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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη ρομποτική αυξάνεται συνεχώς. 
 

Αυτό που ισχύει είναι ότι οι μαθητές… 
• χάνουν το ενδιαφέρον τους, όταν το πλαίσιο μάθησης δεν τους παρακινεί. 
• αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόηση βασικών εννοιών, όπως οι 

μεταβλητές, δομή επανάληψης… 
• δεν συμπαθούν τη θεωρία. 
• προτιμούν να καταπιάνονται αμέσως με τις ασκήσεις, χωρίς να ασχοληθούν και 

πολύ με ορισμούς και γενικές αρχές.  
 

Για να μπορέσει να μάθει το παιδί πρέπει πρώτα από όλα να έχει θέληση και να δείχνει 
ενδιαφέρον προς το αντικείμενο μάθησης.  

 
Η διδασκαλία πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και 
τις ικανότητες του παιδιού, ώστε να το παρακινήσει να δώσει προσοχή. 



Σκοπός της εργασίας 

…η γνώση των εννοιών, η κατανόηση κανόνων και μεθόδων.  
 
Η αντιμετώπιση της μάθησης ως ψυχαγωγία με τη χρήση των ρομπότ Lego 
MindStorms ΝΧΤTM, αποτελεί μια ευχάριστη δημιουργική μέθοδο διδασκαλίας 
για την εκμάθηση βασικών εννοιών μαθηματικών και πληροφορικής. 

 
Η ενασχόληση των μαθητών με νέες τεχνολογίες και καινοτόμες δράσεις έχουν 
στόχο: 

• να διευρύνουν τους ορίζοντές τους  
• να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους 
• να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους 
• να αποκτήσουν πνεύμα ομαδικής συνεργασίας 

μέσα από μια διδακτική προσέγγιση με συνεργατικό και παιγνιώδη χαρακτήρα. 



Θεωρία Οικοδόμησης της Γνώσης 

Οι βασικές ιδέες της παρούσας μελέτης βασίζονται στη θεωρία του 
εποικοδομισμού σύμφωνα με την οποία οι γνώσεις δεν μεταδίδονται αλλά 
«οικοδομούνται» με προσωπικό τρόπο (Κόμης, 2005). 

 
Ο όρος εποικοδομισμός, προέρχεται από την αγγλική λέξη «construct ή 
construction», δηλαδή κατασκεύασμα, κατασκευή, οικοδόμημα και δείχνει με τα 
αντίστοιχα ρήματα ότι οι εποικοδομιστές παιδαγωγοί βλέπουν τη μάθηση ως μια 
κοινωνικο-γνωστική διαδικασία ενεργού οικοδόμησης της γνώσης, της μάθησης και 
της προσωπικότητας και τον άνθρωπο ως «οικοδόμο νοημάτων που βασίζεται 
στην υπάρχουσα εμπειρία του» (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 
 
Η βασική διαφορά του εποικοδομητικού προτύπου από τις άλλες διδακτικές 
προσεγγίσεις έγκειται στο γεγονός ότι αυτό λαμβάνει υπόψη του τις 
προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και προβαίνει στη διδακτική τους αξιοποίηση.  

 
Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό-συμβουλευτικό ρόλο στη 
δραστηριότητα των μαθητών. 

 



Εκπαιδευτική Ρομποτική (1) 

Εκπαιδευτική ρομποτική ονομάζεται το υπολογιστικό περιβάλλον που αποτελείται από 
ένα ή περισσότερα ρομπότ (είτε αυτόνομα είτε συνοδευόμενα από υπολογιστή) το οποίο 
ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν καλύτερα ένα πρόβλημα, να συνεργαστούν, να 
αποκτήσουν γνώσεις, κριτική σκέψη και εξοικείωση με τους υπολογιστές. 

 
Τα ρομπότ βγάζουν τον μαθητή από τα στενά όρια της οθόνης του υπολογιστή στον 
πραγματικό κόσμο. 

 
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο μπορεί να αξιοποιηθεί ως 
ανεξάρτητο αντικείμενο μελέτης ή να χρησιμοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο (μέσα σε 
άλλα μαθήματα) εισάγοντας τη διαθεματικότητα στη διδασκαλία του προγράμματος 
σπουδών (Ilieva, 2010). 

