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• Σκοπός : Η ενασχόληση με την εκπαιδευτική 
ρομποτική και η σύνδεσή της με τα γνωστικά 
αντικείμενα του σχολικού περιβάλλοντος. 

 

• (Φυσική, Μαθηματικά, Τεχνολογία, Μηχανική, 
Γεωγραφία) 
 

 

 



Στόχοι 

• Ενασχόληση των μαθητών με την τεχνολογία, 
τον προγραμματισμό και τη φυσική. 

• Κατανόηση της αλληλεξάρτησης των 
επιστημών και της καθημερινής ζωής. 

• Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της 
επίλυσης προβλημάτων 

• Καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

• Απόκτηση δεξιοτήτων προγραμματισμού 

 



 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 

 

• Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ)  
προτείνουν για την σχολική οργάνωση όρους προσέγγισης 
όπως: 
– «διεπιστημονικότητα» 
– «διαθεματικότητα»  
– «ενιαιοποίηση» με διάχυση στην Ευέλικτη Ζώνη (Ματσαγγούρας, 2002 &  

ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 
Η μέθοδος project  και STEM στο σχολικό περιβάλλον: 

 
• Ορίζεται ως ομαδική διαδικασία μάθησης με ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών και  ανάληψη βιωματικών 
δράσεων. 

• STEM: Επιστήμες (Science), την Τεχνολογία (Technology), τη 
Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά (Maths) 
(Χατζηδημητρίου, 2015). 
 
 



 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ PROJECT 

 

• Οι δραστηριότητες διαμορφώθηκαν με γνώμονα τις  
θεωρίες: 

 

– Του  κονστρουκτιβισμού (Μπασέτας, 2009), 

– Της ανακαλυπτικής μάθησης (Κολιάδης, 1997; Giridharan, 
2012), 

– Της  πολλαπλής και της συναισθηματικής νοημοσύνης   
(Gardner, 2003)  

– Της κοινωνικής θεωρίας της γνωστικής ανάπτυξης /ΖΕΑ 
(Vygotsky, 1978) 

– Την ενσωμάτωση του βιωματικού και ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού (Κωνσταντινόπουλος, 2007). 

 

 

 



Πώς ξεκινήσαμε / Το κίνητρο  

1. Συμμετοχή σε έργα eTwinning σχετικά με 
STEM και STEAM 

2. Βιωματική προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειμένου της Φυσικής 

3. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ρομποτικής με 
άμεση εφαρμογή γνώσεων Φυσικής 
(Ενέργεια, Τριβή, Δυνάμεις) 

 



Διαδικασία 
• Προβληματισμός σε θέματα Φυσικής από ΦΕ 

του βιβλίου της Ε΄και ΣΤ ΄τάξης. 

• Καταγραφή υποθέσεων για αξιοποίηση του κιτ 
ρομποτικής. 

• Χωρισμός σε ομάδες και ανάληψη ρόλων 

• Κατασκευαστική δομή με Lego 
WeDo2.0/προγραμματισμός  

• Επιβεβαίωση/απόρριψη υποθέσεων 

 

 

 



Κιτ ρομποτικής 

• Μπαταρία/Hub 

 

 

 

• Κινητήρας 

 



Βιωματική προσέγγιση του γνωστικού 
 

 αντικειμένου της Φυσικής 
 

με κατασκευές Lego και  
 

προγραμματισμό 



1. Δυνάμεις 

• Φυσική Ε΄, ΤΕ, ΦΕ 2 και ΦΕ 4, σελ. 164-
166,168, 175-176 

  



Καταγραφή υποθέσεων 

Τι  κατασκευή 
μπορώ να κάνω 
για να μετρήσω 
τη δύναμη. 

 



Τι είπαν οι μαθητές 

• «- Να κάνουμε αυτοκίνητα και να δούμε πόσο 
τρέχουν. 

• - Το ίδιο θα τρέχουν αν είναι ίδια. 

• - Να το δούμε. 

• - Αν η μπαταρία είναι πιο παλιά μπορεί να 
μην τρέχουν το ίδιο.» (2019-20) 

 

 



Ας ελέγξουμε … το αποτέλεσμα 
 

      Κατασκευή ίδιων αυτοκινήτων 

1. Αγώνες ταχύτητας. 

