων, θ αποκικευςθ αρχείων κλπ). Δεν χρειάηεται 

οι μακθτζσ να ζχουν γνϊςεισ ρομποτικισ. 

5. Πόροι/Μζςα: 

Υλικό:  

 9 ςφγχρονοι Θ/Υ με DVD-ROM και κφρα USB 

 Kit ομποτικισ Lego Mindstorms NXT 

 Καλϊδιο USB 

 Βιντεοπροβολζασ (Projector) 

 

Λογιςμικό: 

 Lego Mindstorms Edu NXT - ( λογιςμικό για τθν 
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δθμιουργία προγραμμάτων ςε γραφικό περιβάλλον 

εργαςίασ, για τθν μεταφορά των προγραμμάτων ςτον 

επεξεργαςτι του ρομπότ (NXT brick) και για τθν 

διαχείριςθ του firmware, τθσ μνιμθσ και των 

προγραμμάτων του NXT brick) 

 Microsoft Office ( κυρίωσ Word, PowerPoint) 

 Φυλλομετρθτισ (Web Browser) 

 

Για τθν καταςκευι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (φφλλα 

εργαςίασ, βίντεο κλπ) χρθςιμοποιικθκαν επίςθσ τα παρακάτω 

λογιςμικά: 

 Lego Digital Designer (για τθν δθμιουργία οδθγιϊν 

καταςκευισ με υλικά του κιτ ρομποτικισ) 

 NeXTScreen (για τθν αποτφπωςθ τθσ οκόνθσ του NXT 

brick ςε φωτογραφικό αρχείο) 

 Debut Video Capture (Λειτουργία Screen Capture για 

τθν δθμιουργία βίντεο οδθγιϊν για τθ χριςθ του 

λογιςμικοφ Lego Mindstorms Edu NXT) 

 

Άλλα υλικά/μζςα: 

 Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο 

 Φφλλα εργαςίασ 

 ουμπρίκα Αξιολόγθςθσ Ομάδων 

 Θμερολόγιο ςυνκετικισ εργαςίασ 

 Φφλλο Αξιολόγθςθσ ςτισ προγραμματιςτικζσ δομζσ 

 Φυλλάδιο οδθγιϊν καταςκευισ του ρομπότ (δίνεται 

από τθ Lego μαηί με τι κιτ ρομποτικισ) 

 Μαρκαδόροσ, Ρίνακασ 

 Γραφικι φλθ 

 Ραρουςίαςθ ςε μορφι Power Point: 

LegoPresentation.pptx 

 Βίντεο οδθγιϊν για τθ χριςθ του λογιςμικοφ Lego 

Mindstorms Edu NXT, διακζςιμο από τθν ιςτοςελίδα 

του Youtube: 
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http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47g 

 http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU 

 

6. Δραςτθριότθτεσ  

6.1. 1θ Φάςθ: 

Ενεργοποίθςθ 

(1 διδακτικι ϊρα) 

 

Δραςτθριότθτα 1-1: 

Παρουςίαςθ οχθμάτων αυτόματθσ πλοιγθςθσ (20’). 

 

Στόχοι: 

 Να αναγνωρίςουν οι μακθτζσ τθν αυκεντικότθτα τθσ 

εργαςίασ που πρόκειται να αναλάβουν. 

 Να ενεργοποιθκεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν 

 Να αναγνωρίςουν τθν χρθςιμότθτα, τθν πρακτικι 

εφαρμογι και τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά ενόσ 

οχιματοσ αυτόματθσ πλοιγθςθσ. 

 

Ρεριγραφι: 

Ο κακθγθτισ παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ 2 βίντεο ςτα οποία 

φαίνεται θ χριςθ οχθμάτων αυτόματθσ πλοιγθςθσ: 

1) http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&fe

ature=related 

2) http://www.egeminusa.com/swf/packmobile2.html 

 Στθν ςυνζχεια οι μακθτζσ καλοφνται να επιςκεφτοφν μια 

ιςτοςελίδα ςτθν οποία αναφζρονται οι εφαρμογζσ και τα 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά ενόσ οχιματοσ αυτόματθσ 

πλοιγθςθσ: 

1) http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmo

bile.html 

Ο κακθγθτισ κουβεντιάηει με τουσ μακθτζσ τα παρακάτω 

κζματα: 

1. Με ποιο τρόπο μετακινοφνται τα οχιματα και πωσ 

ανιχνεφουν τθν διαδρομι που πρζπει να 

ακολουκιςουν; 

http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47
http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU
http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=related
http://www.egeminusa.com/swf/packmobile2.html
http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html
http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html
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2. Σε τι περιβάλλοντα εργαςίασ μπορεί να είναι χριςιμθ 

μια τζτοια εφαρμογι; 

3. Τι λειτουργικά χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχουν τα 

οχιματα αυτά; 

 

Δραςτθριότθτα 1-2:  

Παρουςίαςθ του κιτ ρομποτικισ Lego Mindstorms (15’). 

 

Στόχοι: 

 Να μποροφν οι μακθτζσ να περιγράψουν τα βαςικά 

δομικά ςτοιχεία του κιτ ρομποτικισ τθσ Lego 

Mindstorms. 

 Να εξοικειωκοφν με τα δομικά υλικά και το 

προγραμματιςτικό περιβάλλον του κιτ ρομποτικισ. 

 

Ρεριγραφι: 

Ο κακθγθτισ παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ το κιτ ρομποτικισ 

Lego Mindstorms. Για τθν παρουςίαςθ ο κακθγθτισ ζχει 

δθμιουργιςει ζνα αρχείο ςε μορφι .pptx. Οι μακθτζσ 

ενθμερϊνονται για τα δομικά υλικά και το προγραμματιςτικό 

περιβάλλον του κιτ. Οι διαφάνειεσ τθσ παρουςίαςθσ 

βρίςκονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

 

Δραςτθριότθτα 1-3: 

Δθμιουργία ομάδων εργαςίασ και ανακοίνωςθ του project 

με το οποίο κα αςχολθκοφν οι μακθτζσ (10’). 

  

Στόχοι: 

 Να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ για τθν εργαςία που κα 

αναλάβουν να φζρουν εισ πζρασ. 

 Να διατυπϊςουν ερωτιςεισ και απορίεσ που 

αφοροφν τθν εργαςία αυτι. 

 

Ρεριγραφι: 
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Ο κακθγθτισ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ εργαςίασ των 3 

ατόμων φροντίηοντασ όλεσ οι ομάδεσ να ζχουν τθν ίδια 

δυναμικότθτα. Στθ ςυνζχεια οι ομάδεσ ενθμερϊνονται για το 

κζμα τθσ ςυνκετικισ εργαςίασ, για τον τρόπο αξιολόγθςθσ τθσ 

εργαςίασ τουσ και για τισ υποχρεϊςεισ που κα ζχουν ςτα 

πλαίςια τθσ εργαςίασ τουσ. Κατόπιν οι μακθτζσ βλζπουν ζνα 

βίντεο από τθν ιςτοςελίδα του YouTube: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0&featu

re=related 

 Στο βίντεο αυτό φαίνεται μια απλοποιθμζνθ περίπτωςθ 

εφαρμογισ οχιματοσ αυτόματθσ πλοιγθςθσ με χριςθ του κιτ 

ρομποτικισ Lego Mindstorms.Οι μακθτζσ καλοφνται να 

διατυπϊςουν ερωτιςεισ ι απορίεσ που τυχόν 

δθμιουργικθκαν κατά τθν ενθμζρωςι τουσ.  

6.2. 2θ Φάςθ: 

Εξερεφνθςθ 

(5 διδακτικζσ ϊρεσ) 

 

Δραςτθριότθτα 2-1: 

Πειραματιςμόσ με τουσ αιςκθτιρεσ (45’) 

 

Στόχοι: 

 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθν λειτουργία και τισ 

δυνατότθτεσ των αιςκθτιρων 

 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με το μενοφ του NXT 

brick 

 

Ρεριγραφι: 

Ο κακθγθτισ διανζμει ςτισ ομάδεσ το φφλλο εργαςίασ 1 11 και 

ηθτάει από αυτζσ να ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ του και να 

ςυμπλθρϊςουν τα κενά που υπάρχουν ςε αυτό. Οι μακθτζσ 

πειραματίηονται με τα αιςκθτιρια και παίρνουν μετριςεισ με 

τθ βοικεια τουσ. Στο τζλοσ οι μακθτζσ παραδίδουν ςτον 

κακθγθτι το φφλλο εργαςίασ ςυμπλθρωμζνο. 

 

Δραςτθριότθτα 2-2: 

                                                           
11

 Πλα τα φφλλα εργαςίασ βρίςκονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ 

http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0&feature=related


136 
 

Προγραμματιςτικό περιβάλλον εργαςίασ NXT-G (90’). 

Στόχοι: 

 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με το προγραμματιςτικό 

περιβάλλον εργαςίασ NXT-G. 

 Να περιγράφουν τθν λειτουργία ενόσ ζτοιμου 

προγράμματοσ. 

 Να τροποποιοφν ζνα υπάρχων πρόγραμμα ϊςτε να 

αλλάηει θ ςυμπεριφορά του ρομπότ κατά ζνα 

προκακοριςμζνο τρόπο. 

 Να μεταφζρουν τα προγράμματα ςτο ρομπότ και να 

ελζγχουν τθν ςωςτι λειτουργία τουσ. 

 Να τροποποιοφν μερικϊσ τθν καταςκευι του ρομπότ 

ϊςτε να ενςωματϊςουν το κατάλλθλο αιςκθτιριο. 

 

Ρεριγραφι: 

Ο κακθγθτισ διανζμει ςτισ ομάδεσ το φφλλο εργαςίασ 2 και 

ηθτάει από αυτζσ να ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ του, να 

απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ και να πραγματοποιιςουν τισ 

αςκιςεισ που αναφζρονται ςε αυτό. Οι μακθτζσ καλοφνται να 

δουν 1 βίντεο (χωριςμζνο ςε δυο μζρθ) ςτο οποία γίνεται μια 

αναλυτικι παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ εργαςίασ NXT-G: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47g 

2. http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU 

 

Οι μακθτζσ τοποκετοφν ςτο ρομπότ το κατάλλθλο αιςκθτιριο 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που βρίςκουν ςτο Robot Educator, 

μεταφζρουν τα προγράμματα τουσ ςε αυτό και ελζγχουν για 

τθν ςωςτι λειτουργία τουσ. 

 

Δραςτθριότθτα 2-3: 

Προγραμματιςτικζσ προκλιςεισ (90’). 

 

Στόχοι: 

 Να μποροφν οι μακθτζσ να λφςουν απλά προβλιματα 

http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47g
http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU


137 
 

που ςχετίηονται με τθν ςυμπεριφορά του ρομπότ. 

 Να δθμιουργοφν ζναν αλγόρικμο για τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ. 

 Να περιγράφουν τθν μεκοδολογία και τον αλγόρικμο 

που δθμιοφργθςαν για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

 

Ρεριγραφι: 

Ο κακθγθτισ διανζμει ςτισ ομάδεσ το φφλλο εργαςίασ 3 και 

ηθτάει από αυτζσ να πραγματοποιιςουν τισ 

προγραμματιςτικζσ προκλιςεισ που αναφζρονται ςε αυτό 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τουσ τα ερωτιματα προσ διερεφνθςθ. 

Οι μακθτζσ πειραματίηονται με τα προγράμματα που 

δθμιουργοφν. Στο τζλοσ παραδίδουν ςτον κακθγθτι αναφορά 

με τθν μεκοδολογία που ακολοφκθςαν για τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ και τον αλγόρικμο που χρθςιμοποίθςαν. 

 

6.3. 3θ Φάςθ: 

Διερεφνθςθ 

(2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

 

Δραςτθριότθτα 3-1: 

Διερεφνθςθ του αρχικοφ προβλιματοσ (90’) 

 

Στόχοι: 

 Να μποροφν οι μακθτζσ να ςχεδιάηουν ζνα ςενάριο 

λειτουργίασ του ρομπότ ςε ζνα επαγγελματικό 

περιβάλλον. 

 Να επιλζγουν τα κατάλλθλα εξαρτιματα (αιςκθτιρια 

και πρόςκετα δομικά ςτοιχεία) τα οποία κα 

χρθςιμοποιιςουν για τθν υλοποίθςθ των λειτουργιϊν 

του ρομπότ. 

 Να ςχεδιάηουν αλγόρικμουσ για τθν επικυμθτι 

ςυμπεριφορά του ρομπότ. 

 Να διερευνοφν, να αναλφουν, να αποφαςίηουν και να 

παίρνουν πρωτοβουλίεσ για τθν υλοποίθςθ του 

project. 
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Ρεριγραφι: 

Ο κακθγθτισ διανζμει ςτισ ομάδεσ το φφλλο εργαςίασ 4 και 

ηθτάει από τουσ μακθτζσ να ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ του 

και να υλοποιιςουν τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςε αυτό. 

Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να δουλζψουν ανεξάρτθτα (χωρίσ 

τθν κακοδιγθςθ του), ϊςτε να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ, να 

πάρουν αποφάςεισ ωσ ομάδα και να ςυνεργαςτοφν ϊςτε να 

πραγματοποιιςουν τισ ιδζεσ τουσ. Οι μακθτζσ καλοφνται να 

ςχεδιάςουν ζνα ςενάριο λειτουργίασ ενόσ οχιματοσ 

αυτόματθσ πλοιγθςθσ (ρομπότ) ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

περιβάλλον εργαςίασ. 

 

6.4. 4θ φάςθ: 

Δθμιουργία 

(2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

 

Δραςτθριότθτα 4-1: 

Καταςκευι , προγραμματιςμόσ του ρομπότ και υλοποίθςθ 

του ςεναρίου (60’). 

 

Στόχοι: 

 Να προβοφν οι μακθτζσ ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου τουσ. 

 Να αξιολογοφν τθν λειτουργία του ρομπότ και να 

κάνουν τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ ςτθν καταςκευι ι 

το πρόγραμμά του. 

 Να επαναςχεδιάςουν το ςενάριο τουσ αν αυτό κρικεί 

απαραίτθτο. 

 

Ρεριγραφι: 

Οι μακθτζσ προετοιμάηουν τον χϊρο ςτον οποίο κα 

υλοποιιςουν το ςενάριό τουσ, καταςκευάηουν και  

προγραμματίηουν το ρομπότ και ελζγχουν για τθν ςωςτι 

ςυμπεριφορά του. Αν το ρομπότ δεν ζχει τθν επικυμθτι 

ςυμπεριφορά τότε αυτοί καλοφνται να εντοπίςουν το 

πρόβλθμα και να το λφςουν, είτε αυτό ςθμαίνει μικρζσ 

διορκϊςεισ ςτθν καταςκευι και το πρόγραμμα ι 
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επαναςχεδιαςμόσ του ςεναρίου ι μζρουσ αυτοφ. Ο 

κακθγθτισ δρα υποςτθρικτικά και εμψυχωτικά ϊςτε οι 

μακθτζσ να υλοποιιςουν τισ ιδζεσ τουσ. 

 

Σθμείωςθ: 

Θ δραςτθριότθτα αυτι ενςωματϊνει κάποια ςτοιχεία από τθν 

προθγοφμενθ δραςτθριότθτα (3-1) και το αντίςτροφο. Οι 

μακθτζσ είναι πικανόν ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα να 

υλοποιιςουν μζροσ του ςεναρίου τουσ ενϊ ςε αυτι να 

επαναςχεδιάςουν ζνα κομμάτι του ςεναρίου. Ο ςχεδιαςμόσ, θ 

υλοποίθςθ και θ αξιολόγθςθ αποτελοφν μια κυκλικι 

διαδικαςία μζχρι τθν τελικι ζκδοςθ του προϊόντοσ. 

 

 

 

Δραςτθριότθτα 4-2: 

Προετοιμαςία τθσ παρουςίαςθσ (30’). 

 

Στόχοι: 

 Να ετοιμάςουν οι μακθτζσ τισ διαφάνειεσ τθσ 

παρουςίαςισ τουσ. 

 Να κρίνουν και να αποφαςίςουν ωσ ομάδα για το 

περιεχόμενο τθσ παρουςίαςισ τουσ. 

 

Ρεριγραφι: 

Ο κακθγθτισ διανζμει ςτισ ομάδεσ το φφλλο εργαςίασ 5 και 

ηθτάει από αυτζσ να ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ του. Οι 

Σχεδιαςμόσ

Υλοποίθςθ

Αξιολόγθςθ
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μακθτζσ, αφοφ ςυηθτιςουν ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ τουσ και 

αποφαςίςουν για το περιεχόμενο, το ςτυλ και οποιεςδιποτε 

άλλεσ λεπτομζρειεσ τθσ παρουςίαςθσ, χρθςιμοποιϊντασ το 

λογιςμικό Power Point, ςχεδιάηουν τισ διαφάνειεσ τθσ. 

6.5. 5θ φάςθ: 

Παρουςίαςθ 

(1 διδακτικι ϊρα) 

Δραςτθριότθτα 5-1: 

Παρουςίαςθ εργαςιϊν και αξιολόγθςθ των ομάδων (45’). 

 

Στόχοι: 

 Να παρουςιάςουν οι μακθτζσ τα αποτελζςματα τθσ 

εργαςίασ τουσ. 

 Να προβοφν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ ομάδασ τουσ. 

 Να αξιολογιςουν τισ άλλεσ ομάδεσ. 

 Να τεκμθριϊςουν τισ απόψεισ τουσ και να κάνουν 

εποικοδομθτικι κριτικι. 

 

Ρεριγραφι: 

Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ανά ομάδεσ. Ο 

κακθγθτισ και οι υπόλοιποι μακθτζσ παρακολουκοφν 

προςεκτικά και εντοπίηουν τα κετικά και αρνθτικά ςθμεία, 

τόςο ςτθν υλοποίθςθ του ςεναρίου και τθν λειτουργία του 

ρομπότ όςο και ςτθν διαδικαςία τθσ παρουςίαςθσ. Μετά το 

τζλοσ κάκε παρουςίαςθσ, γίνεται ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ, 

ςτθν οποία αναφζρονται οι απόψεισ, οι κζςεισ και θ κριτικι 

ςτισ εργαςίεσ των ομάδων κακϊσ και θ αξιολόγθςθ τουσ. 

Μετά το τζλοσ των παρουςιάςεων γίνεται μια ςυνολικι 

κριτικι που αφορά το εκπαιδευτικό ςενάριο που 

υλοποιικθκε, τθ χριςθ του ρομποτικοφ κιτ ωσ μακθςιακοφ 

εργαλείου, ενϊ γίνονται προτάςεισ για βελτιϊςεισ ι 

τροποποιιςεισ του. 

Πίνακασ 11: Περιγραφι και ανάλυςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου τθσ πειραματικισ 
ομάδασ ςε μορφι ρζοντοσ κειμζνου 

Στον διάγραμμα που ακολουκεί γίνεται θ γραφικι αναπαράςταςθ τθσ ροισ των 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. 
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ΓΑΦΛΚΘ ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΟΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

  

Εικόνα 19: Γραφικθ αναπαράςταςθ τθσ ροισ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που 
ςυνβαίνουν ςε κάκε ςτάδιο του διδακτικοφ ςεναρίου 

ΦΑΣΘ 1Θ: 
ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ

ΦΑΣΘ 2Θ : ΕΞΕΕΥΝΘΣΘ

ΦΑΣΘ 3Θ : ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ

ΦΑΣΘ 4Θ : ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ

ΦΑΣΘ 5Θ : ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ

Δραςτθριότθτα 1-1:

Ραρουςίαςθ οχθμάτων αυτόματθσ πλοιγθςθσ 

Δραςτθριότθτα 1-2:

Ραρουςίαςθ του κιτ ρομποτικισ Lego Mindstorms 

Δραςτθριότθτα 1-3:

Δθμιουργία ομάδων εργαςίασ και ανακοίνωςθ του project με το οποίο 
κα αςχολθκοφν οι μακθτζσ 

Δραςτθριότθτα 2-1: 

Ρειραματιςμόσ με τουσ αιςκθτιρεσ 

Δραςτθριότθτα 2-2: 

Ρρογραμματιςτικό περιβάλλον εργαςίασ NXT-G 

Δραςτθριότθτα 2-3: 

Ρρογραμματιςτικζσ προκλιςεισ 

Δραςτθριότθτα 3-1: 

Διερεφνθςθ του αρχικοφ προβλιματοσ 

Δραςτθριότθτα 4-1: 

Καταςκευι , προγραμματιςμόσ του ρομπότ και υλοποίθςθ του 
ςεναρίου 

Δραςτθριότθτα 4-2: 

Προετοιμαςία τθσ παρουςίαςθσ 

Δραςτθριότθτα 5-1: 

Παρουςίαςθ εργαςιϊν και αξιολόγθςθ των ομάδων 
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Θ δραςτθριότθτα 5.1 είναι ςφνκετθ δραςτθριότθτα. Ραρακάτω θ δραςτθριότθτα αυτι 

αναλφεται ςε 2 επιμζρουσ απλζσ δραςτθριότθτεσ: 

 

Εικόνα 20: Ανάλυςθ τθσ ςφνκετθσ δραςτθριότθτασ 5.1 ςε επιμζρουσ απλζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 

Τζλοσ ςτον παρακάτω πίνακα γίνεται θ περιγραφι του προτφπου εκπαιδευτικοφ 

ςεναρίου με κοινοφσ όρουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το ςενάριο περιγράφεται 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα κοινό λεξιλόγιο όρων (ταξινομία), όπου κάκε όροσ είναι μοναδικά 

αναγνωρίςιμοσ. Θ ταξινομία εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που ακολουκείται 

ονομάηεται DialogPlus. Στο παράρτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ γίνεται θ περιγραφι τθσ 

ταξινομίασ αυτισ. 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ ΣΕΝΑΛΟΥ ΜΕ ΤΘΝ ΤΑΞΛΝΟΜΛΑ DIALOGPLUS12,13 

ΦΑΘ 1Θ 
(Ενεργοποίθςθ) 

Type 
(τφποσ 

μακθςιακισ 
δραςτθριότθτασ) 

Technique 
(τεχνικι 

υλοποίθςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Interaction 
(τφποσ 

αλλθλεπίδραςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Roles 
(ρόλοι που 

ςυμμετζχουν 
ςτθ μακθςιακι 
δραςτθριότθτα) 

Tools 
(εργαλεία) 

Resources 
(Ρόροι) 

Δραςτθριότθτα 
1.1 

Παρουςίαςθ 
οχθμάτων 
αυτόματθσ 

Communicative 
Presenting 

Communicative 
Discussing 

Who 
Class Based 

 
Medium 

Face to face 

Facilitator 
Individual 

learner 

Hardware 
Computer 
Projector 

 
Software 

Videos, 
Web page 

 
URL’s: 

                                                           
12

 http://www.nettle.soton.ac.uk/toolkit/ 
13

 http://edutechwiki.unige.ch/en/DialogPlus_Toolkit 

Δραςτθριότθτα 5.1

Δραςτθριότθτα 5-1 a:

Ραρουςίαςθ των εργαςιϊν 
των ομάδων

Δραςτθριότθτα 5-1 b:

Αξιολόγθςθ των εργαςιϊν 
των ομάδων
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πλοιγθςθσ  
Timing 

