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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μία νέα διδακτική προσέγγιση, η οποία

αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής, με τη χρήση της πλατφόρμας

LEGO WeDo 2.0, με σκοπό να αξιοποιηθεί τόσο στη διδασκαλία των Μαθηματικών και

της Πληροφορικής των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού. Συγκεκριμένα εξετάσαμε το

καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, τις γωνίες και τον κύκλο στα μαθηματικά ενώ στην

πληροφορική εξετάστηκαν οι δομές επιλογών και ο χειρισμός των δεδομένων που

προκύπτουν από αισθητήρες.

Τα LEGO WeDo 2.0 είναι το η πιο νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα εκπαιδευτικής

ρομποτικής της εταιρίας LEGO. Χαρακτηρίζονται από την μεγάλη ποικιλία των δομικών

συστατικών τους (τουβλάκια, κινητήρες, αισθητήρες και άλλα εξαρτήματα) με τα οποία

μπορεί κανείς να κτίσει προγραμματιζόμενα ρομπότ, είτε μέσω οδηγιών είτε με τη

φαντασία του. Τα ρομπότ δέχονται ερεθίσματα από τους αισθητήρες τους και μπορούν να

προγραμματιστούν ώστε να αντιδρούν σε αυτά ή να εκτελούν ενέργειες για να

επηρεάσουν το περιβάλλον τους.

Από τη συμμετοχή, τη συζήτηση και τις απαντήσεις των μαθητών στα

ερωτηματολόγια βγάζουμε το συμπέρασμα ότι πλέον ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών έχει

έρθει ήδη σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική και την αντιμετωπίζει θετικά. Η

μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών θα ήθελε να συμμετέχει στο μέλλον σε παρόμοια

προγράμματα και θα επιθυμούσε περισσότερα μαθήματα να διδάσκονται με τη βοήθεια

της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, μαθηματικά, πληροφορική, Δημοτικό

σχολείο
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Abstract

In the present work, a new didactic approach will be presented, which was

developed with the help of educational robotics, using the LEGO WeDo 2.0 platform, in

order to be used in both the teaching of Mathematics and Informatics in the fifth and sixth

grades of elementary school. Specifically, we examined the Cartesian coordinate system,

angles and the circle in mathematics, while in computer science we examined the

structures of choices and the handling of data resulting from sensors.

LEGO WeDo 2.0 is the newest educational robotics training platform of the

LEGO company. They are characterized by the wide variety of their structural

components (bricks, motors, sensors and other components) with which, one can build

programmable robots, either through instructions or with one's imagination. Robots

receive stimuli from their sensors and can be programmed to react to them or perform

actions to affect their environment.

From the participation, discussion and answers of students to the questionnaires

we conclude that now a large percentage of students have already come into contact with

educational robotics and treat it positively. The vast majority of students would like to

participate in similar programs in the future and would like more courses to be taught

with the help of educational robotics.

Key Words: educational robotics, mathematics, computer science, elementary

school
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Εισαγωγή

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει

τέσσερα κεφάλαια, τα οποία παρουσιάζουν το θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο θα

στηριχθεί η εργασία. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα σημαντικότερα στάδια της

εξέλιξης της ρομποτικής γενικά και τους πιο σημαντικούς τομείς, που αυτή

χρησιμοποιείται σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις σημαντικότερες

θεωρίες μάθησης καθώς και τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως όπως η

εκπαίδευση STEM. Η εκπαιδευτική ρομποτική θα παρουσιαστεί στο τρίτο κεφάλαιο

μέσα από μια ιστορική αναδρομή καθώς και από τις κυριότερες πλατφόρμες που

χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς σήμερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα

παρουσιάσουμε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει καθώς και την εισαγωγή των ΤΠΕ σε αυτή σήμερα και ειδικότερα τη

διδακτική των μαθηματικών και της πληροφορικής, όπως αυτές προτείνονται από το

Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διδάσκονται στη πρωτοβάθμια

εκπαίδευση.

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει την έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε δύο

κεφάλαια. Την προβληματική της, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματά της στο πέμπτο

κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης μας στο έκτο κεφάλαιο.

Τέλος στο Παράρτημα «Α» βρίσκονται τα απαντημένα ερωτηματολόγια των μαθητών

που συμμετείχαν στην έρευνα.

1



Ρομποτική στην εκπαίδευση : Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία
μαθηματικών εννοιών και πληροφορικής – Χρήστος Μπάτσιος

1. Η Ρομποτική

1.1 Γενικά

Αν και όλοι φαίνεται να γνωρίζουν τι είναι ένα ρομπότ, υπάρχει μια δυσκολία να

δοθεί ένας ακριβής ορισμός του. Το Αγγλικό λεξικό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

δίνει τον παρακάτω ορισμό: «Μια μηχανή ικανή να εκτελεί μια σειρά από περίπλοκες

ενέργειες αυτόματα, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη χρήση ηλεκτρονικού

υπολογιστή».

Η ρομποτική είναι μια σύγχρονη επιστήμη που ασχολείται με τη σχεδίαση, την

ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Η επιστήμη της Ρομποτικής βασίζεται σε πολλές

επιστήμες με κυριότερες την πληροφορική, τη μηχανολογία και την ηλεκτρονική. Τα

ρομπότ είναι μηχανές που λειτουργούν αυτόματα και η συμπεριφορά τους μπορεί να

προγραμματιστεί. Η χρήση τους αποσκοπεί στην υποβοήθηση ή και αντικατάσταση του

ανθρώπου στην εκτέλεση κάποιου έργου, το οποίο μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο,

κουραστικό ή επικίνδυνο.

Η ρομποτική επιστήμη έχει αλματώδη ανάπτυξη ενώ αυτά που μας έχει

προσφέρει, μέσα στον λιγότερο από ένα αιώνα της ύπαρξής της, ανήκαν στη σφαίρα της

επιστημονικής φαντασίας μέχρι πριν λίγες δεκαετίες. Ήδη, σε πολλούς τομείς της ζωής

μας, τα ρομποτικά συστήματα αποτελούν μέρος της, όπως στη βιομηχανία, την ιατρική,

τη διασκέδαση και την προσωπική βοήθεια ενώ με ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμούς

συνεχίζουν να εξελίσσονται. Βρισκόμαστε πλέον στο κατώφλι μιας νέας βιομηχανικής

επανάστασης. Σήμερα όλο και πιο εξελιγμένα ρομπότ και άλλες εκφάνσεις της τεχνητής

νοημοσύνης, αναμένεται να μας οδηγήσουν σε μια εποχή, η οποία είναι πιθανόν να μην

αφήσει ανέγγιχτο κανένα κοινωνικό στρώμα.

1.1.1 Ιστορική αναδρομή

Αν θελήσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή θα παρατηρήσουμε πως αν και

η λέξη ρομπότ (Robot) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μόλις 100 χρόνια πριν, σε ένα

θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην

Πράγα το 1921,με τον τίτλο «Rossum’s Universal Robots» του Τσέχου συγγραφέα Κάρελ

Τσάπεκ, ωστόσο η έννοια του ρομπότ απασχολούσε τον άνθρωπο εδώ και τουλάχιστον 3

χιλιετίες.

Στην αρχαία Ελλάδα αρχικά θα συναντήσουμε στα έπη του Ομήρου αρκετές

αναφορές στα «αυτόματα», λέξη με την οποία περιγράφει μηχανές που κινούνται μόνες
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τους. Μας περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα μιλώντας για τον θεό Ήφαιστο (ραψωδία Σ,

στοίχοι 410-420) «Και ανάλαφρα τον κύριον εστηρίζαν θεράπαινες ολόχρυσες, σαν

ζωντανά κοράσια. Δύναμιν έχουν και φωνήν, νουν έχουν εις τες φρένες, και τεχνουργήματ’

έμαθαν από τους αθανάτους. Εκείνες τον επρόσεχαν». Οι αναφορές του είναι πιο πολλές

στην Ιλιάδα (Ε749, Σ372-377, Σ468-473) υπάρχουν όμως και στην Οδύσσεια (ραψωδία

θ, στίχοι 555 -563) «Γιατί δεν ταξιδεύουνε οι Φαίακες με ποδότες, μηδ΄ έχουν τα καράβια

τους τιμόνια, καθώς τ΄ άλλα, παρά μονάχα τους το νου μαντεύουνε του ανθρώπου».

Επιπλέον σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, ο Τάλως ήταν ένας μυθικός χάλκινος

γίγαντας, τον οποίο κατασκεύασε ο θεός Ήφαιστος και τον χάρισε στον βασιλιά Μίνωα

για να φυλάει την Κρήτη από κάθε επίδοξο εισβολέα.

Ο Τάλως έκανε το γύρω του νησιού τρεις

φορές τη μέρα, προστατεύοντας την Κρήτη

από κάθε εισβολέα. Ένα δεύτερο καθήκον

που είχε επιπλέον ο Τάλως, σύμφωνα με τον

Πλάτωνα, ήταν να ελέγχει την εφαρμογή

των νόμων, και για τον λόγο αυτόν τους

κουβαλούσε μαζί του γραμμένους πάνω σε

χάλκινες πλάκες.

Αργότερα κατά τους κλασικούς χρόνους, o

Αριστοτέλης, ο Αρχιμήδης και ο Ήρωνας

συνέβαλαν με τη σκέψη και τα έργα τους στην εξέλιξη της ικανότητας σχεδιασμού

μηχανών στην πρώιμη επιστήμη της μηχανικής των μηχανών. Μάλιστα με βάση τις

αναλυτικές περιγραφές που περιέχονται στο έργο «Αυτοματοποιητική» του Ήρωνα του

Αλεξανδρινού, οι καθηγητές κ. Δ. Καλλιγερόπουλος, Β. Νικολής, Π. Βασιλειάδης

κατασκεύασαν τα ομοιώματα κινητών αυτομάτων του Ήρωνος, τα οποία είναι μοντέλα

ναών μετρίου μεγέθους, με την ικανότητα να μετακινούνται αυτόματα και τα είδωλα

πάνω σ’ αυτούς κινούνται όλα από μόνα τους ή μόλις ανάψει φωτιά σε βωμό, οι πόρτες

του ναού να ανοίγουν αυτόματα, και μόλις σβήσει η φωτιά πάλι να κλείνουνκαι τέλος

επιστρέφουν στην αρχική τους θέση (Καλλιγερόπουλος, 1999). Έτσι κατά τους

ρωμαϊκούς χρόνους, όπως μαθαίνουμε από τον M. Ceccarelli (2006), οι Ρωμαίοι

μηχανικοί με τη γνώση που απέκτησαν από έργα όπως τα «πνευματικά Α και Β»,

«Αυτοματοποιητική» και «Μηχανική» του Ήρωνα, εξέλιξαν περισσότερο τον τομέα με

πιο πρακτική προσέγγιση. Στα βυζαντινά χρόνια υπάρχουν αναφορές στα «αυτόματα»

όπως η αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνα και κυρίως τα αυτόματα που χρησιμοποιούσε ο
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αυτοκράτορας για να εντυπωσιάζει τους ξένους πρέσβεις και τους επισκέπτες της αυλής,

τέτοια ήταν ο «Θρόνος του Σολομώντα» ο οποίος είχε τη δυνατότητα ανύψωσης, τα

χρυσά λιοντάρια που βρυχώνται και τα χρυσά πουλιά που κελαηδούσαν (Ανδρούδης,

2006).

Όλη αυτή η γνώση τελικά ξεχάστηκε στον δυτικό κόσμο κατά τη διάρκεια του

μεσαίωνα, χωρίς όμως να χαθεί για πάντα, χάρη στη συστηματική συλλογή Αρχαίων

Ελληνικών έργων και τη μετάφρασή τους στα Αραβικά από Άραβες μηχανικούς και τη

δική τους εξέλιξη αυτών που παρέλαβαν, κυρίως στην περίοδο των Αββασιδών

χαλίφηδων (Καλλιγερόπουλος, 2006). Τελικά αυτά τα έργα ξανά – ανακαλύφθηκαν από

τους Ευρωπαίους την εποχή της αναγέννησης και μεταφράστηκαν ξανά στα λατινικά και

τα ιταλικά για να εισάγουν νέες ιδέες και προβλήματα. Πιο γνωστό έργο της αναγέννησης

είναι το «ρομπότ» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, μια κατασκευή που παρουσιάστηκε στο

Μιλάνο το 1495 και αποτελούνταν από μια μηχανή μέσα σε μια Γερμανό – Ιταλική

μεσαιωνική πανοπλία, η οποία μπορούσε να μιμηθεί ένα περιορισμένο αριθμό από

ανθρώπινες κινήσεις. Ακολούθως κατά την εποχή του διαφωτισμού, το ενδιαφέρον για

την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ εντάθηκε και πιο γνωστά δείγματα αυτής της

εποχής είναι ο «σκακιστής» του Wolfgang von Kempelen, μια αυτόματη μηχανή που

μπορούσε να παίξει μια παρτίδα σκάκι με έναν άνθρωπο και οι τρείς αυτόματες κούκλες

μουσικοί της οικογένειας Jaquet-Droz, οι οποίες βρίσκονται στο Neuchatel της Ελβετίας

και είναι λειτουργικές έως σήμερα (Iavazzo, Gkegke, Iavazzo, Gkegkes, 2014).

Φτάνοντας στον 20ο αιώνα, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη αναφορά του όρου

ρομπότ, ο Isaac Asimov διατύπωσε το 1942 στο έργο του «Εγώ το ρομπότ», τους 3

νόμους της ρομποτικής:

1. Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα

επιτρέψει να βλαφτεί ανθρώπινο ον.

2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι,

εκτός αν αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο.

3. Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν

συγκρούεται με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο.

Το 1962, οι Tomovic και Boni ανέπτυξαν ένα ρομποτικό σκέλος με αισθητήρες

πίεσης, το οποίο μπορούσε να προσδιορίσει το μέγεθος και το βάρος αντικειμένων, ενώ

οι Reswick και Meyler ανέπτυξαν μια συσκευή για άτομα με τετραπληγία, δίνοντάς τους

τη δυνατότητα να χειρίζονται αντικείμενα. Το 1966, ο McCarthy στο εργαστήριο

τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ ανέπτυξε ένα ρομπότ με ακοή,
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όραση και αφή (μικρόφωνα, κάμερες και αισθητήρες αφής) το οποίο θα μπορούσε να

αναγνωρίζει φωνητικές εντολές και να ανταποκριθεί αναλόγως. Από το σημείο αυτό και

έπειτα η εξέλιξη της ρομποτικής υπήρξε τεράστια, οι εφαρμογές ακούμπησαν όλο το

φάσμα της ανθρώπινης ζωής και θα εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο επόμενο

κεφάλαιο.

1.1.2 Εφαρμογές

Η κατηγοριοποίηση των ρομπότ μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Η πιο

κοινή διάκριση μεταξύ των ρομπότ είναι μεταξύ των κινούμενων και σταθερών ρομπότ.

Αυτές οι δύο κατηγορίες χρησιμοποιούνται σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν

τελείως διαφορετικές ικανότητες. Τα σταθερά ρομπότ χρησιμοποιούνται κυρίως στη

βιομηχανία και όπου το περιβάλλον που λειτουργούν είναι προκαθορισμένο και

σχεδιασμένο με βάση τα ρομπότ σε κάποια γραμμή παραγωγής. Τα βιομηχανικά ρομπότ

εκτελούν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες πράξεις με μεγάλη ακρίβεια, όπως για

παράδειγμα τη συγκόλληση μεταλλικών μερών ενός αυτοκινήτου. Αντίθετα τα κινούμενα

ρομπότ λειτουργούν σε ακαθόριστα και αβέβαια περιβάλλοντα όπου οι συνθήκες που

συναντούν δεν μπορούν να είναι γνωστές εκ των προτέρων και μπορούν να μεταβληθούν

με το πέρασμα του χρόνου. Τέτοια περιβάλλοντα μπορεί να περιλαμβάνουν και οντότητες

που δεν μπορούν να ελεγχθούν, όπως ανθρώπους και ζώα. Παραδείγματα τέτοιων

κινούμενων ρομπότ είναι οι ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες και τα αυτοκίνητα με τη

δυνατότητα να οδηγούν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των εργασιών που

μπορούν να εκτελέσουν τα σταθερά και τα κινούμενα ρομπότ, καθώς ο ανθρώπινος

παράγοντας μπορεί να παρέμβει και στις δύο περιπτώσεις. Παρόλα αυτά οι δύο αυτές

κατηγορίες έχουν μια μεγάλη διαφορά που τις ξεχωρίζει. Τα σταθερά ρομπότ είναι

στερεωμένα στο έδαφος και μπορούν να υπολογίσουν τη θέση τους από τη δική τους

κατάσταση ενώ τα κινούμενα ρομπότ δεν μπορούν να υπολογίσουν τη θέση τους αν δε

βασιστούν στην αντίληψή τους για το περιβάλλον γύρω τους.

Για την παρούσα εργασία θα κατηγοριοποιήσουμε τα ρομπότ σε δύο μεγάλες

κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα βιομηχανικά ρομπότ και η δεύτερη τα ρομπότ που

προσφέρουν υπηρεσίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά που τις ξεχωρίζουν είναι ότι τα

βιομηχανικά ρομπότ εργάζονται σε καλά καθορισμένα περιβάλλοντα και εκτελούν

κυρίως απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες απαιτούν μεγάλη ακρίβεια. Τα
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ρομπότ που παρέχουν υπηρεσίες έχουν σαν κύριο έργο την υποβοήθηση των ανθρώπων

στις εργασίες τους.

1.1.2.1 Βιομηχανικά ρομπότ

Τα πρώτα ρομπότ

που αναπτύχθηκαν ήταν τα

βιομηχανικά ρομπότ, τα

οποία αντικατέστησαν τους

ανθρώπους στις γραμμές

παραγωγής εργοστασίων,

εκτελώντας τις πιο απλές

και επαναλαμβανόμενες

εργασίες. Οι γραμμές

παραγωγής στα εργοστάσια

μπορούν πλέον να

λειτουργούν και χωρίς την

παρουσία ανθρώπων, κάτι που καθιστά το περιβάλλον τους καλά καθορισμένο. Τα

ρομπότ είναι προγραμματισμένα να εκτελούν μια σειρά από ενέργειες σε αντικείμενα που

βρίσκονται μπροστά τους. Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι αυτά είναι περισσότερο

αυτόματες μηχανές και όχι ρομπότ. Ως τόσο οι μηχανές αυτές βασίζονται σε αισθητήρες,

σε τόσο μεγάλο βαθμό που τις καθιστά στην ουσία ρομπότ. Το σχέδιο τους μπορεί να

είναι πολύ απλό γιατί εργάζονται σε περιβάλλοντα στα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση

στους ανθρώπους όσο αυτά λειτουργούν. Με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της

τεχνολογίας τα βιομηχανικά ρομπότ έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και τις

ικανότητες να χειρίζονται αντικείμενα σε διαφορετικό προσανατολισμό και να

αναγνωρίζουν διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία πρέπει να χειριστούν με συγκεκριμένη

σειρά.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μια νέα γενιά βιομηχανικών ρομπότ με

μεγαλύτερη αυτονομία για τα οποία όμως το κοινό τους χαρακτηριστικό παραμένει. Το

περιβάλλον τους πρέπει να είναι (λιγότερο ή περισσότερο) ελεγχόμενο. Το πλεονέκτημα

που έχει φέρει η συνεργασία ρομπότ και ανθρώπων στην παραγωγική διαδικασία είναι

ότι, το κάθε μέρος μπορεί να επικεντρωθεί στο κομμάτι της εργασίας στο οποίο είναι

καλύτερο. Τα ρομπότ αναλαμβάνουν τις επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες εργασίες,
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ενώ ο άνθρωπος εκτελεί τις πιο περίπλοκες εργασίες και καθορίζει τις εργασίες των

ρομπότ καθώς παραμένει πολύ πιο γρήγορος και αξιόπιστος στο να αναγνωρίζει

σφάλματα και ευκαιρίες για βελτίωση των διαδικασιών.

1.1.2.2 Ρομπότ που προσφέρουν υπηρεσίες

Η δεύτερη μεγάλη

κατηγορία είναι τα ρομπότ

που προσφέρουν υπηρεσίες

υποβοηθώντας το έργο, που

πρέπει να γίνει από

ανθρώπους. Πολλά από τα

ρομπότ αυτά δεν είναι

αυτόνομα καθώς ελέγχονται

απομακρυσμένα από

ανθρώπους. Τέτοια ρομπότ

μπορεί να είναι drones για

λήψη εικόνας ή και στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η προσβολή στόχων σε εχθρικό

έδαφος. Τα ρομπότ αυτά, χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες τους, δίνουν στους

ανθρώπους χειριστές τους πρόσβαση σε περιβάλλοντα επικίνδυνα, μακρινά ή με αδύνατη

πρόσβαση. Ο αυτόματος πιλότος του drone θα σταθεροποιήσει την πτήση του αλλά ο

χειριστής του θα επιλέξει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. Αυτός ο τύπος ρομπότ είναι

ημιαυτόνομος. Τα πρώτα αυτόνομα ρομπότ που σχεδιάστηκαν ήταν πολύ απλά, όπως

μηχανές κουρέματος για γρασίδι, οι οποίες λειτουργούσαν σε απλό περιβάλλον. Με την

εξέλιξη της τεχνολογία δημιουργήθηκαν και εντελώς αυτόνομα ρομπότ, τα οποία δε

βασίζονται σε κάποιον χειριστή, αντιθέτως παίρνουν μόνα τους αποφάσεις για να

εκτελέσουν την αποστολή για την οποία έχουν προγραμματιστεί (Mordechai Ben-Ari,

Francesco Mondada, 2018). Τέτοια ρομπότ χρησιμοποιούνται για παράδειγμα από

μεγάλες μεταφορικές εταιρίες στις αποθήκες τους, όπως βλέπουμε στην εικόνα 3. Τα

ρομπότ αυτά έχουν σχεδιαστεί να μεταφέρουν αγαθά σε αβέβαια και μεταβαλλόμενα

περιβάλλοντα, που περιλαμβάνουν πόρτες που ανοιγοκλείνουν και ανθρώπους που

κινούνται στον ίδιο χώρο.

