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Εισαγωγή

Η ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων με την τεχνολογία και η συμβολή τους στη
γένεση και την πρόοδο της επιστήμης είναι γνωστές εδώ και δεκάδες χρόνια. Οι
τεχνολογικές γνώσεις και τα τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων καθώς
και το εύρος της τεχνικής δημιουργίας και των καινοτομιών του αρχαιοελληνικού
κόσμου δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Όμως μια σχετικά άγνωστη
πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού είναι ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων
ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.
Οι κοχλίες, οι οδοντωτοί τροχοί, οι ιμάντες, οι τροχαλίες, οι αλυσίδες, οι υδραυλικοί
ελεγκτές και οι βαλβίδες, οι προγραμματιστές και οι αυτόματοι πλοηγοί είναι μερικές
μόνο από τις εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων που αποτέλεσαν τα θεμέλια της
πολύπλοκης τεχνολογία τους. Αυτά τα κληροδοτήματα, ίδια και αναντικατάστατα,
εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τα δομικά στοιχεία της σύγχρονης
τεχνολογίας μας. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο που διαφαίνεται σε πολλές περιπτώσεις
είναι ότι αρκετές από τις εφευρέσεις του απώτερου αυτού παρελθόντος εξακολουθούν
και σήμερα να λειτουργούν με την ίδια βασική αρχή· η αναρροφητική αντλία του
Κτησίβιου, λόγου χάρη, χρησιμοποιούνταν ως πρόσφατα από την πυροσβεστική
υπηρεσία. Μάλιστα όσο προχωρά η έρευνα, η επιστημονική κοινότητα μένει
κατάπληκτη από το πλήθος και το υψηλότατο επίπεδο τεχνικών αλλά και
επιστημονικών γνώσεων της εποχής εκείνης και οι ερευνητές καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι οι αρχαίοι Έλληνες όχι μόνο είχαν τεχνολογία αλλά το πιθανότερο
είναι να την είχαν φτάσει σε επίπεδο πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι υποψιαζόμασταν ως
τώρα.
Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές την ύπαρξη της αρχαίας
ελληνικής τεχνολογίας, που ήταν τόσο σημαντική τόσο για την εποχή εκείνη όσο και
για τη σημερινή εποχή και να προσεγγίσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μέσα από
την αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών. Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση
αξιοποιεί το εκπαιδευτικό πακέτο Lego Mindstorms και προσπαθεί να φέρει τους
μαθητές σε επαφή με το οδόμετρο του Ήρωνα για την κατανόηση της
σημαντικότητας της εφεύρεσης αυτής τόσο για τον αρχαιοελληνικό όσο και για τον
σημερινό πολιτισμό.
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Επιλέχθηκε η παρέμβαση αυτή να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της
εκπαιδευτικής ρομποτικής καθώς η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια πλατφόρμα που
τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο κέντρο της επιστημονικής έρευνας και συνδυάζει
την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την παροχή εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες και
την ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας, μερικές από τις προτεραιότητες μιας
συνεχώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας.
Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας επιχειρείται μια ανασκόπηση στα γενικά
χαρακτηριστικά και πιο σημαντικά γεγονότα της ελληνιστικής εποχής καθώς και
στους κυριότερους εφευρέτες αυτής της εποχής. Γίνεται ακόμη λεπτομερής ανάλυση
του τρόπου λειτουργίας και χρήσης του οδόμετρου του Ήρωνα. Επίσης επιχειρείται
μια ιστορική αναδρομή στη μετρητική τέχνη της αρχαίας Ελλάδας καθώς και στα
μετρητικά όργανα εκείνης της εποχής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια επισκόπηση της εισαγωγής

της

πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έπειτα
γίνεται εισαγωγή στην έννοια της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στα βασικά
χαρακτηριστικά της και στα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξή της στη
μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στο εκπαιδευτικό
πακέτο Lego Mindstorms, καθώς είναι αυτό που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην
έρευνα μας.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι στόχοι, η μεθοδολογία και το δείγμα της
έρευνας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που
απαρτίζουν τη διδακτική παρέμβαση, συνοδευόμενες από σχόλια, παρατηρήσεις και
φωτογραφικό υλικό από την πορεία της διδασκαλίας.
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο μέσα από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και
του υπόλοιπου υλικού, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που απαντούν στα
ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας.

10

1. Η Ελληνιστική εποχή
Ελληνιστική εποχή ονομάζεται η ιστορική περίοδος από το θάνατο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, το 323 π.Χ. μέχρι τις αρχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το 31 π.Χ.
Ονομάστηκε έτσι για να δηλώσει τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, αυτής που πήρε
το χαρακτηριστικό όνομα κοινή, σε περιοχές μη ελληνικές και την κυριαρχία του
ελληνικού στοιχείου σε όλους τους τομείς. Επίσης ονομάζεται και «αλεξανδρινή»
διότι οι λόγιοι της εποχής έζησαν και διέπρεψαν κυρίως στην Αλεξάνδρεια, μεγάλη
πνευματική εστία του Ελληνισμού.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, το απέραντο κράτος που δημιούργησε ο Μέγας
Αλέξανδρος, το οποίο περιελάμβανε εκτός από την Ελλάδα, τη Συρία, την
Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και όλα τα εδάφη της Εγγύς Ανατολής, χωρίστηκε σε
μικρότερα ανεξάρτητα βασίλεια, τα οποία βρίσκονταν μεταξύ τους σε συνεχή
διαμάχη και ένοπλη αντιπαράθεση. Τα κράτη που δημιουργήθηκαν με ηγεμόνες τους
στρατηγούς του Αλέξανδρου ήταν τα εξής: το κράτος που εκτεινόταν στην Αίγυπτο
με πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια και ηγεμόνα τον Πτολεμαίο, το κράτος που
εκτεινόταν στη Συρία, τη Μεσοποταμία και την Παλαιστίνη με πρωτεύουσα την
Αντιόχεια και ηγεμόνα το Σέλευκο, το κράτος που εκτεινόταν στη Μικρά Ασία με
πρωτεύουσα την Πέργαμο και ηγεμόνα τον Άτταλο και το κράτος της Μακεδονίας με
πρωτεύουσα την Πέλλα και ηγεμόνα τον Αντίπατρο. Τα κύρια πολιτικά και
πολιτιστικά κέντρα που υπήρχαν πριν από την εκστρατεία του Αλέξανδρου δηλαδή η
Αθήνα, η Σπάρτη και η Θήβα μετατοπίζονται γεωγραφικά. Οι νέες πόλεις που
ιδρύονται από τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους του, οι οποίες είναι η Αλεξάνδρεια,
η Αντιόχεια, η Πέργαμος και η Σελεύκεια συγκεντρώνουν τα πλούτη των νέων
βασιλείων και τους πνευματικούς θησαυρούς του Ελληνισμού.
Η πρώτη και πιο σημαντική συνέπεια της δημιουργίας των μεγάλων βασιλείων και
της διασποράς των κέντρων του ελληνισμού είναι η δημιουργία της ελληνιστικής
γλώσσας, αυτής που πήρε το χαρακτηριστικό γνώρισμα κοινή. Μέσα στον απέραντο
ελληνιστικό κόσμο διαμορφώνεται, με βάση την αττική διάλεκτο, μια ελληνική
γλώσσα που χωνεύει και καταλύει όλες τις τοπικές διαλέκτους.
Μια δεύτερη συνέπεια της δημιουργίας του νέου κόσμου, όπου η γνώση παίρνει
νέες διαστάσεις, είναι η ανάπτυξη της επιστήμης. Στην Αλεξάνδρεια γεννιούνται
μερικά από τα λαμπρότερα μυαλά στο χώρο των φυσικών επιστημών, των
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μαθηματικών, της μηχανικής και της αστρονομίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο
Ευκλείδης, ο οποίος στο έργο του Στοιχεία συγκέντρωσε, συμπλήρωσε και
συστηματοποίησε την ως τότε μαθηματική και γεωμετρική γνώση σε θέματα
επιπεδομετρίας, γεωμετρικής άλγεβρας, αριθμολογίας, στερεομετρίας κ.ά., ο
Αρίσταρχος από τη Σάμο ο οποίος ασχολήθηκε με την αστρονομία, βελτίωσε το
ηλιακό ρολόι και πρότεινε ένα ηλιοκεντρικό σύστημα όπου τα άστρα μένουν ακίνητα
ενώ η γη και οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο ενώ στο χώρο της
μηχανικής ξεχώρισαν ο Αρχιμήδης, ο Κτησίβιος, ο Φίλων ο Βυζάντιος και ο Ήρων ο
Αλεξανδρεύς. Την εποχή αυτή δεν ακμάζουν μόνο οι θετικές επιστήμες αλλά και η
ιατρική και η γεωγραφία με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη του Κυρηναίου.
Παράλληλα με την ανάπτυξη των θετικών επιστημών δημιουργείται και
αναπτύσσεται η επιστήμη της φιλολογίας στη Βιβλιοθήκη κυρίως της Αλεξάνδρειας,
όπου εκεί συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν όλα τα έργα της προγενέστερης
γραμματείας (Ιστορία του ελληνικού έθνους, 2000).
Οι κύριες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές μεταβολές που σηματοδοτούν την
ελληνιστική εποχή επηρέασαν ποικιλοτρόπως την εξέλιξη των επιστημών. Ένα πρώτο
γνώρισμα είναι ότι αντικείμενό μας δεν αποτελεί μόνο η ελληνική επιστήμη, αλλά η
επιστήμη του ελληνιστικού κόσμου. Ο Ζήνων, πατέρας της στωικής φιλοσοφίας,
καταγόταν από το Κίτιο της Κύπρου, μια πόλη με ισχυρή πληθυσμιακή παρουσία του
φοινικικού στοιχείου και είναι βέβαιο ότι πολλοί από τους οπαδούς της φιλοσοφίας
του δεν ήταν Έλληνες. Επίσης ο Σέλευκος, που ήταν αστρονόμος και υιοθέτησε την
ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου του Σάμιου, ήταν Χαλδαίος ή Βαβυλώνιος και
είχε γεννηθεί στη Σελεύκεια.
Ένα δεύτερο και σημαντικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού πλαισίου της
ελληνιστικής επιστήμης είναι η διάδοση του θεσμού της βασιλικής προστασίας. Οι
επιστήμες και ορισμένοι επιστήμονες είχαν σημαντική υποστήριξη, τόσο σε
οικονομικό όσο και σε άλλα επίπεδα από ορισμένους βασιλείς της ελληνιστικής
εποχής, κυρίως από τους Πτολεμαίους και τη δυναστεία των Ατταλιδών της
Περγάμου. Κυρίως χάρη στους Πτολεμαίους, ιδρύθηκε η Αλεξάνδρεια το 331 π.Χ., η
οποία αναδείχθηκε γρήγορα στο σημαντικότερο κέντρο επιστημονικής έρευνας κατά
τον 3ο αιώνα π.Χ. (Lloyd, 2005).
Εκείνη την εποχή ιδρύεται στην Αλεξάνδρεια από τον Πτολεμαίο Α’ τον Σωτήρα το
Μουσείο ως κεντρικός χώρος επιστημονικής εργασίας. Στόχος της λειτουργίας του
Μουσείου ήταν να στεγάσει λόγιους και επιστήμονες από όλα τα μέρη του κόσμου
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και να τους παράσχει τις κατάλληλες υποδομές για να αναπτύξουν ερευνητικό έργο.
Ένα πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του Μουσείου είναι ότι αυτό δεν αποτελούσε
εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά είχε κατά βάση ερευνητικό προσανατολισμό. Το δεύτερο
χαρακτηριστικό είναι ότι το Μουσείο, όπως και η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,
συντηρούνταν εξ ολοκλήρου από τους Πτολεμαίους. Οι περιγραφές της εποχής
εκείνης παρουσιάζουν το Μουσείο ως ένα τεράστιο οικοδόμημα με πολλούς χώρους
και στοές, εξοπλισμένα εργαστήρια και ξενώνες για τη φιλοξενία των επιστημόνων
(Ρωσσικόπουλος, 2005). Στη συνέχεια ο Πτολεμαίος Β’ ιδρύει την περίφημη
Βιβλιοθήκη όπου εκεί συγκεντρώνονται όλα τα βιβλία και τα έργα που
κυκλοφορούσαν στον αρχαίο κόσμο (500.000 τόμοι αρχικά για να φθάσουν μέχρι το
47 π.Χ. τους 700.000). Οι Πτολεμαίοι επωμίστηκαν τη δαπάνη όχι μόνο για την
ανέγερση του Μουσείου, της Βιβλιοθήκης και του συμπλέγματος των συνοδευτικών
κτιρίων τους, αλλά κατέβαλλαν και τους μισθούς των υπαλλήλων καθώς και
επιχορηγήσεις σε άλλους λόγιους (Ιστορία του ελληνικού έθνους, 2000).
Ένα ακόμη πεδίο που η ελληνιστική δημιουργία σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη ήταν η
αρχιτεκτονική και πιο συγκεκριμένα η πολεοδομία. Οι πολυάριθμες νέες πόλεις είχαν
ανάγκη όχι μόνο από τα απαραίτητα κτίρια μιας ελληνικής πόλης (Αγορά, θέατρο)
αλλά

έπρεπε

προπάντων

να

σχεδιαστούν

πολεοδομικά

εξαρχής.

Έτσι

δημιουργήθηκαν πόλεις με παράλληλους και κάθετους δρόμους και δημόσια κτίρια
με μεγάλες διαστάσεις, συχνά σε διάφορα υψομετρικά επίπεδα.
Εκτός από τη μεγάλη ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνικής, άλλα κύρια
χαρακτηριστικά του ελληνιστικού πολιτισμού αποτελούν το πάθος και το μέγεθος στο
χώρο της τέχνης, ο ατομικισμός και ο κοσμοπολιτισμός στην περιοχή της ιδεολογίας,
ο θρησκευτικός συγκρητισμός, η στροφή της φιλοσοφίας περισσότερο προς τον
άνθρωπο και η προβληματική της προσωπικής ζωής του.

1.1. Οι κυριότεροι εφευρέτες της εποχής
1.1.1. Ο Αρχιμήδης
Ο Αρχιμήδης υπήρξε ο μεγαλύτερος μαθηματικός του αρχαίου ελληνικού κόσμου
και μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ευφυΐες της Ευρώπης. Γεννήθηκε το 287
π.Χ. και πέθανε το 212 π.Χ. στις Συρακούσες, τη μεγάλη ελληνική αποικία της
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Σικελίας. Πατέρας του ήταν ο αστρονόμος Φειδίας που προερχόταν από εύπορη
οικογένεια των Συρακουσών. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στη
γενέτειρά του, τις Συρακούσες όπου και συνέλαβε όλα τα έργα του. Σε αντίθεση με
άλλους πνευματικούς άντρες της εποχής του, ο Αρχιμήδης δεν έκανε ταξίδια προς
άλλες χώρες εκτός από την Αίγυπτο. Εκεί στο περίφημο ίδρυμα της Αλεξάνδρειας, το
Μουσείο, συναναστράφηκε με διάσημους Έλληνες από διάφορους επιστημονικούς
κλάδους όπως τον Ευκλείδη, τον Κόνωνα το Σάμιο, τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο
και άλλους με τους οποίους αλληλογραφούσε, ζητώντας τη γνώμη τους για τις
εργασίες του πριν εκδοθούν. Κατά την παραμονή του στην Αλεξάνδρεια, περίπου τη
δεκαετία 250-240 π.Χ. εφεύρε τον κοχλία, μια αντλητική μηχανή που διαδόθηκε και
χρησιμοποιήθηκε σε όλο το γνωστό τότε κόσμο (Λάζος, 1995).
Το έργο του είναι τεράστιο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και ερευνητικά
ασχολήθηκε με πολλούς και διάφορους τομείς: μαθηματικά, γεωμετρία, κατοπτρική,
υδραυλική, μηχανική, αρχιτεκτονική, πολιορκητική. Το όνομά του έχει συνδεθεί με
τη γένεση της μηχανικής στην αρχαία Ελλάδα, με τη λύση διαφόρων μαθηματικών
προβλημάτων καθώς και με τις αμυντικές εφευρέσεις του, που χρησιμοποιήθηκαν
όταν οι Ρωμαίοι πολιόρκησαν την πατρίδα του, τις Συρακούσες.
Αν και το έργο του Αρχιμήδη ήταν τεράστιο, δυστυχώς δεν διασώθηκε εξ
ολοκλήρου και πολλοί από τους μηχανισμούς που είχε επινοήσει δεν μπορούν να
περιγραφούν. Οι σημαντικότερες μηχανικές ανακαλύψεις του ήταν: βαρυουλκόςυδροσκοπίαι-πνευματική,

μηχανήματα

έλξης

βαρών

και

μηχανήματα

που

λειτουργούσαν με αέρα ή ατμό, αστρονομική συσκευή για τον υπολογισμό των
μεγεθών και αποστάσεων των άστρων, πλανητάριο ή σφαίρα, που αναπαριστούσε τον
κόσμο και μέσα στην οποία αναπαράγονταν οι κινήσεις της σελήνης, του ήλιου, των
πλανητών και της σελήνης, τρίσπαστο - πολύσπαστο, μηχανισμοί ανύψωσης βαρών με
σχοινιά και ατέρμων κοχλίας ή έλιξ, μηχανή άντλησης νερού από ποταμούς και
φρεάτια (Λάζος, 1993). Ο ατέρμων κοχλίας χρησιμοποιείται αυτούσιος ακόμη και
σήμερα σε υπανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες ενώ η αρχή λειτουργίας
του εφαρμόζεται και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων ή
υγρών λυμάτων. Επίσης κατασκεύασε ένα υδραυλικό ωρολόγιο για τη μέτρηση του
χρόνου, το οποίο υπολόγιζε με μεγάλη ακρίβεια τις ώρες. Σημαντικές ήταν και οι
πολεμικές μηχανές του Αρχιμήδη: αρχιτρόνιτο που ήταν ένα πυροβόλο ατμού,
αρπάγες, μηχανισμός ο οποίος ανύψωνε και αναποδογύριζε τα εχθρικά πλοία και
κάτοπτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την καύση των Ρωμαϊκών εχθρικών πλοίων.
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Ο Αρχιμήδης επηρέασε την ευρωπαϊκή σκέψη σε μεγάλο βαθμό, καθώς επίσης και
τους Άραβες επιστήμονες που αντέγραψαν όλα του τα έργα στα αραβικά, γλώσσα
στην οποία διασώθηκαν αρκετά από αυτά αφού τα πρωτότυπα έχουν χαθεί.

Εικόνα 1. Ο ατέρμων κοχλίας του Αρχιμήδη

Εικόνα 2. Ένα από τα σχέδια του
Λεονάρντο ντα Βίτσι για το
αρχιτρόνιτο, το ατμοπυροβόλο που
είχε εφεύρει ο Αρχιμήδης

1.1.2. Ο Κτησίβιος
Ο Κτησίβιος είναι ο δεύτερος μεγάλος μαθηματικός και εφευρέτης της αρχαίας
Ελλάδας μετά τον Αρχιμήδη. Έζησε στην Αλεξάνδρεια το 285-222 π.Χ. και
δυστυχώς γνωρίζουμε ελάχιστα για τη ζωή του. Τα συγγράμματα του άφησαν εποχή,
όμως κανένα από αυτά δεν διασώθηκε. Το έργο του το γνωρίζουμε κυρίως από τον
Βιτρούβιο, τον Αθήναιο, το Φίλωνα τον Βυζαντινό και τον Ήρωνα τον Βυζαντινό.
Θεωρείται ο ιδρυτής της Αλεξανδρινής Σχολής των μηχανικών και μαθηματικών και
είναι πολύ πιθανό να ήταν και ο πρώτος διευθυντής του Μουσείου της Αλεξάνδρειας.
Επίσης θεωρείται ο πατέρας της «Πνευματικής», δηλαδή της επιστήμης που
ασχολείται με τον αέρα και τις χρήσεις του καθώς οι πρώτες εργασίες για το
συγκεκριμένο θέμα προέρχονται από αυτόν (Λάζος, 1993).
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Υπάρχουν πολλές εφευρέσεις που αποδίδονται στον Κτησίβιο όπως: το έμβολο
κυλίνδρου, η αντλία πιέσεως, ο κυρτός σίφωνας, η καταθλιπτική- αναρροφητική αντλία,
μηχανή η οποία μπορεί να μεταφέρει το νερό σε μεγάλο ύψος, το υδραυλικό ωρολόγιο
και η ύδραυλις, το πρώτο πληκτροφόρο και πολυφωνικό μουσικό όργανο στην
ιστορία. Η αντλία του χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε διάφορες μορφές από τους
πυροσβέστες. Επίσης βελτίωσε πολλές χρήσεις της κλεψύδρας καθώς και πολλούς
καταπέλτες στους οποίους το τέντωμα των σχοινιών ή των ιμάντων γίνονταν
υδραυλικά.

Εικόνα 4. Η αντλία του Κτησίβιου
Εικόνα 3. Η ύδραυλις του Κτησίβιου

1.1.3. Φίλων ο Βυζάντιος
Ο Φίλων ο Βυζάντιος υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα της Σχολής των
Μηχανικών της Αλεξάνδρειας και λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του
Κτησίβιου, του οποίου ήταν μαθητής και του Ήρωνα, της τρίτης σπουδαίας
προσωπικότητας που σημάδεψε το χώρο της μηχανικής στην Ελληνιστική
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Αλεξάνδρεια. Έζησε το 260-180 π.Χ. Δεν είναι γνωστό που πέρασε τη ζωή του, όμως
αναφέρεται πως έδρασε στην Αλεξάνδρεια και τη Ρόδο (Αδαμίδου, 2007).
Ο Φίλων μελέτησε εκτενώς σχεδόν όλους τους τομείς της μηχανικής και οι
πραγματείες του καλύπτουν αξιόλογους τομείς: τους μοχλούς, την «πνευματική»
(προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις ιδιότητες του θερμαινόμενου αέρα και του
ατμού), τα αυτόματα, τις κλεψύδρες, την κατασκευή λιμανιών, τις πολεμικές και
πολιορκητικές μηχανές κάθε είδους.
Το κυριότερο συγγραφικό του έργο,
εγκυκλοπαίδεια

των

εφαρμοσμένων

η

λεγόμενη
μηχανικών

Μηχανική
τεχνών

της

Σύνταξη,

μια

εποχής

του,

διαρθρωνόταν σε 8 βιβλία:
1) Εισαγωγή
2) Μοχλικά: μελέτη για τους μοχλούς και τη μετακίνηση αντικειμένων μέσω αυτών.
3) Λιμενοποιικά: μελέτη για την κατασκευή λιμένων και λιμενικών έργων.
4) Βελοποιικά: μελέτη για την κατασκευή βαλλιστικών όπλων.
5) Πνευματικά: μελέτη για τις δυνατότητες που παρέχει ο αέρας και ο ατμός.
6) Αυτοματοποιητικά: μελέτη για την κατασκευή αυτομάτων βασισμένων στην
ενέργεια του ατμού.
7) Πολιορκητικά: η πρωιμότερη και εκτενέστερη μελέτη για την κατασκευή τειχών,
την προστασία κατά τη διάρκεια πολιορκίας, αλλά και τις πολιορκητικές μηχανές και
τεχνικές.
8) Περί Επιστολών: πρόκειται για μια πρωτότυπη μελέτη για τη σύνταξη μυστικών ή
κωδικοποιημένων ή και «αόρατων» επιστολών.
Από τα οχτώ αυτά βιβλία σώζονται αυτούσια στα ελληνικά το 4ο βιβλίο,
τα Βελοποιικά και το 7ο βιβλίο, τα Πολιορκητικά ενώ αρκετά μέρη της Μηχανικής
Σύνταξης διασώθηκαν μεταφρασμένα στα αραβικά, απ’ όπου μεταφράστηκαν στη
συνέχεια στις λατινογενείς δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες.
Ανάμεσα στις ανακαλύψεις του ξεχωρίζουν αυτές της αλυσιδωτής αντλίας (κοινώς
μαγκάνι), της αεραντλίας (κοινώς φυσερό), της συριστικής συσκευής για φάρους και
το πιστόνι αντλίας. Στο έργο του Πνευματικά περιγράφει κατασκευές που
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λειτουργούν με θερμό αέρα ή ατμό όπως η υπηρέτρια που σερβίρει μόνη της νερό και
το άλογο που πίνει νερό (Λάζος, 1993).

