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Περίληψη& Λέξεις κλειδιά 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό να εντοπίσει το ποσοστό ενίσχυσης της 

κατανόησης της πυκνότητας και του μεγέθους των ρητών αριθμών και της 

διακριτότητας των φυσικών σε μαθητές Ε’ δημοτικού μέσα από μια μαθηματική 

ρομποτική δραστηριότητα. Στην δραστηριότητα αυτή, συμμετείχαν παιδιά σε ομάδες 

τριών ατόμων και κάθε φορά έδιναν έναν αριθμό που πίστευαν ότι χρειαζόταν το 

ρομπότ τους για να φτάσει σε κάποια σημάδια τα οποία είχαν οριστεί από την 

ερευνήτρια στο χαλί κίνησης του ρομπότ. Επιπλέον, συμπλήρωσαν δύο τεστ πριν και 

αμέσως μετά από την δραστηριότητα, τα οποία ορίστηκαν ως preκαι postτεστ 

αντιστοίχως με ισάριθμες ερωτήσεις που αφορούσαν την κατανόηση των δεκαδικών 

αριθμών. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας οι μαθητές σημείωσαν 

κάποια ελάχιστη βελτίωση στο ποσοστό σωστών απαντήσεων από preσε postτεστ 

καθώς επίσης την κατά περιπτώσεις μετακίνηση των απαντήσεών τους από λάθη 

μεγαλύτερης βαρύτητας σε λάθη μικρότερη βαρύτητας. Τα αποτελέσματα της 

ερευνητικής διαδικασίας συνδέονται με μια πρόταση  περεταίρω διερεύνησης της 

συστηματικής χρήσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο και 

την περεταίρω έρευνα των επιδόσεων των μαθητών σε βάθος χρόνου έπειτα από τη 

χρήση της. 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Ρητοί αριθμοί, Φυσικοί αριθμοί, Προκατάληψη των φυσικών αριθμών, Πυκνότητα 

των δεκαδικών αριθμών, Αξία θέσης των δεκαδικών αριθμών 
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Abstract & Keywords 

 

The main subject of the following research is a robotic mathematical activity which 

has as targets to enhance the understanding ability of rational numbers’ density and 

size and the distinctness of natural numbers. In this activity, participants had to give a 

number to their robot in order to guide it in some lines in the movement robot’s 

carpet. Furthermore, in that research participants took two tests before the activity and 

immediately after that. These two tests defined as pre and post test respectively. Both 

tests had same type and equal cardinality of questions. Results of the research as they 

came of previous two tests showed that participants gave more right answers from pre 

to post test. Alongside students also moved their answers from higher gravitational 

mistakes to lower gravitational mistakes. As a result of these we made a purpose to 

see in the future if a regular use of educational robotics can provide better results in 

understanding of mathematics and generally. 

Keywords: 

Rational numbers, Natural numbers, Natural number bias, Rational number density, 

Rational number position value 
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Εισαγωγή-Θεωρητική τεκμηρίωση του ζητήματος 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε 

θέματα που αφορούν τους ρητούς αριθμούς και τα οποία πραγματεύεται η παρούσα 

μελέτη. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τη θεωρία της δραστηριότητας. 

Τεκμηριώνεται η επιλογή της χρήσης της ρομποτικής στην εν λόγω έρευνα και τα 

χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ρομποτικής γενικότερα. Έπειτα, σημειώνονται τα 

ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις και πραγματοποιείται σύνδεση 

της παρέμβασης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) της Ε΄ δημοτικού  και των 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

Δυσκολίες των μαθητών. 

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους ρητούς αριθμούς οι οποίες όπως πολλά 

εμπειρικά δεδομένα έχουν αποδείξει οφείλονται στη χρήση «εναλλακτικών 

ερμηνευτικών πλαισίων» (Christou, 2009). Στην παρούσα μελέτη θα γίνει λόγος για 

τις δυσκολίες που σχετίζονται με την δυσκολία της κατανόησης της πυκνότητας των 

ρητών αριθμών, της διακριτότητας και του μεγέθους. 

H πυκνότητα των αριθμών μπορεί να οριστεί ως εξής: Ανάμεσα σε δύο 

διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς (π.χ. 5 και 6) δεν υπάρχει κανείς άλλος φυσικός 

αριθμός (διακριτότητα του συνόλου των φυσικών αριθμών). Αντίθετα ανάμεσα σε 

κάθε ζευγάρι αριθμών υπάρχουν άπειροι ρητοί αριθμοί (πυκνότητα του συνόλου των 

ρητών αριθμών) Vamvakoussi, VanDooren, Verschaffel, 2012). Έχει ποικίλως 

τεκμηριωθεί ότι η ιδιότητα της πυκνότητας των δεκαδικών αριθμών είναι δύσκολο να 

κατανοηθεί από παιδιά της πρώτης σχολικής και σχολικής ηλικίας. (Hannula, 

Pehkonen, Maijala, & Soro, 2006; Hartnett & Gelman, 1998; Menrenluoto & 

Lehtinen, 2002; Smith et al., 2005; Vamvakoussi&Vosniadou, 2004. 2010; 

Vamvakoussi, Christou, Mertens, & Van Dooren, 2011 ό.α. στο Vamvakoussi et 

al.,2012: 346).  

Η διακριτότητα είναι η ιδιότητα που χαρακτηρίζει τη δομή του συνόλου των 

φυσικών αριθμών (K.P. Christou, 2009). Η δυσκολία κατανόησης της από τη μεριά 

των μαθητών ελλοχεύει την δυσκολία κατανόησης της πυκνότητας των δεκαδικών 

αριθμών. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε δύο εν σειρά φυσικούς αριθμούς δεν 

υπάρχει άλλος φυσικός (π.χ. ανάμεσα στο 3 και στο 4 δεν υπάρχει κάποιος άλλος 

φυσικός αριθμός). Αντίθετα ανάμεσα σε δύο φαινομενικά εν σειρά ρητούς αριθμούς 
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υπάρχει άπειρο πλήθος δεκαδικών αριθμών (π.χ. ανάμεσα στο 0,5 και στο 0,6 υπάρχει 

άπειρο πλήθος δεκαδικών αριθμών).  

Μια άλλη διαφορά ανάμεσα στους φυσικούς και τους δεκαδικούς είναι στη 

συμβολική τους αναπαράσταση. Στους φυσικούς αριθμούς το μέγεθος του αριθμού 

αυξάνεται όσο αυξάνονται και τα ψηφία του (π.χ. 2<22<222<2222 κ.ο.κ.). Δεν 

συμβαίνει το ίδιο με τους ρητούς αριθμούς (π.χ. 2,6>0,26>0,026>0,0026 κ.ο.κ.).  

Κάποιες από τις δυσκολίες των μαθητών μπορεί να ερμηνευτούν από την 

προκατάληψη των μαθητών για τους φυσικούς αριθμούς (Van Hoof, Vandewalle, 

Verschaffel, Van Dooren, 2014). Ως προκατάληψη των φυσικών αριθμών (natural 

number bias) ορίζεται ως η τάση απόδοσης ιδιοτήτων των φυσικών αριθμών σε 

ρητούς. Το ίδιο πόρισμα φαίνεται να προκύπτει και από έρευνα στο αντικείμενο της 

γνωστικής-αναπτυξιακής ψυχολογίας και της διδασκαλίας των μαθηματικών 

σύμφωνα με την οποία επανειλημμένα έχει παρουσιάσει πως ο κύριος παράγοντας 

της δυσκολίας της μάθησης των ρητών αριθμών έγκειται στην λανθάνουσα απόδοση 

κανόνων των φυσικών αριθμών στους ρητούς. Αυτό το φαινόμενο όπως 

επισημαίνεται  συνδέεται με «προκατάληψη του φυσικού αριθμού» («whole number 

bias») (Ni&Zhou, 2005). 

Συγκεκριμένα, στη δυσκολία της κατανόησης του ιδιότητας του μεγέθους των 

ρητών αριθμών ξεκινά από την «λανθασμένη εφαρμογή των ιδεών των φυσικών 

αριθμών» σύμφωνα με τον John, Van de Walle, ο οποίος επίσης σημειώνει πως αυτό 

στη συνέχεια οδηγεί στο ότι: «Ορισμένα παιδιά σχηματίζουν αργότερα την ιδέα ότι 

τα ψηφία στην άκρη δεξιά αντιπροσωπεύουν πολύ μικρούς αριθμούς. Στην συνέχεια 

θεωρούν λανθασμένα τους αριθμούς με τα περισσότερα ψηφία μικρότερους. Και τα 

δύο λάθη αντικατοπτρίζουν την έλλειψη εννοιολογικής κατανόησης της δομής των 

δεκαδικών αριθμών.» (Van de Walle, 2007). 

Ωστόσο, πέρα από την προκατάληψη των φυσικών αριθμών εμπόδιο στην 

κατάκτηση των μαθηματικών εννοιών είναι η κατασκευή εναλλακτικών 

ερμηνευτικών πλαισίων από την μεριά των παιδιών. Ως «εναλλακτικό ερμηνευτικό 

πλαίσιο» ορίζεται η ερμηνεία κάποιας μαθηματικής έννοιας που αποκλίνει από 

χαρακτηρισμένο «μαθηματικά ορθό» (Christou, 2009).Έρευνες έχουν δείξει στο 

επίπεδο της στοιχειώδους εκπαίδευσης τα παιδιά χρησιμοποιούν ανεπίσημες και 

εναλλακτικές μεθόδους στην επίλυση προβλημάτων (Ginsburg, 1975; 
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Carpenter&Moser, 1981 ό.α. Booth, 1988: 305). Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν 

ακόμα προκύψει και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές του δημοτικού 

σχολείου (Booth, 1981; Petitto, 1979 ό.α. L.R. Booth, 1988: 305). 

Η διευκόλυνση των μαθητών στις προαναφερθείσες δυσκολίες μπορεί να 

ενισχυθεί μέσα από την προσπάθεια ενίσχυσης της ανάπτυξης πολλαπλών 

προοπτικών ή/και με περισσότερων και αφηρημένων επεξηγηματικών πλαισίων 

(Vosniadou&Verschaffel, 2004; ό.α. Christou, 2009: 63). Εδώ πλέον γίνεται λόγος 

για εννοιολογική αλλαγή. «Η εννοιολογική αναφέρεται στην αλλαγή  του νοήματος 

μιας έννοιας και όχι στην αντικατάσταση μιας νέας από μια άλλη.» (Arabatzis & 

Kindi (2008); Vamvakoussi & Vosniadou (2004); ό. α. Christou, 2009: 63). 

Η ερμηνεία των δυσκολιών αυτών μπορεί να συνδέεται ωστόσο και πολλούς 

άλλους παράγοντες για τους οποίους δεν θα γίνει εκτενής περιγραφή στην παρούσα 

μελέτη. Ενδεικτικά, παρατίθεται ο κοινωνικός παράγοντας που σχετίζεται με την 

καλλιέργεια αρνητικών στάσεων σχετικά με τα μαθηματικά. 

Η Ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών 

Μελετώντας τις δυσκολίες των μαθητών με τους ρητούς αριθμούς δημιουργείται η 

ανάγκη της ενίσχυσης της κατανόησης των μαθητών στους ρητούς αριθμούς στους 

οποίους συναντώνται οι δυσκολίες που αναλύθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. 

Ως κατανόηση μπορεί να οριστεί «το μέτρο της ποιότητας και της ποσότητας των 

συνδέσεων μιας ιδέας με τις προϋπάρχουσες ιδέες. Δεν είναι μια πρόταση του όλα ή 

τίποτα. Εξαρτάται από την ύπαρξη κατάλληλων ιδεών και από τη δημιουργία νέων 

συνδέσεων». (Backhouse, Haggarty, Piere, & Stratton, 1992. Davies, 1986. Hiebert & 

Carpenter, 1992. Janvier, 1987. Schroeder & Lester, 1989; ό. α. Van de Walle, 2007: 

62). Πιο συγκεκριμένα μια ιδέα θεωρείται πως έχει κατανοηθεί όταν είναι σε θέση να 

συνδεθεί με ένα πλήθος άλλων υπαρκτών ιδεών σε ένα λογικό δίκτυο εννοιών και 

διαδικασιών. (Van de Walle, 2007). Οι Hiebert & Carpenterαναφερόμενοι σε αυτές 

τις συνδέσεις της κατανόησης κάνουν λόγο για «ιστούς» αλληλοσχετιζόμενων 

εννοιών(Hiebert&Carpenter, 1992). 

Θεωρία δραστηριότητας 

Ως δραστηριότητα ορίζεται ένα σύστημα όπου το υποκείμενο «ενεργεί»  πάνω σε ένα 

αντικείμενο με έναν επιθυμητό στόχο (Leont’ ev, 1979). Η δραστηριότητα 

αποτελείται από τρία επίπεδα(Jaworski-Goodchild, 2006). Στο πρώτο επίπεδο 
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ανήκουν οι  ενέργειες μέσα από τις οποίες υποδηλώνονται τα κίνητρα της 

δραστηριότητας. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό στο οποίο κάθε ενέργεια 

αντιστοιχείται σε ένα σαφή, συγκεκριμένο και αξιολογήσιμο στόχο. Και στο τρίτο 

επίπεδο ανήκουν οι διαδικασίες οι οποίες αποτελούν τα μέσα πραγματοποίησης της 

επιδιωκόμενης δράσης και συνδέονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

πραγματοποιούνται οι ενέργειές της (Γκαράνη, 2010). 

