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I never try to teach my students anything.  

 I only try to create an environment in which they can learn.  

 -Albert Einstein 
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Πρόλογος 

 
 Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) είναι ένα καινοτόμο διδακτικό εργαλείο, το οποίο 

μετατρέπει την διδασκαλία σε δυναμικό τρόπο μάθησης. Η πρόταση της διατριβής 

είναι ότι, με τις κατάλληλες τεχνικές υποστήριξης και καθοδήγησης, η ΕΡ βοηθάει 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών. Έρευνες αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες 

της ΕΡ έχουν θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών. 

 Αρχικά η διατριβή μελετάει τον ορισμό της ρομποτικής, έπειτα αναλύει τον ορισμό 

STEM και την έννοια της Εκπαιδευτικής ρομποτικής που είναι ένα διδακτικό μοντέλο 

το οποίο θέτει τους κανόνες και  προϋποθέσεις για τη δημιουργία ευνοϊκών και 

αποδοτικών συνθηκών μάθησης. Στη συνέχεια,  η διατριβή παρουσιάζει ερευνητικά 

αποτελέσματα  από την χρήση εκπαιδευτικών ρομποτικών κατασκευών και 

διαγωνισμούς που έχουν γίνει στην χώρα μας πάνω στην εκπαιδευτική ρομποτική. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών συγκλίνουν υπέρ της άποψης ότι η ΕΡ με κατάλληλες 

τεχνικές υποστήριξης και καθοδήγησης, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό μέσο 

μάθησης, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών.  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να καθοριστούν οι ανάγκες συγκεκριμένων 

ομάδων που χρησιμοποιούν ή μπορεί να επωφεληθούν από την χρήση 

εκπαιδευτικών ρομποτικών παιχνιδιών. Με βάση τις συνεντεύξεις , συζητήσεις με 

συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και έρευνες, θα γίνει ανάλυση αγοράς. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι παρόμοιες μελέτες είναι πολύ περιορισμένες λόγω της καινοτομίας 

του θέματος. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα συμβάλει προς την σωστή ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών ρομποτικών παιχνιδιών. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθηθούν και οι 

εταιρείες που ασχολούνται με το θέμα και οι καταναλωτές.  

Τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η ΕΡ είναι ένα πεδίο 

έρευνας με μεγάλη δυναμική και πολλές πτυχές για περαιτέρω διερεύνηση. 
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Κεφάλαιο 1. 

Εισαγωγή 

Ο όρος "Εκπαιδευτική Ρομποτική" (ΕΡ) αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

μαθητές χρησιμοποιούν τα ρομπότ για να αποκτήσουν γνώσεις. Υπάρχει ένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση ΕΡ στα σχολεία. Αυτή η διατριβή 

επικεντρώνεται κυρίως στα ρομπότ που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη 

διδασκαλία του STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά). Η ρομποτική 

εκπαίδευση ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960, όταν ο Papert (1980) εισήγαγε τη 

γλώσσα προγραμματισμού LOGO και το Floor Turtle  - ένα ρομπότ που μπορεί να 

εκτελέσει εντολές μέσω σύνδεσης με έναν υπολογιστή . 

Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιτρέπει στον μαθητή να εξοικειωθεί με τις 

Τεχνολογικές Πληροφορίες και την Επικοινωνία και να τα χρησιμοποιήσει με σκοπό 

την οργάνωση και την εξεύρεση μιας συγκεκριμένης λύσης στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα. (Denis & Baron, 1993, Leroux, Nonnon,  Ginestié, 2005).  

Ο Papert παρατήρησε ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην γνώση ως εργαλεία για μάθηση των μαθηματικών και άλλων θεμάτων. Η 

θεωρία της εποικοδομητικής μάθησης σύμφωνα με τον Piaget δηλώνει ότι οι 

άνθρωποι κατασκευάζουν τις γνώσεις τους με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν 

από τον πραγματικό κόσμο και συνδέθηκαν με την προσωπική γνώση . Το LOGO 

επιτρέπει την ανακάλυψη ιδεών από τους μαθητές μέσω προσωπικής αναζήτησης. 

Από την άλλη πλευρά, ο Becker(1987) υπογράμμισε ότι το φαινόμενο LOGO 

αυξάνεται όταν οι μαθητές εκπαιδεύονται μεμονωμένα. Σύμφωνα με τον Pedaste 

και τον Sarapuu(2006) η αποτελεσματικότητα της επίλυσης προβλημάτων μέσω της 

ανακάλυψης ή της έρευνας εξαρτάται από τα  χαρακτηριστικά των μαθητών και 

πρέπει να υποστηριχθεί ανάλογα .  

Τα τελευταία χρόνια, η ρομποτική έχει ενσωματωθεί σε αρκετά προγράμματα 

σπουδών παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η ρομποτική έχει πλέον ενταχθεί σε πολλά 

σχολεία ως όμιλος δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, ενδεικτικό είναι το γεγονός πως 

κάθε χρόνο οργανώνεται ένας σημαντικός αριθμός από πανελλήνιες δραστηριότητες 

ρομποτικής (σεμινάρια, διαγωνισμοί, εργαστήρια), στις οποίες λαμβάνουν μέρος 

μαθητές όλων των ηλικιών.  
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Παρ’ όλα αυτά σε τέτοιες δράσεις συμμετέχουν συνήθως μαθητές που έχουν ήδη 

προσωπικό ενδιαφέρον για τον τομέα της ρομποτικής. Για μια ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση STEM μέσω της ΕΡ, είναι σημαντικό να υπάρξουν δραστηριότητες που 

να προκαλούν το ενδιαφέρον όλων των μαθητών και να τους δίνουν κίνητρα να 

ασχοληθούν με το STEM. Επιπλέον, οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει για την 

ΕΡ εστιάζουν κυρίως στην συνεισφορά της στους τομείς της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας. Είναι σημαντικό να μελετηθεί η συμβολή της ΕΡ στην εμπλοκή των 

μαθητών με έννοιες περισσότερων πεδίων του STEM (μαθηματικά, φυσική κλπ) 

αλλά και η επίδρασή της στο ενδιαφέρον των μαθητών ως προς τις επιστήμες και τα 

επαγγέλματα του STEM. Επίσης ένα μείζον πρόβλημα στην εποχή μας είναι η 

πανδημία , Covid-19, καθώς δυσκολεύει την δράση της εκμάθησης στα σχολεία και 

πλέον θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο τρόπος εκπαίδευσης για την προστασία των 

μαθητών, κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν όλες οι επιχειρήσεις 

παραγωγής εκπαιδευτικών παιχνιδιών.  
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Κεφάλαιο 2. 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση. 

2.1.Τι είναι ρομπότ. Ορισμός ρομποτικής. 

Σύμφωνα με τον Maja J Mataric(2007) η λέξη «ρομπότ» προέκυψε από το 

συνδυασμό των τσέχικων λέξεων rabota, που σημαίνει «καταναγκαστική εργασία», 

και robotnik, που σημαίνει «δουλοπάροικος». Τα περισσότερα ρομπότ σήμερα 

όντως χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση καταναγκαστικής εργασίας με την μορφή 

επαναλαμβανόμενων και αμετάβλητων ενεργειών, όπως η συναρμολόγηση 

αυτοκινήτων και ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του DNA. Ωστόσο, η ρομποτική 

είναι πολλά περισσότερα από την καταναγκαστική εργασία. 

Με την πρόοδο της επιστήμης η έννοια της λέξης ρομπότ έγινε πιο σύνθετη. Αν και 

αρχικά με την έννοια ρομπότ αναφερόμασταν σε έξυπνους αυτοματισμούς, με την 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών άρχισε να περιλαμβάνει έννοιες όπως η 

σκέψη , η συλλογιστική, η επίλυση προβλημάτων , ακόμη και τα συναισθήματα ή η 

συνείδηση. Με άλλα λόγια, τα ρομπότ άρχισαν να μοιάζουν όλο και περισσότερο με 

έμβια όντα αποκτώντας διάφορες μορφές: από μορφές εντόμων ως μορφές 

ανθρώπων. 

Ρομπότ είναι ένα αυτόνομο σύστημα το οποίο αισθάνεται το περιβάλλον του και 

μπορεί να δράσει σε αυτό ώστε να πετύχει κάποιους στόχους. 

Ρομποτική είναι η μελέτη των ρομπότ, δηλαδή η μελέτη της αυτόνομης και 

στοχευόμενης αντίληψης και δράσης τους στο φυσικό κόσμο.  

2.2.Η προσέγγιση STEM στην εκπαίδευση  

Το STEM είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο συνδυάζει τις Φυσικές Επιστήμες, 

την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Τα αρχικά του προέρχονται από 

τις λέξεις Science, Technology, Engineering και Mathematics. Σύμφωνα με τον 

Sanders(2009)  ένα αντιπροσωπευτικό μάθημα που είναι βασισμένο στην 

προσέγγιση STEM, διακρίνεται από ενασχόληση με προβλήματα του πραγματικού 

κόσμου, προσπάθεια επίλυσής τους με διάφορους τρόπους και αναζήτηση μιας 

βέλτιστης λύσης. Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM επινοήθηκε και αναπτύχθηκε 
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στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στο National Science 

Foundation (NSF) στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το 

ακρωνύμιο SMET για τις έννοιες Science, Mathematics, Engineering και Technology 

ωστόσο, για λόγους αισθητικής, επικράτησε το ακρωνύμιο STEM .  