Εικόνα 5. Η αλυσιδωτή αντλία του Φίλωνα
Εικόνα 6. Συσκευή ελέγχου στάθμης
υγρού με κωνικό πλωτήρα του Φίλωνα

1.1.4. Ήρων ο Αλεξανδρεύς
Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς ή Αλεξανδρέας όπως ήταν γνωστός, ήταν από τους πιο
γνωστούς μηχανικούς και μαθηματικούς της ελληνιστικής περιόδου και υπήρξε η
τρίτη μεγάλη φυσιογνωμία μετά τους Κτησίβιο και Φίλωνα. Γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια και έδρασε στην Αίγυπτο. Το πότε έζησε δεν το γνωρίζουμε ακριβώς
γιατί ο ίδιος πουθενά στα συγγράμματά του δεν παρέχει κάποια διευκρίνιση. Πολλοί
ιστορικοί προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, όμως οι απαντήσεις
τους περισσότερο διαφωνούν παρά συμφωνούν. Υπολογίζεται πάντως ότι έζησε τον
1ο αιώνα μ.Χ.
Ο Ήρωνας είναι ο πρώτος επιστήμονας της αρχαιότητας που κατάφερε να
συνδυάσει συστηματικά τη θεωρία με την πράξη και γι’ αυτό θεωρείται ο θεμελιωτής
των τεχνικών επιστημών και ένας από τους πιο σημαντικούς φυσικούς, μηχανικούς
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και μαθηματικούς της αρχαιότητας. Πολλοί είναι αυτοί που τον θεωρούν πνευματικό
πρόγονο του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ουσιαστικά υπήρξε μαθητής και συνεχιστής του
έργου των Κτησίβιου και Φίλωνα, το οποίο βελτίωσε και διέσωσε (Λάζος, 1993).
Ο Ήρων έζησε στην Αλεξάνδρεια σε μια εποχή που οι διανοούμενοι και οι
ψευτοδιανοούμενοι είχαν επηρεαστεί από τη μόδα της Αττικής διαλέκτου. Η ελίτ των
διανοουμένων της εποχής ήθελε να επιβάλει τον δικό της τρόπο ζωής στο λαό. Όμως
μερικοί αληθινοί «στοχαστές» και άρτια καταρτισμένοι τεχνικοί, τάχθηκαν με το
μέρος του λαού και έγραφαν τα έργα τους στην κοινή που ήταν η καθομιλουμένη
γλώσσα του λαού. Μέσα σε αυτόν τον χωροχρόνο, ο Ήρων ως διευθυντής του
περίφημου Μουσείου της Αλεξάνδρειας, ενός επιστημονικού κέντρου εφάμιλλου με
τα σημερινά πολυτεχνεία, ήταν υποχρεωμένος να γράφει στη γλώσσα που θα
καταλάβαιναν οι μαθητές του, δηλαδή στην κοινή (Κηπουρός, 1995).
Το συγγραφικό έργο του Ήρωνος είναι τεράστιο και πολύπλευρο. Περιλαμβάνει
περίπου 16 πραγματείες από τις οποίες οι 10 έχουν διασωθεί ολόκληρες, 3 υπάρχουν
σε αποσπάσματα ενώ 3 δεν διασώθηκαν. Είναι σημαντικό ότι έχουν διασωθεί τα
σπουδαιότερα έργα του όπως Πνευματικά, Μηχανική, Περί Αυτοματοποιητικής,
Κατοπτρικά, Μετρικά, Περί διόπτρας, Χειροβαλλίστρας κατασκευή και συμμετρία,
Βελοποιικά και Γεωμετρικά. Συνδυάζοντας άριστα τη θεωρία με την πράξη
κατασκεύασε πλήθος μηχανισμών φυσικής, αυτόματα μηχανήματα για το θέατρο και
τους ναούς, υδραυλικά ρολόγια, την περίφημη «Κρήνη του Ήρωνα» και μεταξύ
άλλων εφεύρε τη γνωστή «Αιόλου πύλη», την πρώτη μηχανή που κινούνταν με ατμό
(ατμομηχανή). Αν και υπάρχουν ενδείξεις για απλή χρήση του ατμού από τους
Αρχιμήδη και Φίλωνα, η ανακάλυψη της ατμομηχανής ανήκει αποκλειστικά στον
Ήρωνα, ο οποίος προέβη σε αυτή την επινόηση έχοντας μελετήσει σε βάθος τη
θεωρία «περί της υλικής υποστάσεως του αέρα». Στην ιστορία της μηχανικής, η
ατμομηχανή που εφεύρε ο Ήρων αναφέρεται σαν Αιολόσφαιρα ή Αιόλου πύλη ή
ατμοστήλη. Το έργο του Περί διόπτρας αναφέρεται στη γεωδαισία και θεωρείται από
τα τελειότερα στο είδος του. Εκεί αναφέρεται και η κατασκευή του ομώνυμου
οργάνου του οποίου εξέλιξη είναι ο σημερινός θεοδόλιχος, ένα από τα βασικότερα
όργανα των τοπογράφων.
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Εικόνα 7. Η Αιολόσφαιρα του Ήρωνα

Εικόνα 8. Τα αυτόματα θέατρα του Ήρωνα

Τα έργα του Ήρωνα που διασώθηκαν και έφτασαν σε εμάς είτε ως γνήσια είτε ως
μεταποιημένα από τους διάφορους αντιγραφείς ή μεταποιητές, είναι τα παρακάτω:


Όροι Γεωμετρίας και Γεωμετρικά, που περιέχουν εφαρμοσμένα γεωμετρικά
προβλήματα. Στη γεωμετρία διατύπωσε και απέδειξε έναν τύπο, γνωστό ως ο
τύπος του Ήρωνα, για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τριγώνου σε σχέση
με τις πλευρές του.



Στερεομετρικά, με πρακτικά προβλήματα στερεομετρίας.



Περί μέτρων και Μετρικά Α,Β και Γ, με γενικά προβλήματα μετρήσεων
γεωμετρικών σχημάτων, επιπέδων και στερεών.



Περί διόπτρας. Το πρώτο τοπογραφικό σύγγραμμα που περιέχει στοιχεία
τοπογραφικών μετρήσεων συνδυάζοντας τις μεθόδους πρακτικής γεωμετρίας
με τη χρήση της διόπτρας. Αρχίζει με τη λεπτομερή περιγραφή της «διόπτρας»
και των εξαρτημάτων της, ενός οργάνου μέτρησης και χάραξης γωνιών και
αποστάσεων, ανάλογου με τον σημερινό «θεοδόλιχο» (που μετρά ύψη, μήκη
και γωνιακές αποστάσεις) και τη χρησιμοποιούσαν τόσο στη γεωδαισία για
επίγειες εφαρμογές όσο και για αστρονομικές παρατηρήσεις. Εξετάζει
προβλήματα υπολογισμού υψών και υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο μη
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προσιτών σημείων καθώς και επίγειων αποστάσεων με τη χρήση της
διόπτρας. Σε αυτό το σύγγραμμα περιγράφεται το οδόμετρο και το ναυτικό
δρομόμετρο. Ακόμη εξετάζει τεχνικά προβλήματα όπως τη διάνοιξη υπόγειας
ευθύγραμμης σήραγγας μεταξύ των άκρων ενός βουνού δουλεύοντας
ταυτόχρονα και από τα δύο στόμιά της, τη διάνοιξη φρέατος σε ένα βουνό που
να καταλήγει κάθετα σε μια διώρυγα κάτω από το βουνό ή σε δοσμένο σημείο
της για την απομάκρυνση εμποδίου και την κατασκευή λιμανιού με την μορφή
κυκλικού τμήματος με δοσμένα άκρα. Στις αστρονομικές παρατηρήσεις
περιγράφει τον υπολογισμό γωνιακών αποστάσεων των διαφόρων ουράνιων
σωμάτων με τη χρήση της διόπτρας, καθώς δηλώνει και τη μέθοδο εύρεσης
της απόστασης μεταξύ δύο πόλεων, της Αλεξάνδρειας και της Ρώμης,
παρατηρώντας ταυτόχρονα την έκλειψη της σελήνης στις δύο πόλεις.


Κατοπτρικά, που περιέχει στοιχεία οπτικής. Ερευνά και αναπτύσσει τους
νόμους της ανάκλασης του φωτός και εφαρμόζει τα συμπεράσματά του σε
προβλήματα σχετικά με τις ιδιότητες των κατόπτρων. Απέδειξε ότι οι γωνίες
πρόσπτωσης και ανάκλασης είναι μεταξύ τους ίσες, είτε το κάτοπτρο είναι
επίπεδο είτε καμπύλο. Πραγματεύεται την κατασκευή και χρήση επίπεδων και
καμπύλων (κοίλων ή κυρτών) κατόπτρων, αλλά και συνδυασμού τους, ώστε
να ανακλούν αντικείμενα με έναν ιδιαίτερο τρόπο και να δημιουργούν
παραμορφώσεις.



Πνευματικά Α και Β. Αποτελούνται από δύο βιβλία, εγχειρίδια για πνευματικά
και υδραυλικά συστήματα, που περιγράφουν συσκευές οι οποίες λειτουργούν
με την πίεση του αέρα, του ατμού ή του νερού. Αναλυτικότερα
περιγράφονται, η λειτουργία της πιο γνωστής κατασκευής του Ήρωνα, της
«Αιολόσφαιρας» ή της «Αιόλου Πύλης» που ήταν η πρώτη ατμομηχανή, η
αυτόματη πόρτα για ναούς κατά τη διάρκεια θυσίας με ταυτόχρονο σάλπισμα,
αυτοματισμοί για το θέατρο όπως πολλαπλές εναλλασσόμενες σκηνές
κινούμενων μορφών που συνοδεύονταν από οπτικά και ηχητικά εφέ με τη
βοήθεια νερού ή αέρα, κατασκευή αυτορυθμιζόμενου λύχνου που συντηρεί τη
φλόγα αυτόματα όσο περιέχει λάδι, η «Κρήνη του Ήρωνα» που ήταν ένα
σιντριβάνι που λειτουργούσε με πεπιεσμένο αέρα, το «δικαιόμετρο» που ήταν
αγγεία που διανέμουν κρασί ή νερό ισόποσα ή σε σταθερές αναλογίες, πουλιά
που κελαηδούν και ηχούν τρομπέτες (υδραυλικός αυλός), κούκλες που
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κινούνται όταν ανάβει φωτιά σε έναν βωμό, ζώα που πίνουν νερό όταν τους
προσφέρεται.


Αυτοματοποιητική. Περιγράφει αυτόματα μηχανικά συστήματα για κινήσεις
σκηνικών στο θέατρο. Επίσης περιγράφει δύο ειδών θέατρα: ένα μεταβλητόκινούμενο αυτόματα μπροστά από το κοινό εμφανίζοντας έναν ναό, όπου στο
βωμό ανάβει μια φωτιά και ο θεός Διόνυσος κάνει σπονδή ενώ γύρω του
χορεύουν οι Βάκχες υπό τους ήχους τρομπετών και ταμπούρλων και ένα
στατικό-μόνιμο θέατρο που ανοίγει και κλείνει αυτόματα τις πόρτες του κατά
την παράσταση του μύθου του Ναυπλίου, με πλοία να διασχίζουν τη
θάλασσα. Η κινητήρια δύναμη και στις δύο περιπτώσεις για την κίνηση των
αυτομάτων προκαλούνταν από την πτώση ενός μολύβδινου βάρους, που ήταν
συνδεδεμένο στον άξονα του κινητήριου τροχού με ένα σχοινί και οι
περιελίξεις του σχοινιού επάνω στον άξονα επέφεραν τις αυτόματες κινήσεις.



Μηχανική. Αποτελείται από τρία βιβλία και είναι ένα εγχειρίδιο για
αρχιτέκτονες, μηχανικούς, χτίστες και εργολάβους, όπου περιέχεται η θεωρία
της στατικής και κινηματικής των σωμάτων. Στο 1ο βιβλίο έχει παρεμβληθεί
και περιγράφεται μια ανυψωτική μηχανή για μεγάλα φορτία που χρησιμοποιεί
οδοντωτούς τροχούς με δοθείσα δύναμη και ονομάζεται «βαρουλκός». Στα
επόμενα κεφάλαια περιγράφονται πως κατασκευάζονται επίπεδα και στερεά
σχήματα, το κεκλιμένο επίπεδο και η κίνηση κυλίνδρου πάνω σε αυτό (θεωρία
κίνησης), καθώς και η θεωρία του κέντρου βάρους και της ισορροπίας
βασισμένη στον Αρχιμήδη. Στο 2ο βιβλίο περιγράφονται οι πέντε απλές
«δυνάμεις» (μηχανές), δηλαδή ο τροχός, ο μοχλός, το πολύσπαστο
(τροχαλίας), η σφήνα και ο κοχλίας, καθώς και συνδυασμοί τους για την
ανύψωση μεγάλων φορτίων. Επίσης περιγράφεται η εύρεση του κέντρου
βάρους σε διάφορα επίπεδα σχήματα αλλά και η κατανομή του βάρους στα
υποστηρίγματά τους. Στο 3ο βιβλίο περιγράφονται μηχανές μεταφοράς
φορτίων στο επίπεδο, ανυψωτικές μηχανές και τα εξαρτήματά τους όπως το
«άγκιστρο», η «αρπάγη», άλλοι μηχανισμοί μεταφοράς όπως ο εναέριος
σιδηρόδρομος για τη μεταφορά ογκόλιθων καθώς και πρέσες μοχλού ή με
έναν ή με δύο κοχλίες όπως το πιεστήριο κρασιού.



Βελοποιικά, το βιβλίο με τα παλαιότερα χειρόγραφα σχήματα που περιέχουν
τη θεωρία της βολής και αναφέρεται στην κατασκευή πολεμικών μηχανών
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που βασίζονται στην τάση της χορδής τόξου ή σε συνδυασμό χορδών,
ιμάντων και τροχών για την εκσφενδόνιση λίθων ή σιδερένιων αντικειμένων
εναντίων του αντιπάλου.


Βαρουλκός. Ένα δοκίμιο που περιγράφει μεθόδους έλξης και ανύψωσης
μεγάλων φορτίων, όπως ένα βάρος χιλίων ταλάντων, εφαρμόζοντας μια
δύναμη πέντε ταλάντων που είναι η δύναμη ενός άνδρα. Ο ανυψωτής αυτός
αποτελείται από παράλληλους οδοντωτούς τροχούς.



Χειροβαλλίστρας κατασκευή και συμμετρία. Απόσπασμα ενός λεξικού που
πραγματεύεται την κατασκευή μικρών βλητικών μηχανών οι οποίες
λειτουργούσαν με το χέρι. Ειδικότερα η χειροβαλλίστρα είναι μια μηχανή που
επινοήθηκε για να εκσφενδονίζει βέλη σε μεγάλες αποστάσεις (Κηπουρός,
1995).

Έργα του Ήρωνα που δεν διασώθηκαν θεωρούνται τα:


Καμαρικά,



Περί Ζυγίων,



Αστρολάβον,



Περί υδρίων ωροσκοπείων (ρολόγια που η λειτουργία τους βασίζεται στην
υδροστατική πίεση).

Η εκλαϊκευμένη μορφή των κειμένων του, η ενέργεια της σκέψης του και η
απλότητα της μεταδοτικότητας του Ήρωνα συνετέλεσαν στη μεγάλη διάδοση των
έργων του. Πολλά από αυτά μεταφράστηκαν στα αραβικά, μετά στα λατινικά και
αποτέλεσαν τη μοναδική βάση για τις μηχανικές και τις συναφείς επιστήμες μέχρι τον
18ο αιώνα.

1.2. Το οδόμετρο του Ήρωνα

Αρχική αναφορά στο οδόμετρο, γίνεται από τον Βιτρούβιο, ο οποίος του αφιερώνει
ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο έργο του χωρίς όμως να παρέχεται καμία απεικόνιση του
οργάνου. Από την ανάγνωση αυτού του τμήματος γίνεται φανερό ότι ο συγγραφέας
περιγράφει κάποιο όργανο προγενέστερο της εποχής του, το οποίο δεν είχε δει
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ολόκληρο και για αυτό δεν το απεικόνισε. Ίσως πρόκειται για κάποια μορφή άμαξας
που διέθετε έναν τεράστιο, δυσανάλογα μεγάλο τροχό, αναγκαίο για το οδόμετρο και
κατά πάσα πιθανότητα δεν επρόκειτο για χρηστικό μηχάνημα. Η ασάφεια αυτή ως
προς την περιγραφή και η μη ύπαρξη κάποιου σχεδίου είναι η αιτία που καθυστέρησε
η έρευνα γύρω από αυτό το μηχανισμό. Παρ’ όλο που ο Βιτρούβιος δεν ονομάζει
κάποιον ως εφευρέτη και κατασκευαστή του οργάνου, η σύγχρονη έρευνα έχει
αποδώσει την ανακάλυψη του μηχανισμού αυτού στον Αρχιμήδη (Ρωσσίδης, 2012).
Το όργανο αυτό το γνωρίζουμε επακριβώς χάρη στην περιγραφή του Ήρωνα, την
οποία ενσωμάτωσε στο έργο του Διόπτρα ή Περί Διόπτρας. Μέσα στο κείμενο της
Διόπτρας, στην παράγραφο 34, υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στο οδόμετρο, που
αρχίζει ως εξής:
… Και νομίζουμε ότι επακόλουθο της επιμελούς σπουδής της διοπτρικής είναι η
μέτρηση διαστημάτων επί της γης με το καλούμενο οδόμετρο, ώστε να μη κουραζόμαστε
και χάνουμε χρόνο μετρώντας με την αλυσίδα ή το σχοινί, αλλά ευρισκόμενοι επάνω σε
πορευόμενο όχημα να προσδιορίζουμε με ακρίβεια τα προαναφερθέντα διαστήματα, με
το γύρισμα των τροχών. Και άλλοι πριν από μας εξέθεσαν μερικές μεθόδους με τις
οποίες γίνεται αυτό, εσείς δε θα έχετε τη δυνατότητα να κρίνετε και το όργανο που
περιγράφουμε εμείς και εκείνα που περιέγραψαν οι προηγούμενοι (Αμπατζίδης κ.ά.,
2005).

Εικόνα 9. Το οδόμετρο και το ναυτικό δρομόμετρο του Ήρωνα όπως τα ανακατασκεύασε ο
Γούντκραφτ.
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Από το παραπάνω απόσπασμα συμπεραίνουμε ότι το οδόμετρο δεν υπήρξε
εφεύρεση του Ήρωνα αλλά ότι αυτός ήταν που βελτίωσε σημαντικά το όργανο και το
περιέγραψε με μεγάλη σαφήνεια.
Το οδόμετρο ή αλλιώς και δρομόμετρο είναι μια συσκευή η οποία προσαρμόζεται σε
κάποιο σημείο κοντά στον τροχό μιας άμαξας και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση
αποστάσεων. Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα οδοντωτών τροχών (γραναζιών), που
με την βοήθεια ελίκων μεταφέρουν τον αριθμό των περιστροφών του τροχού στους
τρεις δείκτες της απόστασης που είναι τοποθετημένοι στο πάνω μέρος της συσκευής.
Έτσι είναι εύκολο σε οποιονδήποτε να ενημερωθεί για την απόσταση που έχει
διανύσει το όχημα με τη βοήθεια της διαβαθμισμένης πλάκας (καντράν) που υπάρχει
στην επάνω πλευρά της συσκευής. Το οδόμετρο ήταν κάτι ανάλογο με τον σύγχρονο
χιλιομετρικό μετρητή και από πολλούς θεωρείται ο πρόδρομος του σημερινού
«ταξίμετρου».
Οι πρώτες προσπάθειες ανακατασκευής του οδόμετρου έγιναν από τον Λεονάρντο
ντα Βίντσι, περίπου το 1490, ο οποίος πρέπει να είχε στην κατοχή του ένα αντίτυπο
του έργου του Βιτρούβιου. Είναι πολύ πιθανό να διέθετε κάποιο πρωτότυπο κείμενο,
το οποίο όμως είναι άγνωστο σε μας. Πέρα από αυτές τις υποθέσεις πάντως, η
προσπάθεια ανακατασκευής του οργάνου αυτού από τον ντα Βίντσι υπήρξε
καθοριστική, καθώς στα δικά του σχέδια στηρίχθηκε ο Ολλανδός σύγχρονος
ερευνητής Α. Σλέσβικ για να ανακατασκευάσει το οδόμετρο, το οποίο παρουσίασε σε
ειδικό συνέδριο για την αρχαία τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα το 1987. Ο ίδιος
σημειώνει για την απόπειρα του ντα Βίντσι: «Οι προσπάθειές του για την
ανακατασκευή του οδόμετρου, αν και ανεπιτυχείς, υπήρξαν πολύ διδακτικές. Όταν
τελικά το 1979 επιτεύχθηκε μια ανακατασκευή που βρισκόταν σε συμφωνία τόσο με τα
κείμενα όσο και με την τεχνολογική αληθοφάνεια, το αποτέλεσμα αυτό έγινε κατορθωτό
μέσω της ανεπτυγμένης προσέγγισης του Λεονάρντο κατά τι περισσότερο» (Λάζος,
1995).
Ο Ήρωνας όμως δεν περιορίστηκε στην κατασκευή του οδόμετρου για τη μέτρηση
των αποστάσεων στην ξηρά αλλά προχώρησε και στην κατασκευή του ναυτικού
δρομόμετρου για την μέτρηση των αποστάσεων στη θάλασσα. Το ναυτικό δρομόμετρο
προσαρμοζόταν στο εξωτερικό του πλοίου με έναν πλωτήρα και ένας πτερυγοφόρος
τροχός συνδεόταν στο εσωτερικό του πλοίου με το ίδιο σύστημα τροχών όπως και
στο οδόμετρο. Το ναυτικό δρομόμετρο έγινε ένα εύχρηστο και αναγκαίο όργανο
καθώς βελτίωσε την μέτρηση των ναυτικών αποστάσεων και συνέβαλε στη γνώση
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της ναυτικής τέχνης. Το ναυτικό δρομόμετρο ανακατασκεύασε το 1910 ο Κ. Ν. Ράδος
από ξύλο και χαλκό και το εξέθεσε στη Διεθνή Έκθεση του Μπορντό το 1907, μαζί
με άλλα αντικείμενα σχετικά με την ιστορία του ελληνικού ναυτικού και της
ελληνικής ναυτιλίας από τους αρχαίους χρόνους (Λάζος, 1993).

Εικόνα 10. Το οδόμετρο του Ήρωνα όπως το ανακατασκεύασε ο Α. Σλέσβικ.

1.3. Η μετρητική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

1.3.1. Ιστορική αναδρομή

Από την αρχαιότητα, παράλληλα με την ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης και του
πολιτισμού, παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη στις τεχνικές μέτρησης μηκών και
υπολογισμού των αποστάσεων. Οι μετρήσεις αυτές και η ανάγκη της επεξεργασίας
τους συνετέλεσαν ώστε να αναπτυχθεί η Γεωδαισία (Γη + δαίομαι = διαιρώ, μοιράζω
τη Γη), ως πρακτική εφαρμογή της Γεωμετρίας (=μέτρηση της γης).
Η γεωδαισία είναι η επιστήμη που έχει ως κύριο αντικείμενο τον ακριβή
προσδιορισμό του σχήματος, του μεγέθους και του πεδίου βαρύτητας της Γης καθώς
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και τις μεταβολές τους στο χρόνο. Ασχολείται με τη θεωρητική και πρακτική σπουδή
οργάνων και μεθόδων για την εκτέλεση μετρήσεων, υπολογισμών και απεικονίσεων
που είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό της μορφής και του μεγέθους ολόκληρης
της γήινης επιφάνειας ή τμημάτων αυτής.
Η γεωδαισία σχετίζεται άμεσα με άλλες επιστήμες όπως η γεωμετρία, η γεωγραφία,
η χαρτογραφία και η αστρονομία. Η επιστήμη της γεωδαισίας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη χρήση κατάλληλων γεωδαιτικών οργάνων μέτρησης και ως εκ
τούτου, η ιστορική εξέλιξη των οργάνων μέτρησης αποστάσεων ακολουθεί
παράλληλη πορεία με την εξέλιξη της γεωδαισίας και των λοιπών τοπογραφικών
οργάνων και μεθόδων.
Τα πρώτα τοπογραφικά όργανα που σχεδίασε και κατασκεύασε ο άνθρωπος ήταν
σχοινιά με κόμπους και ξύλινοι πήχεις για τη μέτρηση μηκών, νήμα της στάθμης για
την υλοποίηση της κατακόρυφου, όργανα χάραξης ορθών γωνιών, μέτρησης
υψομετρικών διαφορών κλπ. Ο Ηρόδοτος σε κείμενό του, που είναι και το
αρχαιότερο γνωστό κείμενο που αφορά τη γεωδαισία αναφέρει ότι, γύρω στο 1400
π.Χ., ο βασιλιάς της Αιγύπτου Ραμσής Β’ μοίρασε τη γη σε γεωργούς για να
καλλιεργεί ο καθένας τον κλήρο του και να καταβάλει αντίστοιχο φόρο. Επειδή όμως
πολλές φορές κάποιοι κλήροι κατακλύζονταν από τα νερά του ποταμού Νείλου,
άνθρωποι του βασιλιά έκαναν αυτοψίες και μετρούσαν με το «σχοινίο» ή την
«κάλαμο» ή με άλλα μέτρα τους κλήρους που απέμεναν.
Πολλοί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες που προήγαγαν την επιστήμη της γεωδαισίας με τις
μελέτες τους. Οι Έλληνες μετρητές της γης ή γεωδαίτες ασχολούνται με τη μέτρηση,
το χωρισμό της γης κυρίως σε ορθογώνια σχήματα καθώς και με τις χαράξεις των
τεχνικών έργων. Οι στρατιωτικοί μηχανικοί δίνουν πληροφορίες, όπως για
παράδειγμα το πλάτος ενός ποταμού που πρέπει να περάσει ο στρατός ή το ύψος των
τειχών μιας πόλης που πρέπει να καταλάβουν, μετρούν αποστάσεις και σχεδιάζουν
χάρτες. Οι χωρογράφοι (ή γεωγράφοι) κατασκευάζουν χάρτες ευρύτερης περιοχής,
απεικονίζουν μέχρι και όλη την οικουμένη. Θεωρούν τη γη σφαίρα και επινοούν τη
χαρτογραφική προβολή. Εισάγουν την έννοια των συντεταγμένων, του γεωγραφικού
μήκους και πλάτους, που τις προσδιορίζουν με συνδυασμούς αστρονομικών και
επίγειων παρατηρήσεων. Παράλληλα ασχολούνται με το σχήμα της γης, τη μέτρηση
της περιμέτρου της και τη μέτρηση υψών από απόσταση. Τα όργανα που
χρησιμοποιούν είναι οι διάφορες μορφές του γνώμονα, η μετρητική αλυσίδα, το σχοινίο
ή η αρπεδόνη (σχοινί που είναι διηρημένο σε ίσα διαστήματα με κόμβους) και
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αργότερα στα ελληνιστικά χρόνια, ο αστερίσκος, ο χωροβάτης, η διόπτρα και το
οδόμετρο (Ρωσσικόπουλος, 2005). Σε αυτούς ανήκουν:


Ο Θαλής ο Μιλήσιος (635 π.Χ. - 546 π.Χ.), ο οποίος προέβλεψε την έκλειψη
Ηλίου και πήρε τον τίτλο του ενός από τους 7 σοφούς. Ως περιηγητής
βρέθηκε στην Αίγυπτο, όπου δίδαξε την ομοιότητα των σχημάτων και
μέτρησε το ύψος πυραμίδας με τη ράβδο, χρησιμοποιώντας τον σταθερό λόγο
μεταξύ του ύψους του αντικειμένου και της σκιάς του. Χρησιμοποιώντας
θεωρήματα της στοιχειώδους Γεωμετρίας που ο ίδιος διατύπωσε, προσδιόρισε
την απόσταση πλοίου από την ακτή.