Σύμφωνα με την θεωρία της δραστηριότητας (Activity theory) σημαντικό 

ρόλο στη διεκπεραίωση της εκάστοτε δράσης λαμβάνουν τα εργαλεία. Τα εργαλεία 

λαμβάνοντας ρόλο «διαμεσολαβητικού μέσου», οδηγούν το υποκείμενο της μάθησης 

(π.χ. μαθητές) στην εκπλήρωση του επιδιωκόμενου στόχου, ο οποίος στην περίπτωση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η γνώση (αντικείμενο). Τα εργαλεία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε επιμέρους κατηγορίες: τα «φυσικά» και τα «νοητά». Ως 

«φυσικά» ορίζονται τα εργαλεία που σχετίζονται με τη διαχείριση αντικειμένων, ενώ 

ως «νοητά» ορίζονται οι διεργασίες, οι κανόνες ή ρόλοι που επηρεάζουν τον τρόπο 

συμπεριφοράς.( Γκαράνη, 2010). 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια κατασκευής δραστηριότητας με 

σκοπό τη δημιουργία μιας μαθηματικής εμπειρίας σε ρεαλιστικό πλαίσιο που έχει 

νόημα (κίνητρα) για τα υποκείμενα της μάθησης με σκοπό την ενίσχυση της 

κατανόησης της έννοιας των ρητών αριθμών και ιδιαίτερα της πυκνότητά τους 

(στόχος).Η προσπάθεια πραγματοποίησης συνδέσεων ανάμεσα στις προϋπάρχουσες 

εναλλακτικές ιδέες των παιδιών που σχετίζονται με τους ρητούς αριθμούς με το 

επιστημονικό γνωστικό περιεχόμενό τους, επιλέχθηκε να προσεγγιστεί με την 

κατασκευή μιας μαθηματικής ρομποτικής δραστηριότητας στην οποία οι 

συμμετέχοντες αλληλεπιδρώντας με το ρομπότ (ενέργειες) θεωρήθηκε ότι θα 

επιτύγχανε ιδανικότερες συνθήκες ενίσχυσης της κατανόησης του επικείμενου 

γνωστικού περιεχομένου. 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά (μαθηματικές 

δραστηριότητες) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με τις 

γνωστικές τους απαιτήσεις (Smith & Stein, 1998). Το πρώτο επίπεδο σχετίζεται με 

την απομνημόνευση και κατατάσσεται στις χαμηλές γνωστικές απαιτήσεις. Το 

δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στις δραστηριότητες οι οποίες δεν διαμορφώνουν 

συνδέσεις μεταξύ των περιεχομένων των υπό διαπραγμάτευση εννοιών και 
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κατατάσσεται στις χαμηλές γνωστικές απαιτήσεις. Στο τρίτο επίπεδο γίνεται λόγος 

για δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν διαδικασίες συνδέσεων μεταξύ των υπό 

διαπραγμάτευση εννοιών και του νοήματός τους και κατατάσσεται στις υψηλές 

γνωστικές απαιτήσεις. Τέλος, το τέταρτο επίπεδο σχετίζεται με τη γνωστική 

λειτουργία: «κάνοντας μαθηματικά» («doing mathematics»). Η δραστηριότητα που 

εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη ανήκει στο τέταρτο επίπεδο: «κάνοντας 

μαθηματικά» («doing mathematics») , στην οποία οι μαθητές σκέφτονται και δρουν 

με μαθηματικό τρόπο. Το επίπεδο αυτό είναι υψηλό γνωστικά (Smith & Stein, 1998). 

Οι Steinκαι Smith (1998), κάνοντας λόγο για την επιλογή της κατάλληλης 

μαθηματικής δραστηριότητας ισχυρίζονται πως ο εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να 

ξεκινά από την επιλογή μιας δραστηριότητας που ανήκει σε υψηλό γνωστικό επίπεδο 

από την στιγμή που στόχος του είναι να καταφέρει να αξιοποιήσει την ικανότητα των 

μαθητών να σκέφτονται και να αιτιολογούν. 

 

Εικόνα 1: Διαγραμματική απεικόνιση των τεσσάρων γνωστικών επιπέδων των μαθηματικών δραστηριοτήτων 
(Smith&Stein, 1998) 

 

Η χρήση της ρομποτικής 

Αφετηρία για διερεύνηση της ρομποτικής και της χρήσης της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  αποτέλεσε το υπό κατασκευή εκπαιδευτικό «videogame» rNNG (rational 

Number Navigation Game). Σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες έχουν να κατευθύνουν ένα 

μηχάνημα επισκευής κάποιου σωλήνα ο οποίος έχει υποστεί κάποιες φθορές σε 

1ο επίπεδο: 
Απομνημόνευσης

2ο επίπεδο: Διαδικάσίες 
χωρίς συνδέσεις με τις 
έννοιες που αφορούν ή το 
νόημά τους.

3ο επίπεδο: Διαδικασίες με 
συνδέσεις με τις έννοιες που 
αφορούν και το νόημά τους.

4ο επίπεδο: "κάνοντας 
μαθημάτικά"
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κάποια συγκεκριμένα σημεία. Ο σωλήνας αυτός είναι η νοητή αναπαράσταση του 

εργαλείου της αριθμογραμμής. Το rNNG είναι παιχνίδι με στόχο να αναπτύξει την 

κατανόηση των ρητών αριθμών. (Christou, McMullen,Van Dooren, W., Verschaffel, 

Lehtinen,  2015). 

Αποτελέσματα πιλοτικών ερευνών που σχετίζονται με την χρήση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο δείχνουν ότι κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να μεταφέρουν το θεωρητικό πλαίσιο του 

μαθήματος στην πράξη δομώντας την γνώση μέσα από την έρευνα, τη δοκιμή και την 

απόρριψη (Νικολός et al, 2008; Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2008; 

Ελευθεριώτη et al, 2010) 

 Η δραστηριότητα της παρούσας μελέτης είναι μια μαθηματική ρομποτική 

δραστηριότητα με την χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου Lego Mindstorm Ev3. Η 

έρευνα και το έργο του Papert (1980) που σχετίζεται με την διαμόρφωση μιας 

γλώσσας προγραμματισμού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο αυτόνομο 

από παιδιά μικρής ηλικίας (Papert, 1980)αποτέλεσε το πλαίσιο της συνεργασίας της 

LEGO Corporation, του Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab και 

της National Instruments με σκοπό την κατασκευή αυτού του εκπαιδευτικού 

εργαλείου (Martin et al , 2000; Χρυσανθακόπουλος, 2014).  

 Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η εκπαιδευτική ρομποτική ως μέσο 

προσέγγισης του γνωστικού περιεχομένου της παρούσας μελέτης σχετίζεται με τις 

πολυδύναμες δυνατότητες του παρόντος εργαλείου στην ενίσχυση της μαθηματικής 

γνώσης. Όπως υποστήριξε ο Papert (1980), η παρουσία του υπολογιστή μπορεί να 

θέσει μια πιο ανθρώπινη σχέση με το αντικείμενο των μαθηματικών (Papert,1980). 

Επιπλέον, είναι σε θέση να συνδέσει την τυπική μαθηματική γλώσσα με τον απτό 

κόσμο. Ο Martin Hughes υποστήριξε ότι: «Τα παιδιά έχουν ανάγκη να αναπτύξουν 

συνδέσεις –ή τρόπους μετάφρασης- ανάμεσα στη νέα γλώσσα και στη δική τους 

συγκεκριμένη γνώση. Αυτές οι μεταφράσεις είναι σημαντικές στην κατανόηση των 

μαθηματικών» (Hughes, 2002).Η σύνδεση αυτή στην παρούσα δραστηριότητα 

επιτυγχάνεται μέσα από μια μαθησιακή διαδικασία που πραγματώνεται στα πλαίσια 

μιας αλληλεπιδραστικής αμφίδρομης ανατροφοδότησης που ευνοεί την ομαδική 

συζήτηση, την συλλογική προσπάθεια και την ανταλλαγή απόψεων και 

επιχειρημάτων (Κολέζα, 2009). Με άλλα λόγια, εφαρμόζονται κάποιες από τις αρχές 
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της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης η οποία ορίζεται ως η διδασκαλία των 

μαθηματικών μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις οι οποίες έχουν νόημα για τα παιδιά 

(Κολέζα, 2009). 

 Η νοηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής για τα παιδιά πέρα από το 

απτό ρεαλιστικό πλαίσιο επιτυγχάνεται και μέσα από τον παιγνιώδη χαρακτήρα της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής (LEGO Education, 2016). Η αντιμετώπιση του 

εκπαιδευτικού ρομπότ ως παιχνίδι από την μεριά των παιδιών είναι σε θέση να 

καλλιεργήσει ιδανικότερες συνθήκες μάθησης. Η χαρά του παιχνιδιού είναι σε θέση 

να κινητοποιήσει τους μαθητές περισσότερο από υλικές και λογικές αμοιβές 

(DeMarco 2001; Gardner, Csikszentmihalyi & Damon 2001; Greene 1995; 

Mooney&Cole 2000; Thomas, 2000; ό.α. Κοκκίδου, 2014: 73). Η προσπάθεια 

ενίσχυσης μέσα από έναν παιγνιώδη τρόπο προκειμένου να υπάρξουν μαθησιακά 

αποτελέσματα σε ένα δύσκολο γνωστικά αντικείμενο έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, 

η συνιστώσα της χαράς στο σχολείο επιτυγχάνεται και μέσα από τον χαρακτήρα της 

δημιουργικής σκέψης της δραστηριότητας μιας και πρόσφατα ερευνητικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι: «οι πρωτοβουλίες που προωθούν τη δημιουργικότητα 

στο σχολείο συμβάλλουν στην ευτυχία των μαθητών» (McLennan&Steward, 2014 

ό.α. Δημητρίαδου, 2016). 

 Οι νοηματοδοτημένες ρεαλιστικές καταστάσεις στις οποίες τα παιδιά 

καλούνται να ανταποκριθούν δίνουν τον χαρακτήρα της βιωματικής μάθησης στην 

δραστηριότητα. Η βιωματική μάθηση βασίζεται στην αντίληψη της σύνδεσης της 

επιστήμης με τη ζωντανή, καθημερινή εμπειρία του ανθρώπου μιας και η 

αντικειμενική ύπαρξη της γνώσης δεν μπορεί να βρίσκεται έξω από τα βιώματα και 

τις εμπειρίες του υποκειμένου της μάθησης (Κ. Δημητριάδου, 2016). Στην παρούσα 

δραστηριότητα συντελούνται βιωματικές συνθήκες μάθησης μέσα από την 

αλληλεπίδραση των παιδιών με το εκπαιδευτικό εργαλείο (ρομπότ) και την εφαρμογή 

της επιστημονικής γνώση που έχουν κατανοήσει την διαδικασία αυτή. Η βιωματική 

μάθηση και διδασκαλία στηρίζεται στην πραγμάτωση της μάθησης μέσα από τη 

διαδικασία της αντίληψης (Gibson&Pick, 2005 ό.α. Δημητριάδου, 2016). 

Η εκπαιδευτική ρομποτική 

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια νέα μέθοδος προσέγγισης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και οι μελέτες στο αντικείμενο της είναι ακόμα περιορισμένες. Ωστόσο, 
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κάποια εγχειρήματα προσέγγισης δείχνουν πως οι ρομποτικές δραστηριότητες στις 

οποίες εμπεριέχεται κατασκευή και προγραμματισμός είναι σε θέση να ενισχύσουν τα 

παιδιά στην κατασκευή εννοιών-εργαλείων και μηχανισμών που σχετίζονται με το 

«πώς μαθαίνω», μιας και τα παιδιά εμπλεκόμενα σε συνεργατικές δραστηριότητες 

καλούνται να συζητήσουν και να επιχειρηματολογήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και 

με τους εμπλεκόμενους ενήλικες τις επιλογές τους (Χρονάκη & Κούριας, 2011). Ο 

μηχανισμός «πώς μαθαίνω» σχετίζεται με τις μεταγνωστικές δεξιότητες της 

γνωστικής αυτορρύθμισης ως προς την εξέταση των ενεργειών που προβαίνει το 

υποκείμενο της μάθησης (μαθητής) για να κατακτήσει το γνωστικό περιεχόμενο 

(Κωσταρίδου &Ευκλείδη, 2005) 

Αν γινόταν μια προσπάθεια να μεταφέρουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

της εκπαιδευτικής ρομποτικής θα ήταν ίσως δυνατόν να διακριθούν σε δύο γενικές 

συνιστώσες: την κατασκευή και τον προγραμματισμό. (LEGO education, 2016). Η 

πρώτη έχει να κάνει με την τοποθέτηση των εξαρτημάτων σε τέτοια θέση που να 

μπορεί η τελική τους μορφή να εκτελέσει μέσα από μια εντολή την επιθυμητή 

διεργασία. Είναι φανερό πως σε αυτή την συνιστώσα της κατασκευής, ενυπάρχουν τα 

στοιχεία της φαντασίας και της δημιουργικότητας, τα οποία μέσα από τη 

συστηματική ενασχόληση καλλιεργούνται και διευρύνουν τη σκέψη των μαθητών για 

να μπορέσουν να κατανοήσουν και στη συνέχεια έννοιες με δύσκολο 

περιεχόμενο(LEGO Education, 2016). Η σημασία της φαντασίας και της 

καλλιέργειας της τονίστηκε πολύ εύστοχα και από τον Ευγένιο Τριβιζά σε μια ομιλία 

του στο TEDx Athens με θέμα: «Let’s imagine» στην οποία μέσα σε αλλά σημείωσε 

πως: «η φαντασία δεν είναι ένα λογοτεχνικό εργαλείο αλλά ένα παναθρώπινο όπλο 

μέσα από το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ερμηνεύσει τον κόσμο που ζει. Αν η 