 Έκτοτε έχει σημειωθεί μια έντονη κινητοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον 

αφορά την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν το STEM καθώς έχει υπάρξει 

αύξηση ταλέντων μέσω της βελτίωσης της σχολικής εκπαίδευσης στα Μαθηματικά 

και τις Φυσικές Επιστήμες. Επίσης έχει σημειωθεί αύξηση της ελκυστικότητας των 

Η.Π.Α. ως χώρα μετανάστευσης των σπουδαιότερων επιστημόνων και μηχανικών 

του κόσμου και αύξηση των κινήτρων για καινοτομίες (Committee on Science, 

Engineering, and Public Policy, 2007).  

 Σύμφωνα με τον Gonzalez & Kuenzi (2012) το ενδιαφέρον της αμερικανικής 

κυβέρνησης για την προσέγγιση STEM αντανακλάται και στις ετήσιες πιστώσεις που 

εγκρίθηκαν για σχετικά προγράμματα και φτάνει έως 3,4 δις δολάρια . Όπως 

φαίνεται από τα στοιχεία του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών (National Science 

Foundation, NSF), ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των αντίστοιχων σχολών 

(Science&Engineering, S&E) έχει σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα σε τέσσερις δεκαετίες. 

Ακόμα πιο ανοδικές τάσεις εμφανίζουν οι ετήσιοι αριθμοί κατόχων μεταπτυχιακής 

εξειδίκευσης και διδακτορικού, με υπερτριπλασιασμό των αποφοίτων τους μέσα 

στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

Εικόνα 1. 
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 Στην Ευρώπη παρατηρείται αντίστοιχη κινητικότητα όσον αφορά την ενσωμάτωση 

της STEM στα Αναλυτικά Προγράμματα. Παράλληλα, εμφανίζονται διάφορες 

πρωτοβουλίες, ιδιωτικές και μη, οι οποίες προωθούν τη διάδοση της STEM 

παρέχοντας πόρους, αναπτύσσοντας σχετικά προγράμματα αλλά και 

διοργανώνοντας συνέδρια με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διάχυση 

γνώσης. Η STEM Alliance, μια κοινοπραξία μεταξύ της Ακαδημίας Επιστημών της 

Νέας Υόρκης και πάνω από 100 εκπαιδευτικών και κυβερνητικών συνεργατών σε 50 

χώρες, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet), 

αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία προώθησης της STEM στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

με κύριο σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους  μαθητές. Μία 

ακόμα αξιόλογη κοινότητα για τη συνεργασία στελεχών εκπαίδευσης των Φ.Ε. είναι 

η Scientix. Αναπτύχθηκε το 2009 κι αποτελεί μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια με 

σκοπό την συνεργασία εκπαιδευτικών, ερευνητών εκπαίδευσης, φορέων χάραξης 

πολιτικών καθώς και άλλων επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τη STEM.  

Τα στατιστικά της αντικατοπτρίζουν το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον προς τη 

STEM, αφού κατά την περίοδο 2012-2015 η Scientix διπλασιάζει κάθε έτος τα μέλη 

της καθώς και την αντίστοιχή της δραστηριότητα . Στην Ελλάδα η εξάπλωση της 

STEM προχωράει με αργούς ρυθμούς όσον αφορά την ένταξή της στο Πρόγραμμα 

Σπουδών των σχολείων, ωστόσο παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα όσον αφορά 

διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής καθώς και ιδιωτικές πρωτοβουλίες και 

προγράμματα σπουδών.  

2.3. Η έννοια της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  

Αντικείμενο της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών στην 

προετοιμασία των παιδιών για τις τεχνολογίες. Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί 

μια καινοτόμα μεθοδολογία μάθησης η οποία συνδυάζει στοιχεία βασικών 

επιστημών , νέων τεχνολογιών πληροφορικής και μελέτης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς.  

Αντικείμενο της εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελεί το προγραμματιζόμενο ρομπότ. 

Σύμφωνα με τον Vernon (2006)  έχοντας σαν βασική αρχή το «ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ - 

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ – ΔΡΩ»  το ρομπότ ενσωματώνει έναν μικροϋπολογιστή ικανό να 

εκπληρώσει συγκεκριμένες αποστολές μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
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περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

ανάπτυξη γνώσεων στα παιδιά. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογικών 

καινοτομιών της ρομποτικής συνίσταται στον σχεδιασμό, κατασκευή, 

προγραμματισμό και βελτίωση ηλεκτρομηχανικών κατασκευών  μέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η ρομποτική και οι αυτοματισμοί διδάσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως 

μέρος του αναλυτικού προγράμματος σπουδών εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η ένταξή 

τους όμως στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγινε εφικτή τα 

τελευταία χρόνια, εξαιτίας της εμφάνισης ειδικών κατασκευαστικών πακέτων 

χαμηλού κόστους και απλού χειρισμού (Construction kits). Τα πακέτα αυτά 

περιλαμβάνουν μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες, κινητήρες και άλλες μηχανές, οι 

οποίες με τη βοήθεια δομικού υλικού μπορούν να συνθέσουν τις ρομποτικές 

κατασκευές. Συνοδεύονται συνήθως από το κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει τον 

προγραμματισμό της συμπεριφοράς τους.  

Σύμφωνα με τον Χατζηχριστοδούλου (2011), οι λόγοι που συντέλεσαν στην ένταξη 

της ρομποτικής στα παιδιά του δημοτικού αλλά και του Γυμνασίου είναι οι 

ακόλουθοι:  

1.Η δυνατότητα επεξεργασίας των ρομποτικών συστημάτων έχει αυξηθεί σε μεγάλο 

βαθμό, παρά τη μείωση του κόστους, ενώ η ύπαρξη πολλών και διαφόρων 

αισθητήρων επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο με τρόπο πιο φυσικό 

από ότι τα παλαιότερα χρόνια.  

2.Το κόστος ενός ρομποτικού συστήματος έχει μειωθεί σε βαθμό που να είναι 

προσιτό για τον καθένα. Πλέον, έτοιμα κατασκευαστικά και προγραμματιστικά 

ρομποτικά πακέτα διατίθενται στην αγορά. Ένα από αυτά είναι και το Lego 

Mindstorms™, το οποίο πλέον χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 25.000 

ιδρύματα ανά το παγκόσμιο, από Δημοτικά μέχρι και Πανεπιστήμια.  

3.Η ανάγκη των παιδιών, μικρών και μεγάλων, να ασχοληθούν με την τεχνολογία 

που βλέπουν γύρω τους, οδήγησαν τους διδάσκοντες να εισάγουν τα ρομποτικά 

συστήματα στη διδασκαλία τους ως μέσο για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του 

παιδιού.  
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4.Η ανάπτυξη νέων εργαλείων λογισμικού, πιο απλών και πιο προσιτών στον απλό 

χρήστη, ακόμη και σε ένα μικρό παιδί, βοήθησαν στο να εισαχθεί η ρομποτική στα 

σχολεία.  

5.Πολλά από τα νέα ρομποτικά συστήματα, είναι πλέον ανθρωπόμορφα. Αυτό 

επιτρέπει, κυρίως στα παιδιά , να εξοικειωθούν με το ρομπότ και να δεχθούν την 

αλληλεπίδραση με το ρομποτικό σύστημα και κατ’ επέκταση τη μάθηση μέσω 

αυτού.  

6.Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNESCO, 

ενθαρρύνουν την ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση επιχορηγώντας μάλιστα 

σχετικά προγράμματα.  

Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική ρομποτική εμφανίζεται αυξημένο 

τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ρεύματος είναι η 

μη κερδοσκοπική εταιρία W.R.O. Hellas η οποία, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα 

της, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών των  φυσικών επιστημών και των 

ΤΠΕ και ιδιαίτερα μεθόδων και εφαρμογών αυτοματισμών και ρομποτικής στην 

εκπαίδευση. Κύριο ζητούμενο της όλης προσπάθειας της W.R.O. Hellas είναι η 

εισαγωγή της STEM  στην εκπαίδευση καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα στους μαθητές ως μέσο προαγωγής της καινοτομίας στη χώρα μας. Άλλωστε, 

η εισαγωγή της ρομποτικής στο «ψηφιακό σχολείο» υποστηρίζεται απ’ τις πιο 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης σύμφωνα με τις οποίες η δημιουργία της νέας γνώσης 

είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν οι μαθητές εμπλέκονται στην κατασκευή 

προϊόντων που έχουν προσωπικό νόημα για τους ίδιους (ΚΤΕ, 2011). 

2.4. Δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  

 Τα παιχνίδια της Lego αποτελούν ασφαλή και εκπαιδευτική επιλογή για τους γονείς 

που επιδιώκουν να προσφέρουν τις καλύτερες επιλογές για τα παιδιά τους από τους 

πρώτους  μήνες της ζωής τους. Τα παιχνίδια τύπου Lego εδώ και δεκαετίας έχουν 

ταυτιστεί με αξιόλογα παιχνίδια που προάγουν τις  δεξιότητες του παιδιού και την 

φαντασία  στις κατασκευές . Με το πέρασμα των χρόνων  εξελίχθηκαν, ώστε να 

συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σημερινών παιδιών, ιδιαίτερα 

των παιδιών της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 
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Τα «παιχνίδια» αυτά κυκλοφόρησαν πρώτη φορά στο εμπόριο το 1998 με την 

επωνυμία “Robotics Invention System”(Εικόνα 2) όπου  σε μία συσκευασία 

περιέχονταν δύο μηχανές, δύο αισθητήρες αφής, και ένας αισθητήρας φωτός. 