 
Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να 
εξοικειωθούν με τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων και βελτιστοποίησης προγραμμάτων 
ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι σύνθετα έργα, βασιζόμενοι σε σύνθεση απλούστερων μερών 
σε ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού.  

 



Εκπαιδευτική Ρομποτική (2) 

Η εκμάθηση προγραμματισμού στον υπολογιστή από μαθητές νεαρής ηλικίας 
θεωρείται ως μια δραστηριότητα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη του 
ατόμου στο γνωστικό τομέα. Η χρήση δομημένου τρόπου σκέψης, βοηθά στην επίλυση 
προβλημάτων διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, αλλά επιπλέον δίνει και τη δυνατότητα 
στο άτομο να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να τις βελτιώσει, επαυξάνοντας έτσι το 
γνωστικό του υπόβαθρο (Resnick, et al, 2009). 

 
Ως παιδαγωγική προσέγγιση εγγράφεται στο πλαίσιο του κλασικού εποικοδομισμού και 
ειδικότερα του κατασκευαστικού εποικοδομισμού, όπως αναπτύχθηκε από τον Papert 
(Papert, 1991; Resnick, 1994). Βασικοί στόχοι της προσέγγισης αυτής είναι: 

• η επίλυση προβλημάτων μέσω χειρισμού και κατασκευών πραγματικών και ιδεατών 
αντικειμένων 

• η κοινωνικοποίηση (ανθρώπινη συνεργασία) 
• η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά 

αντικείμενα και συνεπώς η προώθηση της διεπιστημονικής και της διαθεματικής 
προσέγγισης (Kafai & Resnick, 1996). 



Η χρήση της Ρομποτικής στη Διδασκαλία (1) 

Θεωρητικοί της εκπαίδευσης, όπως ο Papert (1993), υποστηρίζουν ότι η ένταξη 
των ρομπότ στις δραστηριότητες της τάξης έχει εξαιρετικά οφέλη που έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας. 

 
1. Σε μια έρευνα των Hussain, Lindh και Shukur (2006), χρησιμοποιήθηκε το 

ρομπότ Lego Dacta. Συμμετείχαν 193 μαθητές από 12 έως 13 ετών και 129 
μαθητές από 15 έως 16 ετών. Διδάχθηκαν θεματικές ενότητες που ανήκουν στα 
Μαθηματικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν καλύτερη απόδοση 
στα Μαθηματικά για την ομάδα των μαθητών που χρησιμοποίησαν το ρομπότ. 
Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν το γεγονός ότι οι 
μαθητές με καλύτερη απόδοση στα Μαθηματικά είχαν πιο θετική στάση 
απέναντι στο ρομπότ. 
 

2. Στην έρευνα των Williams, Ma, Prejean, Lai και Ford (2007), συμμετείχαν 21 
μαθητές ηλικίας από 9 έως 12 ετών στο μάθημα της Φυσικής. Το ρομπότ που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το LEGO Mindstorms. Η έρευνα κατέληξε στο γεγονός 
ότι εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικά οφέλη για τους μαθητές μιας και 
κατέκτησαν το περιεχόμενο της φυσικής, εμπλέκοντας διάφορα είδη 
κίνησης των οχημάτων. 



Η χρήση της Ρομποτικής στη Διδασκαλία (2) 

3. Στην έρευνα των Nugent, Barker και Grandgenett (2008) συμμετείχαν 38 μαθητές 
ηλικίας 11 έως 15 ετών. Το μάθημα που επιλέχθηκε ήταν Φυσικές Επιστήμες, 
Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, STEM), όπου χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ LEGO NXT 
Mindstorm kit καθώς και GPS (Global Positioning System, Παγκόσμιο Σύστημα 
Στιγματοθέτησης, ή Θεσιθεσίας). Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι μαθητές 
μπορούσαν να αυξήσουν τις σωστές απαντήσεις τους και στις τέσσερις ενότητες του 
μαθήματος περιλαμβάνοντας τα μαθηματικά, τον γεωγραφικό προσδιορισμό και τη 
μηχανική. Η μεγαλύτερη αύξηση σωστών απαντήσεων σημειώθηκε στον 
προγραμματισμό, αναμενόμενο γεγονός εφόσον οι συμμετέχοντες δεν είχαν καθόλου 
εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. 
 

4. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Owens, Granader, Humphrey και Baron-
Cohen (2008), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 31 παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών. Η 
έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. 
Στη συγκεκριμένη έρευνα για την αξιολόγηση των υποθέσεων, χρησιμοποιήθηκαν 
έμμεσες κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς και παρατήρησης. Τα αυτιστικά 
παιδιά με προβλήματα κοινωνικοποίησης, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους 
ακολουθώντας το πρόγραμμα παρέμβασης με χρήση ρομπότ Lego. Αυτό 
καταδείχθηκε και με την παρατήρηση των παιδιών στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 



Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Σχολεία (1) 

1. Στην έρευνα της Mauch (2001) χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ Lego Mindstorm 
προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης 
μαθηματικών προβλημάτων. Το δείγμα αποτέλεσαν 40 μαθητές Γυμνασίου με μέτριους 
βαθμούς. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το ρομπότ αποδείχθηκε εξαιρετικό 
διδακτικό εργαλείο, διότι οι μαθητές κλήθηκαν και κατάφεραν να σχεδιάσουν, να 
αναπτύξουν και να ελέγξουν το δικό τους ρομπότ, διορθώνοντας συνεχώς τα λάθη 
τους. 
 

2. Οι Καγκάνη, Δαγδιλέλης, Σατρατζέμη και Ευαγγελίδης (2006) χρησιμοποίησαν επίσης 
το ρομπότ Lego Mindstorm για τη διδασκαλία βασικών εννοιών προγραμματισμού 
στην Α’ Λυκείου. Η διδασκαλία με το ρομπότ κατέδειξε ότι η χρήση των φυσικών 
μοντέλων που απαιτεί χειρισμό από τα ίδια τα παιδιά δίνει περισσότερα κίνητρα και 
προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση. Η άμεση εμπειρία, ο πειραματισμός και η 
ενεργός συμμετοχή ευνοούν την ανάπτυξη προβληματισμού και την καλλιέργεια 
χαρακτηριστικών όπως η κριτική συμπεριφορά, η διορατικότητα, η πρωτοτυπία, η 
δημιουργική σκέψη και η επιμονή. 



Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Σχολεία (2) 

3. Στην έρευνα του Τσοβόλα (2008), σχετικά με τη σχεδίαση και την υλοποίηση 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων ρομποτικής με μαθητές δημοτικού, ως περιβάλλον 
εκπαιδευτικής ρομποτικής χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Lego Robolab. Οι 18 μαθητές 
της Ε’ και ΣΤ’ τάξης που έλαβαν μέρος στην έρευνα χωρίστηκαν σε ομάδες των 
τεσσάρων ή πέντε ατόμων. Συμπερασματικά, οι μαθητές πολύ γρήγορα δημιούργησαν 
«κώδικα που δουλεύει» δηλαδή δεν χρειάστηκε να πάρουν πολλές πληροφορίες για το 
περιβάλλον ώστε να δημιουργήσουν απλά προγράμματα. Η βασική προγραμματιστική 
δομή που κατέκτησαν ήταν η ακολουθία, ενώ δυσκολεύτηκαν με τη δομή 
επανάληψης. Χρησιμοποιώντας την ακολουθία μπόρεσαν  να υλοποιήσουν διαδρομές 
κίνησης στο επίπεδο και να προβλέψουν την τελική θέση του ρομπότ που είχαν 
κατασκευάσει. 
 

4. Ρομπότ Lego Mindstorm χρησιμοποιήσαν στην έρευνα τους οι Στούμπου, Δέτσικας και 
Αλιμήσης (2013) σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής με 21 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου σε περιβάλλον 
σχολικού εργαστηρίου. Η βασισμένη στο παιχνίδι μορφή της δραστηριότητας, προέτρεψε 
τους μαθητές να είναι περισσότερο δημιουργικοί, αντιμετωπίζοντας τον 
προγραμματισμό ως μια ψυχαγωγική και ευχάριστη ενασχόληση, ενισχύοντας 
σημαντικά τη διάθεσή τους για κατασκευή προγραμμάτων. 