Ο Ευπαλίνος ο Μεγαρεύς (550 π.Χ.), ο οποίος κατασκεύασε στη Σάμο το
Ευπαλίνειο Υδραγωγείο, που αποτελεί μνημείο αρχαίας ελληνικής τεχνικής
και περιλαμβάνει εκτός από τον εξωτερικό αγωγό με τα κάθετα ορύγματά του
για τον καθαρισμό του νερού και σήραγγα μήκους περίπου 1000 μέτρων,
διανοιγμένη από δύο διαφορετικά μέτωπα, τα οποία συναντήθηκαν με
ελάχιστη απόκλιση, παρά τα γεωλογικά προβλήματα που αντιμετώπισαν.



Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (580 π.Χ. - 500 π.Χ.) και οι μαθητές του, οι οποίοι
εκτός των άλλων ανέπτυξαν και τα μαθηματικά και την γεωμετρία. Ο
Πυθαγόρας διαίρεσε τα Μαθηματικά σε 4 κλάδους: Αριθμητική, Μουσική,
Γεωμετρία και Αστρονομία, οι οποίοι αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας και
θεολογίας του συστήματός του, ενώ όλες έχουν ενιαία θεωρητική βάση. Ο
Πυθαγόρας καθόρισε βασικές γεωμετρικές έννοιες, εισήγαγε νέες προτάσεις
και βελτίωσε την αποδεικτική διαδικασία που είχε εισαγάγει ο Θαλής.
Αναζήτησε την αλήθεια των θεωρημάτων με τρόπο θεωρητικό και καθόλου
πρακτικό και γι’ αυτό θεωρείται ο θεμελιωτής της Γεωμετρίας. Επίσης
απέδειξε το «Πυθαγόρειο Θεώρημα», το οποίο είναι ανυπολόγιστης αξίας για
τη μαθηματική επιστήμη.



Ο Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης (384 π.Χ. - 322 π.Χ.), που απέδειξε ότι η γη
είναι σφαιρική.



Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος (320 π.Χ. - 250 π.Χ.), ο οποίος στηριζόμενος και σε
απόψεις προγενέστερων σοφών, θεμελίωσε την ύπαρξη του ηλιοκεντρικού
συστήματος.



Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (276 π.Χ. - 195 π.Χ.), που θεωρείται ο πρώτος
Γεωδαίτης και θεμελιωτής της Γεωδαισίας και ήταν ο πρώτος που
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ασχολήθηκε με τον προσδιορισμό των διαστάσεων της γης. Στα περίφημα
Γεωγραφικά του παρουσίασε την πρώτη ακριβή μαθηματική μέτρηση της
περιφέρειας της Γης, με την βοήθεια σκιοθηρικών γνωμόνων και την βρήκε
ίση με 250.000 στάδια (=39.400 - 41.000 χλμ. έναντι της πραγματικής 40.000
χλμ.). Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τους όρους γεωγραφία, γεωγραφικό
πλάτος και μήκος και κατασκεύασε τον πρώτο παγκόσμιο μαθηματικό χάρτη
της τότε οικουμένης, από τη χερσόνησο του Γιβραλτάρ μέχρι τον ποταμό
Γάγγη, την οποία σχεδίασε πάνω σε ένα πλέγμα καθέτων ευθειών
(μεσημβρινών και παράλληλων κύκλων), αξιοποιώντας τις πληροφορίες των
γεωγραφικών έργων της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και των έργων των
συνοδών του Μ. Αλεξάνδρου στην εκστρατεία της Ασίας. Υπολόγισε επίσης,
την απόσταση Γης - Ηλίου (804.000.000 στάδια) και Γης - Σελήνης (780.000
στάδια) χρησιμοποιώντας στοιχεία των σεληνιακών εκλείψεων.


Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος ή Ίππαρχος ο Νικαεύς (περ.190 π.Χ. - 120 π.Χ.), ο
οποίος επινόησε και θεμελίωσε την τριγωνομετρία, για την ανάλυση των
παρατηρήσεών του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διαφορά του μήκους δύο τόπων
υπολογίζεται από τις διαφορές της τοπικής ώρας, με τη βοήθεια των
εκλείψεων

της

σελήνης.

Κατασκεύασε

βαθμολογημένα

όργανα

για

ακριβέστερες παρατηρήσεις, καθώς και ουράνια σφαίρα, τοποθετώντας σε
αυτή τα αστέρια που προσδιόριζε. Η προσφορά του στην κατασκευή
μετρητικών οργάνων κυριαρχεί μέχρι τον 17ο αιώνα. Ένα από τα πλέον
σημαντικά

όργανα

μέτρησης

είναι

ο

(επίπεδος)

αστρολάβος,

που

χρησιμοποιήθηκε έως και τον 17ο αιώνα. Η αρχή της κατασκευής του
ανάγεται στον Ίππαρχο. Βασίζεται στο ανάλημμα, τη στερεογραφική
προβολή, την απεικόνιση σφαίρας πάνω σε επίπεδο κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να διατηρούνται οι γωνίες και οι αναλογίες των μηκών.


Ο Πτολεμαίος, ο οποίος στο έργο του Μαθηματική Σύνταξις περιγράφει 7
όργανα, από τα οποία το τριγωνικόν και ο σφαιρικός αστρολάβος είναι δικές
του επινοήσεις, ενώ τα υπόλοιπα τα αποδίδει στον Ίππαρχο. Η Γεωγραφική
Υφήγησίς του αποτελεί την αρχή της προβολικής χαρτογραφίας, με το
γεωγραφικό μήκος και πλάτος 8000 περίπου τόπων και με οδηγίες για την
κατασκευή χαρτών από τον ίδιο και τους μεταγενεστέρους του.
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1.3.2. Τα όργανα μέτρησης

Μερικά από τα όργανα μέτρησης προϋπήρχαν της ελληνιστικής περιόδου, τα
περισσότερα όμως επινοήθηκαν και εξελίχθηκαν από τους Αρχαίους Έλληνες.
Ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική περίοδο, τα αρχαία ελληνικά μέτρα ταξινομήθηκαν
και δημιουργήθηκαν νέα όργανα μέτρησης καθώς και νέες μέθοδοι μετρήσεων, που
συνδέθηκαν με την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων μαθηματικών.
Αρχικά για τις μετρήσεις μηκών χρησιμοποιούνταν τα μέλη “επίσημου” ανθρώπινου
σώματος (π.χ. του ηγεμόνα) όπως η παλάμη, ο βραχίων, ο πους, ο δάκτυλος. Για τις
μετρήσεις μηκών χρησιμοποιούνταν επίσης ο μετρητικός κανών, το διαστημόμετρο,
που ήταν μια συσκευή που χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση αποστάσεων μεταξύ
δύο αντικριστών πλευρών ενός αντικειμένου, το οδόμετρο και το δρομόμετρο του
Ήρωνος για θαλάσσιες αποστάσεις (Βασιλειάδου, 2006).
Για τις μετρήσεις γωνιών και τον προσδιορισμό διευθύνσεων χρησιμοποιούνταν ο
διαβήτης που θεωρούνταν καθαρά γεωμετρικό όργανο, το αλφάδι το οποίο είχε σχήμα
Α και μετρούσε την κλίση μιας επιφάνειας, η ηλιακή ράβδος με την οποία
παρατηρούσαν το ύψος του ήλιου, ο πόλος (κεκλιμένος γνώμων), η σκάφη (βελτίωση
του πόλου), η παραλλακτική ράβδος (έμμεση μέτρηση μήκους), το τεταρτοκύκλιο και
το τριγωνικό (Λιβιεράτος, 1997).

Εικόνα 11. Η σκάφη, μια εξελιγμένη μορφή
γνώμονα που χρησιμοποιήθηκε για τη
μέτρηση της ζενίθιας γωνίας του ήλιου.

Σημαντικό μετρητικό όργανο αποτελεί ο αστερίσκος, το περίφημο γκρόμα που
χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για τις διανομές και τις οριοθετήσεις των αγρών τους.
Το όργανο αυτό το κατασκεύασε κάποιος Έλληνας μηχανικός στην Αλεξάνδρεια των
ελληνιστικών χρόνων για τη χάραξη κάθετων ευθειών και στη συνέχεια εξελίχθηκε
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από τους Έλληνες. Στην αρχή αποτελούνταν από δύο μεταλλικούς κανόνες σε σχήμα
σταυρού, τοποθετημένους κατάλληλα πάνω σε στύλο. Από κάθε άκρο του σταυρού
κρεμόταν μια λιναίη. Η σκόπευση γινόταν με τη βοήθεια μιας κινητής λιναίης που
κρατούσε ο παρατηρητής στο χέρι του. Στον πιο βελτιωμένο του τύπο ο στύλος είναι
τοποθετημένος έκκεντρα του σταυρού και το κέντρο του σταυρού αντιστοιχεί στη
θέση του ορόσημου.
Επίσης η διόπτρα του Ήρωνα αποτελεί ένα από τα διασημότερα όργανα της
ελληνιστικής εποχής. Περιγράφεται από τον Ήρωνα στο έργο του Περί Διόπτρας ως
ένα όργανο μέτρησης γωνιών και υψομετρικών διαφορών, ανάλογο του σημερινού
θεοδόλιχου και ιδιαίτερα χρήσιμο για τοπογραφικές μετρήσεις. Το όργανο αυτό είναι
ένα φορητό εργαλείο που επιτρέπει γεωδαιτικές μετρήσεις επί της επιφάνειας της
Γης. Μετρά ύψη, μήκη και γωνιακές αποστάσεις. Αποτελείται από ένα ξύλινο
τρίποδο ύψους περίπου 50 εκατοστών, πάνω στο οποίο στηρίζονται το σκόπευτρο
(γωνιόμετρο) και μία βαθμονομημένη πλάκα επί της οποίας κινείται.
Στο συγκεκριμένο έργο ο Ήρωνας περιγράφει ακόμα ένα αξιόλογο τοπογραφικό
όργανο, το χωροβάτη. Το όργανο αυτό, που θεωρείται πρόγονος του σημερινού
αλφαδιού, χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση των κλίσεων διαφόρων επιφανειών, σε
τοπογραφικές σκοπεύσεις, κλπ. Αποτελείται από έναν ξύλινο κανόνα μήκους 5,9
μέτρων που τα άκρα του στηρίζονταν με δύο ποδοστάτες σχήματος ορθογωνίου
τριγώνου. Από τα άκρα του κανόνα κρέμονταν δύο νήματα της στάθμης. Όταν ο
κανόνας ήταν οριζόντιος τα νήματα αυτά συνέπιπταν με δύο κατακόρυφες γραμμές
χαραγμένες στους ποδοστάτες. Ο κανόνας έφερε αυλάκι στο πάνω μέρος για νερό για
τον έλεγχο της οριζοντίωσης.
Το διασημότερο βέβαια όργανο στην ιστορία των οργάνων μέτρησης είναι ο
αστρολάβος. Χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες παραλλαγές έως και τον 17ο αιώνα
(επίπεδος ή επιπεδοσφαίριος, σφαιρικός ή αρθρωτή σφαίρα) και το πιο πιθανό είναι
ότι το όργανο αυτό χρησιμοποιείται από τα χρόνια του Ίππαρχου για τη μέτρηση των
θέσεων και των υψών των αστέρων. Οι δύο ακίνητοι κύκλοι ήταν ο κατακόρυφος,
που τον τοποθετούσαν στη διεύθυνση του μεσημβρινού του τόπου όπου γινόταν η
παρατήρηση και ο εκλειπτικός, κάθετος και ίσος με τον κατακόρυφο και σταθερά
συνδεμένος με αυτόν. Οι κινητοί κύκλοι ήταν και αυτοί δύο και στηρίζονταν στους
δύο πόλους του εκλειπτικού, γύρω από τους οποίους περιστρέφονταν: o εσωτερικός
κύκλος, εντός του κατακόρυφου και του εκλειπτικού και ο εξωτερικός που
περιελάμβανε τους δύο ακίνητους. Ο εσωτερικός περιελάμβανε και άλλον δακτύλιο,
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κείμενο στο ίδιο επίπεδο και κινητό γύρω από το κοινό τους κέντρο. Ο δακτύλιος
αυτός έφερε δύο αντιδιαμμετρικά συστήματα σκόπευσης. Το σύστημα αυτό ήταν
προσαρμοσμένο μέσω δύο σημείων, ώστε να περιστρέφεται γύρω από αυτά, πάνω σε
δύο ομόκεντρους και συνεπίπεδους κρίκους προσανατολισμένος στη διεύθυνση του
μεσημβρινού. Ο εξωτερικός κύκλος ήταν σταθερός ενώ ο εσωτερικός κινητός γύρω
από

κέντρο,

έδινε

την

τιμή

του

γεωγραφικού

πλάτους

της

σκόπευσης

(Ρωσσικόπουλος, 2005).
Τέλος, τα όργανα που χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση του χρόνου ήταν η
κλεψύδρα (απλή και υδραυλική) καθώς και τα ηλιακά και υδραυλικά ωρολόγια
(Λιβιεράτος, 1997).

Εικόνα 12. Η διόπτρα

Εικόνα 13. Ο (σφαιρικός) αστρολάβος

Η σημαντικότερη ίσως κατασκευή, ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, ανακαλύφθηκε
το 1900 μ.Χ. σε βάθος 40m - 64m σε ναυάγιο, από Συμιακούς σφουγγαράδες,
ανοικτά των Αντικυθήρων μεταξύ των Κυθήρων και της Κρήτης. Από τη μορφή των
ελληνικών επιγραφών που φέρει χρονολογείται μεταξύ των ετών 150 π.Χ. και 100
π.Χ., αρκετά πριν από την ημερομηνία του ναυαγίου, το οποίο ενδέχεται να συνέβη
περίπου το 87 π.Χ.
Είναι ένα εξαίρετο αποτέλεσμα εφαρμογής των μαθηματικών, της γεωμετρίας, της
αστρονομίας και της μηχανικής. Η πολυπλοκότητα, η καταπληκτική ακρίβεια της
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κατασκευής του αλλά και το πλήθος των υπολογισμών που μπορεί να εκτελέσει
αποδεικνύει ότι είναι ένας μηχανισμός προϊόν εξέλιξης και βαθιάς γνώσης των
παραπάνω επιστημών.
Ένα σύνολο από 30 διαφορετικά γρανάζια έδινε πληροφορίες για τις θέσεις του
Ήλιου, της Σελήνης και των πέντε ορατών με γυμνό μάτι πλανητών. Με τη βοήθειά
του ήταν δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης πάνω στη γη (γεωγραφικό μήκος και
πλάτος) αλλά και ο υπολογισμός του ημερολογίου. Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων
αποτελεί υλική μαρτυρία μιας πολύπλοκης λεπτοκατασκευής από την ελληνιστική
περίοδο (Λάμπρου κ.ά., 2013).
Ο

αριθμός

και

η

ποικιλία

των

γραναζιών

του,

μεταξύ

των

οποίων

συμπεριλαμβάνεται κι ένα διαφορικό, η ακρίβεια της κατασκευής σε συνδυασμό με
την απουσία παρόμοιων ευρημάτων της ίδιας εποχής καθιστούν αυτό το μηχανισμό
μοναδικό. Το σχέδιο κατασκευής φαίνεται να ακολουθεί την παράδοση των
πλανηταρίων του Αρχιμήδη και να σχετίζεται με τα ηλιακά ρολόγια. Ο προορισμός
του μηχανισμού παρέμεινε άγνωστος για χρόνια, όταν όμως εξετάστηκε το εύρημα
στο ελληνικό ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος», διαπιστώθηκε ότι διαθέτει έναν
εντυπωσιακά περίπλοκο μηχανισμό, απροσδόκητο για την αρχαιότητα, σύμφωνα με
τις σημερινές γνώσεις μας. Παρόμοιος μηχανισμός εκείνης της εποχής, σαν αυτόν
των Αντικυθήρων, δεν έχει βρεθεί οπουδήποτε αλλού μέχρι σήμερα. Αργότερα, κατά
τον 5ο ή 6ο αιώνα, φαίνεται να κατασκευάστηκε στο Βυζάντιο ένας μηχανισμός,
αρκετά απλούστερος αλλά με όμοιο προορισμό, άγνωστο από ποιον τεχνικό.
Σήμερα ο μηχανισμός των Αντικυθήρων θεωρείται ως η πιο περίπλοκη μηχανική
δημιουργία μέχρι το 14ο αιώνα, που κατασκευάστηκαν τα πρώτα μηχανικά ρολόγια.
Εκτιμάται ότι, αν είχε αξιοποιηθεί ήδη τον 1ο αιώνα π.Χ. αυτή η τεχνογνωσία σε ένα
φιλομαθές

και

προοδευτικό

κοινωνικό

περιβάλλον,

πιθανότατα

να

είχε

κατασκευαστεί ήδη τότε το πρώτο μηχανικό ρολόι και να είχε αρχίσει η εξέλιξη της
λεπτομηχανικής και γενικότερα της τεχνολογίας, όπως αυτό συνέβη περίπου 1.400
χρόνια μετά.
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Εικόνα 14. Ο «Μηχανισμός των Αντικυθήρων» και ομοίωμα του.

Αρχαία Μέτρα
Ο Ήρων στα έργα του Περί Μετρικών και Γεωμετρικά παρουσιάζει μια συνοπτική
θεώρηση των αρχαίων ελληνικών μέτρων και των διαδικασιών μέτρησης. Ο ίδιος
αναφέρει ότι «μικρότερο όλων (μέγεθος μήκους) είναι ο δάκτυλος που ονομάζεται και
μονάδα. Μερικές φορές και αυτός διαιρείται σε μισό, τρίτο και λοιπά» (Βασιλειάδου,
2006).
Και ακολουθεί ο ορισμός των υπολοίπων μέτρων:


παλάμη: 4 δάκτυλοι, λιχάς: 8 δάκτυλοι, σπιθαμή: 12 δάκτυλοι,



πους: 16 δάκτυλοι, πυγών: 20 δάκτυλοι, λιθικός πήχυς: 24 δάκτυλοι,



πήχυς: 32 δάκτυλοι, βήμα: 40 δάκτυλοι ή 10 παλάμες,



οργυιά: 4 πήχεις ή 24 παλάμες, άκαινα: 10 πόδες, πλαίθρον: 10 άκαινες,



στάδιον: 6 πλαίθρα, δίαυλος: 2 στάδια κλπ.

Μέτρα επιφάνειας:


πλάτος επί μήκος πέντε οργυιών: 1 λίτρα,



τετραγωνική παλάμη: 16 τετραγωνικοί δάκτυλοι,



τετραγωνική σπιθαμή: 144 τετραγωνικοί δάκτυλοι,



τετραγωνικός πους: 256 τετραγωνικοί δάκτυλοι.
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Μέτρα όγκου:


κυβικός πους: 4096 κυβικοί δάκτυλοι,



κυβικός πήχυς: 13824 κυβικοί δάκτυλοι.

Στη συνέχεια ο Ήρων επεκτείνει τα μέτρα του σε μέτρα βάρους (σταθμά) και μέτρα
χρηματικά που καθορίζουν νομισματική αξία (νομίσματα).


1 τάλαντο: 60 μναι, 1 μνα: 25 στατήρες, 1 στατήρας: 4 δραχμαί ή ολκαί,



1 δραχμή: 6 οβολοί, 1 οβολός: 8 χαλκοί.

Και:


1 λίτρο: 12 ουγγιές, 1 ουγγιά: 8 δραχμαί,



1 δραχμή: 3 γράμματα, 1 γράμμα: 2 οβολοί.
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2. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας-Επικοινωνίας στην ελληνική
εκπαίδευση

2.1. Η Πληροφορική στο ελληνικό σχολείο
Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών είναι
πλέον παρούσες σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής (οικονομικές,
επιστημονικές, πολιτιστικές, κοινωνικές). Για το λόγο αυτό, οι προσπάθειες για την
εισαγωγή και την ένταξη της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα ξεκίνησαν
ήδη από τη δεκαετία του 1970 και εντάθηκαν με την εμφάνιση των προσωπικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα εισήγαγαν την Πληροφορική και αργότερα τις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσω διαδικασιών που
εξελίχθηκαν σε διάφορες φάσεις και ακολουθώντας διαφορετικές παιδαγωγικές
προσεγγίσεις. Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις αποτελούν συνάρτηση πολλών
παραμέτρων που σχετίζονται: με τα αναλυτικά προγράμματα και το πλαίσιο
προγράμματος σπουδών, με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, με τους προς επίτευξη
διδακτικούς και γνωστικούς στόχους, με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές
συγκυρίες, με το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης (Κόμης, 2005).
Η εισαγωγή της πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση ξεκίνησε από τα ΤεχνικάΕπαγγελματικά, τα Πολυκλαδικά Λύκεια και τα Γυμνάσια, ενώ η Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και το Γενικό Λύκειο είχαν αγνοηθεί εντελώς. Στα πλαίσια αυτά
δημιουργήθηκε ο κλάδος πληροφορικής στα ΤΕΛ-ΕΠΛ (από τα μέσα της δεκαετίας
του ’80) και εντάχθηκε ένα μάθημα πληροφορικής στο γυμνάσιο (αρχές δεκαετίας
του ’90). Την περίοδο αυτή (μέσα της δεκαετίας του ’80) δεν υιοθετήθηκε η διεθνώς
καθιερωμένη πρακτική της προκαταρκτικής πειραματικής φάσης και στη συνέχεια
της γενίκευσης και της καθολικής εφαρμογής, με αποτέλεσμα την καθιέρωση εκ των
πραγμάτων ενός μοντέλου μαθήματος γενικών γνώσεων εναλφαβητισμού στους
υπολογιστές και όχι του υπολογιστή ως μέσου στήριξης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001).
Η αναγκαιότητα για την περεταίρω ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική σχολική
πραγματικότητα οδήγησε το 1997 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη σχεδίαση του
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“Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής” (ΕΠΠΣ), που αφορά την
εισαγωγή και ένταξη των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το πλαίσιο
αυτό επιδιώκει αφενός να οριοθετήσει έναν ενιαίο τρόπο θεώρησης της ένταξης των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και αφετέρου να δώσει απαντήσεις στα κύρια θέματα που αφορούν την
ένταξη των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα του ελληνικού σχολικού συστήματος (γενικό
πλαίσιο, προγράμματα σπουδών, μεθοδολογία διδασκαλίας, προδιαγραφές σχολικών
εργαστηρίων, κ.λπ.) (Κόμης, 2005).
Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών προβλέπει ότι ο μαθητής που τελειώνει
το δημοτικό σχολείο πρέπει να είναι σε θέση:
«να περιγράφει τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών (μνήμη,
επεξεργασία, περιφερειακά), να αναγνωρίζει την κεντρική μονάδα και τις βασικές
περιφερειακές συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής) του υπολογιστή,
να μπορεί να εξηγεί με απλά λόγια τη χρησιμότητά τους, να τις θέτει σε λειτουργία
και να τις χρησιμοποιεί, να εργάζεται με σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό
περιβάλλον εργασίας, να χρησιμοποιεί λογισμικό γενικής χρήσης για να εκφράζει τις
ιδέες του με πολλούς τρόπους και μέσα (χρησιμοποιώντας εικόνες, ήχους, κείμενα
κτλ.), να χρησιμοποιεί εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να
έχει κατακτήσει τις έννοιες της πλοήγησης σε ένα δίκτυο πληροφοριών και της
αλληλεπίδρασης με ένα πληροφορικό σύστημα, να αναζητεί πληροφορίες από απλές
βάσεις δεδομένων, να επικοινωνεί και να αναζητά πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον
παγκόσμιο ιστό πληροφοριών, να αναφέρει εφαρμογές της πληροφορικής στο
σύγχρονο κόσμο, να αντιλαμβάνεται τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και
το χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως ενιαίο σύστημα» (Π. Ι., 1997).
Μετεξέλιξη του ΕΠΠΣ αποτελεί το “Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών” (Π.Ι., 2003), οπότε και οι ΤΠΕ εντάσσονται πλήρως σε όλες τις βαθμίδες
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αφού μάλιστα περιγράφονται με σαφήνεια οι άξονες
γνωστικού περιεχομένου που προσεγγίζονται, καθώς και οι τρόποι για να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο. Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα, αφού αντιμετωπίζονται σαν γνωστικό αντικείμενο ίσης αξίας
με άλλα τέσσερα θεμελιώδη αντικείμενα, τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη
Περιβάλλοντος και τη Δημιουργία και Έκφραση. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο ειδικός
σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση
διαμορφώνεται ως εξής:
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«Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι να
εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή
και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου
διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας
και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους
δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού
λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία
της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον,
υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Σκοπός είναι
ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους» (ΔΕΠΠΣ, Π.Ι., 2003).