 

  

Εικόνα 2. Robotics Invention System 

Το 2006 η έκδοση αναβαθμίστηκε σε “Lego Mindstorms NXT” (Εικόνα 3) με τρεις 

μηχανές με σερβοκινητήρα και τέσσερις αισθητήρες για την αφή, το φως, τον ήχο, 

και την απόσταση.  

 

Εικόνα 3. Lego Mindstorms NXT 
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Η τελευταία πλατφόρμα ρομποτικής, το Lego Mindstorms EV3 (Εικόνα 4), 

κυκλοφόρησε το 2013 και υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το λογισμικό 

και το υλικό, τους αισθητήρες και το kit με τα προηγούμενα μοντέλα.  

 

Εικόνα 4.Lego Mindstorms EV3. 

 

Τα εκπαιδευτικά ρομπότ  τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή 

αρχάριων μαθητών στην εκμάθηση του προγραμματισμού, σε μαθήματα 

πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια η ρομποτική, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 

μαθητές να εμπλακούν ενεργητικά με τη δράση. Δίνεται η δυνατότητα της χρήσης 

τους σε όλες τις βαθμίδες STEM (φυσικές επιστήμες ,τεχνολογία ,μηχανική και 

μαθηματικά).   

Οι μαθητές που εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με LEGO Mindstorms 

αποκτούν την ικανότητα να: (www.stem.edu.gr)  

 Περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ρομπότ   

 Περιγράφουν και να εξηγούν την λειτουργία απλών δομικών στοιχείων, όπως 

είναι τα γρανάζια, οι άξονες, οι συνδετήρες (Τεχνολογία), 
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 Σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μηχανή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

υλικά όπως ρόδες, άξονες, κινητήρες (Τεχνολογία),  

 Χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό και προγραμματιστικές δομές για να 

κινήσουν και να ελέγξουν την κατασκευή τους με κινητήρες και αισθητήρες 

όπως η χρήση εικονοεντολών, εντολών ελέγχου, επανάληψης (Πληροφορική),  

  Υπολογίζουν φυσικές ποσότητες που επιδρούν στη σχεδίαση και τη 

λειτουργία της κατασκευής τους, όπως η απόσταση, η γωνία βολής, το μήκος 

του άξονα (Φυσική),  

 Συνδυάζουν γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και πληροφορικής για την 

δημιουργία συναρπαστικών project, 

 Αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλήματος, 

 Διατυπώνουν και να αξιολογούν επιχειρήματα που στηρίζονται στα δεδομένα 

που έχουν συλλέξει, 

 Αυτό-οργανώνονται και να ελέγχουν την πορεία της εργασίας τους,  

 Γνωρίζουν και να αξιολογούν τη προσφορά της επιστήμης και της τεχνολογίας 

στην ευημερία του σύγχρονου ανθρώπου, 

 Εργάζονται σε ομάδες, να υλοποιούν projects, να εναλλάσσουν ρόλους, 

 Ετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο για τη συμμετοχή τους στους 

Πανελλήνιους Διαγωνισμούς για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και την 

Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO.  

Τα ρομποτικά κίτ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την 

κατασκευή απλών και μέσης δυσκολίας ρομποτικών κατασκευών. Θα πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης πολλών διαφορετικών τελικών κατασκευών και όχι 

μιας κατασκευής με δυνατότητα προσθαφαίρεσης αισθητήρων. Η αντοχή και η 

αξιοπιστία των υλικών είναι καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων.  Υπάρχουν ειδικά κιτ για όλες τις ηλικίες.  
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Εικονα 5. Bee-Bot & Blue-Bot. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ρομπότ Βee-Βot  και Βlue-Βot (Εικόνα 5). Το 

Bee-Bot είναι σχεδιασμένο για χρήση από μικρά παιδιά. Είναι πολύχρωμο, εύχρηστο 

και φιλικό και για τους λόγους αυτούς είναι ένα ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία 

του προσανατολισμού στο χώρο, της εκτίμησης, της επίλυσης προβλημάτων και της 

διασκέδασης. Το Blue-Bot, είναι η νέα έκδοση του ρομπότ  

Το λογισμικό προγραμματισμού θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση από παιδιά, 

τα οποία δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και γνώση προγραμματισμού. Μια 

σύγχρονη διεθνής πρακτική με εξαιρετικά αποτελέσματα είναι η χρήση  γραφικού 

ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος μέσω εικονιδίων. Η ανάπτυξη 

ενός προγράμματος μ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί εύκολη διαδικασία, αφού 

απαιτείται ελάχιστη ή και καθόλου γνώση της αγγλικής γλώσσας.   

Σύμφωνα με τον Druin & Hendler (2000) η ρομποτική δίνει την δυνατότητα στους 

μαθητές να υλοποιήσουν αφηρημένες σχεδιαστικές ιδέες,  να αναστοχαστούν και να 

παρατηρήσουν άμεσα τα αποτελέσματα αυτής τους της προσπάθειας.  
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2.5. Εκπαιδευτικοί Ρομποτικοί Διαγωνισμοί στην Ελλάδα. 

 Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου διοργανώνεται τα τελευταία 5 χρόνια από τον WRO Hellas με 
στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. Ο διαγωνισμός αποτελεί για την εκπαιδευτική 
κοινότητα όλης της χώρας ένα έντονο ταξίδι διάρκειας 5 μηνών, από την 
ανακοίνωση των θεμάτων τον Οκτώβριο έως τη διεξαγωγή του τελικού το Μάρτιο. 
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός έχει τρεις κατηγορίες για μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ το 2019 για πρώτη χρονιά εισήγαγε μια πιλοτική, μη 
διαγωνιστική κατηγορία για παιδιά Νηπιαγωγείου. Για κάθε βαθμίδα τίθενται 
διαφορετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, κι ως εκ τούτου διαφορετικά διαγωνιστικά 
κριτήρια. 

Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO αποτελεί έναν προκριματικό 
διαγωνισμό, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται κάθε χρόνο εκείνες οι ομάδες που 
εκπροσωπούν τη χώρα μας στη World Robot Olympiad. 
Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO διοργανώνεται από τον WRO Hellas 
από το 2009 και ακολουθεί επακριβώς τα εκπαιδευτικά και διαγωνιστικά πρότυπα 
της διεθνούς World Robot Olympiad. 
Τα θέματα του διαγωνισμού μεταφράζονται και ανακοινώνονται στην Ελλάδα τον 
Μάρτιο κάθε έτους, ενώ ο Εθνικός Τελικός της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής WRO διεξάγεται κάθε Ιούλιο. Οι νικήτριες ομάδες προκρίνονται για να 
συμμετάσχουν στη World Robot Olympiad, η οποία φιλοξενείται κάθε χρόνο από 
διαφορετική χώρα. Η επόμενη World Robot Olympiad θα διεξαχθεί στον Καναδά τον 
Νοέμβριο του 2020. 
 

Η World Robot Olympiad (WRO) είναι ένα εξόχως σημαντικό, παγκόσμιο γεγονός για 
την επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Η WRO συγκεντρώνει παιδιά και 
νέους από όλον τον κόσμο με σκοπό να βοηθηθούν στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητάς τους και της ικανότητάς τους για επίλυση προβλημάτων, μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε δύσκολες και δημιουργικές προκλήσεις εκπαιδευτικής 
ρομποτικής. 
Για τη συμμετοχή στη World Robot Olympiad, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συγκροτoύν ομάδες των δύο ή τριών παιδιών και να συμμετέχουν στα εθνικά 
προκριματικά στάδια (Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO για την Ελλάδα). 
 Οι ομάδες που συμμετέχουν καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να 
προγραμματίσουν ένα ρομπότ που είτε θα χρησιμοποιείται σε δοκιμασίες πίστας 
(Regular κατηγορία), είτε θα προσομοιώνει ένα επιστημονικό σχετικό με μια 
συγκεκριμένη θεματολογία που αλλάζει κάθε χρόνο. 
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Στην κατηγορία Open κατακτήσαμε δύο ασημένια μετάλλια στο δημοτικό με την 
ομάδα Infinite Code και προπονήτρια την Πωλίνα Πλουμιδάκη από τα Τοσίτσεια – 
Αρσάκεια Εκάλης, καθώς και στο Γυμνάσιο με την ομάδα SmartBirds και προπονητή 
τον Πάνο Βέρρα από την Πάτρα (Πειραματικό Γυμνάσιο Λάγγουρα και 2ο Γυμνάσιο 
Πατρών). Επίσης, στο Λύκειο, η ομάδα Minders με προπονητή τον Τίμο Τρυφωνίδη 
από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση Αττικής κατετάγησαν 4οι παγκοσμίως! 
Η κατηγορία Open έχει εκθεσιακό χαρακτήρα ζητώντας από τους μαθητές να 
δημιουργήσουν τη δική τους έξυπνη ρομποτική λύση με βάση ένα δοσμένο θέμα, 
που φέτος ήταν Smart Cities. Οι τρεις διακριθείσες ελληνικές ομάδες καλέστηκαν να 
επιδείξουν υλοποιήσιμα projects που θα οδηγούσαν στην ανοικοδόμηση των 
πόλεων του μέλλοντος. 