Τα ρομπότ έχουν γίνει εδώ και χρόνια απαραίτητα σε πολλούς τομείς. Τα

τελευταία χρόνια βλέπουμε πως μπαίνουν και στην καθημερινότητα των απλών

ανθρώπων. Αν παρατηρήσουμε θα δούμε πως στις διαφημίσεις των αυτοκινήτων, πλέον
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κυριαρχούν τα αυτοκίνητα που έχουν δυνατότητες να οδηγούν μόνα τους ή να

διορθώνουν τα λάθη του ανθρώπου οδηγού, προλαμβάνοντας έτσι διάφορα ατυχήματα

και προστατεύοντας τους επιβάτες. Η ευκολία στην παραγωγή τους και η μείωση του

κόστους τους με ταυτόχρονη αύξηση των δυνατοτήτων τους, λόγω των καλύτερων

αισθητήρων που υπάρχουν σήμερα, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της χρήσης

τους παγκόσμια την τελευταία δεκαετία. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των

ρομπότ παροχής υπηρεσιών που πουλήθηκαν το 2019 παγκοσμίως, καθώς και οι

αναμενόμενες πωλήσεις για τα έτη 2020 και 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που

δημοσίευσε η διεθνής ομοσπονδία ρομποτικής (International Federation of Robotics –

IFR) στην συνοπτική περίληψη για την Παγκόσμια Ρομποτική του έτους 20201.

2019 2020 2023

Κατηγορία

ροµπότ
Μονάδες

Ποσοστό

αύξησης

/

µείωσης

Μονάδες

Ποσοστό

αύξησης /

µείωσης

Μονάδες

Ποσοστό

αύξησης /

µείωσης

Επαγγελµατικά 173.000 +32% 240.000 +38% 537.000 +31%

Οικιακής

χρήσης

18.600.00

0
+40%

21.600.00

0
+16%

48.600.00

0
+31%

Ψυχαγωγίας 4.600.000 +13% 5.100.000 +10% 6.700.000 +10%

Πίνακας 1 Πωλήσεις ρομπότ παροχής υπηρεσιών παγκοσμίως

Αντίστοιχα στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε τις εγκαταστάσεις βιομηχανικών

ρομπότ παγκοσμίως όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του IFR2.

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε τους κυριότερους τομείς που

χρησιμοποιούνται σήμερα τα ρομπότ παρακάτω.

2 ΠΗΓΗ: https://ifr.org/img/office/World_Robotics_2020_Sales_Flyer.pdf
1 ΠΗΓΗ: https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2020_Service_Robots.pdf
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1.1.2.3 Τομέας της Άμυνας και Ασφάλειας

Ο τομέας της Άμυνας και ασφάλειας, έχει γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκος κατά τον

21ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους

δίδυμους πύργους και τον 2ο πόλεμο του κόλπου. Όλες οι δυτικές χώρες αντιμετωπίζουν

νέες προκλήσεις ασφάλειας οι οποίες μπορεί να πάρουν μια ποικιλία μορφών, από

τρομοκρατικές επιθέσεις έως φυσικές καταστροφές (Essam, Abbass, 2005). Οι

οργανισμοί της άμυνας και ασφάλειας βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία

για να φθάσουν στο επιχειρησιακό επίπεδο που απαιτούν αυτές οι προκλήσεις.

Στον τομέα της άμυνας πολλοί στρατοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν όλο και

περισσότερο τα ρομπότ για τις επικίνδυνες εργασίες ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις

απώλειες προσωπικού. Αυτά

αποτελούνται κυρίως από ρομπότ για

συλλογή πληροφοριών στην ξηρά, τη

θάλασσα και τον αέρα αλλά και για

να πλήττουν στόχους ή να

εξουδετερώνουν εκρηκτικούς

μηχανισμούς. Ο Αμερικανικός

στρατός σχεδιάζει να

ανακατασκευάσει το 60% περίπου

των ρομπότ που έχει στη διάθεση του (1.477), τα οποία χρησιμοποιεί σε διαφορετικές

αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών εκρηκτικών, αναγκών του

μηχανικού μάχης, αναγνωρίσεις, και πολλά άλλα (Sapaty, 2015). Ήδη όμως

αναπτύσσονται και ρομπότ που θα έχουν πιο ενεργή συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Για

παράδειγμα η εταιρία Boston Dynamics έχει αναπτύξει μια σειρά ρομπότ για την

υποβοήθηση του έργου των στρατιωτών στο πεδίο της μάχης, όπως είναι το ρομπότ LS3

το οποίο δημιουργήθηκε για να μεταφέρει φόρτο μάχης, που μπορεί να φτάσει τα 180

κιλά, σε αποστάσεις έως 30 χιλιομέτρων. Άλλα ρομπότ, που έχουν ήδη δοκιμαστεί,

μπορούν να φέρουν και επιθετικά όπλα.

1.1.2.4 Τομέας της Υγείας

Ένα σημαντικός τομέας, που γίνεται ευρεία χρήση των ρομπότ που προσφέρουν

υπηρεσίες, είναι η ιατρική. Η ιατρική χρησιμοποιεί διαφορετικές ρομποτικές συσκευές
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για διάφορους σκοπούς, σε επιμέρους κλάδους της. Αυτές οι ρομποτικές συσκευές

χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές επεμβάσεις, στην εξ αποστάσεως θεραπεία για να

εκτελέσουν πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις. Σε ορθοπεδικά περιστατικά για να

αντικαταστήσουν τα άκρα που λείπουν. Στην εξυπηρέτηση ασθενών για να

εξυπηρετήσουν ασθενείς σε δωμάτια νοσοκομείων και να βοηθήσουν στην

αποκατάσταση π.χ. μετά από εγκεφαλικά επεισόδια. Καθώς επίσης και στην

πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων, για να διαγνώσουν ασθένειες.

Τα ιατρικά ρομπότ

ξεκίνησαν πριν από περίπου 35

χρόνια όταν στις 11 Απριλίου

1985, το Long Beach Memorial

Medical Center στην Καλιφόρνια

χρησιμοποίησε ένα βιομηχανικό

ρομπότ (Unimation PUMA 200)

για να εισαγάγει έναν ανιχνευτή

για χρήση σε μια βιοψία

εγκεφάλου χρησιμοποιώντας

υπολογιστική τοπογραφία

πλοήγησης. Ακολούθησε ένας

αριθμός ρομπότ που ήταν ικανά

για ορισμένες ουρολογικές

διαδικασίες και ολική

αρθροπλαστική ισχίου.

Σήμερα, τα ιατρικά ρομπότ είναι γνωστά για τον ακριβή χειρισμό χειρουργικών

εργαλείων μέσω μιας ή περισσότερων μικρών τομών για διάφορες χειρουργικές

επεμβάσεις. Η τρισδιάστατη προβολή υψηλής ευκρίνειας του χειρουργικού πεδίου

επιτρέπει στον χειρουργό να λειτουργεί με υψηλή ακρίβεια και έλεγχο. Ένα ρομπότ, το

da Vinci, που εγκρίθηκε από το FDA το 2000, υπολογίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε για να

εκτελέσει πάνω από 6 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις, παγκοσμίως. Τα οφέλη των

ασθενών από χειρουργική επέμβαση με ρομπότ είναι σε μεγάλο βαθμό εκείνα που

σχετίζονται με τη λαπαροσκοπική προσέγγιση - μικρότερες τομές, μειωμένη απώλεια

αίματος και ταχύτερη ανάρρωση. Οι χειρουργοί επωφελούνται από βελτιωμένη

εργονομία και επιδεξιότητα σε σύγκριση με την παραδοσιακή λαπαροσκόπηση. Τα κύρια

μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος και η ανάγκη για εκπαίδευση χειρουργών και της
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χειρουργικής ομάδας. Η βασική τιμή ενός συστήματος da Vinci είναι πάνω από 1

εκατομμύριο δολάρια. (Gyles, 2019).

1.1.2.5 Διάστημα

Ένα από τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα για τον άνθρωπο είναι το διάστημα.

Μέχρι στιγμής, η διαστημική ρομποτική έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε εργασίες

μηχανικής όπως επανδρωμένοι διαστημικοί σταθμοί και πλανητικές εξερευνήσεις. Χώρες

από όλο τον κόσμο και έχουν πραγματοποιήσει αρκετά πειράματα σε τροχιά. Από τότε

που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική ένωση άρχισαν να αναπτύσσουν διαστημικά

ρομπότ τη δεκαετία του 1970, η ανάπτυξη διαστημικών ρομπότ έχει ήδη μια ιστορία

σχεδόν 50 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί

διάφορα διαστημικά ρομπότ.

Το ρωσικά σεληνιακά rover Lunokhod 1 και το Lunokhod 2 προσγειώθηκαν με

επιτυχία στο φεγγάρι το 1970 και το 1973 αντίστοιχα, σηματοδοτώντας την πρακτική

εφαρμογή του ρομπότ πλανητικής εξερεύνησης. Στις 30 Ιουλίου 1971, το επανδρωμένο

σεληνιακό rover LRV που μεταφέρθηκε από τον Apollo 15 προσγειώθηκε στο φεγγάρι,

και έγινε το πρώτο επανδρωμένο πλανητικό ρομπότ εξερεύνησης πλανητών για

διαστημικές εφαρμογές. Το 1971, το Ρωσικό Mars rover PROP-M προσγειώθηκε στον

Άρη με τον σοβιετικό αυτόματο ερευνητικό σταθμό Mars 3, και έγινε το πρώτο ρομπότ

εξερεύνησης του Άρη στον κόσμο. Από το 1997 έως το 2004, οι ΗΠΑ έστειλαν

διαδοχικά στον Άρη τα «Sojourner», «Spirit» και «Opportunity», ωθώντας την

εξερεύνηση του Άρη σε μια κορύφωση. Το 2012, το αμερικανικό rover «Curiosity»

προσγειώθηκε με επιτυχία στον Άρη, έγινε το πιο ισχυρό ρομπότ εξερεύνησης του Άρη

μέχρι το 2020. Πλέον στον πλανήτη Άρη βρίσκεται από τις 18 Φεβρουαρίου 2021, το

επίσης αμερικανικό rover «Perseverance», το οποίο έφερε μαζί του το πρώτο αρειανό

ελικόπτερο, το «Ingenuity». Με αυτό, για πρώτη φορά, θα επιχειρηθεί ελεγχόμενη πτήση

σε άλλον πλανήτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 2 τελευταία rover είναι εξοπλισμένα με

ρομποτικό βραχίονα ως το κύριο εργαλείο για εργασίες εξερεύνησης, έτσι ώστε τα

ρομπότ πλανητικής εξερεύνησης να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δείγματα από

την πλανητική επιφάνεια. Από το 2005, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

των Ηνωμένων Πολιτειών για ολοκληρωμένη και σε βάθος εξερεύνηση του φεγγαριού, η

Jet Propulsion Laboratory ηγείται της ανάπτυξης ενός μεγάλου κινητού ρομπότ

σεληνιακής επιφάνειας - του All-Terrain Hex-Legged Extra-Terrestrial Explorer. Το κύριο

χαρακτηριστικό του είναι η χρήση της κίνησης με πόδια και μπορεί να αλλάξει σε κίνηση
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με τροχούς αλλάζοντας τη διαμόρφωση. Είναι ένας νέος τύπος πλανητικού εξερευνητικού

ρομπότ με καλή προσαρμοστικότητα στην πλανητική επιφάνεια (Wang, 2021).
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2. Θεωρίες μάθησης

2.1 Μάθηση

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα, για το οποίο έχουν γίνει εκατοντάδες

πειραματικές μελέτες, στον τομέα της ανθρωπολογίας είναι η μάθηση. Όλοι οι άνθρωποι

συμφωνούν ότι η μάθηση είναι σημαντική, δεν ταυτίζονται όμως όλες οι απόψεις σχετικά

με τις διαδικασίες της μάθησης. Για κάποιους η μάθηση είναι ένα άθροισμα γνώσεων, οι

οποίες παράγονται σαν αποτέλεσμα της αντίδρασης σε ένα ερέθισμα. Για κάποιους

άλλους είναι η διαδικασία ανάπτυξης νέων ικανοτήτων ή η ανάπτυξη μιας κεκτημένης

ικανότητας. Τι είναι όμως τελικά η μάθηση και με ποιο τρόπο όμως μαθαίνει κάποιος;

Πολλές επιστήμες (ιατρική, παιδαγωγική, ψυχολογία) προσπάθησαν να δώσουν μια

απάντηση στο παραπάνω ερώτημα μέσα από έρευνες και με τη διαμόρφωση διάφορων

θεωριών μάθησης. Κανένας ορισμός της μάθησης δεν είναι καθολικά αποδεκτός από τους

θεωρητικούς, και ερευνητές, θα λέγαμε όμως ο ορισμός της μάθησης καλύπτεται

ικανοποιητικά αν θεωρήσουμε ότι μάθηση είναι η νοητική διεργασία με την οποία το

άτομο αποκτά νέες δεξιότητες και γνώσεις (Κολιάδης, 2002).

Σίγουρα η μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό

φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Bigge, η σχέση μιας μόνιμης αλλαγής στη συμπεριφορά του

ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα κάποιας εμπειρίας ή και πράξης είναι η έννοια της

μάθησης. Η μάθηση έχει προσωπικό και ατομικό χαρακτήρα και κάθε άτομο μαθαίνει με

ένα μοναδικό τρόπο, το δικό του (Bigge, 1990). Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα

παραπάνω λέγοντας ότι, η μάθηση προέρχεται από εμπειρία που έχει ως αποτέλεσμα μια

σχετικά μόνιμη αλλαγή της κατάστασης του μαθητή (Schacter et al., 2012).

Συμπερασματικά μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η έννοια της μάθησης δεν είναι ούτε

απλή ούτε μονοσήμαντη.

2.2 Θεωρίες Μάθησης

Η επιστήμη για να περιγράψει με ακρίβεια μια κατάσταση ακολουθεί μια σειρά

από διεργασίες, για να φτάσει σε μια θεωρία που θα περιγράφει σαν γενικός νόμος, την

κατάσταση αυτή. Ο κύκλος ξεκινά με τη διατύπωση ερωτημάτων, στη συνέχεια

διαμορφώνονται υποθέσεις που απαντούν στα ερωτήματα αυτά, ακολούθως γίνεται ο
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έλεγχος των υποθέσεων και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η κατασκευή μιας

θεωρίας(Littlejohn & Foss, 2008). Για να δημιουργηθεί μια θεωρία για τη μάθηση,

αρχικά τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που προκαλούν τη μάθηση, τα αίτια

και τα αποτελέσματά της. Μετά ο κάθε επιστήμονας στην προσπάθειά του να απαντήσει

σε αυτά τα ερωτήματα διατύπωσε κάποια υπόθεση, η οποία έχει εφαρμογές σε όλες τις

καταστάσεις της μάθησης. Ο ίδιος και άλλοι επιστήμονες αναλαμβάνουν να ελέγξουν αν

η υπόθεση, ερμηνεύει, προβλέπει και ελέγχει τον τρόπο, με τον οποίο οι συνθήκες του

περιβάλλοντος ασκούν επιρροή στη μάθηση. Όλα τα παραπάνω τελικά οδηγούν στη

δημιουργία μιας θεωρίας μάθησης. Μιας ολοκληρωμένης συστηματικής άποψης δηλαδή,

για τη φύση της διαδικασίας αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου σαν αποτέλεσμα

εμπειρίας και πράξης.

Καθώς η μάθηση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για τον άνθρωπο, στο

πέρασμα του χρόνου διατυπώθηκε πλήθος θεωριών, οι οποίες είχαν κάποια κοινά

στοιχεία αλλά και πολλές διαφορές μεταξύ τους. Όλες οι θεωρίες είχαν διαφορές μεταξύ

τους, είχαν όμως και μια σημαντική ομοιότητα, η καθεμιά τους επιχειρούσε να

κατανοήσει τις γνωστικές διεργασίες, μέσα από την εξέταση των συνειδητών

αντιλήψεων, σκέψεων, των αναμνήσεων και των συναισθημάτων ή να εξετάσει υλικό

από προηγούμενα πειράματα ή μελέτες ασθενών σε κλινικό περιβάλλον. Παρακάτω θα

παρουσιάσουμε συνοπτικά τις κυριότερες θεωρίες μάθησης.

2.2.1 Συμπεριφοριστικές Θεωρίες Μάθησης

Ιστορικά ο συμπεριφορισμός [ή μπιχεβιορισμός (behaviorism)] είναι η πρώτη

επιστημονική θεωρία μάθησης και κατέστη η κύρια θεώρηση των περισσοτέρων

ερευνητών από τη δεκαετία του 1930 ως τη δεκαετία του 1950. Οι κυριότεροι

εκπρόσωποι των θεωριών συμπεριφορισμού θεωρούνται οι John B. Watson (1878-1958),

Edward Thorndike (1874-1949), B. F. Skinner (1904-1990) και ο Ρώσος Ivan Pavlov

(1849-1936). Οι οπαδοί του συμπεριφορισμού, δε λαμβάνουν υπόψιν τους τις εσωτερικές

διεργασίες που τελούνται κατά τη διάρκεια της μάθησης, αλλά μόνο τις αλλαγές που

παρατηρούνται στη συμπεριφορά του υποκειμένου. Το αποτέλεσμα δηλαδή που θα έχει

η  κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντος της μάθησης στο μαθητή.

Όσοι ασπάζονταν τον συμπεριφορισμό, υποστήριζαν ότι το αποτέλεσμα της

μάθησης είναι η μόνιμη μεταβολή στις εμπειρίες του υποκειμένου και θα μπορούσε να

προκύψει το ίδιο καλά σχεδόν σε κάθε οργανισμό: αρουραίους, σκυλιά, περιστέρια,

γουρούνια ή ανθρώπους. Η άποψη αυτή προήλθε αρχικά από τη μελέτη των Pavlov και
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Watson, οι οποίοι μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα σε ένα ερέθισμα και την αντίδραση που

αυτό προκαλεί και διαμόρφωσαν την άποψη πως στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς,

σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον.

Ο Pavlov κατά τη διάρκεια της έρευνάς του πάνω στη φυσιολογία της πέψης

παρατήρησε κάτι στη συμπεριφορά των σκύλων που μελετούσε που του κίνησε το

ενδιαφέρον. Ανέπτυξε έτσι μια διαδικασία κατά την οποία κάθε φορά που τάιζε τους

σκύλους χτυπούσε ένα καμπανάκι. Μετά από λίγο καιρό παρατήρησε ότι, στο άκουσμα

του συγκεκριμένου ήχου, οι σκύλοι εξέκριναν σάλιο. Ο ήχος της καμπάνας ήταν ένα

ερέθισμα, το οποίο δημιουργούσε μια αντίδραση. Η αισθητηριακή εισροή από το

περιβάλλον, επηρέαζε την έκκριση σιέλου των σκύλων. Παρατήρησε πρώτος λοιπόν πως

μια πράξη ή σωματική αλλαγή μπορούσε να προκληθεί από ένα εξωτερικό ερέθισμα. Ο

Pavlov για να περιγράψει το φαινόμενο αυτό, εισήγαγε τον όρο «κλασική εξαρτημένη

μάθηση». Ο όρος περιγράφει μια διαδικασία μάθησης κατά την οποία ένα ερέθισμα

προκαλεί μια αντίδραση. Η σύνδεση του ερεθίσματος με κάποιο αποτέλεσμα, αυτομάτως

παράγει την ίδια ή κάποια παρόμοια αντίδραση (Pavlov, 1927).

Ο John Watson

θεωρούσε πως τα συναισθήματα

και οι φόβοι δεν είναι έμφυτοι

αλλά μαθαίνονται. Πίστευε ότι η

προσωπικότητα είναι επίκτητη

μπορεί να τροποποιηθεί και πως

η συμπεριφορά των ανθρώπων
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αναπτύσσονταν κατόπιν κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης. Ο

Watson για να επιβεβαιώσει τη θεωρία του, εφάρμοσε σε ανθρώπινα βρέφη, τη θεωρία

της κλασικής εξάρτησης του Pavlov. Πειραματίστηκε διδάσκοντας ένα νήπιο το οποίο

είναι γνωστό ως «ο Μικρός Άλμπερτ», να φοβάται ένα άκακο λευκό αρουραίο (και άλλα

άσπρα χνουδωτά ζώα και παιχνίδια), τα οποία προηγουμένως δεν φοβόταν. Ο Watson

χρησιμοποίησε τα πειράματα με τον Μικρό Άλμπερτ ώστε να καταδείξει αυτό που

πίστευε, ότι δηλαδή η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται πολύ από το περιβάλλον

(Schacter et al., 2012).