2.2. Η Ρομποτική στην εκπαίδευση
2.2.1. Εκπαιδευτική Ρομποτική και θεωρίες μάθησης
Εδώ και πολλές δεκαετίες, τα ρομπότ αποτελούν μέρος του σύγχρονου τεχνολογικού
κόσμου βοηθώντας ή υποκαθιστώντας πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα
ρομπότ

είναι

αυτοκατευθυνόμενες

ηλεκτρομηχανικές

συσκευές

που

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και την επιστημονική έρευνα για την επίτευξη
συγκεκριμένων εργασιών.
Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα ρομπότ σε τρεις κατηγορίες: τα κλασικά αυτόματα
ρομπότ, που είναι συστήματα διαρθρωμένων μηχανικών συνθετικών μερών που
εκτελούν συγκεκριμένες προ-προγραμματισμένες κινήσεις, τα προγραμματιζόμενα
ρομπότ, η κίνηση των οποίων υπακούει σε ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι
καθορίζονται από το χρήστη και οι «μετασχηματιστές» ρομπότ, των οποίων ο
προγραμματισμός μετατίθεται από τη λογική στη μηχανική.
Έτσι, ανάλογα με τον τύπο του ρομπότ, το παιδί το χειρίζεται σαν μια μαριονέτα και
αποτυπώνει σε προφορικό λόγο τις πράξεις του (χειροκίνητη χρησιμοποίηση), το
κατευθύνει από απόσταση με τη βοήθεια ενός τιμονιού (αναλογικός χειρισμός) ή
προγραμματίζει τις κινήσεις του στο πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή (λογικός
χειρισμός με τη χρήση μια κωδικοποιημένης γλώσσας) (Κόμης, 2005).
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Η εκπαιδευτική ρομποτική εμφανίστηκε στο πλαίσιο της χρήσης των τεχνολογιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία και γνώρισε σημαντική εξέλιξη κυρίως μέσα από το
παιδαγωγικό ρεύμα της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Ως παιδαγωγική
προσέγγιση εγγράφεται στο πλαίσιο του κλασικού εποικοδομισμού (constructivism)
και ειδικότερα του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism), όπως
αναπτύχθηκε από τον Papert (Τσοβόλας & Κόμης, 2008). Η εποικοδομητική
(constructivist) αντίληψη για το φαινόμενο της μάθησης υποστηρίζει ότι το
μαθησιακό

περιβάλλον

θα

πρέπει

να

παρέχει

αυθεντικές δραστηριότητες

ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό
κόσμο,

να

ενθαρρύνει

την

έκφραση

και

μαθησιακή διαδικασία και να υποστηρίζει

την

προσωπική

εμπλοκή

στη

την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η μάθηση είναι μια ενεργή διαδικασία κατά την
οποία οι μαθητές μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους (φυσικό και
κοινωνικό) εκφράζουν τις ιδέες τους, ελέγχουν την ορθότητα των ερμηνευτικών
σχημάτων που χρησιμοποιούν, τροποποιούν και εξελίσσουν τα νοητικά τους μοντέλα
(Φράγκου & Παπανικολάου, 2010).
Επιπλέον ο κατασκευαστικός εποικοδομισμός (constructionism) υποστηρίζει ότι οι
μαθητευόμενοι οικοδομούν πιο αποτελεσματικά τη γνώση όταν εμπλέκονται ενεργά
στη σχεδίαση και κατασκευή (χειρωνακτική και ψηφιακή) πραγματικών αντικειμένων
που έχουν νόημα για τους ίδιους. Η ιδέα αυτή «μαθαίνω κατασκευάζοντας» (learning
by making ή learning by design) αποτελεί και τον πυρήνα γύρω από τον οποίο
αναπτύχθηκε ο κατασκευαστικός εποικοδομισμός (constructionism), ο οποίος
αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία ικανού να προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές τόσο στον τρόπο με τον οποίο
διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί όσο και στον τρόπο με τον οποίον μαθαίνουν οι μαθητές.
Κύρια χαρακτηριστικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελούν ο ισχυρά πειραματικός
και διερευνητικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται. Οι
κατασκευές και η αλληλεπίδραση των μαθητών με αυτές προσφέρει άμεση
ανατροφοδότηση. Επομένως οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν την
γνώση μέσα από πειραματικές διαδικασίες και να λειτουργήσουν ως «πραγματικοί
επιστήμονες». Διατυπώνουν υποθέσεις, παρατηρούν, αξιολογούν, διατυπώνουν
συμπεράσματα.
Σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον ο μαθητής έχει κεντρικό ρόλο. Οι μαθητές
συμμετέχουν ενεργά σε όλες φάσεις της διδασκαλίας: στην επιλογή των θεμάτων,
39

στην έρευνα και αναζήτηση λύσεων, στην αξιολόγηση. Ο ρυθμός με τον οποίο
εξελίσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία, οι βελτιώσεις και οι τροποποιήσεις της
εργασίας, το τελικό αποτέλεσμα είναι ευθύνη των μαθητών που συμμετέχουν. Ο
υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης του μαθητή με την κατασκευή καθώς και ο
παιγνιώδης χαρακτήρας της όλης δραστηριότητας εξασφαλίζει μεγάλο βαθμό
κινητοποίησης των μαθητών και διατηρεί το ενδιαφέρον τους καθ’ όλη τη διάρκεια
της εργασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να προσφέρει κατάλληλη υποστήριξη
σε όσους τη χρειάζονται, να καθοδηγεί τους μαθητές στο σημαντικό και να
αναδεικνύει τα σημεία που δείχνουν την εξέλιξη του έργου.
Τόσο

η

προσέγγιση

του

εποικοδομισμού

όσο

και

η

προσέγγιση

του

κατασκευαστικού εποικοδομισμού δίνουν έμφαση στην αξία της συνεργασίας των
μαθητών στο πλαίσιο μιας μικρής ομάδας αλλά και στο πλαίσιο της τάξης. Η
συνεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της γνωστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του
εποικοδομισμού (Φράγκου & Παπανικολάου, 2010).

2.2.2. Βασικά χαρακτηριστικά της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής ρομποτικής αποτελεί το προγραμματιζόμενο
ρομπότ, οντότητα που είναι προικισμένη με αυτονομία, ικανή να εκπληρώσει
συγκεκριμένες εκ των προτέρων ενέργειες μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου ως ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δομών στα παιδιά. Δεν πρέπει
όμως να παραγνωρίσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει για την κατανόηση και την
αφομοίωση τεχνικών γνώσεων. Επίσης το ρομπότ, με τον ανθρωπομορφικό του
χαρακτήρα, αποτελεί ένα ισχυρό τεχνικό αντικείμενο που θα επιτρέψει στα παιδιά να
συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το άτομο.
Οι βασικοί στόχοι της προσέγγισης αυτής, που υπερασπίζεται τη χρήση της
ρομποτικής για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι:
α. Η επίλυση προβλημάτων μέσω χειρισμού και κατασκευών πραγματικών και
ιδεατών αντικειμένων.
β. Ο φορμαλισμός της σκέψης (με τη χρήση εντολών στο πλαίσιο μιας γλώσσας
προγραμματισμού για το χειρισμό αυτομάτων).
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γ. Η κοινωνικοποίηση (ανθρώπινη συνεργασία, αλληλεπίδραση και προώθηση της
σκέψης μέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων).
δ. Η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά
αντικείμενα και συνεπώς η προώθηση της διεπιστημονικής και της διαθεματικής
προσέγγισης (Κόμης, 2005).
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής διακρίνονται τρεις τουλάχιστον
επιμέρους παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Μια πρώτη προσέγγιση συνδέεται άμεσα με
την ανάπτυξη και την περιγραφή τεχνικών καταστάσεων με τη βοήθεια γλωσσών
εντολών, όπως οι τυπικές γλώσσες προγραμματισμού και αντιστοιχεί στo πλαίσιο της
λεγόμενης Τεχνολογίας Ελέγχου.
Μια δεύτερη παιδαγωγική προσέγγιση έρχεται απευθείας από την παιδαγωγική
παράδοση της Logo, με τη δημιουργία ποικίλων μικρόκοσμων, που απαιτούν ύπαρξη
αυτομάτων με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την προγραμματιζόμενη «χελώνα»
εδάφους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μέσα σε διάφορες παιδαγωγικές καταστάσεις με
σημασία και νόημα για τους μαθητές.
Μια τρίτη προσέγγιση αφορά στη χρήση της παιδαγωγικής ρομποτικής ως ενός
εναλλακτικού τρόπου εκμάθησης του προγραμματισμού κάτω από το πρίσμα της
ανάπτυξης της οργάνωσης της σκέψης μέσω πρόβλεψης για τη μετακίνηση
αντικειμένων μέσα στο χώρο (Κόμης, 2004).
Η ρομποτική αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη η οποία συνδυάζει στοιχεία
ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης
της ανθρώπινης συμπεριφοράς κλπ. Παράλληλα οι πρώτες ολοκληρωμένες
εφαρμογές της εμφανίζονται σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η αεροπλοΐα,
επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας.
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εξοικειωμένοι σε σημαντικό βαθμό με τις νέες
τεχνολογίες, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική και δηλώνουν
ενθουσιασμένοι όταν έρχονται σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής. Σε προηγμένες
χώρες εδώ και μια δεκαετία η ρομποτική χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο
για τη διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών και την ενίσχυση της συνεργασίας
και της διαθεματικότητας.
Το γεγονός ότι το μέσο κόστος απόκτησης μίας ρομποτικής συσκευής από πλευράς
υλικού (hardware) μειώνεται ραγδαία, σε συνδυασμό με τη ανάπτυξη νέων εργαλείων
λογισμικού (software) ικανών να προσομοιώσουν εφαρμογές ρομποτικής σε
εικονικούς κόσμους και να αποδεσμεύουν το υλικό από τη φάση του σχεδιασμού,
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καθιστούν σαφές ότι η ρομποτική διανύει μία περίοδο που την καθιστά πιο προσιτή
από ποτέ. Στην χώρα μας η διδασκαλία της ρομποτικής και η χρήση των εφαρμογών
της στην εκπαίδευση περιορίζεται κυρίως σε συγκεκριμένα μαθήματα Τμημάτων
Πανεπιστημίων, ενώ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει
καμία οργανωμένη προσπάθεια από πλευράς Πολιτείας.
Ένα μεγάλο φάσμα πειραμάτων που καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα μπορεί
να εκτελεστεί με την βοήθεια των ρομποτικών κατασκευών ενώ παράλληλα τα παιδιά
μπορούν να μυηθούν στον προγραμματισμό. Η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η
έκφραση των μαθητών πάνω στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων από τον
πραγματικό κόσμο μπορεί να επιτύχει την πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου.
Ο προγραμματισμός, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, η εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογίες συνδέονται μέσω ενός πλαισίου που φαντάζει στα παιδιά ως παιχνίδι.
Σε κάθε περίπτωση, η ενασχόληση με τη ρομποτική ενέχει δύο ειδών
δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική.
Ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με
τον προγραμματισμό σε άλλες συνθήκες ή καταστάσεις γιατί ταυτίζεται με την
απόδοση συμπεριφοράς σε μια τεχνητή κατασκευή. Η τεχνητή κατασκευή
δημιουργείται από τους μαθητές αξιοποιώντας ένα σύνολο δομικών υλικών, όπως για
παράδειγμα τα Lego Mindstorms. Μπορεί να διαθέτει αισθητήρες για να
συλλαμβάνει συμβάντα ή καταστάσεις του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, απόσταση
από εμπόδιο, ένταση φωτός, επαφή με άλλα αντικείμενα, κλπ.). Μπορεί επίσης να
διαθέτει μηχανισμό κίνησης (μοτέρ) που θέτει σε κίνηση ολόκληρη την κατασκευή ή
ένα τμήμα της. Μια τυπική συμπεριφορά της ρομποτικής κατασκευής είναι η
αντίδραση σε ένα πιθανό ερέθισμα. Αυτή η ιδιαιτερότητα στον προγραμματισμό των
ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους
μαθητές με τα εξής χαρακτηριστικά (Μπόκος, 2014):
α. Είναι έντονα παρακινητικό και συνεπώς παράγοντας υψίστης σημασίας για τη
διδακτική.
β. Ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής-πλάνης που είναι στρατηγική οικεία στους μαθητές
του δημοτικού.
γ. Αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και λύσεις και όχι μια και μοναδική σωστή
λύση αφού μια συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί με πολλούς τρόπους.
δ.

Υποστηρίζει

μεταγνωστικές

διεργασίες

μάθησης,

δεδομένου

ότι

η

προγραμματιστική δραστηριότητα οδηγεί στη συγκρότηση, την ανάλυση και την
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εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών. Αυτή η προσπάθεια έχει μεταγνωστικό
χαρακτήρα αφού μας αναγκάζει να σκεφτούμε πάνω στον τρόπο που σκεφτόμαστε
και ενεργούμε (Τσοβόλας & Κόμης, 2008).

2.2.3. Οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Η εμπειρία και οι σχετικές γνώσεις έχουν δημιουργήσει ένα όλο και περισσότερο
θετικό κλίμα εφαρμογής της Ρομποτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς μπορεί να
βοηθήσει στην αύξηση της ποιότητας της επιστημονικής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους των σχολείων. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι
η χρήση της ρομποτικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι μια αποτελεσματική
μέθοδος διδασκαλίας, όμως χρειάζεται περισσότερη έρευνα ώστε να δοθούν οι βάσεις
για την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών και στρατηγικών με σκοπό το
σχεδιασμό τέτοιων μαθησιακών περιβαλλόντων. Ερευνητές όπως ο Papert (1993)
υποστηρίζουν ότι εάν οι ασκήσεις ρομποτικής χρησιμοποιηθούν κατάλληλα έχουν τη
δυνατότητα να βελτιώσουν και να ενισχύσουν σημαντικά τη διδασκαλία.
Η ρομποτική τεχνολογία έχει γίνει ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο
αυξάνοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και
του προγραμματισμού (Καρατράντου κ.ά., 2005).
Η ρομποτική ως εκπαιδευτικό εργαλείο είναι πρωτίστως κατάλληλη για την
διδασκαλία των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της
πληροφορικής, αλλά μπορεί να συνδεθεί και με άλλα πεδία όπως η λογοτεχνία, το
θέατρο και οι τέχνες (Νικολός & Κόμης, 2010). Η ρομποτική αποτελεί αφενός μία
διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο
μαθητή να εμπλακεί με τη δράση και αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης και σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα για τη διδασκαλία
διαφόρων εννοιών όπως π.χ. στη Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης
της τριβής, μελέτη της σχέσης των δυνάμεων), στα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία
(αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων όπως
η περίμετρος), στην Ιστορία (με την κατασκευή ενός ρομπότ καταπέλτη όπως του
Αρχιμήδη, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας
εκείνης της εποχής καθώς και το έργο και την προσωπικότητα του Αρχιμήδη).
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Επίσης οι ρομποτικές κατασκευές μπορούν να αξιοποιηθούν και να γίνουν
αποτελεσματικότερες μέσα από διαθεματικές συνθετικές εργασίες μεγαλύτερης
διάρκειας. Και αυτό γιατί μία εκτεταμένη εργασία δίνει τη δυνατότητα επιλογής
θεμάτων που εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των
μαθητών, επιτρέπουν τη δημιουργική έκφραση, δημιουργούν ενδιαφέροντα
ερωτήματα και μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά από ομαδοσυνεργατικές
δράσεις (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2009).
Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο διδασκαλίας μεθόδων επίλυσης
προβλημάτων, αποτελώντας ταυτόχρονα μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα
ενασχόληση. Οι μαθητές τα αντιμετωπίζουν περισσότερο ως παιχνίδι, παρά ως
εργαλεία μάθησης καθώς η πλειοψηφία τους έχει «παίξει» με αυτά. Η πτυχή του
παιχνιδιού, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα θετικού κινήτρου και
παρώθησης κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κόμης, 2005).
Η εκπαιδευτική ρομποτική ενθαρρύνει επιπλέον τους μαθητές να ενταχθούν στη
διαδικασία μάθησης, ενώ πρόκειται για μία καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση.
Κατά την διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού των ρομπότ, οι μαθητές
προσλαμβάνουν βασικές γνώσεις πάνω στη μηχανική, τα μαθηματικά, και τις
τεχνολογίες υπολογιστών (Μπόκος, 2014 από Druin & Hendler, 2000, Arlegui et al,
2008).
Η ανάπτυξη του τεχνολογικού εγγραμματισμού αποτελεί ακόμη ένα όφελος της
χρήσης των τεχνολογιών ρομποτικής, αφού οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τον
τρόπο λειτουργίας των συσκευών αυτοματισμού που υπάρχουν στο περιβάλλον τους,
όταν οι ίδιοι έχουν προγραμματίσει και προσομοιώσει αντίστοιχες καταστάσεις στο
εργαστήριο του σχολείου τους (Νικολός κ.ά., 2011).
Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα
και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό τομέα
(κοινωνικοποίηση).
Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες
συνεργασίας, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα, τα κίνητρα των παιδιών και
τις δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή (Μπόκος, 2014 από Palumbo & Palumbo,
1993).

Πρόκειται

για

μια

εναλλακτική

προσέγγιση

διδασκαλίας

του

προγραμματισμού, η οποία στηρίζεται στη χρήση φυσικών μηχανικών μοντέλων, με
τα οποία οι μαθητές προσανατολίζονται ως πρώτο βήμα στην κατασκευή ενός
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ρομποτικού μηχανισμού και μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και αρκετούς
πειραματισμούς οδηγούνται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
Επιπλέον, η άμεση εμπειρία, ο πειραματισμός και η ενεργός συμμετοχή που
προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική ευνοούν την ανάπτυξη προβληματισμού και την
καλλιέργεια χαρακτηριστικών όπως η κριτική συμπεριφορά, η διορατικότητα, η
πρωτοτυπία και η δημιουργική σκέψη (Καγκάνη κ.ά., 2005).
Επίσης τα παιδιά μέσα από την ενασχόλησή τους με ρομποτικές δραστηριότητες και
εφαρμογές παίρνουν πρωτοβουλίες και συμμετέχουν ενεργά αντί να είναι παθητικοί
δέκτες γνώσης. Σε μια τέτοια διαδικασία δεν υπάρχει σωστός και λανθασμένος
τρόπος δράσης παρά μόνο συνεργατική μάθηση μέσω της επίλυσης πραγματικών
προβλημάτων. Σύμφωνα με τους Κυνηγό & Φράγκου (2000), τα παιδιά δουλεύοντας
συνεργατικά «…μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και ιδιαίτερα
αυτά που ακολουθούν τις αποτυχημένες προσπάθειες» και η ανάπτυξη της γνώσης
προκύπτει από την κοινωνική αλληλεπίδραση (Κούριας, 2008).
Τέλος, η εκπαιδευτική ρομποτική:


Ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η εκπαιδευτική ρομποτική
δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δράσουν ως επιστήμονες-εφευρέτες και να
ανακαλύψουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις.



Υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση και ενισχύει τη διερευνητική στάση των
μαθητών.



Παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων με προσωπικό
νόημα για τους ίδιους. Η γνώση που προκύπτει από προβληματικές
καταστάσεις δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν μία ισχυρή
εννοιολογική βάση για την ανακατασκευή των γνώσεών τους σε
μεταγενέστερο χρόνο.



Μέσα από την κατασκευή θέτει πραγματικά προβλήματα και παρέχει άμεση
ανατροφοδότηση.



Επιτρέπει την πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά
γνωστικά αντικείμενα (προώθηση της διεπιστημονικής και διαθεματικής
προσέγγισης).



Στηρίζεται στη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ατόμων και ομάδων και
στην προώθηση της σκέψης μέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών
συγκρούσεων.
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Υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση.



Διευκολύνει την εκμάθηση του προγραμματισμού.

2.3. Το εκπαιδευτικό πακέτο Lego Mindstorms
2.3.1. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες
Η ένταξη της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
έγινε εφικτή τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της εμφάνισης ειδικών κατασκευαστικών
πακέτων χαμηλού κόστους. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν μικροεπεξεργαστές,
αισθητήρες, κινητήρες που με τη βοήθεια δομικού υλικού μπορούν να συνθέσουν
ποικίλες ρομποτικές κατασκευές. Συνοδεύονται επίσης από το κατάλληλο λογισμικό,
που επιτρέπει τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς των κατασκευών αυτών. Τα
ρομπότ Lego αποτελούν προϊόν της γλώσσας προγραμματισμού Logo του Papert που
δημιουργήθηκε το 1960. Το εκπαιδευτικό λογισμικό Lego Mindstorms Education
NXT είναι ένα προϊόν της Lego το οποίο ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων «kit
3ης γενιάς» (Γεωργόπουλος, 2013).
Ένα κλασικό προγραμματιζόμενο σύνολο Lego περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία: έναν μικροϋπολογιστή, ο οποίος είναι ένα ειδικό τούβλο της Lego (ειδικό
προγραμματιζόμενο σύστημα με μνήμη), μια σειρά από τούβλα Lego για τη
δημιουργία μιας κατασκευής που θα περιέχει και τον μικροϋπολογιστή και ένα
λογισμικό με το οποίο προγραμματίζεται η κατασκευή (Κόμης, 2005).
Το NXT είναι ο εγκέφαλος ενός ρομπότ Mindstorms. Είναι ένα ευφυές, ελεγχόμενο
από υπολογιστή-τούβλο Lego που δίνει τη δυνατότητα σε ένα ρομπότ Mindstorms να
ζωντανέψει και να εκτελέσει τις διαφορετικές εργασίες. Μέσα στο τούβλομικροϋπολογιστή NXT βρίσκεται ένας αυτόνομος μικροεπεξεργαστής των 32 bit, ο
οποίος μπορεί να προγραμματιστεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ΝΧΤ
αποτελείται από τις εξής συσκευές εισόδου-εξόδου:


τρεις θύρες παραγωγής εξόδου για την ένωση των κινητήρων,



τέσσερις θύρες εισόδου για την ένωση των αισθητήρων,



μια θύρα USB για την επικοινωνία του ΝΧΤ με τον υπολογιστή προκειμένου
να φορτώσει τα προγράμματα από τον υπολογιστή στο NXT ή το αντίστροφο,
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οθόνη υγρών κρυστάλλων ανάλυσης 100x64 εικονοστοιχείων για απεικόνιση
βασικών λειτουργιών και μηνυμάτων,



τέσσερα πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες της συσκευής (Καγκάνη κ.ά.,
2005).