 

 

Εικόνα 6. 

Στην κατηγορία ποδοσφαίρου με ρομπότ WRO Football, η καλαματιανή ομάδα 

BitBot με μαθητές Λυκείου και προπονητή τον Λεωνίδα Φίλο, κατέλαβε τη 2η θέση 

στον τελικό, χάνοντας από την ομάδα του Μακάο,κερδίζοντας όμως το ασημένιο 

μετάλλιο.  
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Εικόνα 7. 

 

Στην απαιτητική κατηγορία Regular κατακτήσαμε χάλκινο μετάλλιο στα δημοτικά με 

την ομάδα Jobi Team και προπονητή τον Κώστα Τσατσαρώνη. Επίσης, 7η στα Λύκεια 

κατετάγη η ομάδα Teamwork Optimum από το Γενικό Λύκειο Καστριτσίου με 

προπονητή τον Ανέστη Βοβό. Στη δημοφιλή αυτή κατηγορία την Ελλάδα 

εκπροσώπησαν επάξια και άλλες τρεις ομάδες: Teamwork Happiness στο Δημοτικό 

(63η θέση παγκοσμίως), Youngbloods και Teamwork Dream στο Γυμνάσιο (61η και 

78η θέση αντίστοιχα). 

 

Εικόνα 8. 

 

Τις επιτυχίες ολοκλήρωσε η φοιτητική ομάδα ESDA Lab από το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου η οπoία κατετάγη 9η στην κατηγορία της. 
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Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα του ενθουσιασμού και της σκληρής δουλειάς 

όλων των εμπλεκομένων, παιδιών και καθηγητών, γονέων αλλά και της στρατηγικής 

συνεργασίας της Cosmote με τον Οργανισμό Επιστήμης και Τεχνολογίας WRO Hellas 

για τη διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Τα τελευταία έξι 

χρόνια, τετραπλασιάστηκε η συμμετοχή των μαθητών στους πανελλήνιους 

διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής με τις συνολικές συμμετοχές των 

παιδιών να έχουν ξεπεράσει τις 18.000. Πλέον, ένα στα πέντε ελληνικά σχολεία 

διαγωνίζεται στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Κάτι που δείχνει πόσο οι 

Έλληνες μαθητές έχουν αγκαλιάσει αυτόν τον κλάδο και τις προσδοκίες που 

δημιουργεί για το μέλλον της χώρας. 

Η εκπαιδευτική ρομποτική διδάσκεται σε μικρές ομάδες παιδιών, ενώ και η 

συμμετοχή στους αγώνες γίνεται μέσω ομάδας 3-4 ατόμων. Όπως όλες οι ομαδικές 

δραστηριότητες και τα σπορ, έτσι και η εκπαιδευτική ρομποτική δίνει στα παιδιά την 

ευκαιρία να αναπτύξουν την ευγενή άμιλλα, το ομαδικό πνεύμα και τη διάθεση 

συνεργασίας. Οι κοινωνικές δεξιότητές τους βελτιώνονται και μαθαίνουν να 

διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίζουν τη χαρά της 

νίκης αλλά και την απογοήτευση της ήττας. Επιπλέον, ανάμεσα στους συμπαίκτες 

τους τα παιδιά κάνουν καλούς φίλους. 

2.6. Έρευνες πάνω στην εκπαιδευτική ρομποτική. 

Με βάση την έρευνα με τίτλο «Αποτελέσματα και προοπτικές από την αξιοποίηση 

της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο ελληνικό σχολείο» μας δίνει βασικά στοιχεία για 

την πορεία της ΕΡ στην Ελλάδα. Η έρευνα καταλήγει στα εξής συμπεράσματα, η 

εκπαιδευτική ρομποτική δεν είναι τόσο διαδεδομένη στο χώρο της προσχολικής 

αγωγής όσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς τα νήπια 

δεν είναι ακόμα πλήρως εξοικειωμένα με την τεχνολογία και μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μόνο παιγνιώδους μορφής ρομπότ όπως το Bee-Bot. Τα 

αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική δεν σχετίζεται μόνο με 

τον τομέα της πληροφορικής ή του προγραμματισμού αλλά είχε θετικά 

αποτελέσματα κατά την διδασκαλία των STEM, της Γεωμετρίας , της Γλώσσας κ.α. Η 

ΕΡ φαίνεται οι μαθητές να ανέπτυξαν την κριτική σκέψη και επίλυση προβλήματος, 

της επικοινωνίας , της συνεργασίας , της δημιουργικότητας και καινοτομίας. 

Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα 

οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους βοηθήσουν να 
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ενσωματώσουν την εκπαιδευτική ρομποτική στη διδασκαλία τους καθιστώντας την 

περισσότερο ευέλικτη και δημιουργική. 

Μια άλλη έρευνα «Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο 

την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης» αναλύοντας τα 

συμπεράσματά της βλέπουμε ότι η ρομποτική είναι ελκυστική για τους μαθητές και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχημένα ώστε να κατανοηθούν δύσκολες και 

αφηρημένες προγραμματιστικές έννοιες. 

Στην έρευνα με τίτλο «Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης 

δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης Εφαρμογή στο ΕΠΑ.Λ» τα συμπεράσματα έχουν 

ως εξής, η εμπειρία ενασχόλησης των μαθητών με ρομποτικά προγράμματα τους 

ενθουσίασε και υπήρξαν δηλώσεις ότι θα ήθελαν να ασχοληθούν με την ρομποτική.  

Η έρευνα με τίτλο «Η εκπαιδευτική ρομποτική ως παράγοντας μεταβολής των 

στάσεων των μαθητών απέναντι στις επιστήμες STEM: Εκτιμήσεις Γονέων» μας δίνει 

τις εξής πληροφορίες, η εμπλοκή των μαθητών στα προγράμματα ρομποτικής έχει 

θετική επιρροή στις στάσεις των μαθητών απέναντι στα αντικείμενα STEM, χωρίς να 

μπορεί να εξακριβωθεί ο βαθμός στον οποίο ο παράγοντας αυτός επηρεάζει τους 

μαθητές. Στο βαθμό της οπτικής της ρομποτικής ως μια εξωσχολική δραστηριότητας 

, κρίνεται πολύ θετικά τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς , καθώς 

αναγνωρίζεται ο διδακτικός και δημιουργικός χαρακτήρας της καθώς και ο 

αντίκτυπος που έχει στα παιδιά. Η ΕΡ αποτελεί έναν θετικό παράγοντα ως προς την 

επιλογή των μαθητών μίας καριέρας σχετικής με τα πεδία STEM και η εμπλοκή των 

μαθητών επηρεάζει θετικά τις επαγγελματικές τους επιλογές. 

Η έρευνα «Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το STEM μέσω της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» μας παρουσιάζει ότι μέσα από τα εργαστήρια 

ρομποτικής οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν με έννοιες του STEM σε 

μια κοινή δραστηριότητα που περιελάβανε την κατασκευή, τον προγραμματισμό και 

την εργασία σε ομάδες. Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές χρειάστηκε να 

εφαρμόσουν και να συνδυάσουν έννοιες από διαφορετικά επιστημονικά 

αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά, η φυσική και ο προγραμματισμός. Από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις ότι η 

εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την ενδυνάμωση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τις επιστήμες του STEM αλλά και για την 

προσέλκυση περισσότερων μαθητών στα επαγγέλματα STEM. Όπως φάνηκε, οι 
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δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής επηρέασαν θετικά την στάση πολλών 

μαθητών ως προς το STEM, οι οποίοι πριν τα εργαστήρια δεν ενδιαφέρονταν για τη 

ρομποτική ή θεωρούσαν τα μαθήματα STEM δύσκολα. Καθώς όμως πρόκειται για 

μια έρευνα μικρής κλίμακας τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευθούν και 

θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες για την επαλήθευση των συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον είναι σημαντικό να ερευνηθεί πιο εστιασμένα η 

συνεισφορά της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε κάθε αντικείμενο του STEM 

ξεχωριστά αλλά και η επίδρασή της στον επαγγελματικό προσανατολισμό των 

μαθητών. 
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Κεφάλαιο 3. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

3.α.Ερευνητικά ερωτήματα. 

Προς επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, η 

ρομποτική μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, ως 

μέσο που διευκολύνει τη διδασκαλία και τη μάθηση γνωστικών αντικειμένων. Όλο 

και περισσότερο παρατηρείται η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής μέσα στην 

τάξη, όσο και στο πλαίσιο εξωσχολικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών, γεγονός που 

αποδεικνύει την αναγνώριση από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των γονέων ως 

μία ουσιαστικά διδακτική απασχόληση.  

Με βάση τις συνεντεύξεις , συζητήσεις με συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και 

έρευνες, θα γίνει ανάλυση αγοράς. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα συμβάλει προς 

την σωστή ανάπτυξη εκπαιδευτικών ρομποτικών παιχνιδιών. Με αυτό τον τρόπο θα 

βοηθηθούν και οι εταιρείες που ασχολούνται με το θέμα και οι καταναλωτές. 

Βασικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο είναι τα εξής: 

 Βοηθάει η εκπαιδευτική ρομποτική στην υπολογιστική σκέψη; 

 Προσφέρεται η εκπαιδευτική ρομποτική στην καλλιέργεια πνεύματος 

ομαδικής συνεργασίας; 

 Συμβάλλει η εκπαιδευτική ρομποτική στην αύξηση του ενδιαφέροντος για 

την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά (STEM);  

 Είναι πιο εύκολη η μάθηση και κατανόηση μέσω της πρακτικής πάνω σε 

εκπαιδευτικά ρομπότ ;  

 Μπορεί να βελτιώσει η εκπαιδευτική ρομποτική τον τρόπο εκμάθησης στα 

σχολεία;  

 Η Εκπαιδευτική ρομποτική κάνει τα παιδιά να ενδιαφερθούν περισσότερο 

για τον προγραμματισμό; 

 Πόσο διατεθειμένος είστε να αγοράσετε κάποια εκπαιδευτική ρομποτική 

κατασκευή για εσάς ή για κάποιον άλλο; 

Τα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν τους πυλώνες για την διαδικασία 

σχεδίασης της έρευνας. Το ερώτημα που αφορά στις μελλοντικές προοπτικές των 
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καταναλωτών στην αγορά εκπαιδευτικής ρομποτικής κατασκευής, θεωρήθηκε 

αρκετά σημαντικό να συμπεριληφθεί στα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς η 

έλλειψη ενημέρωσης και το γεγονός ότι στην χώρα μας είναι κάτι καινούργιο, 

θεωρείται ένα πρόβλημα μεγίστης σημασίας, το οποίο πρέπει να λάβουν υπ’οψιν 

τους εταιρείες που κατασκευάζουν εκπαιδευτικά ρομποτικά παιχνίδια. Στην 

εκπόνηση των ερευνητικών ερωτημάτων, συνέβαλε και η μελέτη της 

βιβλιογραφίας και ιδιαιτέρως των ερευνητικών εργαλείων, τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί για τον έλεγχο των στάσεων των μαθητών απέναντι στα μαθήματα 

STEM (SORT, 1995, Wood et al., 2010, Mahoney, 2010, Faber et. al., 2013, 

Suprapto, 2016).  

Αναμένεται ο έλεγχος των παραπάνω ερωτημάτων μέσω της ερευνητικής 

διαδικασίας, να προσκομίσει δεδομένα, ικανά να προσφέρουν στοιχεία στη βάση 

της θεμελίωσης της εκπαιδευτικής αξίας της ρομποτικής .Επίσης μέσω της 

ανάλυσης των ερευνητικών ερωτημάτων θα δώσουμε κατάλληλες συμβουλές 

στις επιχειρήσεις για σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών προς 

την αξιοποίηση της ρομποτικής και της ικανοποίησης των χρηστών. 

 3.β.Ερευνητική Μέθοδος. 

 Προκειμένου να ελεγχθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, αναπτύχθηκε 

ένα ανώνυμο εργαλείο μέτρησης (ερωτηματολόγιο)  από τυχαία επιλογή 

δειγματοληψίας. Πριν την τελική διανομή του ερωτηματολογίου, έγινε πιλοτική 

εφαρμογή σε 20 άτομα, προκειμένου να ελεγχθεί η σαφήνεια των προτάσεων και 

η αξιοπιστία του εργαλείου. Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου ήταν 

ηλεκτρονική. Για να μπορέσουν να το απαντήσουν, δόθηκε η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ερωτηματολογίου, που έκανε δυνατή την προσπέλαση του 

ερωτηματολογίου από φορητή συσκευή (κινητό ,tablet και Η/Υ). Από τα 100 

άτομα στους οποίους διανεμήθηκαν τα στοιχεία για την δυνατότητα απάντησης 

στο ερωτηματολόγιο, προέκυψαν 46 απαντήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν σε 

διαδικασία στατιστικής ανάλυσης, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

Επίσης σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση των αποτελεσμάτων έπαιξε και η 

συνέντευξη και συνεργασία με τον Κώστα Σισάμο , Managing Director και R&D 

manager της Engino. Η Engino ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να διαδώσει σε 

διεθνές επίπεδο την ιδέα «εφευρίσκω παίζοντας»,  ανέπτυξε ένα μοναδικό στο 

είδος του τρισδιάστατο παιχνίδι κατασκευών , το οποίο αποτελείται από 
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πολύπλευρες πλαστικές ράβδους και συνδέσμους. Τα προϊόντα κυμαίνονται από 

απλές κατασκευές και μέχρι περίπλοκα μηχανοκίνητα μοντέλα , φωτοβολταϊκά 

συστήματα και προγραμματιζόμενα ρομπότ. Η πολύχρονη εμπειρία του κύριου 

Σισάμου στο χώρο της ρομποτικής μας βοήθησε να καταλήξουμε σε ακόμη πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα. 

3.γ.Το ερευνητικό εργαλείο. 

Το ερωτηματολογίου έγινε με τη βοήθεια της διαδικτυακής πλατφόρμας Google 

Forms. Το ερωτηματολόγιο είναι ευρέως γνωστό και χρήσιμο εργαλείο για τη 

συλλογή πληροφοριών και η επιστημονική του αξία εξαρτάται α) από την 

αξιοπιστία, β) την εγκυρότητα των δεδομένων του και γ) από τα υποκείμενα τα 

οποία θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του. (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Η 

ανάγκη της ύπαρξης ποσοτικών δεδομένων για τον έλεγχο των παραπάνω 

ερωτημάτων, με σκοπό την εξαγωγή δεδομένων που να τεκμηριώνουν στέρεα 

και επιστημονικά τα αποτελέσματα, καθώς επίσης και η προσέγγιση όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου δείγματος ήταν οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το 

συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης. Η επιλογή της ηλεκτρονικής έρευνας έγινε για 

δύο λόγους. Αφενός, το σύνολο του δείγματος της έρευνας (n=100) έπρεπε να 

προσεγγιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένο χώρο, γεγονός 

που απέκλειε τη διανομή και τη συλλογή των ερωτηματολογίων σε έντυπη 

μορφή, καθώς κάτι τέτοιο αναγκαστικά θα περιόριζε τον αριθμό των 

ερωτώμενων, που θα ήταν δυνατόν να προσεγγιστούν. Αφετέρου, η διαδικτυακές 

έρευνες θεωρούνται καταλληλότερες για δείγματα ερωτώμενων με 

συγκεκριμένα και ειδικά ενδιαφέροντα (Ζαφειρόπουλος, 2016). 

 Προκειμένου να εκπονηθεί το ερωτηματολόγιο, ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια :  

• Καθορισμός του σκοπού του ερωτηματολογίου  

• Εννοιολόγηση και λειτουργικοποίηση 

 • Διατύπωση των ερωτήσεων  

• Πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου  

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, ήταν η δημιουργία ενός καλά 

δομημένου εργαλείου, το οποίο να είναι έγκυρο και αξιόπιστο, και το οποίο να 

μετρά τις πεποιθήσεις και τις απόψεις των καταναλωτών απέναντι στα 
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εκπαιδευτικά ρομποτικά παιχνίδια. Έτσι, αρχικά, έγινε ανασκόπηση της σχετικής 

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, η οποία σχετίζεται με τα εκπαιδευτικά 

ρομποτικά παιχνίδια, με τις έννοιες STEM, τα εργαλεία μέτρησης που έχουν 

αναπτυχθεί για να ελέγξουν την επιρροή που ασκεί η εκπαιδευτική ρομποτική. 

Με βάση τη βιβλιογραφία, ακολούθησε η εννοιολόγηση κατά την οποία 

καθορίστηκαν οι έννοιες οι οποίες θα ελεγχθούν: η ικανοποίηση από το 

πρόγραμμα ρομποτικής, η στάση των καταναλωτών απέναντι στα μαθήματα 

STEM, μελλοντικές δυνατότητες και προοπτικές για την εκπαιδευτική ρομποτική  

και η επιρροή της ρομποτικής στη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

απέναντι στα αντικείμενα STEM. Κατά τη λειτουργικοποίηση, επιλέχθηκε το είδος 

των ερωτήσεων. Προτιμήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη δυνατότητα 

απάντησης σε βάθμια κλίμακα συμφωνίας Likert. Ο συγκεκριμένος τύπος 

ερωτήσεων επιλέχθηκε λόγω της χρονικής διευκόλυνσης που προσφέρει στον 

ερωτώμενο και της εύκολης και καλύτερης κωδικοποίησης των πληροφοριών. Η 

πρώτη ενότητα στοχεύει στη συλλογή δημογραφικών δεδομένων (ηλικία, φυλλο 

κτλ.) . Οι επόμενες ενότητες απευθύνονται στις γνώσεις που έχουν οι 

ερωτηθέντες  αντίστοιχα απέναντι στους υπολογιστές, τον προγραμματισμό και 

στα εκπαιδευτικά ρομποτικά παιχνίδια. Οι τελευταίες ενότητες αφορούν στο αν 

θα αγόραζαν κάποιο εκπαιδευτικό παιχνίδι και κατά πόσο θεωρούν την 

εκπαιδευτική ρομποτική χρήσιμη. Η διατύπωση των ερωτήσεων για τις ενότητες 

αυτές έγινε επίσης, μέσα από επιλογή και τροποποίηση των αντίστοιχων της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Η δομή του ερωτηματολογίου αναπτύχθηκε με αυτόν 

τον τρόπο, καθώς τα περισσότερα εργαλεία μέτρησης των στάσεων απέναντι στα 

μαθήματα STEM που έχουν αναπτυχθεί είναι χωρισμένα έτσι, ώστε το κάθε πεδίο 

να ελέγχεται χωριστά με ερωτήσεις που έχουν παρόμοια διατύπωση. Ο 

συνολικός αριθμός των ερωτήσεων είναι 26. Η έκταση του ερωτηματολογίου 

είναι αρκετά μικρή προκειμένου ο ερωτώμενος να μην δυσανασχετεί και να 

απαντήσει το ερωτηματολόγιο εξ ολοκλήρου. Εισαγωγικά, υπάρχει ένα μήνυμα 

προς τον ερωτώμενο, το οποίο τον ενημερώνει σχετικά με το είδος  και τον σκοπό 

της έρευνας, ενώ τον διαβεβαιώνει για την ανωνυμία του ερωτηματολογίου.  