φαντασία καταδυναστευτεί και αποδυναμωθεί ήδη από την ηλικία του δημοτικού 

σχολείου για χάρη της ενίσχυση των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος , τι 

θα συμβεί άραγε όταν τα παιδιά θα κληθούν να φανταστούν το ηλεκτρόνιο;» (TEDx 

Athens E. Trivizas, 2013). Με βάση τα παραπάνω, πως η εκπαιδευτική ρομποτική 

είναι σε θέση να καλλιεργήσει την φαντασία των παιδιών ενεργοποιώντας τα κίνητρα 

τους μέσω χρήσης εργαλείων που δίνουν την δυνατότητα πρωτοβουλίας στους 

μαθητές. Στην παρούσα έρευνα ωστόσο, λόγου του περιορισμένου χρόνου και του 

πολύ συγκεκριμένου σκοπού, δεν εμπεριείχε καμιάς μορφής κατασκευαστικό έργο. 
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 Μέσα από τη δεύτερη συνιστώσα, τον προγραμματισμό, τα παιδιά 

καλούνται να θέσουν σε μια σειρά ένα σύνολο εντολών στην ρομποτική τους 

κατασκευή με σκοπό να είναι πραγματοποιήσιμο το επιθυμητό κινητικό αποτέλεσμα. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούν τη δημιουργική τους σκέψη η οποία 

αποτελεί πτυχή της κριτικής σκέψης. Δημιουργική σκέψη ορίζεται από την Halpern: 

«ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών που καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα ή ένα 

προϊόν το οποίο είναι ασύνηθες, κατάλληλο και αποτελεσματικό» (Halpern, 1999: 

262 ό.α., Κ. Δημητριάδου 2016). Η προγραμματιστική ικανότητα εκφράζεται μέσα 

από την επινοητικότητα, το σχεδιασμό και τη σύνθεση ιδεών με υπόβαθρο την 

προϋπάρχουσα γνώση και τις αισθητηριακά πορίσματα που προκύπτουν μέσα από 

στρατηγική της δοκιμής και του λάθους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 

συνθήκες στο μαθητή να αναπτύξει πρωτότυπες αντιδράσεις που προάγουν την 

μάθηση (Κ. Δημητριάδου, 2016). 

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους (LEGO® Education) η χρήση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής και των συγκεκριμένων ρομπότ στα πλάνα διδασκαλίας, 

όσο αφορά τα μάθημα των μαθηματικών, ωθεί στη δημιουργία ενός διασκεδαστικού 

και ενδιαφέροντος πλαισίου που είναι πολύ δύσκολο να αποτύχει. Οι κατασκευαστές 

υποστηρίζουν στην ιστοσελίδα τους στο εδάφιο που ασχολείται με τη σύνδεση  του 

μαθήματος των μαθηματικών με την εκπαιδευτική ρομποτική, για το δημοτικό 

σχολείο στο μάθημα των μαθηματικών, χρησιμοποιώντας οι μαθητές αυτά τα 

εκπαιδευτικά ρομπότ τα οποία έχουν την οικεία σε αυτούς μορφή παιχνιδιού, 

μπορούν πολύ πιο εύκολα να ενθαρρυνθούν και να κινητοποιηθούν για να σκεφθούν, 

να μιλήσουν και να γράψουν σε ότι αφορά σε σχέση με τα μαθηματικά (LEGO 

education, 2016).  Η δασκάλα Emma Grand-King του δημοτικού σχολείου στο 

Birchfield στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησε την εκπαιδευτική ρομποτική ως 

μέσω διδασκαλίας των μαθηματικών στην τάξη της και διαπίστωσε όπως η ίδια 

δηλώνει στο site της LEGO® Education, πώς η χρήση των ρομπότ αυτών ενδυνάμωσε 

την αυτοπεποίθηση των μαθητών όσο αφορά τα μαθηματικά (LEGO education, 2016) 

Επίσης, όπως η ίδια σημειώνει, φάνηκε να καλλιεργήθηκαν οι ικανότητες τους σε ό,τι 

αφορά τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων.  

Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα και Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

Η παρούσα δραστηριότητα εκπονήθηκε σε μαθητές της Ε΄ δημοτικού. Για την 

υλοποίηση της παρέμβασης έγινε προσπάθεια το αντικείμενο μελέτης της να είναι 
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άρρηκτα συνδεδεμένο με τις θεματικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος της 

εν λόγω τάξης στο μάθημα των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε 

σύνδεση με τη θεματική ενότητα: του Διαθεματικού Ενιαίου Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) της Ε΄ δημοτικού (ΥΠΕΥΘ. ΠΑΙΔΑΩΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, 2001)  «Αριθμοί και πράξεις: Δεκαδικοί αριθμοί, γραφή, ονομασία, 

διάταξη» και μάλιστα με τους στόχους της συγκεκριμένης ενότητας: «Να 

παρεμβάλλουν δεκαδικούς ανάμεσα σε δεκαδικούς ή φυσικούς. Να χρησιμοποιούν 

δεκαδικούς αριθμούς για να εντοπίζουν θέσεις σε αριθμογραμμή. Να διατάσσουν 

δεκαδικούς αριθμούς από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, και αντίστροφα.». Ο 

πρώτος και ο δεύτερος στόχος συγκεκριμένα σχετίζονται με την πυκνότητα των 

δεκαδικών και των φυσικών αριθμών, ενώ ο τρίτος στόχος από τους παρατιθέμενους 

σχετίζεται με το μέγεθος.  

Από την πρώτη εφαρμογή Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 1983 μέχρι και το τελευταίο σύγχρονο 

πιλοτικό Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ, 2010; ό.α. Μπράτιτσης, 2013: 

111-112), ερχόμαστε πια στην χρήση του εκπαιδευτικού ρομπότ ως εργαλείου 

υποστήριξης μάθησης. 

Το μοντέλο ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση που θα μπορούσε να περιγράψει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εν λόγω ρομποτική μαθηματική δραστηριότητα 

είναι: «Ως εργαλείο υποστήριξης μάθησης (διαδικασία μάθησης, καινοτομικές 

διαθεματικές δραστηριότητες): υλοποίηση της μάθησης μέσω των Τ.Π.Ε. με 

δραστηριότητες ενταγμένες στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Α.Π.» (ΥΠΕΥΘ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, 2008). 

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάποια πλεονεκτήματα της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ρομπότ ως 

εργαλείου υποστήριξης της μάθησης στην παρούσα ερευνητική μελέτη. α) Το παρόν 

εργαλείο διαμορφώνει ένα αυθεντικό (ρεαλιστικό) εκπαιδευτικό περιβάλλον με  τη 

χρήση νοηματοδοτημένων περιστάσεων για τους μαθητές. β) Παράλληλα δημιουργεί 

συνθήκες συνεργατικής, βιωματικής και δημιουργικής μάθησης μια και πρόκειται για 

μια ομαδικής δραστηριότητα στην οποία τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν, να 

ανταλλάξουν απόψεις, να προβληματιστούν να δοκιμάσουν και να επαληθεύσουν ή 

να απορρίψουν τις αρχικές τους σκέψεις μέσα από την αλληλεπίδραση τους με το 
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εκπαιδευτικό ρομπότ. γ) Τέλος, όλη αυτή η διαδικασία ενισχύεται μέσα από την 

παροχή από ένα αυθεντικό περιβάλλον προσομοίωσης του νοητού εργαλείου της 

αριθμογραμμής μέσα από το οποίο οι μαθητές ανακαλύπτουν επί του πρακτέου τις 

μαθηματικές έννοιες που πραγματεύονται. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις τις έρευνας 

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε σε τεστ που έγιναν  πριν και μετά την 

παρέμβαση, καθώς και στις καταγραφές της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της δραστηριότητας.  Τα ερευνητικά ερωτήματα που αποτέλεσαν την 

αφετηρία και τον κατευθυντήριο άξονα για το σχεδιασμό της έρευνας ήταν:  

 Πόσο η μαθηματική ρομποτική δραστηριότητα κατάφερε να ενισχύσει την 

κατανόηση των ρητών αριθμών σε μαθητές Ε΄ δημοτικού; 

 Σε ποιο βαθμό κατανοούν οι μαθητές την έννοια του μεγέθους και τη δομή 

των ρητών αριθμών και πώς θα επιδράσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα σε 

αυτή την κατανόηση; 

 Για τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, οι υποθέσεις τις ερευνήτριας 

έχουν ως εξής: 

α) Η μαθηματική ρομποτική δραστηριότητα θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην 

κατανόηση των ρητών αριθμών πετυχαίνοντας μεγαλύτερα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων στο postτεστ από το pre τεστ. 

β) Η κατανόηση των μαθητών στο ερώτημα που αφορά την πυκνότητα των 

δεκαδικών αριθμών θα αυξηθεί από τη μετακίνηση τόσο από: 1) λάθος απάντηση σε 

σωστή και 2) λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας σε λάθος μικρότερης βαρύτητας. 

γ) Η κατανόηση των μαθητών στο ερώτημα που αφορά τη διακριτότητα των φυσικών 

αριθμών θα αυξηθεί από τη μετακίνηση τόσο από: 1) λάθος απάντηση σε σωστή και 

2) λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας σε λάθος μικρότερης βαρύτητας.  

δ) Η κατανόηση των μαθητών στο ερώτημα που αφορά το μέγεθος των ρητών 

αριθμών θα αυξηθεί από τη μετακίνηση τόσο από: 1) λάθος απάντηση σε σωστή και 

2) λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας σε λάθος μικρότερης βαρύτητας. 
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Ερευνητικοί στόχοι 

Η στοχοθεσία της παρούσας έρευνας αναφέρεται την προσπάθεια της ερευνήτριας να 

είναι αποτελεσματική στα εξής:  

Α) Να εντοπίσει την κατανόηση των μαθητών ως προς την κατανόηση των ρητών 

αριθμών και ειδικότερα όσο αφορά την πυκνότητα και το μέγεθος τους καθώς επίσης 

και τη διακριτότητα των φυσικών αριθμών. 

Β) Να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

συναντά τια μαθησιακές ανάγκες των μαθητών για την επίτευξη μαθησιακού 

αποτελέσματος. 

Γ)Να διαπιστώσει ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας διδακτικής 

παρέμβασης με χρήση ρομποτικής.  
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Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Συνολικά στην έρευνα έλαβαν μέρος τριάντα τρία (33) παιδιά ηλικίας δέκα (10) ετών 

και ενός μήνα έως δώδεκα (12) ετών και μηδέν (0) μηνών. Από τους παραπάνω 

μαθητές, ως προς το φύλο διαχωρίζοντα σε δεκαεπτά (17) κορίτσια και δεκαέξι (16) 

αγόρια. Το σύνολο του δείγματος ήταν μαθητές δύο τμημάτων της Ε΄ Δημοτικού. Τα 

παιδιά αυτά προέρχονταν ωστόσο από ποικίλα πολιτισμικά και οικογενειακά 

περιβάλλοντα τα οποία έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις στο 

μαθησιακό τους προφίλ και των ενδεχομένων δυσκολιών που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν. 

Η πληροφορία αυτή λήφθηκε από τους εκπαιδευτικούς των δύο τάξεων μέσα από μία 

άτυπη συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και της ερευνήτριας.  

Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε η μέθοδος της ποσοτικής εμπειρικής έρευνας με 

χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου με τη μορφή τεστ το οποίο συμπλήρωναν οι 

συμμετέχοντες πριν και αμέσως μετά την εκπόνηση της δραστηριότητας. Σε αυτό 

εμπεριέχονταν α) ερωτήσεις κλειστού τύπου και πιο συγκεκριμένα πολλαπλής 

επιλογής, β) τοποθέτηση στοιχείων στη σωστή σειρά, και γ) συμπλήρωση πίνακα. 

Σκοπός της επιλογής της παρούσας ερευνητικής μεθόδου είναι η  συγκριτική 

παρουσίαση των ποσοστών επιτυχίας και αποτυχίας των συμμετεχόντων στα preκαι 

postτεστ, επιχειρώντας την μελέτη της θετικής ή αρνητικής επίδρασής της στους 

μαθητές. 

Υλικά 

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα έχουν ως εξής: 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο(2) ρομπότ LegoΕv3 της σειράς Lego Education 

κατασκευασμένα με τη μορφή οχήματος (βλ. Εικόνα 1), δύο (2) φορητοί 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εμπεριείχαν το πρόγραμμα προγραμματισμού των 

ρομπότ Lego Ev3, καθώς και δύο (2) χαλιά κίνησης των ρομπότ σε μιλιμετρέ χαρτί. 

Πριν και έπειτα από την δραστηριότητα οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν δύο (2) τεστ 

που ορίστηκαν ως preκαι posttest αντίστοιχα. Τέλος, πριν την εκκίνηση της 

δραστηριότητας δίνονταν προφορικά οι οδηγίες «του παιχνιδιού» οι οποίες 

μοιράζονταν και σε έντυπη μορφή στις ομάδες με σκοπό την διευκόλυνση των 

συμμετεχόντων. 
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Μέσα συλλογής δεδομένων 

Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο των υλικών για την συλλογή δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν κάποια τεστ πριν και έπειτα από την εκτέλεση της μαθηματικής 

ρομποτικής δραστηριότητας τα οποία και ορίστηκαν ως preκαι postτεστ αντίστοιχα. 