Εικόνα 15. ΝΧΤ κινητήρες και αισθητήρες

Το πακέτο Mindstorms NXT της Lego αποτελείται από τα παρακάτω είδη τεμαχίων:
τουβλάκια (bricks), πλακίδια (plates), δοκοί (beams), άξονες (axles), δακτύλιοι
(bushings), πιράκια (pegs), σύνδεσμοι (connectors), ρόδες (wheels), γρανάζια (gears),
ιμάντες και τροχαλίες (belts and pulleys), κινητήρες και λαμπτήρες (motors and
lamps), αισθητήρες (sensors) και καλώδια. Τα δομικά υλικά κατασκευάζονται με
υψηλό βαθμό ακρίβειας και αντοχής, για τη συναρμολόγηση ανθεκτικών
κατασκευών. Επίσης το βασικό σετ περιλαμβάνει και κάποια ηλεκτρονικά μέρη, τα
οποία δίνουν τη δυνατότητα σε ένα ρομπότ Mindstorms να ζωντανέψει και να
εκτελέσει διάφορες διαδικασίες.
Τα πλαστικά και ηλεκτρονικά κομμάτια μπορούν να συναρμολογηθούν και να
συνδεθούν με πολλούς τρόπους για την κατασκευή ποικίλων αντικειμένων όπως
ρομποτικά οχήματα, κτήρια, ακόμα και ρομπότ που κάνουν διάφορες εργασίες. Οι
κατασκευές στη συνέχεια μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και τα κομμάτια να
χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την κατασκευή άλλων αντικειμένων.
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Εικόνα 16. Δομικά Στοιχεία ΝΧΤ2.0

Εικόνα 17. Είσοδοι και Έξοδοι Κεντρικής Μονάδας
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Οι αισθητήρες παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ένα ρομπότ. Παρέχουν πληροφορίες
στον επεξεργαστή του ρομπότ για το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό
δραστηριοποιείται. Στη συνέχεια ο επεξεργαστής του ρομπότ αποφασίζει τι θα κάνει,
βασιζόμενος σε αυτές τις πληροφορίες και με βάση τις εντολές του προγράμματος
που του έχουν δοθεί. Στο πακέτο Lego Mindstorms συναντάμε 5 τύπους αισθητήρων:
α) Αισθητήρας αφής
Ο αισθητήρας αφής δίνει στο ρομπότ τη δυνατότητα να αποκτήσει την αίσθηση της
αφής. Με τον αισθητήρα αφής το ρομπότ είναι σε θέση να αντιληφθεί πότε έρχεται σε
επαφή ή σταματάει να έχει επαφή με κάποιο αντικείμενο από το πλησίον περιβάλλον
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Ο αισθητήρας αφής ανιχνεύει πότε πιέζεται από
κάτι και πότε απελευθερώνεται πάλι. Ο αισθητήρας αφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως χειριστήριο για να δίνουμε εντολές ελέγχου στο ρομπότ. Μπορεί δηλαδή να
χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης για τον έλεγχο μιας διαδικασίας ώστε αν τον
πατήσουμε χειροκίνητα, το ρομπότ να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο σύνολο εντολών.
Για παράδειγμα να κάνουμε το ρομπότ να κινηθεί, να μιλήσει κτλ. Ένα κινούμενο
όχημα ρομπότ μπορεί να αντιληφθεί πότε συγκρούεται με κάποιο εμπόδιο και να
εκτελεί τις κατάλληλες εντολές ώστε να μπορεί να το παρακάμψει.
β) Αισθητήρας ήχου
Ο αισθητήρας ήχου δίνει τη δυνατότητα στο ρομπότ να αποκτήσει μερικώς την
αίσθηση της ακοής. Ο αισθητήρας ήχου ανιχνεύει τη στάθμη ενός ήχου. Ο
αισθητήρας αυτός μπορεί να διακρίνει τη στάθμη ενός ηχητικού κύματος είτε σε
ντεσιμπέλ (dB) είτε σε προσαρμοσμένα ντεσιμπέλ (dBA).
Στο σύστημα μέτρησης ήχου dBA η στάθμη του ήχου μετριέται λαμβάνοντας υπόψη
και τις συχνότητες στις οποίες παράγεται αυτός και προσαρμόζοντας την σύμφωνα με
την ευαισθησία του αυτιού μας στις διάφορες αυτές συχνότητες. Πρόκειται για τους
ήχους όπως τους αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί. Από την άλλη, στο σύστημα
μέτρησης ήχου dB η στάθμη του ήχου μετριέται αντικειμενικά χωρίς να λαμβάνουμε
υπόψη την ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιού. Έτσι στην περίπτωση αυτή το ρομπότ
μπορεί να αντιληφθεί και ήχους με χαμηλές ή υψηλές συχνότητες που εμείς οι
άνθρωποι δεν μπορούμε να ακούσουμε.
γ) Αισθητήρας φωτός
Ο αισθητήρας φωτός είναι ένας από τους δύο αισθητήρες που δίνουν τη δυνατότητα
στο ρομπότ να αποκτήσει μερικώς την αίσθηση της όρασης (ο άλλος είναι ο
αισθητήρας υπερήχων). Με τον αισθητήρα φωτός το ρομπότ είναι σε θέση να
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ξεχωρίσει καταστάσεις ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι στο πλησίον περιβάλλον
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Ο νέος αισθητήρας φωτός διαθέτει μεγαλύτερη
ευαισθησία και επιτρέπει πιο ακριβείς μετρήσεις. Μπορεί να διαβάσει την ελαφριά
ένταση μέσα σε ένα δωμάτιο και να μετρήσει την ελαφριά ένταση των
χρωματισμένων επιφανειών.
δ) Αισθητήρας υπερήχων
Ο αισθητήρας υπερήχων είναι ο δεύτερος αισθητήρας που δίνει τη δυνατότητα στο
ρομπότ να αποκτήσει μερικώς την αίσθηση της όρασης. Με τον αισθητήρα υπερήχων
το ρομπότ είναι σε θέση όχι μόνο να ανιχνεύσει την ύπαρξη ενός αντικειμένου σε
κάποια απόσταση από αυτό αλλά και να διακρίνει την απόσταση στην οποία
βρίσκεται τοποθετημένο αυτό. Ο αισθητήρας υπερήχων μπορεί να μετρήσει την
απόσταση σε εκατοστόμετρα (cm) ή σε ίντσες (inches). Μπορεί να μετρήσει
αποστάσεις με μέγιστη τιμή τα 255 εκατοστόμετρα με ακρίβεια +/- 3 εκατοστά.
ε) Αισθητήρας περιστροφής
Στη σειρά NXT της Lego οι νέοι κινητήρες, με τους οποίους έρχεται εφοδιασμένη,
περιλαμβάνουν έναν ενσωματωμένο αισθητήρα περιστροφής ο οποίος μπορεί να
πληροφορήσει τον μικροεπεξεργαστή NXT ανά πάσα στιγμή, για την τρέχουσα θέση
περιστροφής των κινητήρων. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να μετρήσουν την
περιστροφή του κινητήρα σε μοίρες (degrees) ή πλήρεις περιστροφές με ακρίβεια +/1 μοίρα.

Εικόνα 18. Η σειρά εκπαιδευτικών ρομπότ Lego Mindstorms
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2.3.2. Πλεονεκτήματα του εκπαιδευτικού πακέτου Lego Mindstorms
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego
Mindstorms κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι πολλά. Πολλοί
είναι οι μαθητές που είναι εξοικειωμένοι με τα γνωστά τουβλάκια της Lego από
μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα να τα αντιμετωπίζουν περισσότερο ως παιχνίδι, παρά
ως εργαλεία μάθησης. Άλλωστε η φιλοσοφία σχεδίασης του εκπαιδευτικού υλικού
της Lego στηρίζεται στην άποψη ότι το παιδί πρέπει από μόνο του να οικοδομεί τη
γνώση και ειδικότερα στην άποψη ότι η μάθηση επέρχεται μέσα από το παιχνίδι
(Μπόκος, 2014 από Hussain at al., 2006).
Το πακέτο Lego Mindstorms περιλαμβάνει μία ποικιλία δομικών υλικών που δίνουν
τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών διαφορετικών τελικών κατασκευών και όχι
μόνο μιας κατασκευής, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης αισθητήρων. Ένα ρομπότ
NXT προσαρμόζεται εύκολα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία και
να καλύψει ένα μεγάλος εύρος θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.
Επίσης τα δομικά υλικά του πακέτου κατασκευάζονται με μεγάλο βαθμός αντοχής
και αξιοπιστίας για τη δημιουργία ανθεκτικών κατασκευών.
Η χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego Mindstorms δίνει τη δυνατότητα
υλοποίησης ρεαλιστικών σεναρίων (πχ. ένα όχημα που αντιδρά ανάλογα στους
φωτεινούς σηματοδότες). Η κατασκευή και ο προγραμματισμός φυσικών μοντέλων
βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν ιδέες και πληροφορίες που διδάσκονται
θεωρητικά με το φυσικό κόσμο. Τα φυσικά μοντέλα είναι ελκυστικά καθώς
προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση στα παιδιά σχετικά με την αποτελεσματικότητα
της προγραμματισμένης συμπεριφοράς της ρομποτικής τους κατασκευής.
Ακόμη, το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο προσφέρει ένα απλό γραφικό περιβάλλον
προγραμματισμού, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας προγραμματιζόμενων
«συμπεριφορών» για τις μηχανικές κατασκευές. Το λογισμικό έχει μια διαισθητική
διεπαφή «σύρε και άφησε» (drag and drop) και ένα γραφικό προγραμματιστικό
περιβάλλον που βασίζεται στη χρήση εικονιδίων, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή
προσιτή για έναν αρχάριο, αλλά και εξίσου δυναμική για έναν εξειδικευμένο χρήστη
και επομένως είναι κατάλληλο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κάθε εικονίδιοεντολής αντιστοιχεί σε μία φυσική οντότητα ή λειτουργία της ή ακόμα και σε ένα
σύνολο ενεργειών. Η ανάπτυξη προγραμμάτων µε τη χρήση εικονιδίων-εντολών
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απαλλάσσει τους μαθητές από την εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού και
την απομνημόνευση των συντακτικών της κανόνων (όπως

συμβαίνει

με τις

παραδοσιακές γλώσσες). Ο προγραμματιστής δε χρειάζεται να θυμάται καμιά εντολή.
Πρέπει μόνο να βάζει σε ορθή σειρά τις εικόνες που θα καθορίσουν τον τρόπο
κίνησης της κατασκευής του και τον τρόπο αντίδρασης με βάση τα σήματα που
λαμβάνουν οι αισθητήρες που ενδεχομένως έχει προσθέσει σε αυτή.
Το περιβάλλον των Lego Mindstorms είναι ένα περιβάλλον πλούσιο σε υλικά, το
οποίο διέπεται από τις Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης, σύμφωνα με τις οποίες οι
μαθητές δε μαθαίνουν απλώς γεγονότα, εξισώσεις και τεχνικές αλλά μαθαίνουν να
σκέπτονται με κριτικό και συστηματικό τρόπο για να λύσουν ένα πρόβλημα
(Ελευθεριώτη κ.ά., 2010).
Επίσης το πακέτο των Lego Mindstorms μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εισαγωγή αρχάριων μαθητών στην εκμάθηση του προγραμματισμού καθώς το
λογισμικό έχει ενσωματωμένο έναν εύχρηστο ρομποτικό οδηγό ο οποίος παρουσιάζει
βήμα-βήμα

την

κατασκευή

και

τον

προγραμματισμό ρομπότ

με

διάφορα

παραδείγματα, μέσα από εικόνες και βίντεο.
Τέλος, το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο για τη
διεξαγωγή της συνεργατικής μάθησης αφού η ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας
καθιστά αναγκαία τη συνεννόηση και την αλληλοστήριξη των παιδιών που
εναλλάσσονται στους ρόλους των προγραμματιστών και των κατασκευαστών.
Συμβάλει ακόμη στην ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων αφού προωθεί τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών μέσα από τις διάφορες κατασκευές,
στην ανάπτυξη χειριστικών δεξιοτήτων μέσα από την κατασκευή των μοντέλων αλλά
και στην ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων (Κορρές, 2008).

2.3.3. Μειονεκτήματα του εκπαιδευτικού πακέτου Lego Mindstorms
Τα βασικά μειονεκτήματα της χρήσης του πακέτου Lego Mindstorms στην
εκπαίδευση είναι τα ακόλουθα:
α) Υψηλό κόστος
Ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών μονάδων με τα Lego Mindstorms συνεπάγεται
αρκετά υψηλό κόστος. Απαιτείται η αγορά ενός επαρκή αριθμού εκπαιδευτικών σετ
Lego Mindstorms καθώς και κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη εργαστηρίου
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ρομποτικής με πάγκους εργασίας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύνδεση στο Internet
και αρκετό ελεύθερο χώρο.
β) Φυσικοί περιορισμοί του υλικού
Οι κινήσεις ενός ρομποτικού μοντέλου δεν είναι πάντα ακριβείς. Αυτό μπορεί να
οφείλεται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το ρομπότ πχ. ένα ρομπότ που
παρεκκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία του εξαιτίας κάποιου εμποδίου, λόγω
τριβής κ.α. Επίσης, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται συχνά
κ.λ.π.
γ) Χρονικοί περιορισμοί
Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής απαιτούν περισσότερο διδακτικό
χρόνο από αυτόν που συνήθως προβλέπουν τα σχολικά ωρολόγια προγράμματα. Η
διδασκαλία με τη χρήση Lego Mindstorms είναι χρονοβόρα τόσο για τη διεξαγωγή
της διδασκαλίας όσο και για την οργάνωσή της. Ο εκπαιδευτικός σε πρώτη φάση θα
πρέπει να αφιερώσει κάποιες ώρες διδασκαλίας για την εξοικείωση των παιδιών με το
υλικό και το λογισμικό Lego Mindstorms. Επίσης, θα πρέπει να οργανώσει
κατάλληλα τη διδασκαλία του με φύλλα εργασίας και άλλο κατάλληλο
υποστηρικτικό υλικό καθώς και να προετοιμάσει κατάλληλα το χώρο του
εργαστηρίου. Το μεγάλο πλήθος συγκεκριμένων μικρών εξαρτημάτων αυξάνει
το χρόνο οργάνωσης και διατήρησης. Τέλος, ο μαθητής πρέπει να έχει στη διάθεσή
του το χρόνο που χρειάζεται για να δουλέψει σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς
μάθησης ώστε να επιτευχθεί η μάθησή του.

2.4. Πακέτα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Περιπλανητές– Roamers
Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής αναφέρονται συχνά και ως χελώνες εδάφους
(floor turtles). Πρόκειται για υλικές υλοποιήσεις της χελώνας που έχουν την
δυνατότητα να δέχονται απλές εντολές προσανατολισμού (εµπρός ένα βήμα, πίσω
ένα βήμα). Συχνά οι περιπλανητές διαθέτουν τη δυνατότητα να αφήνουν ίχνος κατά
την μετακίνηση τους µε τη βοήθεια μαρκαδόρων. Οι περιπλανητές παίρνουν στην
πράξη διάφορες μορφές όπως µέλισσες, ρομπότ κλπ. Οι δραστηριότητες που
υλοποιούνται συνήθως σε τέτοια συστήματα περιλαμβάνουν: την έξοδο του
περιπλανητή από λαβύρινθο που μπορεί να είναι ζωγραφισμένος σε κάποιο χαλί ή και
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να δημιουργείται από εμπόδια (π.χ. φελιζόλ), μετακίνηση από σημείο σε σημείο, κ.α.
Εκτός από την ευκολία της χρήσης και της διαχείρισης, οι περιπλανητές είναι
δημοφιλείς λόγω της συμβατότητάς τους µε το πρόγραμμα σπουδών και ειδικότερα
µε τις έννοιες του προσανατολισμού (εµπρός, πίσω, δεξιά αριστερά), της απόστασης
(μακριά, κοντά) και της μέτρησης (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2006).
Ένα από τα πιο δημοφιλή προγραμματιζόμενα παιχνίδια είναι το Bee-Bot, ένα
ρομπότ-χελώνα, του οποίου ο έλεγχος βασίζεται στις αρχές προγραμματισμού της
γλώσσας Logo. Ο μαθητής μπορεί να προγραμματίσει μια διαδρομή με σκοπό το
ρομπότ να την ακολουθήσει σε ένα δάπεδο. Το Bee-Bot έχει το σχήμα και τα
χρώματα της μέλισσας.

Εικόνα 19. Το ρομπότ δαπέδου Bee-Bot

Άλλο προγραμματιζόμενο παιχνίδι είναι το Classic Roamer, προϊόν της εταιρείας
Valiant, το οποίο επίσης βασίζεται στις ιδέες της Logo και χρησιμοποιείται σε πολλές
χώρες σε ευρύ πλήθος διδακτικών αντικειμένων.
Το Classic Roamer μπορεί να κινείται προς τα εμπρός και πίσω, να στρίβει αριστερά
και δεξιά, να περιμένει και να παράγει ήχους. Για κάθε μια από τις παραπάνω
λειτουργίες υπάρχει ένα αντίστοιχο πλήκτρο και μια σειρά από αριθμητικά πλήκτρα
στην κορυφή του ρομπότ. Η διαφορά με το Bee-Bot είναι πως ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει την εισαγωγή αριθμητικών παραμέτρων για τις εντολές κίνησης, δηλώνοντας
την απόσταση στην οποία θέλει να κινηθεί το ρομπότ ή τη γωνία κατά την οποία
επιθυμεί να περιστραφεί (Μπόκος, 2014).
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Εικόνα 20. Το ρομπότ Classic-Roamer

Λογισµικοί περιπλανητές
Οι

λογισµικοί

περιπλανητές

δημιουργούνται

ως

προσομοιώσεις

φυσικών

περιπλανητών µε ένα πρόγραμμα σε Η/Υ. Τον περιπλανητή υποκαθιστά µια
λογισµική οντότητα που απεικονίζεται µε διάφορες μορφές όπως χελώνα, όχημα κλπ.
Τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν σταδιακή απομάκρυνση των παιδιών από τις
χελώνες εδάφους προς την τυπική LOGO. Το βασικό πλεονέκτημα της άμεσης
παροχής

µη

λεκτικής

πληροφορίας

ανάδρασης

παραμένει.

Οι

λογισµικοί

περιπλανητές καλύπτουν το διάστημα μεταξύ των παιδιών που έχουν μάθει γραφή και
ανάγνωση και των παιδιών που δεν γνωρίζουν ή είναι στην διαδικασία της
κατάκτησης των βασικών αυτών δεξιοτήτων (ηλικίες 5-7 ετών).
Περιβάλλοντα προγραμματισμού LOGO
Πρόκειται για περιβάλλοντα που ακολουθούν βασικά το συνηθισμένο πρότυπο
προγραμματισμού σε LOGO. Διαθέτουν επεξεργαστή κειμένου για τη σύνταξη των
προγραμμάτων και µια οθόνη-παράθυρο για την προβολή της εκτέλεσης των
προγραμμάτων. Τα περιβάλλοντα αυτά μπορούν να είναι αρκετά λιτά όπως τα
δωρεάν διαθέσιμα KTurtle και MSWLogo. Υπάρχουν όμως και εκδόσεις
εμπλουτισμένες µε χαρακτηριστικά και εργαλεία δημιουργίας και έρευνας που
χρησιμοποιούν τον προγραμματισμό ως δεξιότητα κλειδί για μάθηση. Βασικός
αντιπρόσωπος της κατηγορίας είναι το περιβάλλον MicroWorlds της LCSI στις
διάφορες εκδόσεις του µε τρέχουσα την ΕΧ. Το συγκεκριμένο περιβάλλον στην
έκδοση Pro του 1999, εξελληνίστηκε το 2001 στα πλαίσια του προγράμματος Κίρκη
και έχει διανεμηθεί στα Δημοτικά σχολεία.
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Γενικευμένοι χελονόκοσμοι για τη διδασκαλία διαφόρων Γλωσσών
Η ιδέα της εισαγωγής στον προγραμματισμό µέσω της χελώνας και του κόσμου της
που παρέχει άμεση οπτική ανάδραση και επιτρέπει τον σχεδιασμό ποικιλίας
δραστηριοτήτων εκτός των συνηθισμένων μαθηματικών προβλημάτων που
χρησιμοποιούνται συνήθως στην εισαγωγή στον προγραμματισμό, ενέπνευσε το 1981
τον Richard Pattis ώστε να επινοήσει το περιβάλλον «Karel the robot». Το
περιβάλλον Κarel περιλαμβάνει ένα ρομπότ (γενίκευση της χελώνας), µε δυνατότητες
ελαφρώς περισσότερες από αυτές της χελώνας, το οποίο «ζει» μέσα σε ένα
μικρόκοσμο (δομημένο ως ορθογώνια ρυμοτομημένη περιοχή) και διαμορφούμενο ως
ένα βαθμό από εμπόδια και άλλα απλά αντικείμενα (π.χ. ηχητικοί σηματοδότεςbeepers). Ο υποψήφιος προγραμματιστής επικοινωνεί µε τον Karel µέσω κάποιας
γλώσσας προγραμματισμού. Στην αρχική έκδοση, η γλώσσα αυτή ήταν η Pascal η
οποία

την

εποχή

εκείνη

θεωρούνταν

πρόσφορη

για

εκπαίδευση

στον

προγραμματισμό.
Ως φυσική εξέλιξη και προσαρμογή του Karel εμφανίσθηκαν παρόμοια
περιβάλλοντα για να καλύψουν τις ανάγκες νέων υποδειγμάτων προγραμματισμού
που διαδέχθηκαν το δομημένο διαδικαστικό (imperative) προγραμματισμό που
πρεσβεύει η PASCAL.
Ρομπότ που συνδυάζονται με βοηθητικό προγραμματιστικό περιβάλλον
Οι χελώνες εδάφους, οι διάφορες LOGO και o Karel έχουν ως βασικό κοινό
στοιχείο την ύπαρξη ενός ρομπότ προκαθορισμένων και περιορισμένων δυνατοτήτων
που επικοινωνεί µε τον χρήστη µε µια γλώσσα προγραμματισμού. Με την πάροδο
όμως των ετών εμφανίστηκαν υλοποιήσεις ρομπότ με φυσική υπόσταση που
συνδυάζονται με βοηθητικό λογισμικό. Αυτά περιλαμβάνουν συνήθως κάποιο
προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή-μικροεπεξεργαστή συνδεμένο µε εισόδους και
εξόδους σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, ο οποίος είναι δυνατό να
προγραμματιστεί µε κάποιο περιβάλλον προγραμματισμού σε Η/Υ. Το πρόγραμμα
μεταφέρεται από τον Η/Υ στον μικροελεγκτή και μπορεί να εκτελείται αυτόνομα
μέχρι την εγκατάσταση νέου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής
αποτελεί η σειρά εκπαιδευτικών ρομπότ LEGO Mindstorms της εταιρίας Lego
(Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2006).
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2.5. Έρευνες και μελέτες με χρήση συστημάτων Ρομποτικής στην
εκπαίδευση
Τα συστήματα ρομποτικής προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ερευνητών και σήμερα
βρίσκουμε πληθώρα μελετών που αφορούν τη χρήση της ρομποτικής στην
εκπαίδευση. Με δεδομένο πως δεν υπάρχει σε καμιά χώρα αντίστοιχο αυτοτελές
μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι
εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές βρήκαν πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να την
εντάξουν στο πρόγραμμα των σχολείων.
Η πρώτη Ελληνική εμπειρία
Μια πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό χώρο βρίσκουμε στην Πολυτεχνική Σχολή
Θεσσαλονίκης όπου οι Φαχαντίδης κ.ά. μελέτησαν τον τηλεχειρισμό ενός
πραγματικού ρομποτικού βραχίονα (PUMA 761 της Unimation). Στα πλαίσια της
μελέτης και ανάπτυξης διαμοιράσιμων διδακτικών πόρων η ομάδα ανάπτυξε ένα
πραγματικό σύστημα, που προσφέρει ως διαμοιράσιμο διδακτικό πόρο την
καθοδήγηση και λειτουργία ενός αυτόματου ρομποτικού βραχίονα, με 6 βαθμούς
ελευθερίας, πραγματικού μεγέθους. Φαίνεται κατάλληλο τόσο για επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών όσο και για εργασίες των μαθητών, ειδικά της τεχνικής εκπαίδευσης.
Η λειτουργία του δεν περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά είναι
γενικής χρήσης και συναντάται σε μεγάλη γκάμα ρομποτικών εφαρμογών όπως
μεταφοράς και μετακίνησης, συναρμολόγησης, παρακολούθησης επιφάνειας,
εφαρμογής δύναμης, επιφανειακής κατεργασίας, γραφής, βαφής κ.α. Το ρομπότ
καθοδηγείται μέσα από ένα σύνολο εντολών οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν είτε
άμεσα, είτε έμμεσα, δηλαδή με τη μορφή προγράμματος. Έτσι ο μαθητής έχει τη
δυνατότητα να εκτελέσει ένα πρόγραμμα και ο βραχίονας να υλοποιήσει μια
ορισμένη εκ των προτέρων σειρά εργασιών (μικρόκοσμος έμμεσης διαχείρισης) ή να
εκτελέσει ένα πρόγραμμα που του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει και να
προγραμματίζει κάθε κίνηση του βραχίονα (μικρόκοσμος άμεσης διαχείρισης).
Επίσης μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από προγράμματα που το καθένα γράφτηκε
έτσι ώστε να αποτελεί μια απλοποιημένη για τον μαθητή εντολή κίνησης του ρομπότ
και όλα μαζί να συνθέτουν μια απλή γλώσσα προγραμματισμού.
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Σύμφωνα με το σκεπτικό της ομάδας αυτής: η δυνατότητα του συστήματος να
εκτελεί ποικιλία διαφορετικών εργασιών, με αντίστοιχα εποπτικά αντικείμενα, οδηγεί
σε πιο ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών των ρομποτικών βραχιόνων στη
βιομηχανία, ενώ η επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο θα παρείχε περιορισμένο αριθμό
εφαρμογών. Με αυτόν τον μικρόκοσμο ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στο χειρισμό
και στην εκτέλεση των εργασιών, λαμβάνοντας άμεση γνώση της ευελιξίας, της
ταχύτητας και της ακρίβειας που παρέχει στην παραγωγική διαδικασία η ρομποτική.
Επίσης η ρομποτική ως αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας συμβάλλει τα μέγιστα στον
τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών και στην ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων.
Εκτός από τη συμβολή της ως γνωστικού αντικειμένου, η ρομποτική λόγω της φύσης
της - δεν είναι μία επιστήμη, αλλά συμβολή πολλών επιστημών - έχει να δώσει πολύ
περισσότερα ως γνωστικό μέσο και διερευνητικό εργαλείο της μάθησης. Προσφέρει
στους μαθητές τη δυνατότητα διερεύνησης πραγματικών καταστάσεων και
διευκολύνει την ανάπτυξη δημιουργικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Βοηθά στην
απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων, την
αναγωγή των σύνθετων προβλημάτων σε απλά και την ανακάλυψη ότι μια διαδικασία
λύσης δεν είναι μοναδική. Αποτελεί ένα ανοιχτό μικρόκοσμο όπου δεν υπάρχει
προκαθορισμένο σενάριο δράσης του χρήστη, αλλά ο μαθητής αφήνεται να
δημιουργήσει αυτόβουλα και να διαχειριστεί τις οντότητες, αναπτύσσοντας μεθοδικό
και επιστημονικό τρόπο σκέψης, ωθεί τον μαθητή στη συνεργασία και την
αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του και το δάσκαλο, αφού αντιμετωπίζει
προβλήματα που δεν λύνονται με την απλή γνώση μία πληροφορίας. Το ρομπότ
αντιδρά στις εντολές του χρήστη και επομένως το σφάλμα ή η επιτυχία των εντολών
είναι αμέσως ορατή συμβάλλοντας στην αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Οι εντολές
κίνησης και περιστροφής του ρομπότ και των αντικειμένων που χειρίζεται στον
τρισδιάστατο χώρο, αυξάνει στο μαθητή την ικανότητα αντίληψης του χώρου
(Τσοβόλας, 2006).
Η Χιλιανή εμπειρία
Μια άλλη προσπάθεια έρχεται από τη Χιλή. Η Χιλιανή εμπειρία έχει ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον όχι τόσο γιατί η χώρα είναι αναπτυσσόμενη αλλά γιατί η ρομποτική
απουσιάζει παντελώς από το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης και ούτε είναι
διαδεδομένη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στο Πανεπιστήμιο Santiago της Χιλής
μέσα