Τέλος, έγινε προσπάθεια η μορφή του ερωτηματολογίου να είναι ευχάριστη, 

ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ερωτώμενου. Κατά τη δημιουργία των 

προτάσεων, δόθηκε έμφαση στη διατύπωση τους με τέτοιο τρόπο που να μην 

επιδέχονται καμιά παρερμηνεία, και να σχετίζονται με το πρόβλημα και τους 

σκοπούς της έρευνας. Γι’ αυτό, χρησιμοποιήθηκαν λέξεις που να έχουν 
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λειτουργική σημασία και να μην παρερμηνεύονται, να είναι εύκολες, απλές και 

κατανοητές. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν έγινε προσπάθεια να 

ανταποκρίνονται στο επίπεδο των ερωτώμενων και να είναι συναισθηματικά 

αποφορτισμένες, για να μην φέρνουν το άτομο σε δύσκολη θέση προκαλώντας 

του αρνητικά συναισθήματα. Οι προτάσεις, ήταν ευθείες και παρότρυναν το 

άτομο να δίνει τη ζητούμενη πληροφορία. Αποφεύχθηκαν οι διπλές προτάσεις 

και οι αρνήσεις στη διατύπωση των προτάσεων. Παράλληλα, δόθηκε σημασία 

ώστε οι προτάσεις, να σχετίζονται με το πρόβλημα και το σκοπό της έρευνας, 

καθώς επίσης ο τύπος των προτάσεων να είναι ο κατάλληλος για τον τύπο των 

απαιτούμενων πληροφοριών. 
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Κεφάλαιο 4. 

Αποτελέσματα έρευνας. 

Όπως προαναφέρθηκε μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτώμενων, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε σχέση με την αξιολόγηση των ερωτηθέντων απέναντι στις γνώσεις και 

την εμπειρία που έχουν στον Η/Υ, το διαδίκτυο ,τον προγραμματισμό και την 

εκπαιδευτική ρομποτική. Έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης σε ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί στα 

αντικείμενα STEM. Συγκεκριμένα κάθε ενότητα εξετάζει: στάση των ερωτηθέντων 

απέναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική, μελλοντικές δυνατότητες και προοπτικές  

και επιρροή της ρομποτικής στη στάση και τη συμπεριφορά των μαθητών. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περαιτέρω στατιστικής ανάλυσης, με 

σκοπό να δούμε πόσο ενημερωμένο είναι το καταναλωτικό κοινό και κατά πόσο 

θα αγόραζε ένα τέτοιο αντικείμενο. 

 

4.1. Χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. 

Όσο αφορά στα δημογραφικά στοιχεία του ερωτηματολογίου το 

δειγματοληπτικό κοινό ήταν τυχαίο. Το 63% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες(βλ. 

Πίνακας 1) και οι ηλικίες κυμαίνονται από 22 ως 58 ,δεν παρατηρείτε μεγάλη 

συχνότητα σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία(βλ. Γράφημα 2.). Η οικογενειακή 

κατάσταση των ερωτηθέντων είναι 43% παντρεμένοι ,34,8% ελεύθεροι και 17,4% 

σε κάποια άλλη κατάσταση(βλ. Πίνακας 3). Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων δεν έχει παιδιά με ποσοστό 63% όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4 

και το μεγαλύτερο ποσοστό εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα (βλ. Πίνακας 5). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση με 

ποσοστό 30,4% και με ποσοστό 23,9% κάποιοι είναι απόφοιτοι μεταπτυχιακού 

και κάποιοι απόφοιτοι ΙΕΚ ή ιδιωτικής σχολής( βλ. Πίνακας 6).Ανάμεσα στις 53 

απαντήσεις οι 7 απαντήσεις θεωρήθηκαν ασαφείς ή μη επαρκείς και δεν 

συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση. 
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Πίνακας 1.Φύλο ερωτηθέντων. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων  είναι γυναίκες με ποσοστό 63% και το 

37%  είναι άντρες. 

 

 

Γράφημα 2.Ηλικία ερωτηθέντων. 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα βλέπουμε ότι το δείγμα των ερωτηθέντων 

έχει μεγάλο ηλικιακό εύρος. Οι ηλικίες κυμαίνονται από 22 ως 60 χρονών χωρίς 

να υπάρχει σε κάποια ηλικία μεγάλο ποσοστό.  
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Πίνακας 3.Οικογενειακή κατάσταση ερωτηθέντων. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι παντρεμένοι με ποσοστό 41,3% 

και το 34,8% είναι ελεύθεροι , αμέσως μετά με ποσοστό 17,4% είναι αυτοί που 

έχουν σχέση και το μικρότερο ποσοστό είναι αυτοί που είναι διαζευγμένοι. 

 

Πίνακας 4.Πόσα και αν έχει παιδία ο ερωτηθέντας. 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(63%) δεν έχει παιδία , ίσως αυτός ο παράγοντας παίξει σημαντικό ρόλο στα 

αποτελέσματα καθώς κάποιος που έχει παιδιά ίσως να είχε και περισσότερες 

γνώσεις πάνω στην εκπαιδευτική ρομποτική. Το 19,6% έχει 1 παιδί ,το 15,2% έχει 

2 παιδιά και ένα πολύ μικρό ποσοστό ανήκει στους πολύτεκνους. 
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Πίνακας 5.Σε ποιο τομέα εργάζεται ο ερωτηθέντας. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με 

ποσοστό 78,3% και αμέσως μετά με ποσοστό 10,9% είναι αυτοί που εργάζονται 

στον δημόσιο τομέα. Τα ποσοστά αυτών που ανήκουν στους άνεργους, 

ελεύθερους επαγγελματίες και έχουν ατομική επιχείρηση είναι πολύ μικρά. 

 

 

Πίνακας 6.Επίπεδο εκπαίδευσης του ερωτηθέντα. 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι οι ερωτηθέντες που έχουν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (30,4%) και μετά έχουμε ισομερή 

ποσοστά (23,9%) σε αυτούς που έχουν κάνει μεταπτυχιακό και έχουν τελειώσει 

κάποιο ΙΕΚ ή ιδιωτική σχολή. Το 17,4% έχει τελειώσει το Λύκειο και πολύ μικρό 

ποσοστό μόνο Γυμνάσιο. 
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Γράφημα 7.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς τον Η/Υ; 

 

Στα γραφήματα 7, 8,9 γίνονται ερωτήσεις που αφορούν την χρήση Η/Υ, του 

διαδικτύου και του προγραμματισμού για να δούμε το επίπεδο των ερωτηθέντων 

και την εξοικείωση που έχουν με την τεχνολογία. Στο γράφημα 7 το ποσοστό που 

χρησιμοποιεί υπολογιστή πάρα πολύ(συχνότητα 10) είναι 58,7% , ποσοστό πολύ 

υψηλό και είναι μόνο 2,2% που χρησιμοποιεί ελάχιστα(συχνότητα 2) τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με βάση αυτά τα ποσοστά βλέπουμε ότι ο Η/Υ είναι 

βασικό εργαλείο της καθημερινότητας μας.H μέση τιμή στην συχνότητα χρήσης 

του Η/Υ ανέρχεται στο 88,6% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% βέβαιοι. 

Γράφημα 8.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

 

Στο γράφημα 8, βλέπουμε ότι όλοι χρησιμοποιούν αρκετά έως πάρα πολύ το 

διαδίκτυο και μάλιστα το ποσοστό που κάνει πάρα πολύ μεγάλη χρήση είναι 

εξαιρετικά μεγάλο 69,6%. Το διαδίκτυο  αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ψηφιακής 
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τεχνολογίας και έχει επιφέρει επανάσταση στον επαγγελματικό χώρο, 

στο σχολείο και στην οικογένεια κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας . 

Πρόκειται για ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας όπου η διάδοση των πληροφοριών 

γίνεται με μεγάλη ταχύτητα και χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο ποσοστό 

ανθρώπων. Η μέση τιμή στην συχνότητα χρήσης του διαδικτύου  είναι 94% με 

±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 9. Πόσο ασχολείσαι με τον προγραμματισμό; 

 

Στο γράφημα 9 το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ,37% δεν ασχολείται 

καθόλου με τον προγραμματισμό και ο μέσος όρος των ερωτηθέντων ασχολείται 

με τον προγραμματισμό σε συχνότητα μικρότερη του 4 (3,73) που είναι λίγο. Ο 

προγραμματισμός στην χώρα μας δεν είναι τόσο διαδεδομένος κλάδος όπως σε 

άλλες χώρες του εξωτερικού , που τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα και ξεκινάνε και 

σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό το κομμάτι της έρευνας θα πρέπει να ληφθεί υπ’ 

όψιν και από τις εταιρείες παιχνιδιών καθώς η ρομποτική θα μπορούσε να παίξει 

σημαντικό παράγοντα για την ενασχόληση τον παιδιών με τον προγραμματισμό. 