 

 

2. Διελκυστίνδα  

 

3. Άσκηση δύναμης μεταξύ τους 















Συμπεράσματα με πειραματισμό 
 

• Κριτική σκέψη 

• Απόρριψη / Επιβεβαίωση υποθέσεων 

• Αλληλεπίδραση 

• Συνεργατική μάθηση /Επιστημονική 
κουλτούρα/ αυτορρύθμιση 

• Παιχνίδι 

 

 



Μια μικρή παρέκκλιση από τη Φυσική 
/ Κυκλοφοριακή αγωγή 





2. Τριβή 

• Φυσική Ε΄, ΤΕ, ΦΕ 5-7, σελ. 177-187 

 

Τριβή 

https://animoto.com/play/vOUYRnZquMiyuOCz8af9Ew


Καταγραφή υποθέσεων 

Από ποιους 
παράγοντες 
εξαρτάται η 
τριβή. 



Τριβή/πειραματισμοί 

• Στα αυτοκίνητα: 

• 1. Αξιοποιήστε διαφορετικά οδοστρώματα και 
μετρήστε χρόνο.  

• 2. Συγκρίνετε α απόσταση σε χρόνο. 

• 3. Αλλάξτε το βάρος (φέρον ή ελκόμενο)  

• 4. Αλλάξτε τα λάστιχα στους τροχούς. 

• 5. Συμπεριφορά σε λιπαρό οδόστρωμα. 

• 6. Συμπεράσματα. 

 



3.Ανανενώσιμες  πηγές ενέργειας 

• Φυσική ΣΤ, ΤΕ, ΦΕ 1, ΦΕ 12, σελ. 20-22, 45-46 

 



eTwinning project  / STEM-smart city 
 

 
 

• Βιοκλιματικό κτίριο/ μείωση ενεργειακών απωλειών 
• Σενάριο 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bEpOkiKDLMs


 Συμμετοχή στον Διαγωνισμό 
Ρομποτικής/ Σενάρια αξιοποίησης 

μορφών ενέργειας  

 
• Α) Τηλεκπαίδευση στο Αιγαίο 
• Σενάριο 

Τηλεκπαίδευση στο Αιγαίο
Τηλεκπαίδευση στο Αιγαίο
Τηλεκπαίδευση στο Αιγαίο
Τηλεκπαίδευση στο Αιγαίο


• Β) Εμπόριο αλατιού 

• Σενάριο 

https://www.youtube.com/watch?v=Wayz5BS5XGc&t=54s


Ηλιακή / Αιολική Ενέργεια 

• Κατασκευή ανεμογεννήτριας 

• Τοποθετήστε αισθητήρα απόστασης  

 

 

 

 

• Προγραμματισμός εικονικής πρόσπτωσης 
ηλιακής ενέργειας ή ύπαρξης αιολικής. 





 

ΟΦΕΛΗ 

 

•Ενεργοποίηση του μαθητή και μετατροπή του από παθητικό 
σχολικό μέλος σε δημιουργό. 

 

•Αναγνώριση της αλληλεξάρτησης των μελών των ομάδων . 

 

•Συνοικοδόμηση της γνώσης μέσω της ομαδικής δράσης, 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης . 

 

•Ανάπτυξη της κοινωνικής μάθησης μέσω συνομηλίκων 
(Αναγνωστοπούλου, 2001 & Ματσαγγούρας, 1995α). 

 

•Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, προγραμματισμού και 
παρατήρησης, επίλυσης προβλημάτων (Komis & Misirli, 2016).  

 

 



Χρήσιμα 

• https://education.lego.com/en-us/downloads 

 

• https://education.lego.com/en-us/lessons 

 

• https://wrohellas.gr/?s=webinars 

 

https://education.lego.com/en-us/downloads
https://education.lego.com/en-us/downloads
https://education.lego.com/en-us/downloads
https://education.lego.com/en-us/lessons
https://education.lego.com/en-us/lessons
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https://education.lego.com/en-us/lessons
https://wrohellas.gr/?s=webinars


 

 

 

 

Ευχαριστώ  για την προσοχή σας! 

 

Καλές δημιουργίες! 

 