από

τις

δραστηριότητες

του

τμήματος

Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων
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διαπιστώθηκε αρχικά το χαμηλό επίπεδο της χώρας τους σε θέματα τεχνολογίας και
το πόρισμα το εξάγουν από τα πολύ λίγα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται
και από τον χαμηλό αριθμό δημοσιεύσεων. Το Πανεπιστήμιο προκειμένου να
αντιστρέψει την κακή εικόνα της χώρας σε τεχνολογικά θέματα, σχεδίασε
δραστηριότητες για μαθητές, τόσο μέσα στα πλαίσια όσο και εκτός του αναλυτικού
προγράμματος με σκοπούς:
• τον τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών
• την επιμόρφωση των δασκάλων
• την προσέλκυση μελλοντικών φοιτητών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
τεχνολογία.
Αρχικά χρησιμοποιούσε υλικά (ηλεκτρολογικά στοιχεία προς σύνθεση κυκλωμάτων
ή συσκευών) που κατασκεύαζε το ίδιο το πανεπιστημιακό τμήμα. Στη συνέχεια
επεκτάθηκε στην εκπαιδευτική ρομποτική με πρώτη δραστηριότητα την εργασία με
το parallax και στη συνέχεια με το πακέτο legodacta.
Αξιοποίησε ακόμα και τις σχολικές εκδρομές, τα σαββατοκύριακα και κάποιες
καλοκαιρινές διακοπές και επειδή ο χρόνος επίσκεψης των μαθητών είναι σχετικά
μικρός δίνονταν στους μαθητές το υλικό να το διερευνήσουν και να εργαστούν με
αυτό στο σπίτι δημιουργώντας τις κατασκευές τους. Στα μαθήματα έλαβαν μέρος 700
μαθητές και 90 δάσκαλοι. Ήδη κάποια σχολεία αναπαράγουν τη γνώση που
απέκτησαν από τα μαθήματα αυτά σε μικρότερη κλίμακα στο χώρο τους και στο
μαθητικό δυναμικό τους.
Η Γαλλική εμπειρία
Στη Γαλλία η εκπαιδευτική ρομποτική επιστρατεύεται από το 1989 προκειμένου να
συνεισφέρει σε ένα καυτό θέμα της αγοράς: την επιμόρφωση των εργαζομένων σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς
προκειμένου να κρατήσουν την αγορά τους και η προσαρμογή επιβάλει και την
εξοικείωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τους αυτοματισμούς. Η
ρομποτική κρίθηκε η καταλληλότερη για εκπαίδευση πριν η επιχείρηση αναβαθμίσει
τον εξοπλισμό της με πιο σύγχρονο.
Σαν εργαλείο ελέγχου και προγραμματισμού των κατασκευών των επιμορφούμενων
επιλέχθηκε η logo. Στην πορεία αναδείχθηκε η ανάγκη βοηθητικού λογισμικού που
θα βοηθά τον επιμορφωτή. Ο βασικός λόγος είναι η μεγάλη ποικιλία αναγκών κάθε
ομάδας. Έτσι κατασκευάστηκε το βοηθητικό λογισμικό robotech που βοηθά τον
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επιμορφούμενο να ολοκληρώσει το έργο του οπότε ο επιμορφωτής έχει την ευχέρεια
να συντονίζει και να κατευθύνει τις διάφορες ομάδες. Η βοήθεια έγκειται στην δομή
και φύση του βοηθητικού λογισμικού που μπορεί να παρακολουθεί τη δραστηριότητα
των μελών και να δίνει κατάλληλη βοήθεια όταν χρειαστεί. Το λογισμικό αυτό
βρίσκεται σε έκδοση για απομακρυσμένη υποστήριξη (Δελή, 2011).
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3. Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας
3.1. Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας
Γενικός σκοπός
Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με την αρχαία ελληνική
τεχνολογία και τη προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέσα από την
αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών.
Επιμέρους στόχοι
Οι μαθητές θα πρέπει:


να γνωρίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας της ελληνιστικής εποχής κυρίως
μέσα από το έργο και τη ζωή του Ήρωνα του Αλεξανδρέα.



να γνωρίσουν το οδόμετρο του Ήρωνα και να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης
και λειτουργίας του.



να αναγνωρίσουν τη συμβολή των τεχνολογικών επιτευγμάτων της
αρχαιότητας στην καθημερινότητα των ανθρώπων.



να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της προσφοράς της αρχαίας ελληνικής
τεχνολογίας τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν.



να συγκρίνουν την αρχαία ελληνική τεχνολογία με τη σύγχρονη.



να κατανοήσουν τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στη σύγχρονη και αρχαία
τεχνολογία.



να έρθουν σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από το
εκπαιδευτικό πακέτο Lego Mindstorms.



να εξοικειωθούν με το ρομποτικό σύστημα Lego Mindstorms.
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3.2. Το δείγμα της έρευνας
Η συλλογή των δεδομένων έγινε τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2016. Τον
πληθυσμό της έρευνας αποτελούν μαθητές που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 20152016 σε δύο τμήματα της Τετάρτης Δημοτικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης.
Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα 39 μαθητές από τους οποίους οι 22 (53%) ήταν
αγόρια και τα 17 (47%) κορίτσια. Πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Δ1 φοιτούν 15
μαθητές (8 αγόρια και 7 κορίτσια) και στο τμήμα Δ2 φοιτούν 24 μαθητές (14 αγόρια
και 10 κορίτσια).

ΦΥΛΟ
ΑΓΟΡΙ

47%

ΚΟΡΙΤΣΙ

53%

3.3. Διαδικασία
Η εκπαιδευτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε ξεκίνησε το Μάιο και ολοκληρώθηκε
τον Ιούνιο του 2016. Διήρκεσε συνολικά 18 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε
μέσα στις τάξεις των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτή. Η διδακτική παρέμβαση
περιελάμβανε παρακολούθηση βίντεο, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και φύλλων
εργασίας και κατασκευή με τουβλάκια Lego Mindstorms. Για τη μελέτη και την
αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης αξιοποιήθηκε το
έντυπο υλικό (ερωτηματολόγια και φύλλα εργασίας) που χρησιμοποιήθηκε και στη
συνέχεια συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Επίσης για την
αξιολόγηση της παρέμβασης αξιοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις του ερευνητή στην
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τάξη στα πλαίσια της συμμετοχικής παρατήρησης καθώς και οι προφορικές
απαντήσεις των μαθητών που δόθηκαν στα πλαίσια της συζήτησης στο τέλος της
εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων, στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία
τους. Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Για
την ποιοτική ανάλυση έγινε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου (content analysis). Η
ποσοτική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια του «Στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές
επιστήμες (Spss)» και των υπολογιστικών φύλλων (Excel). Ως μονάδα ανάλυσης των
απαντήσεων επιλέξαμε το γενικό θέμα που αναπτύσσεται στην πρόταση, στην
παράγραφο ή σε ολόκληρο το κείμενο. «Ως θέμα εκλαμβάνεται κάθε ολοκληρωμένη
από συντακτική άποψη διατύπωση: πρόταση, ημιπερίοδος, παράγραφος ή
παράγραφοι, η οποία φέρει ολοκληρωμένο νόημα» (Λανδρίτση, 2007 από Μπονίδης,
2000). Ως μονάδα μέτρησης ορίστηκε ο μαθητής που δίνει κάθε φορά τη
συγκεκριμένη απάντηση, δηλαδή η ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων αφορά
αριθμό ατόμων που εκφράζουν μια δεδομένη άποψη. Για την αξιοπιστία των
κατηγοριών και υποκατηγοριών σε ό,τι αφορά την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου
τα ερωτηματολόγια δόθηκαν χωριστά σε δυο ερευνητές και στο τέλος έγινε σύγκριση
των αποτελεσμάτων (Τζάνη, 2005).

3.4. Σύνδεση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με το αναλυτικό
πρόγραμμα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αντικείμενο της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η
γνωριμία των μαθητών με την αρχαία ελληνική τεχνολογία και η προσέγγιση του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέσα από την αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών
και απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ Δημοτικού.
Το αντικείμενο της εκπαιδευτικής παρέμβασης συμβαδίζει πλήρως με το
περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας
της συγκεκριμένης τάξης και πιο συγκεκριμένα εντάσσεται στην 4η ενότητα η οποία
έχει τίτλο «Ελληνιστικά χρόνια: Οι διάδοχοι του Μ. Αλέξανδρου».
Αυτή η ενότητα αποτελείται από 4 επιμέρους κεφάλαια με τους παρακάτω τίτλους:
«Η αυτοκρατορία του Μ. Αλέξανδρου χωρίζεται», «Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της
Ηπείρου», «Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια» και «Οι τέχνες και τα
γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια». Οι μαθητές μέσα από τα παραπάνω κεφάλαια
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γνώρισαν τις αιτίες διάσπασης του κράτους του Μ. Αλέξανδρου, τα κράτη που
δημιουργήθηκαν καθώς και βασικά στοιχεία από τις οικονομικές συνθήκες και τον
τρόπο οργάνωσης της καθημερινής ζωής των κατοίκων στις ελληνιστικές πόλεις.
Επίσης οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στα γράμματα,
τις επιστήμες και τις τέχνες στην ελληνιστική εποχή, με τις επιδράσεις που άσκησε ο
ελληνικός πολιτισμός με την εξάπλωσή του και γνώρισαν την ανάπτυξη της
τεχνολογίας αυτής της εποχής κυρίως μέσα από το έργο και την προσωπικότητα του
Αρχιμήδη.
Θεωρήσαμε πως η εκπαιδευτική παρέμβαση με τη ρομποτική κατασκευή ήταν
σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μετά από τη διδασκαλία αυτής της ενότητας, όπου οι
μαθητές θα είχαν αποκτήσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τα βασικότερα
γεγονότα και εξελίξεις των ελληνιστικών χρόνων καθώς και βασικές γνώσεις για την
εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας αυτής της εποχής.

3.5. Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο
Ως μέσο συλλογής δεδομένων για τη συγκεκριμένη έρευνα αποφασίστηκε να
χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο θεωρώντας ότι είναι η πιο κατάλληλη ερευνητική
τεχνική. Θεωρήθηκε ότι για αυτή την έρευνα το ερωτηματολόγιο αποτελεί το
καλύτερο μέσο συλλογής των δεδομένων, διότι πρόκειται για έγκυρο μέσο συλλογής
πληροφοριών και εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή των ερωτώμενων, αφού
κεντρίζει εύκολα το ενδιαφέρον τους και ενθαρρύνει περισσότερο τη συνεργασία
τους (Cohen & Manion, 2000). Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα ερευνητικό
εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις που είναι κατάλληλα σχεδιασμένες έτσι
ώστε οι απαντήσεις να εξασφαλίσουν στον ερευνητή τις πληροφορίες που επιθυμεί
(Λανδρίτση, 2007 από Παρασκευόπουλο, 1993). Γι’ αυτό οι ερωτήσεις και οι οδηγίες
του ερωτηματολογίου θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Άλλωστε οι Cohen και Manion αναφέρουν
χαρακτηριστικά ότι: «ένα ιδανικό ερωτηματολόγιο έχει τις ίδιες ιδιότητες με έναν
καλό νόμο: είναι σαφές, απαλλαγμένο από αοριστίες και δεκτικό ομοιόμορφου
χειρισμού» (Cohen & Manion, 2000).
Υπάρχουν δυο τύποι ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
ερωτηματολόγιο: οι ανοιχτές ερωτήσεις και οι κλειστές ερωτήσεις. Στην κλειστή
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ερώτηση η επιλογή και η ελευθερία έκφρασης του ερωτώμενου είναι περιορισμένες
στο ελάχιστο. Συνήθως ο ερωτώμενος απαντάει με ένα ναι ή με ένα όχι. Αντίθετα,
στην ανοιχτή ερώτηση αφήνεις ελεύθερο τον ερωτώμενο να οργανώσει όπως νομίζει
την απάντησή του κι ως προς τον τρόπο που θα απαντήσει.
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν ένα ερωτηματολόγιο είναι να είναι
γραμμένο κατά τρόπο σαφή και λιτό, ώστε να κατανοείται και να εφαρμόζεται από
όλους ομοιόμορφα και να ελαχιστοποιεί τα πιθανά σφάλματα τόσο εκ μέρους αυτών
που το απαντούν όσο και εκ μέρους αυτών που το βαθμολογούν. Επειδή η συμμετοχή
των υποκειμένων στην έρευνα συμβαίνει να είναι προαιρετική, το ερωτηματολόγιο
πρέπει να έχει καταρτιστεί κατά τρόπον που να διεγείρει το ενδιαφέρον τους, να
ενθαρρύνει τη συνεργασία τους και να εκμαιεύει απαντήσεις που να είναι όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στην αλήθεια (Λανδρίτση, 2007 από Παρασκευόπουλος, 1993).
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα πρέπει να διέπονται από κάποιες γενικές
αρχές, ώστε να απεικονίζεται σε αυτές το ζητούμενο της έρευνας και να προκαλούν
απαντήσεις σε σχέση με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται
στη διατύπωση των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι απλό, συγκεκριμένο και
κατανοητό και η ερώτηση θα πρέπει να είναι μονοδιάστατη, δηλαδή δεν θα πρέπει να
αναφέρεται σε περισσότερα του ενός θέματα. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται οι
κατευθυντικές ερωτήσεις, οι περίπλοκες και οι διανοουμενίστικου χαρακτήρα
ερωτήσεις καθώς καλό είναι να αποφεύγεται και η χρήση αρνήσεων στη διατύπωση
των ερωτήσεων (Cohen & Manion, 2000).
Τα πλεονεκτήματα του ερωτηματολογίου είναι η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.
Ωστόσο η χρήση του ερωτηματολογίου ως μέσο συλλογής δεδομένων έχει και κάποια
μειονεκτήματα. Θεωρείται ότι η έρευνα που πραγματοποιείται με ερωτηματολόγια
αντιμετωπίζει τα κοινωνικά φαινόμενα ως σταθερά και μη μεταβαλλόμενα. Τα
υποκείμενα δεν εξετάζονται στο πλαίσιο των κοινωνικών τους σχέσεων, της
προσωπικής τους ιστορίας και της ιστορικής εξέλιξης του γενικότερου κοινωνικού
συνόλου, αλλά αντιμετωπίζονται ως φορείς μετρήσιμων χαρακτηριστικών. Όταν το
θέμα που εξετάζεται, αφορά σύνθετες στάσεις και απόψεις, το τυποποιημένο σχήμα
ερωτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή παραποίηση της πραγματικότητας, καθώς
οι απαντήσεις των ερωτώμενων προσαρμόζονται αναγκαστικά στο εννοιολογικό
καλούπι του ερευνητή και δεν εκφράζουν με τους δικούς τους όρους τον τρόπο που
κατανοούν και αντιδρούν σε όσα συμβαίνουν γύρω τους (Κυριαζή, 2002).
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3.6. Η ανάλυση περιεχομένου ως ερευνητική μέθοδος
Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση του
κειμένου και επιτρέπει τη μετατροπή δευτερογενούς υλικού ποιοτικής φύσης σε
μορφή ποσοτικών δεδομένων. Με λίγα λόγια καθιστά δυνατή την κωδικοποίηση
γραπτού και προφορικού λόγου, που μπορεί να προέρχεται από διάφορα μέσα
συλλογής δεδομένων, όπως το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη (Παναγόπουλος,
2012).
Η ανάλυση περιεχομένου (content analysis), η οποία αναφέρεται κυρίως σε
τεκμήρια γραπτής λεκτικής επικοινωνίας, έχει προταθεί και καθιερωθεί ως μία εκ των
καλυτέρων τεχνικών έρευνας στους κόλπους των κοινωνικών επιστημών και των
επιστημών του ανθρώπου, εφόσον αυτή στοχεύει στην «αντικειμενική, συστηματική
και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας γραπτού ή
προφορικού λόγου», με τελική επιδίωξη την ερμηνεία (Τζάνη, 2005).
Κύριο

στοιχείο

της

ανάλυσης

περιεχομένου

αποτελεί

η

μέθοδος

της

κατηγοριοποίησης και η επιτυχία της εξαρτάται από τις κατηγορίες που
διαμορφώνονται με βάση το σκοπό της εκάστοτε έρευνας. Κατά τη διαδικασία της
κατηγοριοποίησης, ο ερευνητής ερμηνεύει το περιεχόμενό της, με την υπό ανάλυση
επικοινωνιακή

μονάδα

με

βάση

τις

κατηγορίες

που

έχει

κατασκευάσει

(Παναγόπουλος, 2012). Για τη συγκρότηση του συστήματος των κατηγοριών
χρησιμοποιούνται δύο τρόποι, ο παραγωγικός και ο επαγωγικός. Στον παραγωγικό
τρόπο οι κατηγορίες καθορίζονται με βάση τη θεωρία της έρευνας. Στον επαγωγικό
τρόπο οι κατηγορίες καθορίζονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υπό έρευνα
υλικού. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε ο επαγωγικός τρόπος
για το καθορισμό των κατηγοριών (Τζάνη, 2005).
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4. Περιγραφή της Διδακτικής Παρέμβασης
4.1. Πρώτη Δραστηριότητα: Συμπλήρωση 1ου Ερωτηματολογίου (1 διδακτική
ώρα)
Κατά την πρώτη διδακτική ώρα δόθηκε στους μαθητές το πρώτο ερωτηματολόγιο
που έπρεπε να συμπληρώσουν, το οποίο περιελάμβανε συνολικά 6 ερωτήσεις. Οι
πρώτες 4 ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των
μαθητών σχετικά τη μορφή, τις δυνατότητες και τη χρησιμοποίηση ενός ρομπότ. Οι
ερωτήσεις αυτές είναι οι παρακάτω:
1) Πώς φαντάζεσαι ότι είναι ένα ρομπότ; Περιέγραψε το.
2) Απεικόνισε αυτό που φαντάζεσαι ως ρομπότ.
3) Θα μπορούσες να σκεφτείς και να γράψεις μερικά παραδείγματα με εφαρμογές των
ρομπότ σήμερα;
4) Ποια μαθήματα πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να διδαχθούν ικανοποιητικά αν
χρησιμοποιούσαμε και ένα ρομπότ στην τάξη;
Οι 2 τελευταίες ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και περιελάμβαναν ερωτήσεις για
τη διαμόρφωση του τεχνολογικού προφίλ των μαθητών. Οι ερωτήσεις αυτές στις
οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές ήταν οι εξής:
5) Έχεις ασχοληθεί ποτέ με κατασκευές Lego;
6) Έχεις συμμετάσχει σε μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής ή διαγωνισμό
ρομποτικής;
Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο διερευνούν την
ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά το εκπαιδευτικό περιβάλλον
ρομποτικής Lego Mindstorms και την ανίχνευση των πρότερων αναπαραστάσεων
των μαθητών από την καθημερινή τους ζωή σχετικά με τα ρομπότ.
Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το σκοπό
της έρευνας και για το περιεχόμενο των μαθημάτων που θα ακολουθήσουν.
4.2. Δεύτερη Δραστηριότητα: Παρακολούθηση βίντεο (1 διδακτική ώρα)
Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές παρακολούθησαν ένα βίντεο διάρκειας 26
λεπτών με τίτλο «Μια φορά και έναν καιρό ήταν η επιστήμη (επεισόδιο 3, Ήρων ο
Αλεξανδρεύς)».

67

Το βίντεο αυτό αποτελεί μια ιστορία κινουμένων σχεδίων που μιλάει για τις
εφευρέσεις και τις ανακαλύψεις σπουδαίων προσωπικοτήτων όπως ο Αριστοτέλης, ο
Κτησίβιος, ο Πτολεμαίος και ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς. Κατά τη διάρκεια του βίντεο
γίνεται αναφορά και αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας πολλών εφευρέσεων της
εποχής εκείνης. Ανάμεσα σε αυτά περιγράφεται η ατμομηχανή, τα αυτόματα θέατρα
και ο βαρούλκος που ήταν εφευρέσεις του Ήρωνα καθώς και το έμβολο κυλίνδρου
και η καταθλιπτική-αναρροφητική αντλία, εφευρέσεις του Κτησίβιου. Επίσης κατά τη
διάρκεια της αφήγησης γίνεται αναφορά σε μεγάλα πνευματικά κέντρα της εποχής
όπως ήταν η Αλεξάνδρεια και η Πέργαμος καθώς επίσης και σε μεγάλα έργα όπως η
Βιβλιοθήκη και ο Φάρος της Αλεξάνδρειας.
Στόχος της παρακολούθησης αυτού του βίντεο ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή
με κάποιους από τους πιο σημαντικούς εφευρέτες της ελληνιστικής εποχής όσον
αφορά το πεδίο των επιστημών και να γνωρίσουν την προσωπικότητα και το έργο
τους καθώς το βιβλίο του μαθητή περιορίζεται μόνο στην προσωπικότητα και το έργο
του Αρχιμήδη. Άλλωστε έτσι οι μαθητές ήρθαν και σε μια πρώτη επαφή και γνωριμία
με τον Ήρωνα και το έργο του καθώς στη συνέχεια θα έπρεπε να ασχοληθούν με μια
από τις εφευρέσεις του.
Επίσης αυτό το βίντεο είχε ως στόχο οι μαθητές να παρακολουθήσουν αναλυτικά
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν κάποιες από τις εφευρέσεις εκείνης της
εποχής και κάποια δημιουργήματα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Αυτό δεν θα
μπορούσε να έχει γίνει με καλύτερο τρόπο καθώς η εικόνα και ο ήχος παρακινούν τα
παιδιά να παρακολουθήσουν και κρατούν ζωντανό και αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

4.3. Τρίτη Δραστηριότητα: Παρουσίαση PowerPoint και συζήτηση (1 διδακτική
ώρα)
Σε αυτή τη φάση παρουσιάστηκε στους μαθητές ένα αρχείο PowerPoint μέσα από το
οποίο έγινε μια σύνοψη του 4ου κεφαλαίου του μαθήματος της Ιστορίας, το οποίο
έχει τίτλο «Ελληνιστικά χρόνια: Οι διάδοχοι του Μ. Αλέξανδρου» και στο οποίο
εντάσσεται και η κατασκευή με την οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές. Σε αυτή την
παρουσίαση

αναφέρθηκαν

συνοπτικά

τα

γενικά

χαρακτηριστικά

και

τα

σημαντικότερα γεγονότα της ελληνιστικής εποχής όπως τα κράτη στα οποία
χωρίστηκε η αυτοκρατορία του Μ. Αλέξανδρου με τις πρωτεύουσες και τους
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αρχηγούς τους, τα σπουδαία πνευματικά κέντρα της εποχής και τα μεγάλα έργα και
οικοδομήματα της εποχής (Μουσείο και Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας).
Στη συνέχεια έγινε αναφορά σε μεγάλους επιστήμονες και εφευρέτες της εποχής
εκείνης, εκ των οποίων κάποιοι αναφέρονται στο βιβλίο του μαθητή ενώ κάποιοι όχι.
Θέλαμε όμως να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στους μαθητές για το έργο και
τις εφευρέσεις τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Αρίσταρχος, ο Ευκλείδης, ο
Ερατοσθένης ο Κυρηναίος, ο Αρχιμήδης και ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς. Άλλωστε το
βιβλίο του δασκάλου προτείνει οι μαθητές να γνωρίσουν την ανάπτυξη της
τεχνολογίας της ελληνιστικής εποχής μέσα από το έργο μεγάλων εφευρετών που
ασχολήθηκαν με τις θετικές επιστήμες και όχι μόνο από το έργο του Αρχιμήδη που
αναφέρεται συνοπτικά στο βιβλίο του μαθητή.
Έπειτα παρουσιάστηκε στους μαθητές μέσα από εικόνες το οδόμετρο του Ήρωνα, οι
περιπτώσεις στις οποίες αυτό χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του.
Έτσι οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την κατασκευή με την οποία επρόκειτο να
ασχοληθούν στη πορεία της εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά και πήραν πληροφορίες
για τον εφευρέτη της, το χρονικό σημείο στο οποίο τοποθετείται ιστορικά, τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργεί καθώς και το πως και πότε χρησιμοποιείται.
Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές για να λυθούν απορίες που τυχόν
είχαν προκύψει από την παραπάνω παρουσίαση και ερωτήσεις κατανόησης σχετικά
με όσα προηγήθηκαν για να διαπιστωθεί αν οι μαθητές κατανόησαν τα βασικά
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του οδόμετρου με το οποίο θα εξοικειώνονταν και
θα ασχολούνταν στην πορεία.

4.4. Τέταρτη Δραστηριότητα: Κατασκευή του οδόμετρου (2 διδακτικές ώρες)
Αρχικά σε αυτή τη φάση παρουσιάστηκαν στους μαθητές τα επιμέρους κομμάτια
της κατασκευής εξηγώντας τους ότι με αυτά θα φτιάξουν τη δική τους ρομποτική
κατασκευή,

δηλαδή

το

οδόμετρο.