Ο ψυχολόγος Thorndike εισήγαγε τη θεωρία της μάθησης με δοκιμή και πλάνη η

οποία υποστήριζε τη σύνδεση

ανάμεσα στο εξωτερικό

ερέθισμα και την αντίδραση. Στα πειράματα που πραγματοποίησε για να αναπτύξει τη

θεωρία του, γάτες τοποθετούνταν σ’ ένα κουτί και μάθαιναν σταδιακά να ανοίγουν μια

πόρτα, πίσω από την οποία υπήρχε τροφή, πατώντας ένα πετάλι. Παρατήρησε λοιπόν ότι,

μετά από συνεχείς δοκιμές οι γάτες μάθαιναν να ανοίγουν την πόρτα του κουτιού.

Θεώρησε έτσι πως η σύναψη ερεθίσματος – αντίδρασης ενισχύεται όταν το αποτέλεσμα

είναι ευχάριστο και αυτό οδηγεί στην επανάληψη. Τα πειράματα του Thorndike έδειξαν

πως η μάθηση μπορεί να σχετιστεί επίσης με ένα ερέθισμα που ακολουθεί την αντίδραση

αυτή ως συνέπειά της και όχι μόνο ως μια νοητική εξάρτηση της αντίδρασης σε ένα

ερέθισμα που έχει προηγηθεί, όπως πίστευε ο Pavlov.

Αργότερα o Skinner, επηρεασμένος από τον συμπεριφορισμό του Watson,

ανέπτυξε την έννοια της ενίσχυσης και σχεδίασε μια σειρά πειραμάτων χρησιμοποιώντας

τον «κλωβό του Skinner». Έδειξε ότι οι άνθρωποι και τα ζώα τείνουν να

συμπεριφέρονται με τρόπο που προκαλεί ευχάριστα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα

απέφευγαν να επαναλαμβάνουν συμπεριφορές οι οποίες προκαλούν δυσάρεστα

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα ο κλωβός που σχεδίασε για τα πειράματα του

αποτελούνταν από ένα μοχλό και μια ταΐστρα, στην οποία έπεφτε φαγητό όταν πατιόταν

ο μοχλός. Παρατήρησε ότι όταν τοποθετούσε έναν αρουραίο μέσα στον κλωβό, εκείνος

εξερευνώντας την περιοχή κάποια στιγμή πίεζε κατά λάθος τον μοχλό. Τότε ένας σβόλος

φαγητού έπεφτε στην ταΐστρα. Αφού είχε συμβεί αυτό, ο αρουραίος έκανε τη σύνδεση

μεταξύ του μοχλού και της τροφής και συνέχιζε να τον πιέζει έως ότου χόρταινε. Έτσι ο

Skinner είχε αποδείξεις ότι μια συμπεριφορά είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να

εμφανιστεί ξανά, ανάλογα με τις συνέπειες  που έχει αυτή (Skinner, 1938).
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Έτσι, οι οπαδοί του συμπεριφορισμού θεώρησαν τη μάθηση ως μια καθαρά

συμπεριφορική διαδικασία. Κυρίαρχο ρόλο γι’ αυτούς στη μαθησιακή διαδικασία

παίζουν ο διδάσκων και η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί. Αυτές μόνο καθορίζουν την

πορεία του ατόμου προς τη μάθηση, ενώ η ενεργητική του δραστηριότητα του μαθητή

δεν παίζει κάποιο ρόλο. Επομένως η μάθηση μπορεί να περιγραφεί και σαν μια

διαδικασία στην οποία ο διδάσκοντας ως «πομπός» της πληροφορίας τη μεταδίδει στο

μαθητή «δέκτη» που απλώς τη δέχεται παθητικά (Soloway, Guzdial & Hay, 1994). Για

την ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης κατά τους συμπεριφοριστές μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ενισχύσεις που δέχεται το άτομο για να υιοθετήσει συγκεκριμένες

συμπεριφορές. Η ενίσχυση μπορεί να είναι θετική (π.χ. αμοιβή) ή αρνητική (π.χ.

τιμωρία). Η ύλη που πρέπει να διδαχθεί χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα, τα οποία

διδάσκονται γραμμικά, με βαθμιαία πρόοδο από τα απλά τμήματα της ύλης προς τα

σύνθετα και δυσνόητα. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών θα πρέπει να

ελέγχεται η κατανόηση τους, από τους μαθητές, μέσω ερωτημάτων που θα τίθενται από

τον δάσκαλο. Οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα αυτά πρέπει να λαμβάνουν

άμεση ανατροφοδότηση από το δάσκαλο, θετική ή αρνητική, ανάλογα με την απάντηση.

Η αποτελεσματικότητα της μάθησης ελέγχεται με δοκιμασίες προόδου που δίνουν

έμφαση στην κατοχή του περιεχομένου. Το διδακτικό μοντέλο που στηρίζεται στη θεωρία

του συμπεριφορισμού είναι δασκαλοκεντρικό. Ο δάσκαλος, στον συμπεριφορισμό,

θεωρείται αυθεντία και η γνώση οφείλει να αναπαραγάγεται από τους μαθητές, ακριβώς

όπως αυτή μεταδίδεται στην τάξη και υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια. Βασική θέση

αυτής της θεωρητικής κατεύθυνσης είναι ότι ο άνθρωπος αποτελεί «προϊόν» του

περιβάλλοντός του.

2.2.2 Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ο συμπεριφορισμός αποτελούσε την

κυρίαρχη θεωρία μάθησης. Σταδιακά όμως οι ψυχολόγοι άρχισαν να αμφισβητούν τον

αποκλεισμό των νοητικών διαδικασιών από τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Σύντομα νέα πειράματα έκαναν φανερό το γεγονός ότι ο μηχανισμός της ενίσχυσης δεν

είναι αρκετός για να εξηγηθούν όλες οι πτυχές της συμπεριφοράς ζώων και ανθρώπων.

Για παράδειγμα σε πειράματα όπου ποντίκια εξερευνούν έναν λαβύρινθο χωρίς να

υπάρχει τροφή σε αυτόν, και αργότερα τοποθετούνταν ξανά σε αυτόν αφού είχε

προστεθεί τροφή, κατάφερναν να βρίσκουν την τροφή γρηγορότερα από ποντίκια που

δεν είχαν προηγουμένως την εμπειρία της εξερεύνησης. Νέες έρευνες άνοιξαν τον δρόμο
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για τη μελέτη των γνωσιακών δομών και διαδικασιών. Οι γνωστικές θεωρίες που

προέκυψαν εστίαζαν το ενδιαφέρον τους στις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες που

λαμβάνουν χώρα στους εκπαιδευόμενους κατά τη διαδικασία της μάθησης.

Σημαντικότεροι εκπρόσωποι των γνωστικών θεωριών είναι ο George Miller (1920 –

2012), ο Jerome Bruner (1915 – 2016), ο Noam Chomsky (1928 - ) και ο Jean Piaget

(1896 – 1980).

Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης προσπαθούν να εξηγήσουν το τι συμβαίνει μέσα

στον νου. Σε αντίθεση με τις θεωρίες του συμπεριφορισμού, η μάθηση εκλαμβάνεται ως

μια αλλαγή στη γνώση που έχει αποθηκευμένη στη μνήμη του ο μαθητής. Έτσι οι

γνωστικές θεωρίες μάθησης μετατοπίζουν το ενδιαφέρον στην ενεργό συμμετοχή του

μαθητή. Για να πετύχει η διαδικασία της μάθησης πρέπει ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός να

οργανωθεί έτσι, ώστε οι νέες πληροφορίες που θα παρουσιαστούν, να συνδυαστούν με

την προϋπάρχουσα γνώση. Ο μαθητής θα ανακαλέσει τις γνώσεις του στις οποίες πρέπει

να ενσωματώσει με τη νέα πληροφόρηση.

Ο Bruner θεωρείται από τους πρωτοπόρους της γνωστικής ψυχολογίας. Το

έναυσμα για τη μελέτη της γνωστικής ψυχολογίας δόθηκε το 1956, όταν δημοσίευσε το

βιβλίο με τίτλο «A Study of Thinking» (μια μελέτη της σκέψης). Ο ίδιος όμως

μελετούσε την αίσθηση και την αντιληπτικότητα πολλά χρόνια νωρίτερα. Θεωρούσε πως

ήταν ενεργές αντί για παθητικές διεργασίες και για να το αποδείξει έκανε μια σειρά

πειραμάτων, όπου ζητήθηκε από φτωχά και πλούσια παιδιά να εκτιμήσουν το μέγεθος

των αμερικανικών κερμάτων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην μελέτη του με

τίτλο «Value and Need as Organizing Factors in Perception» (Αξία και ανάγκη ως

οργανωτικοί συντελεστές στην αίσθηση), το 1947. Η μελέτη έδειξε ότι η εκτίμηση του

μεγέθους και της αξίας των νομισμάτων, επηρεάστηκε από την ανάγκη των φτωχών και

πλούσιων παιδιών και προκάλεσε μια σημαντική απόκλιση στην αίσθηση που είχαν για

αυτά.

Ο Bartlett πολλά χρόνια νωρίτερα προσπάθησε να κατανοήσει τον μηχανισμό της

ανθρώπινης μνήμης. Με το πείραμα του «War of the Ghosts» που δημοσιεύθηκε στη

μελέτη του «Remembering» (1932) απέδειξε την ανοικοδομητική φύση της μνήμης

καθώς και το γεγονός πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από πρόσθετες επιρροές. Μια

μνήμη είναι εποικοδομητική όταν οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι προσδοκίες ενός ατόμου

διαμορφώνουν τη γνώμη του για το τι είχε συμβεί σε ένα γεγονός, όταν το ανακαλεί στη

μνήμη του. Για να εξετάσει τη λειτουργία της μνήμης, σχετικά με το είδος των

πληροφοριών που οι άνθρωποι αποθηκεύουν στην καθημερινή τους ζωή, σχεδίασε ένα
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πείραμα κατά το οποίο έδωσε σε ανθρώπους ιστορίες, τις οποίες έπρεπε να θυμηθούν.

Στη συνέχεια κατέγραψε τις απαντήσεις τους, όταν προσπαθούσαν να τις ανακαλέσουν

στη μνήμη τους και παρατήρησε τα είδη των λαθών που έκαναν (Bartlett, 1932 στο

Schooler, 1990). Ανακάλυψε λοιπόν ότι οι συμμετέχοντες στο πείραμα συχνά δεν

ανακαλούσαν αυτό που πραγματικά συνέβη αλλά αυτό που προσδοκούσαν να συμβεί.

Έτσι, συμπέρανε ότι η μνήμη δεν είναι μια ακριβής αναπαραγωγή παρελθουσών

εμπειριών και ότι στην προσπάθεια των ανθρώπων να ανακαλέσουν ένα γεγονός του

παρελθόντος, η μνήμη τους μπορεί να επηρεαστεί από τις γνώσεις, τις προσδοκίες και

τις επιθυμίες τους.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ευκολότερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, στρέφει την προσοχή των ερευνητών στη χρήση τους, σε μια προσπάθεια

αναζήτησης ενός αξιόπιστου τρόπου έρευνας και μιας επιστημονικής μεθοδολογίας με

μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο αυστηρό πειραματικό έλεγχο. Ο τρόπος λειτουργίας των

Η/Υ στρέφει ορισμένους ερευνητές στην υπόθεση πως υπάρχει μια αναλογία του τρόπου

αυτού με τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι έρευνές τους εστιάζονται

στον τρόπο που τα εισερχόμενα ερεθίσματα (input) μετά από επεξεργασία στον

ανθρώπινο εγκέφαλο, μετασχηματίζονται σε εξερχόμενη πραξιακή συμπεριφορά (output)

(Massaro & Cowman, 1993).

Οι γνωστικές θεωρίες δέχθηκαν κριτική για το γεγονός ότι σύμφωνα με αυτές και

το διδακτικό μοντέλο που στηρίζετε σε αυτές, εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι το

αποτέλεσμα όπως και η πορεία της μάθησης είναι προσχεδιασμένα. Το «σωστό» είναι εκ

των προτέρων προσδιορισμένο, από το διδακτικό πρόγραμμα, όπως επίσης και το

«λάθος». Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει το σχεδιασμένο αυτό

πρόγραμμα, για να φτάσει στο «σωστό» αποτέλεσμα, μέσα από το δικό του δρόμο.

Σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός συστημάτων με βάση τις γνωστικές θεωρίες

μάθησης μοιάζει αρκετά με τον αντίστοιχο των συμπεριφοριστικών θεωριών. Οι

διαφορές τους προκαλούνται από την έμφαση που δίνουν οι γνωστικές θεωρίες στην

επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς ο πυρήνας τους διερευνά τις ανώτερες γνωστικές

λειτουργίες του ανθρώπου. Η αντίληψη, η μνήμη, η νόηση, η κριτική ικανότητα, οι

οποίες καταστούν εφικτή την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων μέσω της

κριτικής σκέψης είναι αυτές που επιτρέπουν τη μετάγνωση και τη μεταφορά της γνώσης,

καθώς νοηματοδοτούν τα προσλαμβανόμενα ερεθίσματα και τροποποιούν τις προ

υπάρχουσες γνώσεις.
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2.2.3 Κοινωνικό – πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης

Συμπληρωματικά προς τις γνωστικές θεωρίες της μάθησης, κινούνται και οι

κοινωνικό – πολιτισμικές θεωρίες. Οι κοινωνικό - πολιτισμικές θεωρίες (socio - cultural),

με κύριους εκπροσώπους τον L. Vygotsky, Leontiev και Luria, αναπτύχθηκαν από τη

σοβιετική σχολή της ψυχολογίας και υποστηρίζουν πως η μάθηση είναι αποτέλεσμα της

συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες. Η οικοδόμηση των γνώσεων, σύμφωνα με τις θεωρίες

αυτές, λαμβάνει χώρα με την από κοινού (μεταξύ ατόμων και ομάδων) υλοποίηση

δραστηριοτήτων, διαμέσου επικοινωνίας μέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα.

Στην κοινωνικό – πολιτισμική προσέγγιση, ένα άτομο το οποίο συμμετέχει σε ένα

κοινωνικό σύστημα χρησιμοποιεί την κουλτούρα αυτού του συστήματος, ως πηγή

μάθησης και εξέλιξης, μέσω της επικοινωνίας και των εργαλείων της – κυρίως τη γλώσσα

– για να διαμορφώσει τη γνωστική του συγκρότηση (Κόμης, 2004; Ράπτης & Ράπτη,

2007). Σύμφωνα με τον Vygotsky, η ίδια η μάθηση της γλώσσας επιτυγχάνεται μέσω των

κοινωνικών διαδικασιών. Η σκέψη του ατόμου, γίνεται δυνατή μέσω της γλώσσας, που

είναι το «εργαλείο» με το οποίο το άτομο διαμορφώνει τη σκέψη του για την ταυτότητά

του, τον κόσμο γύρω του και τη στάση του σε αυτόν.

Οι μελέτες με κοινωνικό προσανατολισμό επικεντρώνονται στην περιγραφή των

σύνθετων διαδικασιών της καθοδήγησης ενός παιδιού, από τον ενήλικα. Περιγράφουν τα

είδη αλληλεπίδρασης που εμφανίζονται και το είδος της μάθησης που επιτελείται.

Αναδεικνύουν συνεπώς τη σπουδαιότητα της διδακτικής παρέμβασης και της μεγάλης

σημασίας του εκπαιδευτικού για την οικοδόμηση των γνώσεων (Κόμης, 2005). Η

συμβολή τους στη σχεδίαση και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων με

υπολογιστή είναι μικρή, σε σύγκριση με τις γνωστικές και τις συμπεριφοριστικές

θεωρίες. Παρόλα αυτά, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη χρήση των ΤΠΕ στην

εκπαιδευτική πραγματικότητα άλλαξε ριζικά από τις κοινωνικό – πολιτισμικές θεωρίες

(Κόμης, 2004).

2.3 Εκπαίδευση STEM

Η εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

ονομάστηκε αρχικά Επιστήμη, Μαθηματικά, Μηχανική και Τεχνολογία (SMET)

(Sanders, 2008) και ήταν μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα
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Επιστημών (NSF), των ΗΠΑ. Αυτή η εκπαιδευτική πρωτοβουλία είχε στόχο να παρέχει

σε όλους τους μαθητές κριτική σκέψη και δεξιότητες που θα τους καθιστούσαν

δημιουργικούς λύτες προβλημάτων. Αν και η λογική των εννοιών STEM εφαρμόζονταν

ιστορικά σε πολλές πτυχές του επιχειρηματικού κόσμου, όπως στην Βιομηχανική

Επανάσταση καθώς και από εφευρέτες, όπως ο Τόμας Έντισον, δεν χρησιμοποιήθηκε σε

παραδοσιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πολλοί από τους ανθρώπους που είναι

υπεύθυνοι για καινοτομίες όπως ο λαμπτήρας και το αυτοκίνητο, δεν είχαν λάβει

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτοί οι «γίγαντες» καινοτομίας χρησιμοποίησαν τις αρχές

STEM για να παράγουν μερικές από τις πιο εκπληκτικές τεχνολογίες στην ιστορία

(White, D. W, 2014).

Το 2003 ξεκίνησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα STEM Education I από το

Πανεπιστήμιο «Virginia Tech» στις ΗΠΑ. Έως τότε σχετικά λίγοι ήξεραν τι σήμαινε,

ενώ οι περισσότεροι πίστευαν ότι είχε σχέση με την έρευνα στα βλαστικά κύτταρα. Η

πορεία ανάπτυξης στην οποία βρισκόταν η Κίνα και η Ινδία ώθησε τις ΗΠΑ να αρχίσουν

τη χρηματοδότηση προς όλα τα πράγματα STEM. Τώρα, σχεδόν όλοι φαίνεται να είναι

εξοικειωμένοι με το αρκτικόλεξο STEM (Sanders, 2008). Για αρκετά χρόνια το STEM

ήταν απλώς αναφορά στους τέσσερις ξεχωριστούς και διακριτούς τομείς που γνωρίζουμε

ως επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν προτείνει

ότι η εκπαίδευση STEM συνεπάγεται αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Έτσι

τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αναμορφώθηκαν και ονομάστηκαν

«Ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEM». Αυτό ήταν σημαντικό γιατί, δείχνει την εστίαση

των προγραμμάτων ακριβώς πάνω σε νέες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στην

εκπαίδευση STEM. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEM δεν προορίζεται ως νέος

αυτόνομος τομέας στα σχολεία, εξάλλου δεδομένου του όγκου γνώσεων που απαιτείται

από τους εκπαιδευτικούς για να είναι μια αποτελεσματική η εκπαίδευση στην επιστήμη,

τα μαθηματικά και την τεχνολογία, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα νέο

πρόγραμμα διδασκαλίας που θα προετοιμάζει μεμονωμένους εκπαιδευτικούς πριν ή / και

εν υπηρεσία με επαρκή γνώση επιστήμης, μαθηματικών, τεχνολογίας - και παιδαγωγικής

γνώσης - για να διδάξει και τα τρία σώματα γνώσης αποτελεσματικά.

Αντίθετα, τα προγράμματα εκπαίδευσης STEM προσφέρουν ένα νέο σώμα

γνώσεων για τους εκπαιδευτικούς STEM, εισάγοντας τους στα θεμέλια, τις παιδαγωγικές,

το αναλυτικό πρόγραμμα, την έρευνα και στα σύγχρονα θέματα καθενός από τους

κλάδους εκπαίδευσης STEM, καθώς και σε νέες ολοκληρωμένες ιδέες, προσεγγίσεις,

εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο, τους δίνεται η
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δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα και να ενσωματώσουν συμπληρωματικό

περιεχόμενο και τις διαδικασίες των κλάδων STEM εκτός από τους δικούς τους.

Σήμερα, τα μαθήματα ρομποτικής και προγραμματισμού γίνονται αποδεκτά

παγκοσμίως, όπως απαιτείται. Λίγοι αμφιβάλλουν για την αξία που προσθέτουν στα

σχολικά προγράμματα σπουδών, ειδικά όσον αφορά την εκμάθηση STEM. Χάρη στην

αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των δασκάλων, των σχολείων και των ιδρυμάτων, τα

μαθήματα ρομποτικής και προγραμματισμού εισάγονται στα δημοτικά σχολεία σε όλο

τον κόσμο.

Αν και η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην σχολική εκπαίδευση είναι ακόμη σε

εξέλιξη, αυτή η έκρηξη για το STEM δείχνει ήδη το ευεργετικό της αποτέλεσμα στους

μαθητές. Η υπολογιστική σκέψη, η βαθύτερη κατανόηση του κόσμου, η

δημιουργικότητα, η εύρεση προβλημάτων και η επίλυση προβλημάτων είναι μερικές από

τις πιο συχνά αναφερόμενες δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των

μαθημάτων (Carlotta A. Berry, Sekou L. Remy, Tamara E. Rogers, 2016).
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3. Εκπαιδευτική ρομποτική

Η εξέλιξη στις θεωρίες μάθησης και ιδιαίτερα της θεωρίας του κατασκευαστικού

εποικοδομισμού (constructionism), συνδυάστηκε με τις εξελίξεις στον τομέα της

ρομποτικής και μας προσέφερε την εκπαιδευτική ρομποτική. Η εκπαιδευτική ρομποτική

αποτελεί λοιπόν μια καινοτομία στις εκπαιδευτικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται

σήμερα. Η χρήση της προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να δουλέψουν σε ομάδες.

Οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι τόσο

κατασκευαστικές όσο και προγραμματιστικές. Αυτές μπορούν να γίνονται παράλληλα

από μέλη της ομάδας καθώς κάποιοι μαθητές δημιουργούν μια κατασκευή από τα υλικά

που τους προσφέρει η πλατφόρμα με την οποία εργάζονται ενώ οι υπόλοιποι εργάζονται

πάνω στο προγραμματιστικό κομμάτι. Η εκπαιδευτική ρομποτική καταφέρνει να

συνδυάσει τη δημιουργικότητα και την ομαδικότητα με την ανάπτυξη της αναλυτικής

σκέψης στους μαθητές.

Οι μαθητές, για να επιλύσουν ένα πρόβλημα που τους δίνεται, σε ένα εργαστήριο

ρομποτικής πρέπει να ακολουθήσουν διάφορα βήματα – στάδια. Θα πρέπει να

συζητήσουν τις ιδέες τους για την επίλυση του προβλήματος και να επιλέξουν την

καλύτερη ή το συνδυασμό των ιδεών που πιθανώς θα τους οδηγήσει στη λύση. Αφού
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καταλήξουν στην ιδέα που θα ακολουθήσουν, θα γράψουν με απλά λόγια την ιδέα αυτή

και με τη βοήθεια του δασκάλου τους, θα δημιουργήσουν ένα ψευδοκώδικα, τον οποίο θα

παρουσιάσουν σε ένα λογικό διάγραμμα. Στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν η δημιουργία

της κατασκευής και ο προγραμματισμός τους θα γίνουν ως φάσεις μια κυκλικής εργασίας

ή παράλληλα μεταξύ τους. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η παράλληλη δημιουργία

πρέπει να δημιουργηθούν οι υποομάδες που θα αναλάβουν κάθε σκέλος της εργασίας.

Αφού ολοκληρωθούν όλα τα στάδια της δημιουργίας θα πρέπει να ελέγξουν τη

δημιουργία τους για να εντοπίσουν τυχών λάθη ή ανεπάρκειες της λύσης που επέλεξαν.

Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα που

τους δόθηκε πρέπει να εντοπίσουν το / τα σημεία που δε λειτούργησαν όπως περίμεναν

και μέσα από τη συνεργασία μεταξύ και αλλά και με τον εκπαιδευτικό να ακολουθήσουν

ξανά τα βήματα έως ότου φτάσουν στη λύση του προβλήματος.

Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία πως η εκπαιδευτική

ρομποτική μπορεί να είναι μια ψυχαγωγική δραστηριότητα για τους μαθητές και αυτό να

τους βοηθήσει να εμπλακούν δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ παράλληλα

θα κοινωνικοποιούνται δουλεύοντας ως μια ομάδα. Ταυτόχρονα οι μαθητές έρχονται σε

επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα. Οι πλατφόρμες που υπάρχουν

σήμερα για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο ρομποτικής είναι πολλές και

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία τόσο στο κόστος όσο και στο εύρος των δραστηριοτήτων

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τις κυριότερες από αυτές θα παρουσιάσουμε

παρακάτω.

3.1 LEGO

Η ιστορία της LEGO, ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές παιχνιδιών στον

κόσμο, αρχίζει το 1932 όταν ιδρύθηκε από τον Ole K. Kristiansen και είναι γνωστή χάρις

στο εμβληματικό τούβλο LEGO. Το παιχνίδι LEGO στηρίζεται στη λογική της συνεχούς

ανακάλυψης και της δυνατότητας δημιουργίας, κάθε φορά, κάτι καινούργιου. Η εταιρία

ξεκίνησε την έρευνα πάνω στην εκπαιδευτική ρομποτική ήδη από τα τέλη της δεκαετίας

του 1960. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η πρώτη πλατφόρμα ρομποτικής έγινε

διαθέσιμη χάρη στη LEGO και τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO, ενσωματώνοντας

διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων. Τα παιδιά μπορούσαν να δημιουργήσουν

διάφορες μηχανές, χρησιμοποιώντας τα κομμάτια LEGO που υπήρχαν έως τότε σε

συνδυασμό με νέα κομμάτια όπως γρανάζια, αισθητήρες και μηχανές. Οι δημιουργίες

24



Ρομποτική στην εκπαίδευση : Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία
μαθηματικών εννοιών και πληροφορικής – Χρήστος Μπάτσιος

αυτές μπορούσαν στο τέλος να συνδεθούν με κάποιο προσωπικό υπολογιστή και με τη

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού LOGO να προγραμματισθούν ώστε να εκτελούν

διάφορες ενέργειες (Αλημίσης & Κυνηγός, 2009). Αν και η συγκεκριμένη προσπάθεια

είχε πολλές ατέλειες με κυριότερη τη δυσκολία στη χρήση λόγω των καλωδίων με τα

οποία έπρεπε να είναι συνδεδεμένη η κατασκευή με τον υπολογιστή, ωστόσο υπήρξε η

βάση για την ανάπτυξη του LEGO Mindstorms.

3.1.1 LEGO Mindstorms RCX Brick

Η σειρά LEGO Mindstorms παρουσιάστηκε στην αγορά το 1998 και πήρε το

όνομα της από το βιβλίο του Seymour Aubrey Papert «Mindstorms: Children, computers

and powerful Ideas». Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Media Lab του

Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), στο οποίο σημαντικό ρόλο είχε ο

καθηγητής Papert. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί

από παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η

πρώτη εκδοχή της

πλατφόρμας ήταν το

LEGO RCX Brick, το οποίο αποτελούνταν από 725 κομμάτια (140 διαφορετικών ειδών).

Το κύριο κομμάτι του κιτ είναι ένας Η/Υ σε σχήμα τούβλου, ο οποίος είχε εξόδους για

κινητήρες, εισόδους για αισθητήρες και μια οθόνη LCD. Το RCX (ακρωνύμιο του Robot
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Command eXplorer) χρησιμεύει ως ο εγκέφαλος των δημιουργιών, ήταν η καρδιά του

συστήματος, ένας αυτόνομος μικροϋπολογιστής LEGO που μπορούσε να

προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας υπολογιστή και χρειαζόταν 6 μπαταρίες ΑΑ 1,5 volt

για να λειτουργήσει. Η

εκπαιδευτική της εκδοχή είχε

το όνομα LEGO Mindstorms

for schools και συνοδευόταν

από το πρόγραμμα

ROBOLAB. Το πρόγραμμα

ήταν ένα λογισμικό

προγραμματισμού με γραφικό

περιβάλλον διεπαφής χρήστη

και είχε αναπτυχθεί από το

Πανεπιστήμιο Tufts. Η λειτουργία του ήταν απλή, Οι χρήστες δημιουργούσαν πρώτα την

εφεύρεσή τους χρησιμοποιώντας τα στοιχεία RCX και LEGO που περιλαμβάνονται στα

σύνολα LEGO. Στη συνέχεια δημιουργούσαν ένα πρόγραμμα για την εφεύρεσή τους

χρησιμοποιώντας το ROBOLAB, το οποίο είχαν εγκαταστήσει σε κάποιο Η/Υ. Κατόπιν,

κατέβαζαν το πρόγραμμα που είχαν δημιουργήσει στο RCX, χρησιμοποιώντας έναν

ειδικό πομπό υπερύθρων. Η πλήρως αυτόνομη δημιουργία τους μπορούσε κατόπιν να

αλληλοεπιδράσει με το περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή μπορούσε να επαναληφθεί από

την αρχή ή από το στάδιο του προγραμματισμού για να επιτευχθεί διαφορετική

συμπεριφορά της δημιουργίας.

3.1.2 LEGO Mindstorms NXT Brick

Το 2006 παρουσιάστηκε η δεύτερη εκδοχή της πλατφόρμας με την ονομασία

LEGO NXT Brick (ακρωνύμιο του NeXT). Η δεύτερη αυτή εκδοχή είχε αναβαθμισμένη

κεντρική μονάδα, την NXT που στηριζόταν σε 32bit επεξεργαστή έναντι στα 16 bit του

προηγούμενου μοντέλου, καθώς επίσης και περισσότερη μνήμη και ένα βοηθητικό

επεξεργαστή. Οι έξοδοι για κινητήρες παρέμεναν 3 όπως και της πρώτης έκδοσης, αλλά

οι είσοδοι για αισθητήρες γίνονται πλέον 4 έναντι 3 και η σύνδεση με τον υπολογιστή

πραγματοποιείται από μια θύρα USB 2.0. Η μπαταρία του ήταν πλέον Lithium – ion, για

μεγαλύτερη αυτονομία και οικονομία καθώς επαναφορτιζόταν. Το λογισμικό που το
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συνόδευε ήταν το NXT-G v2.0, ένα γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού με το οποίο ο

χρήστης μπορούσε να προγραμματίσει τις ενέργειες του ρομπότ χρησιμοποιώντας «drag

and drop» μπλοκ εντολών, όπως φαίνεται και στην εικόνα 13. Είναι αρκετά καλό για την

εκτέλεση βρόχων παράλληλης αίσθησης / απόκρισης ή συνδυασμούς αυτόνομου ελέγχου

με bluetooth ή άλλο "τηλεχειριστήριο". Η γλώσσα υποστήριζε εικονικά όργανα για όλους

τους αισθητήρες / εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών της Lego.

Εικόνα 15 Το γραφικό περιβάλλον NXT-G v2.0

Η έκδοση 2.0 περιείχε έτοιμα σενάρια για εκμάθηση, τηλεχειριστήριο,

προσαρμοσμένα γραφικά και σχεδιαστές ήχου και νέα υποστήριξη αισθητήρα χρώματος

Lego. Το μεγάλο πλεονέκτημα της δεύτερης έκδοσης ήταν το γεγονός ότι οι δημιουργίες

μπορούσαν να προγραμματιστούν και με διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, όπως

για παράδειγμα οι C/C++, Python κ.α.. Αυτό έδωσε σημαντική υποστήριξη στο μοντέλο
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από την κοινότητα των προγραμματιστών με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων ή

και γλωσσών προγραμματισμού. Για παράδειγμα το RoboMind είναι ένα εκπαιδευτικό

λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διδάξει στους μαθητές τη λογική, τον

προγραμματισμό και τη ρομποτική. Το πλεονέκτημα του RoboMind είναι το μαθησιακό

του περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη και δοκιμή σεναρίων σε

εικονικό περιβάλλον. Τα σενάρια μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν απευθείας σε

ένα ρομπότ Lego Mindstorms NXT, για να δούμε το αποτέλεσμα στην πραγματική ζωή.

3.1.3 LEGO Mindstorms EV3
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Η εμπορική επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων και η δημιουργία μιας

μεγάλης κοινότητας, κυρίως εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιούσε τις πλατφόρμες για να

φέρει τους μαθητές σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η εμφάνιση μιας νέας

προσέγγισης στην εκπαίδευση, αυτή του STEM (ακρωνύμιο του Science, Technology,

Engineering και Mathematics), οδήγησε τη LEGO στην εξέλιξη της επόμενης έκδοσης.

Αυτή ήρθε το 2013 και πήρε το όνομα LEGO MINDSTORMS Education EV3 (από τη

λέξη evolution – εξέλιξη). Αυτό το σετ ήταν ειδικά διαμορφωμένο και περιείχε όλα όσα

χρειάζεται ένας δάσκαλος, για να εισάγει τη διδασκαλία του STEM και της

πληροφορικής σε οποιαδήποτε τάξη πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εικόνα 16 Τα περιεχόμενα του LEGO Mindstorms EV3

Προσέφερε στους εκπαιδευτικούς πλήρη υποστήριξη, παρέχοντας εκπαιδευτικό

υλικό αποτελούμενο από 48 βίντεο-μαθήματα, σχεδιασμένα ώστε να δίνουν την

απαραίτητη βοήθεια, βήμα-βήμα σε κάθε στάδιο της δημιουργίας, από το βασικό έως και

το προχωρημένο, καλύπτοντας με παραδείγματα όλα τα πεδία (προγραμματισμού,
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συλλογής δεδομένων κτλ.). Επιπλέον δημιούργησε προγράμματα σπουδών στα οποία

μπορούσε κάποιος να εκπαιδευτεί με τη χρήση τεχνολογιών  εκμάθησης e – learning.

Στο σετ περιλαμβάνονται 541 δομικά υλικά για κατασκευές. Το κεντρικό κομμάτι

του LEGO MINDSTORMS Education EV3 περιέχει το EV3 Intelligent Brick, το οποίο

είναι ένας ισχυρός μικρός υπολογιστής (ARM9, 300MHz,16 MB Flash,64 MB RAM)

που κάνει δυνατό τον έλεγχο των τριών κινητήρων (2 μεγάλους και 1 μεσαίο), καθώς και

τη συλλογή δεδομένων από τους 5 αισθητήρες (Χρώματος, Αφής, Υπερήχων,

Γυροσκοπικό και Υπερύθρων) που διαθέτει η νέα έκδοση. Τέλος το σετ συμπληρώνουν

ένα κουτί αποθήκευσης, ο δίσκο διαλογής – ταξινόμησης, 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία

και καλώδια σύνδεσης.

Εικόνα 17 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Classroom App

Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές που μόλις ξεκινούν και δεν

απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού. Διαθέτει φιλικό περιβάλλον, για την εύκολη εισαγωγή

τους στον προγραμματισμό. Οι εντολές προγραμματισμού αναπαρίστανται με τη μορφή

εικονιδίων έτοιμων στοιχείων (blocks) και χρησιμοποιούνται με τον τρόπο Drag & Drop

(σέρνω και τοποθετώ). Τα blocks είναι εύκολα στη χρήση και οι μαθητές μπορούν να

γράψουν από ένα απλό πρόγραμμα μέχρι και πολυσύνθετους αλγόριθμους. Υπάρχουν

πολλές πλατφόρμες με τις οποίες μπορεί να γίνει ο προγραμματισμός των δημιουργιών.

Οι κυριότερες από αυτές είναι οι Swift Playgrounds για iPads, Microsoft MakeCode για

PC, Open Roberta Lab, ROBOTC και Python. Επιπλέον το EV3 Intelligent Brick μπορεί
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να συνεργαστεί και με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0, η οποία

χρησιμοποιείται από χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο για την εκμάθηση

προγραμματισμού. Τέλος το λογισμικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε εκτός από τη

δυνατότητα που δίνει για προγραμματισμό των ρομπότ και των άλλων δημιουργιών,

επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν και να παρακολουθούν την πρόοδό τους καθώς

επίσης και να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο το οποίο στη συνέχεια μπορούν να

μοιράζονται με χρήστες σε όλο τον κόσμο.

3.1.4 LEGO Education WeDo

Καθώς η επιτυχημένη σειρά LEGO Mindstorms δημιουργήθηκε για παιδιά

ηλικίας 11+, η LEGO βλέποντας την εξέλιξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής και

διαπιστώνοντας το κενό στις μικρότερες ηλικίες το 2009 κυκλοφόρησε το LEGO

Education WeDo που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-10 ετών. Το σετ δημιουργήθηκε σε

συνεργασία του MIT Media Lab και του ομίλου LEGO. Η απλότητα και η ευελιξία ήταν

τα βασικά ζητούμενα στην κατασκευή του, το αποτέλεσμα ήταν ο συνδυασμός των

τούβλων LEGO με έναν κινητήρα, δύο αισθητήρες και έναν διανομέα που συνδέει το

μοντέλο με τον υπολογιστή. Για τον προγραμματισμό των δημιουργιών, χρησιμοποιείται

απλό λογισμικό οπτικού προγραμματισμού μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop).

Σκοπός του σετ ήταν η εισαγωγή, των μικρών μαθητών, στην εκπαίδευση STEAM έτσι

ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και να αναπτυχθεί η υπολογιστική σκέψη τους. Με

αυτήν τη φιλική προς τα παιδιά προσέγγιση, το σετ κάνει τη μάθηση διασκεδαστική,

εμπνευσμένη και ελκυστική. Τα παιδιά μαθαίνουν για σύνθετα θέματα στους τομείς της

φυσικής, της μηχανικής και του προγραμματισμού, καθώς και να αναπτύξουν κινητικές

και γνωστικές δεξιότητες μέσω της δημιουργίας ρομπότ, ενώ εργάζονται σε ζευγάρια

χρησιμοποιώντας ένα σετ WeDo και έναν υπολογιστή ή tablet, με αποτέλεσμα

ταυτόχρονα να βελτιώνονται οι ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας τους. Το WeDo

αποδείχθηκε, από την αποδοχή που βρήκε στην κοινότητα των εκπαιδευτικών, ως ένα

εξαιρετικό σετ για χρήση στην τάξη και τη διδασκαλία ρομποτικής και

προγραμματισμού.

Το σετ WeDo 2.0 κυκλοφόρησε το 2016 και βασίζεται στα πιο σύγχρονα

επιστημονικά πρότυπα. Δημιουργήθηκε με σκοπό να εισάγει στην εκπαίδευση STEAM

τους μικρούς μαθητές και ένα ενισχύσει τη δημιουργικότητα τους. Έτσι μέσα από

διαδραστικά και ευφάνταστα Project καταφέρνει να αναπτύξει την υπολογιστική σκέψη,

τη φαντασία και την περιέργειά τους. Το σετ περιέχει ένα κουτί αποθήκευσης με δίσκο
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διαλογής για διευκόλυνση της ταξινόμησης των κομματιών. Ένα Εγκέφαλο (Smarthub),

που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth, για να συνδεθεί με το λογισμικό. Έχει δύο

θύρες εσόδου / εξόδου στις οποίες συνδέονται είτε κινητήρες είτε αισθητήρες όπως για

παράδειγμα ένα λαμπάκι LED το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει 10

διαφορετικά χρώματα. Επιπλέον το σετ συμπληρώνουν 1 κινητήρας (Medium Motor) ο

οποίος μπορεί να περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα με ισχύ που επιλέγει ο

χρήστης, 1 αισθητήρας κίνησης (Motion Sensor) ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει

αντικείμενα εντός εύρους 15 εκατοστών, 1 αισθητήρας κλίσης (Tilt Sensor), και αρκετά

δομικά υλικά.

Εικόνα 18 Κατασκευή με το Lego WeDo 2.0

Το λογισμικό είναι ιδιαίτερα φιλικό και εύχρηστο σχεδιασμένο και αυτό ειδικά

για μικρούς μαθητές. Μπορεί να εγκατασταθεί σε φορητούς ή σταθερούς Η/Υ, αλλά και

σε Tablet, παρέχοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον προγραμματισμού. Για την εκμάθηση

του παρέχεται δωρεάν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που, βασίζεται στα πιο πρόσφατα

πρότυπα τεχνολογίας και επιστήμης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω

από 40 ώρες εκπαιδευτικού περιεχομένου με μαθήματα που καλύπτουν θέματα φυσικής,

επιστημών γης και διαστήματος, μηχανικής και πολλών άλλων. Απευθύνεται κυρίως

στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την Α΄ έως τη Δ΄ δημοτικού. Τέλος

για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, παρέχεται ένα πρόγραμμα E-learning με

βίντεο-μαθήματα που αναλύουν όλες τις φάσεις των δημιουργιών, κατασκευαστικά και

προγραμματιστικά. Επίσης η εταιρία προσφέρει και σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης για

32



Ρομποτική στην εκπαίδευση : Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία
μαθηματικών εννοιών και πληροφορικής – Χρήστος Μπάτσιος

εκπαιδευτικούς με μαθήματα από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της LEGO Education

Academy. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη μεθοδολογία

εκπαίδευσης της LEGO Education είτε σαν απλοί χρήστες είτε σαν εκπαιδευτικοί και να

αποκτήσουν μια βασική κατανόηση για τον τρόπο εφαρμογής και χρήσης του WeDo 2.0

στην τάξη τους.

3.1.5 LEGO Education SPIKE

Το Lego SPIKE Prime είναι η τελευταία πλατφόρμα που κυκλοφόρησε (τον

Απρίλιο του 2020) από την Lego, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου προϊόντος

LEGO Education. Για το SPIKE Prime δημιουργήθηκαν, από εξειδικευμένο προσωπικό,

σχεδία μαθήματος STEAM τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν

την πρακτική μάθηση STEAM στις τάξεις τους. Τα μαθήματα έχουν δημιουργηθεί με

σκοπό να μπορούν να ολοκληρωθούν, μέσα σε μια τάξη, σε χρόνο 45 λεπτών,

διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν το μάθημα τους για κάθε τάξη.

Κάθε σετ SPIKE Prime διαθέτει 523 κομμάτια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

τη δημιουργία πολλών διαφορετικών δημιουργιών. Το SPIKE Prime εκτός από τούβλα

LEGO, αποτελείται από ένα προγραμματιζόμενο Hub πολλαπλών θυρών. Σε αυτό

μπορούν να συνδεθούν διάφοροι αισθητήρες και κινητήρες, οι οποίοι όμως δεν είναι

συμβατοί με τις προηγούμενες πλατφόρμες της LEGO. Το SPIKE Prime είναι ένα

εντελώς νέο σχέδιο από το LEGO Education. Για τη δημιουργία του έχουν ληφθεί υπόψιν

τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, που δημοσιεύτηκε από την Harris Insights &

Analytics, στις 2 Απριλίου 2019 καθώς και της έρευνας των Parker, Rachel & Thomsen,

Bo. (Μάρτιος 2019) η οποία ανατέθηκε από το Κέντρο δημιουργίας, παιχνιδιού και

μάθησης της LEGO στο Αυστραλιανό Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ACER).