Synchronous 

Text, image, 
audio or video 

viewer 

http://www.youtub

e.com/watch?v=wi

s9Wq_ndbY&featur

e=related , 

http://www.egemi

nusa.com/swf/pack

mobile2.html , 

http://www.egemi

nusa.com/pages/ag

vs/agvs_packmobil

e.html 

Δραςτθριότθτα 
1.2 

Παρουςίαςθ 
του κιτ 

ρομποτικισ 
Lego 

Mindstorms 

Communicative 
Presenting 

Information 
handling 
Defining 

Who 
Class Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Presenter 
Individual 
Learner 

Hardware 
Computer 
Projector 

 
Software 

 Text, image, 
audio or video 

viewer 

Power Point 
Presentation: 

Lego_Presentation.
pptx 

Δραςτθριότθτα 
1.3 

Δθμιουργία 
ομάδων 

εργαςίασ και 
ανακοίνωςθ 

του project με 
το οποίο κα 

αςχολθκοφν οι 
μακθτζσ 

Communicative 
Discussing 

Communicative 
Discussion 

Who 
Class Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Individual 
Learner 

Hardware 
Computer 
Projector 

 
Software 

 Text, image, 
audio or video 

viewer 

Video 
 

URL: 
http://www.youtub

e.com/watch?v=Pz

ZhslIrsE0&feature=

related 

ΦΑΘ 2Θ 
(Εξερεφνθςθ) 

Type 
(τφποσ 

μακθςιακισ 
δραςτθριότθτασ) 

Technique 
(τεχνικι 

υλοποίθςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Interaction 
(τφποσ 

αλλθλεπίδραςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Roles 
(ρόλοι που 

ςυμμετζχουν 
ςτθ μακθςιακι 
δραςτθριότθτα) 

Tools 
(εργαλεία) 

Resources 
(Ρόροι) 

Δραςτθριότθτα 
2-1 

Πειραματιςμόσ 
με τουσ 

αιςκθτιρεσ 

Experiential 
Exploring 

Experiential 
Experiment 

Who 
Group Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Group 

participant 

Hardware 
Computer 

Lego material 
 

Software 
 Mindstorms 

Edu NXT 

Worksheet 1 

Δραςτθριότθτα 
2-2 

Προγραμματιςτ
ικό περιβάλλον 
εργαςίασ NXT-G 

Experiential 
Exploring 

Experiential 
Experiment 

Who 
Group Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Group 

participant 

Hardware 
Computer 

Lego material 
 

Software 
Text, image, 

audio or video 
viewer 

 Mindstorms 
Edu NXT 

Worksheet 2 
Robot Educator 

Videos 
 

URL: 
http://www.youtu

be.com/watch?v=h

cBcuG6i47g , 

http://www.youtu

be.com/watch?v=4

obT_OBf_eU 

Δραςτθριότθτα 
2-3 

Προγραμματιςτ
ικζσ προκλιςεισ 

Experiential 
Exploring 

Experiential 
Experiment 

Who 
Group Based 

 
Medium 

Face to face 

Facilitator 
Group 

participant 

Hardware 
Computer 

Lego material 
 

Software 

Worksheet 3 

http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wis9Wq_ndbY&feature=related
http://www.egeminusa.com/swf/packmobile2.html
http://www.egeminusa.com/swf/packmobile2.html
http://www.egeminusa.com/swf/packmobile2.html
http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html
http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html
http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html
http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html
http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47g
http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47g
http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47g
http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU
http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU
http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU
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Timing 

Synchronous 

 Mindstorms 
Edu NXT 

ΦΑΘ 3Θ 
(Διερεφνθςθ) 

Type 
(τφποσ 

μακθςιακισ 
δραςτθριότθτασ) 

Technique 
(τεχνικι 

υλοποίθςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Interaction 
(τφποσ 

αλλθλεπίδραςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Roles 
(ρόλοι που 

ςυμμετζχουν 
ςτθ μακθςιακι 
δραςτθριότθτα) 

Tools 
(εργαλεία) 

Resources 
(Ρόροι) 

Δραςτθριότθτα 
3-1 

Διερεφνθςθ του 
αρχικοφ 

προβλιματοσ 

Experiential 
Investigating 

Productive 
Report 

Artefact 

Who 
Group Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Group 

participant 

Hardware 
Computer 

Lego material 
 

Software 
 Mindstorms 

Edu NXT 

Worksheet 4 

ΦΑΘ 4Θ 
(Δθμιουργία) 

Type 
(τφποσ 

μακθςιακισ 
δραςτθριότθτασ) 

Technique 
(τεχνικι 

υλοποίθςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Interaction 
(τφποσ 

αλλθλεπίδραςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Roles 
(ρόλοι που 

ςυμμετζχουν 
ςτθ μακθςιακι 
δραςτθριότθτα) 

Tools 
(εργαλεία) 

Resources 
(Ρόροι) 

Δραςτθριότθτα 
4-1 

Καταςκευι , 
προγραμματιςμ
όσ του ρομπότ 
και υλοποίθςθ 
του ςεναρίου 

Productive 
Creating 

Productive 
Product 

Who 
Group Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Group 

participant 

Hardware 
Computer 

Lego material 
 

Software 
 Mindstorms 

Edu NXT 

Other 

Δραςτθριότθτα 
4-2 

Προετοιμαςία 
τθσ 

παρουςίαςθσ 

Productive 
Composing 

Productive 
Presentation 

Who 
Group Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Group 

participant 

Hardware 
Computer 

Image & Video 
recorders 

 
Software 

Slide Editing  

Worksheet 5 

ΦΑΘ 5Θ 
(Παρουςίαςθ) 

Type 
(τφποσ 

μακθςιακισ 
δραςτθριότθτασ) 

Technique 
(τεχνικι 

υλοποίθςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Interaction 
(τφποσ 

αλλθλεπίδραςθσ 
μακθςιακισ 

δραςτθριότθτασ) 

Roles 
(ρόλοι που 

ςυμμετζχουν 
ςτθ μακθςιακι 
δραςτθριότθτα) 

Tools 
(εργαλεία) 

Resources 
(Ρόροι) 

Δραςτθριότθτα 
5-1a 

Παρουςίαςθ 
εργαςιϊν 

Communicative 
Presenting 

Communicative 
Performance 

Who 
Class Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Group 

participant 
 

Hardware 
Computer 
Projector 

 
Software 

Text, image, 
audio or video 

viewer 

Other 

Δραςτθριότθτα 
5-1b 

Αξιολόγθςθ των 
ομάδων 

Communicative 
Critiquing 

Communicative 
Arguing 

Who 
Class Based 

 
Medium 

Face to face 
 

Timing 
Synchronous 

Facilitator 
Group 

participant 
Peer Assessor 

 

- Rubric 

Πίνακασ 12: Περιγραφι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου τθσ πειραματικισ ομάδασ με τθν 
ταξινομία Dialogplus 
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4.10. Τλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. 

 

Το εκπαιδευτικό ςενάριο που προζβλεπε θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο χϊρο των 

εργαςτθρίων Ρλθροφορικισ του 1ου ΣΕΚ Αγ. Δθμθτρίου, ξεκίνθςε ςτα τζλθ Νοεμβρίου 

και ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα Δεκεμβρίου. Σε εβδομαδιαία βάςθ οι μακθτζσ τθσ ομάδασ 

ελζγχου διδαςκόντουςαν το μάκθμα «Εφαρμογζσ Ρρογραμματιςμοφ ςε 

Ρρογραμματιςτικό περιβάλλον» για 4 διδακτικζσ ϊρεσ με τον παραδοςιακό τρόπο ςτο 

περιβάλλον τθσ Visual Basic. Οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ ομάδασ διδαςκόντουςαν το 

ίδιο μάκθμα για 2 διδακτικζσ ϊρεσ ενϊ τισ άλλεσ 2 ςυμμετείχαν ςτο project ρομποτικισ. 

Οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ ομάδασ ςυμμετείχαν επιπλζον άλλεσ 2 ϊρεσ ςτο project 

ρομποτικισ (ςυνολικά 4 εβδομαδιαίωσ) κατά τθ διάρκεια άλλου εργαςτθριακοφ 

μακιματοσ. 

Θ διδακτικι παρζμβαςθ πραγματοποιικθκε όπωσ ακριβϊσ περιγράφτθκε ςτο ςενάριο 

με μια μικρι τροποποίθςθ: Επειδι διαπιςτϊκθκε ότι ο χρόνοσ που είχαν ςτθ διάκεςι 

τουσ οι ομάδεσ ϊςτε να εξοικειωκοφν με τα προγραμματιςτικά block ςτο 

προγραμματιςτικό περιβάλλον NXT-G δεν επαρκοφςε, προςτζκθκαν άλλεσ 2 διδακτικζσ 

ϊρεσ ςτο 2ο ςτάδιο τθσ εξερεφνθςθσ με αποτζλεςμα θ παρζμβαςθ να διαρκζςει 13 

διδακτικζσ ϊρεσ αντί για 11 που είχε αρχικά προγραμματιςτεί. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται αναλυτικά οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και οι 

αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν χϊρα: 

Πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου πειραματικισ ομάδασ 

Α/Α 
ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 
ΩΡΕ 

ΦΑΘ 
ΕΚΠ/ΚΟΤ 
ΕΝΑΡΙΟΤ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

1 Ραραςκευι 

19 Νοεμβρίου 

2 (3θ,4θ) 1θ φάςθ 

2θ φάςθ 

1.1: Ραρουςίαςθ 
οχθμάτων αυτόματθσ 
πλοιγθςθσ. 

1.2: Ραρουςίαςθ του 
κιτ ρομποτικισ Lego 
Mindstorms. 

1.3: Δθμιουργία 
ομάδων εργαςίασ και 
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ανακοίνωςθ του 
Project. 

2.1: Ρειραματιςμόσ με 
τουσ αιςκθτιρεσ. 
(Φφλλο εργαςίασ 1) 

2 Τρίτθ 

23 Νοεμβρίου 

2 (6θ,7θ) 2θ φάςθ 2.2: Ρρογραμματιςτικό 
περιβάλλον εργαςίασ 
NXT-G. 

(Φφλλο εργαςίασ 2) 

3 Ραραςκευι 

26 Νοεμβρίου 

2 (3θ,4θ) 2θ φάςθ 2.2: (ςυνζχεια) 

4 Τρίτθ 

30 Νοεμβρίου 

2 (6θ, 7θ) 2θ φάςθ 2.3: 
Ρρογραμματιςτικζσ 
προκλιςεισ. 

(Φφλλο εργαςίασ 3) 

5 Ραραςκευι 

3 Δεκεμβρίου 

2 (3θ,4θ) 3θ φάςθ 3.1: Διερεφνθςθ του 
αρχικοφ προβλιματοσ. 

(Φφλλο εργαςίασ 4) 

6 Τρίτθ 

7 Δεκεμβρίου 

2 (6θ,7θ) 4θ φάςθ 4.1: Καταςκευι, 
προγραμματιςμόσ του 
ρομπότ και υλοποίθςθ 
του ςεναρίου. 

4.2: Ρροετοιμαςία τθσ 
παρουςίαςθσ. 

(Φφλλο εργαςίασ 5) 

7 Ραραςκευι 

10 Δεκεμβρίου 

1 (2θ) 5θ φάςθ 5.1: Ραρουςίαςθ 
εργαςιϊν και 
αξιολόγθςθ των 
ομάδων. 

Πίνακασ 13: Θμερομθνίεσ και διδακτικζσ ϊρεσ ωρολογίου προγράμματοσ 
πραγματοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ πειραματικισ ομάδασ 

Με εξαίρεςθ τθ 1θ φάςθ, ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ φάςεισ οι ομάδεσ ζπρεπε ςτο τζλοσ 

κάκε μακιματοσ να παραδίδουν ςτον κακθγθτι ςυμπλθρωμζνο το θμερολόγιο τθσ 

ςυνκετικισ εργαςίασ ςτο οποίο οι μακθτζσ κατζγραφαν τον καταμεριςμό των εργαςιϊν 
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μζςα ςτθν ομάδα κακϊσ και τυχόν ςυμβάντα που δυςκόλεψαν τουσ μακθτζσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ. 

Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ των ομάδων πραγματοποιικθκαν όπωσ αναφζρονται ςτον 

προθγοφμενο πίνακα. Ωςτόςο αξίηει να ςθμειωκεί ότι καμία ομάδα δεν 

πραγματοποίθςε τθν δραςτθριότθτα 4.2 (Ρροετοιμαςία τθσ παρουςίαςθσ) ςτον χϊρο 

του ςχολικοφ εργαςτθρίου αφοφ οι ομάδεσ που δθμιοφργθςαν παρουςίαςθ ςε Power 

Point επζλεξαν να το κάνουν ςαν εργαςία ςτο ςπίτι τουσ. Ραρόλαυτά οι μακθτζσ 

φρόντιςαν να ςυλλζξουν το κατάλλθλο υλικό (φωτογραφίεσ και βίντεο με τθ χριςθ 

κινθτοφ τθλεφϊνου) κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν των ρομποτικϊν τουσ καταςκευϊν. 
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5. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 

 

5.1. Σο προφίλ των υποκειμζνων του δείγματοσ. 

 

Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ 

χρειάηεται να λθφκοφν υπ’ όψιν ςτοιχεία που αφοροφν τα υποκείμενα του δείγματοσ. 

Τα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν κάποιεσ πλθροφορίεσ δθμογραφικοφ χαρακτιρα κακϊσ 

και τθν πικανι πρότερθ εναςχόλθςθ των υποκειμζνων με δραςτθριότθτεσ ρομποτικισ. 

 

5.1.1. Δθμογραφικά ςτοιχεία 

 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 19 μακθτζσ που φοιτοφν ςτθν Γ’ τάξθ του τομζα τθσ 

Ρλθροφορικισ ςτο 1ο ΕΡΑΛ Αγ. Δθμθτρίου. Για τθν ςυλλογι των ςτοιχείων 

χρθςιμοποιικθκε το 1ο μζροσ του ερωτθματολογίου μζτρθςθσ εμπλοκισ που δόκθκε 

ςτουσ μακθτζσ πριν τθν πειραματικι διαδικαςία. Και οι 19 μακθτζσ είναι αγόρια θλικίασ 

17 ζωσ 19 ετϊν και οι περιςςότεροι από αυτοφσ διαμζνουν ςτθν περιοχι του Αγ. 

Δθμθτρίου με εξαίρεςθ 2 μακθτζσ που διαμζνουν ςε όμορουσ Διμουσ. 

Φφλο ςυμμετεχόντων ςτο πείραμα 

Αγόρια: 19  (100 %) Κορίτςια:0  (0 %) 

Θλικία ςυμμετεχόντων ςτο πείραμα 

17 ετϊν: 15  (79 %) 18 ετϊν: 3  (16 %) 19 ετϊν: 1  (5 %) 

Πίνακασ 14: Δθμογραφικά ςτοιχεία των 19 μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 
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5.1.2. Πρότερθ εναςχόλθςθ των υποκειμζνων με δραςτθριότθτεσ 

Ρομποτικισ. 

 

Στο 2ο μζροσ του ερωτθματολογίου μζτρθςθσ τθσ εμπλοκισ υπάρχουν 2 ερωτιςεισ που 

ςκοπό ζχουν να ανακαλφψουν αν οι μακθτζσ ζχουν κάποια προθγοφμενθ εμπειρία από 

ομποτικζσ δραςτθριότθτεσ. Από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν από τουσ μακθτζσ 

φαίνεται ότι κανείσ από αυτοφσ δεν γνϊριηε το κιτ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ τθσ Lego 

ενϊ μόνο 2 μακθτζσ (που ιταν και αδζρφια) είχαν αςχολθκεί με τθν καταςκευι και τον 

προγραμματιςμό ενόσ ρομπότ τθσ Εταιρείασ εκδόςεων DeAgostini Hellas που 

κυκλοφόρθςε υπό μορφι partwork δθλ. ςε κομμάτια που δίνονται ςταδιακά ςε τεφχθ. 

 

5.2. Αποτελζςματα 1ου ερευνθτικοφ ερωτιματοσ 

 

Το 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα διατυπϊκθκε ωσ εξισ: 

 Μποροφν τα LEGO Mindstorms να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ του 

γενικοφ ςκοποφ του μακιματοσ «Ρρογραμματιςμόσ Υπολογιςτϊν» που είναι θ 

ανάπτυξθ ικανοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα, και θ επίλυςθ απλϊν 

προβλθμάτων ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον; 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν παρ. 4.6.3.1 θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για να 

δοκεί απάντθςθ ςτο 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα ιταν θ παρατιρθςθ των μακθτϊν κατά τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, θ άτυπθ κουβζντα μαηί τουσ κακϊσ 

και θ μελζτθ του γραπτοφ υλικοφ είτε από τισ εργαςίεσ των ομάδων είτε από τθ 

ςυμπλιρωςθ του θμερολογίου τθσ ςυνκετικισ εργαςίασ. 

 

5.2.1. Ποςοςτό επιτυχίασ των ομάδων 
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Από τισ 3 ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτο project ρομποτικισ οι 2 ομάδεσ κατάφεραν να 

φζρουν εισ πζρασ τθν εργαςία τουσ και καταςκεφαςαν και προγραμμάτιςαν ζνα ρομπότ 

που επιτζλεςε όλεσ τισ αναμενόμενεσ λειτουργίεσ τισ οποίεσ είχαν ςχεδιάςει. Άρα 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι οι ομάδεσ αυτζσ κατάφεραν να επιλφςουν ςε ποςοςτό 

100% το πρόβλθμα που τουσ ανατζκθκε, αφοφ καταςκεφαςαν ζνα πλιρωσ λειτουργικό 

ρομπότ (καταςκευαςτικά και προγραμματιςτικά). Στθ 3θ ομάδα το ρομπότ 

πραγματοποίθςε μερικϊσ τισ αναμενόμενεσ λειτουργίεσ. Αξίηει να αναφερκεί ότι και θ 

3θ ομάδα κα μποροφςε να φζρει εισ πζραν τθν εργαςίασ τθσ, όμωσ ο ενκουςιαςμόσ και 

ο αυκορμθτιςμόσ των μακθτϊν τελικά ζπαιξε αρνθτικό ρόλο ςτθν πραγματοποίθςθ του 

ςεναρίου τουσ αφοφ οι μακθτζσ αυτοί ανάλωςαν τον χρόνο τουσ ςε καταςκευαςτικζσ 

παρεμβάςεισ δίνοντασ μικρότερθ βαρφτθτα ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ τουσ. 

Βζβαια μια ςθμαντικι παράμετροσ που ζπαιξε μεγάλο ρόλο, ενδεχομζνωσ και ςτθν 

ψυχολογία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, ιταν το γεγονόσ ότι θ ςυςκευαςία του 

ρομποτικοφ κιτ που χρθςιμοποίθςε είχε κάποιεσ ελλείψεισ ςε καταςκευαςτικά δομικά 

ςτοιχεία. Ζτςι πολλζσ φορζσ θ ομάδα αυτι δανειηόταν δομικά ςτοιχεία από τισ άλλεσ 

ομάδεσ. Αυτό φυςικά αποτζλεςε ζναν αναςταλτικό παράγοντα που επθρζαςε τθν 

απόδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ. Το ρομπότ τθσ 3θσ ομάδασ καταςκευαςτικά δεν 

παρουςίαηε κάποιο πρόβλθμα κάτι που δείχνει ότι θ μθ πραγματοποίθςθ των 

αναμενόμενων λειτουργιϊν οφείλεται αποκλειςτικά ςε προγραμματιςτικζσ ατζλειεσ. 

Άρα μποροφμε να κεωριςουμε ότι θ 3θ ομάδα δεν κατάφερε να επιλφςει το πρόβλθμα 

ςε ποςοςτό 100%, όμωσ κεωρείται ςχεδόν ςίγουρο ότι αυτό κα ιταν εφικτό αν θ ομάδα 

είχε ςτθ διάκεςι τθσ περιςςότερο χρόνο. 

Ροςοςτό ολοκλιρωςθσ του project ανά ομάδα 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 

Πλιρθσ ολοκλιρωςθ 

Καταςκευαςτικά 

Ρρογραμματιςτικά 

Πλιρθσ ολοκλιρωςθ 

Καταςκευαςτικά 

Ρρογραμματιςτικά 

Μερικι ολοκλιρωςθ 

Καταςκευαςτικά 

Ρρογραμματιςτικά 

Πίνακασ 15: Ποςοςτό ολοκλιρωςθσ του project ανά ομάδα ςε προγραμματιςτικό και 
καταςκευαςτικό επίπεδο 
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Εδϊ κα ιταν ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςε ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό θ επιτυχία των 

ομάδων οφείλεται ςτθν φπαρξθ του Robot Educator. Το Robot Educator είναι ζνα μζροσ 

από το προγραμματιςτικό περιβάλλον NXT-G το οποίο παρζχει κάποιεσ ζτοιμεσ 

προκλιςεισ οι οποίεσ ςυνοδεφονται από καταςκευαςτικζσ και προγραμματιςτικζσ 

οδθγίεσ. Σκοπόσ των προκλιςεων αυτϊν είναι να μάκουν οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν 

τα προγραμματιςτικά block, τισ βαςικζσ ρυκμίςεισ τουσ αλλά και αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων των αιςκθτιρων. Από τον ζλεγχο που ζγινε ςτα προγράμματα που 

δθμιοφργθςαν και χρθςιμοποίθςαν οι 3 ομάδεσ για τον ζλεγχο των ρομποτικϊν 

καταςκευϊν τουσ φάνθκε ότι χρθςιμοποιικθκαν κομμάτια  που είχαν παρκεί αυτοφςια 

από το Robot Educator.  

Ζνα άλλο ςθμείο ςτο οποίο πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία είναι ότι ςτο ςτάδιο τθσ 

εξερεφνθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο ςθμείο που οι μακθτζσ ζπρεπε να αναπτφξουν δικά 

τουσ προγράμματα κάνοντασ μικρζσ αλλαγζσ ςτα ζτοιμα προγράμματα του Robot 

Educator φάνθκε ότι οι μακθτζσ ζδειξαν να δυςκολεφονται ιδιαίτερα ςτθν ςυγγραφι 

των προγραμμάτων. Είναι χαρακτθριςτικι θ διλωςθ μακθτι ςτο θμερολόγιο 

ςυνκετικισ εργαςίασ τθσ ομάδασ του, ο οποίοσ ςτθν ερϊτθςθ: «Ροιο ιταν το πιο 

ενδιαφζρον πράγμα που ζμακεσ ςιμερα;» απάντθςε: «Ο προγραμματιςμόσ είναι 

ςχετικά δφςκολοσ τελικά». 

Θ δυςκολία που αντιμετϊπιςαν οι μακθτζσ φαίνεται και από το ποςοςτό των 

προγραμματιςτικϊν παραλλαγϊν που κατάφεραν να ολοκλθρϊςουν οι ομάδεσ. 