Έγινε

επίσης

επίδειξη

μιας

έτοιμης,

συναρμολογημένης κατασκευής και της λειτουργία της ώστε να αποκτήσουν οι
μαθητές μια ιδέα των επικείμενων δραστηριοτήτων.
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Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ήρθαν σε επαφή με το υλικό.
Για την όσο το δυνατόν εύρυθμη διεξαγωγή των διδακτικών δραστηριοτήτων, έγινε
καταμερισμός εργασίας για να καθοριστεί ο ρόλος που κάθε μέλος θα αναλάμβανε
στην ομάδα του. Οι ρόλοι ήταν οι εξής:


ο κατασκευαστής που θα κατασκεύαζε το οδόμετρο (2 ή 3 άτομα σε κάθε
ομάδα),



ο γραμματέας που θα κατέγραφε σε έντυπη μορφή ό,τι χρειαζόταν η ομάδα
και θα συμπλήρωνε το φύλλο εργασίας για κάθε δραστηριότητα,



αυτός που θα έκανε τις μετρήσεις με τη χρήση του οδόμετρου (1 ή 2 άτομα).

Με δεδομένο το νεαρό της ηλικίας των μαθητών και το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν
τις ρομποτικές κατασκευές περισσότερο ως παιχνίδι, παρά ως εργαλεία μάθησης,
κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης δημιουργήθηκε έντονος
προβληματισμός σχετικά με τον τυχόν ανταγωνισμό που θα επιδείκνυαν οι μαθητές
μεταξύ τους, όσον αφορά την άμεση επαφή και ενασχόληση με το ρομπότ (Μπόκος,
2014). Τον προβληματισμό αυτό ενέτεινε η διαφορετική φύση των ρόλων μέσα στις
ομάδες, με τον κατασκευαστή να αποτελεί ένα ρόλο περισσότερο ελκυστικό σε
αντίθεση με το ρόλο του γραμματέα που φαντάζει σαφώς λιγότερο ενδιαφέρων. Οι
παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στο να γνωστοποιηθεί στους μαθητές ότι ήταν
δυνατή η εναλλαγή των ρόλων μέσα στο πλαίσιο των ομάδων, με σκοπό όλοι να
βρεθούν στο ρόλο του κατασκευαστή αλλά και αυτού που θα έκανε μετρήσεις ώστε
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να έχουν την ευκαιρία να έρθουν όλοι σε άμεση επαφή με τη ρομποτική κατασκευή
και τη λειτουργία της.
Οι μαθητές αρχικά ενθουσιάστηκαν με το οδόμετρο και το υποδέχθηκαν με
επιφωνήματα θαυμασμού και εκφράσεις όπως: «κυρία, είναι τέλειο», «θέλω κι εγώ
ένα τέτοιο», «μπορούμε να το πάρουμε και στο σπίτι;». Το οδόμετρο γρήγορα κέντρισε
το ενδιαφέρον τους και όλοι ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία έντασης και διαφωνιών μεταξύ τους σχετικά με το ποιος θα το χειρίζεται.
Χαρακτηριστικές εκφράσεις των μαθητών ήταν: «Δώσε λίγο να δω κι εγώ», «να
παίξω κι εγώ λίγο;», «θέλω κι εγώ», «μετά σειρά μου». Οι διαφωνίες μεταξύ τους
κάμφθηκαν μόνο μετά την υπενθύμιση του ρόλου που έχουν αναλάβει μέσα στην
ομάδα τους και την υπόσχεση ότι αυτοί θα μπορούν να εναλλαχθούν στην επόμενη
δραστηριότητα.
Σε κάθε τμήμα οι ομάδες ήταν τέσσερις όπως και τα σετ με τα Lego που τους
δόθηκαν. Στο ένα τμήμα οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των τεσσάρων
ατόμων και μια των τριών ατόμων και στο άλλο τμήμα σε τέσσερις ομάδες των έξι
ατόμων. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα φύλλο με τα κομμάτια από τα οποία
αποτελούνταν η κατασκευή και οι μαθητές έπρεπε να ελέγξουν αν τους είχαν δοθεί
σωστά όλα τα κομμάτια.
Έπειτα δόθηκε στους μαθητές ένας οδηγός κατασκευής που περιελάμβανε
αναλυτικά τις οδηγίες κατασκευής του οδόμετρου. Οι μαθητές έπρεπε να
ακολουθήσουν την πορεία κατασκευής και να κατασκευάσουν βήμα-βήμα το
σύστημα ρόδες-άξονας, με το οποίο συνδέεται ο μετρητής, το μηχανισμό του
μετρητή, τη ρόδα που ακολουθεί την κατεύθυνση της κίνησης, μετά να γίνει η
σύνδεση με το κυρίως σώμα και τέλος τα ψηφία του μετρητή.
Μια τέτοια δραστηριότητα είναι αρκετά απαιτητική και χρονοβόρα, ιδιαίτερα αν την
αναλάβουν οι μαθητές από μηδενική βάση, όπως έγινε στη δική μας περίπτωση.
Ωστόσο είναι μια εργασία την οποία εκτελούν οι μαθητές με μεγάλο ενθουσιασμό και
ενδιαφέρον, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αλλά και του οδηγού κατασκευής
και βασιζόμενοι σε προηγούμενες εμπειρίες τους με ανάλογες κατασκευές με
τουβλάκια.
Οι μαθητές έδειξαν μεγάλη ανυπομονησία για να ξεκινήσουν να κατασκευάζουν το
οδόμετρο καθώς και ενθουσιασμό καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Το
ενδιαφέρον ήταν έντονο τόσο από τη πλευρά των αγοριών όσο και των κοριτσιών και
συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της κατασκευής και οι δύο πλευρές. Μαθητές οι
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οποίοι είχαν περισσότερη προηγούμενη εμπειρία με κατασκευές Lego συνεργάζονταν
υπομονετικά και βοηθούσαν τους υπόλοιπους στα σημεία που τυχόν δυσκολεύονταν.

Εικόνα 21. Εικόνες από τη διαδικασία κατασκευής του οδόμετρου του Ήρωνα
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4.5. Πέμπτη Δραστηριότητα: Εξοικείωση με τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας
του οδόμετρου (3 διδακτικές ώρες)
Σε αυτή τη φάση μοιράστηκε στους μαθητές το φύλλο εργασίας πάνω στο οποίο θα
εργάζονταν. Το φύλλο εργασίας αφορά τη γνωριμία των μαθητών με το οδόμετρο του
Ήρωνα που οι ίδιοι κατασκεύασαν και περιλαμβάνει δραστηριότητες που ωθούν τους
μαθητές να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του. Το φύλλο εργασίας
είχε τον τίτλο «Από το Οδόμετρο του Ήρωνα στο κοντέρ του αυτοκινήτου». Επίσης
κάτω από τον τίτλο υπήρχαν δύο εικόνες που έδειχναν το κοντέρ ενός αυτοκινήτου. Η
μία εικόνα έδειχνε ένα κοντέρ παλιού τύπου (οι αριθμοί αλλάζουν ένας-ένας ανάλογα
με τα χιλιόμετρα) και η άλλη ένα ψηφιακό σύγχρονο κοντέρ.

Έπειτα ζητήθηκε από τους μαθητές να παρατηρήσουν προσεκτικά τον τίτλο του
φύλλου εργασίας και τις δύο εικόνες και να τα σχολιάσουν. Οι περισσότερο μαθητές
αναγνώρισαν κατευθείαν ότι οι δύο φωτογραφίες παρουσιάζουν το κοντέρ ενός
αυτοκινήτου, καθώς όπως σχολίασαν αρκετοί από αυτούς, είναι μια εικόνα που τη
βλέπουν καθημερινά μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών ή των παππούδων τους.
Υπήρξαν βέβαια και μαθητές οι οποίοι δήλωσαν πως είτε δεν έχουν παρατηρήσει
ποτέ το κοντέρ μέσα στο αυτοκίνητο τους είτε δεν έχουν ξαναδεί κοντέρ παλιού
τύπου. Γνώριζαν όμως το λόγο για τον οποίο το χρησιμοποιούμε και τι είναι αυτό που
μας δείχνει.
Αφού συζητήσαμε για τη χρήση και τις πληροφορίες που μας δίνει το κοντέρ του
αυτοκίνητου, ζητήθηκε από τους μαθητές να το συσχετίσουν με το οδόμετρο του
Ήρωνα και την κατασκευή που μόλις είχαν φτιάξει. Κάποιοι μαθητές δυσκολεύτηκαν
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να κάνουν μια τέτοια συσχέτιση, υπήρξαν όμως και μαθητές οι οποίοι απάντησαν ότι
«με το οδόμετρο του Ήρωνα μετράμε αποστάσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το
κοντέρ του αυτοκινήτου».
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές, αφού ολοκλήρωσαν την κατασκευή τους,
να τοποθετήσουν πάνω της τους τρεις δίσκους με τα ψηφία.

Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να μετρήσουν αποστάσεις,
κυλώντας την κατασκευή κατά μήκος μιας απόστασης και να σκεφτούν σε τι μπορεί
να αντιστοιχούν οι τρεις δίσκοι με τα ψηφία. Οι 5 ομάδες απάντησαν ότι οι δίσκοι
αντιστοιχούν σε εκατοστά, μέτρα, χιλιόμετρα, μία ομάδα απάντησε σε εκατοστά,
δέκατα, μέτρα, μία άλλη ομάδα απάντησε σε μέτρα, δεκατόμετρα και χιλιόμετρα και
η 8η ομάδα απάντησε ότι ο πρώτος δίσκος γυρνάει γρήγορα, ο δεύτερος κανονικά και
ο τρίτος αργά. Από τις απαντήσεις τους μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι μαθητές
δείχνουν να έχουν κατανοήσει ότι με το οδόμετρο μπορούμε να μετρήσουμε
αποστάσεις και να δούμε πόση είναι αυτή η απόσταση που έχει διανυθεί.
Η 4η δραστηριότητα ζητούσε από τους μαθητές να δώσουν ένα δικό τους όνομα
στην κατασκευή που έφτιαξαν βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά της. Επίσης
συμφωνήθηκε αυτό το όνομα να αποτελεί και την ονομασία της ομάδας τους. Έτσι η
πρώτη ομάδα έδωσε το όνομα «μετρητής δρόμου», η δεύτερη «δρομομετρητής», η
τρίτη «αποστασιόμετρο», η τέταρτη «φορτηγό-μετρητής», η πέμπτη «μηχανή
μέτρησης», η έκτη και η έβδομη «αποστασιομετρητής» και η όγδοη «μετρητής
αποστάσεων».
Έπειτα το φύλλο εργασίας περιείχε τις παρακάτω εικόνες. Οι μαθητές έπρεπε με
απλές πράξεις να συμπληρώσουν τους αριθμούς που έλειπαν. Στόχος ήταν να
παρατηρήσουν προσεκτικά πως τα γρανάζια συνδέονται μεταξύ τους, να
κατανοήσουν πως το κάθε γρανάζι περιστρέφεται ανάλογα με των αριθμό των
δοντιών που αυτό έχει και να συγκρίνουν την περιστροφή που κάνει το κάθε γρανάζι
σε σχέση με τα υπόλοιπα. Έτσι οι μαθητές θα έρχονταν σε άμεση επαφή με τον τρόπο
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λειτουργίας του οδόμετρου που κατασκεύασαν και θα κατανοούσαν γιατί οι δίσκοι
στο πάνω μέρος του οδόμετρου γυρίζουν πιο αργά ή πιο γρήγορα σε σχέση με τους
άλλους δίσκους.

1 περιστροφή B  ….. περιστροφή A

A -12
1 περιστροφή D  ….. περιστροφές C

B - 36

1 περιστροφή F  ….. περιστροφές E

E-8

F - 40

C-8

1 περιστροφή F  ….. περιστροφές C
D - 16

Τα γρανάζια B και C είναι τοποθετημένα στον ίδιο άξονα. Με αυτό τον τρόπο όταν
το B περιστραφεί 1 φορά  το C θα περιστραφεί ……. φορές.
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Οι επόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν μετρήσεις αποστάσεων μέσα στην τάξη
χρησιμοποιώντας το οδόμετρο με στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον τρόπο
χρήσης αυτού. Σε αυτό το σημείο συζητήθηκε με τους μαθητές το θέμα ότι η ένδειξη
του οδόμετρου, όταν αυτό έχει διανύσει μια απόσταση, δεν αντιστοιχεί στο σημερινό
μετρητικό σύστημα αλλά στον τρόπο μέτρησης εκείνης της εποχής. Έτσι αφού πρώτα
έκαναν μια μέτρηση με το οδόμετρο, στη συνέχεια θα έπρεπε να μετατρέψουν αυτόν
τον αριθμό που βρήκαν σε εκατοστά ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με το σημερινό
μετρητικό σύστημα και να ξέρουν πόση απόσταση έχει διανύσει το οδόμετρο
πραγματικά.
Αρχικά οι μαθητές μέτρησαν πρώτα τη μεγάλη διάσταση του θρανίου τους, το
πλάτος του πίνακα, το πλάτος της αίθουσας και σημείωναν τις ενδείξεις που έδειχνε
κάθε φορά το οδόμετρο. Έπειτα μέτρησε ένας μαθητής το μήκος του θρανίου του σε
εκατοστά και βρήκαμε ποια είναι η αντιστοιχία ανάμεσα στην ένδειξη του οδόμετρου
και στη μέτρηση της απόστασης σε εκατοστά. Έτσι μετά πολλαπλασίασαν τον αριθμό
που βρήκαμε με τις ενδείξεις του οδόμετρου ώστε να συμπληρώσουν την απόσταση
στις παραπάνω μετρήσεις και σε εκατοστά.

Ένδειξη οδόμετρου

Απόσταση σε cm

Η μεγάλη διάσταση του
θρανίου
Το πλάτος του πίνακα
Το πλάτος της αίθουσας

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και στην επόμενη δραστηριότητα, την οποία οι
μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν κάνοντας κάθε φορά τον κατάλληλο
πολλαπλασιασμό ή διαίρεση βρίσκοντας την αντίστοιχη ένδειξη του οδόμετρου όταν
αυτό έχει διασχίσει μια απόσταση ή το αντίστροφο. Οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να
κάνουν τους υπολογισμούς τους είτε με πράξεις είτε με μέτρηση.
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Απόσταση σε cm

Ένδειξη οδόμετρου

27 cm
108 cm
216 cm
1080 cm
2
20
200
111

Στόχος και σε αυτή τη δραστηριότητα ήταν οι μαθητές να πειραματιστούν και να
εξοικειωθούν με το οδόμετρο που κατασκεύασαν και με τον τρόπο που αυτό μετράει
αποστάσεις. Στο τέλος της δραστηριότητας η κάθε ομάδα ανακοίνωσε τα
αποτελέσματά της και τα σημειώσαμε στον πίνακα ώστε να τα συγκρίνουμε μεταξύ
τους και να γίνει η επαλήθευση της ορθότητας των υπολογισμών που έκαναν.

77

Στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα τι θα
συμβεί στις παραπάνω ενδείξεις του οδόμετρου αν αλλάξουμε ρόδες και βάλουμε
μεγαλύτερες με διπλάσια περίμετρο. Όλες οι ομάδες απάντησαν ότι οι ενδείξεις του
οδόμετρου θα μικρύνουν και οι αποστάσεις θα μειωθούν στο μισό αφού η περίμετρος
των ροδών θα διπλασιαστεί.
Στην τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το τούβλο NXT του
πακέτου Lego Mindstorms, το οποίο είναι ένα ειδικό προγραμματιζόμενο σύστημα με
μνήμη. Το συγκεκριμένο τούβλο είχε προγραμματιστεί ώστε να μετράει απόσταση,
εμβαδό και όγκο. Αρχικά δόθηκε χρόνος στους μαθητές να πειραματιστούν με αυτό
το τούβλο και να κάνουν μόνοι τους διάφορες μετρήσεις. Στη συνέχεια αφού
ονομάσαμε το τούβλο NXT «ψηφιακό μετρητή» και οι μαθητές κατανόησαν τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τι μπορούμε να μετρήσουμε με αυτό, έγινε
συσχετισμός του ψηφιακού μετρητή με το ψηφιακό κοντέρ στο οποίο είχαμε
αναφερθεί παραπάνω.

Οι μαθητές στη συνέχεια έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό μετρητή, να
μετρήσουν τη μεγάλη διάσταση του θρανίου τους, το πλάτος του πίνακα και το
πλάτος της αίθουσας τους, όπως είχαν κάνει και σε μια από τις παραπάνω
δραστηριότητες και να γράψουν τι παρατηρούν.
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Απόσταση σε cm
Η μεγάλη διάσταση του
θρανίου
Το πλάτος του πίνακα
Το πλάτος της αίθουσας

Στόχος ήταν οι μαθητές να παρατηρήσουν ότι τα αποτελέσματα που βρήκαν με τη
χρήση του ψηφιακού μετρητή είναι ίδια με τα αποτελέσματα που είχαν βρει στην
παραπάνω δραστηριότητα, όταν είχαν μετρήσει τις ίδιες αποστάσεις με το οδόμετρο.
Έτσι λοιπόν έπρεπε να κατανοήσουν ότι είτε μετρήσουμε μια απόσταση με το
οδόμετρο είτε με τον ψηφιακό μετρητή τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Αυτό μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά μετρητικά όργανα έχουν την ίδια ακρίβεια
και ουσιαστικά το ένα αποτελεί την εξέλιξη του άλλου.
Οι απαντήσεις των μαθητών δείχνουν να έχουν κατανοήσει το στόχο της
συγκεκριμένης δραστηριότητας καθώς και οι 8 ομάδες απάντησαν ότι έχουν βρει τα
ίδια αποτελέσματα στις μετρήσεις του οδόμετρου και του ψηφιακού μετρητή.
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4.6. Έκτη Δραστηριότητα: Συμπλήρωση 2ου Ερωτηματολογίου (1 διδακτική
ώρα)
Σε αυτό το τελικό στάδιο οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν το δεύτερο
ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε, το οποίο είχε στόχο την εμπέδωση των γνώσεων
των μαθητών και την αξιολόγηση των απόψεων τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης
και λειτουργίας του οδόμετρου, με βάση τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν και
τις δραστηριότητες πάνω στις οποίες πειραματίστηκαν. Οι ερωτήσεις στις οποίες
έπρεπε να απαντήσουν οι μαθητές ήταν οι παρακάτω:
1) Πιστεύεις ότι στη σημερινή εποχή για να μετρήσουμε αποστάσεις θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο που κατασκευάσαμε και γιατί;
2) Υπάρχουν αποστάσεις που δεν μπορούμε να μετρήσουμε με το οδόμετρο; Ποιες
περιπτώσεις είναι αυτές;
3) Στη σημερινή εποχή, τι χρησιμοποιούμε για μετρήσεις σαν αυτές που έκανε το
οδόμετρο;
4) Ποιο όργανο θεωρείς ότι έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση αποστάσεων, το
οδόμετρο, ο μετρητής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου ή έχουν την ίδια ακρίβεια;
5) Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το μηχανισμό του σύγχρονου μετρητή του
αυτοκινήτου και διαφέρει από το οδόμετρο του παρελθόντος;
Η τελευταία ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να αξιολογήσουν τη
σημαντικότητα της εφεύρεσης του οδόμετρου του Ήρωνα και να αιτιολογήσουν την
απάντησή τους.
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Προτιμήθηκαν κατά κύριο λόγο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προκειμένου να
αποφύγουμε να κατευθύνουμε τις απαντήσεις των μαθητών. Οι μαθητές ήταν
ελεύθεροι να απαντήσουν στις παραπάνω ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει περιορισμός
στον τρόπο διατύπωσης των απαντήσεων τους.
Τέλος, ακολούθησε μια μικρή συζήτηση με τους μαθητές η οποία περιελάμβανε
ερωτήσεις ανοικτού τύπου και επεδίωκε, μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών, να
ανιχνευθούν οι εντυπώσεις τους για το σύνολο της εκπαιδευτικής παρέμβασης, τα
στοιχεία που τους άρεσαν και τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, τυχόν δυσκολίες που
συνάντησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
Τι σας άρεσε;
Τι σας δυσκόλεψε;
Θα θέλατε να συμμετάσχετε ξανά σε μια τέτοια δραστηριότητα;
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5. Ανάλυση δεδομένων
5.1. Ανάλυση πρώτου ερωτηματολογίου
Από τις απαντήσεις των 39 συνολικά μαθητών στο ερωτηματολόγιο που
προηγήθηκε των διδακτικών δραστηριοτήτων μπορούν να βγουν πολλά και χρήσιμα
συμπεράσματα σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών όσον αφορά τις δυνατότητες
ενός ρομπότ, την όψη του και τη χρησιμοποίησή του καθώς και για το τεχνολογικό
προφίλ των μαθητών.
Στην πρώτη ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να περιγράψουν πως φαντάζονται ότι είναι
ένα ρομπότ. Το 28% των μαθητών απάντησε πως ένα ρομπότ συνδυάζει τόσο
ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ικανότητες όσο και κάποια χαρακτηριστικά όχι τόσο
συνηθισμένα. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές αναφέρουν ότι από τη μια πλευρά ένα
ρομπότ μπορεί να έχει ένα κεφάλι, δύο πόδια, να φοράει ρούχα, να περπατάει, να
μιλάει, να χορεύει και από την άλλη μπορεί να έχει τρία ή τέσσερα χέρια, το σώμα
του να είναι σιδερένιο ή μεταλλικό, να έχει πάνω του κουμπιά και κεραίες, να έχει
κόκκινα μάτια καθώς και υπερφυσικές ικανότητες. Το 23% των μαθητών θεωρεί ότι
το ρομπότ είναι μια συσκευή με μια πιο ασυνήθιστη μορφή καθώς αναφέρει ότι αυτό
μπορεί να αποτελείται από διάφορα σχήματα, να έχει διάφορα χρώματα, ψεύτικη
καρδιά, πολλά καλώδια και κουμπιά, ρόδες αντί για πόδια, χάρτινη μύτη και αντί για
στόμα λαμπάκια. Το 18% των μαθητών έδωσε στο ρομπότ ανθρώπινη μορφή και
χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να φοράει ακόμα και ρούχα και
γυαλιά. Τέλος ένα μικρό ποσοστό των μαθητών (15,5%) θεωρεί ότι το ρομπότ είναι
μια μηχανή που μπορεί να κάνει αυτά που δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει όμως
ανθρώπινη μορφή. Το ίδιο ποσοστό (15,5%) πιστεύει ότι το ρομπότ είναι μια μηχανή
που υπακούει και εκτελεί εντολές, χωρίς να δίνονται όμως περαιτέρω στοιχεία για τη
μορφή του. Παρατηρούμε συνολικά ότι οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι ένα
ρομπότ μοιάζει με τον άνθρωπο εξωτερικά και έχει κάποια ανθρώπινα
χαρακτηριστικά και ικανότητες. Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών είναι οι
παρακάτω:
Είναι ένας μεταλλικός άνθρωπος και μπορεί να κάνει τα πάντα.
Εγώ πιστεύω ότι τα ρομπότ είναι κάτι μηχανικά πραγματάκια που τα προγραμματίζεις
και κάνουν αυτό που τους είπες.
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Φαντάζομαι ένα ρομπότ με χρώμα γκρι, κεραίες, ρόδες για πόδια, χέρια που μοιάζουν
με βελάκια, ψεύτικα μάτια, χάρτινη μύτη και για στόμα λαμπάκια.
Ένα ρομπότ είναι σιδερένιο, περπατάει και έχει πολλά κουμπιά και κεραίες.
Πιστεύω πως ένα ρομπότ θα μπορούσε να είναι όπως το φανταστεί ο δημιουργός του.
Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι πανομοιότυπο με έναν άνθρωπο.
Ένα σιδερένιο άτομο που κάνει τα πάντα και ξέρει τα πάντα και που το
προγραμματίζεις είτε με χειριστήριο είτε με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Να έχει μούσι, πόδια, κεφάλι, χέρια, στόμα, να φοράει ρούχα.
Περιγραφή ενός ρομπότ

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

Συνδυασμός ανθρώπινων

11

28%

9

23%

7

18%

6

15,5%

6

15,5%

και εξωγήινων
χαρακτηριστικών
Συσκευή με εξωγήινη
μορφή
Ανθρώπινη μορφή και
χαρακτηριστικά
Μηχανή που κάνει ότι
δεν μπορεί ο άνθρωποςμοιάζει με άνθρωπο
Μηχανή που υπακούει
και εκτελεί εντολές

Περιγραφή ενός ρομπότ
Μηχανή που υπακούει και εκτελεί
εντολές

15,5%

Μηχανή που κάνει ότι δεν μπορεί ο
άνθρωπος- μοιάζει με άνθρωπο

15,5%

Ανθρώπινη μορφή και
χαρακτηριστικά
Συσκευή με εξωγήινη μορφή
Συνδυασμός ανθρώπινων και
εξωγήινων χαρακτηριστικών