Σύμφωνα με τα παραπάνω 87% των μαθητών, που έλαβαν μέρος, δήλωσαν ότι

μαθαίνουν και θυμούνται περισσότερο τα θέματα όταν η μάθηση αφορούσε πρακτικά

έργα. Επίσης το 93% των γονέων πιστεύουν ότι η πρακτική μάθηση βοηθά τα παιδιά να

διατηρήσουν τις γνώσεις τους για το μέλλον.

Όσον αφορά το προγραμματιστικό περιβάλλον η

εφαρμογή SPIKE έχει ως βάση το γραφικό περιβάλλον

προγραμματισμού Scratch. Για μεγαλύτερα παιδιά

είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και η πολύ δημοφιλής

γλώσσα προγραμματισμού PYTHON.
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3.2 Άλλες πλατφόρμες

Είναι εμφανές ότι η εταιρία LEGO έχει κυριαρχήσει στην αγορά με τις διάφορες

πλατφόρμες ρομποτικής που έχει δημιουργήσει. Το μεγάλο ενδιαφέρον όμως για την

εκπαιδευτική ρομποτική έχει δημιουργήσει μια τεράστια αγορά παγκοσμίως. Σε αυτή την

αγορά διάφορες εταιρίες έχουν αναπτύξει πλατφόρμες ρομποτικής οι οποίες είναι είτε

ανταγωνιστικές της LEGO, είτε προσπαθούν να διαφοροποιηθούν εξειδικεύοντας τα

προϊόντα τους σε συγκεκριμένους τομείς. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις κυριότερες

πλατφόρμες που έχουν εμφανιστεί και τα χαρακτηριστικά τους.

Στη δυναμική αγορά εκπαιδευτικών εργαλείων για προγραμματισμό και

ρομποτική, όπου λανσάρονται τουλάχιστον δώδεκα νέα ενδιαφέροντα προϊόντα κάθε

χρόνο

3.2.1 PicoCrickets

Ορισμένοι ερευνητές στην ομάδα του Lifelong Kindergarten του εργαστηρίου,

όπου γεννήθηκε η ιδέα του LEGO Mindstorms στο MIT, ήλπιζαν να προωθήσουν μια πιο

διαμορφωμένη έκδοση του Mindstorms. Έτσι το 2006 σε συνεργασία με την εταιρία

Playful Invention Company (PICO), παρουσίασαν ένα εντελώς επανασχεδιασμένο σετ

κατασκευής που ονομάζεται PicoCricket Kit. Εκτός από το PicoCricket, ένα

προγραμματιζόμενο μίνι-εγκέφαλο, παρόμοιο με το τούβλο NXT, το κιτ αποτελείται από
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ηλεκτρικές συσκευές όπως φως, ηχείο, κινητήρα, αισθητήρα φωτός και αισθητήρα ήχου,

οι οποίοι συνδέονται με υπολογιστή μέσω USB, καλώδια, τούβλα Lego και άλλα

αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν τη δημιουργική σκέψη σε

κορίτσια και αγόρια 8 ετών και άνω. Όλες οι συσκευές στο κιτ PicoCricket διαθέτουν

βάση Lego, επιτρέποντάς τους να ενσωματωθούν στις πλατφόρμες της Lego. Ο

προγραμματισμός των δημιουργιών μπορεί να γίνει με τη χρήση Η/Υ και του

προγράμματος Pico Blocks (μια γραφική αναπαράσταση του προγραμματισμού). Το

πρόγραμμα επιτρέπει το σχηματισμό μιας στοίβας εντολών με την τεχνική drag and drop.

Τα μπλοκ δείχνουν τη ροή του προγράμματος και επιτρέπουν αλλαγές σύροντας τα μπλοκ

γύρω. Οι δημιουργίες μπορούν να προγραμματιστούν για πολλές διαφορετικές ενέργειες,

όπως για παράδειγμα να ανάψουν τα φώτα σε ένα χειροκρότημα και πολλά άλλα. Η

πλατφόρμα μπορεί να προγραμματιστεί επίσης και με τη χρήση του scratch.

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως το PicoCricket Kit είναι ένα αντίγραφο του lego

Mindstorms - μια απλή επανασυσκευασία της προγραμματιζόμενης ιδέας από τούβλα με

διαφορετικά αξεσουάρ. Αυτό όμως δεν είναι ακριβές. Ο Silverman (συνιδρυτής της

PICO) υποστηρίζει ότι τα κιτ Mindstorms, και τα περισσότερα άλλα κιτ Lego, έχουν

διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό για να επιτρέπουν στους πελάτες να κατασκευάζουν τα

συγκεκριμένα μοντέλα που εμφανίζονται στα κουτιά. Το PicoCricket, από την άλλη

πλευρά, έχει να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να χτίσουν αντικείμενα από τη φαντασία

τους και στη συνέχεια να τα προγραμματίσουν με ενδιαφέρουσες συμπεριφορές. Ένα

παράδειγμα που προτείνεται στις κάρτες δραστηριότητας που συνοδεύουν το κιτ: μια

γάτα από χαρτόνι εφοδιασμένο με έναν αισθητήρα φωτός που ενεργοποιεί έναν ήχο

νυχτερίδας όταν ο χρήστης κτυπά την πλάτη της γάτας.

Το PicoCricket κέρδισε αρκετά βραβεία, όπως το Silver Silver IDEA το 2007 από

την IDSA / BusinessWeek. Ήταν επίσης η επιλογή του εκδότη του έτους 2006 από το

Children's Technology Review και καταχωρίστηκε από το MSN ως το «πρέπει να

αποκτήσετε» gadget το 2006. Κατάφερε να πουλήσει πάνω από 10.000 κιτ σε σχολεία και

μουσεία. Το 2012 έπαψε η κυκλοφορία του και ο κύριος λόγος για τον οποίο διακόπηκε

το Picocrickets ήταν ότι οι παραγωγοί του (στην Playful Invention Company) ήταν στην

πραγματικότητα προγραμματιστές και χρειάστηκε να επιστρέψουν στην ανάπτυξη και

στο σχεδιασμό έργων.
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3.2.2 mBot

Η Makeblock Co., Ltd, που ιδρύθηκε το 2013, με σκοπό την παροχή

εκπαιδευτικών λύσεων STEAM. Στοχεύοντας στις αγορές εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας

STEAM για σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οικογένειες, η Makeblock τον Απρίλιο

του 2015 κυκλοφόρησε το mBot, ένα προγραμματιζόμενο κιτ ρομπότ και το mDrawBot,

ένα κιτ ρομπότ σχεδίασης. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρίας τα προϊόντα του

πωλούνται σε περισσότερες από 140 χώρες ενώ χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από

25.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο, για την εκπαίδευση STEAM.

Το mBot δε δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να φτιάξουν δικές τους

δημιουργίες καθώς είναι έτοιμο για χρήση απευθείας από το κουτί. Έχει όμως

δυνατότητες επέκτασης, και μπορεί να συνδεθεί με μονάδες επέκτασης ώστε να

εξυπηρετεί διαφορετικά εκπαιδευτικά σενάρια. Ο προγραμματισμός του μπορεί να γίνει

με μια σειρά από σουίτες προγραμματισμού από διάφορες συσκευές όπως Η/Υ ή

συσκευές android. Όλες οι πλατφόρμες (mBlock 5, Makeblock App, Neuron App) είναι

φτιαγμένες για εύκολη χρήση από αρχάριου, αφού στοχεύουν σε μικρές ηλικίες ακόμα

και 7 ετών. Ο προγραμματισμός γίνετε με βάση μπλοκ και κείμενο.

Το mBot2

διαθέτει

ενσωματωμένη

επαναφορτιζόμενη

μπαταρία, τέσσερεις

θύρες για κινητήρες

και τέσσερις θύρες

για αισθητήρες

Arduino. Οι

αισθητήρες του

έχουν την ικανότητα

να μετρούν την
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απόσταση με ακρίβεια, να ανιχνεύουν ταυτόχρονα γραμμές και χρώματα (Marcu, et al.

2010).

3.2.3 Max & Tobo Coding Robot

Μια ακόμα πλατφόρμα που εστιάζει στην εκμάθηση του προγραμματισμού και

την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης είναι το ρομπότ Max & Tobo. Η πλατφόρμα

αυτή δημιουργήθηκε για παιδιά ηλικίας 6 – 9 ετών. Η πλατφόρμα έρχεται έτοιμη, χωρίς

να απαιτεί συναρμολόγηση. Περιέχει ένα ρομπότ Max & Tobo, ένα διαδραστικό πίνακα,

πάνω στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία, το βιβλίο της ιστορίας και τις οδηγίες για τη

γλώσσα προγραμματισμού Blockly της Google που χρησιμοποιεί, η οποία

δημιουργήθηκε ειδικά για παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών.

Η πλατφόρμα είναι

ουσιαστικά ένα

διαδραστικό επιτραπέζιο

παιχνίδι για μια

διαγαλαξιακή ιστορία και

ρομποτική τεχνολογία.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο

Max και ο Tobo, ένας

εξωγήινος και το ρομπότ

του, χάνονται στο

διάστημα. Τα παιδιά

ακολουθώντας την ιστορία

θα πρέπει να

προγραμματίσουν το ρομπότ να κάνει διάφορες εργασίες. Ο στόχος είναι να μάθουν

προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών διασκεδάζοντας. Το παιχνίδι είναι

δομημένο σε δέκα επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο τα παιδιά χρησιμοποιώντας αλγοριθμική

σκέψη κατασκευάζουν τα απαραίτητα κομμάτια κώδικα και μαθαίνουν πώς και γιατί

δουλεύει ο κώδικας τους. Η γλώσσα προγραμματισμού Blockly είναι ένα γραφικό

περιβάλλον με έτοιμα κομμάτια κώδικα και χρησιμοποιεί την τεχνική drag and drop για

την κατασκευή των προγραμμάτων που πρέπει να ολοκληρώσουν τα παιδιά. Η
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πλατφόρμα είναι απλοϊκή, καθώς στοχεύει σε μικρές ηλικίες, αλλά το μικρό της κόστος

την καθιστά μια καλή πλατφόρμα γνωριμίας με την εκπαιδευτική ρομποτική.

3.2.4 Bee-Bot

Το Bee-Bot είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου, με τη μορφή

μέλισσας, κατασκευασμένο ειδικά για να χρησιμοποιείται ακόμη και από παιδιά ηλικίας

3 ετών και μεγαλύτερα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις πρώτες τάξεις της δημοτικής

εκπαίδευσης. Ο στόχος του Bee-Bot είναι αυτό να αποτελέσει ένα τέλειο σημείο

εκκίνησης για την πρώτη επαφή των παιδιών με την εκπαιδευτική ρομποτική. Με την

απλή και φιλική για τα παιδιά διάταξη του, η διδασκαλία του ελέγχου, του

προσανατολισμού και της γλώσσας προγραμματισμού, μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από

τον εκπαιδευτικό της κάθε τάξης. Το Bee-Bot είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί

να κινείται σε λείες επίπεδες αλλά και ελαφρά επικλινείς επιφάνειες, οι οποίες μπορούν

να είναι φτιαγμένες από διάφορα υλικά όπως: τσιμέντο, ξύλο, μουσαμά, πλακάκι, χαλί,

πλαστικό, ακόμα και χαρτί. Τέλος προσφέρονται διάφορα χαλιά εκμάθησης με σενάρια,
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όπως αυτό τις εικόνας 23, με τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φτιάξουν

εκπαιδευτικά σενάρια και να διδάξουν τα παιδιά προγραμματισμό παίζοντας.

Ο

προγραμματισμός του Bee-Bot γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω στο ρομπότ.

Με τα κουμπιά αυτά μπορεί να προγραμματιστεί η κίνηση του με ακρίβεια στο χώρο

προχωρώντας μπροστά, πίσω, στρίβοντας αριστερά και δεξιά. Ο δεύτερος τρόπος

προγραμματισμού του είναι με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού LOGO.

Εκπαιδευτικά, για τις ηλικίες που στοχεύει το Bee-Bot, η LOGO είναι από τις καλύτερες

γλώσσες προγραμματισμού, προκειμένου ένας μαθητής να επικοινωνήσει με τον Η/Υ

του. Η επαφή του μαθητή με τους τρόπους «επικοινωνίας με τις μηχανές» και τον

προγραμματισμό από μικρή ηλικία θα του προσφέρει την εξάσκηση στη λύση

προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο.

Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα, τα οποία εμφανίζονται στη χρήση

της συγκεκριμένης γλώσσας (της LOGO) από παιδιά προσχολικής ηλικίας ή μαθητές

δημοτικού (Α’ , Β’ τάξης δημοτικού) αφού δεν είναι εξοικειωμένοι με τον Η/Υ. Τους είναι

πιο δύσκολο να καταλάβουν τον σκοπό για τον οποίο προγραμματίζουν αφού ο

αντικειμενικός στόχος δεν είναι η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού αλλά η

χρήση των τεχνικών της, στην διδασκαλία άλλων μαθημάτων όπως τα μαθηματικά, η

γλώσσα, κλπ. Με σκοπό να βοηθηθούν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί η εταιρία που

κατασκευάζει το Bee-Bot έχει δημιουργήσει και μια σειρά από βοηθήματα για την τάξη,

καθώς και ένα προσομοιωτή στην ιστοσελίδα https://beebot.terrapinlogo.com/.

3.2.5 Edison Programmable V2.0 Robot

Το Edison είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για την

ρομποτική εκπαίδευση για μαθητές από 4 έως 16 ετών. Το Edison έχει σχεδιαστεί έτσι

ώστε να είναι ένα αρθρωτό ρομπότ. Μπορεί, μέσω των LEGO Bricks, να επεκταθεί

κατασκευαστικά. Για τον λόγο αυτό έχει υποδοχές στο πάνω, το κάτω μέρος αλλά και

στις πλευρές του δεξιά και αριστερά στις οποίες μπορούν να προσαρμοστούν τουβλάκια

LEGO. Το Edison σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην επίτευξη υπολογιστικής σκέψης,

από τους μικρούς μαθητές και την πρώτη γνωριμία τους με τον προγραμματισμό

υπολογιστών.

Για να διευκολύνει τη χρήση του Edison στις μικρές τάξεις, η εταιρία που το

κατασκευάζει, παρέχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων με έτοιμα προγράμματα σπουδών, με

φύλλα εργασίας για τους μαθητές καθώς επίσης και με εκπαιδευτικούς οδηγούς στην
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Ελληνική γλώσσα. Σχεδιασμένο για χρήση ακόμη και από παιδιά ηλικίας 4 ετών, τα

ρομπότ Edison είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, ενώ δεν έχουν χαλαρά

εξαρτήματα για την αποφυγή κινδύνων τραυματισμού. Το Edison διατίθεται πλήρως

προ-κατασκευασμένο με όλους τους αισθητήρες έτοιμους για χρήση.

Η βασική στόχευση της εταιρίας ήταν η δημιουργία μιας οικονομικής

πλατφόρμας ρομποτικής, ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση επαρκούς εξοπλισμού για

κάθε μαθητή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ρομπότ Edison διατίθενται για

εκπαιδευτικούς, σε πακέτα και με μαζικές εκπτώσεις ενσωματωμένες στην τιμή.

Επιπλέον, όλες οι γλώσσες προγραμματισμού του ρομπότ Edison είναι δωρεάν για

απεριόριστους χρήστες και δεν απαιτείται εγγραφή για πρόσβαση στα περιβάλλοντα

προγραμματισμού. Παρομοίως, όλο το εκπαιδευτικό υλικό του Edison

(συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μαθημάτων και οδηγών εκπαιδευτικών) είναι δωρεάν

για λήψη και χρήση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πόροι είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιηθούν

και με άδεια χρήσης στο Creative Commons, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν, να

τροποποιηθούν και να μεταφραστούν.

Για τη χρήση του από τόσο διαφορετικές ηλικίες η εταιρία έχει σχεδιάσει το

ρομπότ ώστε αυτό να προγραμματίζεται με 4 διαφορετικούς τρόπους. Τα παιδιά ηλικίας

τεσσάρων έως επτά ετών, μπορούν να αρχίσουν να εξερευνούν τον προγραμματισμό και

τη ρομποτική χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς γραμμωτούς κώδικες (barcode) για να

ενεργοποιήσουν τα προκαθορισμένα προγράμματα. Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να

προχωρήσουν μέσω δύο διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού καθώς οι δεξιότητές

τους αυξάνονται, δουλεύοντας με γλώσσες προγραμματισμού (EdBlocks 7+ και

EdScratch 10+) που βασίζονται σε εικονίδια και προγραμματιστικά μπλοκ

(drag-and-drop). Αργότερα, από την ηλικία των δεκατριών ετών και πάνω, με γλώσσα

προγραμματισμού με βάση κείμενο (EdPy). Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού

ρομποτικής του Edison διαθέτουν συμπληρωματικούς πόρους διδασκαλίας, όπως σχέδια
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μαθήματος, οδηγούς εκπαιδευτικών και δραστηριότητες μαθητών και σετ φύλλων

εργασίας.

3.2.6 Ozobot Evo

Το Ozobot Evo είναι ένα πολύ μικρό ρομπότ σε σχέση με ότι έχουμε δει μέχρι

τώρα και με την πρώτη ματιά μπορεί να θυμίζει παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε με την πιο

εμφανή χαρακτηριστικά του, το εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Το Ozobot είναι ίσως η

μικρότερη σε μέγεθος πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Από τη μία πλευρά, αυτό

έχει κάποια πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα ο χώρος που απαιτείται για την

αποθήκευσή τους. Από την άλλη πλευρά, αυτό το μέγεθος έχει και κάποια

μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα το περιορισμένο πεδίο ανίχνευσης των αισθητήρων

και χαμηλότερη χωρητικότητα μπαταρίας, η οποία επιτρέπει το Ozobot Evo να είναι

συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, μόνο για περίπου 40 λεπτά. Η πλήρης φόρτιση του θα

χρειαστεί ακριβώς 1 ώρα. Στα θετικά του σημεία συγκαταλέγονται ο αριθμός και η

υψηλή ποιότητα των ηλεκτρονικών του. Το Ozobot Evo διαθέτει 2 κινητήρες, 4

αισθητήρες εγγύτητας, αισθητήρες αντίθεσης και χρώματος από κάτω, 6 LED και ένα

ηχείο, όλα προγραμματιζόμενα. Το μόνο μειονέκτημα που αναφέρεται από πολλούς

χρήστες, αφορά στους αισθητήρες εγγύτητας οι οποίοι έχουν περιορισμένο εύρος

ανίχνευσης, μεταξύ 1,5 έως 6 cm.

Το Ozobot Evo μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μόλις αποσυσκευαστεί. Δεν

υπάρχει καμία επιλογή για αλλαγή της κατασκευής κάτι που στερεί τα παιδιά από την

ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τον παραγωγό, ο πιο σημαντικός

στόχος αυτού του ρομπότ είναι να ενθαρρύνει τη μάθηση και την αλγοριθμική σκέψη.

Στα πρώτα στάδια της μάθησης, ο προγραμματισμός του ρομπότ γίνεται ζωγραφίζοντας

γραμμές με χρωματιστά κομμάτια. Τοποθετώντας το ρομπότ σε μια ζωγραφισμένη

γραμμή με διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς που σχεδιάστηκαν με μια

συγκεκριμένη σειρά, ανάλογα με την ακολουθία χρωμάτων που αναγνωρίζεται από τον

αισθητήρα χρωμάτων, το Ozobot εκτελεί μια συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτό επιτρέπει

στους μαθητές να εξασκούν βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό

χωρίς οθόνη.
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Αυτός ο τρόπος προγραμματισμού χωρίς οθόνη χρησιμοποιείται κυρίως για να

εισαγάγει τους μαθητές στο αρχικό επίπεδο της επίλυσης προβλημάτων. Για παράδειγμα,

μπορούμε να εκτυπώσουμε ή να σχεδιάσουμε ένα σταυροδρόμι για το Ozobot (δηλ.

Διασχίζοντας μαύρες γραμμές) και να αφήσουμε ένα λευκό κενό ακριβώς μπροστά του,

έτσι ώστε οι μαθητές να αποφασίσουν πού πρέπει να πάει το ρομπότ. Το παιχνίδι με

πολύχρωμα στυλό και το ρομπότ που ακολουθεί μια γραμμή είναι σίγουρα

διασκεδαστικό, αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορεί για να διδαχθούν και άλλα

μαθήματα παράλληλα.