Σκοπό είχαν να εξετάσουν αν και κατά πόσο οι συμμετέχοντες πέτυχαν καλύτερο 

ποσοστό σωστών απαντήσεων έπειτα από το παιχνίδι με το ρομπότ. Η δραστηριότητα 

λειτούργησε ενισχυτικά προκειμένου η ερευνήτρια να εντοπίσει την κατανόηση των 

μαθητών πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα μαθηματικών συγκριτικά με το preτεστ. 

Και τα δύο τεστ απαρτίζονταν από ισάριθμες ερωτήσεις ίδιου τύπου. Εκ των οποίων 

τρεις ήταν πολλαπλής επιλογής, μία κατάταξης και μία συμπλήρωση. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Θέλοντας να περιγράψουμε αναλυτικότερα τις ερωτήσεις αυτές αρχικά  θα μπορούσε 

να ειπωθεί πως στις τρεις (3) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής υπήρχε μόνο μία (1) 

σωστή απάντηση και αντιστοίχως δύο (2) λάθος. Οι δύο (2) από αυτές τις ερωτήσεις 

σχετίζονταν με την πυκνότητα των αριθμών. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχε μία (1) που 

αφορούσε την πυκνότητα μεταξύ δύο (2) φυσικών αριθμών και μία (1) που 

σχετίζονταν με την πυκνότητα μεταξύ δύο(2) ρητών αριθμών. Αυτή που αφορούσα 

την πυκνότητα των φυσικών αριθμών είχε ως εξής:  

Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6; 

a) Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 5 και στο 6. 

b) Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6 που μπορούμε να τους 

ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

c) Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6 που δεν μπορούμε να 

τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

Ενώ αυτή που αφορούσε την πυκνότητα των δεκαδικών αριθμών είχε και ως εξής:  

Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 0,34 και  στο 0,35; 

a) Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 0,34 και στο 0,35. 

b) Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί ανάμεσα στο 0,34 και στο 0,35 που μπορούμε να 

τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

c) Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 0,34 και στο 0,35 που δεν 

μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 
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 Στις  δύο (2) παραπάνω ερωτήσεις που σχετίζονται με την πυκνότητα των 

φυσικών και των ρητών αριθμών αντίστοιχα μπορεί να εντοπίσει κανείς μία (1) 

σωστή απάντηση που μιλά για το άπειρο πλήθος των ενδιάμεσων αριθμών και δύο (2) 

λάθος. Αυτές οι λάθος απαντήσεις θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε λάθη 

μικρότερης και μεγαλύτερης βαρύτητας. Ως λάθη μεγαλύτερης βαρύτητας ορίζονται 

στην προκείμενη περίπτωση οι απαντήσεις που αποκλείουν την ύπαρξη ενδιάμεσων 

αριθμών. Αυτές οι απαντήσεις ορίζονται ως λάθη μεγαλύτερης βαρύτητας διότι 

διαγράφουν εξ ολοκλήρου την ύπαρξη της πυκνότητας των φυσικών αριθμών στην 

πρώτη ερώτηση και την πυκνότητα των ρητών στη δεύτερη ερώτηση. Ως λάθη 

μικρότερης βαρύτητας ορίζονται στις ερωτήσεις αυτές οι απαντήσεις στις οποίες 

γίνεται λόγος ύπαρξης κάποιων περιορισμένων ενδιάμεσων αριθμών. Μέσα από 

αυτές τις ερωτήσεις προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες έχουν αντιληφθεί την έννοια της 

πυκνότητας χωρίς ωστόσο να την έχουν κατανοήσει σε βάθος μιας και σε αυτήν δεν 

γίνεται λόγος για άπειρο πλήθος ενδιάμεσων αριθμών. Η επιλογή των συγκεκριμένων 

εναλλακτικών απαντήσεων στόχο είχε την διερεύνηση της κατανόησης των φυσικών 

και δεκαδικών αριθμών. 

 Η τρίτη ερώτηση πολλαπλής επιλογής για την οποία θα γίνει λόγος είναι 

αυτή της επιλογής της σωστής σειράς. Σε αυτήν την ερώτηση ζητούνταν από τους 

μαθητές να επιλέξουν ποια από τις τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις οι οποίες 

παρατίθεντο, απεικονίζονταν σωστά η σειρά των παρατιθέμενων δεκαδικών αριθμών 

από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και είχε ως εξής: 

Ποια είναι η σωστή σειρά των παρακάτω αριθμών από το μικρότερο στο 

μεγαλύτεροa) 2,6>1,95>0,752>0,1245 

b) 0,1245>0,752>1,95>2,6 

c)0,752>0,1245>2,6>1,95 

 Η παραπάνω ερώτηση έχει ως σωστή απάντηση της επιλογή: a).  Ως λάθος 

μεγαλύτερης βαρύτητας ορίζεται η επιλογή:b). Ο λόγος για τον οποίο η επιλογή b) 

ορίστηκε ως λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας και δόθηκε ως εναλλακτική στην 

παρούσα ερώτηση ήταν διότι η ταξινόμηση των αριθμών γίνεται με κριτήριο των 

μέγεθος των αριθμών το πλήθος δηλαδή των ψηφίων από τα οποία απαρτίζονται και 
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όχι με την αξιακή τους θέση. Ως λάθος μικρότερης βαρύτητας ορίζεται η επιλογή: c) 

η οποία φανερώνει σύγχυση της αξίας θέσης των αριθμών. 

 Επιπλέον, στα τεστ περιέχονταν μια (1) ερώτηση στην οποία υπήρχαν τρεις 

(3) σειρές αριθμών και ζητούνταν από τους μαθητές να τους τοποθετήσουν από τον 

μικρότερο στον μεγαλύτερο. Αυτή η ερώτηση ορίστηκε παρακάτω στον πίνακα των 

συγκριτικών αποτελεσμάτων ως «ερώτηση κατάταξης».  Κάθε σειρά περιείχε 

τέσσερις (4) δεκαδικούς αριθμούς οι οποίοι περιείχαν από ένα (1) μέχρι και πέντε (5) 

δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή και διερευνάται κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

είναι σε θέση να κατανοήσουν την αξία θέσης των επικείμενων αριθμών. Η κατάταξη 

των αριθμών από το μικρότερο στο μεγαλύτερο γινόταν για κάθε σειρά ξεχωριστά. 

Πιο συγκεκριμένα η ερώτηση είχε ως εξής:  

Βάλε τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:  

0,12  1,549  0,4  0,387:  ………<………<………<……… 

0,00123  1,2  0,52  1,034:  ………<………<………<……… 

1,27  5,5  0,003  1,0009:  ………<………<………<……… 

 Τέλος, υπήρχε ένα πίνακας με έξι (6) πράξεις εκ των οποίων τρεις (3) ήταν 

προσθέσεις και τρεις (3) πολλαπλασιασμοί τόσο με φυσικούς όσο και με ρητούς 

αριθμούς. Οι πράξεις ήταν η πρώτη στήλη του πίνακα. Δίπλα από αυτήν υπήρχαν 

άλλες δύο (2) στις οποίες ζητούνταν στους μαθητές να σημειώσουν αν αυτή η πράξη 

ήταν εφικτή ή ανέφικτη για αυτούς στην αντίστοιχη στήλη. Βέβαια ο πίνακας και 

τρόπος με τον οποίο παρατίθεντο ήταν μια παγίδα για τους μαθητές γνωρίζοντας πως 

οι πράξεις στο σύνολο τους ήταν εφικτές. Ο πίνακας αυτός είχε ως εξής: 

Για κάθε μία από τις παρακάτω πράξεις, μπορείς να βρεις αν υπάρχει 

αριθμός που αν τον συμπληρώσουμε στο κενό να μας δίνει το αποτέλεσμα 

μετά το ίσον;  

Αν ναι επέλεξε με √ την απάντηση «Γίνεται». 

Αν όχι επέλεξε με √ την απάντηση «Δεν γίνεται» 

 

 
«Γίνεται» «Δεν γίνεται» 

2+…=6   

3+…=4,3   

5,2+…=7   

2x…=4   

2,25x…=9   
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Περιγραφή εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Αρχικά στα δύο τμήματα της Ε΄ δημοτικού που έλαβαν μέρος οι δασκάλες έκαναν 

μια ολιγόλεπτη εισαγωγή για το ποιος ήταν λόγος και ο ρόλος της παρουσίας της 

ερευνήτριας. Έπειτα μοιράστηκαν τα pre τεστ αφού πριν διευκρινίστηκε πώς δεν θα 

συμβάλλουν με κανένα τρόπο στους βαθμούς του τριμήνου τους στο σχολείο, ενώ 

σημειώθηκε πως σε αυτά δεν θα είχαν πρόσβαση ούτε οι δασκάλες των τμημάτων 

τους. Αφού τα παιδιά συμπλήρωσαν τα pre τεστ τους ζητήθηκε να συνάψουν μια 

συμφωνία με την ερευνήτρια με σκοπό την καλύτερη δυνατή εκπόνηση της 

δραστηριότητας. Η συμφωνία αυτή έγινε προφορικά και παρέθετε πως κανένα μέλος 

οποιασδήποτε ομάδας δεν θα παρουσίαζε και δεν θα συζητούσε τίποτα σχετικά με το 

παιχνίδι που θα ακολουθούσε με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν ακόμα περιέλθει 

σε αυτό το τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας. Η παραπάνω συμφωνία 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διασφαλιστεί η εχεμύθεια ως προς τη δραστηριότητα 

για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, οι δασκάλες έστελναν τα 

παιδιά σε ομάδες των έξι ατόμων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, η 

οποία μας παραχωρήθηκε για την πραγματοποίηση της ρομποτικής μαθηματικής 

δραστηριότητας και την συμπλήρωση των postτεστ της ερευνητικής διαδικασίας.  

 Οι οδηγίες του παιχνιδιού παρατέθηκαν αρχικά προφορικά στα παιδιά, μέσα 

από μια παρουσίαση του ρομπότ και του τι ακριβώς είναι σε θέση να κάνει σε σχέση 

με το παιχνίδι στο οποίο επρόκειτο να παίξουν αργότερα. Στη συνέχεια, παρατέθηκαν 

λεκτικά οι κανόνες και έπειτα μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή σε κάθε ομάδα, αφού 

τους δόθηκαν μερικά λεπτά να τους επεξεργαστούν και να διατυπώσουν τυχόν 

απορίες. Αφού η διαδικασία επεξήγησης του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε ξεκίνησε η 

δραστηριότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάστηκε προφορικά στα παιδιά το ρομπότ, 

το οποίο τους εξηγήθηκε πως έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο για να δουλεύει 

σαν αυτοκίνητο και είναι σε θέση να διανύσει αποστάσεις προχωρώντας, μπροστά. 

Μιας και είναι ρομπότ εκτελεί εντολές τις οποίες δέχεται από τον άνθρωπο. Οι 

οδηγίες αυτές θα δίνονταν στο ρομπότ με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Αυτός ήταν και ο οδηγός του. Ήταν απαραίτητο να έχει συνδεθεί λοιπόν με ένα 

καλώδιο το ρομπότ και μέσω ενός ειδικού προγράμματος που υπήρχε στον 

3,1x…=6,2   
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υπολογιστή του γράφεται σε αυτό πόση απόσταση θέλουμε να κάνει. Έπειτα 

εξηγήθηκε στα παιδιά πως το ρομπότ θα κινούνταν πάνω σε ένα ειδικό χαλί το οποίο 

αν το παρατηρούσαν θα ήταν σε θέση να δουν πως είχε κάποια σημάδια. Σε αυτό το 

σημείο παρουσιάστηκε στα παιδιά το χαρτί μιλιμετρέ και τους εξηγήθηκε πως αυτό 

είναι και το χαλί πάνω στο οποίο θα κινείται το ρομπότ-αυτοκίνητο. Το ρομπότ 

χρειάζεται να φτάσει στα σημάδια αυτά και αυτό θα το πετύχει μέσα από τις σωστές 

εντολές. Οι συμμετέχοντες δηλαδή θα έγραφαν έναν αριθμό που πίστευαν ότι 

χρειάζεται για να φτάσει σε καθένα από αυτά τα σημάδια του χαλιού στον 

υπολογιστή σε κάποιο συγκεκριμένο χωρίο. Εκείνη τη χρονική στιγμή 

παρουσιάστηκε στα παιδιά το εδάφιο του προγράμματος στον υπολογιστή στο οποίο 

θα πληκτρολογούν τις αποστάσεις που πιστεύουν ότι χρειάζεται να διανύσει το 

ρομπότ για να φτάσει στα σημεία που είχαν οριστεί. Τέλος, σημειώθηκε σε αυτούς 

πως αν παρατηρούσαν πιο  προσεκτικά το ρομπότ-αυτοκίνητο, θα μπορούσαν να 

δουν ότι πάνω στις ρόδες του υπήρχαν κάποια άσπρα κομμάτια/εξαρτήματα. Αυτά 

ονομάζονται δείκτες, και είναι ακριβώς αυτά που θα μας βοηθούν να καταλάβουμε αν 

πετύχαμε το στόχο μας ή όχι αλλά και αν το ρομπότ βρίσκεται στη σωστή θέση για να 

ξεκινήσει το παιχνίδι στη γραμμή της αφετηρίας. Θα γνώριζαν δηλαδή πως το ρομπότ 

βρισκόταν στη σωστή θέση όταν οι δείκτες έδειχναν το σημάδι ή τη γραμμή της 

αφετηρίας αντίστοιχα, όπως και οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν την ώρα. 
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Εικόνα 2 Δύο ρομπότ τοποθετημένα σωστά και λάθος στην γραμμή Start. 

Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτά όσα ειπώθηκαν αλλά και όσα πρόκειται να 

ειπωθούν παρακάτω, καθώς και η σημασία της μαύρης γραμμής Start, παρατέθηκε η 

φωτογραφία παραπάνω. Η ομάδα έπρεπε να κατευθύνει το ρομπότ στα σημάδια που 

βρίσκονται στο χαλί με τη σειρά, ξεκινώντας από το Α και καταλήγοντας στο ΣΤ. 

Πρώτος της στόχος δηλαδή ήταν να φτάσει στο σημάδι Α, έπειτα στο Β και ούτω 

καθεξής. Στόχος του παιχνιδιού ήταν το ρομπότ να πάει σε όλα τα σημάδια. Κάθε 

προσπάθεια για να φτάσει το ρομπότ στο σημάδι έπρεπε να ξεκινά από τη γραμμή 

εκκίνησης. Δηλαδή, στο τέλος κάθε δοκιμής  που δεν πέτυχε να φτάσει στο σημάδι, 

το ρομπότ θα επιστρέφει στην εκκίνηση και από εκεί θα ξεκινά ξανά η ομάδα τη νέα 

της προσπάθεια. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προσπαθειών, ούτε 

συγκεκριμένος χρόνος που θα ορίσει το τέλος της του παιχνιδιού. Κάθε ομάδα θα 

έκανε όσες προσπάθειες χρειαζόταν χρησιμοποιώντας όσο χρόνο ήταν απαραίτητος 

για αυτήν. Οι εντολές με τον αριθμό που θα διανύσει το ρομπότ πάνω στο χαλί 

δίνονταν μέσω του προγράμματος  προγραμματισμού των ρομπότ το οποίο έχει 

κατασκευαστεί και προσαρμοστεί για παιδιά από την Lego για τα συγκεκριμένα 



  

25 
 

ρομπότ. Στα παιδιά πέρα από την προφορική διευκρίνιση του τρόπου χειρισμού του 

προγραμματιστικού προγράμματος δόθηκε και ως έντυπη οδηγία με την παρακάτω 

μορφή: 

a) Γράφετε στο μπλε κουτάκι τoν αριθμό που πιστεύετε ότι χρειάζεται να   

κάνει το ρομπότ για να φτάσει στο σημάδι. 

 

b)   Έπειτα για να ξεκινήσει το ρομπότ να κινείται πατάτε το κουμπί play 

Τέλος, ως προς το κομμάτι των οδηγιών, δίνονταν άλλες δύο (2) 

περισσότερο πρακτικού τύπου. Η πρώτη σχετιζόταν με το καλώδιο με το οποίο το 

ρομπότ ήταν συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή και είχε να κάνει με την 

προσοχή που θα χρειαζόταν να δοθεί από την μεριά των ομάδων ώστε να μην 

εμπλακεί με το ρομπότ κατά την διάρκεια της κίνησής του και σημειώσει αποτυχία 

λόγω τεχνικού λάθους. Η δεύτερη διευκρίνιση είχε να κάνει με την δεύτερη σειρά 

σημαδιών στο χαλί κίνησης. Όταν οι ομάδες θα έφταναν στο σημάδι Δ το οποίο ήταν 

το πρώτο σημάδι από την δεύτερη σειρά θα δίνονταν στα παιδιά μια παραπάνω 

επιλογή για τον τρόπο προσέγγισης των από εκεί και έπειτα σημαδιών. Σκόπιμα η 

οδηγία αυτή δεν δόθηκε από την εκκίνηση του παιχνιδιού δεδομένου ότι οι 

πληροφορίες ήταν ήδη αρκετές και ενδεχομένως αυτή η περεταίρω επιλογή να 

δημιουργούσε σύγχυση στους συμμετέχοντες. 

 Σε αυτό το σημείο η ερευνήτρια έθετε το ερώτημα αν όλα όσα ειπώθηκαν 

ήταν κατανοητά και αν υπήρχαν επιπλέον απορίες. Όταν όλα τα ζητήματα είχαν λυθεί 

γινόταν μια αντίστροφη μέτρηση από το τρία προς το ένα με σκοπό την εκκίνηση της 

διαδικασίας. 

 Η περεταίρω επιλογή για την διαφορετική διαδικασία που αναφέρθηκε ότι 

ακολουθήθηκε στα σημάδια από το Δ και έπειτα και δεν αναφερόταν στις ομάδες των 

συμμετεχόντων παρά μόνο όταν εκείνες έφθαναν στο δεδομένο σημείο έχει ως εξής: 

Με την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας για τα σημάδια Α-Γ, για να μπορέσει η ομάδα 

να δώσει μία τιμή στο ρομπότ απαιτούνταν από τους κανόνες η επαναφορά του στην 
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θέση εκκίνησης (Start). Στα σημάδια από το Δ και έπειτα η ομάδες είχαν την επιλογή 

να ξεκινήσουν την προσέγγιση του νέου σημαδιού Ε και ΣΤ από την θέση Δ αντί την 

θέση Start. Δηλαδή, οι νέες προσπάθειες θα είχαν πλέον ως σημείο επαναφοράς το 

σημάδι Δ. Αν πάλι δεν επιλεγόταν αυτό το σενάριο θα είχαν να το μεταφέρουν το 

ρομπότ στη θέση εκκίνησης, όπως ακριβώς συνέβαινε και στα σημάδια Α-Γ. Ο λόγος 

που δόθηκε αυτή η επιλογή στους συμμετέχοντες ήταν γιατί θεωρήθηκε ενδιαφέρον 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης πράξεων με δεκαδικούς από την μεριά 

των μαθητών. 

 Όσο αφορά το χαλί κίνησης του ρομπότ, χρειάζεται αρχικά να σημειωθεί 

πως το πλήθος των σημαδιών που ήταν σε αυτό ήταν έξι (6) και ορίζονταν ως Α, Β, 

Γ, Δ, Ε και Ζ. Αυτά χωρίζονταν σε δύο (2) στήλες όπου η καθεμία περιείχε τρία (3) 

σημάδια. Η πρώτη περιείχε τα σημάδια Α-Γ και η δεύτερη τα σημάδια Δ-Ζ. Η 

απόσταση από τη θέση startσε καθένα από αυτά και έχει ως εξής: Α=1, Β=2, Γ=2.5, 

Δ=1, Ε=1.8, Ζ=3.2. Όταν γίνεται λόγος για απόσταση αναφέρεται στη μονάδα 

μέτρησης της απόστασης των ρομπότ όπου ένα είναι ίσο με μία πλήρη περιστροφή 

της ρόδας του. Η αντιστοίχηση της μονάδας μέτρησης των ρομπότ με την μονάδα 

μέτρησης των εκατοστών του μέτρου 1=17cm. 

 Όπως μπορεί κανείς να δει οι αριθμοί των σημαδιών είναι τόσο ρητοί όσο 

και φυσικοί. Στόχος ήταν να ενισχυθεί η κατανόηση της πυκνότητας των δεκαδικών 

αριθμών. Επομένως, αυτή η επιλογή σε πρώτη φάση παρουσιάζει στους μαθητές πως 

ανάμεσα στους εν σειρά φυσικούς αριθμούς (π.χ. 1, 2, 3) υπάρχουν σίγουρα ρητοί 

αριθμοί και αυτοί μπορεί να είναι οποιοιδήποτε. Μέσα από το παιχνίδι μπορούν 

εμπειρικά να δουν τα παιδιά κάτι που ως τώρα αντιμετώπιζαν ως θεωρία στην τυπική 

μαθηματική γλώσσα.  

 Δεύτερος στόχος της παρούσας δραστηριότητας ήταν να ενισχυθεί η 

κατανόηση του μεγέθους των ρητών αριθμών και της διακριτότητας των φυσικών 

αριθμών. Αυτό πραγματώνεται με εμπειρικό τρόπο μέσα από την ακολουθία των 

αριθμών στην εικονική αριθμογραμμή μου άτυπα ακολουθούν. Με τη χρήση αυτού 

του μαθηματικού εργαλείου, οι μαθητές κατευθύνουν το ρομπότ και ανακαλύπτουν 

πως διαφορετικοί αριθμοί οδηγούν σε διαφορετικές θέσεις. Οι μικρότεροι αριθμοί πιο 

κοντά στη θέση «Start» (σημείο ίσο με 0) και οι μεγαλύτεροι πιο κοντά στο τέλος του 

χαλιού κίνησης. Η εφαρμογή μιας πραγματικής και όχι λογικής διεργασίας πιστεύεται 
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ότι επιτυγχάνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο την ενίσχυση της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

 

Εικόνα 3 Το χαλί κίνησης του ρομπότ και τα σημάδια που περιγράφηκαν παραπάνω. 

 Όταν κάποια ομάδα τελείωνε με το κομμάτι του παιχνιδιού, της δινόταν να 

συμπληρώσει το posttestκαι έπειτα ήταν σε θέση να αποχωρήσει και να συνεχίσει 

κανονικά το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα της τάξης της. 

Παρέμβαση 

Χρονική Διάρκεια 

Στην εκπόνηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) περίπου διδακτικές ώρες, 

δηλαδή των σαράντα πέντε (45) λεπτών συμπεριλαμβανομένων και των 

διαλειμμάτων, για την κάλυψη και των τριάντα τριών (33) συμμετεχόντων που 

έλαβαν μέρος. Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης ήταν πέντε (5) ώρες.  
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Χώρος 

Ο χώρος στο οποίο εκπονήθηκε η δραστηριότητα ήταν η αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων του δημοτικού σχολείου των μαθητών που έλαβαν μέρος. Πιο 

συγκεκριμένα, τα υλικά τοποθετήθηκαν στην θεατρική σκηνή του χώρου και εκεί 

εκτυλίχθηκε η δραστηριότητα. Στο χώρο όπου κάθεται το ακροατήριο 

τοποθετήθηκαν τρία (3) θρανία και έξι (6) καρέκλες με σκοπό να κάθονται εκεί οι 

μαθητές κατά την διάρκεια που δίνονταν οι οδηγίες και να συμπληρώνουν τα 

postτεστ αμέσως μετά τη δραστηριότητα. 

Συνθήκες-Πλαίσιο 

Πριν από την δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ερευνήτριας με τους 

εκπαιδευτικούς των δύο (2) τάξεων της Ε΄  δημοτικού και λήφθηκαν γενικές 

πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες μέσα από άτυπες συζητήσεις. Οι 

συνολικές επιδόσεις των μαθητών σύμφωνα με τις δασκάλες τους ήταν χαμηλές και 

αντιμετώπιζαν αρκετές δυσκολίες στο μάθημα των μαθηματικών. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που ξεκινούσαν από την εκπαίδευση των μαθητών σε 

πρότερες τάξεις του δημοτικού οι εκπαιδευτικοί τόνισαν πως πραγματοποιούσαν 

συνεχείς επαναλήψεις. 

 Για την εκπόνηση της παρέμβασης ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1. Αρχικά ζητήθηκε άδεια εκπόνησης της έρευνα  στο σχολείο από την 

ερευνήτρια. 

2. Έπειτα πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς των δύο 

τμημάτων της Ε΄ δημοτικού που λάμβαναν μέρος στην μελέτη με σκοπό την 

συζήτηση του πλαισίου και των συνθηκών των τάξεων. 

3. Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν έντυπη άδεια από τους γονείς για τη συμμετοχή των 

παιδιών στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. 

4. Πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση. 

Φάσεις παρέμβασης 

Η παρέμβαση απαρτιζόταν από τρεις φάσεις: α) το preτεστ, β) την δραστηριότητα και 

γ) το postτεστ.  Η γραμμική της ακολουθία μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: 
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Εικόνα 4: Γραμμική ακολουθία φάσεων παρέμβασης 

 

Πίνακας 1: Σχηματική μορφή δραστηριότητας 

Χρόνος Στόχοι Ενέργειες 

παιδιών        

Μέθοδος Μέσα 

και 

υλικά 

Δραστηριότητ

α αξιολόγησης 

Έξι 

διδακτικές 

ώρες  

1.Να 

συμπληρώσουν 

το pretest. 

1.Συμπληρώνουν 

 

Βιωματική 

μάθηση-

δραστηριότ

ητα 

1.Lego 

Mindstor

ms 

Post τεστ 

2.Να 

συνεργαστούν 

σε ομάδες. 

2. Συνεργάζονται  2. χαλί 

κίνησης 

των 

ρομπότ 

 

3.Να κινήσουν 

το ρομπότ 

3.Κινούν το 

ρομπότ 

 3.Η/Υ  

4. Να 

εκτελέσουν τη 

δραστηριότητα 

ως το τέλος 

 

4.Συζητούν, 

ανταλλάζουν 

απόψεις, 

προβληματίζονται 

 4.Pre 

τεστ 

 

5.Να 

συζητήσουν 

  5. Post 

τεστ 

 

 6. Να 

ανταλλάξουν 

απόψεις. 

    

 7.Να 

συμπληρώσουν 

το postτεστ 

    

 

Pre test Δραστηριότητα Post test
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Ανάλυση Δεδομένων 

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μελέτη η ερευνήτριακατά τη διάρκεια εκπόνησης 

της δραστηριότητας από τους μαθητές κατέγραψε ενδεικτικές συζητήσεις, οι οποίες 

θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα στα αποτελέσματα. Έπειτα , 

συλλέχθηκαν τα preκαι postτεστ και ποσοτικοποιήθηκαν οι απαντήσεις επιτυχίας και 

λαθών μικρότερης και μεγαλύτερης βαρύτητας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

έγινε με συγκριτικούς πίνακες μεταξύ preκαι postτεστ. Μετά από τη διαμόρφωση των 

συγκριτικών πινάκων έγινε συνδυασμός των ποσοτικών πορισμάτων με τις 

συζητήσεις που καταγράφηκαν κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας με σκοπό την 

απόδοση των συμπερασμάτων της μελέτης. 