Σκοπός – Ερευνητικό Ερώτημα 
Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης ήταν η εφαρμογή ενός ρομποτικού συστήματος 
(Lego Mindstorms NXTTM) σε Δημοτικό Σχολείο, προκειμένου να διδαχθούν τα παιδιά 
ηλικίας 12 ετών κάποιες από τις βασικές έννοιες της Γεωμετρίας (σχήματα, γωνίες, 
ακτίνα, διάμετρος). 

 
Η χρήση των Lego Mindstorms ΝΧΤΤΜ (LM) μπορεί (και σε ποιο βαθμό): 

 
• να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για να ενασχοληθούν δημιουργικά, 

ευχάριστα και αποτελεσματικά με τον προγραμματισμό; 
 

• να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το 
περιβάλλον των LM; 

 
Κύρια υπόθεση της μελέτης: τα παιδιά που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα Lego 
Mindstorms NXTΤΜ (πειραματική ομάδα) θα βαθμολογήσουν πιο σωστά το 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σε σύγκριση με τα παιδιά που διδάχθηκαν το ίδιο 
πρόγραμμα σπουδών μέσω της παραδοσιακής διδακτικής διαδικασίας (ομάδα ελέγχου). 



Πειραματική Ομάδα και Ομάδα Ελέγχου 

Συνολικά 20 μαθητές 12 ετών (10 αγόρια και 10 κορίτσια) συμμετείχαν στην 
παρούσα πιλοτική έρευνα. Συγκεκριμένα, δέκα παιδιά (5 αγόρια και 5 κορίτσια) που 
παρακολούθησαν την Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν για να μάθουν 
μερικές από τις βασικές έννοιες της Γεωμετρίας χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ. 

 
• Πειραματική Ομάδα: 10 παιδιά (5 αγόρια και 5 κορίτσια), δημιούργησαν τις δικές 

τους γνώσεις μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. 
 

• Ομάδα Ελέγχου: 10 παιδιά (5 αγόρια και 5 κορίτσια), διδάσκονταν το ίδιο 
πρόγραμμα σπουδών μέσω της παραδοσιακής διδακτικής διαδικασίας. 

 
Όλα τα παιδιά παρουσίαζαν τυπικές ακαδημαϊκές επιδόσεις σύμφωνα με τις 
αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών τους.  

 
Επιπρόσθετα, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη δεν είχαν ιστορικό 
σημαντικών ιατρικών ασθενειών, ψυχιατρικής διαταραχής, αναπτυξιακής διαταραχής ή 
σημαντικών οπτικών ή ακουστικών δυσλειτουργιών, σύμφωνα με τις ιατρικές τους 
εκθέσεις που ήταν διαθέσιμες στα σχολεία τους. 



Lego Mindstorm NXTΤΜ  

Το Ρομποτικό εργαλείο Lego Mindstorm NXTΤΜ περιλαμβάνει: 
 

1. Μια κεντρική μονάδα ελέγχου, το «έξυπνο τούβλο», που είναι ο εγκέφαλος 
του ρομπότ. 
 

2. Αισθητήρες (επαφής, υπερήχων, φωτός και χρώματος) 
 

3. Κινητήρες: Μεγάλους και μικρούς  
 
 
 
 
 
 
 
 

Προγραμματισμός: Το τούβλο προγραμματίζεται με εντολές οπτικού 
προγραμματισμού και ελέγχει τις κινήσεις και τις αποφάσεις του ρομπότ. 



Πειραματική Ομάδα και Ομάδα Ελέγχου 

Και οι δύο ομάδες παρακολούθησαν από τέσσερα μαθήματα για να μάθουν τις 
βασικές έννοιες των τριών γεωμετρικών σχημάτων (κύκλος – τρίγωνο – 
τετράγωνο). 