Η μέση τιμή στην συχνότητα χρήσης του προγραμματισμού  είναι 37% με ±5%, 

βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

 

 

 

 

https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/school-help
https://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia
https://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/epikoinonia-gonion-paidion-vasikoi-kanones
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Γράφημα 10. Είσαι ενήμερος για την εκπαιδευτική ρομποτική;. 

 

Στο γράφημα 10,11,12 γίνονται ερωτήσεις για να δούμε αν ο ερωτηθέντας έχει 

γνώσεις για την εκπαιδευτική ρομποτική και τι είδους παιχνίδια του αρέσουν. 

Είναι ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στο να δούμε τις προτιμήσεις του 

καταναλωτικού κοινού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν έχει 

καθόλου ενημέρωση για την εκπαιδευτική ρομποτική με ποσοστό 26,1% , ο 

μέσος όρος έχει λίγες γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μόνο 13% 

γνωρίζει αρκετά. Η μέση τιμή στην συχνότητα ενημέρωσης για την εκπαιδευτική 

ρομποτική  είναι 40% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

 

 

Γράφημα 11. Σου αρέσουν τα παιχνίδια τύπου Lego , Robots, κατασκευές; 
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Στο γράφημα 11 βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις στα ποσοστά. Ο μέσος όρος 

των ερωτηθέντων  μας δείχνει ότι τα παιχνίδια αυτά του αρέσουν χωρίς όμως να 

έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό λοιπόν οι κατασκευαστικές εταιρείες 

να φτιάξουν παιχνίδια που να κεντρίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό το ενδιαφέρον 

του καταναλωτικού κοινού. Η μέση τιμή στην συχνότητα που αρέσουν στους 

ερωτηθέντες τα παιχνίδια τύπου Lego,Robots, κατασκευές  είναι 54% με ±5%, 

βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 12. Σου αρέσουν τα παιχνίδια δημιουργικότητας και συνεργασίας; 

 

Στο γράφημα 12 τα παιχνίδια δημιουργικότητας και συνεργασίας  δείχνει να 

αρέσουν αρκετά στους ερωτηθέντες ,το μεγαλύτερο ποσοστό απαντάει στην 

συχνότητα 8 με ποσοστό 21,7%. Είναι κάτι επομένως που κεντρίζει το ενδιαφέρον 

του κοινού και θα αγόραζε ένα παιχνίδι που θα είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Η 

μέση τιμή στην συχνότητα που αρέσουν τα παιχνίδια δημιουργικότητας και 

συνεργασίας  είναι 73% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

 

 

 

 

 



37 
 

Γράφημα 13.Βοηθάει η εκπαιδευτική ρομποτική στην υπολογιστική σκέψη; 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εκπαιδευτική ρομποτική 

βοηθάει πολύ στην υπολογιστική σκέψη, με ποσοστό 33,3% να απαντάει στην 

συχνότητα 8 και ένα ποσοστό 22,2% να απαντάει 10 που σημαίνει πάρα πολύ. 

Ελάχιστο είναι το ποσοστό που πιστεύουν ότι δεν βοηθάει καθόλου ή ελάχιστα. Η 

μέση τιμή στην συχνότητα που βοηθάει η εκπαιδευτική ρομποτική στην 

υπολογιστική σκέψη  είναι 75% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% 

σίγουροι. 

Γράφημα 14. Προσφέρεται η εκπαιδευτική ρομποτική στην καλλιέργεια πνεύματος 

ομαδικής συνεργασίας; 

 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ερωτηθέντων απαντάνε σε συχνότητα πάνω του 7 

που σημαίνει ότι η Ε.Ρ. προσφέρεται πολύ για την καλλιέργεια πνεύματος 

ομαδικής συνεργασίας.  Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αρκετά θετική άποψη για 

την εκπαιδευτική ρομποτική και για την χρησιμότητα στην δημιουργία ομαδικής 
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συνεργασίας. Η μέση τιμή στην συχνότητα που η Ε.Ρ. προσφέρεται για την 

καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας  είναι 78% με ±5%, βάση της 

ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 15. Συμβάλλει η εκπαιδευτική ρομποτική στην αύξηση του ενδιαφέροντος 

για την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά (STEM); 

 

 

Στο γράφημα 15 βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων με 

ποσοστό 32,6%  απαντάει ότι το ενδιαφέρον για STEM αυξάνεται πάρα πολύ( 

συχνότητα 10)  με την εκπαιδευτική ρομποτική , εξίσου υψηλά είναι και τα 

ποσοστά στις συχνότητες 8 και 9.  Η εκπαιδευτική ρομποτική σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες βοηθάει πολύ για τον κλάδο STEM. Η μέση τιμή στην συχνότητα 

που συμβάλλει η εκπαιδευτική ρομποτική στην αύξηση του ενδιαφέροντος για 

τις επιστήμες STEM  είναι 85% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% 

σίγουροι. 
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Γράφημα 16. Βοηθάει η εκπαιδευτική ρομποτική τους μαθητές 

 

Στο γράφημα 16 το μεγαλύτερο ποσοστό με 39,1% απαντάει στην συχνότητα 

10(πάρα πολύ) και το 30,4% εξίσου μεγάλο ποσοστό στην συχνότητα 8 που είναι 

πολύ. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η άποψη για την εκπαιδευτική ρομποτική είναι 

αρκετά θετική και οι μαθητές θα βοηθηθούν πολύ από την χρήση προγραμμάτων 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η μέση τιμή στην συχνότητα που βοηθάει η 

εκπαιδευτική ρομποτική τους μαθητές είναι 85% με ±5%, βάση της ανάλυσης 

είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 17. Θεωρείς χρήσιμο το μάθημα της εκπαιδευτικής ρομποτικής; 

 

Στο γράφημα 17 με ποσοστά 34,8% έχουν απαντήσει στην συχνότητα 10 και 8 

αντίστοιχα , κάτι που μας δείχνει ότι μεγάλο ποσοστό θεωρεί το μάθημα της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής πολύ έως πάρα πολύ χρήσιμο σαν μέσω εκπαίδευσης. 

Η μέση τιμή στην συχνότητα που θεωρείτε το μάθημα της εκπαιδευτικής 
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ρομποτικής χρήσιμο  είναι 85% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% 

σίγουροι. 

Γράφημα 18.Θα ήθελες είτε εσύ είτε το παιδί σου να ασχοληθεί με την εκπαιδευτική 

ρομποτική; 

 

Στο γράφημα 18  το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απαντάει στην 

συχνότητα 10 (34,8%) και 8(30,4%) και δείχνει ότι θα ήθελε είτε ο ίδιος είτε το 

παιδί του να ασχοληθεί με την εκπαιδευτική ρομποτική. Επίσης παρατηρούμε ότι  

είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτών που θέλουν ελάχιστα(2,2%) έως 

καθόλου(2,2%). Η μέση τιμή στην συχνότητα που θα ήθελε ο ερωτηθέντας να 

ασχοληθεί με την εκπαιδευτική ρομποτική  είναι 83% με ±5%, βάση της ανάλυσης 

είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 19. Είναι πιο εύκολη η μάθηση και κατανόηση μέσω της πρακτικής πάνω σε 

εκπαιδευτικά ρομπότ; 
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Στο γράφημα 19 οι περισσότεροι απάντησαν στην συχνότητα 6 και πάνω με 

μεγαλύτερα ποσοστά στις συχνότητες 8(24,4%) και 10(24,4%). Οι περισσότεροι 

από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η μάθηση και η κατανόηση είναι πολύ πιο 

εύκολη μέσω της πρακτικής πάνω σε ένα εκπαιδευτικό ρομπότ. Η μέση τιμή στην 

συχνότητα για το αν είναι πιο εύκολη η μάθηση και κατανόηση μέσω της 

πρακτικής σε εκπαιδευτικά ρομπότ  είναι 79% με ±5%, βάση της ανάλυσης 

είμαστε 95% σίγουροι. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον συντελεστή συσχέτισης δύο 

συντελεστών η ερώτηση 19 συνδέεται με την 26 καθώς το γεγονός ότι είναι πιο 

εύκολη η μάθηση και κατανόηση από την πρακτική σε εκπαιδευτικό ρομπότ 

κάνει τον καταναλωτή να θέλει να αγοράσει ένα τέτοιο αντικείμενο. 