 

Εικόνα 5: Ροή ανάλυσης δεδομένων 

  

Συλλογή  δεδομένων: 
(pre & post τεστ, 

καταγραφή 
ενδεικτικών 
συζητήσεων)

Ποσοτική ανάλυση 
απαντήσεων  των 
τεστ & παράθεση  
συζητήσεων που 
είχαν καταγραφεί

Εξαγωγή 
Συμπερασμάτων
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Αποτελέσματα 

Ξεκινώντας από το χρόνο που θα χρειάζονταν οι μαθητές για τη συμπλήρωση των 

τεστ, αρχικά εκτιμήθηκε από την ερευνήτρια, ότι οι συμμετέχοντες θα χρειάζονταν 

περίπου δέκα (10) λεπτά για την συμπλήρωση των preτεστ και αντιστοίχως το ίδιο 

και στο postτεστ μιας και τα δύο τεστ απαρτίζονταν από ισάριθμες ερωτήσεις ίδιου 

τύπου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν αρκετό χρόνο, 

περίπου το διπλάσιο (δεκαπέντε με είκοσι λεπτά), για να σκεφθούν  και να δώσουν 

τις απαντήσεις τους. Σχετικά με την ταχύτητα απόκρισής τους στην εκτέλεση της 

δραστηριότητας διαπιστώθηκε πως κάποιες ομάδες μαθητών ανταποκρίνονταν 

γρηγορότερα από άλλες. Ο μέσος χρόνος εκτέλεσης της ρομποτικής μαθηματικής 

δραστηριότητας που εκτιμήθηκε πως θα χρειάζονταν οι μαθητές ήταν περίπου είκοσι 

(20) λεπτά. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν από δέκα (10) λεπτά μέχρι και 

μισή ώρα. Η μεγάλη χρονική απόκλιση που παρουσιάστηκε πιστεύεται πως οφείλεται 

στα ζητήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι μαθητές γύρω από το αντικείμενο 

που πραγματεύτηκε η έρευνα σχετικά με το μέγεθος και την πυκνότητα των 

δεκαδικών αριθμών και τη διακριτότητα των φυσικών αριθμών. Δεν ήταν λίγες οι 

ομάδες που κατά την εκκίνηση του παιχνιδιού παρουσίασαν δυσκολίες στην σύνδεση 

της μέτρησης της απόστασης με δεκαδικούς αριθμούς. Έδιναν δηλαδή εντολές με 

φυσικούς αριθμούς κατ’ εξακολούθηση χωρίς να αντιλαμβάνονται πως αφού η 

εντολή τρία (3) ξεπερνούσε το σημάδι και το δύο (2) ταυτίζονταν με το προηγούμενο, 

η σωστή απάντηση θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο δύο (2) και στο τρία (3) και 

είναι δεκαδικός αριθμός. Αυτή είναι μια ένδειξη της προκατάληψης των φυσικών 

αριθμών δεδομένου ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να σκεφτούν με μη φυσικούς 

αριθμούς. Υπήρξε κάποια ομάδα, η οποία όταν εντόπισε πως ο αριθμός τρία (3) 

ξεπέρασε το σημάδι στο οποίο έπρεπε να φτάσει το ρομπότ τους, έδωσε με ομόφωνη 

απόφαση την εντολή τέσσερα (4) εκτοπίζοντας το ρομπότ έξω από το χαλί κίνησης. 

Αυτή η ομάδα ωστόσο σημείωσε το μέγιστο του χρόνου που χρειάστηκε, για να 

εκπονήσει το έργο που της είχε ανατεθεί.  

 Σε δύο (2) ομάδες συμμετεχόντων υπήρχαν μέλη τα οποία δυσκολεύονταν 

σημαντικά να εκτελέσουν τις οδηγίες τις οποίες είχαν δεχτεί πρωτύτερα 

αποσυντονίζοντας την συνολική προσπάθεια της ομάδας. Ωστόσο και στις δύο (2) 

περιπτώσεις, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ζήτησαν στον συμμαθητή τους σε κάθε 

περίπτωση, να ασχοληθεί με την σωστή τοποθέτηση του ρομπότ στο χαλί κίνησης και 
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την διαφύλαξη του καλωδίου με το οποίο ήταν συνδεδεμένο το ρομπότ με τον 

υπολογιστή, και να μην ασχοληθεί με το υπόλοιπο κομμάτι της εκτέλεσης της 

δραστηριότητας. Και στις δύο (2) περιπτώσεις μετά από αυτή την εσωτερική ρύθμιση 

από την μεριά την ομάδας η δραστηριότητα εκτυλίχθηκε ομαλά χωρίς περεταίρω 

προβλήματα. Θα άξιζε ίσως να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως τα παιδιά ανάθεσαν 

αρμοδιότητες στους συμμαθητές τους, οι οποίες τους είχαν δοθεί αρχικά ως οδηγίες 

από την ερευνήτρια, χωρίς να μειώσουν την θέση ή τις ικανότητές τους.  

Pre&Post tests 

 Στον πίνακα 1εμφανίζεται το ποσοστό επιτυχίας των τριάντα τριών (33) 

συμμετεχόντων για κάθε ερώτησης ξεχωριστά (κατάταξης, της σωστής σειράς , 

πυκνότητας φυσικών αριθμών, πυκνότητας δεκαδικών αριθμών και πίνακα 

«εφικτών» πράξεων).  Ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε προσπάθεια περεταίρω 

ομαδοποίησης όσο αφορά το σύνολο για παράδειγμα των ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής είναι γιατί θεωρήθηκε καλό να φαίνονται τα αποτελέσματα στις 

διαφορετικές ερωτήσεις ξεχωριστά.  

Τύποι ερωτήσεων: Επιτυχία σε pretest 

Ν=33 

Επιτυχία σε posttest 

Ν=33 

Ερώτηση της κατάταξης: 

(βλ. «Ποια είναι η σωστή 

σειρά των παρακάτω 

αριθμών από το μικρότερο 

στο μεγαλύτερο;») 

38% 44% 

Ερώτηση της σωστής 

σειράς: 

(βλ. «Ποια είναι η σωστή 

σειρά των παρακάτω 

αριθμών από το μικρότερο 

στο μεγαλύτερο;») 

24% 36% 

Της πυκνότητας των 

φυσικών αριθμών: 

(βλ. Υπάρχουν αριθμοί 

ανάμεσα στο 5 και στο 6;») 

12% 18% 
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Της πυκνότητας των 

δεκαδικών αριθμών: 

(βλ. «Υπάρχουν αριθμοί 

ανάμεσα στο 0,34 και στο 

0,35;») 

9% 18% 

Πίνακας «εφικτών» 

ερωτήσεων: 

53% 57% 

Συνολική επιτυχία 

συμμετεχόντων: 

45% 47% 

 

Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας ποσοστών επιτυχίας ανάμεσα σε pre και post τεστ. 

 

 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του συγκριτικού πίνακα, οι 

συμμετέχοντες σημείωσαν πρόοδο από το preστο  postτεστ. Η πρόοδος αυτή 

παρουσιάζεται τόσο στο συνολικό ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων όσο και σε 

κάθε τύπο ερώτησης ξεχωριστά. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας συγκριτικά 

ανάμεσα στα δύο (2) τεστ παρουσιάστηκε στην ερώτηση που σχετίζονταν με την 

πυκνότητα μεταξύ των δεκαδικών αριθμών, που ήταν ίσως και η βασική επιδίωξη της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης. Το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών σε αυτήν την 

ερώτηση στο preτεστ είναι αυτό στο οποίο σημειώθηκαν οι λιγότερες σωστές 

απαντήσεις με ποσοστό επιτυχίας 9%. Έπειτα από την εκπόνηση της ρομποτικής 

μαθηματικής δραστηριότητας το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε αγγίζοντας το 18%, 

ισοβαθμώντας αυτή την φορά με το ποσοστό σωστών απαντήσεων με την ερώτηση 

που αφορούσε την πυκνότητα μεταξύ φυσικών αριθμών. 

 Ωστόσο όπως διαπιστώνεται από την ανάγνωση του Πίνακα 2, το ποσοστό 

επιτυχίας τόσο στο preόσο και στο postτεστ είναι πολύ χαμηλό. Παρουσιάζει πως οι 

λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία 

στις ερωτήσεις του τεστ που τους δόθηκε. Μάλιστα το γνωστικό αντικείμενο των 

δεκαδικών αριθμών συναντάται ήδη από την Γ΄ και Δ΄ δημοτικού σύμφωνα με το 

ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) για το μάθημα των μαθηματικών στο 

δημοτικό σχολείο (ΥΠΕΥΘ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, 2001). Η ελάχιστη 

αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας των συμμετεχόντων είναι σημαντική αλλά δεν είναι 
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απαραίτητο να οφείλεται στην θετική επίδραση της δραστηριότητας που 

εφαρμόστηκε. Αναμέναμε τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών να είναι μεγαλύτερα 

στο postτεστ. Το υπάρχον πόρισμα ωστόσο είναι μια ένδειξη της δυσκολίας που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα ζητήματα που πραγματευτήκαμε. Για τα θεμελίωση 

και την κατανόηση επί της ουσίας από τους μαθητές, χρειάζεται συστηματική 

ενασχόληση και επεξεργασία που απαιτεί πολύ χρόνο. Μια σύντομη παρέμβαση, 

όπως αυτή που παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη έρευνα, δεν είναι αρκετή για να 

υποστηρίξει ουσιαστικές αλλαγές. 

 Όπως έγινε λόγος και στο κεφάλαιο της Εισαγωγής, η προκατάληψη του 

φυσικού αριθμού (natural number bias) και η απόδοση των ιδιοτήτων τους, από την 

μεριά των μαθητών, δυσχεραίνει σημαντικά την κατανόηση των ρητών αριθμών. Η 

ισοβαθμία αυτή δείχνει πως η δραστηριότητα αυτή κατάφερε να έχει ενισχυτική 

επίδραση στην κατανόηση της πυκνότητας των δεκαδικών αριθμών.  

 Ακόμα μέσα από τα ευρήματα τα οποία προκύπτουν όσο αφορά την 

πυκνότητα τόσο των φυσικών όσο και των δεκαδικών αριθμών, οι μαθητές δείχνουν 

να αποδέχονται περισσότερο πως ανάμεσα σε δύο (2) εν σειρά φυσικούς αριθμούς 

υπάρχει αμέτρητο πλήθος αριθμών που δεν μπορούν να ορίσουν έναν προς έναν σε 

σχέση με δύο (2) εν σειρά ρητούς αριθμούς. Ωστόσο και πάλι τα ποσοστά επιτυχών 

απαντήσεων και για τους δύο (2) τύπους ερωτήσεων δείχνουν να βελτιώνονται στο 

postτεστ με σημαντικότερη πρόοδο στην ερώτηση που αφορούσε την πυκνότητα 

μεταξύ δύο (2) δεκαδικών αριθμών.  

 Τέλος στην τελευταία ερώτηση των δύο (2) τεστ που αφορούσε την 

σημείωση εφικτών και ανέφικτων πράξεων σε ένα πίνακα με κενά οι μαθητές έδειξαν 

δυσκολία να σημειώσουν εφικτή μία πράξη η οποία ήταν πολλαπλασιασμός με 

φυσικό και είχε ως αποτέλεσμα δεκαδικό αριθμό. Γενικότερα ανέφικτες ορίστηκαν 

από πολλούς συμμετέχοντες οι πράξεις στις οποίες λάμβανε μέρος φυσικός αριθμός 

με κενό και αποτέλεσμα δεκαδικό (π.χ. 4x…=6,4) ή πολλαπλασιασμός στο οποίο 

υπήρχε ως αποτέλεσμα φυσικός αριθμός και ένα από τα πολλαπλασιαστικά στελέχη 

ήταν ρητός (π.χ. 2,25x…=9). Στον πίνακα αυτό ωστόσο, τόσο στο pre όσο και στο 

post τεστ, περιέχονταν μόνο εφικτές πράξεις. Στο preτεστ κανένας μαθητής δεν 

σημείωσε το συνολικό πλήθος των πράξεων ως εφικτών ενώ στο postτεστ μόνο ένας 

μαθητής σημείωσε πως το σύνολο των πράξεων είναι εφικτές. 
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 Παρακάτω θα παρατεθούν πιο αναλυτικοί πίνακες για κάθε ερώτηση του 

τεστ, στους οποίους θα περιγράφεται το ποσοστό επιτυχίας για κάθε ερώτηση σε 

preκαι postτεστ, το ποσοστό λαθών μεγαλύτερης βαρύτητας και το ποσοστό λαθών 

μικρότερη βαρύτητας. 

Ερώτηση 1η(πυκνότητα φυσικών αριθμών) :  

Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6; 

Σωστή απάντηση: Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6. 

Λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας: Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 5 και στο 

6. 

Λάθος μικρότερη βαρύτητας: Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6 

που δεν μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

Πίνακας 3:  Ποσοστιαία απεικόνιση απαντήσεων Ερώτησης 1 

Απαντήσεις Pre τεστ Post τεστ 

Ποσοστό σωστών 

απαντήσεων: 

12% 18% 

Ποσοστό λαθών 

μεγαλύτερης βαρύτητας: 

36% 42% 

Ποσοστό λαθών  

μικρότερης βαρύτητας: 

52% 40% 

 

 Από την ποσοστιαία απεικόνιση των απαντήσεων του Πίνακα 3 προκύπτει: 

1) ελάχιστη αύξηση στις σωστές απαντήσεις από το pre στο post τεστ. Ωστόσο, 2) το 

ποσοστό λαθών μεγαλύτερης βαρύτητας σημειώνει επίσης ελάχιστη αύξηση και 3) το 

ποσοστό μικρότερης βαρύτητας παρουσιάζει μικρή μείωση. 