Συνολικά ςτο Φφλλο εργαςίασ 2 υπιρχαν 8 παραλλαγζσ. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνεται το ποςοςτό των λυμζνων παραλλαγϊν για κάκε ομάδα: 

Αρικμόσ & Ροςοςτό Λυμζνων Ρρογραμματιςτικϊν Ραραλλαγϊν. 
(ςε ςφνολο 8) 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 

3 (37,5%) 2 (25%) 2 (25%) 

Πίνακασ 16: Αρικμόσ και ποςοςτό λυμζνων προγραμματιςτικϊν παραλλαγϊν του 
φφλλου Εργαςίασ 2 ανά ομάδα 
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Βζβαια από τθν ζκβαςθ των αποτελεςμάτων φάνθκε ότι παρότι οι μακθτζσ ζδειξαν να 

δυςκολεφονται ςτθν επίλυςθ των προγραμματιςτικϊν παραλλαγϊν αυτό δε φάνθκε να 

τουσ πτόθςε αλλά οφτε και να επθρζαςε τθν τελικι τουσ προςπάκεια ςτθν ολοκλιρωςθ 

του project. 

Ράντωσ από τα προθγοφμενα αποτελζςματα  βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι οι παραλλαγζσ 

αυτζσ είχαν αυξθμζνο βακμό δυςκολίασ και ιταν αρκετά δφςκολεσ για μακθτζσ που δεν 

είχαν καμία προθγοφμενθ εμπειρία ςτον προγραμματιςμό ρομποτικϊν καταςκευϊν με 

το κιτ τθσ Lego Mindstorms. Επίςθσ πρζπει να επιςθμανκεί και ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ 

που είχαν ςτθ διάκεςι τουσ οι μακθτζσ, αφοφ οι 4 διδακτικζσ ϊρεσ που αφιερϊκθκαν 

ςτο κομμάτι αυτό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου αποδείχκθκαν λίγεσ. 

 

5.2.2. Μεκοδολογικά χαρακτθριςτικά των ομάδων 

 

Πςον αφορά τθν μεκοδολογία εργαςίασ και οι 3 ομάδεσ ακολοφκθςαν ςχεδόν 

παρόμοιεσ τεχνικζσ. 

Ραρότι δόκθκε θ οδθγία ςτα μζλθ των ομάδων να κατανζμουν τισ εργαςίεσ τουσ, και 

ςτισ 3 ομάδεσ οι μακθτζσ δοφλευαν από κοινοφ ςε όλεσ τισ εργαςίεσ, με το ζνα μζλοσ να 

εκτελεί τθν εργαςία και τα υπόλοιπα μζλθ να παρακολουκοφν, να ςυμβουλεφουν και να 

προτείνουν νζεσ λφςεισ. Βζβαια υπιρχαν και κάποιεσ εξαιρζςεισ, όπου το ζνα μζλοσ τθσ 

ομάδασ εργαηόταν ςε μια καταςκευαςτικι παραλλαγι όςο τα υπόλοιπα μζλθ 

αςχολοφνταν με τον προγραμματιςμό. Επίςθσ υπιρξε και ζνα διάςτθμα, ςτθ 2θ φάςθ, 

όπου οι μακθτζσ αςχολικθκαν μόνοι τουσ οι ανά δυο με τισ προγραμματιςτικζσ 

παραλλαγζσ. 

Στο κζμα των προγραμματιςτικϊν ςτρατθγικϊν και πάλι οι ομάδεσ φαίνεται ότι 

ακολοφκθςαν παρόμοια τακτικι αφοφ υιοκζτθςαν τθν μεκοδολογία τθσ δοκιμισ και 

λάκουσ. Τα προγράμματα γράφονταν χωρίσ πρϊτα να γίνεται κάποιοσ ςχεδιαςμόσ του 

αλγόρικμου ςτο χαρτί. Βζβαια επειδι το περιβάλλον εργαςίασ προγραμματιςμοφ τθσ 

Lego είναι γραφικό, με χριςθ προγραμματιςτικϊν block αντί ςυγγραφι κϊδικα, κα 

μποροφςε κάποιοσ να κεωριςει ότι αυτόσ ο τρόποσ προγραμματιςμοφ μοιάηει αρκετά 
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με τα διαγράμματα ροισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ςυγγραφι των αλγόρικμων. Ζτςι 

μπορεί να κεωρθκεί ότι θ αλγορικμικι ςκζψθ των μακθτϊν εκφραηόταν κατευκείαν 

ςτθν ςυγγραφι του προγράμματοσ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα οι μακθτζσ να γράφουν 

το πρόγραμμα ςτον υπολογιςτι και να ελζγχουν τθν ορκότθτα του προγράμματοσ 

παρατθρϊντασ τθν ςυμπεριφορά του ρομπότ.  Αν θ ςυμπεριφορά του ρομπότ δεν ιταν 

θ αναμενόμενθ οι μακθτζσ επζςτρεφαν ςτον υπολογιςτι και προςπακοφςαν να 

καταλάβουν ςε ποιό ςθμείο του προγράμματοσ ιταν το λάκοσ, οπότε και ζκαναν τισ 

απαραίτθτεσ μετατροπζσ. Επίςθσ κάτι άλλο που ςυνζβαινε ςυχνά ιταν μικρορυκμίςεισ 

ςτο πρόγραμμα ϊςτε να βελτιωκεί θ ιδθ ςωςτι ςυμπεριφορά του ρομπότ. Από τθν 

παρατιρθςθ των ομάδων βγικε το ςυμπζραςμα ότι αυτι θ διαδικαςία 

επαναλαμβανόταν πολλζσ φορζσ μζχρι να εκδθλωκεί από το ρομπότ ι αναμενόμενθ 

ςυμπεριφορά. 

Τζλοσ όλεσ οι ομάδεσ, με τθ βοικεια των φφλλων εργαςίασ ςχεδίαςαν ζνα ςενάριο 

λειτουργίασ αυτόνομου οχιματοσ. Οι μακθτζσ κατζγραψαν τα λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά του ρομπότ κακϊσ και με ποιο τρόπο κα πραγματοποιθκοφν οι 

αναμενόμενεσ λειτουργίεσ. Στθ ςυνζχεια περιζγραψαν ςε μορφι ρζοντοσ κειμζνου το 

ςενάριο λειτουργίασ του αυτόνομου οχιματοσ, ενϊ ζφτιαξαν και ζνα ςχζδιο που 

ζδειχνε τθ διαδρομι που κα ακολουκοφςε το ρομπότ ςε κάτοψθ. Στθ ςυνζχεια 

καταςκεφαςαν και προγραμμάτιςαν τισ ρομποτικζσ καταςκευζσ τουσ, ζκαναν τισ 

απαραίτθτεσ διορκϊςεισ και, με εξαίρεςθ 1 ομάδα, κατάφεραν να πραγματοποιιςουν 

το ςενάριο τουσ. 

Από τα προθγοφμενα, βλζποντασ δθλ το ποςοςτό επιτυχίασ ςτθν ολοκλιρωςθ του 

project από τισ ομάδεσ και παρατθρϊντασ τισ ςυμπεριφορζσ και τον τρόπο εργαςίασ 

των ομάδων καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι τι πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα 

επιβεβαιϊνεται. Άρα το κιτ ρομποτικισ τθσ Lego Mindstorms μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα και επίλυςθ απλϊν 

προβλθμάτων ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον. 
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5.3. Αποτελζςματα 2ου ερευνθτικοφ ερωτιματοσ 

Το 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα διατυπϊκθκε ωσ εξισ: 

 Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το προγραμματιςτικό περιβάλλον 

Mindstorms Educational NXT-G να τουσ βοθκιςει να μεταφζρουν γνϊςεισ των  

προγραμματιςτικϊν δομϊν επιλογισ και επανάλθψθσ ςε ζνα επαγγελματικό 

περιβάλλον προγραμματιςμοφ όπωσ αυτό τθσ Visual Basic; 

Για να απαντθκεί το ερϊτθμα αυτό οι μακθτζσ διαγωνίςτθκαν ςε ζνα τεςτ αξιολόγθςθσ. 

Σκοπόσ του τεςτ ιταν να μετριςει τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςτο τζλοσ μιασ διδακτικισ 

παρζμβαςθσ ϊςτε να ελεγχκεί θ επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν ενόσ μζρουσ του 

ςχολικοφ προγράμματοσ. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ εξετάςτθκαν ϊςτε να διαπιςτωκεί 

το ποςοςτό κατάκτθςθσ των εννοιϊν τθσ δομισ επιλογισ και τθσ δομισ επανάλθψθσ. 

Εδϊ είναι ςθμαντικό να διευκρινιςτεί ότι εξαιτίασ τθσ κατάλθψθσ που ζγινε ςτο ςχολείο 

χάκθκαν αρκετζσ ϊρεσ μακιματοσ με αποτζλεςμα να μθν διδαχκοφν όλεσ οι 

προβλεπόμενεσ δομζσ. Ζτςι από τθν δομι επιλογισ οι μακθτζσ δεν διδάχκθκαν τθν 

μορφι Select – Case. Επίςθσ λόγω των ιδιαιτεροτιτων των δυνατοτιτων των μακθτϊν 

το τεςτ διαμορφϊκθκε ζτςι ϊςτε να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των μακθτϊν. Ζτςι 

αποφαςίςτθκε από τον διδάςκων του μακιματοσ να μθν χρθςιμοποιθκεί θ εςχάρα 

βακμολόγθςθσ τθσ παραγράφου 4.7.4. Ο αρικμόσ των κεμάτων περιορίςτθκε ςε 3 (τρία) 

ενϊ θ βακμολόγθςθ των κεμάτων δεν ακολοφκθςε τθν βαρφτθτα που είχε επιλεχκεί 

από τον ερευνθτι. Τζλοσ θ βακμολόγθςθ ζγινε ςτθν κλίμακα 1-20. Το τεςτ αξιολόγθςθσ 

φαίνεται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται θ βακμολογία των δυο ομάδων: 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΛΑΜΑΤΛΚΘ ΟΜΑΔΑ 

7 6 

8 18 

14 12 

20 14 

1 18 

10 9 
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7 1 

9 3 

10 12 

5  

Πίνακασ 17: Βακμολογία των μακθτϊν ςτο τεςτ αξιολόγθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του Project 

  

5.3.1. Επιλογι ςτατιςτικοφ εργαλείου. 

 

Στθν ιςτοςελίδα http://statistics.laerd.com/spss-tutorials/independent-t-test-using-spss-

statistics.php αναφζρεται ότι για τθν επιλογι παραμετρικϊν τεςτ και ςυγκεκριμζνα για 

το t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων κα πρζπει να πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι πρζπει να είναι βακμονομθμζνθ ςε αρικμθτικι (θ 

αλλιϊσ ιςοδιαςτθμικι) ι αναλογικι κλίμακα (interval scale, ratio scale). 

 Κα πρζπει το δείγμα να παρουςιάηει κανονικι κατανομι (normally distributed) 

δθλ να ακολουκεί τθν καμπφλθ του Gauss . 

Επιπλζον όταν γίνονται ςυγκρίςεισ μεταξφ δυο ανεξάρτθτων δειγμάτων (independent 

groups) κα πρζπει: 

 Να υπάρχουν όμοιεσ διακυμάνςεισ (variances) μεταξφ των δυο ομάδων. 

Στθν περίπτωςι μασ ζχουμε δυο ανεξάρτθτα δείγματα (ομάδα ελζγχου και πειραματικι 

ομάδα), θ μεταβλθτι μασ (βακμολογία) μετριζται ςε ιςοδιαςτθμικι κλίμακα (1-20) ενϊ 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι θ μεταβλθτι ακολουκεί τθν κανονικι κατανομι 

(normally distributed). Αυτό επιβεβαιϊνεται και από τον ζλεγχο για τθν κανονικότθτα 

τθσ κατανομισ των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ και φαίνεται ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

Επίςθσ γίνεται ςφγκριςθ των διακυμάνςεων (Levene’s test) και δίνεται το αποτζλεςμα 

(t-value) και για όμοιεσ και για ανόμοιεσ διακυμάνςεισ. 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζγινε με το λογιςμικό SPSS ver. 19. 

 

http://statistics.laerd.com/spss-tutorials/independent-t-test-using-spss-statistics.php
http://statistics.laerd.com/spss-tutorials/independent-t-test-using-spss-statistics.php
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5.3.2. Τποκζςεισ και αποτελζςματα του τεςτ. 

 

Αρχικά ζγινε ζλεγχοσ για τθν κανονικότθτα τθσ κατανομισ των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ. Ο 

ζλεγχοσ ζγινε πραγματοποιϊντασ το τεςτ Shapiro-Wilk μζςα από το περιβάλλον του 

SPSS14. Το τεςτ αυτό ενδείκνυται για μικρά δείγματα (<50). 

Tests of Normality 

  

GROUP 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Grade CONTROL 
GROUP 

,230 10 ,142 ,939 10 ,539 

EXPERIMENTAL 
GROUP 

,163 9 ,200* ,941 9 ,588 

Πίνακασ 18:Αποτελζςματα του τεςτ κανονικότθτασ για τισ βακμολογίεσ των μακθτϊν 

Τα αποτελζςματα για τθν ομάδα ελζγχου (Sig=0,539) και τθν πειραματικι ομάδα 

(Sig=0,588) δείχνουν ότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ιςχφει θ κανονικότθτα. Αυτό ιςχφει 

επειδι και οι δυο τιμζσ είναι μεγαλφτερεσ από 0,05. 

Αφοφ ελζγξαμε τθν κανονικότθτα παρακάτω διατυπϊνεται θ μθδενικι ερευνθτικι 

υπόκεςθ: 

H0: Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθν κατάκτθςθ των εννοιϊν τθσ δομισ 

επιλογισ και τθσ δομισ επανάλθψθσ (όπωσ αυτι εκτιμάται από τθν επίδοςθ των 

μακθτϊν ςτο τεςτ αξιολόγθςθσ) ανάμεςα ςτθν πειραματικι ομάδα και τθν ομάδα 

ελζγχου. 

Αφοφ κζςαμε το επίπεδο ςθμαντικότθτασ ςτο α=0,05 (5%) πραγματοποιιςαμε το τεςτ 

και πιραμε τα παρακάτω αποτελζςματα: 

Group Statistics 

 
GROUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Grade 
CONTROL GROUP 10 9,1000 5,13052 1,62241 

EXPERIMENTAL GROUP 9 10,3333 6,10328 2,03443 

Πίνακασ 19: τατιςτικά ςτοιχεία  (μζςοσ όροσ, τυπικι απόκλιςθ, τυπικό λάκοσ) για τθ 
βακμολογία των μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ και τθσ ομάδασ ελζγχου 

                                                           
14

 http://statistics.laerd.com/spss-tutorials/testing-for-normality-using-spss-statistics.php 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
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-,474 15,749 ,642 -1,23333 2,60214 -6,75677 4,29010 

Πίνακασ 20: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων για τισ 
βακμολογίεσ των μακθτϊν των δφο ομάδων 

 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι από το τεςτ Levene προκφπτει Sig=0,360 κάτι που 

υποδεικνφει ότι οι διακυμάνςεισ των δυο ομάδων κεωροφνται ιςοδφναμεσ. Ζτςι το 

αποτζλεςμα του τεςτ φαίνεται ςτθ γραμμι του πίνακα με χαρακτθριςμό Equal 

variances assumed  και είναι Sig. (2 –tailed) = 0,638. 

Επειδι Sig. (2-tailed)=0,638 > 0,05 προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ μθδενικι υπόκεςθ 

ιςχφει και άρα δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτουσ μζςουσ όρουσ των 

αποτελεςμάτων των δυο ομάδων. 

υμπζραςμα 
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Από τα αποτελζςματα φαίνεται ότι δεν επιβεβαιϊνεται το 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα και 

άρα θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το project ρομποτικισ και το προγραμματιςτικό 

περιβάλλον NXT-G δεν βοικθςε ςτθν μεταφορά γνϊςεων από τισ δομζσ ελζγχου και 

επανάλθψθσ ςτο περιβάλλον τθσ Visual Basic. 

 

5.4. Αποτελζςματα 3ου ερευνθτικοφ ερωτιματοσ 

 

Το τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα διατυπϊκθκε ωσ εξισ: 

 Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το κιτ ρομποτικισ LEGO Mindstorms να 

ενιςχφςει τθν γνωςτικι, ςυμπεριφοριςτικι και ςυναιςκθματικι εμπλοκι των 

μακθτϊν  ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του προγραμματιςμοφ; 

Ππωσ είναι γνωςτό οι δφο ομάδεσ εκπαιδευόμενων που ανικαν ςτθν πειραματικι 

ομάδα και ςτθν ομάδα ελζγχου ςυμπλιρωςαν ζνα ερωτθματολόγιο πριν και μετά τθν 

διδακτικι παρζμβαςθ. Το ερωτθματολόγιο αυτό αποτελοφνταν από 18 ερωτιςεισ 

τφπου Likert οι οποίεσ αποτιμοφςαν τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτο μάκθμα του 

προγραμματιςμοφ. Οι ερωτιςεισ ιταν χωριςμζνεσ ςε 3 ομάδεσ και κάκε ομάδα 

ερωτιςεων αποτιμοφςε ζνα ςτοιχείο εμπλοκισ. Ζτςι οι ερωτιςεισ  1,2,7,10,14,16,18 

μετροφν τθν ςυναιςκθματικι εμπλοκι, οι ερωτιςεισ 3,6,8,9,13 μετροφν τθν 

ςυμπεριφοριςτικι εμπλοκι και οι ερωτιςεισ 4,5,11,12,15,17 μετροφν τθν γνωςτικι 

εμπλοκι. Θ μζτρθςθ του δείκτθ αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίου (Cronbach a) ζδειξε 

ότι θ ερϊτθςθ Νο 6 επθρζαηε αρνθτικά τθν αξιοπιςτία του ερωτθματολογίου και γι’ 

αυτό θ ερϊτθςθ αυτι ενϊ δεν αφαιρζκθκε από το ερωτθματολόγιο, δεν λιφκθκε υπ’ 

όψθ ςτα αποτελζςματα που παρουςιάηονται παρακάτω. 

 

5.4.1. Επιλογι ςτατιςτικοφ εργαλείου. 

 

Σχετικά με το ποιο ςτατιςτικό εργαλείο κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων αποφαςίςτθκε να γίνει χριςθ μθ παραμετρικισ ςτατιςτικισ αφοφ οι 
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Cohen, Manion & Morrison (2008)αναφζρουν ότι: «…το προςόν τθ μθ παραμετρικισ 

ςτατιςτικισ είναι θ χρθςιμότθτά τθσ  για μικρά δείγματα, γιατί δεν κάνει καμία υπόκεςθ 

ςχετικά με το πόςο φυςιολογικι ,ακόμα και πόςο τακτικι κα είναι θ κατανομι των 

βακμολογιϊν.» 

Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ που οδιγθςε ςτθ χριςθ μθ παραμετρικοφ τεςτ 

είναι ότι θ εμπλοκι μετράται ςε κλίμακα τακτικι (Ordinal Scale) και όχι ιςοδιαςτθμικι 

(Interval). Ζτςι δεν ιταν δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν τα t-test. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, και εφ’ όςων επικυμοφμε να κάνουμε ζλεγχο υποκζςεων για τθ 

διαφορά των μζςων δυο ανεξάρτθτων δειγμάτων κα χρθςιμοποιιςουμε το Mann-

Whitney U  test15, ενϊ για να κάνουμε ζλεγχο υποκζςεων για τθν διαφορά των μζςων 

δυο εξαρτθμζνων δειγμάτων (ι ηευγαρωτϊν παρατθριςεων) κα χρθςιμοποιιςουμε το 

Wilcoxon test16. 

Για τθν εφαρμογι των τεςτ χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό SPSS ver.19. 

. 

5.4.2. Τποκζςεισ και αποτελζςματα των τεςτ. 

 

Για να απαντθκεί το τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα πρζπει να διαπιςτϊςουμε αν οι δυο 

ερευνθτικζσ ομάδεσ (πειραματικι και ελζγχου) μποροφν να κεωρθκοφν ιςοδφναμεσ (ςε 

επίπεδο εμπλοκισ και των επιμζρουσ παραγόντων τθσ) πριν τθν εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ. 

Ο ζλεγχοσ τθσ ιςοδυναμίασ των ςυμμετεχόντων ωσ προσ τον παράγοντα εμπλοκι πριν 

τθν παρζμβαςθ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και τθν πειραματικι ομάδα 

πραγματοποιικθκε με τθ βοικεια του Mann-Whitney test ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 

α=5% (0,05). 

                                                           
15

 http://statistics.laerd.com/spss-tutorials/mann-whitney-u-test-using-spss-statistics.php 
16

 http://statistics.laerd.com/spss-tutorials/wilcoxon-signed-rank-test-using-spss-statistics.php 
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Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί αν θ διαφορά που καταγράφθκε είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι, ξεκινάμε με τθν διατφπωςθ των μθδενικϊν υποκζςεων (null hypothesis) οι 

οποίεσ ζχουν ωσ εξισ: 

H0(1) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ 

εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα πριν τθν 

διδακτικι παρζμβαςθ. 

H0(2) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ 

εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα πριν τθν 

διδακτικι παρζμβαςθ. 

H0(3) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ 

ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα πριν τθν διδακτικι 

παρζμβαςθ. 

H0(4) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ 

ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα πριν τθν διδακτικι 

παρζμβαςθ. 

Τα αποτελζςματα του τεςτ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Ranks 

 
GROUP N Mean Rank Sum of Ranks 

AFFECTIVE 
CONTROL 10 9,15 91,50 

EXPERIMENTAL 9 10,94 98,50 

BEHAVIORAL 
CONTROL 10 9,00 90,00 

EXPERIMENTAL 9 11,11 100,00 

COGNITIVE 
CONTROL 10 10,05 100,50 

EXPERIMENTAL 9 9,94 89,50 

ENGAGEMENT 
CONTROL 10 9,35 93,50 

EXPERIMENTAL 9 10,72 96,50 

Πίνακασ 21: Μζςοσ όροσ ιεράρχθςθσ για τουσ τρείσ παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ και τθ 
ςυνολικι εμπλοκι και για τισ δυο ομάδεσ πριν τθ διδακτικι παρζμβαςθ 
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Test Statisticsb 

 
AFFECTIVE BEHAVIORAL COGNITIVE ENGAGEMENT 

Mann-Whitney U 36,500 35,000 44,500 38,500 

Wilcoxon W 91,500 90,000 89,500 93,500 

Z -,699 -,821 -,041 -,531 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,484 ,412 ,967 ,595 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,497a ,447a ,968a ,604a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: GROUP 

Πίνακασ 22: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια του τεςτ Mann-Whitney για τον 
κακοριςμό τθσ ιςοδυναμίασ των δυο ομάδων ωσ προσ τουσ παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ 

πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ 

Από τα αποτελζςματα μποροφμε να βγάλουμε τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

Για τον παράγοντα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,484>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ ανάμεςα 

ςτθν ομάδα ελζγχου και τθν πειραματικι ομάδα πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από 

τον πίνακα ranks προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει μικρότερθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι από τθν πειραματικι ομάδα. 

Για τον παράγοντα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,412>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ ανάμεςα 

ςτθν ομάδα ελζγχου και τθν πειραματικι ομάδα πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από 

τον πίνακα ranks προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει μικρότερθ 

ςυμπεριφοριςτικι εμπλοκι από τθν πειραματικι ομάδα. 