Ο προγραμματισμός του Ozobot με γλώσσα προγραμματισμού που στηρίζεται σε

μπλοκ εντολών μπορεί να γίνει μέσα από μια δωρεάν εφαρμογή για smartphone και

Tablet την Evo της Ozobot. Μόλις συνδέσουμε το ρομπότ με την εφαρμογή, μέσω

Bluetooth, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή για να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις

του ρομπότ. Η εφαρμογή λειτουργεί και σαν τηλεχειριστήριο, ενώ διαθέτει οδηγούς για

να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τους χρωματικούς συνδυασμούς. Επιπλέον ο

παραγωγός προτείνει δραστηριότητες για εξοικείωση και μας δίνει την δυνατότητα να

αποθηκεύσουμε και να μοιραστούμε τα προσωπικά μας έργα με άλλους χρήστες της

εφαρμογής. Τέλος η εφαρμογή Evo βασίζεται σε ένα σύστημα παιχνιδιών, το οποίο

απονέμει πόντους για την ολοκλήρωση απλών εργασιών.
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3.2.7 Arduino Education Starter Kit

Το Arduino Education Starter Kit απευθύνεται κυρίως σε μαθητές μεγαλύτερων

ηλικιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις Ε΄ και ΣΤ τάξεις του δημοτικού και η

εκπαίδευση μπορεί να συνεχιστεί σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Στόχο έχει να τους

διδάξει τα βασικά του προγραμματισμού και της ηλεκτρονικής και δεν απαιτούνται

προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρία από τους μαθητές. Για την καθοδήγηση των

καθηγητών υπάρχουν έτοιμοι οδηγοί βήμα-βήμα και τα μαθήματα μπορούν να

κλιμακώνονται ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών. Το κιτ είναι από τα πιο

περίπλοκα δίνοντας στους μαθητές σας την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες τους

στον προγραμματισμό και την ηλεκτρονική τόσο με καθοδηγούμενες δραστηριότητες

όσο και με ανοιχτό πειραματισμό.

Κάθε Student Kit έρχεται με όλο το απαραίτητο υλικό για έναν μαθητή,

συμπεριλαμβανομένου ενός Arduino UNO rev3 board, μια απλή μητρική πλακέτα

ανοικτού κώδικα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή, πολύμετρο, μπαταρία, καλώδια και

διάφορους αισθητήρες. Το κιτ είναι από τα πιο περίπλοκα και δύσχρηστα για παιδιά

δημοτικού, ταυτόχρονα όμως είναι και από τα εξελίξιμα με τεράστια γκάμα

ανταλλακτικών και συστατικών. Το Education Starter Kit έρχεται με πρόσβαση σε μια

διαδικτυακή πλατφόρμα με 9 μαθήματα με καθοδήγηση, 2 ανοιχτά έργα, γλωσσάρι,

συμβουλές και ημερολόγια με ασκήσεις. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται με σημειώσεις,

οδηγίες αξιολόγησης, υλικό προγράμματος σπουδών και πίνακες διαχείρισης χρόνου.

Τέλος διατίθεται πρόσβαση σε βοήθεια από την ομάδα υποστήριξης του Arduino, η οποία

είναι έτοιμη να βοηθήσει με την αντιμετώπιση προβλημάτων, τις αγορές, τη διαχείριση

τάξεων ή τις ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα.
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Το Arduino Science Journal είναι μια εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει σε

οποιονδήποτε να διεξάγει επιστημονικά πειράματα μετρώντας τον περιβάλλοντα κόσμο

με αισθητήρες, τεκμηριώνοντας και συγκρίνοντας δεδομένα, αναπτύσσοντας και

επικυρώνοντας υποθέσεις και σημειώνοντας. Η εφαρμογή και όλο το εκπαιδευτικό υλικό

είναι δωρεάν, ανοιχτού κώδικα και διατίθενται για λήψη για συσκευές Android και iOS.

Η εφαρμογή επιτρέπει να εγγράψουμε, να αποθηκεύσουμε και να εξαγάγουμε δεδομένα.

Δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε γραφήματα, βοηθώντας τους μαθητές να

τεκμηριώσουν και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους. Όλα τα πειράματα που

πραγματοποιούνται, αποθηκεύονται με ασφάλεια στο cloud και είναι προσβάσιμα από

οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιώντας λογαριασμό Arduino.

3.3 Τι χρειάζεται ένα εργαστήρι ρομποτικής;

Το πρώτο βήμα για την οργάνωση του εργαστηρίου ρομποτικής είναι η επιλογή

του κατάλληλου εξοπλισμού. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηλικία, οι γνώσεις και οι

ικανότητες των μαθητών, καθώς και οι δυνατότητες του σετ και το κόστος του. Πρέπει

επίσης να σκεφτούμε τους περιορισμούς του σετ - δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένα τέλειο

σετ που να ταιριάζει σε οποιοδήποτε εργαστήριο. Οι λύσεις που διατίθενται σήμερα στην

αγορά μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες ομάδες: προγραμματιζόμενα ρομποτικά

παιχνίδια, κιτ συναρμολόγησης, εφαρμογές και ψηφιακές λύσεις. Θα προσπαθήσουμε να

περιγράψουμε τα γενικά χαρακτηριστικά τους.

3.3.1 Προγραμματιζόμενα ρομπότ

Τα προγραμματιζόμενα ρομποτικά παιχνίδια (π.χ. Max & Tobo Coding Robot,

Ozobot, Bee-Bot) είναι οπτικά ευχάριστα και μπορούν να προγραμματιστούν έως ένα

συγκεκριμένο σημείο. Αυτές οι κλειστές κατασκευές αποτελούν συνήθως ένα σύνολο. Το

κόστος τους ποικίλλει πολύ. Η τιμή ενός ρομπότ κυμαίνεται μεταξύ 50 και 300 €, χωρίς

αξεσουάρ ή πρόσθετα - το συνολικό κόστος εξαρτάται από τον παραγωγό. Αυτά τα

ρομπότ είναι μια καλή λύση για τους νεότερους μαθητές. Βοηθούν τους μαθητές να

εξοικειωθούν εύκολα και άνετα με μηχανήματα, τα οποία θα γίνουν ακόμη πιο

διαδεδομένα στο μέλλον. Ενώ επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές

εντολές προγραμματισμού, η κατασκευή και οι διαδικασίες που συμβαίνουν στο

εσωτερικό παραμένουν μυστήριο. Οι μαθητές αρχίζουν να πειραματίζονται με

ανυπομονησία και δυστυχώς, μπορεί να αποθαρρυνθούν εξίσου γρήγορα, εάν δεν υπάρχει

δυνατότητα τροποποίησης της συσκευής. Επιπλέον, ο σχεδιασμός κλειστών ρομπότ θέτει
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όρια στον προγραμματισμό. Μια μηχανική κατασκευή δεν μπορεί να εκτελέσει όλες τις

εντολές και οι μαθητές δεν λαμβάνουν καμία εξήγηση γιατί. Από την άλλη πλευρά,

ρομπότ αυτού του είδους είναι συνήθως αρκετά ανθεκτικά και, σε ορισμένες

περιπτώσεις, μπορούν να αναβαθμιστούν με ενδιαφέροντα αξεσουάρ.

3.3.2 Ρομποτικά κιτ συναρμολόγησης

Η επόμενη λύση περιλαμβάνει κιτ συναρμολόγησης (π.χ. LEGO, ή Mbot). Εκτός

από όλα τα οφέλη των ρομπότ, αυτά τα σύνολα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να

εισάγουν στοιχεία μηχανικής και φυσικής. Αναπτύσσουν επίσης χωρικό προσανατολισμό

κατά τη διαδικασία κατασκευής. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια σημεία.

Πρώτον, η δυσκολία του σετ. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η κατασκευή και ο

προγραμματισμός θα είναι αρκετά εύκολος για την τάξη μας. Πόσο απλή και εύκολη θα

είναι η συνένωση των στοιχείων για ένα μαθητή; Δεύτερον, αν το σετ είναι αρκετά

τροποποιήσιμο ώστε να γεμίσει τουλάχιστον ένα σχολικό εξάμηνο. Πόσα και ποια

πρόσθετα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για το σετ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να

εξετάσουμε το λογισμικό. Τα χαρακτηριστικά του που πρέπει να ελέγξουμε είναι η τιμή

του ή αν παρέχεται δωρεάν, για ποιες ηλικίες διατίθεται, και αν είναι συμβατό με τις

συσκευές του εργαστηρίου μας. Τέλος είναι πάντα θετικό αν μπορούμε να

προγραμματίσουμε το σετ με άλλο λογισμικό.

3.3.3 Αμιγώς ψηφιακές λύσεις

Η τρίτη λύση δεν περιέχει ρομπότ και αναφέρεται μόνο για την εισαγωγή στον

προγραμματισμό στην τάξη. Περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως

Scratch, Tynker, Alice ή Code.org. Την αναφέρουμε σαν εναλλακτική για την περίπτωση

που οι πόροι για την αγορά πλατφορμών ρομποτικής δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι όμως θα

υπάρξουν στο άμεσο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν οι μαθητές να

προετοιμαστούν στο κομμάτι του προγραμματισμού πριν την επαφή με την ρομποτική. Η

γλώσσα Scratch για παράδειγμα χρησιμοποιείται από τις περισσότερες πλατφόρμες

ρομποτικής, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και αυτόνομα από χιλιάδες σχολεία. Έως

σήμερα σχεδόν 23 εκατομμύρια έργα κοινοποιήθηκαν στον ιστότοπο Scratch.

Δυστυχώς, οι καθαρά ψηφιακές λύσεις συνοδεύονται από ορισμένα

μειονεκτήματα. Πρώτον, δεν είναι κατάλληλα για τους νεότερους μαθητές, επειδή είναι

πιο προχωρημένοι. Δεύτερον, πολλά παιδιά κατανοούν τις έννοιες προγραμματισμού πιο

εύκολα, όταν μπορούν να βιώσουν αυτές τις θεωρητικές ιδέες στην πραγματική ζωή.
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4. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα

4.1 Δημοτικό σχολείο

Υπεύθυνο για την εκπαίδευση στη χώρα μας είναι το υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Τα Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι επιτελικός

επιστημονικός φορέας υπεύθυνος για την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, στα

θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ.α.. Τα

προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εκπονηθεί από το ΙΕΠ το οποίο

γνωμοδοτεί ή εισηγείται επίσης για θέματα που αφορούν στα σχολικά βιβλία και τα λοιπά

διδακτικά μέσα.

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

έχουν διαμορφωθεί με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ) που εφαρμόζεται κατόπιν

των Υπουργικών Αποφάσεων 21072β/Γ2/28-2-2003 και 21072α/Γ2/28-2-2003 και

βρίσκεται έως σήμερα σε ισχύ. Τα προγράμματα είναι δομημένα με μια διαθεματική

προσέγγιση και το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων στοχεύει στην προώθηση

της διασύνδεσης των γνωστικών αντικειμένων και σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών.

Η έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δόθηκε με την εφαρμογή της

«Ευέλικτης Ζώνης Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» η οποία δίνει

προτεραιότητα στη βιωματική εκπαίδευση του μαθητή μέσα από δραστηριότητες και

ερευνητικές εργασίες (projects). Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός σχεδιάζονται από τους

εκπαιδευτικούς προαιρετικές σχολικές δραστηριότητες και αναπτύσσονται δράσεις στους

παρακάτω τομείς:

● Αγωγής Υγείας

● Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

● Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων.

Οι παραπάνω δράσεις σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν έμφαση στη

βιωματική, διεπιστημονική και ομαδική προσέγγιση. Βοηθούν με αυτό τον τρόπο τους
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μαθητές, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και κοινωνικές δεξιότητες. Οι δραστηριότητες

αυτές μπορούν να υλοποιηθούν εντός ή εκτός του σχολείου με προαιρετική συμμετοχή

μαθητών. Στην εικόνα μπορούμε να δούμε την Kατανομή του χρόνου ανά διδακτικό

αντικείμενο στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία, όπως ισχύει σήμερα.

4.1.1 ΤΠΕ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναμένεται να αποτελέσουν

το κύριο προσόν για την εξασφάλιση μιας θέσης στην αγορά εργασίας στο μέλλον.

Επιπλέον η σπουδαιότητα τους φάνηκε εξαιτίας της πανδημίας covid-19 που έπληξε την

υφήλιο τα τελευταία 2 έτη. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι, όλοι χρειάζονται ψηφιακές

δεξιότητες για να μελετήσουν, να εργαστούν, να επικοινωνήσουν, να αποκτήσουν

πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και να βρουν αξιόπιστες πληροφορίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί ερεύνησαν την

επάρκεια στις ψηφιακές δεξιότητες και ανακάλυψαν ότι πολλοί Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν

επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

δείχνει ότι 4 στους 10 ενήλικες και κάθε τρίτο άτομο που εργάζεται στην Ευρώπη δε

διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες3. Πάνω από το 70% των επιχειρήσεων δήλωσαν

ότι η έλλειψη προσωπικού με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί εμπόδιο στις

επενδύσεις. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη ψηφιακών εμπειρογνωμόνων που

μπορούν να αναπτύξουν τεχνολογίες αιχμής προς όφελος όλων των πολιτών. Υπάρχει

επίσης χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών σε επαγγέλματα και μελέτες που σχετίζονται με

την τεχνολογία, με μόνο 1 στους 6 ειδικούς ΤΠΕ και 1 στους 3 πτυχιούχους επιστήμης,

τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) να είναι γυναίκες.

Επιπλέον τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(ΟΟΣΑ) δείχνουν ότι το 65% των παιδιών σήμερα θα κάνουν δουλειές που δεν έχουν

ακόμη επινοηθεί4. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι, είναι πλέον σημαντικό να διασφαλιστεί ότι

τα σχολεία προετοιμάζουν τους μαθητές για έναν κόσμο στον οποίο θα προσαρμόζονται

συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Μερικές από τις βασικές δεξιότητες μαθαίνονται μέσω του

παιχνιδιού σε πολύ μικρή ηλικία και η δια βίου μάθηση σημαίνει πραγματικά να ξεκινάμε

νωρίς.

4 https://www.oecd.org/forum/issues/forum-2016-issues-the-future-of-education.htm
3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs

47



Ρομποτική στην εκπαίδευση : Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία
μαθηματικών εννοιών και πληροφορικής – Χρήστος Μπάτσιος

Εδώ και χρόνια, στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία οι

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας και

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν δημιουργήσει και παρέχουν λογισμικό για

χρήση στην τάξη, καθώς επίσης και  ιστοτόπους όπως οι παρακάτω:

● Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη5

● Το Ψηφιακό Σχολείο6

● Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος»7

που αποτελούν υποστηρικτικούς κόμβους και αμφίδρομους δίαυλους

επικοινωνίας, για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές καθώς επίσης παρέχουν τη

δυνατότητα στα σχολεία να αναρτούν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον νόμο (4692/2020, αναβάθμιση

σχολείου και άλλες διατάξεις), εισάγει για πρώτη φορά, πιλοτικά, δράση με τίτλο

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δράση

αυτή, μέσα από την προσθήκη νέων θεματικών κύκλων, αποσκοπεί στην ενίσχυση και

την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είναι οι δεξιότητες ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Πολιτικής, για τους βασικούς θεματικούς κύκλους και επιμέρους θεματικές που θα

απαρτίζουν τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», όπως αυτή παρουσιάστηκε στην αιτιολογική

έκθεση νόμου:

Α/ Θεματικοί Κύκλοι Επιμέρους Θεματικές

1. Ζω καλύτερα Ευ Ζην

Μαθήματα   ζωής   και
αγωγής της υγείας

Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και πρόληψη

Διατροφή

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Πρόληψη εξαρτήσεων

Ψυχική υγεία

2. Φροντίζω
το περιβάλλον

Περιβάλλον

Άναψε πράσινο για τον
πλανήτη

Κλιματική Αλλαγή

Οικολογική συνείδηση

Αειφόρος ανάπτυξη

Φυσικές καταστροφές

7 http://aesop.iep.edu.gr/
6 https://dschool.edu.gr/
5 http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

3. Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ

Κοινωνική συναίσθηση
και ευθύνη
Κάνε πράξη τη συνεργασία
και την προσφορά

Ανθρώπινα δικαιώματα

εθελοντισμός

Αλληλοσεβασμός  και
διαφορετικότητα

4. Δημιουργώ      και
Καινοτομώ

Δημιουργική   σκέψη και
πρωτοβουλία
Χτίσε νέες ιδέες,
δώσε νέες λύσεις

Δράσεις δημιουργικότητας και καινοτομίας

Νεανική Επιχειρηματικότητα

Ρομποτική

STEM/STEAM

Νέες τεχνολογίες

Γνωρίζω τα επαγγέλματα

Πίνακας 3 Ενδεικτικές θεματικές που θα απαρτίζουν τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

4.2 Προβλήματα και ευκαιρίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Είναι γνωστό πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες

αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Τα κυριότερα

προβλήματα είναι η μη ύπαρξη κατάλληλων υποδομών σε πλήθος σχολικών μονάδων, ο

παρωχημένος εξοπλισμός των κάθε είδους εργαστηρίων και των γυμναστηρίων, η

προμήθεια διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού και η έλλειψη του απαιτούμενου

διδακτικού προσωπικού (αναπληρωτές και ωρομίσθιοι δάσκαλοι και καθηγητές) (ΙΟΒΕ,

2013). Τα προβλήματα αυτά με την είσοδο της χώρα μας στη διαδικασία δημοσιονομικής

εξυγίανσης το 2010, εντάθηκαν. Επιπλέον παρατηρήθηκε και η επανεμφάνιση ζητημάτων

όπως αυτό της σχολικής διαρροής. Το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα που βρίσκεται σε

αμφίδρομη σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον περιορισμό των επαγγελματικών

ευκαιριών. Είναι εύκολο να αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι, με τους περιορισμένους

πόρους που διατίθενται για την παιδεία, να αγοραστεί κεντρικό εξοπλισμός για τη

δημιουργία εργαστηρίων ρομποτικής σε κάθε σχολείο καθώς οι υπάρχοντες πόροι πρέπει

να μοιραστούν κυρίως μεταξύ της ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων και την επισκευή -

συντήρηση των υπαρχόντων και της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Παρόλα τα προβλήματα όμως υπάρχουν και ευκαιρίες για τη δυναμική εισαγωγή

της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαίδευση. Αρχικά σε επίπεδο πόρων η Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή έχει διαμορφώσει ένα βασικό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για την προώθηση

της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων

επενδύσεων σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα «Συνδέοντας την

Ευρώπη» (CEF)8 στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών, και

έχουν επενδυθεί από τον Ιανουάριο του 2014 έως σήμερα, συνολικά 28,7 δισεκατομμύρια

ευρώ.

Η πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας (DSJP)9 έχει

δημιουργηθεί ως μία από τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του

προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Θα συμβάλει στο Πρόγραμμα

Ψηφιακής Ευρώπης, το οποίο προσπαθεί να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική

στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων και της

διασφάλισης ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πλατφόρμα

ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας

πληροφοριών, πόρων και ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα των ψηφιακών

δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα, από πολύ βασικές έως

προχωρημένες. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα άντλησης πόρων οι οποίοι

θα κατευθυνθούν στην εκπαίδευση μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Το δεύτερο ζήτημα που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την εισαγωγή της

εκπαιδευτικής ρομποτικής στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό

(δάσκαλοι και καθηγητές). Η ύπαρξη τόσων κενών θέσεων για την πλήρωση των οποίων

χρησιμοποιούνται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία

ώστε όταν γίνουν μόνιμες προσλήψεις στα απαιτούμενα προσόντα να περιλαμβάνονται

και οι ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες παρέχονται εδώ και χρόνια από τα ελληνικά

Πανεπιστήμια. Αυτό θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας μεγάλης βάσης δασκάλων και

καθηγητών, οι οποίοι είναι ήδη εκπαιδευμένοι στη χρήση ψηφιακών λύσεων στην

εκπαίδευση και θα μπορούν να βοηθήσουν τους παλαιότερους συναδέλφους.

9 https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-platform
8 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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5. Προβληματική της έρευνας

5.1 Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα εργασία μελετά την αποτελεσματικότητα που παρέχει μια διδασκαλία

με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών και

πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση

μιας πρότασης διδασκαλίας στην οποία διερευνήθηκε κατά πόσο οι μαθητές είναι σε

θέση να προσεγγίσουν τον προσανατολισμό στο χώρο και να αντιλαμβάνονται το

καρτεσιανό σύστημα, να υπολογίζουν τη σχέση οριζόντιας μετατόπισης και διαμέτρου

τροχών καθώς και τις γωνίες και τη μέτρηση τους, με τη βοήθεια ενός ρομπότ. Επιπλέον

μελετήθηκε η ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων και η

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ομαδικότητα και η λειτουργία μέσα σε μια

ομάδα με σαφείς / διακριτούς ρόλους. Τα ρομπότ που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή τη

διδακτική παρέμβαση ανήκουν στη σειρά Lego WeDo 2.

5.1.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας αυτής είναι :

I. κατά πόσο η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, μέσω της χρήσης

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (φύλλα δραστηριοτήτων, παρουσιάσεις σε powerpoint

και εργασίες - ασκήσεις), μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία της πληροφορικής

ενισχύοντας την ενεργητική συμμετοχή και τη συνεργασία των μαθητών.

II. κατά πόσο η διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση της εκπαιδευτικής

ρομποτικής μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, κυρίως της

γεωμετρίας,  από τους μαθητές με επιτυχία.