Ερώτηση 2η (πυκνότητα δεκαδικών αριθμών): 

Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 0,34 και στο 0,35; 

Σωστή απάντηση: Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 0,34 και στο 0,35. 
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Λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας: Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 0,34 και 

στο 0,35. 

Λάθος μικρότερης βαρύτητας: Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί ανάμεσα στο 0,34 και στο 

0,35 που δεν μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

Πίνακας 4: Ποσοστιαία απεικόνιση απαντήσεων στην Ερώτηση 2 

Απαντήσεις Pre τεστ Post τεστ 

Ποσοστό σωστών 

απαντήσεων: 

9% 18% 

Ποσοστό λαθών 

μεγαλύτερης βαρύτητας: 

30% 48% 

Ποσοστό λαθών  

μικρότερης βαρύτητας: 

61% 34% 

 

Από την παραπάνω ποσοστιαία απεικόνιση των ερωτήσεων του Πίνακα 4 προκύπτει 

πως: 1) οι σωστές απαντήσεις σημείωσαν ελάχιστη αύξηση από pre στο post τεστ. 

Ωστόσο το ποσοστό επιτυχίας παραμένει χαμηλό. 2) Τα λάθη μεγαλύτερης 

βαρύτητας σημείωσαν κάποια αύξηση και 3) τα λάθη μικρότερης βαρύτητας 

σημείωσαν κάποια σημαντική πτώση.  

Ερώτηση 3η (επιλογής της σωστής σειράς): 

Ποια είναι η σωστή σειρά των παρακάτω αριθμών από το μικρότερο στο μεγαλύτερο; 

Σωστή απάντηση: 2,6 > 1,95 > 0,752 > 0,1245 

Λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας: 0,1245 > 0,752 > 1,95 > 2,6 

Λάθος μικρότερης βαρύτητας: 0,752 > 0,1245 > 2,6 > 1,95 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία απεικόνιση απαντήσεων  Ερώτησης 3 

Απαντήσεις Pre τεστ Post τεστ 

Ποσοστό σωστών 

απαντήσεων: 

24% 36% 

Ποσοστό λαθών 

μεγαλύτερης βαρύτητας: 

69% 60% 
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Ποσοστό λαθών  

μικρότερης βαρύτητας: 

7% 4% 

 

Η ποσοστιαία απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης του Πίνακα 5 προκύπτει 

ότι:1) Οι σωστές απαντήσεις σημείωσαν κάποια ελάχιστη αύξηση από το pre στο post 

τεστ ενώ 2) το ποσοστό λαθών τόσο μεγαλύτερης βαρύτητας όσο και 3) μικρότερης 

βαρύτητας σημείωσε ελάχιστη πτώση. 

Ερώτηση 4η (της σωστής κατάταξης των αριθμών): 

Βάλε τους παρακάτω αριθμούς στη σωστή σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 

Στην ερώτηση αυτή λόγω της διαφορετικής της κατασκευής, ως σωστή απάντηση 

ορίστηκε η σωστή κατάταξη και των τριών «ασκήσεων» 3/3 

Ως λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας ορίστηκε το ποσοστό επιτυχίας: 0/3 

Και ως λάθη μικρότερης βαρύτητας:  

Α) 1/3 και 

Β) 2/3 

Πίνακας 6: Ποσοστιαία απεικόνιση απαντήσεων Ερώτησης 4 

Απαντήσεις Pre τεστ Post τεστ 

Σωστή απάντηση : 3/3 15% 24% 

Λάθος μεγαλύτερης 

βαρύτητας: 0/3 

33% 28% 

Λάθος μικρότερης 

βαρύτητας α): 1/3 

31% 27% 

Λάθος μικρότερης 

βαρύτητας β): 2/3 

21% 21% 

 

Από την ποσοστιαία απεικόνιση των απαντήσεων του Πίνακα 6 προκύπτει ότι: 1) οι 

μαθητές σημείωσαν ελάχιστη αύξηση στις σωστές απαντήσεις από το preστο 

postτεστ. 2) Τα ποσοστά λαθών μεγαλύτερης και 3) μικρότερης βαρύτητας α) 
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σημείωσαν ελάχιστη μείωση από το preστο postτεστ ενώ 4) τα ποσοστά λαθών 

μικρότερης βαρύτητας β) παρέμειναν σταθερά. 

Ερώτηση 5η (Πίνακας «εφικτών» ερωτήσεων): 

Αν όχι επέλεξε με √ την απάντηση «Δεν γίνεται» 

 

Πίνακας 7: Ποσοστιαία απεικόνιση απαντήσεων Ερώτησης 5 

Pre test Post test 

3+…=8 94% 2+…=6 63% 

4+…=5.3 45% 3+…=4,3 60% 

4,3+…=5 63% 5,2+…=7 48% 

3x…=9 94% 2x…=4 63% 

3x…=8 12% 2,25x…=9 36% 

4x…=6,4 6% 3,1x…=6,2 51% 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών που 

σημείωσαν ως εφικτή την εκάστοτε πράξη. Οι μαθητές σύμφωνα με τα ποσοστά των 

απαντήσεών τους παρουσιάζουν δυσκολίες σε πράξεις που περιλαμβάνουν ρητούς 

αριθμούς ενώ σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε πράξεις που 

περιλαμβάνουν μόνο φυσικούς αριθμούς. 

 Συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια εκτύλιξης της 

δραστηριότητας, μπορούν να συμπληρώσουν και να παρουσιάσουν συνολικότερα τα 

ευρήματα που εξηγήθηκαν παραπάνω. Μία ομάδα από τους συμμετέχοντες, όταν 

έφτασε στην προσέγγιση του τρίτου σημαδιού του χαλιού κίνησης, όπου ήταν το 

πρώτο στο οποίο έπρεπε να δοθεί στο ρομπότ δεκαδικός αριθμός, η ομάδα όπως και 

οι περισσότερες άλλωστε ομάδες που συμμετείχαν δυσκολεύτηκε να σκεφτεί το 

ενδεχόμενο επιλογής δεκαδικού αριθμού. Ωστόσο όταν έφτασε στην προσέγγιση του 

έκτου και τελευταίου σημαδιού στο χαλί κίνησης με επιδιωκόμενο σωστό αριθμό 3,2, 

έδωσαν αρχικά στο ρομπότ τους τον αριθμό τρία (3) για να δουν που θα κατευθυνθεί 

Για κάθε μία από τις παρακάτω πράξεις, μπορείς να βρεις αν υπάρχει αριθμός που αν 

τον συμπληρώσουμε στο κενό να μας δίνει το αποτέλεσμα μετά το ίσον;  

Αν ναι επέλεξε με √ την απάντηση «Γίνεται». 
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και να κάνουν στην συνέχεια περαιτέρω υπολογισμούς αν δεν έφτανε. Όταν είδαν 

πως το ρομπότ δεν είχε φτάσει στο επιδιωκόμενο σημάδι έκαναν μια συζήτηση 

μεταξύ τους για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος αριθμός ο οποίος θα 

έδιναν.  Σε αυτή τη συζήτηση ειπώθηκαν τα εξής: 

-Τώρα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από τρία. (είπε το πρώτο παιδί κάνοντας μια 

παύση)  

-Αλλά σίγουρα λιγότερο από τέσσερα. 

-Και λιγότερο από μισό μπορεί. (σε εκείνο το σημείο τα άλλα δύο μέλη κοίταξαν  το 

τρίτο παιδί αναμένοντας μάλλον κάποια ρεαλιστική δικαιολόγηση της σκέψης του και 

το πρώτο παιδί είπε: ) 

-Και πώς το ξες αυτό; 

-Το Β από το Γ είχε απόσταση μισό. Τώρα οι γραμμούλες έχουν πιο μικρή απόσταση. 

Να δες! (είπε και μέτρησε με τα δάχτυλά του την απόσταση μεταξύ των σημαδιών Β 

και του Γ τοποθετώντας το στην συνέχεια στο διάστημα των σημαδιών μεταξύ Ε και 

Ζ.). Τότε το δεύτερο παιδί είπε: 

-Ωραία γράψε 3,2 να δούμε αν θα φτάσει και βλέπουμε. 

Τότε ένα από τα παιδιά έγραψε στον υπολογιστή τον 3,2 και το ρομπότ έφτασε στο 

επιδιωκόμενο στόχο.  

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι ομάδες που συμμετείχαν 

στην έρευνα κατάφεραν να εκτελέσουν την δραστηριότητα ως το τέλος. Όλα τα 

παιδιά μίλησαν μέσα στην ομάδα τους και εξέφρασαν την άποψή τους για κάτι που 

αφορούσε την προσέγγιση των σημαδιών που ήταν χαρτογραφημένα πάνω στο χαλί 

κίνησης. 

 Ενδιαφέρον θα είχε να παρατεθούν κάποιες αντιδράσεις από την πορεία και 

την εξέλιξη της δραστηριότητας για να πραγματοποιηθούν ενδεχομένως κάποιες 

συνδέσεις στη συνέχεια με τους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν εξ αρχής. 

Καταρχάς κατά την εκκίνηση της διαδικασίας προσέγγισης του πρώτου σημαδιού 

καμία από τις έντεκα (11) ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς και κανένα 

μέλος της μεμονωμένα δεν δήλωσε ως επιλογή ρητό αριθμό. Ενώ πολλές ήταν οι 

ομάδες που δυσκολεύτηκαν να σκεφτούν την επιλογή δεκαδικού αριθμού εξ αρχής 

για το σημάδι Γ όπου ήταν και το πρώτο με δεκαδικό αριθμό. Πέρα από το ότι 
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προέκυπτε από δύο (2) συνεχή σημάδια φυσικών αριθμών, η δυσκολία αυτή μπορεί 

να συνδεθεί με την προκατάληψη του φυσικού αριθμού (natural number bias) που 

αναφέρθηκε ήδη από την εισαγωγή. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα άξιζε να 

αναφερθεί μία συζήτηση μεταξύ κάποιων μελών μιας ομάδας από τους 

συμμετέχοντες: 

Αρχικά τα παιδιά έδωσαν τον αριθμό τρία (3) στο ρομπότ για να δουν μέχρι που θα 

φτάσει όπως συζητούσαν και μεταξύ τους. Με τον αριθμό τρία (3) το ρομπότ έφτασε 

πολύ μετά από το σημάδι Α το οποίο ήταν και το πρώτο το οποίο είχαν να 

προσεγγίσουν.  

-Θέλει πιο λίγο. 

-Τι να βάλω; 

-Βάλε ένα να δούμε μέχρι πού θα πάει.  

-Βάλτε το πίσω και δείτε τα ασπράκια να είναι σωστά. 

-Πάτα play.  

-Ναιιιι! Κυρία έφτασε. 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατάφεραν να προσεγγίσουν και το σημάδι Β που ήταν 

επίσης φυσικός αριθμός. Ενδιαφέρον ωστόσο απέκτησε η προσπάθειά τους όταν 

έφτασαν στο σημείο Γ όπου όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα ήταν ο πρώτος στόχος 

με δεκαδικό αριθμό. Τα παιδιά έχοντας βρει τις προηγούμενες δύο (2) απαντήσεις σε 

δύο (2) φυσικούς αριθμούς αναζήτησαν και την τρίτη απάντηση σε ένα φυσικό. Έτσι, 

έβαλαν τον αριθμό τρία (3) και ξεκίνησαν την πρώτη τους δοκιμή. Απόρησαν όταν 

είδαν πως δεν πέτυχαν τον στόχο τους. Μιας και το τρία (3) ξεπέρασε το Γ και το δύο 

βρισκόταν στο Β. Μετά από λίγο που συζήτησαν μεταξύ τους μία μαθήτρια ρώτησε: 

«Κυρία μπορούμε να βάλουμε και δεκαδικούς;» και της δόθηκε η εξής απάντηση: 

«Και βέβαια μπορείτε. Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε αριθμό πιστεύετε ότι 

χρειάζεται το ρομπότ για να φτάσει στα σημάδια που έχετε στο χαλί το οποίο κινείται 

το ρομπότ σας». Έτσι τα παιδιά εύκολα έπειτα σκέφτηκαν το 2.5 ολοκληρώνοντας με 

επιτυχία αυτήν την φορά την προσπάθειά τους.  



  

41 
 

 Η αντίδραση της παραπάνω ομάδας δεν αποτελεί εξαίρεση στις ομάδες που 

πέρασαν από την εκπόνηση της δραστηριότητας αλλά μάλλον το αντίθετο. Οι 

πλειοψηφία αν όχι με ακρίβεια το σύνολο τους, απεύθυνε αυτό το ερώτημα.  
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Συζήτηση 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα δοκιμάσαμε την εφαρμογή μιας ρομποτικής μαθηματικής 

δραστηριότητας με βασικούς στόχους την ενίσχυση της κατανόησης της πυκνότητας 

των ρητών αριθμών, του μεγέθους τους και της διακριτότητας των φυσικών αριθμών. 