 
Επιπλέον, τα παιδιά έπρεπε να διδαχθούν πώς να υπολογίζουν τη διάμετρο, την ακτίνα, 
την περίμετρο και τις μοίρες του κύκλου. Ομοίως, τις πλευρές και τις μοίρες των 
γωνιών του τριγώνου και του τετραγώνου. 

 
Διαφορά μεταξύ των ομάδων: 

• Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας χρησιμοποίησαν το Lego Mindstorms NXTTM 
για να διδαχθούν τις παραπάνω έννοιες. 

• Επίσης παρακολούθησαν ένα ακόμα μάθημα (+1) για να μάθουν πώς να 
χρησιμοποιούν το λογισμικό οπτικού προγραμματισμού. 

• Τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου διδάχθηκαν το ίδιο πρόγραμμα 
σπουδών μέσω της παραδοσιακής διδακτικής διαδικασίας. 



Πειραματική Ομάδα 
Τα παιδιά στην πειραματική ομάδα λαμβάνουν οδηγίες για να κατασκευάσουν ένα απλό 
αυτοκίνητο ρομπότ, με το οποίο μαθαίνουν να σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα. 

 
Οι μαθητές, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, χρησιμοποιούν τα blocks εντολών 
"Move Steering" και "Move Tank" για να ελέγξουν τις κινήσεις του ρομπότ 
(ταχύτητα και κατεύθυνση) και το "loop blocks" για να σχεδιάσουν τα σχήματα με 
λιγότερες εντολές συνολικά. 



Πειραματική Ομάδα – Διαδικασία Μάθησης 

Οι μαθητές εξασκούνται με τα βασικά στοιχεία του λογισμικού Lego Mindstorms EV3 
ξεκινώντας με το block εντολών "Move Steering" και στη συνέχεια συνεχίζουν να 
φορτώνουν το πρόγραμμα από τον υπολογιστή στο ρομπότ. 

 
Στο εισαγωγικό μάθημα, τα παιδιά ήταν ελεύθερα να πειραματιστούν με τα διάφορα 
blocks (switch blocks, wait blocks κ.λπ.). 

 
Ο δάσκαλος βοήθησε τα παιδιά με προτάσεις, προκειμένου να διευκολύνει τις κινήσεις 
του ρομπότ, όταν ήταν απαραίτητο, χωρίς να περιορίζει την εφευρετικότητα και 
αυτενέργειά τους. 

 
Στη συνέχεια οι μαθητές της πειραματικής ομάδας έπρεπε να επιλύσουν συγκεκριμένα 
προβλήματα κάνοντας χρήση του λογισμικού. 



Πειραματική Ομάδα – Προσπάθειες 

Για παράδειγμα, η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τις σωστές προσπάθειες 
προγραμματισμού των παιδιών για να καθοδηγήσουν το ρομπότ να σχεδιάσει ένα 
τετράγωνο (χωρίς εντολές βρόχου). 

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν την εντολή "loop" για να σχεδιάσουν το τετράγωνο με 
λιγότερες εντολές λογισμικού, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 



Πειραματική Ομάδα – Προσπάθειες 

Στην παρακάτω εικόνα, παρουσιάζονται οι εντολές των μαθητών προκειμένου να 
σχεδιάσουν έναν κύκλο. 

Οι ίδιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν σε όλες τις προαναφερθείσες βασικές έννοιες της 
Γεωμετρίας. 

 
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, και οι δύο ομάδες παιδιών έπρεπε να 
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 21 ερωτήσεων/ασκήσεων το οποίο σχεδιάστηκε 
για να αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση. 



Περιγραφική στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αξιολογηθούν οι 

σωστές απαντήσεις στα ερωτηματολόγια των παιδιών. 

 

Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα 

είχαν καλύτερη απόδοση στα 21 στοιχεία του ερωτηματολογίου. 

 

Μερικές από τις ερωτήσεις που απάντησαν και οι δυο ομάδες παιδιών στο ίδιο ποσοστό 

(100%, χωρίς αποκλίσεις) είναι οι παρακάτω: 

1. Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος για τη διάμετρο ενός κύκλου; 

2. Ποια είναι (περίπου) η τιμή του π; 

3. Ποιο σχήμα ονομάζουμε «κύκλο»; Σχεδιάστε 3 κύκλους με διαφορετικές ακτίνες. 