Για τον παράγοντα γνωςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,967>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου 

και τθν πειραματικι ομάδα πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από τον πίνακα ranks 

προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει περίπου ίςθ γνωςτικι εμπλοκι με τθν 

πειραματικι ομάδα. 
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Για τον παράγοντα ςυνολικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,595>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου 

και τθν πειραματικι ομάδα πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από τον πίνακα ranks 

προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει μικρότερθ ςυνολικι εμπλοκι από τθν 

πειραματικι ομάδα. 

υμπζραςμα 1ο : Ο παραπάνω ζλεγχοσ μασ επιτρζπει να κεωριςουμε ότι οι δυο 

ομάδεσ είναι ιςοδφναμεσ ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ πριν τθν διδακτικι 

παρζμβαςθ. 

Στθ ςυνζχεια πρζπει να ελεγχκεί θ ιςοδυναμία των δυο ομάδων όςον αφορά τον βακμό 

εμπλοκισ (επιμζρουσ και ςυνολικι) μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί αν θ διαφορά που καταγράφθκε είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι, ξεκινάμε με τθν διατφπωςθ των μθδενικϊν υποκζςεων (null hypothesis) οι 

οποίεσ ζχουν ωσ εξισ: 

H0(1) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ 

εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα μετά τθν 

διδακτικι παρζμβαςθ. 

H0(2) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ 

εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα μετά τθν 

διδακτικι παρζμβαςθ. 

H0(3) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ 

ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα μετά τθν διδακτικι 

παρζμβαςθ. 

H0(4) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ 

ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου και ςτθν πειραματικι ομάδα μετά τθν διδακτικι 

παρζμβαςθ. 

Τα αποτελζςματα του τεςτ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
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Ranks 

 
GROUP N Mean Rank Sum of Ranks 

AFFECTIVE_POST 
CONTROL 10 10,90 109,00 

EXPERIMENTAL 9 9,00 81,00 

BEHAVIORAL_POST 
CONTROL 10 9,40 94,00 

EXPERIMENTAL 9 10,67 96,00 

COGNITIVE_POST 
CONTROL 10 11,35 113,50 

EXPERIMENTAL 9 8,50 76,50 

ENGAGEMENT_POST 
CONTROL 10 10,60 106,00 

EXPERIMENTAL 9 9,33 84,00 

Πίνακασ 23: Μζςοσ όροσ ιεράρχθςθσ για τουσ τρείσ παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ και τθ 
ςυνολικι εμπλοκι και για τισ δυο ομάδεσ μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ 

 

Test Statisticsb 

 
AFFECTIVE_POST BEHAVIORAL_POST COGNITIVE_POST ENGAGEMENT_POST 

Mann-Whitney U 36,000 39,000 31,500 39,000 

Wilcoxon W 81,000 94,000 76,500 84,000 

Z -,749 -,503 -1,109 -,491 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,454 ,615 ,268 ,624 

Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 

,497a ,661a ,278a ,661a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: GROUP 

Πίνακασ 24: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια του τεςτ Mann-Whitney για τον 
κακοριςμό τθσ ιςοδυναμίασ των δυο ομάδων ωσ προσ τουσ παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ 

μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ 

Από τα αποτελζςματα μποροφμε να βγάλουμε τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

 

Για τον παράγοντα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,454>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ ανάμεςα 

ςτθν ομάδα ελζγχου και τθν πειραματικι ομάδα μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από 



164 
 

τον πίνακα ranks προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει μεγαλφτερθ 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι από τθν πειραματικι ομάδα. 

Για τον παράγοντα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,615>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ ανάμεςα 

ςτθν ομάδα ελζγχου και τθν πειραματικι ομάδα μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από 

τον πίνακα ranks προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει μικρότερθ 

ςυμπεριφοριςτικι εμπλοκι από τθν πειραματικι ομάδα. 

Για τον παράγοντα γνωςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,268>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου 

και τθν πειραματικι ομάδα μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από τον πίνακα ranks 

προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει μεγαλφτερθ γνωςτικι εμπλοκι από τθν 

πειραματικι ομάδα. 

Για τον παράγοντα ςυνολικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,624>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ ανάμεςα ςτθν ομάδα ελζγχου 

και τθν πειραματικι ομάδα μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. Από τον πίνακα ranks 

προκφπτει ότι θ ομάδα ελζγχου παρουςιάηει μεγαλφτερθ ςυνολικι εμπλοκι από τθν 

πειραματικι ομάδα. 

υμπζραςμα 2ο : Ο παραπάνω ζλεγχοσ μασ επιτρζπει να κεωριςουμε ότι οι δυο 

ομάδεσ είναι ιςοδφναμεσ ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ μετά τθν διδακτικι 

παρζμβαςθ. 

Ραρότι δεν φαίνεται να υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα εμπλοκισ 

των δυο ομάδων πριν αλλά και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ αξίηει να γίνει μια 

αναφορά ςτισ μεταβολζσ που παρατθρικθκαν. Ζτςι λοιπόν ςτον παρακάτω πίνακα 

αποτυπϊνονται οι διαφορζσ ςτα επίπεδα εμπλοκισ των δυο ομάδων πριν και μετά τθν 

διδακτικι παρζμβαςθ. 
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 ΠΡΙΝ ΜΕΣΑ 

ΤΝΑΙΘΘΜΑΣΙΚΘ 

ΕΜΠΛΟΚΘ 
CONTROL < EXPERIMENTAL CONTROL > EXPERIMENTAL 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΙΚΘ 

ΕΜΠΛΟΚΘ 
CONTROL < EXPERIMENTAL CONTROL < EXPERIMENTAL 

ΓΝΩΣΙΚΘ ΕΜΠΛΟΚΘ CONTROL ≈ EXPERIMENTAL CONTROL > EXPERIMENTAL 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΕΜΠΛΟΚΘ 
CONTROL < EXPERIMENTAL CONTROL > EXPERIMENTAL 

Πίνακασ 25: φγκριςθ των αποτελεςμάτων των δυο ομάδων για όλουσ τουσ 
παράγοντεσ τθσ εμπλοκισ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ 

 

Για να διαπιςτωκεί αν υπάρχουν διαφορζσ ςτο βακμό εμπλοκισ τθσ ομάδασ ελζγχου 

πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ 

πραγματοποιικθκε το Wilcoxon test ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ α=5% (0,05). 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί αν θ διαφορά που καταγράφθκε είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι, ξεκινάμε με τθν διατφπωςθ των μθδενικϊν υποκζςεων (null hypothesis) οι 

οποίεσ ζχουν ωσ εξισ: 

H0(1) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ 

εμπλοκισ ςτθν ομάδα ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον 

παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

H0(2) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ 

εμπλοκισ ςτθν ομάδα ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον 

παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

H0(3) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ 

ςτθν ομάδα ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό 

τρόπο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 
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H0(4) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ 

ςτθν ομάδα ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό 

τρόπο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

Τα αποτελζςματα του τεςτ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

AFFECTIVE_POST - 
AFFECTIVE 

Negative Ranks 3a 3,50 10,50 

Positive Ranks 4b 4,38 17,50 

Ties 3c 
  

Total 10 
  

BEHAVIORAL_POST - 
BEHAVIORAL 

Negative Ranks 3d 4,83 14,50 

Positive Ranks 6e 5,08 30,50 

Ties 1f 
  

Total 10 
  

COGNITIVE_POST - 
COGNITIVE 

Negative Ranks 0g ,00 ,00 

Positive Ranks 7h 4,00 28,00 

Ties 3i 
  

Total 10 
  

ENGAGEMENT_POST 
- ENGAGEMENT 

Negative Ranks 4j 2,50 10,00 

Positive Ranks 5k 7,00 35,00 

Ties 1l 
  

Total 10 
  

a. AFFECTIVE_POST < AFFECTIVE 
b. AFFECTIVE_POST > AFFECTIVE 
c. AFFECTIVE_POST = AFFECTIVE 
d. BEHAVIORAL_POST < BEHAVIORAL 
e. BEHAVIORAL_POST > BEHAVIORAL 
f. BEHAVIORAL_POST = BEHAVIORAL 
g. COGNITIVE_POST < COGNITIVE 
h. COGNITIVE_POST > COGNITIVE 
i. COGNITIVE_POST = COGNITIVE 
j. ENGAGEMENT_POST < ENGAGEMENT 
k. ENGAGEMENT_POST > ENGAGEMENT 
l. ENGAGEMENT_POST = ENGAGEMENT 

Test Statisticsb 

 
AFFECTIVE_POST 
- AFFECTIVE 

BEHAVIORAL
_POST - 

COGNITIVE_
POST - 

ENGAGEMENT
_POST - 
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BEHAVIORAL COGNITIVE ENGAGEMENT 

Z -,595a -,960a -2,388a -1,481a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,552 ,337 ,017 ,139 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Πίνακασ 26: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια του τεςτ Wilcoxon για τθν ςφγκριςθ 
των παραγόντων εμπλοκισ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν ομάδα 

ελζγχου 

 

Από τα αποτελζςματα μποροφν να βγουν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

Για τον παράγοντα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,552>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ ςτθν ομάδα 

ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό τρόπο 

διδαςκαλίασ. 

Για τον παράγοντα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,337>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ ςτθν 

ομάδα ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό τρόπο 

διδαςκαλίασ. 

Για τον παράγοντα γνωςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,017<0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ ςτθν ομάδα ελζγχου πριν και 

μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ. Από τον 

πίνακα Ranks ςτθν ςτιλθ Ν βλζπουμε ότι υπάρχουν 0 negative ranks (GOGNITIVE_POST 

< COGNITIVE), 7 positive ranks (GOGNITIVE_POST > GOGNITIVE) και 3 ties 

(COGNITIVE_POST = COGNITIVE). Άρα βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι τα επίπεδα γνωςτικισ 

εμπλοκισ είναι μεγαλφτερα μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό τρόπο 

διδαςκαλίασ. 

Για τον παράγοντα ςυνολικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,139>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 
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ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ ςτθν ομάδα ελζγχου πριν και 

μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ. 

υμπζραςμα 3ο : Με εξαίρεςθ τον γνωςτικό παράγοντα ο οποίοσ φαίνεται ότι 

παρουςιάηει υψθλότερα επίπεδα μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με τον παραδοςιακό 

τρόπο διδαςκαλίασ, δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ τθσ εμπλοκισ που παρουςίαςε θ 

ομάδα ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. 

Για να διαπιςτωκεί αν υπάρχουν διαφορζσ ςτο βακμό εμπλοκισ τθσ πειραματικισ 

ομάδασ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project ρομποτικισ 

πραγματοποιικθκε το Wilcoxon test ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ α=5% (0,05). 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί αν θ διαφορά που καταγράφθκε είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι, ξεκινάμε με τθν διατφπωςθ των μθδενικϊν υποκζςεων (null hypothesis) οι 

οποίεσ ζχουν ωσ εξισ: 

H0(1) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ 

εμπλοκισ ςτθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το 

project ρομποτικισ. 

H0(2) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ 

εμπλοκισ ςτθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το 

project ρομποτικισ. 

H0(3) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ 

ςτθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project 

ρομποτικισ. 

H0(4) : Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ 

ςτθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project 

ρομποτικισ. 

Τα αποτελζςματα του τεςτ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 
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AFFECTIVE_POST - 
AFFECTIVE 

Negative Ranks 6a 4,58 27,50 

 
Positive Ranks 2b 4,25 8,50 

 
Ties 1c 

  

 
Total 9 

  
BEHAVIORAL_POS
T - BEHAVIORAL 

Negative Ranks 3d 4,50 13,50 

 
Positive Ranks 4e 3,63 14,50 

 
Ties 2f 

  

 
Total 9 

  
COGNITIVE_POST - 
COGNITIVE 

Negative Ranks 4g 3,63 14,50 

 
Positive Ranks 3h 4,50 13,50 

 
Ties 2i 

  

 
Total 9 

  
ENGAGEMENT_PO
ST - ENGAGEMENT 

Negative Ranks 6j 4,83 29,00 

 
Positive Ranks 3k 5,33 16,00 

 
Ties 0l 

  

 
Total 9 

  
a. AFFECTIVE_POST < AFFECTIVE 
b. AFFECTIVE_POST > AFFECTIVE 
c. AFFECTIVE_POST = AFFECTIVE 
d. BEHAVIORAL_POST < BEHAVIORAL 
e. BEHAVIORAL_POST > BEHAVIORAL 
f. BEHAVIORAL_POST = BEHAVIORAL 
g. COGNITIVE_POST < COGNITIVE 
h. COGNITIVE_POST > COGNITIVE 
i. COGNITIVE_POST = COGNITIVE 
j. ENGAGEMENT_POST < ENGAGEMENT 
k. ENGAGEMENT_POST > ENGAGEMENT 
l. ENGAGEMENT_POST = ENGAGEMENT 

Test Statisticsc 

 
AFFECTIVE_PO
ST - AFFECTIVE 

BEHAVIORAL_PO
ST - BEHAVIORAL 

COGNITIVE_PO
ST - COGNITIVE 

ENGAGEMENT_PO
ST - ENGAGEMENT 

Z -1,335a -,086b -,085a -,770a 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,182 ,931 ,932 ,441 

a. Based on positive ranks. 
b. Based on negative ranks. 
c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Πίνακασ 27: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια του τεςτ Wilcoxon για τθν ςφγκριςθ 
των παραγόντων εμπλοκισ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν πειραματικι 

ομάδα 
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Από τα αποτελζςματα μποροφν να βγουν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

Για τον παράγοντα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,182>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ ςτθν 

πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project ρομποτικισ. 

Για τον παράγοντα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που 

προζκυψε από το τεςτ είναι p=0,931>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει 

ςθμαντικι ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυμπεριφοριςτικισ εμπλοκισ ςτθν 

πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project ρομποτικισ. 

Για τον παράγοντα γνωςτικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,932>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα γνωςτικισ εμπλοκισ ςτθν πειραματικι ομάδα πριν 

και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project ρομποτικισ. 

Για τον παράγοντα ςυνολικισ εμπλοκισ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε από 

το τεςτ είναι p=0,441>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά ςτα επίπεδα ςυνολικισ εμπλοκισ ςτθν πειραματικι ομάδα πριν 

και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project ρομποτικισ. 

υμπζραςμα 4ο : Δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ τθσ εμπλοκισ τθσ πειραματικισ ομάδασ 

πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ με το project ρομποτικισ. 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν παράγραφο 4.7.3 θ μζτρθςθ του δείκτθ αξιοπιςτίασ 

Cronbach a του ερωτθματολογίου ζδειξε ότι θ ερϊτθςθ Νο 6 επθρζαηε αρνθτικά τθν 

αξιοπιςτία του ςυμπεριφοριςτικοφ παράγοντα τθσ εμπλοκισ και γι’ αυτό θ ερϊτθςθ 

αυτι δεν χρθςιμοποιικθκε ςτθν ζκδοςθ αποτελεςμάτων των ςτατιςτικϊν τεςτ. Θ 

ερϊτθςθ όμωσ παρζμεινε ςτο ερωτθματολόγιο και ο ερευνθτισ αποφάςιςε να τθν 

αξιολογιςει ξεχωριςτά ωσ δείκτθ που μετρά τθν ςυνεργαςία των μακθτϊν. 

Και πάλι χρθςιμοποιικθκαν το τεςτ Mann-Whitney και το τεςτ Wilcoxon για τθν 

ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων. 



171 
 

Τα αποτελζςματα του τεςτ Mann-Whitney που μετράει αν υπάρχει ςθμαντικι 

ςτατιςτικι διαφορά μεταξφ των δυο ομάδων πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ 

φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ranks 

 
GROUP N Mean Rank Sum of Ranks 

Q6 
CONTROL 10 9,60 96,00 

EXPERIMENTAL 9 10,44 94,00 

Q6_POST 
CONTROL 10 10,25 102,50 

EXPERIMENTAL 9 9,72 87,50 

Πίνακασ 28: Μζςοσ όροσ ιεράρχθςθσ για τον παράγοντα τθσ ςυνεργαςίασ και για τισ 
δυο ομάδεσ πριν και μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ 

 

Test Statisticsb 

 
Q6 Q6_POST 

Mann-Whitney U 41,000 42,500 

Wilcoxon W 96,000 87,500 

Z -,339 -,213 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 ,831 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,780a ,842a 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: GROUP 

Πίνακασ 29: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια του τεςτ Mann-Whitney για τον 
κακοριςμό τθσ ιςοδυναμίασ των δυο ομάδων ωσ προσ τον παράγοντα τθσ 

ςυνεργαςίασ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ 

Για τον παράγοντα τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ το 

επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε είναι p=0,734>0,05. Από τα δεδομζνα 

προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ τθσ ομάδασ ελζγχου 

και τθσ πειραματικισ ομάδασ πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ. 

Για τον παράγοντα τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ το 

επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε είναι p=0,831>0,05. Από τα δεδομζνα 

προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ τθσ ομάδασ ελζγχου 

και τθσ πειραματικισ ομάδασ μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. 
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Τα αποτελζςματα του τεςτ Wilcoxon που μετράει αν υπάρχει ςθμαντικι ςτατιςτικι 

διαφορά για κάκε ομάδα ξεχωριςτά πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ φαίνονται 

παρακάτω: 

Για τθν πειραματικι ομάδα τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Q6_POST - Q6 

Negative Ranks 2a 3,75 7,50 

Positive Ranks 3b 2,50 7,50 

Ties 4c 
  

Total 9 
  

a. Q6_POST < Q6 
b. Q6_POST > Q6 
c. Q6_POST = Q6 

Test Statisticsb 

 
Q6_POST - Q6 

Z ,000a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Πίνακασ 30: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια του τεςτ Wilcoxon για τθν ςφγκριςθ του 
παράγοντα τθσ ςυνεργαςίασ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν 

πειραματικι ομάδα 

Για τον παράγοντα τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ πριν και 

μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε είναι 

p=1,000>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά ςτθν πειραματικι ομάδα πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. 

Για τθν ομάδα ελζγχου τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Q6_POST - Q6 

Negative Ranks 3a 4,00 12,00 

Positive Ranks 4b 4,00 16,00 

Ties 3c 
  

Total 10 
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a. Q6_POST < Q6 
b. Q6_POST > Q6 
c. Q6_POST = Q6 

Test Statisticsb 

 
Q6_POST - Q6 

Z -,351a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,726 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Πίνακασ 31: Αποτελζςματα από τθ διενζργεια του τεςτ Wilcoxon για τθν ςφγκριςθ του 
παράγοντα τθσ ςυνεργαςίασ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν ομάδα 

ελζγχου 

Για τον παράγοντα τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν τθσ ομάδασ ελζγχου πριν και μετά 

τθν διδακτικι παρζμβαςθ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που προζκυψε είναι 

p=0,726>0,05. Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά ςτθν ομάδα ελζγχου πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ. 

Γενικό υμπζραςμα 

Από τα αποτελζςματα των τεςτ προκφπτει το γενικό ςυμπζραςμα ότι δεν 

επιβεβαιϊνεται το 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα, δθλ ότι θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το 

κιτ ρομποτικισ τθσ Lego Mindstorms δεν ενίςχυςε τθν ςυναιςκθματικι, τθν 

ςυμπεριφοριςτικι και τθ γνωςτικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτο μάκθμα του 

προγραμματιςμοφ. 

 

5.5. Αποτελζςματα ερωτιςεων ανοικτοφ τφπου και πολλαπλισ 

επιλογισ ςτθν πειραματικι ομάδα. 

 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 4.7.2 ςτο ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςτθν 

πειραματικι ομάδα μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ περιζχονταν και κάποιεσ 

ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου και πολλαπλισ επιλογισ. Οι ερωτιςεισ αυτζσ ζχουν ςκοπό 

να αξιολογιςουν τθν άποψθ των μακθτϊν για το project ρομποτικισ με το οποίο 

αςχολικθκαν κακϊσ και για τθν χρθςιμότθτά του ςτθν κατανόθςθ προγραμματιςτικϊν 

εννοιϊν. 
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Θ 1θ ερϊτθςθ διατυπϊκθκε ωσ εξισ: 

«Πωσ κα περιζγραφεσ με λίγα λόγια τθν εμπειρία ςου με τθν εναςχόλθςθ με το κιτ 

ρομποτικισ τθσ Lego Mindstorms;» 

Πλοι οι μακθτζσ εξζφραςαν κετικά ςχόλια για τθν εναςχόλθςι τουσ με το Project. Οι 

απόψεισ που διατυπϊκθκαν αναφζρονταν κυρίωσ ςτον ςυναιςκθματικό παράγοντα, ότι 

δθλ το project ιταν ενδιαφζρον (8 απαντιςεισ), ενϊ διατυπϊκθκαν και απόψεισ που 

αφοροφςαν τθν χρθςιμότθτα του project ςτθν εκμάκθςθ νζων γνϊςεων (3 απαντιςεισ). 

Τζλοσ υπιρχαν και κάποια ςχόλια που αναφζρονταν ςτο βακμό δυςκολίασ του project 

(2 απαντιςεισ). 

Μερικζσ χαρακτθριςτικζσ απαντιςεισ που ζδιναν βαρφτθτα ςτον ςυναιςκθματικό 

παράγοντα είναι: 

«Απλά απίςτευτα τζλεια» , «ιταν πολφ ςυναρπαςτικό», «για μζνα ιταν μια πολφ ωραία 

εμπειρία που δε κα ξεχάςω ποτζ». 

Απαντιςεισ που αναφζρονταν ςτθν χρθςιμότθτα του project ιταν: 

«κάτι καινοφργιο ωσ μζκοδοσ μακιματοσ-παράδοςθσ και κατανόθςθσ του μακιματοσ. 

Ριο αποτελεςματικόσ τρόποσ», «Ενδιαφζρον, πιο πολφ από τθν άποψθ του ότι 

διευρφνω τισ γνϊςεισ μου ςτον προγραμματιςμό», «μου κίνθςε το ενδιαφζρον και 

ζμακα πράγματα με άλλο τρόπο». 

Τζλοσ απαντιςεισ που αναφζρονταν ςτον βακμό δυςκολίασ είναι: 

«Ιταν μια πολφ καλι εμπειρία παρά τισ δυςκολίεσ», «πολφ ενδιαφζρον και λίγο 

δφςκολο». 

Θ 2θ ερϊτθςθ διατυπϊκθκε ωσ εξισ: 

«Ποια είναι θ γνϊμθ ςου για τθ χριςθ του κιτ ρομποτικισ τθσ Lego Mindstorms ωσ 

μζροσ για τθν διδαςκαλία προγραμματιςτικϊν εννοιϊν;» 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν και πάλι αναφζρονταν ςτο ενδιαφζρον που τουσ 

προξζνθςε το project (4 απαντιςεισ) ενϊ υπιρχαν και απόψεισ που ςυμφωνοφςαν με 
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τθ χριςθ του project επειδι το ζβριςκαν βοθκθτικό ι πρακτικό (4 απαντιςεισ). Τζλοσ 

εκφράςτθκε και μια άποψθ ςε ςχζςθ με το βακμό δυςκολίασ του project (1 απάντθςθ). 