5.1.2 Μέθοδος αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω

τρόποι:

I. η συστηματική παρακολούθηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό με

παράλληλη καταγραφή προσωπικών σημειώσεων, της εργασίας των μαθητών.

II. η αξιολόγηση του παραγόμενου υλικού από τις 6 ομάδες των μαθητών,

από τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν κατά τα μαθήματα.

III. ο έλεγχος των προγραμμάτων που δημιούργησαν στο LEGO WeDo 2.0.
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IV. η μελέτη των ερωτηματολογίων αξιολόγησης στα οποία ζητήθηκε από

τους μαθητές να απαντήσουν στο τέλος του εγχειρήματος.

5.1.3 Σχεδίαση σειράς μαθημάτων

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής χρησιμοποιήθηκε το

αγωνιστικό αυτοκίνητο (race car 45300). Το σχολείο διέθετε ήδη το πακέτο ρομποτικής

LEGO WeDo 2.0 και κάποιοι μαθητές είχαν μια προηγούμενη εμπειρία, για την σωστή

διεξαγωγή του πειράματος όμως ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα, για όλους τους

μαθητές:

● Γνωριμία με τη Ρομποτική και το πακέτο LEGO WeDo 2.0

● Κατασκευή του οχήματος – ρομπότ

● Εξοικείωση με το WeDo 2.0 LEGO® Education

● Επαφή και πρακτική εξάσκηση με τις δυνατότητες του λογισμικού

WeDo 2.0 LEGO® Education.

● Σύνθετη δραστηριότητα «Ευθύγραμμη κίνηση»

● Σύνθετη δραστηριότητα «Εκμάθηση προγραμματισμού του

ρομπότ, έτσι ώστε να κινείται ευθεία, να στρίβει δεξιά ή αριστερά σε

συγκεκριμένες διαδρομές που θα του δίνονται κάθε φορά.»

● Σύνθετη δραστηριότητα «Υπολογισμός σχέσης οριζόντιας

μετατόπισης και διαμέτρου τροχών»

Για κάθε διδακτική ενότητα δημιουργήθηκε Σχέδιο Μαθήματος, ενώ

παρουσιάστηκε στους μαθητές ο στόχος της ενότητας σε παρουσίαση PowerPoint. Τέλος

χρησιμοποιήθηκαν Φύλλα Δραστηριοτήτων- Εργασιών από κάθε ομάδα, ώστε να

καταγράφονται οι σκέψεις των μαθητών και τα βήματα που επέλεγαν για την λύση των

ζητούμενων.

5.1.4 Μεθοδολογία της Έρευνας

Για να δοθούν λοιπόν απαντήσεις στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα

πραγματοποιήθηκε αρχικά ποιοτική έρευνα με σχεδιασμό. Δημιουργήθηκαν

προτεινόμενα σχέδια διδασκαλίας που συνδύαζαν την εκπαιδευτική ρομποτική με τα

μαθηματικά και την πληροφορική για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Το δείγμα μας

ήταν 24 μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού σχολείου Τρανόβαλτου

Κοζάνης.
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Σκοπός της μελέτης περίπτωσης ήταν, αφού παρουσιάσουμε τα σχέδια, να

διερευνήσουμε στη συνέχεια τους τρόπους που οι μαθητές υποδέχονται τα σενάρια.

Αρχικά όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε τη σημασία της έρευνας με σχεδιασμό, καθώς

και της μελέτης περίπτωσης.

Η έρευνα με σχεδιασμό αποτελεί ένα νέο ερευνητικό υπόδειγμα. Ο όρος

«πειράματα σχεδιασμού» εισήχθη το 1992, σε άρθρα των Ann Brown (1992) και Allan

Collins (1992). Τα πειράματα σχεδιασμού αναπτύχθηκαν ως τρόπος διεξαγωγής

διαμορφωτικής έρευνας για τη δοκιμή και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών σχεδίων με

βάση αρχές που προέρχονται από προηγούμενη έρευνα (Allan Collins , Diana Joseph &

Katerine Bielaczyc, 2004). Τα πειράματα σχεδιάζονται βάσει κάποιας θεωρίας με στόχο

την κατανόηση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η έρευνα που βασίζεται στο σχεδιασμό δεν είναι τόσο μια προσέγγιση, όσο είναι

μια σειρά προσεγγίσεων, με σκοπό την παραγωγή νέων θεωριών, τεχνουργημάτων και

πρακτικών που εξηγούν και ενδεχομένως επηρεάζουν τη μάθηση και τη διδασκαλία σε

νατουραλιστικά περιβάλλοντα (Barab, S., & Squire, K., 2004). Σύμφωνα με τους Cobb,

et al. (2003, σελ. 9) «Με πρωτότυπο τρόπο, τα πειράματα σχεδιασμού συνεπάγονται τόσο

τη «μηχανική» συγκεκριμένων μορφών μάθησης όσο και τη συστηματική μελέτη αυτών

των μορφών μάθησης, μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τα μέσα υποστήριξής τους.

Αυτό το σχεδιασμένο πλαίσιο υπόκειται σε δοκιμή και αναθεώρηση, και οι διαδοχικές

επαναλήψεις που προκύπτουν παίζουν ρόλο παρόμοιο με αυτό της συστηματικής

παραλλαγής στο πείραμα.»

Η διεξαγωγή μιας έρευνας σε ένα περιβάλλον τόσο περίπλοκο όπως αυτό της

σχολικής τάξης, δημιουργεί ουσιώδεις περιορισμούς. Η έρευνα με σχεδιασμό, ως

μεθοδολογία, το αναγνωρίζει αυτό. Για το λόγο αυτό οι έρευνες στο υπόδειγμα αυτό

σχεδιάστηκαν να ακολουθούν μια σειρά βημάτων, τα οποία είναι η προετοιμασία, ο

σχεδιασμός, ο έλεγχος και η αναθεώρηση(Cobb, et al., 2003; Gravemeijer, 2006).

Συγκεκριμένα στην εργασία μας πραγματοποιήθηκε εξερευνητική μελέτη, καθώς δεν

διατυπώθηκαν συγκεκριμένες υποθέσεις για τα αποτελέσματα της έρευνας.

5.1.5 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων

Κάθε μέθοδος, όπως και όλα τα ερευνητικά εργαλεία παρουσιάζουν

πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Εάν οι ανάγκες της εργασίας το απαιτούν ο

ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία, ώστε να
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εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα του κάθε εργαλείου και να διασταυρώσει τα

αποτελέσματα (Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος, Κουτσογιάννης, 2015). Στην έρευνα μας

χρησιμοποιήσαμε και τις  μεθόδους συλλογής υλικού:

● Παρατήρηση

● Συνέντευξη

● Ερωτηματολόγιο

Για την παρατήρηση επιλέχθηκε η μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης, η

οποία είναι ποιοτική μέθοδος και προέρχεται από τις εργασίες της κοινωνικής

ανθρωπολογίας. Η συμμετοχική παρατήρηση αναφέρεται στο ότι ο ερευνητής προσπαθεί

να συμμετάσχει ολοκληρωτικά στη ζωή και τη δράση των ατόμων, αποτελώντας κατ’

αυτόν τον τρόπο μέλος της ομάδας τους. Αυτό μας επέτρεψε να μοιραστούμε την

αίσθηση της ομάδας και τις εμπειρίες της και όχι απλώς να την παρατηρούμε.

Για την συνέντευξη επιλέχθηκε η δομημένη συνέντευξη. Χρησιμοποιήθηκαν

δομημένα ερωτηματολόγια, δηλαδή ερωτηματολόγια που βασίζονται σε προκαθορισμένα

και τυποποιημένα σύνολα ερωτήσεων με τη μορφή φυλλαδίων εργασίας των μαθητών,

που απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Τέλος με βάση το σχεδιασμό μας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που στο

google forms, το οποίο απαντήθηκε από τους μαθητές, μετά το τέλος του κύκλου των

μαθημάτων. Οι απαντήσεις δόθηκαν στο σχολείο σε ώρες μαθήματος με τη χρήση των

Η/Υ του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Το ερωτηματολόγιο έχει το

πλεονέκτημα ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις καθώς οι ερωτώμενοι

μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα (έλλειψη άμεσης επικοινωνίας). Επίσης οι τρόποι

ανάλυσης του υλικού είναι τυποποιημένοι. Τα μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου είναι

ότι στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ο ερωτηθέντας υποχρεώνεται να απαντήσει με

έναν συγκεκριμένο τρόπο, ενώ οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δεν μπορούν να

αποσαφηνιστούν από τον ο ερευνητή.

5.2 Διασφάλιση Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας

Η «αξιοπιστία» (credibility) μιας ποιοτικής έρευνας αναφέρεται στο πώς ο

σχεδιασμός και τα συγκεκριμένα δεδομένα που κατέγραψε οδηγούν σε αληθινά και άξια

εμπιστοσύνης ευρήματα. Κατά πόσο δηλαδή στην ισχύ του μεθοδολογικού σχεδιασμού,

στην ποιότητα των δεδομένων τα οποία συλλέγηκαν κατά τη διάρκειά της αναπαριστούν

την πραγματικότητα (Λοΐζος Συμεού, 2007).
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Για την διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας στη συγκεκριμένη έρευνα

επιχειρήθηκε τριγωνοποίηση , η οποία σύμφωνα με τον Denzin (1994, σ. 511) είναι η

«εφαρμογή και συνδυασμός διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών στη διερεύνηση

του ίδιου φαινομένου», τόσο μεθόδων όσο και δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή

πολλαπλές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως επίσης πολλαπλές πηγές δεδομένων και

τεκμηρίων, με σκοπό την επιβεβαίωση των ευρημάτων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια

της  συλλογής των δεδομένων.

Επιπλέον, με σκοπό η έρευνα να ικανοποιεί το κριτήριο αξιοπιστίας της μακράς

εμπειρίας και επαφής (prolonged engagement) με το ερευνητικό πεδίο, λήφθηκε η

απόφαση για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων στο σχολικό

συγκείμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς ο ίδιος διδάσκω σε Δημοτικά σχολεία

….  έτη.

5.3 Δραστηριότητες – Φάσεις

Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής οι 24 μαθητές που έλαβαν μέρος

χωρίστηκαν τυχαία σε 6 ομάδες. Τα μέλη της κάθε ομάδας αναλάμβαναν τους παρακάτω

διακριτούς ρόλους:

• Το ένα μέλος της ομάδας αναλάμβανε το ρόλο του προγραμματιστή με

υποχρέωση να γράψει το πρόγραμμα.

• Το δεύτερο μέλος αναλάμβανε το ρόλο του βοηθού - γραμματέα με

υποχρέωση να βρίσκει άγνωστες λέξεις στο λεξικό και θα καθοδηγεί τον

προγραμματιστή.

• Το τρίτο μέλος αναλάμβανε το ρόλο του ελεγκτή, ο οποίος είχε την

υποχρέωση να διαπιστώνει τη συμπεριφορά του ρομπότ κατά την εκτέλεση των

προγραμμάτων.

• Το τέταρτο μέλος αναλάμβανε το ρόλο του "συγγραφέα", ο οποίος

κρατούσε σημειώσεις για την πορεία της διαδικασίας και κατέγραφε τα συμπεράσματα

της ομάδας απαντώντας στις ερωτήσεις αξιολόγησης, μετά από ομαδική συνεργασία.

Τα άτομα της ομάδας εναλλάσσονταν στους παραπάνω ρόλους σε κάθε

δραστηριότητα, προκειμένου να περάσουν και οι τέσσερις μαθητές από όλους τους

ρόλους. Ο κάθε μαθητής εκτός από το δικό του ρόλο, έπρεπε να δώσει προσοχή και

στους υπόλοιπους ρόλους, τόσο για να υπάρχει αλληλοβοήθεια και συνεργασία, όσο και

για να κατανοηθούν καλύτερα οι διαφορετικοί ρόλοι και για να μη βρεθεί κανείς στη

δυσάρεστη θέση να θεωρήσει τον εαυτό του λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό στην όλη
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διαδικασία και με τον τρόπο αυτό χάσει το ενδιαφέρον του έναντι των άλλων, αλλά και

ούτε να αναλάβει ένας ή δύο να φέρουν σε πέρας όλες τις δραστηριότητες. Για τις

ανάγκες της εργασίας δημιουργήθηκε ένας φάκελος για κάθε ομάδα, στον οποίο

αποθηκεύονταν όλα τα αρχεία που κατασκεύαζε με κατάλληλα ονόματα έτσι ώστε να

γίνεται εύκολα αντιληπτή η λειτουργία τους.

5.3.1 Δραστηριότητα Ευθύγραμμη κίνηση

Στην πρώτη δραστηριότητα αρχικά έγινε στους μαθητές παρουσίαση του τρόπου

με τον οποίο μπορεί ένα ρομπότ να κινηθεί. Αναλύθηκε η λειτουργία του κινητήρα και ο

τρόπος που ελέγχεται η κίνηση του με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου αισθητήρα

περιστροφής που διαθέτει. Ο αισθητήρας περιστροφής, έχει τη δυνατότητα να μετρήσει

την περιστροφή του κινητήρα είτε σε μοίρες, είτε σε πλήρεις περιστροφές.

Ενημερώθηκαν πώς αυτό τους επιτρέπει να ελέγχουν τις κινήσεις του ρομπότ με ακρίβεια

αφού γνωρίζουν ότι μια πλήρη περιστροφή του κινητήρα προκαλεί επίσης μια πλήρη

περιστροφή του τροχού. Γνωρίζουν επίσης ότι ο τροχός είναι ένας κύκλος επομένως μια

πλήρη περιστροφή του είναι ίση 360 μοίρες, οπότε αν οριστεί η περιστροφή του κινητήρα

σε 720 μοίρες, ο τροχός θα περιστραφεί 2 φορές αντίστοιχα». Ενημερώθηκαν επίσης για

τη δεύτερη λειτουργία που επιτελεί ο αισθητήρας περιστροφής του κινητήρα, να

επιτρέπει δηλαδή τον ορισμό διαφορετικών ταχυτήτων για κινητήρες (θέτοντας

διαφορετικές τιμές ισχύος στο λογισμικό) και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την

απόσταση που διανύει ένα όχημα σε σχέση με τον χρόνο λειτουργίας.

Κατά τη φάση της εξοικείωσης προτρέψαμε τους μαθητές να εξετάσουν τί θα

γίνει αν σε ίδια χρονική περίοδο ο κινητήρας λειτουργεί σε διαφορετικές ταχύτητες και το
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αποτέλεσμα που θα έχει η λειτουργία του κινητήρα για ίδιο χρόνο με ίδια ταχύτητα, όταν

όμως στο αυτοκίνητο τοποθετήσουμε τροχούς διαφορετικού μεγέθους. Μετά την

εξοικείωση κάθε ομάδας με το ρομπότ αγωνιστικό αυτοκίνητο και έχοντας κάνει τις

δοκιμές που περιγράψαμε παραπάνω, δόθηκε σε όλους η μια δοκιμασία. Κάθε ομάδα

έπρεπε να βρει τον αριθμό των κινήσεων του κινητήρα για μια συγκεκριμένη απόσταση

και την απόσταση που θα διανύσει το ρομπότ αν ο κινητήρας κάνει 10 περιστροφές με

διάμετρο 37 χιλιοστά.
Εικόνα 28 Το αγωνιστικό αυτοκίνητο Lego WeDo 2.0

Για τον έλεγχο της κατανόησης του μαθήματος, σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα

φυλλάδιο με ερωτήσεις αξιολογήσεως ώστε να διαπιστώσουμε αν οι μαθητές μπορούν

να βρουν τον αριθμό των κινήσεων του κινητήρα για μια συγκεκριμένη απόσταση, όταν

γνωρίζουν τη διάμετρο των τροχών. Αν κατανοούν τον τρόπο που συνδέεται η διάμετρος

με την περιφέρεια του κύκλου και αν κατανόησαν με ποιο τρόπο δουλεύουν οι κινητήρες.

Όταν όλες οι ομάδες συμπλήρωσαν και παρέδωσαν τα φυλλάδια αξιολόγησης

έγινε μια ομαδική συζήτηση στην τάξη για να διαπιστώσουμε τι παρατήρησαν οι μαθητές

από την παραπάνω δραστηριότητα, αν κατανοήσαν με ποιο τρόπο δουλεύουν οι

κινητήρες και τέλος να μπορούν να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινή μας

ζωή αντικειμένων που χρειάζονται κινητήρα για να λειτουργήσουν.

Από την συζήτηση προέκυψε πως όλοι οι μαθητές κατανόησαν τόσο τη

λειτουργία του κινητήρα. Όλοι οι μαθητές κατανόησαν ότι η κίνηση του αυτοκινήτου

μπορεί να επηρεαστεί είτε από το μέγεθος των τροχών είτε από την διαφορετική

ταχύτητα λειτουργίας του κινητήρα. Επίσης από τον μετέπειτα έλεγχο των φυλλαδίων

αξιολόγησης προέκυψε πως όλες οι ομάδες είχαν απαντήσει σωστά σε όλα τα ερωτήματα

που τους τέθηκαν.

5.3.2 Δραστηριότητα αλλαγές κατεύθυνσης
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Στη δεύτερη δραστηριότητα, αφού έγινε μία επανάληψη όσων μάθαμε στην

πρώτη δραστηριότητα, παρουσιάστηκε στους μαθητές ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να

προγραμματίζουν το ρομπότ προκειμένου να κινείται ευθεία, να στρίβει δεξιά ή αριστερά

σε συγκεκριμένες διαδρομές που θα του δίνονται κάθε φορά.

Εικόνα 29 Τμήμα του προγράμματος για ευθύγραμμη κίνηση

Κατά τη φάση της εξοικείωσης δόθηκε χρόνος στους μαθητές να σκεφτούν και

συζητήσουν μεταξύ τους με ποιους τρόπους μπορούσαν να κάνουν το ρομπότ να στρίψει

και να πειραματιστούν με τις ρυθμίσεις. Μετά την εξοικείωση κάθε ομάδας με

πρόγραμμα WeDo 2.0 LEGO® Education, δόθηκε σε όλους η δοκιμασία να

προγραμματίσουν το ρομπότ ώστε να διαγράψει ένα τετράγωνο. Το ρομπότ πρέπει να

ξεκινήσει πηγαίνοντας ευθεία για δύο δευτερόλεπτα με ταχύτητα 20 και έπειτα να στρίβει

προκειμένου να διαγράψει το τετράγωνο. Για τον έλεγχο της κατανόησης του μαθήματος,

σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις αξιολογήσεως ώστε να

διαπιστώσουμε αν οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει

να προσέχουνε όταν θέλουνε να στρίψει το ρομπότ και αν κατανόησαν τις ενέργειες που

πρέπει να κάνουν ώστε το ρομπότ να στρίβει σε συνεχόμενη κίνηση, χωρίς να σταματάει

την πορεία του.

Όταν όλες οι ομάδες συμπλήρωσαν και παρέδωσαν τα φυλλάδια αξιολόγησης

έγινε μια ομαδική συζήτηση στην τάξη για να διαπιστώσουμε τι παρατήρησαν οι μαθητές

από την παραπάνω δραστηριότητα. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι από την ευκολία

που παρουσίαζε ο προγραμματισμός με το πρόγραμμα WeDo 2.0 LEGO® Education.

Όλες οι ομάδες κατάφεραν μέσα στις 3 πρώτες προσπάθειες να κάνουν το αυτοκίνητο να

κινηθεί σε τετράγωνο.

5.3.3 Δραστηριότητα Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

Στην τρίτη δραστηριότητα, αφού έγινε μία επανάληψη όσων μάθαμε στις

προηγούμενες δραστηριότητες, παρουσιάστηκε στους μαθητές το καρτεσιανό σύστημα

συντεταγμένων και οι χρήσεις του σε αντικείμενα όπως ο χάρτης. Αναλύθηκαν οι

πληροφορίες που χρειάζονται να γνωρίζουν ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν το
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ρομπότ προκειμένου να κινείται σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων από ένα

σημείο σε ένα άλλο, ακολουθώντας ή όχι συγκεκριμένες διαδρομές που θα επιλέγουμε

κάθε φορά.

Εικόνα 30 Παράδειγμα χάρτη μιας γειτονιάς
Κατά τη φάση της εξοικείωσης δόθηκε χρόνος στους μαθητές να σκεφτούν και

συζητήσουν μεταξύ τους με ποιους τρόπους μπορούσαν να κάνουν το ρομπότ να

μετακινηθεί από ένα σημείο σε ένα άλλο και να πειραματιστούν με τις ρυθμίσεις και τις

μαθηματικές πράξεις που θα χρειαστεί να κάνουν για να υπολογίζουν τις αποστάσεις στις

οποίες θα στρίψουν το αυτοκίνητο. Μετά την εξοικείωση, δόθηκε σε όλους η δοκιμασία

να προγραμματίσουν το ρομπότ ώστε να κινηθεί σε ένα καρτεσιανό σύστημα

συντεταγμένων από ένα σημείο σε ένα άλλο, περνώντας υποχρεωτικά από 3 ακόμα

σημεία που τους υποδείχθηκαν. Για τον έλεγχο της κατανόησης του μαθήματος, σε κάθε
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ομάδα δόθηκε ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις αξιολογήσεως ώστε να διαπιστώσουμε

κατανόησαν τον τρόπο προσανατολισμού χρησιμοποιώντας ένα καρτεσιανό σύστημα και

την ευχέρεια που ανέπτυξαν στο να ακολουθούν την αλγοριθμική σκέψη για την επίλυση

ενός προβλήματος που τους δίνεται. Οι 5 ομάδες κατάφεραν μέσα στις 3 πρώτες

προσπάθειες να κάνουν το αυτοκίνητο να κινηθεί στα σημεία που υποδείξαμε, ενώ μια

ομάδα χρειάστηκε και τη βοήθεια μας ώστε να τα καταφέρει τελικά.