4. Ποιο σχήμα ονομάζουμε «τετράγωνο»; 

5. Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο ενός τριγώνου; 

6. Πώς υπολογίζουμε το εμβαδόν ενός τριγώνου; 

7. Τι ονομάζουμε γωνία; Σε τι μονάδα μέτρησης υπολογίζουμε τις γωνίες; 

Αποτελέσματα 



Μερικές από τις ερωτήσεις που οι μαθητές 
είχαν την μεγαλύτερη απόκλιση στις 
απαντήσεις τους αναφέρονται στον διπλανό 
πίνακα. 
 
Μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάστηκαν στα πρακτικά του 
συνεδρίου IEEE EDUCON 2017 με θέμα “Challenging the 
Transition from the Classic to the Emerging in the Engineering 
Education”. 

Αποτελέσματα 

Στοιχεία 
Πειραματική Ομάδα 

Lego Mindstorms 
NXTTM 

Ομάδα Ελέγχου 
Παραδοσιακή 
διδασκαλία 

Από πόσες μοίρες αποτελείται ένας 
κύκλος; 

100% 92.4% 

Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο 
ενός κύκλου; 

100% 84.3% 

Πώς υπολογίζουμε το εμβαδόν 
ενός κύκλου; 

96% 78.9% 

Αν διπλασιάσουμε την περίμετρο 
ενός κύκλου, διπλασιάζεται και η 
περίμετρός του; 

100% 82.2% 

Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο 
ενός τετραγώνου; 

96.3% 
  

78.9% 
  

Πόσα και τι είδους σχήματα 
δημιουργούνται τραβώντας μια 
διαγώνιο σε ένα τετράγωνο; 

100% 82.4% 

Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο 
ενός τριγώνου; 

94.7% 89.1% 

Πειραματική 
Ομάδα 

Ομάδα Ελέγχου 

Μ.Ο. 98,14 % 84,03 % 

Τ.Α. 2,37 % 5,07 % 

Μax 100,00 % 92,40 % 

Min 94,70 % 78,90 % 



Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν το Lego Mindstorms NXTTM είχαν καλύτερη απόδοση και 
πέτυχαν βαθμολογία 97,28 % σε όλο το ερωτηματολόγιο. 

 
Στην τάξη που παρακολούθησε την παραδοσιακή διαδικασία διδασκαλίας, τα παιδιά 
πέτυχαν βαθμολογία 90,5 % στο ίδιο ερωτηματολόγιο. 
 
Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας έκαναν κάποιες χρήσιμες αναφορές: 

 
• Για παράδειγμα, δήλωσαν ότι η πορεία της μάθησης της Γεωμετρίας έγινε πιο 

ενδιαφέρουσα και ότι ήταν περισσότερο προσηλωμένοι, σε σύγκριση με τα 
μαθήματα που διδάχθηκαν μέσω της παραδοσιακής διδακτικής διαδικασίας. 
 

• Επιπλέον, ανέφεραν ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό και έμαθαν να εργάζονται σε 
ομάδες. 
 

• Τέλος, σχολίασαν ότι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα ρομπότ σε όλα τα μαθήματα 
και ακόμη ότι θα ήθελαν να έχουν ένα στο σπίτι, πράγμα που δείχνει τον 
ενθουσιασμό τους από το «μάθημα/ρομπότ». 

Αποτελέσματα 



Από την παρούσα πιλοτική μελέτη προκύπτει ότι: 
 

• Τα παιδιά όχι μόνο απέκτησαν περισσότερη γνώση στις βασικές έννοιες της 
Γεωμετρίας, όπως προκύπτει με τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο των 
21 στοιχείων, αλλά και η πορεία της Γεωμετρίας έγινε πολύ ενδιαφέρουσα. 
 