Χαρακτθριςτικζσ δθλϊςεισ των μακθτϊν είναι: 

«Ο προγραμματιςμόσ διδάςκεται μόνο κεωρθτικά επειδι δεν υπάρχει κάποιο υλικό για 

τθν διδαςκαλία. Θ ρομποτικι διδάςκει κεωρθτικά και πρακτικά όμωσ», « θ χριςθ του 

είναι πολφ καλι γιατί οι μακθτζσ αςχολοφνται πρακτικά και βλζπουν αποτελζςματα», 

«αρκετά καλι και βοθκθτικι», «αυτό πάντα πρζπει να γίνεται, να υπάρχει υλικό για 

κάκε μάκθμα». 

Θ 3θ ερϊτθςθ διατυπϊκθκε ωσ εξισ: 

«Θ εναςχόλθςι ςου με το project ρομποτικισ βοικθςε ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των 

εννοιϊν τθσ δομισ επανάλθψθσ και τθσ δομισ επιλογισ;» 

Πλεσ οι απαντιςεισ των μακθτϊν ιταν κετικζσ και ςτθν πλειοψθφία τουσ εκφράςτθκαν 

μονολεκτικά (5 απαντιςεισ) π.χ. «Ναι», «Φυςικά» ενϊ υπιρχε και  μια (1) απάντθςθ 

που εξζφραςε και κάποιο όριο: «ωσ ζνα ςθμείο, ναι». Κάποιεσ άλλεσ χαρακτθριςτικζσ 

απαντιςεισ των μακθτϊν ιταν: 

«ναι, είδαμε ςτθν πράξθ αυτζσ τισ ζννοιεσ», «με βοικθςε να καταλάβω τον τρόπο 

ςκζψθσ του προγραμματιςμοφ» 

Θ 4θ ερϊτθςθ διατυπϊκθκε ωσ εξισ: 

« ε τι από τα παρακάτω πιςτεφεισ ότι κα ιταν χριςιμθ θ ενςωμάτωςθ ενόσ project 

ρομποτικισ ςτο ςχολείο; (Επζλεξε μζχρι 6 δθλϊςεισ που κεωρείσ ςθμαντικζσ)» 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςυλλζχκθκαν και φςτερα από επεξεργαςία προζκυψε ο 

παρακάτω πίνακασ: 
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Διλωςθ 

Φορζσ που 

επιλζχκθκε 

θ διλωςθ 

Για να περνά ευχάριςτα θ ϊρα. 3 

Για να μάκω πράγματα για τθν πλθροφορικι. 7 

Για να μάκω πράγματα για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. 1 

Για να δθμιουργιςω φιλίεσ με τουσ ςυμμακθτζσ μου. 2 

Για να μάκω να ςχεδιάηω ςτρατθγικζσ για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων μου. 
4 

Για να βελτιϊςω τθν δθμιουργικότθτά μου. 7 

Για να χρθςιμοποιϊ διαφορετικοφσ τρόπουσ για να λφςω ζνα 

πρόβλθμα. 
6 

Για να μεγαλϊςει το κίνθτρό μου για μάκθςθ. 6 

Για να αυξιςει τθν περιζργειά μου. 4 

Για να μάκω να ςυνεργάηομαι 5 

Για να μάκω γενικότερεσ ζννοιεσ. 1 

Για να μάκω ζννοιεσ που ςχετίηονται με επιςτθμονικά κζματα. 2 

Για να μεγαλϊςει θ διορατικότθτά μου. 6 

φνολο: 54 

Πίνακασ 32: Αποτελζςματα τθσ 4θσ ερϊτθςθσ (ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ) του 
ερωτθματολογίου τθσ πειραματικισ ομάδασ ςχετικά με τθν χρθςιμότθτα του Project 

ρομποτικισ 

Να ςθμειωκεί ότι από τουσ 9 μακθτζσ, οι 7 επζλεξαν 6 δθλϊςεισ, 1 μακθτισ επζλεξε 4 

δθλϊςεισ, ενϊ 1 μακθτισ υπερζβθ το όριο και επζλεξε 8 δθλϊςεισ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι δθλϊςεισ που ξεπζραςαν τθν πλειοψθφία των 

μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ: 
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Διλωςθ (με ςειρά πλειοψθφίασ) 

Φορζσ που 

επιλζχτθκε θ 

διλωςθ 

1. Για να βελτιϊςω τθν δθμιουργικότθτά μου. 7 

 Για να μάκω πράγματα για τθν πλθροφορικι. 7 

2. Για να μεγαλϊςει το κίνθτρό μου για μάκθςθ. 6 

 Για να χρθςιμοποιϊ διαφορετικοφσ τρόπουσ για να λφςω 

 ζνα πρόβλθμα. 
6 

 Για να μεγαλϊςει θ διορατικότθτά μου. 6 

3. Για να μάκω να ςυνεργάηομαι. 5 

Πίνακασ 33: Απαντιςεισ τθσ 4θσ ερϊτθςθσ του ερωτθματολογίου τθσ πειραματικισ 
ομάδασ που επιλζχκθκαν από τθν πλειοψθφία των μακθτϊν 
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

6.1. υμπερϊςματα από τα αποτελϋςματα των ερευνητικών 

ερωτημϊτων. 
 

Στθν αρχι τθσ ζρευνασ τζκθκαν τα παρακάτω ερευνθτικά ερωτιματα: 

 Μποροφν τα LEGO Mindstorms να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ του 

γενικοφ ςκοποφ του μακιματοσ «Ρρογραμματιςμόσ Υπολογιςτϊν» που είναι θ 

ανάπτυξθ ικανοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα, και θ επίλυςθ απλϊν 

προβλθμάτων ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον; 

 Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το προγραμματιςτικό περιβάλλον 

Mindstorms Educational NXT-G να τουσ βοθκιςει να μεταφζρουν γνϊςεισ των  

προγραμματιςτικϊν δομϊν επιλογισ και επανάλθψθσ ςε ζνα επαγγελματικό 

περιβάλλον προγραμματιςμοφ όπωσ αυτό τθσ Visual Basic; 

 Μπορεί θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το κιτ ρομποτικισ LEGO Mindstorms να 

ενιςχφςει τθν γνωςτικι, ςυμπεριφοριςτικι και ςυναιςκθματικι εμπλοκι των 

μακθτϊν  ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του προγραμματιςμοφ; 

Στο κεφάλαιο 5 μπορεί να δει κανείσ αναλυτικά τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτα 

ερωτιματα αυτά. Πμωσ αξίηει να γίνει κάποιοσ ςχολιαςμόσ ςε ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα αυτά και να αναηθτθκοφν πικανζσ αιτίεσ που επθρζαςαν τθν ζρευνα. 

Το 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα επιβεβαιϊνεται από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Φάνθκε 

ότι ςε γενικζσ γραμμζσ οι ομάδεσ δεν δυςκολεφτθκαν να κατακτιςουν τον ςτόχο τουσ 

αφοφ όλεσ κατάφεραν να καταςκευάςουν μια ρομποτικι καταςκευι λειτουργικά ικανι 

να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του project. Επίςθσ, παρότι το προγραμματιςτικό 

κομμάτι είχε αρκετζσ δυςκολίεσ, οι 2 από τισ 3 ομάδεσ κατάφεραν να δθμιουργιςουν 

ζνα πρόγραμμα ςτο γραφικό περιβάλλον NXT-G το οποίο οδιγθςε τθ ρομποτικι 

καταςκευι ςτθν αναμενόμενθ λειτουργία. Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι οι καταςκευζσ 

των ομάδων ζλαβαν υψθλι βακμολογία με βάςθ τθ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ (βλζπε 

παράρτθμα) ςε ςχζςθ με τθν πολυπλοκότθτα τθσ καταςκευισ αφοφ οι ομάδεσ 

χρθςιμοποίθςαν ποικιλία αιςκθτιρων (φωτόσ, απόςταςθσ, αφισ) και ενδείξεων 
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(θχθτικϊν, οπτικϊν). Με άλλα λόγια οι μακθτζσ εξοικειϊκθκαν γριγορα με τθ χριςθ 

των αιςκθτιρων και χρθςιμοποίθςαν με ευχζρεια τα προγραμματιςτικά block για τθν 

δθμιουργία ιχων, οπτικϊν ενδείξεων ςτθν οκόνθ του NXT brick και οπτικϊν ενδείξεων 

με LED. 

Ππωσ αναφζραμε προθγουμζνωσ οι μακθτζσ αντιμετϊπιςαν δυςκολίεσ ςτον 

προγραμματιςμό του ρομπότ. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από τα αποτελζςματα των 

ομάδων ςτθν επίλυςθ των προγραμματιςτικϊν παραλλαγϊν που τουσ ηθτικθκε ςτο 

φφλλο εργαςίασ Νο 2. Βζβαια εδϊ πρζπει να διευκρινιςτεί ότι οι μακθτζσ αςχολικθκαν 

με τθν πλειοψθφία των παραλλαγϊν και δθμιοφργθςαν προγράμματα για τθν επίλυςθ 

τουσ (όχι πάντα με επιτυχία) όμωσ από τα φφλλα εργαςίασ των ομάδων φάνθκε ότι 

υπιρχαν ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ. Οι δυςκολίεσ των μακθτϊν εντοπίςτθκαν κυρίωσ 

o Στθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των ζτοιμων προγραμμάτων που υπιρχαν ςτο 

Robot Educator. 

o Στθν μετατροπι του ζτοιμου προγράμματοσ ϊςτε να προκφψει ζνα νζο 

πρόγραμμα που να τροποποιεί τθν ςυμπεριφορά του ρομπότ. 

Φυςικά θ πρϊτθ αιτία λειτουργεί αναςταλτικά και προκαλεί τθν δεφτερθ αιτία δθλ αν 

κάποιοσ μακθτισ δεν καταλαβαίνει απόλυτα τθν λειτουργία ενόσ προγράμματοσ ι δεν 

αντιλαμβάνεται πλιρωσ τον αλγόρικμο δυςκολεφεται πολφ περιςςότερο ςτο να 

τροποποιιςει το υπάρχων πρόγραμμα. 

Από τα αποτελζςματα λοιπόν προκφπτει ότι θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα είχε μεγάλο 

βακμό δυςκολίασ. Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι ο χρόνοσ. Στθν πράξθ 

αποδείχτθκε ότι ακόμα και οι 2 επιπλζον διδακτικζσ ϊρεσ, από αυτζσ που προζβλεπε το 

αρχικό ςενάριο, δεν ιταν αρκετζσ ϊςτε να μπορζςουν οι μακθτζσ να ανταπεξζλκουν 

ςτθ δραςτθριότθτα αυτι. Ζτςι ο ερευνθτισ κα πρότεινε ςε μελλοντικι εφαρμογι του 

ςυγκεκριμζνου ςεναρίου είτε να περιοριςτεί ο αρικμόσ των προγραμματιςτικϊν 

παραλλαγϊν, είτε να χρθςιμοποιθκοφν πιο απλζσ προκλιςεισ από το Robot Educator ι 

να δοκεί πολφ περιςςότεροσ χρόνοσ για το 2ο ςτάδιο του Project (Εξερεφνθςθ). 

Το 2ο ερευνθτικό ερϊτθμα φαίνεται ότι δεν επιβεβαιϊνεται από τα αποτελζςματα τθσ 

πειραματικισ διαδικαςίασ αφοφ οι δυο ομάδεσ δεν είχαν ςτατιςτικά ςθμαντικι 
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διαφορά ςτο μζςο όρο των βακμϊν του τεςτ αξιολόγθςθσ. Αυτό μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ωσ ζνα αναμενόμενο αποτζλεςμα αν ςυνδυαςτεί με τα ςυμπεράςματα 

που προζκυψαν από το 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα, ότι δθλ οι μακθτζσ φάνθκαν να ζχουν 

δυςκολίεσ ςτο προγραμματιςτικό κομμάτι τθσ καταςκευισ. Από τθν παρατιρθςθ και 

τθν άτυπθ κουβζντα που είχε ο ερευνθτισ με τουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του 

Project φάνθκε ότι ενϊ οι μακθτζσ καταλάβαιναν τθν λειτουργία των block επιλογισ και 

επανάλθψθσ, δεν μποροφςαν να τα χρθςιμοποιιςουν πάντοτε με επιτυχία ςτα 

προγράμματά τουσ. Ζτςι λοιπόν βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι οι μακθτζσ δυςκολεφονταν 

ςτθν διατφπωςθ ενόσ αλγόρικμου ικανοφ να λφςει το πρόβλθμα. Εδϊ επίςθσ πρζπει να 

τονιςτεί ότι παρόλεσ τισ ςυςτάςεισ του ερευνθτι προσ τουσ μακθτζσ να διατυπϊνουν 

τον αλγόρικμο πρϊτα ςτο χαρτί και μετά να το μετατρζπουν ςε πρόγραμμα ςτο 

περιβάλλον NXT-G, ο ενκουςιαςμόσ τουσ με το ρομπότ ιταν τόςο μεγάλοσ που 

προτιμοφςαν να ακολουκοφν τθν μεκοδολογία τθσ δοκιμισ και λάκουσ, προχωρϊντασ 

ζτςι με πιο αργό ρυκμό ςτθν επίλυςθ των προγραμματιςτικϊν παραλλαγϊν. Άρα και 

πάλι προκφπτει ζνα κζμα χρόνου, ότι δθλαδι ο χρόνοσ που είχε προβλεφτεί για το 2ο 

ςτάδιο του Project δεν ιταν αρκετόσ δεδομζνθσ τθσ χρονοβόρασ μεκοδολογίασ που 

ακολουκοφςαν οι μακθτζσ για τθν επίλυςθ των προγραμματιςτικϊν παραλλαγϊν. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο που πρζπει να λθφκεί υπόψθ είναι το εξισ. Οι μακθτζσ 

τθσ πειραματικισ ομάδασ ζχαναν ςε εβδομαδιαία βάςθ 2 ϊρεσ από τθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία του μακιματοσ, κάτι που ςθμαίνει ότι ζχαςαν ςυνολικά 6 διδακτικζσ ϊρεσ 

από τθν διδαςκαλία τθσ VB. Αυτό από μια άποψθ κα μποροφςε να ζχει αρνθτικά 

αποτελζςματα ςτθν απόδοςι τουσ ςτο τεςτ αξιολόγθςθσ κάτι που όμωσ δεν φάνθκε με 

βάςθ τα αποτελζςματα του τεςτ και τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων. Άρα ναι μεν θ 

εναςχόλθςθ τθσ πειραματικισ ομάδασ με το Project ρομποτικισ δεν ζφερε κετικά 

αποτελζςματα αλλά από τθν άλλθ δεν επθρζαςε αρνθτικά τα μζλθ τθσ ςτθν κατάκτθςθ 

προγραμματιςτικϊν εννοιϊν ςτθ VB. 

Το 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα επίςθσ δεν φαίνεται να επιβεβαιϊνεται ςυγκρίνοντασ τα 

αποτελζςματα των ερωτθματολογίων. Και πάλι κα μποροφςαμε να αποδϊςουμε τθν 

αιτία του αποτελζςματοσ αυτοφ ςτθν δυςκολία που αντιμετϊπιςαν οι μακθτζσ ςτο 

προγραμματιςτικό μζροσ του Project. Πμωσ εδϊ είναι ζνα ςθμείο ςτο οποίο πρζπει να 

γίνει μια ςθμαντικι παρατιρθςθ: ότι, παρότι οι μακθτζσ δυςκολεφονταν ςτον 
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προγραμματιςμό, ο ενκουςιαςμόσ τουσ ιταν τόςο μεγάλοσ που ςε καμία περίπτωςθ 

δεν το ζβαλαν κάτω, προςπακοφςαν επίμονα να κάνουν το ρομπότ να ςυμπεριφερκεί 

με τον αναμενόμενο τρόπο και παρόλεσ τισ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ δεν τα 

παράτθςαν. 

Ο ερευνθτισ ζκανε ςθμαντικζσ παρατθριςεισ ςε ςχζςθ με τθν εμπλοκι των μακθτϊν 

κατά τθν διάρκεια του project. Ραρακάτω παρουςιάηονται κάποιεσ ςυμπεριφορζσ που 

αποδεικνφουν τθν αυξθμζνθ εμπλοκι των μακθτϊν ςε επίπεδο project και όχι 

αποκλειςτικά ςτθν προγραμματιςτικι διαδικαςία ενϊ αναγράφεται και το ιδιαίτερο 

ςτοιχείο εμπλοκισ το οποίο αφορά θ ςυμπεριφορά ι θ διλωςθ κάποιου μακθτι: 

 Ενδιαφζρον: Το ενδιαφζρον των μακθτϊν ιταν ζκδθλο ςε όλθ τθ φάςθ του 

project. Λδιαίτερθ εντφπωςθ ζκανε ςτον ερευνθτι το γεγονόσ ότι από τθν πρϊτθ 

ςτιγμι που οι ομάδεσ πιραν ςτα χζρια τουσ το υλικό άρχιςαν να 

πειραματίηονται με τθν καταςκευι του ρομπότ, προςπακϊντασ εξ’ αρχισ να 

προςκζςουν δομικά υλικά ι να κάνουν μετατροπζσ ςτθν ιδθ υπάρχουςα 

καταςκευι (βλζπε εικ. 21. α,β,γ,δ). Αυτό φάνθκε επίςθσ και ςτισ τελικζσ 

καταςκευζσ των ομάδων οι οποίεσ ενϊ αρχικά είχαν ςτα χζρια τουσ μια ίδια 

καταςκευι (όλεσ οι ομάδεσ ξεκίνθςαν το  project χρθςιμοποιϊντασ ζνα ιδθ 

ζτοιμο ρομπότ το οποίο μποροφςε να κινθκεί αλλά δεν είχε ενςωματωμζνουσ 

αιςκθτιρεσ ι άλλα δομικά ςτοιχεία ζνδειξθσ πχ LED) ςτο τζλοσ παρουςίαςαν 3 

εντελϊσ διαφορετικζσ καταςκευζσ οι οποίεσ ιταν αρκετά πολφπλοκεσ (βλζπε εικ 

21 ε,ςτ,η). Ζτςι λοιπόν φάνθκε ότι οι μακθτζσ ζδειξαν μεγαλφτερο ενδιαφζρον 

ςτο καταςκευαςτικό κομμάτι, τουσ άρεςε να πειραματίηονται με τα δομικά 

υλικά και να πραγματοποιοφν περίεργεσ ςυνκζςεισ, πολλζσ από τισ οποίεσ δεν 

είχαν κάποια πρακτικι αξία αλλά περιςςότερο ιταν κζμα εμφάνιςθσ και εφζ. 

Για παράδειγμα, ςτθ καταςκευι μιασ ομάδασ είχε ενςωματωκεί μια ςφνκεςθ με 

γρανάηια και όταν οι μακθτζσ ρωτικθκαν ποιο ςκοπό εξυπθρετεί ςτο όχθμα 

αυτόματθσ πλοιγθςθσ αυτοί απάντθςαν ότι το ζβαλαν «για ομορφιά» (βλζπε εικ 

6.1 ε). Ραρακάτω φαίνονται μερικζσ φωτογραφίεσ από τθν εναςχόλθςθ των 

μακθτϊν με το project κακϊσ και τισ καταςκευζσ που ζφτιαξαν. 
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(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

 

(ε) 
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(ςτ) 

 

(η) 

Εικόνα 21: α,β,γ,δ: Φωτογραφίεσ από τθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το project 
ρομποτικισ. ε,ςτ,η: Φωτογραφίεσ των ρομποτικϊν καταςκευϊν των τριϊν ομάδων 
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 Ρεριζργεια, Επικυμία για περεταίρω γνϊςθ: Από το πρϊτο μάκθμα κιόλασ ζνασ 

μακθτισ άρχιηε να πειραματίηεται με το μενοφ του NXT-brick και από δικι του 

περιζργεια ζκανε κάποιεσ ενζργειεσ που δεν είχαν ηθτθκεί από τον ερευνθτι ι 

από κάποιο φφλλο εργαςίασ. Μάλιςτα ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ κατάφερε να 

κάνει το ρομπότ να κινθκεί χωρίσ καν να ζχει αςχολθκεί με το προγραμματιςτικό 

περιβάλλον.  

 Ενκουςιαςμόσ: Ο ενκουςιαςμόσ των μακθτϊν φαίνεται ςτθν χαρακτθριςτικι 

διλωςθ ενόσ μακθτι ο οποίοσ ςε άτυπθ κουβζντα με τον ερευνθτι διλωςε: 

«Ξυπνάω το πρωί και χαίρομαι που κ’ αςχολθκϊ με τα ρομποτάκια. Ειδικά τθν 

Τρίτθ που ζχουμε τισ δυο τελευταίεσ ϊρεσ χαίρομαι περιςςότερο που κα 

τελειϊςει το ςχολείο με αυτι τθ δραςτθριότθτα» 

 Άγχοσ, Βαρεμάρα, Ματαίωςθ, Αφθρθμάδα: Δεν υπζπεςε ςτθν αντίλθψθ του 

ερευνθτι κάποια ςυμπεριφορά ι διλωςθ μακθτι που να υπονοοφςε κάποιο 

από αυτά. 

 Χρόνοσ που αφιερϊνεται ςτθν εργαςία: Αξίηει ιδιαίτερθσ αναφοράσ ότι οι 

μακθτζσ από το 2ο μάκθμα και μετά δεν ζβγαιναν διάλειμμα και ζλεγαν ςτον 

ερευνθτι ότι επικυμοφςαν να παραμείνουν ςτθν τάξθ και να αςχολθκοφν με το 

project. 

 Επιμονι, Ρροςανατολιςμόσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου, Ρνευματικι προςπάκεια, 

Υποβολι ερωτιςεων: Αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενεσ παραγράφουσ ότι οι 

μακθτζσ παρότι αντιμετϊπιςαν πολλζσ δυςκολίεσ ςτο προγραμματιςτικό μζροσ 

του project ζδειξαν μεγάλθ επιμονι ϊςτε το ρομπότ να πραγματοποιιςει τθν 

αναμενόμενθ ςυμπεριφορά. Οι μακθτζσ πραγματοποιοφςαν ςυνεχϊσ αλλαγζσ 

ςτα προγράμματά τουσ και προςπακοφςαν να καταλάβουν ςε ποιο ςθμείο του 

προγράμματοσ υπιρχε λάκοσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ υπζβαλαν ερωτιςεισ ςε 

ςυμμακθτζσ τουσ ι τον κακθγθτι (ερευνθτι) όταν δεν μποροφςαν από μόνοι 

τουσ να λφςουν το πρόβλθμα. 

 Ευελιξία ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων: Σε μία ομάδα οι μακθτζσ αντιμετϊπιςαν 

ζνα πρόβλθμα ςτο 1ο φφλλο εργαςίασ και ςυγκεκριμζνα ςτθν χριςθ του 

αιςκθτιρα απόςταςθσ. Οι μακθτζσ παρατιρθςαν ότι θ μζτρθςθ του αιςκθτιρα 

δεν ζδινε μια ςτακερι ζνδειξθ για μεγάλεσ αποςτάςεισ. Στθν αρχι 
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χρθςιμοποιοφςαν τα ςϊματά τουσ ωσ εμπόδια αλλά ςτθ ςυνζχεια ςκζφτθκαν να 

ανζβουν ςε μια καρζκλα και να ςτρζψουν τον αιςκθτιρα προσ το πάτωμα. 