 

Γράφημα 20. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι κάτι ενδιαφέρον και καινοτόμο; 

 

Στο γράφημα 20 οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν στις συχνότητες 8,9,10 με 

ποσοστά 26,1%, 26,1% και 37% αντίστοιχα , κάτι που μας δείχνει ότι οι 

ερωτηθέντες θεωρούν την Ε.Ρ. κάτι πολύ ενδιαφέρον και καινοτόμο. Η μέση τιμή 

στην συχνότητα που η εκπαιδευτική ρομποτική είναι κάτι ενδιαφέρον και 

καινοτόμο  είναι 87% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. Με 

βάση τον συντελεστή συσχέτισης δύο συντελεστών (correl) η ερώτηση 20 και 26 

συνδέονται άμεσα καθώς επειδή θεωρείτε κάτι ενδιαφέρον και καινοτόμο θα 

προσεγγίσει και τον καταναλωτή στο να το αποκτήσει αυτό το προϊόν. 
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Γράφημα 21. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι κάτι αδιάφορο και αναποτελεσματικό; 

 

Στο γράφημα 21 το μεγαλύτερο ποσοστό(60,9%) απάντησε καθόλου που μας 

δείχνει ότι οι ερωτηθέντες έχουν πολύ θετική άποψη για την εκπαιδευτική 

ρομποτική και δεν την θεωρούν αδιάφορη και αναποτελεσματική. Από την 

ανάλυση διαστημάτων εμπιστοσύνης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μέση 

τιμή στην συχνότητα που η εκπαιδευτική ρομποτική είναι αδιάφορη και 

αναποτελεσματική  είναι 22% με ±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

 

Γράφημα 22. Η χρήση ρομπότ βοηθάει στο να κατανοήσει κάποιος τις βασικές 

έννοιες του προγραμματισμού; 
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Στο γράφημα 22 τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων είναι στις συχνότητες 6 και 

πάνω και κυρίως στις συχνότητες 8 και 10 με ποσοστά 23,9% και 21,7% 

αντίστοιχα. Η χρήση ρομπότ επομένως βοηθάει , κατά την γνώμη των 

ερωτηθέντων, στην κατανόηση των βασικών εννοιών του προγραμματισμού σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό. Η μέση τιμή στην συχνότητα χρήσης ρομπότ για την 

κατανόηση βασικών εννοιών προγραμματισμού είναι 75% με ±5%, βάση της 

ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 23.Στη χώρα μας υπάρχει επαρκή ενημέρωση για την εκπαιδευτική 

ρομποτική; 

 

Στο γράφημα 23 το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε στην συχνότητα 3 με ποσοστό 

28,3% και γενικά οι απαντήσεις κυμαίνονται στις μικρότερες συχνότητες. Είναι 

φανερό ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν πως δεν υπάρχει επαρκή ενημέρωση στην 

χώρα μας για την εκπαιδευτική ρομποτική, κάτι το οποίο διαπιστώσαμε και στο 

γράφημα 10 που πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν γνώριζε 

αρκετά για την εκπαιδευτική ρομποτική. Η μέση τιμή στην συχνότητα για την 

επαρκή ενημέρωση στην εκπαιδευτική ρομποτική στην χώρα μας  είναι 38% με 

±5%, βάση της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. Χρησιμοποιώντας τον 

συντελεστή συσχέτισης δύο συντελεστών συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτής 

της ερώτησης με την 26 βλέπουμε ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκή 

ενημέρωση επηρεάζει στην αγορά του εκπαιδευτικού ρομποτικού παιχνιδιού. 
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Γράφημα 24. Μπορεί να βελτιώσει η εκπαιδευτική ρομποτική τον τρόπο εκμάθησης 

στα σχολεία; 

 

Στο γράφημα 24 τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι στις συχνότητες 6 και πάνω , με 

μεγαλύτερο στην συχνότητα 8(28,9%) και μετά στην 10(26,7%). Οι ερωτηθέντες 

θεωρούν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να βελτιώσει αρκετά τον τρόπο 

εκμάθησης στα σχολεία . Η μέση τιμή στην συχνότητα για την βελτίωση 

εκμάθησης στα σχολεία χάρη στην Ε.Ρ.  είναι 80% με ±5%, βάση της ανάλυσης 

είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 25.Η εκπαιδευτική ρομποτική κάνει τα παιδιά να ενδιαφερθούν 

περισσότερο για τον προγραμματισμό; 

 

Στο γράφημα 25 οι απαντήσεις επικεντρώνονται στις συχνότητες 6 και πάνω με 

μεγαλύτερο ποσοστό στην συχνότητα 10 με ποσοστό 28,9% και έπειτα στις 
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συχνότητες 7,8,9 με ποσοστά 17,8% στην κάθε συχνότητα. Συμφώνα με την 

γνώμη των ερωτηθέντων η εκπαιδευτική ρομποτική βοηθάει πολύ τα παιδιά να 

ασχοληθούν με τον προγραμματισμό, έναν κλάδο που έχει πολλές προοπτικές 

εξέλιξης και δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να δημιουργήσουν πολλά 

καινούργια πράγματα. Η μέση τιμή στην συχνότητα στο αν η Ε.Ρ. κάνει τα παιδιά 

να ενδιαφερθούν περισσότερο για τον προγραμματισμό  είναι 80% με ±5%, βάση 

της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. 

Γράφημα 26.Πόσο διατεθειμένος είστε να αγοράσετε κάποια εκπαιδευτική ρομποτική 

κατασκευή για εσάς ή για κάποιον άλλο; 

 

Στο  γράφημα 26 θέτουμε ένα βασικό ερώτημα για να δούμε το ενδιαφέρον του 

κοινού για την αγορά εκπαιδευτικής ρομποτικής κατασκευής , είναι θετικό ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων κυμαίνεται στις συχνότητες πάνω από το 

5 με μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων στην συχνότητα 10 με 24,4% και αμέσως 

μετά στη συχνότητα 7 με ποσοστό 15,6%. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες θα 

αγόραζαν μια εκπαιδευτική ρομποτική κατασκευή. Η μέση τιμή στην συχνότητα 

για το αν θα αγόραζαν κάποια εκπαιδευτική κατασκευή είναι 68% με ±5%, βάση 

της ανάλυσης είμαστε 95% σίγουροι. Επειδή στην ερώτηση 26 δίνουμε 

μεγαλύτερη βαρύτητα χρησιμοποιήσαμε και τον συντελεστή συσχέτισης δύο 

συνόλων δεδομένων (correl) , σε συσχέτιση και με άλλες ερωτήσεις βγάλαμε 

πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Συσχετίζοντας την ερώτηση 26 με την 25 είδαμε 

ότι το ποσοστό συσχέτισης είναι αρκετά υψηλό και το γεγονός ότι η ΕΡ κάνει τα 

παιδία να ενδιαφερθούν για τον προγραμματισμό παρακινεί κάποιον να 

αγοράσει ένα τέτοιο παιχνίδι. 
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Κεφάλαιο 6. 

 

Συμπεράσματα. 

 

Η έρευνα μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για να δούμε ποια είναι τα 

θετικά στοιχεία  και ποιες οι αδυναμίες των εκπαιδευτικών ρομποτικών 

παιχνιδιών , στις οποίες θα μπορούσε να επικεντρωθεί  μια εταιρεία 

κατασκευής είτε για να βελτιώσει κάποια παιχνίδια είτε για να προσεγγίσει 

περισσότερους καταναλωτές. 

 Η εκπαιδευτική ρομποτική στην χώρα μας δεν είναι ακόμα αρκετά 

διαδεδομένη σε αντίθεση με άλλες χώρες ,αυτό μπορούμε να το 

συμπεράνουμε και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων καθώς μεγάλο 

ποσοστό δεν γνωρίζει αρκετά και θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή ενημέρωση. Σε 

αυτό το σημείο γίνεται σαφές ότι μια εταιρεία που θέλει να αυξήσει τις 

πωλήσεις της πάνω στα εκπαιδευτικά ρομποτικά παιχνίδια θα πρέπει να 

επενδύσει πολύ στην διαφήμιση των προϊόντων και στην ενημέρωση του 

καταναλωτικού κοινού. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθεί και να τονίσει τα 

οφέλη και τα αποτελέσματα από την χρήση τέτοιων παιχνιδιών. 

Στην χώρα μας έχουν ξεκινήσει να γίνονται διαγωνισμοί πάνω στην ρομποτική 

και να χρησιμοποιούνται τα ρομποτικά παιχνίδια  στα σχολεία σαν μέσω 

εκπαίδευσης , με αυτό τον τρόπο βλέπουμε ότι οι μαθητές δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον στον προγραμματισμό και στις επιστήμες STEM. Οι ερωτηθέντες 

της έρευνας θεωρούν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική βοηθάει και είναι κάτι 

καινοτόμο, έχουν θετική άποψη για την χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

στα σχολεία και θα ήθελαν να αγοράσουν μια εκπαιδευτική ρομποτική 

κατασκευή.  

Κατόπιν συνέντευξης με επαγγελματίες στον χώρο των εκπαιδευτικών 

ρομποτικών παιχνιδιών έχει φανεί ότι ένας βασικός παράγοντας που θα 

πρέπει πλέον  να λάβουν υπ’ όψιν οι εταιρείες παραγωγής εκπαιδευτικών 

ρομποτικών παιχνιδιών είναι η αλλαγές που επιφέρει η πανδημία ( Covid-19) 

καθώς  οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού αλλάζουν και πρέπει να 
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γίνουν αναπροσαρμογές σε πολλά προϊόντα. Είναι ένα γεγονός που 

αναμφισβήτητα  έχει επηρεάσει την παγκόσμια αγορά και την ανθρωπότητα 

σε σημαντικό βαθμό, καθώς πλέον ο καταναλωτής προτιμάει να χρησιμοποιεί 

το διαδίκτυο και ακόμα και τα μαθήματα στα σχολεία γίνονται διαδικτυακά. 

Επίσης εντείνονται οι προσπάθειες για αποφυγή εξάπλωσης και λαμβάνονται 

συνεχώς νέα μέτρα. 
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Παράρτημα Α. 

Ερωτηματολόγιο. 
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