• Τα παιδιά που χρησιμοποίησαν το Lego Mindstorms NXTTM προετοιμάστηκαν 
καλύτερα για το μάθημα της επιστήμης των υπολογιστών, καθώς έπρεπε να 
προγραμματίσουν το λογισμικό του ρομπότ και επίσης, θα μπορούσαν να 
παρατηρούν σωστές ή λανθασμένες εντολές τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς 
το ρομπότ σχεδίαζε το κατάλληλο σχήμα. 
 

• Τα παιδιά που χρησιμοποίησαν το Lego Mindstorms NXTTM παρουσίασαν 
καλύτερες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο καθώς έπρεπε να μετρήσουν και να 
ξαναμετρήσουν τις γραμμές που σχεδίαζε το ρομπότ, προκειμένου να 
κατασκευάσουν σωστά τα σχήματα Γεωμετρίας in vivo. 

Αποτελέσματα 



• Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, τα παιδιά που συμμετείχαν στην τάξη 
ρομπότ απέκτησαν βελτιωμένη γνώση σε σύγκριση με τα παιδιά που 
συγκρότησαν την ομάδα ελέγχου. 
 

• Τα παιδιά που συμμετείχαν στην τάξη ρομπότ απέκτησαν κοινωνικές 
δεξιότητες, όπως ομαδική εργασία και παραγωγική ανταγωνιστικότητα. 
 

• Η μελέτη μας έδειξε ότι τα ρομπότ είναι ένα εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει 
τις μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών.  
 

• Η εκπαιδευτική ρομποτική υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να επανεκτιμηθεί 
η εκπαιδευτική φιλοσοφία που μπορεί να διαμορφώσει το Πρόγραμμα 
Σπουδών του σχολείου, μέσω μιας πιο εποικοδομητικής και κατασκευαστικής 
προσέγγισης. 

Αποτελέσματα 



Στο Δημοτικό Σχολείο της Ποσειδωνίας (Σύρος) διδάσκεται ήδη η Ρομποτική 
στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής. 
 
Σκοπός είναι η εκμάθηση και η εξοικείωση των μαθητών με το ρομποτικό 
εργαλείο Lego Mindstorms NXTTM καθώς και με το λογισμικό Lego Mindstorms 
EV3 και η χρήση τους από τη νέα σχολική χρονιά στη διεξαγωγή των θετικών 
μαθημάτων (STEM).  
 
Θεωρούμε ότι θα επαληθευτούν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, εφόσον 
η ρομποτική προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής της γνώσης από τη πλευρά 
του μαθητή σύμφωνα με τη βασική αρχή του εποικοδομισμού. 
 

Μελλοντική Έρευνα 



Η ενασχόληση των μαθητών με τη ρομποτική δημιουργεί δύο δραστηριότητες, μια 
κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. 
 
Για να επιλύσει ο μαθητής ένα συγκεκριμένο σενάριο καλείται να συνδυάσει υπομονή, 
φαντασία, εφευρετικότητα, μεθοδικότητα και πολύ προσπάθεια.  
 
Επισημαίνεται η σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας κατά τη κατασκευή 
του ρομπότ, η επεξεργασία νέων ιδεών, οι επιτυχημένες ή μη δοκιμές μέσα από την 
ανάπτυξη συνδυαστικών γνωστικών δεξιοτήτων. 
 
Η χρήση των ρομπότ στην εκπαίδευση, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να υποστηρίξει 
τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εποικοδομητικής μάθησης που παρέχει αυθεντικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης ανοιχτών 
προβλημάτων, που προκύπτουν τόσο από το Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης, όσο και 
από τον πραγματικό κόσμο. 

 
Τα παιδιά θέλουν την εκπαιδευτική ρομποτική  

ως μέρος της διαδικασίας μάθησης. 

Συμπεράσματα 



Ευχαριστώ 
για την 

προσοχή σας. 

…δεν έχουμε την πρόθεση τα ρομπότ να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη διδασκαλία,  

δηλαδή τους εκπαιδευτικούς,  

αλλά να υπογραμμίσουν την προστιθέμενη αξία που μπορούν να φέρουν στην τάξη  

με τη μορφή ενός ενδιαφέροντος, ευχάριστου και διδακτικού βοηθήματος. 
 