Το γενικότερο ςυμπζραςμα από τον ερευνθτι είναι ότι θ εμπλοκι των μακθτϊν ιταν ςε 

πολφ μεγάλα επίπεδα όμωσ αυτό δεν αποτυπϊκθκε ςτα ερωτθματολόγια τα οποία 

μετροφςαν τθν εμπλοκι μόνο για τθν προγραμματιςτικι διαδικαςία. Επίςθσ θ διάρκεια 

του project ιταν ςχετικά μικρι και είναι πολφ πικανό οι μακθτζσ να μθν επθρεάςτθκαν 

ςε μεγάλο βακμό από τθν εναςχόλθςθ τουσ με αυτό. Ενδεχομζνωσ αν θ διάρκεια του 

project ιταν μεγαλφτερθ τα αποτελζςματα να ιταν διαφορετικά. Οι ερωτιςεισ 

ανοιχτοφ τφπου που δόκθκαν ςτθν πειραματικι ομάδα ζδειξαν ότι οι μακθτζσ κεωροφν 

το ρομποτικό κιτ ζνα εργαλείο χριςιμο για τουσ ίδιουσ ϊςτε να αναπτφξουν τθν 

δθμιουργικότθτά τουσ, το κίνθτρο για μάκθςθ, τθν διορατικότθτά τουσ, τθν ςυνεργαςία, 

τισ γνϊςεισ Ρλθροφορικισ και τθν ευελιξία ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

 

6.2 Προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα. 
 

Στθν προθγοφμενθ παράγραφο αναφζρκθκαν τα γενικότερα ςυμπεράςματα που 

προζκυψαν από τθν ζρευνα. Εκεί ζγινε αναφορά και κίχκθκαν ηθτιματα που 

ενδεχομζνωσ να επθρζαςαν τθν ζρευνα. Τα ηθτιματα αυτά και μερικά ακόμα 

ςυνοψίηονται παρακάτω: 

Διάρκεια του Project. Το ςενάριο που ςχεδιάςτθκε αρχικά προζβλεπε 11 διδακτικζσ 

ϊρεσ, οι οποίεσ αυξικθκαν ςτισ 13 κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ και αφοφ ο 

ερευνθτισ διαπίςτωςε δυςκολία από τθν πλευρά των μακθτϊν να ανταποκρικοφν ςε 

κάποιο φφλλο εργαςίασ. Επίςθσ ο ερευνθτισ ζκιξε το κζμα του χρόνου ωσ ζναν από 

τουσ παράγοντεσ που ενδεχομζνωσ να επθρζαςαν τα αποτελζςματα του 2ου και 3ου 

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων αφοφ δεν υπιρχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά τόςο ςτα 

επίπεδα εμπλοκισ όςο και ςτθν κατάκτθςθ βαςικϊν προγραμματιςτικϊν εννοιϊν 

ανάμεςα ςτθν πειραματικι ομάδα και τθν ομάδα ελζγχου. 

Μζκοδοσ διδαςκαλίασ: Θ μζκοδοσ project αποτελεί μια διακεματικι προςζγγιςθ τθσ 

γνϊςθσ. Οι μακθτζσ εκτόσ από το προγραμματιςτικό κομμάτι αςχολικθκαν επίςθσ με 
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ζννοιεσ ρομποτικισ (γνϊςθ για τθν λειτουργία των αιςκθτιρων, κινθτιρων κλπ), με το 

ςχεδιαςμό μιασ αυκεντικισ εφαρμογισ και τθν δθμιουργία και παρουςίαςθ τθσ, ενϊ 

τζλοσ αφιζρωςαν χρόνο και ςε καταςκευαςτικζσ παρεμβάςεισ ςτο ρομπότ. Ζτςι ςε 

ςυνδυαςμό με το ηιτθμα του χρόνου φαίνεται ότι θ μακθτζσ εςτίαςαν ςτθν 

προγραμματιςτικι διαδικαςία ακόμα λιγότερο χρόνο. 

Επικοινωνία ομάδων. Θ πειραματικι ομάδα και θ ομάδα ελζγχου είχαν επικοινωνία 

μεταξφ τουσ αφοφ και οι δφο ακολουκοφςαν τθν παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ του 

μακιματοσ. Αυτό είναι πικανό να δθμιοφργθςε κζματα ηιλειασ και ανταγωνιςμοφ. 

Επίγνωςθ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. Οι μακθτζσ είχαν ενθμερωκεί από τθν 

διεφκυνςθ του ςχολείου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ. Εκτόσ αυτοφ ο 

ερευνθτισ δεν ιταν ο διδάςκων του μακιματοσ και ζτςι οι μακθτζσ καταλάβαιναν ότι 

κάτι διαφορετικό ςυμβαίνει αφοφ τζτοιου είδουσ παρεμβάςεισ δεν ςυμβαίνουν ςυχνά 

ςτο χϊρο του ςχολείου. Πλοι ιξεραν ότι το project ιταν κάτι «ξεχωριςτό» που δεν κα 

διαρκοφςε πολφ. Αυτό ενδεχομζνωσ να επθρζαςε τουσ μακθτζσ ςτθν ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου και γενικότερα ςτθν ςυμπεριφορά τουσ. 

Μια πρόταςθ του ερευνθτι λοιπόν είναι ςτο μζλλον να διεξαχκεί αντίςτοιχθ ζρευνα 

ςτθν οποία το εκπαιδευτικό ςενάριο κα διαρκεί περιςςότερο, ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν 

τον απαραίτθτο χρόνο να εξοικειωκοφν ακόμα περιςςότερο με το προγραμματιςτικό 

περιβάλλον NXT-G αλλά και να αςχολθκοφν διεξοδικότερα με τθν ςυγγραφι 

αλγορίκμων και προγραμμάτων. Αυτό φυςικά κα απαιτοφςε τον ςχεδιαςμό ενόσ 

διαφορετικοφ ςεναρίου και τθν ςυγγραφι επιπλζον φφλλων εργαςίασ, ςτα οποίο κα 

είχαν προβλεφκεί οι απαραίτθτεσ δραςτθριότθτεσ που κα ζδιναν μεγαλφτερθ βαρφτθτα 

ςτθν κατανόθςθ ζτοιμων προγραμμάτων, ςτθν τροποποίθςθ ζτοιμων προγραμμάτων 

και ςτθν ςυγγραφι νζων προγραμμάτων. Επειδι το κόςτοσ αγοράσ του κιτ είναι 

μεγάλο, μια εναλλακτικι λφςθ κα ιταν να εφαρμοςκεί θ διδακτικι μζκοδοσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων (Problem Based Learning)  αντί τθσ μεκόδου project και οι μακθτζσ να 

αςχολοφνται κατά ομάδεσ, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα θ μια μετά τθν άλλθ, με τθν 

επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων ρομποτικισ. Αυτό κα μποροφςε να γίνει και ςτα πλαίςια 

μια ολόκλθρθσ ςχολικισ χρονιάσ. Επίςθσ κα ιταν προτιμότερο θ ζρευνα να γίνει ςε 

μεγαλφτερθ κλίμακα με τθν ςυμμετοχι περιςςοτζρων μακθτϊν και χωρίσ θ ομάδα 
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ελζγχου να ζρχεται ςε επαφι με τθν πειραματικι ομάδα. Τζλοσ θ εναςχόλθςθ με τθν 

ρομποτικι κα πρζπει να ενταχκεί ςτο μάκθμα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποτελεί 

κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ των μακθτϊν και όχι ωσ μια προςωρινι δραςτθριότθτα 

με «θμερομθνία λιξθσ». 

Μια επιπλζον ιδζα κα ιταν να ςχεδιαςτεί μια εκπαιδευτικι προςζγγιςθ που να 

ςυνδυάηεται με τθν ςυμμετοχι ςτον Ρανελλινιο Διαγωνιςμό ομποτικισ που 

διοργανϊνεται τα τελευταία 3 χρόνια ςτθ χϊρα μασ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα 

μποροφςε να εφαρμοςτεί και θ ερευνθτικι μεκοδολογία τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ (case 

study). 

Επίλογοσ 

Το κζμα τθσ μακθςιακισ εμπλοκισ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα που 

πρζπει να αντιμετωπίςει το υπάρχων εκπαιδευτικό κατεςτθμζνο. Ο ερευνθτισ από τθν 

εμπειρία του γνωρίηει ότι το πιο δφςκολο κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι 

θ αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. Οι νζοι άνκρωποι μεγαλϊνουν ςε μια 

εποχι όπου θ ψθφιακι τεχνολογία και οι ΤΡΕ είναι μια δεδομζνθ πραγματικότθτα, οι 

περιςςότεροι από αυτοφσ είναι εξοικειωμζνοι με αυτζσ και τισ χρθςιμοποιοφν ςε 

κακθμερινι βάςθ. Το κιτ ρομποτικισ τθσ Lego είναι ζνα εργαλείο το οποίο μπορεί να 

αξιοποιθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και αυτό φάνθκε και από τθν παροφςα ζρευνα. 
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8. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
 

Α. ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΜΠΛΟΚΘ ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

(Pre-test) 
 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΡΘΘ ΕΜΠΛΟΚΘ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

ΚΟΠΟ 

Σκοπόσ του ερωτθματολογίου αυτοφ είναι να διερευνιςει παράγοντεσ που 

ςχετίηονται με τθν εμπλοκι ςου ςε δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ Θ/Υ. 

Ο όροσ «εμπλοκι» ςυμπεριλαμβάνει ςυναιςκιματα, ςυμπεριφορζσ και 

ςκζψεισ ςου για τθ δραςτθριότθτα αυτι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Για τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου κα χρειαςτείσ το πολφ 10 

λεπτά. Είναι απαραίτθτο να απαντιςεισ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

Στθν 1θ ενότθτα (πράςινθ περιοχι) πρζπει να δϊςεισ πλθροφορίεσ 

δθμογραφικοφ χαρακτιρα (π.χ. φφλο, θλικία κλπ.). 

Στθ 2θ ενότθτα (κίτρινθ περιοχι) κα απαντιςεισ ςε  ερωτιςεισ που 

αφοροφν τθν πρότερθ εναςχόλθςθ ςου με ρομποτικζσ καταςκευζσ. 

Στθ 3θ ενότθτα (γαλάηια περιοχι), που αποτελεί και το κυρίωσ 

ερωτθματολόγιο κα απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ διαβακμιςμζνθσ απάντθςθσ. 

Για να απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ κα επιλζξεισ ζναν αρικμό από το 1 

ζωσ το 5 ανάλογα με το βακμό ιςχφοσ τθσ πρόταςθσ που προθγείται με το 1 

να δθλϊνει πλιρθ διαφωνία ενϊ το 5 να δθλϊνει πλιρθ ςυμφωνία. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ απευκφνςου ςτον κακθγθτι ςου. 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 
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Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου γίνεται επϊνυμα. Οι απαντιςεισ που 

κα δϊςεισ είναι εμπιςτευτικζσ και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αξιολόγθςθ ςου. 

 

Ευχαριςτϊ πολφ για τθν ςυμμετοχι ςου ! 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Ονοματεπϊνυμο: __________________________________ 

Φφλο:   Αγόρι ⃝             Κορίτςι ⃝  

Θλικία:   _____ ετϊν 

Ρεριοχι κατοικίασ: __________________________________ 

  

 

Απάντθςε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

1. Ζχεισ αςχολθκεί ςτο παρελκόν με τθν καταςκευι ι τον 
προγραμματιςμό κάποιασ ρομποτικισ καταςκευισ για ψυχαγωγικό 
ςκοπό; 

 
 ΝΑΛ  ⃝   ΟΧΛ  ⃝  

2. Αν ΝΑΛ, με ποια ρομποτικι καταςκευι είχεσ αςχολθκεί;  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. Ζχεισ ακουςτά κάποιο κιτ ρομποτικισ που χρθςιμοποιείται για 
ψυχαγωγικοφσ ι εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ; 
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 ΝΑΛ  ⃝   ΟΧΛ  ⃝  

4. Αν ΝΑΛ, ποιο κιτ είναι αυτό , από ποιον χρθςιμοποιείται και για ποιο 
ςκοπό; 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 

Θ ενότθτα αυτι περιλαμβάνει 18 προτάςεισ που αφοροφν τα ςυναιςκιματα, 
τθ ςυμπεριφορά και τθ γνϊςθ που ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα του 
προγραμματιςμοφ. 
 
Διάβαςε προςεκτικά κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ και βάλε ςε κφκλο 
τον αρικμό που αντιπροςωπεφει περιςςότερο τθ δικι ςου άποψθ. 
 
1 = ΚΑΘΟΛΟΤ ΑΛΘΘΙΝΟ 
2 = ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ ΑΛΘΘΙΝΟ 
3 = ΛΙΓΟ ΑΛΘΘΙΝΟ 
4 = ΠΟΛΤ ΑΛΘΘΙΝΟ 
5 = ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΑΛΘΘΙΝΟ 
 
Να ζχεισ υπ’ όψιν ςου ότι όλεσ οι προτάςεισ αφοροφν το μάκθμα του 
προγραμματιςμοφ και όχι άλλα μακιματα. 

1. Ο προγραμματιςμόσ αποτελεί μια 
ενδιαφζρουςα δραςτθριότθτα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

2. Νιϊκω άγχοσ όταν πρζπει να λφςω μια 
προγραμματιςτικι άςκθςθ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

3. Αφιερϊνω όςο χρόνο χρειάηεται για να 
πραγματοποιιςω τισ αςκιςεισ του 
προγραμματιςμοφ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 
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4. Ραιδεφω τθ ςκζψθ μου όταν ζχω να λφςω 
δφςκολεσ αςκιςεισ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

5. Για να λφςω μια νζα άςκθςθ χρθςιμοποιϊ 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

6. Συνεργάηομαι με τουσ ςυμμακθτζσ μου για 
να φζρω καλφτερα αποτελζςματα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

7. Απογοθτεφομαι ςυχνά από τισ επιδόςεισ μου 
ςτον προγραμματιςμό. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

8. Κάνω ερωτιςεισ ςτουσ ςυμμακθτζσ μου και 
τον κακθγθτι για να μάκω περιςςότερα ι να 
λφςω απορίεσ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

9. Μπροςτά ςε μια δφςκολθ άςκθςθ τα 
παρατάω γριγορα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

10. Ρολλζσ φορζσ ζχω τθν περιζργεια να 
μάκω περιςςότερα για τισ δυνατότθτεσ του 
προγραμματιςμοφ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

11. Αν δεν καταφζρω να λφςω ζνα πρόβλθμα 
με ζναν τρόπο δοκιμάηω ζναν διαφορετικό. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

12. Ζχω τθν τάςθ να κζλω να μάκω 
περιςςότερα ακόμα και αν αυτό δεν 
απαιτείται από το μάκθμα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

13. Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 
αφαιροφμε εφκολα και αςχολοφμαι με άλλα 
πράγματα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

14. Ραρότι ο προγραμματιςμόσ είναι 
δφςκολοσ, κζλω πάντα να τα καταφζρνω 
ςτισ αςκιςεισ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 
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15. Ρροςπακϊ να απομνθμονεφςω γνϊςεισ 
που κεωρϊ ςθμαντικζσ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

16. Ενκουςιάηομαι όταν μακαίνω καινοφργια 
πράγματα ςτον προγραμματιςμό. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

17. Με ενδιαφζρει να κατανοϊ και όχι να 
μζνω ςτθν επιφάνεια των πραγμάτων. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

18. Ο προγραμματιςμόσ είναι μια βαρετι 
διαδικαςία. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

 

Ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο που αφιζρωςεσ για τθν ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου. Ρριν το παραδόςεισ, ζλεγξε αν ζχεισ ςυμπλθρϊςει όλα 

τα πεδία. 

 

Β. ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΡΘΘ ΣΘ ΕΜΠΛΟΚΘ ΜΕΣΑ ΣΘΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ (post-test) 
 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΡΘΘ ΕΜΠΛΟΚΘ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

ΚΟΠΟ 

Σκοπόσ του ερωτθματολογίου αυτοφ είναι να διερευνιςει παράγοντεσ που 

ςχετίηονται με τθν εμπλοκι ςου ςε δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ Θ/Υ. 

Ο όροσ «εμπλοκι» ςυμπεριλαμβάνει ςυναιςκιματα, ςυμπεριφορζσ και 

ςκζψεισ ςου για τθ δραςτθριότθτα αυτι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Για τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου κα χρειαςτείσ το πολφ 10 

λεπτά. Είναι απαραίτθτο να απαντιςεισ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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Στθ 1θ ενότθτα (γαλάηια περιοχι), που αποτελεί και το κυρίωσ 

ερωτθματολόγιο κα απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ διαβακμιςμζνθσ απάντθςθσ. 

Για να απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ κα επιλζξεισ ζναν αρικμό από το 1 

ζωσ το 5 ανάλογα με το βακμό ιςχφοσ τθσ πρόταςθσ που προθγείται με το 1 

να δθλϊνει πλιρθ διαφωνία ενϊ το 5 να δθλϊνει πλιρθ ςυμφωνία. 

Στθ 2θ ενότθτα (κίτρινθ περιοχι), κα απαντιςεισ ςε μερικζσ ερωτιςεισ 

ανοικτοφ τφπου κακϊσ και ςε μερικζσ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ απευκφνςου ςτον κακθγθτι ςου. 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 

Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου γίνεται ανϊνυμα. Οι απαντιςεισ που 

κα δϊςεισ είναι εμπιςτευτικζσ και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αξιολόγθςθ ςου 

 

Ευχαριςτϊ πολφ για τθν ςυμμετοχι ςου ! 

 

 

Θ ενότθτα αυτι περιλαμβάνει 18 προτάςεισ που αφοροφν τα ςυναιςκιματα, τθ 
ςυμπεριφορά και τθ γνϊςθ που ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα του 
προγραμματιςμοφ. 
 
Διάβαςε προςεκτικά κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ και βάλε ςε κφκλο 
τον αρικμό που αντιπροςωπεφει περιςςότερο τθ δικι ςου άποψθ. 
 
1 = ΚΑΘΟΛΟΤ ΑΛΘΘΙΝΟ 
2 = ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ ΑΛΘΘΙΝΟ 
3 = ΛΙΓΟ ΑΛΘΘΙΝΟ 
4 = ΠΟΛΤ ΑΛΘΘΙΝΟ 
5 = ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΑΛΘΘΙΝΟ 
 
Να ζχεισ υπ’ όψιν ςου ότι όλεσ οι προτάςεισ αφοροφν το μάκθμα του 
προγραμματιςμοφ και όχι άλλα μακιματα. 
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1. Ο προγραμματιςμόσ αποτελεί μια 
ενδιαφζρουςα δραςτθριότθτα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

2. Νιϊκω άγχοσ όταν πρζπει να λφςω μια 
προγραμματιςτικι άςκθςθ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

3. Αφιερϊνω όςο χρόνο χρειάηεται για να 
πραγματοποιιςω τισ αςκιςεισ του 
προγραμματιςμοφ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

4. Ραιδεφω τθ ςκζψθ μου όταν ζχω να λφςω 
δφςκολεσ αςκιςεισ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

5. Για να λφςω μια νζα άςκθςθ χρθςιμοποιϊ 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

6. Συνεργάηομαι με τουσ ςυμμακθτζσ μου για να 
φζρω καλφτερα αποτελζςματα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

7. Απογοθτεφομαι ςυχνά από τισ επιδόςεισ μου 
ςτον προγραμματιςμό. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

8. Κάνω ερωτιςεισ ςτουσ ςυμμακθτζσ μου και 
τον κακθγθτι για να μάκω περιςςότερα ι να 
λφςω απορίεσ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

9. Μπροςτά ςε μια δφςκολθ άςκθςθ τα 
παρατάω γριγορα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

10. Ρολλζσ φορζσ ζχω τθν περιζργεια να μάκω 
περιςςότερα για τισ δυνατότθτεσ του 
προγραμματιςμοφ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

11. Αν δεν καταφζρω να λφςω ζνα πρόβλθμα 
με ζναν τρόπο δοκιμάηω ζναν διαφορετικό. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

12. Ζχω τθν τάςθ να κζλω να μάκω ❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 
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περιςςότερα ακόμα και αν αυτό δεν 
απαιτείται από το μάκθμα. 

13. Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 
αφαιροφμε εφκολα και αςχολοφμαι με άλλα 
πράγματα. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

14. Ραρότι ο προγραμματιςμόσ είναι 
δφςκολοσ, κζλω πάντα να τα καταφζρνω ςτισ 
αςκιςεισ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

15. Ρροςπακϊ να απομνθμονεφςω γνϊςεισ 
που κεωρϊ ςθμαντικζσ. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

16. Ενκουςιάηομαι όταν μακαίνω καινοφργια 
πράγματα ςτον προγραμματιςμό. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

17. Με ενδιαφζρει να κατανοϊ και όχι να μζνω 
ςτθν επιφάνεια των πραγμάτων. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

18. Ο προγραμματιςμόσ είναι μια βαρετι 
διαδικαςία. 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺ 

 

 

 Απάντθςε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

5. Ρωσ κα περιζγραφεσ με λίγα λόγια τθν εμπειρία ςου με τθν εναςχόλθςθ με το κιτ 
ρομποτικισ τθσ Lego Mindstorms; 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6. Ροια είναι θ γνϊμθ ςου για τθν χριςθ του κιτ ρομποτικισ τθσ Lego Mindstorms 
ωσ μζροσ για τθν διδαςκαλία προγραμματιςτικϊν εννοιϊν;  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7. Θ εναςχόλθςθ ςου με το Project ρομποτικισ βοικθςε ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ 
των εννοιϊν τθσ δομισ επανάλθψθσ και τθσ δομισ επιλογισ; 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8. Σε τι από τα παρακάτω πιςτεφεισ ότι κα ιταν χριςιμθ θ ενςωμάτωςθ ενόσ 
Project ομποτικισ ςτο ςχολείο; (Επζλεξε μζχρι 6 δθλϊςεισ που κεωρείσ πιο 
ςθμαντικζσ) 
 

 □  Για να περνά θ ϊρα ευχάριςτα 
 □  Για να μάκω πράγματα για τθν πλθροφορικι. 
 □  Για να μάκω πράγματα για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. 
 □  Για να δθμιουργιςω φιλίεσ με ςυμμακθτζσ μου. 
 □  Για να μάκω να ςχεδιάηω ςτρατθγικζσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων         
     μου. 
 □  Για να βελτιϊςω τθν δθμιουργικότθτα μου. 
 □  Για να χρθςιμοποιϊ διαφορετικοφσ τρόπουσ για να λφςω ζνα πρόβλθμα. 
 □  Για να μεγαλϊςει το κίνθτρο μου για μάκθςθ. 
 □  Για να αυξιςει τθν περιζργεια μου. 
 □  Για να μάκω να ςυνεργάηομαι. 
 □  Για να μάκω γενικότερεσ ζννοιεσ. 
 □  Για να μάκω ζννοιεσ που ςχετίηονται με επιςτθμονικά κζματα. 
 □  Για να μεγαλϊςει θ διορατικότθτά μου. 