Όταν όλες οι ομάδες συμπλήρωσαν και παρέδωσαν τα φυλλάδια αξιολόγησης

έγινε μια ομαδική συζήτηση στην τάξη για να διαπιστώσουμε τι παρατήρησαν οι μαθητές

από την παραπάνω δραστηριότητα αν διασκέδασαν με τον τρόπο μάθησης που επιλέξαμε

συνολικά και στις 3 δραστηριότητες. Οι μαθητές ανέφεραν ότι συνολικά ήταν μια

ευχάριστη εμπειρία και τους άρεσε ότι μπορέσαν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές

τους. Μας ανέφεραν επίσης ότι, θα ήθελαν να έχουν ρομποτική κάθε εβδομάδα για να

έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν και διαφορετικά ρομπότ από αυτό που

χρησιμοποιήσαμε στην εργασία μας.
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6. Αποτελέσματα– ερμηνεία

Με τη λήξη των μαθημάτων που είχαμε σχεδιάσει, όλοι οι μαθητές που

συμμετείχαν κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που είχαμε σχεδιάσει. Το

ερωτηματολόγιο αποτελείτε από 13 ερωτήσεις συνολικά. Οι μαθητές έπρεπε να

επιλέξουν μία απάντηση σε 7 ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και μία απάντηση σε 4

ερωτήσεις γραμμικής κλίμακας. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις ήταν σύντομης απάντησης

και επέτρεπαν ελεύθερη απάντηση για κάθε μαθητή.

6.1 Αποτελέσματα

Από τους 24 μαθητές που συμμετείχαν, ένας δεν έδωσε καμία απάντηση στο

ερωτηματολόγιο ( δεν υπήρχε υποχρέωση απάντησης σε καμία ερώτηση). Οι απαντήσεις

σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται παρακάτω:

1.Είχες ποτέ πριν εμπειρία από ένα μάθημα ρομποτικής στο σχολείο (πριν
από αυτό);

2.Είχες παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής αλλού;
3.Πόσες ώρες την εβδομάδα θα επιθυμούσατε ένα τέτοιο μάθημα να

εφαρμοστεί στα πλαίσια του προγράμματος στο σχολείο σας;
4.Η κατασκευή του ρομπότ ήταν μια ευχάριστη εμπειρία; (όπου 1 =

καθόλου και 5 = πάρα πολύ).
5.Πόσο δύσκολος ήταν ο προγραμματισμός του ρομπότ; (όπου 1 = καθόλου

και 5 = πάρα πολύ).
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6.Η χρήση του ρομπότ σε βοήθησε να κατανοήσεις πώς βρίσκουμε τις
συντεταγμένες ενός σημείου, ή πώς βρίσκουμε ένα σημείο όταν δίνονται οι
συντεταγμένες του και με ποιο τρόπο; (όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρα πολύ).

7.Πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολο να προγραμματίζεις το ρομπότ προκειμένου
να βρεις την απόσταση δύο σημείων όταν δίνονται οι συντεταγμένες τους ή είναι πιο
εύκολο να το κάνεις υπολογίζοντας το με μαθηματικό τρόπο;

8.Σε βοήθησε η δραστηριότητα με το ρομπότ να κατανοήσεις καλύτερα το

μάθημα του Καρτεσιανού Συστήματος Συντεταγμένων, πέρα από τη διδασκαλία που
είχε γίνει από τον δάσκαλο σου; (όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρα πολύ).

9.Θα ήθελες να διδάσκεσαι κι άλλα μαθήματα με τη χρήση του ρομπότ;

10. Θα ήθελες να συμμετάσχεις ξανά σε τέτοιο πρόγραμμα;
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11. Θα πρότεινες στους φίλους σου να ασχοληθούν με τη ρομποτική;

12. Τι θα έκανε ένα ρομπότ που θα ήθελα να φτιάξω; (24 απαντήσεις)
● να μου κάνει τα μαθήματα (6 απαντήσεις)
● ότι του ζητάω (3 απαντήσεις)
● να παίζει μπάλα (2 απαντήσεις)
● αυτοκίνητο (2 απαντήσεις)
● Δεν απάντησαν (2 απαντήσεις)
● να κάνει δουλείες του σπιτιού (1 απάντηση)
● να πάει γρήγορα και να πετάει (1 απάντηση)
● να χορεύει τικ τοκ (1 απάντηση)
● να παίζει μπάσκετ (1 απάντηση)
● ελικόπτερο (1 απάντηση)
● να κολυμπάει (1 απάντηση)
● να τρέχει (1 απάντηση)
● να χορεύει (1 απάντηση)
● δεν ξέρω (1 απάντηση)

13. Τι έμαθες από αυτό το πρόγραμμα; (24 απαντήσεις)
● τα πάντα (3 απαντήσεις)
● ότι είναι ωραία / ευχάριστη εμπειρία (3 απαντήσεις)
● Δεν απάντησαν (3 απαντήσεις)
● πως το φτιάχνω (2 απαντήσεις)
● Να προγραμματίζουμε να σκεφτόμαστε λογικά (1 απάντηση)
● δεν θυμάμαι (1 απάντηση)
● να συναρμολογώ ρομπότ (1 απάντηση)
● να προγραμματίζω (1 απάντηση)
● πολλά και χρήσιμα πράγματα (1 απάντηση)
● να προγραμματίζω ρομπότ (1 απάντηση)
● αρκετά (1 απάντηση)
● να προγραμματίζω να σκέφτομαι (1 απάντηση)
● πολλά να προγραμματίζω (1 απάντηση)
● να προγραμματίζω ρομπότ και να μπω πιο πολύ στον κόσμο της

τεχνολογίας (1 απάντηση)
● να σκέφτομαι (1 απάντηση)
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● να προγραμματίζω και να φτιάχνω ρομπότ (1 απάντηση)
● να σκέφτομαι να δουλεύω (1 απάντηση)

6.2 Ερμηνεία

Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα που

προέκυψαν από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, θα εξετάσουμε με τη βοήθεια

πινάκων συχνοτήτων που κατασκευάσαμε για κάθε ερώτηση, τα δεδομένα που

συγκεντρώσαμε. Οι πίνακες συχνοτήτων χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστούν τα

στατιστικά δεδομένα συνοπτικά και μας βοηθούν να εξάγουμε πιο εύκολα συμπεράσματα

(Βασιλειάδης, Καλογηράτου, Μονοβασίλης, 2019).

Οι απαντήσεις που πήραμε στις 2 πρώτες ερωτήσεις φαίνονται συνοπτικά στους

παρακάτω πίνακες:

Είχες ποτέ πριν εμπειρία από ένα μάθημα
ρομποτικής στο σχολείο (πριν από αυτό);

 
Συχνότητα

(vi)
Σχετική

Συχνότητα (fi%)
Ναι 15 63%
Όχι 5 21%

Δε θυμάμαι 3 13%
Δεν απάντησε 1 4%

ΣΥΝΟΛΟ 24 100%
Πίνακας 4 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση

Είχες παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα
εκπαιδευτικής ρομποτικής αλλού;

 
Συχνότητα

(vi)
Σχετική

Συχνότητα (fi%)
Ναι 10 42%
Όχι 13 54%

Δεν απάντησε 1 4%
ΣΥΝΟΛΟ 24 100%

Πίνακας 5 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην δεύτερη ερώτηση

Εξετάζοντας τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι 2 στους 3 μαθητές του

ίδιου σχολείου είχαν παρακολουθήσει και παλαιότερα μαθήματα ρομποτικής στο σχολείο

τους. Ενώ 4 στους 10 είχαν εμπειρία από εκπαιδευτική ρομποτική εκτός του σχολικού

περιβάλλοντος. Συγκρίνοντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα (όπως αυτά

παρατίθενται στο Παράρτημα «Α») παρατηρούμε ότι 7 από τους 24 μαθητές δεν είχαν ή

δεν θυμούνται προηγούμενη εμπειρία από εκπαιδευτική ρομποτική. Ένας μαθητής δεν

απάντησε καθόλου. Στο δείγμα μας όμως βλέπουμε πως το 66% των μαθητών μέχρι την

ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα εκπαιδευτικής

ρομποτικής.
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Οι απαντήσεις που πήραμε στην τρίτη ερώτηση φαίνονται συνοπτικά στον

παρακάτω πίνακα:

Πόσες ώρες την εβδομάδα θα επιθυμούσατε ένα
τέτοιο μάθημα να εφαρμοστεί στα πλαίσια του
προγράμματος στο σχολείο σας;

 
Συχνότητα

(vi)
Σχετική

Συχνότητα (fi%)
Καθόλου 3 13%

1 ώρα 6 25%
2 ώρες 8 33%
3 ώρες 2 8%

4 ώρες και πάνω 4 17%
Δεν απάντησε 1 4%

ΣΥΝΟΛΟ 24 100%
Πίνακας 6 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην τρίτη ερώτηση

Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι μόνο 3 από τους 24 μαθητές

δεν θα ήθελαν να προστεθεί ένα μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πρόγραμμα τους.

Συγκρίνοντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα (όπως αυτά παρατίθενται στο

Παράρτημα «Α») παρατηρούμε και οι 3 αυτοί μαθητές δεν είχαν ή δεν θυμούνται

προηγούμενη εμπειρία από εκπαιδευτική ρομποτική.

Οι απαντήσεις που πήραμε στις ερωτήσεις τέσσερα και πέντε φαίνονται

συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:

Η κατασκευή του ρομπότ ήταν μια ευχάριστη
εμπειρία;

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
Καθόλου 1 1 4%

Λίγο 2 0 0%
Αρκετά 3 3 13%

Πολύ 4 10 42%
Πάρα πολύ 5 9 38%

Δεν απάντησε 1 4%
ΣΥΝΟΛΟ 24 100%

Πίνακας 7 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην τέταρτη ερώτηση

Πόσο δύσκολος ήταν ο προγραμματισμός του
ρομπότ;

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
Καθόλου 1 4 17%

Λίγο 2 1 4%
Αρκετά 3 6 25%

Πολύ 4 3 13%
Πάρα πολύ 5 7 29%

Δεν απάντησε 3 13%
ΣΥΝΟΛΟ 24 100%

Πίνακας 8 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην πέμπτη ερώτηση
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Εξετάζοντας τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι, μόνο ένας από τους 24

μαθητές δεν βρήκε ευχάριστη την εμπειρία της κατασκευής του ρομπότ παρόλο που μόνο

4 μαθητές δήλωσαν ότι δεν δυσκολεύτηκαν στον προγραμματισμό του ρομπότ.

Συγκρίνοντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα (όπως αυτά παρατίθενται στο

Παράρτημα «Α») παρατηρούμε ότι ο μαθητής που δεν βρήκε ευχάριστη την εμπειρία δεν

είχε παρακολουθήσει στο παρελθόν εκπαιδευτική ρομποτική ενώ δεν απάντησε και στο

ερώτημα αν τον δυσκόλεψε ο προγραμματισμός. Οι 3 από τους 4 μαθητές που δεν

δυσκολεύτηκαν καθόλου στον προγραμματισμό είχαν εμπειρία από προγραμματισμό

εκτός σχολικού περιβάλλοντος (οι δύο τους και στο σχολείο) ενώ ο ένας δεν είχε

προηγούμενη εμπειρία. Από τους 7 μαθητές που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ με τον

προγραμματισμό μόνο οι δύο δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία. Από αυτούς μόνο ένας

βρήκε πολύ ευχάριστη την εμπειρία, ο ένας αρκετά και οι 5 πολύ ευχάριστη.

Οι απαντήσεις που πήραμε στις ερωτήσεις 6, 7 και 8 φαίνονται συνοπτικά στους

παρακάτω πίνακες:

Η χρήση του ρομπότ σε βοήθησε να κατανοήσεις
πώς βρίσκουμε τις συντεταγμένες ενός σημείου, ή
πώς βρίσκουμε ένα σημείο όταν δίνονται οι
συντεταγμένες του;

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
Καθόλου 1 1 4%

Λίγο 2 3 13%
Αρκετά 3 10 42%

Πολύ 4 6 25%
Πάρα πολύ 5 1 4%

Δεν απάντησε 3 13%
ΣΥΝΟΛΟ 24 100%

Πίνακας 9 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην έκτη ερώτηση

 Πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολο να προγραμματίζεις
το ρομπότ προκειμένου να βρεις την απόσταση δύο
σημείων όταν δίνονται οι συντεταγμένες τους ή είναι
πιο εύκολο να το κάνεις υπολογίζοντας το με
μαθηματικό τρόπο;

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
Με τη βοήθεια του ρομπότ 16 67%

Με μαθηματικό τρόπο 7 29%
Δεν απάντησε 1 4%

ΣΥΝΟΛΟ 24 100%
Πίνακας 10 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην έβδομη ερώτηση

Σε βοήθησε η δραστηριότητα με το ρομπότ να
κατανοήσεις καλύτερα το μάθημα του Καρτεσιανού
Συστήματος Συντεταγμένων, πέρα από τη

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
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διδασκαλία που είχε γίνει από τον δάσκαλο σου;

Καθόλου 1 1 4%
Λίγο 2 3 13%

Αρκετά 3 9 38%
Πολύ 4 7 29%

Πάρα πολύ 5 3 13%
Δεν απάντησε 1 4%

ΣΥΝΟΛΟ 24 100%
Πίνακας 11 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην όγδοη ερώτηση

Εξετάζοντας τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι, 7 από τους 24 μαθητές

δήλωσαν ότι, πιστεύουν πως ο μαθηματικός τρόπος για να βρίσκουν την απόσταση δύο

σημείων όταν δίνονται οι συντεταγμένες τους είναι πιο εύκολος από τον προγραμματισμό

του ρομπότ. Συγκρίνοντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα (όπως αυτά παρατίθενται

στο Παράρτημα «Α») παρατηρούμε ότι, από τους 7 μαθητές που προτιμούν τον

μαθηματικό τρόπο, στην ερώτηση εάν η χρήση του ρομπότ τους βοήθησε να

κατανοήσουν πώς βρίσκουμε τις συντεταγμένες ενός σημείου, ο ένας δήλωσε πως δεν

βοηθήθηκε καθόλου, ένας πως βοηθήθηκε λίγο, 4 πως βοηθήθηκαν αρκετά και μόνο ένας

πως βοηθήθηκε πολύ.

Οι απαντήσεις που πήραμε στις ερωτήσεις 9, 10 και 11 φαίνονται συνοπτικά

στους παρακάτω πίνακες:

 Θα ήθελες να διδάσκεσαι κι άλλα μαθήματα με τη
χρήση του ρομπότ;

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
Ναι 19 79%
Όχι 4 17%

Δεν απάντησε 1 4%
ΣΥΝΟΛΟ 24 100%

Πίνακας 12 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην ένατη ερώτηση

Θα ήθελες να συμμετάσχεις ξανά σε τέτοιο
πρόγραμμα;  

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
Ναι 20 83%
Όχι 3 13%

Δεν απάντησε 1 4%
ΣΥΝΟΛΟ 24 100%

Πίνακας 13 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην δέκατη ερώτηση

Θα πρότεινες στους φίλους σου να ασχοληθούν με τη
ρομποτική;  

Συχνότητα
(vi)

Σχετική
Συχνότητα

(fi%)
Ναι 21 88%
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Όχι 2 8%
Δεν απάντησε 1 4%

ΣΥΝΟΛΟ 24 100%
Πίνακας 14 Πίνακας συχνοτήτων με τις απαντήσεις στην ενδέκατη ερώτηση

Εξετάζοντας τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι, πάνω από το 79% των

μαθητών δήλωσαν ότι, θα ήθελαν να διδάσκονται περισσότερα μαθήματα με τη βοήθεια

ρομπότ, το 83% θα ήθελε να συμμετάσχει ξανά σε παρόμοιο πρόγραμμα και το 88% θα

πρότεινε σε κάποιο φίλο του την ρομποτική σαν ασχολία. Συγκρίνοντας τα

συγκεντρωτικά αποτελέσματα (όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα «Α»)

παρατηρούμε ότι, από τους 4 μαθητές που δεν θα ήθελαν να διδάσκονται άλλα μαθήματα

με τη βοήθεια ρομπότ, οι τρείς δεν θα ήθελαν να πάρουν μέρος σε παρόμοιο πρόγραμμα.

Τέλος και οι τέσσερεις δήλωσαν πως προτιμούν τον μαθηματικό τρόπο, στην ερώτηση

εάν η χρήση του ρομπότ τους βοήθησε να κατανοήσουν πώς βρίσκουμε τις

συντεταγμένες ενός σημείου. Οι δύο μαθητές που δεν θα πρότειναν τη ρομποτική σαν

ασχολία σε κάποιο φίλο τους είχαν δηλώσει πως η κατασκευή του ρομπότ είναι πολύ

ευχάριστη εμπειρία (ερώτηση 4), ενώ όσων αφορά την δυσκολία που αντιμετώπισαν στον

προγραμματισμό του ρομπότ είχαν δηλώσει ότι, δυσκολεύθηκαν λίγο ο ένας και αρκετά ο

άλλος.

Στις ερωτήσεις 12 και 13 όπου οι απαντήσεις ήταν ελεύθερες υπήρξε μεγάλη

ποικιλία απαντήσεων. Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Τι θα έκανε ένα ρομπότ που θα

ήθελα να φτιάξω;», δέκα μαθητές απάντησαν ότι θα έφτιαχναν ένα ρομπότ το οποίο θα

έκανε τα μαθήματα τους ή τις δουλειές τους ή θα τους υπάκουγε. Επτά μαθητές

απάντησαν ότι θα ήθελαν να παίζει, να κολυμπά ή να χορεύει. Τέσσερεις ότι θα

έφτιαχναν αυτοκίνητο ή ελικόπτερο και ένας ότι δεν ξέρει. Τέλος 2 δεν απάντησαν

καθόλου την ερώτηση.

Στην ερώτηση «Τι έμαθες από αυτό το πρόγραμμα;» πάλι δόθηκαν ποικίλες

απαντήσεις. Τρείς μαθητές δεν απάντησαν και ένας απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Από τους

υπόλοιπους τρείς απάντησαν ότι έμαθαν τα πάντα, ενώ τρεις επικεντρώθηκαν στην

ευχαρίστηση που πήραν από τα μαθήματα. Δύο απάντησαν ότι έμαθαν να σκέπτονται και

οι υπόλοιποι δώδεκα πιστεύουν ότι έμαθαν να προγραμματίζουν.
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Συμπεράσματα

Λόγω των συνθηκών που προκάλεσε η λοίμωξη κορονοϊού COVID-19, δεν

μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την έρευνα όπως αρχικά την είχαμε σχεδιάσει και να

εξετάσουμε στην έκταση που θέλαμε το ζητούμενα, καθώς τα Δημοτικά σχολεία

πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021

τηλεκπαίδευση.

Σύμφωνα όμως με το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο και την έρευνα που

πραγματοποιήσαμε, η εκπαιδευτική ρομποτική αποδεικνύει εμπράκτως τα οφέλη που

μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές αν αυτή συνδυαστεί με τα μαθήματα των

μαθηματικών και της πληροφορικής. Οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν μεγάλο

ενθουσιασμό, η συμμετοχή τους ήταν ουσιαστική και οι ερωτήσεις τους βοηθούσαν το

μάθημα να γίνεται περισσότερο διαλογικό. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι έως σήμερα

πολύ μικρός αριθμός Δημοτικών σχολείων έχει εξοπλισμένα εργαστήρια ρομποτικής. Τα

εργαστήρια αυτά στην πλειονότητα τους δημιουργήθηκαν με έξοδα των Συλλόγων

γονέων και κηδεμόνων των σχολείων.

69



Ρομποτική στην εκπαίδευση : Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία
μαθηματικών εννοιών και πληροφορικής – Χρήστος Μπάτσιος

Η συμβολή του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμη για την διεπιστημονική εκπαίδευση

με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και

επικοινωνιών για την μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει για τους μαθητές. Η

επιμόρφωση αυτή δεν παρέχεται σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί

που επιθυμούν να εκπαιδευτούν αναγκάζονται να επιβαρύνονται οι ίδιοι το κόστος των

σεμιναρίων που παρακολουθούν.

Η ρομποτική μπορεί να προσφέρει ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα που θα

κρατούν ζωηρό το ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Όμως η

έλλειψη οικονομικών πόρων και εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο έχει επιμορφωθεί

στην εκπαιδευτική ρομποτική αποτελούν τροχοπέδη στην ευρύτερη εφαρμογή των

μεθόδων αυτών. Σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες για τα οφέλη της

εκπαιδευτικής ρομποτικής τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για την Δευτεροβάθμια

εκπαίδευση καθώς οι ποιοτικές μελέτες μπορούν να επηρεαστούν από μεγάλο αριθμό

μεταβλητών.
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Παράρτημα Α

Πίνακας 15 Συγκεντρωτικός πίνακας όλων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου
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