Η δραστηριότητα ήταν πετυχημένη διότι οι συμμετέχοντες κατάλαβαν τις οδηγίες και 

της εφήρμοσαν με σωστό τρόπο. Επίσης, ασχολήθηκαν με το αντικείμενο με 

ενδιαφέρον και χωρίς κανένας να θελήσει να παραιτηθεί από την προσπάθεια. Όλοι οι 

συμμετέχοντες έφτασαν επιτυχώς ως το τέλος διεκπεραιώνοντας με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο όσα τους είχαν δοθεί ως οδηγίες. Κουβέντιασαν μεταξύ τους για όσα 

είχαν να κάνουν, προβληματίστηκαν επί του θέματος και επιχειρηματολόγησαν ο 

καθένας για την δική του επιλογή και θέση με σκοπό να συναποφασίσουν την 

επόμενη κίνηση τους κάθε φορά. Η πρακτική εφαρμογή των όσων συζητούσαν και 

υπέθεταν λειτούργησε ως επαλήθευση ή απόρριψη της αρχικής τους ιδέας. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μέσα από την σύγκριση σε preκαι postτεστ 

οι συμμετέχοντες σημείωσαν μια ελάχιστη αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας των 

απαντήσεών τους αμέσως μετά από την εκπόνηση της ρομποτικής μαθηματικής 

δραστηριότητας, επιτυγχάνοντας βελτίωση στα ποσοστά επιτυχών απαντήσεων τόσο 

ειδικά σε κάθε τύπο ερώτησης ξεχωριστά, όσο και γενικά στην συνολική τους 

επίδοση. Ένα άλλο εύρημα από τα ποσοτικά δεδομένα ήταν ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις που αφορούν τόσο την κατανόηση του μεγέθους όσο και της πυκνότητας 

των ρητών, τα λάθη μεγαλύτερης βαρύτητας καθώς και οι σωστές απαντήσεις 

αυξάνονται από το pre στο post τεστ, ενώ τα λάθη μικρότερης βαρύτητας μειώνονται. 

Αυτό δείχνει ότι η δραστηριότητα ωθεί τους  μαθητές να μετακινηθούν στα άκρα: 

είτε να δώσουν τη σωστή απάντηση ή να κάνουν λάθος μεγαλύτερης βαρύτητας. 

Μεγαλύτερη εστίαση στα παιδία που έκαναν αυτά τα λάθη και περισσότερη έρευνα 

με μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως σε αυτό το μη 

αναμενόμενο φαινόμενο.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις που παρατέθηκαν στην αρχή 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και της συζητήσεις των μαθητών κατά την 

διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας προκύπτει : 
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(1) Η ρομποτική μαθηματική δραστηριότητα λειτούργησε ενισχυτικά στις 

επιδόσεις των μαθητών σε ένα ιδιαίτερα μικρό ωστόσο ποσοστό. Ενώ 

αναμενόταν πως τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών από το pre σε post τεστ 

θα ήταν υψηλότερα. 

(2) Η μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών ως προς την ανταπόκρισή τους σε 

ζητήματα που αφορούν την πυκνότητα των ρητών αριθμών σημείωσε κάποια 

ελάχιστη αύξηση από το preστο postτεστ στο ποσοστό σωστών απαντήσεων. 

Παράλληλα σημειώθηκε κάποια ελάχιστη πτώση στο ποσοστό λαθών 

μεγαλύτερης βαρύτητας. Αναμενόταν πως η κατανόηση των μαθητών ως προς 

την πυκνότητα των δεκαδικών αριθμών θα σημείωνε μεγαλύτερη πρόοδο 

τόσο ως προς το ποσοστό επιτυχών απαντήσεων, όσο και ως προς το ποσοστό 

μετακίνησης των απαντήσεων των συμμετεχόντων από λάθη μεγαλύτερης 

βαρύτητας σε λάθη μικρότερης βαρύτητας.  

(3) Η μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών ως προς την ανταπόκρισή τους στη 

διακριτότητα των φυσικών αριθμών σημείωσε κάποια ελάχιστη αύξηση στο 

ποσοστό σωστών απαντήσεων. Παράλληλα υπήρξε κάποια ελάχιστη αύξηση 

στα λάθη ωστόσο μεγαλύτερης βαρύτητας. Το ποσοστό σωστών απαντήσεων 

παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλό και σε σχέση με την ενισχυτική επίδραση της 

δραστηριότητας, όπως υπέθεσε αρχικά η ερευνήτρια, στην βελτίωση των 

απαντήσεων τόσο στο ποσοστό σωστών απαντήσεων από pre σε post τεστ, 

όσο και στην μετακίνηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων από λάθη 

μεγαλύτερης βαρύτητας σε λάθη μικρότερης βαρύτητας. 

(4) Η μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών ως προς την ανταπόκρισή τους στη 

κατανόηση της έννοιας του μεγέθους των ρητών αριθμών σημείωσε κάποια 

ελάχιστη αύξηση στο ποσοστό των σωστών απαντήσεων, ενώ σημειώθηκε 

κάποια ελάχιστη μείωση στα λάθη μεγαλύτερης βαρύτητας από το pre στο 

post τεστ. Ωστόσο, το ποσοστό σωστών απαντήσεων παρέμεινε ιδιαίτερα 

χαμηλό και σε σχέση με την ενισχυτική επίδραση της δραστηριότητας σε 

σχέση με τις αρχικές υποθέσεις της ερευνήτριας στην βελτίωση των 

απαντήσεων τόσο στο ποσοστό σωστών απαντήσεων από pre σε post τεστ, 

όσο και στην μετακίνηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων από λάθη 

μεγαλύτερης βαρύτητας σε λάθη μικρότερης βαρύτητας. 
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 Ευρήματα τα οποία προέκυψαν από ήδη υπάρχουσες μελέτες οι οποίες 

παρουσιάστηκαν και στην Εισαγωγή, συμφωνούν με τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας που περιγράφονται στη συνέχεια. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα 

της έρευνας οι συμμετέχοντες δείχνουν να συγχέουν το μέγεθος των ρητών αριθμών 

από το πλήθος των αριθμών, από τους οποίους αποτελούνταν και όχι από την 

διακριτότητά τους. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με άλλες μελέτες που δείχνουν ότι οι 

μαθητές θεωρούν πως όταν στο δεκαδικό μέρος εμφανίζονται περισσότερα ψηφία, 

τότε αυτός ο αριθμός είναι και αξιακά μεγαλύτερος (Kerslake, 1986; Kieren, 1993; 

Moskal & Magone, 2000; Lamon, 1999; Moss, 2005; Stafylidou & Vosniadou, 2004 

ό.α. Λεμονίδης, 2013: 303).Το λάθος αυτό σημειώθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό στο 

preτεστ, ενώ παρουσιάζεται βελτίωση και μείωση του ποσοστού  αποτυχίας σε αυτό 

στο postτεστ.  

 Σε κάθε περίπτωση, σε όλους τους τύπους ερωτήσεων που παρατέθηκαν, 

όπως ειπώθηκε και παραπάνω, σημειώθηκε κάποια ενισχυτική επίδραση έπειτα από 

την εκπόνηση της ρομποτικής μαθηματικής δραστηριότητας.  Πέρα από το ρομποτικό 

χαρακτήρα της δραστηριότητας, ο οποίος παρέχει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και 

συνήθως προδιαθέτει θετικά τους μαθητές ώστε να θέλουν να ασχοληθούν με το 

επικείμενο αντικείμενο, η βασική ίσως συνιστώσα που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην 

επιτυχή έκβαση της και στην βελτίωση των απαντήσεων των μαθητών στο postτεστ 

ήταν η ρεαλιστική υπόσταση της δραστηριότητας, καθώς και η μεταφορά της και η 

σύνδεσή της με τον απτό κόσμο των παιδιών. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να ερευνηθεί 

αν η  συστηματική παρέμβαση με το παρόν εκπαιδευτικό εργαλείο (το εκπαιδευτικό 

ρομπότ) σε έναν αυξητικό άξονα δυσκολίας θα ήταν σε θέση να ενισχύσει ουσιαστικά 

την κατανόηση των μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών, 

σημειώνοντας και μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας μεταξύ των αντίστοιχωνpreκαι 

postτεστ.  

Περιορισμοί έρευνας 

Το εκπαιδευτικό εργαλείο Lego Mindstorm Ev3 είναι αφενός πολυμήχανο και 

πιστεύεται πως μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ωστόσο το κόστος του είναι υψηλό και θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να το 

προμηθευτούν αυτόνομα εκπαιδευτικοί ή και ερευνητές. Επιπλέον, το δείγμα των 
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συμμετεχόντων μαθητών ήταν περιορισμένο και δεν είναι σε θέση να δώσει ένα 

αντικειμενικό και καθολικό πόρισμα για της αντιλήψεις των μαθητών της Ε΄ 

δημοτικού γύρω από τη πυκνότητα και το μέγεθος των ρητών αριθμών και της 

διακριτότητας των φυσικών. Τέλος, η παρέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε ήταν 

σύντομη. Η ενίσχυση της κατανόησης των δύσκολων εννοιών που πραγματεύτηκε 

χρειάζεται συστηματική εφαρμογή της μεθόδου σε βάθος χρόνου. 

Προτάσεις 

Είμαστε αισιόδοξοι για τη χρήση τέτοιων δραστηριοτήτων μιας και η σύνδεση που 

μπορούν να πετύχουν μεταξύ του απτού ρεαλιστικού κόσμου και της τυπικής 

μαθηματικής γλώσσας μπορεί να καταφέρει να ενισχύσει την κατανόηση των 

μαθητών γύρω από αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο, για να γίνει κάτι τέτοιο 

εφικτό και να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα αυτή η διαδικασία, απαιτείται η 

συστηματική εφαρμογή τέτοιων δραστηριοτήτων στην τάξη ώστε να μελετηθεί η 

επίδρασή τους σε  ένα βάθος χρόνου. 

 Επιπλέον θα μπορούσε να διερευνηθεί η επίδραση της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής σε ένα διαθεματικό πλαίσιο προσέγγισης παιδαγωγικού περιεχομένου 

τόσο στα μαθηματικά όσο και σε άλλα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος.  
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Παράρτημα 

 

 

Pretest 

Τάξη:........................  Τμήμα: ......................... 

Ψευδώνυμο: .............................................................................................. 

Ημ. Γέννησης: ...............................   Φύλο:  αγόρι    κορίτσι  

 

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. Προσοχή! Υπάρχει μόνο μια 

σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. 

1. Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6; 

a) Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 5 και στο 6. 

b) Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους 

έναν προς έναν. 

c) Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 5 και στο 6 που δεν 

μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

 

2. Βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: 

     0,12  1,549 0,4   0,387:  …….. < …….. < …….. < ……..  

0,00123  1,2  0,52 1,034: ……...<………<……...<……… 

1,27  5,5 0,003 1,0009: ……….<……….<………<……… 

 

3. Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 0.34 και στο 0.35; 

a) Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 0.34 και στο 0.35. 

b) Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους 

έναν προς έναν. 

c) Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 0,34 και στο 0,35 που δεν 

μπορούμε να τους ονοματίσουμε όλους έναν προς έναν. 

 

4. Ποια είναι σωστή σειρά των παρακάτω αριθμών από το μικρότερο 

στο μεγαλύτερο: 

a) 2,6>1,95 > 0,752 > 0,1245 

b) 0,1245 > 0,752 > 1,95 > 2,6 

c) 0,752 > 0,1245 > 2,6 > 1,95 

 

Για κάθε μία από τις παρακάτω πράξεις, μπορείς να βρεις αν υπάρχει 

αριθμός που αν τον συμπληρώσουμε στο κενό να μας δίνει το αποτέλεσμα 

μετά το ίσον;  

Αν ναι επέλεξε με√ την απάντηση «Γίνεται». 

Αν όχι επέλεξε με √ την απάντηση «Δεν γίνεται» 

 «Γίνεται» «Δεν γίνεται» 
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3+…=8   

4+…=5,3   

4,3+…=5   

3x…=9   

3x…=8   

4x…=6,4   
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Posttest 

 

Τάξη:........................  Τμήμα: ......................... 

Ψευδώνυμο: .............................................................................................. 

Ημ. Γέννησης: ...............................   Φύλο:  αγόρι    κορίτσι  

 

 

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. Προσοχή! Υπάρχει μόνο μια 

σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. 

1.   Βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: 

0,003  1,7 0,12  1,3569: ………<………<………<……… 

5,8  6,24 0,455 0,1175: ……….<……….<………<……… 

0,567  4,52 1,6  1,0007: ……….<………<………<……… 

2. Ποια είναιη σωστή σειρά των παρακάτω αριθμών από το 

μικρότερο στο μεγαλύτερο: 

a) 0,5451 > 0,653 > 0,99 > 1,3 

b) 1,3> 0,99> 0,653> 0,5451 

c) 0,99 > 1,3 > 0,5451> 0,653 

 

3.  Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 6,1 και στο 6,2; 

a) Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 6,1 και στο 6,2 που δεν 

μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

b) Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που μπορούμε να τους ονοματίσουμε όλους 

έναν προς έναν. 

c) Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 6,1 και στο 6,2. 

 

4. Υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 7 και στο 8; 

a) Δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 7 και στο 8. 

b) Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους 

έναν προς έναν. 

c) Υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί ανάμεσα στο 7 και στο 8 που δεν 

μπορούμε να τους ονομάσουμε όλους έναν προς έναν. 

 

Για κάθε μία από τις παρακάτω πράξεις, μπορείς να βρεις αν υπάρχει 

αριθμός που αν τον συμπληρώσουμε στο κενό να μας δίνει το αποτέλεσμα 

μετά το ίσον;  

Αν ναι επέλεξε με√ την απάντηση «Γίνεται». 

Αν όχι επέλεξε με √ την απάντηση «Δεν γίνεται» 
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«Γίνεται» «Δεν γίνεται» 

2+…=6   

3+…=4,3   

5,2+…=7   

2x…=4   

2,25x…=9   

3,1x…=6,2   
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