 

Ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο που αφιζρωςεσ για τθν ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου. Ρριν το παραδόςεισ, ζλεγξε αν ζχεισ ςυμπλθρϊςει όλα 

τα πεδία. 

 

ΚΛΕΙΔΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται θ αντιςτοιχία ερωτιςεων και παραμζτρων 

εμπλοκισ που μετρϊνται από το ερωτθματολόγιο. Το αρνθτικό πρόςθμο 

υποδθλϊνει ότι τα αποτελζςματα τθσ ερϊτθςθσ πρζπει να αντιςτραφοφν 
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αφοφ θ ερϊτθςθ ζχει αρνθτικι ςθμαςία ςε ςχζςθ με τον παράγοντα τον 

οποίο μετράει (πχ υψθλό άγχοσ δείχνει χαμθλι ςυναιςκθματικι εμπλοκι 

ενϊ υψθλό ενδιαφζρον δείχνει υψθλι ςυναιςκθματικι εμπλοκι).  

Ραράγοντασ Ερϊτθςθ 

Συναιςκθματικι Εμπλοκι 

Ενδιαφζρον 1 

Ρεριζργεια 10 

Ρροςανατολιςμόσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου 14 

Ενκουςιαςμόσ 16 

Άγχοσ -2 

Βαρεμάρα -18 

Ματαίωςθ -7 

Συμπεριφοριςτικι Εμπλοκι 

Χρόνοσ που αφιερϊνεται ςτθν εργαςία 3 

Επιμονι -9 

Υποβολι ερωτιςεων 8 

Συνεργαςία 6 

Αφθρθμάδα -13 

Γνωςτικι Εμπλοκι 

Ρνευματικι προςπάκεια 4 

Κατανόθςθ 17 

Ευελιξία ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων 11 

Απομνθμόνευςθ 15 

Σφνδεςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με παλιά 5 

Επικυμία για περεταίρω γνϊςθ 12 

 

 

Γ. ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΙ ΔΟΜΕ ΕΠΙΛΟΓΘ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ. 
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Ονοματεπϊνυμο: ___________________________________    Τάξθ: ____ 

Θμερομθνία: _____/_____/_______ 

 

Γραπτι εξζταςθ ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν Νο1 

 

1. Ζχουμε τισ παρακάτω γραμμζσ κϊδικα: 
 
 For age=1 To 80  
  If age> 18 Then 
   MsgBox "Ενιλικοσ" 
  Else 
   MsgBox "Ανιλικοσ" 
  End If 
 Next 
 Πταν αυτόσ ο κϊδικασ τρζξει τι κα δει  ο χριςτθσ; 

Δικαιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ. Μόνον τότε βακμολογιςτε!!!!!  
Η απάντθςθ να δοκεί ςτο χαρτί.   (7 ΜΟΝΑΔΕ) 
 
2. Ζχουμε τισ παρακάτω γραμμζσ κϊδικα: 
 
 Dim metritis As Integer 
 metritis =2 
 elektis=4 
 Do While metritis <=11 
  metritis=metritis+elektis 
  elektis=elektis+4 
  MsgBox metritis 
 Loop 
 MsgBox  "O elektis einai:" & elektis 
 MsgBox  "O metritis einai:" & metritis 
 
Πταν αυτόσ ο κϊδικασ τρζξει, ο χριςτθσ κα δει: 
 
Α. Τρία πλαίςια διαλόγου τα οποίο κα εμφανίηουν το 6, το 14 και το 12 
Β. Τρία πλαίςια διαλόγου τα οποίο κα εμφανίηουν το 7,  το 12 και το 13 
Γ. Κανζνα από τα δφο 
 
Δικαιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ. Μόνον τότε βακμολογιςτε!!!!!  
Η απάντθςθ να δοκεί ςτο χαρτί.    (7 ΜΟΝΑΔΕ) 
 
3. Δθμιουργείςτε μία εφαρμογι που ο χριςτθσ δίνει ζναν ακζραιο αρικμό n>0  και να 
υπολογίηεται θ ακόλουκθ ζκφραςθ: 
 
 F(n)=1*2*3*4...n 
Ρλθροφοριακά, θ ςυνάρτθςθ F(n) λζγεται παραγοντικό ωσ προσ ν και ιςοφται με n!. 
(6 ΜΟΝΑΔΕΣ) 
 

Καλι Επιτυχία 
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Δ. ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΝΘΕΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 
 

ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ  ΣΥΝ ΚΕΤΛΚΘΣ ΕΓΑΣ ΛΑΣ  (Pro ject )  

Τίτλοσ Project: Οχιματα Αυτόματθσ Ρλοιγθςθσ 

Ομάδα:  Θμερομθνία:  

Μζλθ Ομάδασ: 1. 2. 3. 

 

Κ Α Τ Α Μ Ε  Λ Σ Μ Ο Σ  Ε  Γ Α Σ Λ Ω Ν  Ο Μ Α Δ Α Σ  

ΕΓΑΣΛΑ ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ 
ΕΓΑΣΛΑΣ 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 
τον παρακάτω πίνακα κάκε μζλοσ ςυμπλθρϊνει το πεδίο με τον αρικμό που του αντιςτοιχεί. 

Α Ν Α Φ Ο  Α  Θ Μ Ε  Α Σ  

Ροιο ιταν το πιο 
ενδιαφζρον 
πράγμα που 
ζμακεσ ςιμερα; 

1. 

2. 
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3. 

Τι ςε δυςκόλεψε 
περιςςότερο ςτθν 
ςθμερινι ςου 
εναςχόλθςθ με το 
Project; 

1. 

2. 

3. 

Ρωσ 
αντιμετϊπιςεσ τισ 
δυςκολίεσ που 
παρουςιάςτθκαν; 

1. 

2. 
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3. 

 

Ε. ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΟΜΑΔΩΝ 
 

ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΟΜΑΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ: ________ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ (40%) 

Κριτιριο 
Αξιολόγθςθσ 

1 2 3 βακμόσ 

Λειτουργία Το ρομπότ δεν 
πραγματοποίθςε 
καμία από τισ 
αναμενόμενεσ 
εργαςίεσ. 

Το ρομπότ 
πραγματοποίθςε 
μερικϊσ τισ 
αναμενόμενεσ 
λειτουργίεσ. 

Το ρομπότ 
πραγματοποίθςε 
όλεσ τισ 
αναμενόμενεσ 
εργαςίεσ. 

 

Ρολυπλοκότθτα 
καταςκευισ 

Το ρομπότ 
χρθςιμοποιεί  μόνο 
αιςκθτιρεσ, ενϊ 
δεν γίνεται χριςθ 
οπτικϊν (κείμενο, 
φωσ) ι θχθτικϊν 
ενδείξεων. 

Το ρομπότ 
χρθςιμοποιεί 
αιςκθτιρεσ ενϊ  
γίνεται και χριςθ 
μίασ μορφισ 
ενδείξεων (οπτικισ 
ι θχθτικισ). 

Το ρομπότ 
χρθςιμοποιεί 
αιςκθτιρεσ και 
γίνεται χριςθ και 
οπτικϊν και 
θχθτικϊν 
ενδείξεων. 

 

Ρρωτοτυπία 
ςχεδιαςμοφ, 
καταςκευισ & 
λειτουργιϊν 

Θ υλοποίθςθ του 
Project δεν 
παρουςιάηει καμία 
πρωτοτυπία 

Θ υλοποίθςθ του 
Project 
παρουςιάηει μικρι 
πρωτοτυπία 

Θ υλοποίθςθ του 
Project είναι 
περιζχει πολλζσ 
πρωτότυπεσ ιδζεσ 

 

 

ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ (20%) 

Κριτιριο 
Αξιολόγθςθσ 

1 2 3 βακμόσ 

Επικοινωνία Τα μζλθ τθσ 
ομάδασ δεν 
ανταλλάςουν 
ιδζεσ οφτε 
βοθκάνε ο ζνασ 
τον άλλο. Το 
κλίμα μζςα ςτθν 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 
καταβάλουν 
μερικϊσ ανταλλαγι 
ιδεϊν ενϊ δεν 
ανταποκρίνονται ςε 
ζκκλθςθ βοικειασ 
από κάποιο άλλο 

Τα μζλθ τθσ 
ομάδασ 
ανταλλάςουν ιδζεσ 
ςυνεχϊσ και 
βοθκάνε πάντα ο 
ζνασ τον άλλο. 
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ομάδα δεν είναι 
καλό. 

μζλοσ. 

Καταμεριςμόσ 
εργαςιϊν 

Θ δουλειά τθσ 
ομάδασ 
φορτϊκθκε ςε 
ζνα μζλοσ ενϊ τα 
υπόλοιπα μζλθ 
δεν προςπακοφν 
για τθν εργαςία. 

Θ δουλειά τθσ 
ομάδασ δεν 
κατανζμετε ςωςτά 
με αποτζλεςμα να 
μθν υπάρχει 
ιςοκατανομι 
εργαςιϊν 

Υπάρχει 
ιςοκατανομι των 
εργαςιϊν και όλοι 
δουλεφουν το ίδιο. 

 

 

ΕΓΑΣΛΕΣ (20%) 

Κριτιριο 
Αξιολόγθςθσ 

1 2 3 βακμόσ 

Ροςοςτό λυμζνων 
προκλιςεων (ςτάδιο 
εξερεφνθςθσ α’) 

Θ ομάδα ζλυςε 
ςωςτά λιγότερο 
από το 30% των 
προκλιςεων. 

Θ ομάδα ζλυςε 
ςωςτά ζνα 
ποςοςτό 
προκλιςεων 
μεταξφ 30% - 
70%. 

Θ ομάδα ζλυςε 
ςωςτά πάνω από 
το 70% των 
προκλιςεων. 

 

Ορκότθτα 
προγραμματιςτικϊν 
λφςεων (ςτάδιο 
εξερεφνθςθσ β’) 

Τα προγράμματα 
που ζγραψε θ 
ομάδα δεν 
οδιγθςαν το 
ρομπότ ςτθν 
αναμενόμενθ 
ςυμπεριφορά. 

Τα προγράμματα 
που ζγραψε θ 
ομάδα οδιγθςαν 
μερικϊσ το 
ρομπότ ςτθν 
αναμενόμενθ 
ςυμπεριφορά. 

Τα προγράμματα 
που ζγραψε θ 
ομάδα οδιγθςαν 
το ρομπότ ςτθν 
αναμενόμενθ 
ςυμπεριφορά. 

 

 

ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ (20%) 

Κριτιριο 
Αξιολόγθςθσ 

1 2 3 βακμόσ 

Ροιότθτα 
παρουςίαςθσ 

Θ παρουςίαςθ 
ιταν φτωχι, δεν 
τεκμθριϊκθκαν οι 
επιλογζσ τθσ 
ομάδασ, δεν ζγινε 
κατανοθτι θ 
λειτουργία του 
ρομπότ και θ 
ομάδα δεν 
απάντθςε ςε 
ερωτιςεισ, 
απορίεσ των 
παρακολουκοφντ
ων. 

Θ παρουςίαςθ ιταν 
μζτρια, 
τεκμθριϊκθκαν 
μερικϊσ οι 
επιλογζσ τθσ 
ομάδασ, ζγινε 
κατανοθτι θ 
λειτουργία του 
ρομπότ και θ 
ομάδα απάντθςε 
ςε κάποιεσ 
ερωτιςεισ, απορίεσ 
των 
παρακολουκοφντω
ν. 

Θ παρουςίαςθ 
ιταν καλι, 
τεκμθριϊκθκαν οι 
επιλογζσ τθσ 
ομάδασ, ζγινε 
κατανοθτι θ 
λειτουργία του 
ρομπότ και θ 
ομάδα απάντθςε 
ςε όλεσ τισ 
απορίεσ, 
ερωτιςεισ των 
παρακολουκοφντ
ων. 

 

Αυτοπεποίκθςθ 
παρουςίαςθσ 

Θ ομάδα 
παρουςίαςθσ είναι 

Θ ομάδα 
παρουςίαςθσ 

Θ ομάδα 
παρουςίαςθσ δεν 
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διςτακτικι, 
κομπιάηει, δεν ζχει 
επαφι με το κοινό 
και δείχνει μικρι 
αυτοπεποίκθςθ. 

διςτάηει κάποιεσ 
φορζσ, κομπιάηει 
ελαφρϊσ, ζχει 
ςχετικά καλι 
επαφι με το κοινό 
και δείχνει αρκετι 
αυτοπεποίκθςθ. 

είναι διςτακτικι, 
δεν κομπιάηει, 
ζχει καλι επαφι 
με το κοινό και 
γενικότερα 
παρουςιάηει 
υψθλι 
αυτοπεποίκθςθ. 

 

Σ. ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ❶ 

 

 ΑΙΘΘΣΘΡΑ ΑΦΘ 

Συνδζςτε τον αιςκθτιρα αφισ (touch sensor) ςτθ κφρα 1 του NXT-brick χρθςιμοποιϊντασ ζνα 

καλϊδιο 30εκ. όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 

Σφνδεςθ αιςκθτιρα αφισ 

 

Ακολουκιςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ: 

 

1. Κζςτε ςε λειτουργία το NXT-brick πατϊντασ το 
πορτοκαλί κουμπί. Στθν οκόνθ του NXT-brick 
εμφανίηετε θ εικόνα που βλζπετε αριςτερά. 
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2. Με τα γκρι βελάκια πλοθγθκείτε ςτο μενοφ και 
επιλζξτε τθ λειτουργία View. 

 

3. Με τα γκρι βελάκια πλοθγθκείτε ςτο μενοφ και 
επιλζξτε Touch. 

 

4. Επιλζξτε τθ κφρα ςτθν οποία είναι 
ςυνδεδεμζνοσ ο αιςκθτιρασ αφισ (ςτθν 
περίπτωςθ μασ ςτθν κφρα 1 – Port 1). 

 

5. Διαβάςτε τθ λογικι τιμι ςτθν οκόνθ. Τι 
ςυμβαίνει όταν πατάτε τον αιςκθτιρα αφισ; 

Αιςκθτιρασ off (μθ πατθμζνοσ), Λογικι τιμι=___ 
Αιςκθτιρασ on (πατθμζνοσ), Λογικι τιμι=___ 

 

 ΑΙΘΘΣΘΡΑ ΦΩΣΟ 

Αποςυνδζςτε τον αιςκθτιρα αφισ και ςυνδζςτε τον αιςκθτιρα φωτόσ. Ακολουκιςτε τισ 

παρακάτω οδθγίεσ πλοιγθςθσ ςτο μενοφ του NXT-brick: 

View  Ambient Light  Port 1 

Καλφψτε με το χζρι ςασ τον αιςκθτιρα ϊςτε να μθν επθρεάηεται 

από το φωσ του περιβάλλοντοσ χϊρου και διαβάςτε τθν ζνδειξθ 

ςτθν οκόνθ: _____ 

Στρζψτε τον αιςκθτιρα προσ μια φωτεινι πθγι (π.χ. προσ το παράκυρο) και διαβάςτε τθν 

ζνδειξθ ςτθν οκόνθ: _____ 

Ριζςτε το ςκοφρο γκρι κουμπί ςτο NXT-brick και από το μενοφ 

επιλζξτε Reflected Light. 

Τι παρατθρείτε ςτον αιςκθτιρα; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ρλθςιάςτε τον αιςκθτιρα ςε μια ςκοφρα επιφάνεια (μαφρθ κατά προτίμθςθ) ςε απόςταςθ 

περίπου 1- 2 εκ. και διαβάςτε τθν ζνδειξθ ςτθν οκόνθ: _____ 

Ρλθςιάςτε τον αιςκθτιρα ςε μια λευκι επιφάνεια (π.χ. ζνα φφλλο χαρτί) και διαβάςτε τθν 

ζνδειξθ ςτθν οκόνθ: _____ 
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 ΑΙΘΘΣΘΡΑ ΘΧΟΤ 

Αποςυνδζςτε τον αιςκθτιρα φωτόσ και ςυνδζςτε τον αιςκθτιρα ιχου. Ακολουκιςτε τισ 

παρακάτω οδθγίεσ πλοιγθςθσ ςτο μενοφ του NXT-brick: 

View  Sound dB  Port 1 

Διαβάςτε τθν ζνδειξθ ςτθν οκόνθ του NXT-brick χωρίσ να ακοφγεται 

κάποιοσ πολφ δυνατόσ ιχοσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο: _____ 

Μιλιςτε ςχετικά δυνατά ςε απόςταςθ 10 εκ. από τον αιςκθτιρα και διαβάςτε τθν ζνδειξθ ςτθν 

οκόνθ: _____ 

Στο μενοφ του NXT-brick υπάρχει και θ επιλογι Sound dBA. Αφοφ κάνετε μια μικρι αναηιτθςθ 

ςτο διαδίκτυο (π.χ. με τθ βοικεια μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ) γράψτε τθ διαφορά τθσ μζτρθςθσ 

αυτισ με τθν μζτρθςθ ςε dB: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 ΑΙΘΘΣΘΡΑ ΑΠΟΣΑΘ  (ΤΠΕΡΘΧΘΣΙΚΟ)  

Αποςυνδζςτε τον αιςκθτιρα ιχου και ςυνδζςτε τον αιςκθτιρα απόςταςθσ ςτθ κφρα 1 του NXT-

brick. Από το μενοφ επιλζξτε: 

View  Ultrasonic cm  Port 1 

Τοποκετιςτε μπροςτά από τον αιςκθτιρα απόςταςθσ διάφορα 

αντικείμενα, π.χ. ζνα βιβλίο, διαβάςτε τθν ζνδειξθ ςτθν οκόνθ του 

NXT-brick και επαλθκεφςτε τθν ζνδειξθ αυτι με τθ χριςθ ενόσ χάρακα 

ι ενόσ μζτρου. Ράρτε 5 διαφορετικζσ μετριςεισ και ςυμπλθρϊςτε τον 

παρακάτω πίνακα: 

Ζνδειξθ Οκόνθσ Ζνδειξθ μζτρου 

 5 εκ 

 50 εκ 

 1μ 

 1,5 μ 

 2 μ 
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 ΑΙΘΘΣΘΡΑ ΠΕΡΙΣΡΟΦΘ - ΘΕΘ 

Ακολουκιςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ για να δθμιουργιςετε ζνα χεροφλι περιςτροφισ για το 

μοτζρ κίνθςθσ: 

1X 

 

2X 

 

1X 

 
  

1X 

 

1X 

 

1X 

 
 

 

 

Αποςυνδζςτε τον αιςκθτιρα απόςταςθσ και ςυνδζςτε τον κινθτιρα (Motor) ςτθν κφρα C του 

NXT-brick. Από το μενοφ επιλζξτε: 

View  Motor rotations  Port C 

Ρεριςτρζψτε με τθ μανιβζλα το μοτζρ και διαβάςτε τθν ζνδειξθ 

ςτθν οκόνθ του NXT-brick. Ρεριςτρζψτε κατά τθν αντίκετθ φορά 

και δείτε και πάλι τθν ζνδειξθ. 

Από το μενοφ επιλζξτε: 

View  Motor degrees  Port C 

Ρεριςτρζψτε με τθ μανιβζλα το μοτζρ και προσ τισ δφο φορζσ 
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κίνθςθσ και παρατθριςτε τισ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ του NXT-brick. 

Γράψτε τυχόν παρατθριςεισ ι ςχόλια ςχετικά με τθν λειτουργία των αιςκθτιρων: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ❷ 

 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΙΑ NXT-G 

Για να ανοίξετε το περιβάλλον εργαςίασ NXT-G επιλζξτε ςτον 

υπολογιςτι ςασ: 

Start  All Programs  LEGO MINDSTORMS Edu NXT  LEGO 

MINDSTORMS Edu NXT 

ι κάντε κλικ ςτο αντίςτοιχο εικονίδιο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ. 

Μπορείτε να παρακολουκιςετε δυο βίντεο τα οποία κα ςασ ειςάγουν ςτισ βαςικζσ λειτουργίεσ 

του περιβάλλοντοσ εργαςίασ από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.youtube.com/watch?v=hcBcuG6i47g 

http://www.youtube.com/watch?v=4obT_OBf_eU 

Αφοφ εξοικειωκείτε με το περιβάλλον εργαςίασ μπορείτε να πειραματιςτείτε με κάποιεσ 

ζτοιμεσ προγραμματιςτικζσ «προκλιςεισ» ςτθν παλζτα Robot Educator ςτθν δεξιά πλευρά τθσ 

επιφάνειασ εργαςίασ. Αρχικά αςχολθκείτε με τισ προκλιςεισ ςτο common palette.  

Καλό κα ιταν να πειραματιςτείτε ςε προκλιςεισ που αφοροφν τθν κίνθςθ του ρομπότ 

(προκλιςεισ 3 ζωσ 8) και προκλιςεισ που αφοροφν τθν χριςθ των αιςκθτιρων (προκλιςεισ 12 

ζωσ 19). Εκμεταλλευτείτε τον προγραμματιςτικό οδθγό (Programming Guide) για τθν ςυγγραφι 

των προγραμμάτων ςασ. 

Μθν ξεχνάτε ότι για οποιαδιποτε πλθροφορία ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία των block 

προγραμματιςμοφ μπορείτε να ανατρζξετε ςτθ βοικεια (Help) του προγράμματοσ: 
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Help  Contents and Index. 

 

ΘΜΕΙΩΘ 
Δεν κα αςχολθκείτε με τθ δθμιουργία  τθσ ρομποτικισ καταςκευισ αλλά κα 
χρθςιμοποιιςετε μια ζτοιμθ ςτθν οποία απλά κα κάνετε κάποιεσ μικρζσ αλλαγζσ κυρίωσ 
ςτθν τοποκζτθςθ και αφαίρεςθ κάποιων αιςκθτιρων. 

 

Στθ ςυνζχεια αςχολθκείτε με κάποιεσ πιο πολφπλοκεσ προκλιςεισ από το complete palette. 

Εξερευνιςτε τισ προκλιςεισ 21 ζωσ 24, 26,27, 29,31. 

Ρειραματιςτείτε με τα προγράμματα των προθγοφμενων προκλιςεων και δουλζψτε πάνω ςε 

μερικζσ παραλλαγζσ. Αποκθκεφςτε τα προγράμματα ςασ ςτον υπολογιςτι ςασ: 

 

 

NeXT Challenges 

 x           x 
 p           p 
 l           l 
 o           o 
 r           r 
NeXT Challenges 

____________________________ _ _ _ 

 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 21: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 1θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 21 (Speed Control) ϊςτε 

το ρομπότ να κινείται γριγορα με αςκενείσ ιχουσ και να κινείται αργά με δυνατοφσ 

ιχουσ. 

 



215 
 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 22: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 2θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 22 (React To Distance) 

ϊςτε το ρομπότ να μθν αντιδράει όταν το χζρι ζχει απόςταςθ μεγαλφτερθ από 50 

εκ. από τον αιςκθτιρα. 

 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 23: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 3θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 23 (React To Light) ϊςτε 

το ρομπότ να τερματίηει τθν κίνθςθ του μετά από 10’’ και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ 

τθν μζγιςτθ τιμι φωτεινότθτασ για 5’’. 

 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 24: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 4θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 24 (Rotation Sensor) 

ϊςτε το ρομπότ να κινείται για 10’’ και ςτθ ςυνζχεια να απεικονίηεται ςτθν οκόνθ ο 

αρικμόσ περιςτροφϊν και των 2 κινθτιρων. 

 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 26: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 5θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 26 (Reaction Time) ϊςτε 

θ διαδικαςία μζτρθςθσ τθσ αντίδραςθσ να επαναλαμβάνεται 2 φορζσ και ςτθν 

οκόνθ να εμφανίηεται ο μζςοσ όροσ των 2 αντιδράςεων. 



216 
 

 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 27: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 6θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 27 (NXT Buttons) ϊςτε  

το ρομπότ να πυροδοτείται όταν πατθκοφν ταυτόχρονα το δεξί και αριςτερό 

κουμπί-βελάκι ενϊ πριν τθν πυροδότθςθ να ακοφγεται ζνασ προειδοποιθτικόσ ιχοσ 

προςοχισ (Attention!!) 

 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 29: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 7θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 29 (Bump Counter) 

ϊςτε το ρομπότ να κινείται ευκεία και μόλισ ςυγκροφεται με κάποιο εμπόδιο να 

κάνει μια μικρι κίνθςθ προσ τα πίςω με ςτροφι 90ο , και ςτθν ςυνζχεια να κινείται 

και πάλι ευκεία. Το ρομπότ κα κινθκεί για 1’ και ςτο τζλοσ κα εμφανίηει ςτθν οκόνθ τον αρικμό 

των εμποδίων που χτφπθςε. 

 

Ρεριγράψτε με λίγα λόγια τθν λειτουργία του προγράμματοσ τθσ πρόκλθςθσ 31: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ 8θ: Μετατρζψτε το πρόγραμμα τθσ πρόκλθςθσ 31 (Range Control) ϊςτε 

το ρομπότ να κινείται προσ τα μπρόσ όταν το αντικείμενο είναι ςε απόςταςθ 

μεγαλφτερθ από 60 εκ. και προσ τα πίςω όταν το αντικείμενο είναι ςε απόςταςθ 

μικρότερθ των 40 εκ. Πταν βρίςκεται μζςα ςτο όριο 40 – 60 εκ. να παραμζνει ακίνθτο και να 

εκπζμπει ζνα μικρό ιχο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ❸ 

 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ  #1: 

Γράψτε ζνα πρόγραμμα ϊςτε το ρομπότ να κινείται πάνω ςε μία μαφρθ γραμμι 

ςτο πάτωμα. 

 

Ρικανά ερωτιματα προσ διερεφνθςθ είναι: 

 Τι μειονεκτιματα ζχει το πρόγραμμα Line Follower του Robot Educator; 

 Ρωσ μπορείτε να κάνετε το ρομπότ να κινείται πιο γριγορα χωρίσ να υπάρχει ο κίνδυνοσ 

να απομακρυνκεί πολφ από τθν μαφρθ γραμμι; 

 Ρωσ μπορεί θ κίνθςθ του ρομπότ να γίνει πιο ομαλι; 

 Υπάρχει διαφορετικι αντιμετϊπιςθ ςε μια διαδρομι με ανοιχτζσ ςτροφζσ (μικρότερεσ 

από ±20ο) ςε ςχζςθ με μια διαδρομι με κλειςτζσ ςτροφζσ (μεγαλφτερεσ από ±45ο); 

Γράψτε μια αναφορά που κα περιγράφει τθν μεκοδολογία που ακολουκιςατε για να 

λφςετε τθν πρόκλθςθ αυτι. Ρεριγράψτε με λόγια ι με διάγραμμα τον αλγόρικμο που 

χρθςιμοποιιςατε. 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ  #2 

Γράψτε ζνα πρόγραμμα ϊςτε το ρομπότ να κινείται τυχαία ςτον χϊρο και να 

ακινθτοποιείται όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ςτθν πορεία του ( το ρομπότ δεν 

πρζπει να ακουμπάει το εμπόδιο). Πταν το εμπόδιο απομακρφνεται το ρομπότ κα 

ςυνεχίηει τθν πορεία του. 

 

Ρικανά ερωτιματα προσ διερεφνθςθ είναι: 

 Ρωσ κα κάνετε το ρομπότ να κινείται τυχαία ςτο χϊρο; 

 Ρωσ κα κάνετε το ρομπότ να επιβραδφνει τθν κίνθςθ του ομαλά και να ςταματάει ςε 

κάποια ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ από το εμπόδιο; 

 Ρωσ κα ςυμπεριφερκεί το ρομπότ όταν κάποιο εμπόδιο βρεκεί ξαφνικά ςε πολφ μικρι 

απόςταςθ από αυτό; 

Γράψτε μια αναφορά που κα περιγράφει τθν μεκοδολογία που ακολουκιςατε για να 

λφςετε τθν πρόκλθςθ αυτι. Ρεριγράψτε με λόγια ι με ςχζδιο τον αλγόρικμο που 
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χρθςιμοποιιςατε. 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ #3 

Γράψτε ζνα πρόγραμμα ϊςτε το ρομπότ να κινείται τυχαία ςτο χϊρο και να 

ακινθτοποιείται όταν ςυγκρουςτεί με κάποιο εμπόδιο. Πταν το εμπόδιο 

απομακρυνκεί το ρομπότ κα ςυνεχίηει τθν πορεία του. Το ρομπότ κα εκπζμψει 

ζναν ιχο όταν ςυγκρουςτεί για 6θ φορά, κα ακινθτοποιθκεί εντελϊσ και κα εμφανίςει ςτθν 

οκόνθ τον ςυνολικό χρόνο που κράτθςε θ διαδρομι του. 

Ρικανά ερωτιματα προσ διερεφνθςθ είναι: 

 Μπορείτε να απεικονίςετε ςτθν οκόνθ ςε ποιο χρονικό διάςτθμα ςυγκροφςτθκε με 

κάκε ζνα από τα 6 εμπόδια; 

Γράψτε μια αναφορά που κα περιγράφει τθν μεκοδολογία που ακολουκιςατε για να 

λφςετε τθν πρόκλθςθ αυτι. Ρεριγράψτε με λόγια ι με ςχζδιο τον αλγόρικμο που 

χρθςιμοποιιςατε. 

 

ΟΜΑΔΑ: ____    ΑΝΑΦΟΑ ΡΟΚΛΘΣΘΣ:  #____ 

 

1. Ρεριγράψτε ςυνοπτικά τισ ιδζεσ που ζχετε για τθν λφςθ τθσ πρόκλθςθσ. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Ρεριγράψτε με λόγια ι με ςχεδιάγραμμα τον αλγόρικμο επίλυςθσ τθσ πρόκλθςθσ 

  



220 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ❹ 

Ζχοντασ αποκτιςει προγραμματιςτικι εμπειρία από τισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ και 

γνωρίηοντασ τθν λειτουργία και τισ δυνατότθτεσ των αιςκθτιρων, δείτε και πάλι τθν ανάκεςθ 

τθσ ςυνκετικισ εργαςίασ που καλείςτε να φζρετε εισ πζρασ: 

Οχιματα αυτόματθσ πλοιγθςθσ 

Εργάηεςτε ςε μια εταιρεία που καταςκευάηει οχιματα αυτόματθσ πλοιγθςθ και 

ςυγκεκριμζνα ςτο τμιμα προγραμματιςμοφ οχθμάτων. Ζχετε ςτθ διάκεςθ ςασ ζνα νζο 

μοντζλο που μόλισ καταςκευάςτθκε και ζχει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. κοπόσ τθσ 

εργαςίασ ςασ είναι να δϊςετε προγραμματιςτικζσ λφςεισ ςε κζματα κίνθςθσ του 

οχιματοσ (ταχφτθτα κίνθςθσ, ακολουκία ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ, δυνατότθτα 

πραγματοποίθςθσ κλειςτϊν ι ανοιχτϊν ςτροφϊν), ςε κζματα αςφάλειασ (αποφυγι 

ςυγκροφςεων, εμποδίων) και κζματα ςυμπεριφοράσ ( ςτάςθ ςε ςτακμοφσ εργαςίασ, 

ανακοίνωςθ άφιξθσ, εντολζσ από το προςωπικό κλπ). 

Δουλεφοντασ ομαδικά μελετιςτε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ και ςτθ ςυνζχεια καταγράψτε τισ 

λειτουργικζσ ικανότθτεσ του δικοφ ςασ ρομπότ, ζχοντασ ςτο μυαλό ςασ ζνα ςενάριο λειτουργίασ 

του ρομπότ ςασ ςε μια πραγματικι επιχείρθςθ. 

http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html 

http://www.egeminusa.com/pages/downloads.html 

Ειδικότερα μελετιςτε τα φυλλάδια που αναφζρονται ςτα οχιματα MaiMobile® & PackMobile®. 

Επίςθσ μελετιςτε τον παρακάτω ςφνδεςμο που αναφζρεται ςτθν κίνθςθ του ρομπότ πάνω ςε 

μια μαφρθ γραμμι: 

http://www.inpharmix.com/jps/PID_Controller_For_Lego_Mindstorms_Robots.html 

Διερευνιςτε άλλεσ πικανζσ πθγζσ από τισ οποίεσ μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με 

τθν εργαςία ςασ. 

Καταγράψτε ςτον παρακάτω πίνακα τισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ του οχιματοσ ςασ: 

Λειτουργικι Δυνατότθτα / Συμπεριφορά Τρόποσ πραγματοποίθςθσ τθσ δυνατότθτασ 
(Χριςθ αιςκθτιρα ι άλλου αντικειμζνου 
ςτο περιβάλλον κίνθςθσ) 

  

http://www.egeminusa.com/pages/agvs/agvs_packmobile.html
http://www.egeminusa.com/pages/downloads.html
http://www.inpharmix.com/jps/PID_Controller_For_Lego_Mindstorms_Robots.html
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Γράψτε ζνα ςενάριο λειτουργίασ του ρομπότ ςε ζνα περιβάλλον εργαςίασ: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______ 
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Κάντε ζνα ςχεδιάγραμμα τθσ διαδρομισ που κα ακολουκιςει το ρομπότ, κακϊσ και των 

ςτακμϊν εργαςίασ, των ςτάςεων ι των αναμονϊν ανκρϊπινων παρεμβάςεων που 

ενδεχομζνωσ να υπάρχουν ςτθν διαδρομι αυτι: 
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ❺ 

 

Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ ςασ ζχετε τθν 

υποχρζωςθ να παρουςιάςετε τα 

αποτελζςματα του Project με το οποίο 

αςχολθκικατε. 

Θ παρουςίαςθ κα ζχει τθ μορφι α) 

επίδειξθσ τθσ καταςκευισ ςασ και β) 

προβολισ διαφανειϊν ςτισ οποίεσ κα 

ςυμπεριλάβετε ότι εςείσ κεωρείτε 

απαραίτθτο. Σκεφτείτε ότι θ καταςκευι 

ςασ αποτελεί το προϊόν  μιασ εταιρείασ θ 

οποία κζλει να το προωκιςει ςτθν αγορά και να πείςει για τθν αποτελεςματικότθτά του. Επίςθσ 

είναι ςθμαντικό να μοιραςτείτε με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ εταιρείασ τισ καταςκευαςτικζσ και 

προγραμματιςτικζσ ιδζεσ και αποφάςεισ ςασ, να δεχκείτε ανατροφοδότθςθ και εποικοδομθτικι 

κριτικι και υποδείξεισ για τυχόν βελτιϊςεισ. Για τθν καταςκευι των διαφανειϊν και του 

περιεχομζνου τουσ μπορείτε να βοθκθκείτε από τισ παρακάτω ενδεικτικζσ προτάςεισ: 

 Ρεριγράψτε τθν καταςκευι ςασ. 

 Ρεριγράψτε τισ λειτουργίεσ και τισ 

δυνατότθτεσ που παρουςιάηει. 

 Εξθγιςτε τθν λειτουργία του προγράμματοσ. 

 Υποςτθρίξτε με επιχειριματα τισ επιλογζσ ςασ. 

 Χρθςιμοποιιςτε φωτογραφίεσ για να τονίςετε 

τυχόν λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ςασ ι για 

να τισ χρθςιμοποιιςετε ωσ αντικείμενο 

περιγραφισ. 

 Χρθςιμοποιιςτε ςχεδιαγράμματα, πίνακεσ ι γραφιματα αν νομίηετε ότι βοθκοφν ςτθν 

καλφτερθ αναπαράςταςθ των δεδομζνων ςασ. 

Ρριν ξεκινιςετε τθν καταςκευι των διαφανειϊν, αποφαςίςτε με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ 

για το περιεχόμενο τουσ. Καλό κα ιταν να κάνετε ζνα προςχζδιο χρθςιμοποιϊντασ μολφβι και 

χαρτί. Σκεφτείτε επίςθσ ότι ο καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ κα ςασ γλιτϊςει από ςπατάλθ χρόνου. 

Αποφαςίςτε ποιο ι ποια μζλθ τθσ ομάδασ κα κάνουν τθν παρουςίαςθ ενϊ αν ζχετε χρόνο 

μπορείτε να κάνετε μια μικρι πρόβα. Θ παρουςίαςι ςασ, ςτο ςφνολό τθσ, δεν πρζπει να 

ξεπερνά τα 10 λεπτά. 

 

Καλι επιτυχία !!! 
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Η. ΠΑΡΟΤΙΑΘ LEGO MINDSTORMS (ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1-2) 
 

Lego Mindstorms

Κίτ 
Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής

 

Hardware

 



225 
 

NXT Brick 1/2

RCX Brick – 1θ ζκδοςθ 1998
NXT Brick – 1θ ζκδοςθ 2006, 

NXT2.0 -2θ ζκδοςθ 2009

 

NXT Brick 2/2
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MOTORS

Τάςθ λειτουργίασ: 9V

εφμα χωρίσ φορτίο: 60 mA

Ταχφτθτα περιςτροφισ: 170 

rpm

Βάροσ: 80 gr

Μζγιςτθ οπι: 50 N /m

Μζγιςτο ρεφμα: 2 Α

Ενςωματωμζνοσ αιςκθτιρασ 

που μετράει ακριβι ταχφτθτα, 

κζςθ (με ακρίβεια 1ο )

 

SENSORS 1/4

Αιςκθτιρασ αφισ

2 καταςτάςεισ (On/Off)

Off = Πχι πιεςμζνοσ

On = Ριεςμζνοσ

Ζχει τρφπα για να 
προςαρμόηεται άξονασ
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SENSORS 2/4

Αιςκθτιρασ ιχου

Μετράει τθν ζνταςθ του 
ιχου ςε db (decibels)

και dbA

Αναγνωρίηει ςυχνότθτεσ 
από 3 – 6 KHz

 

SENSORS 3/4

Αιςκθτιρασ απόςταςθσ

Εκπζμπει υπζρθχουσ οι οποίοι ανακλϊνται ςτο 
αντικείμενο και επιςτρζφουν πίςω. Θ απόςταςθ 

υπολογίηεται από το χρόνο που κάνει να επιςτρζψει το 
ςιμα. Μζγιςτθ απόςταςθ 233 cm με ακρίβεια 3 cm.

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για ανίχνευςθ κίνθςθσ.

 



228 
 

SENSORS 4/4

Αιςκθτιρασ φωτόσ

Μετράει τον φωτιςμό του 
περιβάλλοντοσ χϊρου.

Μετράει τθν ανακλϊμενθ 
υπζρυκρθ ακτινοβολία από 
ποφ εκπζμπει το LED

 

CABLES 1/2

1 USB Cable

1 adapter cable ( RJ-12 to 

Brick)

1 cable (RJ-12 X2), 20 cm

4 cables (RJ-12 X2), 35 cm
2 cables (RJ-12 X2), 50 cm
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PIN NAME FUNCTION COLOR

1 ANA Analog interface +9V Supply

2 GND Ground

3 GND Ground

4 IPOWERA +4.3 V Supply

5 DIGIAI0 I2C Clock (SCL), RS-485A

6 GIGIAI1 I2C Data (SDA), RS-485B

NXT Sensor Interface Pinout

CABLES 2/2

 

Construction Parts 1/2
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Construction Parts 2/2

Τα μεγζκθ ςτουσ 
άξονεσ και τισ 
ράβδουσ μετρϊνται 
ςε τρφπεσ!!

 

Ρεριβάλλον εργαςίασ

NXT – Ρρογραμματιςμόσ 1/9
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NXT – Ρρογραμματιςμόσ 2/9

Block Εντολϊν

 

NXT – Ρρογραμματιςμόσ 3/9

Block Κίνθςθσ (Move)

1. Κφρεσ Ελζγχου Εξόδου (Μοτζρ)
2. Φορά Κίνθςθσ (Μπροσ / Ρίςω)
3. Λςχφσ Κινθτιρα
4. Διάρκεια Κίνθςθσ (Άπειρο, Ρεριςτροφζσ, Γωνία, 

Δευτερόλεπτα)

1. Διακοπι Κίνθςθσ υκμίςεισ Κίνθςθσ
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NXT – Ρρογραμματιςμόσ 4/9

Block Αναμονισ (Wait)

1. Κφρα Ελζγχου Ειςόδου (Αιςκθτιρασ)
2. Είδοσ ςυμβάντοσ που αναμζνεται 

(π.χ. να πατθκεί ο αιςκθτιρασ αφισ)

Αναμονι

Α) Συμβάν από 
αιςκθτιρα
Β) Ρροκακοριςμζνοσ 
χρόνοσ

 

NXT – Ρρογραμματιςμόσ 5/9

Block Επιλογισ (Switch) 1/2

1. Αιςκθτιρασ και ςυνκικθ βάςθ των 
οποίων κα επιλεγεί μία από τισ 
δυο διαδρομζσ

2. 1θ Διαδρομι (αιςκθτιρασ on)

3. 2θ Διαδρομι (αιςκθτιρασ off

Επιλογι αιςκθτιρα, 
κφρασ, ςυνκικθσ κλπ
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NXT – Ρρογραμματιςμόσ 6/9

Block Επιλογισ (Switch) 2/2

Μεταβλθτι (Αρικμθτικι, Λογικι, 
Αλφαρικμθτικι) και ςυνκικθ 
βάςθ των οποίων κα επιλεγεί 
διαδρομι

Επιλογι μεταβλθτισ, 
είδοσ μεταβλθτισ και 
ςυνκθκϊν 

 

NXT – Ρρογραμματιςμόσ 7/9

Block Επανάλθψθσ (Loop)

1. Άπειρεσ επαναλιψεισ
2. Αρικμόσ επαναλιψεων
3. Συνκικθ επανάλθψθσ

Συνκικθ επανάλθψθσ:
• Άπειρεσ φορζσ
• Βάςει χρόνου (sec)

• Βάςει αιςκθτιρα
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NXT – Ρρογραμματιςμόσ 8/9

Block Ειςόδου (Sensor Value)

1. Κφρα Ειςόδου
2. Τιμι ορίου
3. LED on / off

4. Τιμι φυςικοφ μεγζκουσ (ιχοσ, φωσ, απόςταςθ)

υκμίςεισ αιςκθτιρα:
1. Κφρα
2. Πριο
3. LED on / off
4. Τιμι

 

NXT – Ρρογραμματιςμόσ 9/9

Data Hubs
A. Input Plug (Υποδοχι 

Ειςόδου)
B. Output Plug (Υποδοχι 

Εξόδου)
C. Number Data Wire (Γραμμι 

Αρικμθτικϊν δεδομζνων, 
Κίτρινθ)

D. Logic Data Wire (Γραμμι 
Λογικϊν Δεδομζνων, 
Ρράςινθ)

E. Text Data Wire (Γραμμι 
Αλφαρικμθτικϊν Δεδομζνων, 
Ρορτοκαλί)

F. Broken Data Wire 
(Αςφμβατθ Γραμμι 
Δεδομζνων, Γκρι)
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NXTasy

ΚΑΛΘ ΕΡΛΤΥΧΛΑ 
ΣΤΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 
ΣΑΣ !!!
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Θ. Θ ΣΑΞΙΝΟΜΙΑ DIALOG PLUS 
 

Task taxonomy17 

Type 
(What) 

Technique 
(How) 

Interaction 
(Who) 

(Medium) 
(Timing) 

Roles 
(Which) 

Tools & 
resources 

Assessment 

Assimilative 
Listening 
Reading 
Viewing 

Information 
Handling 
Analysing 
Classifying 
Gathering 

Manipulating 
Ordering 
Selecting 
Adaptive 

Modelling 
Simulation 

Communicative 
Critiquing 
Debating 

Discussing 
Presenting 
Productive 
Composing 

Creating 
Drawing 

Producing 
Re-mixing 

Synthesising 
Writing 

Experiential 
Applying 

Experiencing 
Exploring 

Investigating 
Mimicking 
Performing 
Practicing 

Assimilative 
Scanning 

Skim reading 
Information 

Handling 
Brainstorming 

Buzz words 
Concept mapping 

Crosswords 
Defining 

Mindmaps 
Web search 

Adaptive 
Modelling 

Communicative 
Articulate 
reasoning 

Arguing 
Coaching 
Debate 

Discussion 
Fishbowl 

Ice breaker 
Interview 

Negotiation 
On the spot 
questioning 

Pair dialogues 
Panel discussion 
Peer exchange 
Performance 
Question and 

answer 
Rounds 

Scaffolding 
Short answer 

Snowball 
Socratic instruction 

Structured debate 

Productive 
Artefact 

Assignment 
Book report 

Dissertation/thesis 
Drill and practice 

Who 
Class based 

Group based 
Individual 

One to many 
One to one 

Medium 
Audio 

Face to face 
Online 

Text messaging 
Video 
Timing 

Asynchronous 
Synchronous 

Coach  
Deliverer  
Group leader 
Group 
participant  
Facilitator  
Individual 
learner 
Mentor 
Moderator  
Pair person  
Peer assessor  
Presenter  
Rapporteur 
Supervisor 

Hardware 
Computer 

Headphones 
Lab equipment 

PDA 
Projector 
Recorders 
Specialist 
subject 

equipment 
Video 

Webcams 
Software 

Bibliographic 
software 
Database 

Digital image 
manipulation 

software 
Libraries 

Microsoft 
exchange 

Mind mapping 
software 

NVIVO 
Project manager 
Search engines 

Spreadsheet 
SPSS 

Text, image, 
audio or video  

viewer 
Virtual worlds 

Word processor 
Models 

Access grid 
Blogs 

CAA tools 
Chat 

Discussion 
boards 

Electronic 
whiteboards 

Email 
Instant 

Not assessed 
Diagnostic 
Formative 
Summative 

                                                           
17

 http://www.elframework.org/refmodels/ladie/guides/LARM_Pedagogy30-03-06.doc 
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Essay 
Exercise 

Journaling 
Literature review 

MCQ 
Portfolio 

Presentation 
Product 
Puzzles 

Report/paper 
Test 

Voting 
Experiential 
Case study 
Experiment 

Field trip 
Game 

Role play 
Scavenger hunt 

Simulation 

messaging 
Modelling 

Simulation Voice 
over IP 
Video 

conferencing 
VLEs 
Wikis 

Resources 

 

 