18%
23%
28%
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Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να απεικονίσουν αυτό που
φαντάζονται ως ρομπότ ζωγραφίζοντας το στο χαρτί. Οι απεικονίσεις μοιάζουν με
αυτά που περιγράφονται στην πρώτη ερώτηση από τους μαθητές. Οι περισσότεροι
μαθητές θεωρούν πως το ρομπότ έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά και μορφή και το
απεικονίζουν με αυτό τον τρόπο. Μάλιστα κάποια παιδιά έχουν φτιάξει και κορίτσια
ρομπότ, επομένως θεωρούν ότι υπάρχουν ρομπότ και των δύο φύλων, που φοράνε και
τα ανάλογα ρούχα.
Κάποια από τα σχέδια των παιδιών είναι τα παρακάτω:
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Στην τρίτη ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να σκεφτούν και να γράψουν μερικά
παραδείγματα με εφαρμογές των ρομπότ. Όπως φαίνεται παρακάτω από τις
απαντήσεις των μαθητών, σχεδόν όλοι αναφέρουν ως παραδείγματα εφαρμογών των
ρομπότ, ρομπότ που κάνουν εργασίες και δραστηριότητες, τις οποίες ως επί το
πλείστον εκτελεί ο άνθρωπος. Οι περισσότεροι μαθητές μάλιστα θεωρούν ότι τα
ρομπότ έχουν τη μορφή και τις ικανότητες ενός ανθρώπου, χωρίς όμως
συναισθήματα. Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών (48,7%) πιστεύει ότι τα ρομπότ
μπορούν να κάνουν διάφορα επαγγέλματα, τα οποία κάνει ο άνθρωπος όπως
μάγειρας, καθαριστής, δικηγόρος, δάσκαλος, σχεδιαστής μόδας, τραγουδιστής,
εργάτης σε εργοστάσιο. Ένα σημαντικό επίσης ποσοστό μαθητών (46,1%) θεωρεί ότι
τα ρομπότ μπορούν να είναι βοηθοί στα μαθήματα του σχολείου, ακόμη και να
κάνουν τα ίδια τις εργασίες του σχολείου αντί για τους μαθητές, κάτι που είναι πολύ
φυσιολογικό καθώς πολλοί είναι οι μαθητές που νοιώθουν πιεσμένοι με τα μαθήματά
τους και θα ήθελαν να έχουν μια βοήθεια και κάποιον που να τους εξηγεί ότι δεν
καταλαβαίνουν. Το 38,5% των μαθητών θεωρεί πως ένα ρομπότ μπορεί να βοηθάει
στις δουλειές του σπιτιού, το 12,8% ότι μπορεί να βοηθάει στα ψώνια του σούπερ
μάρκετ και το ίδιο ποσοστό μαθητών θεωρεί πως μπορεί να είναι οδηγός αυτοκινήτου
και να τους πηγαίνει στο σχολείο και όπου αλλού αυτοί ζητήσουν. Το ρομπότ δηλαδή
να κάνει τις εργασίες που οι ίδιοι από μόνοι τους δυσκολεύονται να κάνουν. Ένα
ποσοστό 28,2% θεωρεί ότι το ρομπότ μπορεί να έχει τις ικανότητες ενός ανθρώπου
και να είναι φίλος τους, να παίζει και να μιλάει μαζί τους. Ίσως σε αυτή την
περίπτωση οι μαθητές να θεωρούν ότι το ρομπότ θα μπορούσε να έχει και
συναισθήματα. Ένα μικρό ποσοστό μόλις 5,1% πιστεύει ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν
να λειτουργούν ως διασώστες και να σώζουν ανθρώπους. Τέλος, 2 από τους μαθητές
απάντησαν ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να βοηθούν σε όλα ενώ 3 μαθητές δεν
έδωσαν καμία απάντηση. Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών είναι οι
παρακάτω:
Το ρομπότ θα μπορούσε να μου κάνει τα μαθήματα, να μαγειρεύει και να παίζει μαζί
μου.
Το ρομπότ θα μπορούσε να σώζει ανθρώπους.
Τα ρομπότ θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουν όλες τις δουλειές
του σπιτιού, διάφορα επαγγέλματα, ακόμα και τα μαθήματά μας!
Το ρομπότ θα μπορούσε να διδάσκει.
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Παραδείγματα

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

19

48,7%

18

46,1%

15

38,5%

11

28,2%

5

12,8%

Ρομπότ-Διασώστης

2

5,1%

Ρομπότ-Οδηγός

6

15,4%

Ρομπότ-Βοηθός σε όλα

2

5,1%

Ρομπότ-Καμία απάντηση

3

7,7%

εφαρμογής των ρομπότ
Ρομπότ-Διάφορα
επαγγέλματα
Ρομπότ-Βοηθός στα
μαθήματα του σχολείου
Ρομπότ-Βοηθός στις
δουλείες του σπιτιού
Ρομπότ-Φίλος που παίζει
μαζί μας
Ρομπότ-Βοηθός στο
σούπερ μάρκετ

αυτοκινήτου

Ρομπότ-Οδηγός Ρομπότ-Βοηθός
αυτοκινήτου
σε όλα 5,1%
15,4%
ΡομπότΔιασώστης 5,1%
Ρομπότ-Βοηθός
στο σούπερ
μάρκετ 12,8%

Ρομπότ-Φίλος
που παίζει μαζί
μας 28,2%

Ρομπότ-Καμία
απάντηση 7,7%

ΡομπότΔιάφορα
επαγγέλματα
48,7%

Ρομπότ-Βοηθός
στα μαθήματα
του σχολείου
46,1%

Ρομπότ-Βοηθός
στις δουλείες του
σπιτιού 38,5%
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Όσον αφορά την τέταρτη ερώτηση, οι μαθητές έπρεπε να αναφέρουν ποια μαθήματα
θεωρούν ότι θα μπορούσαν να διδαχθούν ικανοποιητικά με τη χρήση ενός ρομπότ
μέσα στην τάξη. Η πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 51,3% απάντησε τα
Μαθηματικά. Ακολουθούν η Ιστορία με ποσοστό 30,8%, η Γυμναστική με ποσοστό
28,2%, η Γλώσσα με ποσοστό 20,5%, η Πληροφορική-Ρομποτική με ποσοστό 17,9%.
Ένα μέρος των μαθητών (20,5%) απάντησε πως ένα ρομπότ μπορεί να διδάξει εξίσου
καλά όλα τα μαθήματα. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση ενός μαθητή ο οποίος
ανέφερε ότι «αν έχουμε προγραμματίσει κατάλληλα το ρομπότ τότε θα μπορούσε να
μας διδάξει όλα τα μαθήματα». Μικρότερα ποσοστά των μαθητών απάντησαν η
Μελέτη Περιβάλλοντος (10,2%), η Γεωγραφία (7,7%), τα Θρησκευτικά (7,7%) και
άλλα μαθήματα όπως η Μουσική, η Φυσική, η Χημεία και οι Ξένες γλώσσες (10,2%).
Ένα ποσοστό 10,2% των μαθητών δεν έδωσε καμία απάντηση στη συγκεκριμένη
ερώτηση. Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών παρατίθενται παρακάτω:
Ένα ρομπότ θα μπορούσε να μας μαθαίνει τα πάντα όπως Ιστορία, Μαθηματικά και
άλλα πράγματα και θα ήταν η δασκάλα μας.
Εγώ πιστεύω σε όλα θα έκαναν τη δουλειά τους σωστά!
Μαθηματικά, Ιστορία, Γλώσσα και όλα τα μαθήματα, επειδή ένα ρομπότ θα μπορούσε
να αποθηκεύσει όλα τα μαθήματα.
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Μαθήματα που θα μπορούσαν

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

Γλώσσα

8

20,5%

Μαθηματικά

20

51,3%

Ιστορία

12

30,8%

Μελέτη Περιβάλλοντος

4

10,2%

Γεωγραφία

3

7,7%

Γυμναστική

11

28,2%

Θρησκευτικά

3

7,7%

Πληροφορική-Ρομποτική

7

17,9%

Άλλα μαθήματα

4

10,2%

Όλα τα μαθήματα

8

20,5%

Καμία απάντηση

4

10,2%

να διδαχθούν με ρομπότ

Άλλα Όλα τα μαθήματα
20,5%
μαθήματα
10,2%

Καμία απάντηση
10,2%
Γλώσσα
20,5%

ΠληροφορικήΡομποτική
17,9%

Μαθηματικά
51,3%

Γυμναστική 28,2%
Ιστορία 30,8%

Θρησκευτικά 7,7%

Γεωγραφία 7,7%

Μελέτη
Περιβάλλοντος
10,2%
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Στην πέμπτη ερώτηση, η οποία αφορούσε την προηγούμενη εμπειρία των μαθητών
με κατασκευές Lego, το 90% των συμμετεχόντων (35 μαθητές) απάντησε ότι είχε
ασχοληθεί στο παρελθόν με κατασκευές Lego και μόλις το 10% (4 μαθητές) δήλωσε
πως δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τέτοιες κατασκευές. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η
μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε πως έχει προηγούμενη εμπειρία με
κατασκευές Lego, οπότε δεν θα δυσκολεύονταν ιδιαίτερα με την κατασκευή του
οδόμετρου καθώς έχει έρθει σε επαφή με τα κομμάτια του εκπαιδευτικού πακέτου και
γνωρίζει τι είναι το καθένα και πως συναρμολογούνται μεταξύ τους.

Προηγούμενη εμπειρία με κατασκευές
Lego

40
90%

20

10%

0
ΝΑΙ

ΌΧΙ

Προηγούμενη εμπειρία με κατασκευές Lego

Στην έκτη και τελευταία ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν στο αν είχαν
συμμετάσχει στο παρελθόν σε μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής ή σε διαγωνισμό
ρομποτικής. Οι 33 από αυτούς απάντησαν όχι (85%), ενώ μόλις 6 μαθητές (15%)
απάντησαν πως είχαν κάποια συμμετοχή στο παρελθόν σε τέτοιου είδους
εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συμμετοχή σε μαθήματα ή διαγωνισμό
εκπαιδευτικής ρομποτικής
85%

ΌΧΙ

Συμμετοχή σε μαθήματα
ή διαγωνισμό
εκπαιδευτικής
ρομποτικής

15%

ΝΑΙ
0

10

20

30

40
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5.2. Ανάλυση δεύτερου ερωτηματολογίου
Το τελικό ερωτηματολόγιο έδωσε πολλές απαντήσεις γύρω από την εμπέδωση των
γνώσεων των μαθητών και την αξιολόγηση των απόψεων τους σχετικά με τον τρόπο
χρήσης και λειτουργίας του οδόμετρου του Ήρωνα καθώς και για τη σύγκριση
ανάμεσα στο οδόμετρο του παρελθόντος και στον χιλιομετρικό μετρητή της
σημερινής εποχής.
Στην 1η ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι
θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο που κατασκευάσαμε για να
μετρήσουμε αποστάσεις στη σημερινή εποχή και στη συνέχεια έπρεπε να
αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, η πλειοψηφία των μαθητών με
ποσοστό 56,4% (22 μαθητές) απάντησε όχι, δηλαδή πως δεν θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο στη σημερινή εποχή για να μετρήσουμε αποστάσεις
ενώ το 43,6% (17 μαθητές) απάντησαν ναι, δηλαδή πως θα μπορούσαμε να το
χρησιμοποιήσουμε, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Χρήση του οδόμετρου στη σημερινή
εποχή

43,6%
56,4%

Ναι
Όχι

Από το ποσοστό των μαθητών που απάντησαν όχι στην παραπάνω ερώτηση, δηλαδή
πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο που κατασκευάσαμε στη
σημερινή εποχή, το 45,5% αυτών αιτιολόγησαν την απάντησή τους λέγοντας πως στη
σημερινή εποχή υπάρχουν πιο αξιόπιστα, ακριβή και γρήγορα μηχανήματα για να
κάνουν μετρήσεις σαν και αυτές του οδόμετρου. Το 22,7% πιστεύει ότι δεν θα
91

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο σήμερα καθώς με αυτό μπορούμε να
μετρήσουμε περιορισμένες αποστάσεις που δεν είναι πολύ μεγάλες. Μόνο ένας
μαθητής απάντησε ότι ένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο σήμερα είναι γιατί αυτό μετράει με διαφορετικό
τρόπο από τον σημερινό σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης, ενώ το 27,3% δεν
αιτιολόγησε καθόλου την απάντησή του. Κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών
είναι οι παρακάτω:
Όχι δεν θα μπορούσαμε, γιατί το οδόμετρο δεν μετράει μεγάλες αποστάσεις.
Όχι επειδή τώρα έχουμε μηχανήματα που μπορούν να μετρήσουν αποστάσεις
μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να μετρήσει το οδόμετρο.
Όχι γιατί παλιά μετρούσαν διαφορετικά.
Όχι γιατί τώρα έχουμε καλύτερες συσκευές από το οδόμετρο.

Λόγοι που δεν μπορούμε

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

10

45,5%

5

22,7%

1

4,5%

6

27,3%

να χρησιμοποιήσουμε το
οδόμετρο στη σημερινή
εποχή
Σύγχρονα μηχανήματα
με πιο ακριβείς
μετρήσεις
Μέτρηση περιορισμένων
αποστάσεων
Διαφορετικός τρόπος
μέτρησης
Καμία απάντηση

92

Λόγοι που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το οδόμετρο στη σημερινή εποχή
45,5%
27,3%

22,7%
4,5%

Σύγχρονα
Μέτρηση
μηχανήματα περιορισμένων
με πιο ακριβείς αποστάσεων
μετρήσεις

Διαφορετικός
τρόπος
μέτρησης

Καμία
απάντηση

Από το ποσοστό των μαθητών που απάντησαν ναι στην παραπάνω ερώτηση, ότι
δηλαδή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο που έχουμε κατασκευάσει
στη σημερινή εποχή για να μετρήσουμε αποστάσεις, το 47,1% αυτών αιτιολόγησε την
απάντησε του αναφέροντας ότι το οδόμετρο αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο για τη
μέτρηση αποστάσεων και θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός τρόπος
μέτρησης αποστάσεων, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα όργανα μέτρησης
αποστάσεων. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό των μαθητών (52,9%) δεν αιτιολόγησε
την απάντησή του. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των μαθητών:
Ναι γιατί θα μπορούμε να μετράμε αποστάσεις και αλλιώς.
Ναι γιατί μπορούμε έτσι να μετρήσουμε τα χιλιόμετρα και γενικά τις αποστάσεις.
Ναι γιατί υπάρχει για αυτό το λόγο.

Λόγοι που μπορούμε να

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

8

47,1%

9

52,9%

χρησιμοποιήσουμε το
οδόμετρο στη σημερινή
εποχή
Έγκυρο εργαλείο για τη
μέτρηση αποστάσεων
Καμία απάντηση
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Λόγοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το οδόμετρο στη σημερινή εποχή

52,9%

Καμία απάντηση

47,1%

Έγκυρο εργαλείο για τη μέτρηση
αποστάσεων

Στην 2η ερώτηση του ερωτηματολογίου οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν πρώτον
στο αν υπάρχουν αποστάσεις που δεν μπορούμε να μετρήσουμε με το οδόμετρο και
δεύτερον ποιες περιπτώσεις είναι αυτές. Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα
η πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 84,6% (33 μαθητές) απάντησε ναι, δηλαδή
ότι υπάρχουν αποστάσεις που δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε με το οδόμετρο. Ένα
μικρό ποσοστό 7,7% απάντησε όχι (3 μαθητές) καθώς το οδόμετρο το τοποθετούμε
πάνω σε ένα όχημα και μετράει όση απόσταση θέλουμε ενώ ένα ίδιο ποσοστό δεν
έδωσε καμία απάντηση.

Υπάρχουν αποστάσεις που δεν μπορούμε
να μετρήσουμε με το οδόμετρο;
7,7%

7,7%
Ναι
84,6%

Όχι
Καμία απάντηση
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Από τους μαθητές που απάντησαν θετικά στο παραπάνω ερώτημα, το 78,8% (26
μαθητές) ανέφερε ότι αυτές οι αποστάσεις που δεν μπορούμε να μετρήσουμε με το
οδόμετρο είναι οι πολύ μεγάλες και μακρινές αποστάσεις. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί
οι μαθητές θεωρούν ότι οι αριθμοί που βρίσκονται πάνω στους τρεις δίσκους του
οδόμετρου δεν επαρκούν ώστε να μετρήσουν πολλά χιλιόμετρα είτε γιατί θεωρούν
πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο ώστε να μετρήσουμε
αποστάσεις που περιλαμβάνουν και θάλασσα. Μερικές από τις απαντήσεις των
μαθητών είναι οι παρακάτω:
Από ένα νησί σε μία χώρα.
Από την Αμερική μέχρι την Αθήνα δεν γίνεται.
Από την Αμερική έως την Κίνα γιατί υπάρχει θάλασσά.
Όταν πάμε σε ένα νησί ή σε μια πολύ μακρινή χώρα.
Από τη μια χώρα στην άλλη.
Υπήρχε και ένα ποσοστό 21,2% (7 μαθητές) που δεν αιτιολόγησε καθόλου την
απάντησή του.

Αποστάσεις που δεν μπορούμε να
μετρήσουμε με το οδόμετρο

78,8%
21,2%
Μακρινές-μεγάλες
αποστάσεις

Καμία απάντηση

Στην 3η ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να αναφέρουν ποιο είναι αυτό το όργανο που
χρησιμοποιούμε στη σημερινή εποχή για μετρήσεις σαν κι αυτές που έκανε το
οδόμετρο. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 76,9% ανέφερε τον
χιλιομετρητή-κοντέρ ή μετρητή του αυτοκινήτου ως σύγχρονο όργανο μέτρησης
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αποστάσεων, αντίστοιχο με το οδόμετρο. Ένα μικρό ποσοστό 10,3% δεν ανέφερε
κάποιο όργανο μέτρησης αποστάσεων αλλά αναφέρθηκε στις μονάδες οι οποίες
αντιστοιχούν στη μέτρηση αποστάσεων, δηλαδή απάντησε χιλιόμετρα και μέτρα ενώ
το 12,8% δεν απάντησε καθόλου.
Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι περισσότεροι μαθητές κατανόησαν ότι το κοντέρ ή ο
χιλιομετρητής

του

αυτοκινήτου

αποτελεί

ένα

«σύγχρονο

οδόμετρο»

και

χρησιμοποιείται για τον ίδιο ακριβώς λόγο με το οδόμετρο του παρελθόντος καθώς το
ένα όργανο αποτελεί εξέλιξη του άλλου.

Σύγχρονο όργανο

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

30

76,9%

Χιλιόμετρα, μέτρα

4

10,3%

Καμία απάντηση

5

12,8%

μέτρησης αποστάσεωναντίστοιχο του
οδόμετρου
Χιλιομετρητής-κοντέρμετρητής αυτοκινήτου

Καμία απάντηση

Χιλιόμετρα, μέτρα

12,8%

10,3%

Χιλιομετρητής-κοντέρ-μετρητής
αυτοκινήτου
0.00%

76,9%

20.00% 40.00% 60.00% 80.00%
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Στην 4η ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα ποιο είναι αυτό το
μετρητικό όργανο που πιστεύουν ότι έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση
αποστάσεων (οδόμετρο, μετρητής του σύγχρονου αυτοκινήτου ή και τα δύο το ίδιο).
Η πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 66,7% απάντησε πως και τα δύο όργανα,
δηλαδή και το οδόμετρο και ο μετρητής του σύγχρονου αυτοκινήτου έχουν την ίδια
ακρίβεια στη μέτρηση αποστάσεων. Ένα μικρότερο ποσοστό (28,2%) απάντησε πως
θεωρεί ότι ο μετρητής του σύγχρονου αυτοκινήτου διαθέτει μεγαλύτερη ακρίβεια στη
μέτρηση αποστάσεων ενώ 2 μαθητές δεν έδωσαν καμία απάντηση.
Φαίνεται λοιπόν πως οι περισσότεροι μαθητές κατανόησαν πως είτε μετρήσουμε μια
απόσταση με το οδόμετρο είτε με το μετρητή του σύγχρονου αυτοκινήτου τα
αποτελέσματα είναι τα ίδια και τα δύο αυτά μετρητικά όργανα έχουν την ίδια
ακρίβεια στις μετρήσεις, καθώς αυτό αποτελούσε και μια δραστηριότητα του φύλλου
εργασίας με το οποίο ασχολήθηκαν νωρίτερα οι μαθητές.

Ακρίβεια οργάνων στη

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

Και τα δύο όργανα

26

66,7%

Μετρητής του σύγχρονου

11

28,2%

2

5,1%

μέτρηση αποστάσεων

αυτοκινήτου
Καμία απάντηση

Ακρίβεια οργάνων στη μέτρηση
αποστάσεων

66,7%
28,2%
5,1%
Και τα δύο όργανα

Μετρητής του
σύγχρονου
αυτοκινήτου

Καμία απάντηση
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Στην 5η ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να αναφέρουν ποια είναι αυτά τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν το μηχανισμό του σύγχρονου μετρητή του αυτοκινήτου και διαφέρουν
από αυτά του οδόμετρου του παρελθόντος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών
(38,5%) απάντησε ότι ένα τέτοιο στοιχείο είναι τα νούμερα σε ψηφιακή μορφή, κάτι
το οποίο απουσίαζε από το οδόμετρο του Ήρωνα. Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό των
μαθητών (30,8%) απάντησε ότι ο μηχανισμός του σύγχρονου μετρητή του
αυτοκινήτου μετράει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και επίσης μπορεί να μετρήσει πολύ
περισσότερα χιλιόμετρα από το οδόμετρο του παρελθόντος. Ένα ποσοστό 17,9% των
μαθητών απάντησε ότι ένα χαρακτηριστικό του σύγχρονου μηχανισμού του
αυτοκινήτου είναι ο αυτοματισμός που αυτός διαθέτει ενώ το 12,8% των μαθητών
δεν έδωσε καμία απάντηση. Κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών δίνονται
παρακάτω:
Μετράει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Το οδόμετρο δεν είχε ψηφιακούς αριθμούς.
Μας δείχνει αυτόματα πόσα μέτρα ή χιλιόμετρα έχουμε διανύσει με ψηφιακά νούμερα.
Μπορεί να μετρήσει περισσότερα χιλιόμετρα.
Ο παλιός είχε γρανάζια ενώ ο σύγχρονος έχει αυτόματο μηχανισμό.
Έχει διαφορετικό μηχανισμό ο οποίος του δίνει τη δυνατότητα να μετράει αποστάσεις
με μεγάλη ακρίβεια.

Στοιχεία μηχανισμού

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

Ψηφιακά νούμερα

15

38,5%

Μηχανισμός με

12

30,8%

Αυτοματισμός

7

17,9%

Καμία απάντηση

5

12,8%

σύγχρονου μετρητή
αυτοκινήτου

μεγαλύτερη λεπτομέρεια
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45.00%
40.00%

38,5%

35.00%

30,8%

30.00%
25.00%
17,9%

20.00%

12,8%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Ψηφιακά νούμερα Μηχανισμός με
μεγαλύτερη
λεπτομέρεια

Αυτοματισμός

Καμία απάντηση

Στην τελευταία ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα της
εφεύρεσης του οδόμετρου από τον Ήρωνα και στη συνέχεια να αιτιολογήσουν αυτή
την απάντησή τους. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, η πλειοψηφία
των μαθητών με ποσοστό 56,4% (22 μαθητές) θεωρεί ότι το οδόμετρο του Ήρωνα
αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική εφεύρεση. Το 25,6% των μαθητών (10 μαθητές)
θεωρεί την εφεύρεση αυτή πολύ σημαντική, το 2,6% (1 μαθητής) αρκετά σημαντική,
το 10,3% (4 μαθητές) λίγο σημαντική και το 5,1% (2 μαθητές) καθόλου σημαντική.

Πόσο σημαντική θεωρείς την εφεύρεση του
οδόμετρου από τον Ήρωνα
56,4%

25,6%

10,3%
5,1%

2,6%

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου
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Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών
(69,2%) αιτιολόγησε την απάντησή του αναφέροντας ότι θεωρεί σημαντική την
εφεύρεση του οδόμετρου από τον Ήρωνα καθώς αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
και χρήσιμο όργανο για τη μέτρηση αποστάσεων και πως χωρίς αυτό δεν θα
μπορούσαμε να μετρήσουμε εύκολα και γρήγορα αποστάσεις. Κάποιες από τις
απαντήσεις των μαθητών είναι οι παρακάτω:
Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δεν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε μεγάλες
αποστάσεις.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο Ήρωνας έφτιαξε κάτι που δεν είχαμε τότε.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί η ζωή μας θα ήταν πιο δύσκολη γιατί δεν θα ξέραμε τις
αποστάσεις.
Είναι πολύ σημαντική επειδή χρειάζονταν τότε εργαλεία για να μετρούν αποστάσεις.
Είναι σημαντική αυτή η εφεύρεση γιατί αν δεν υπήρχαν τα οδόμετρα δεν θα ξέραμε
πόση απόσταση θα κάναμε κάθε φορά.
Πάρα πολύ σημαντική εφεύρεση γιατί τότε δεν υπήρχαν άλλα όργανα για να μετρήσουν
τις αποστάσεις στους δρόμους.
Το 10,3% των μαθητών απάντησε πως θεωρεί την εφεύρεση του οδόμετρου
σημαντική καθώς αυτό θεωρείται ο πρόδρομος του σημερινού χιλιομετρητή ή
χιλιομετρικού μετρητή. Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις των
μαθητών:
Αν δεν είχε εφευρεθεί το οδόμετρο δεν θα υπήρχε ούτε ο χιλιομετρητής.
Γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε όργανο να μετράει αποστάσεις και ήταν μια τρομερή
ιδέα. Αν δεν υπήρχε το οδόμετρο μπορεί να μην υπήρχε και ο μετρητής αυτοκινήτου.
Αν δεν είχε φτιάξει το οδόμετρο δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τους ψηφιακούς
μετρητές.
Τέλος, το 5,1% των μαθητών απάντησε πως δεν θεωρεί το οδόμετρο τόσο
σημαντικό και χρήσιμο όργανο καθώς θεωρείται παλιό εργαλείο και τα παλιά
πράγματα δεν είναι τόσο χρήσιμα ενώ το 15,4% των μαθητών δεν αιτιολόγησε
καθόλου την απάντησή του.
Από τις απαντήσεις των μαθητών παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές
αξιολόγησαν πολύ θετικά την εφεύρεση του οδόμετρου του Ήρωνα και φαίνεται να
κατανόησαν το πόσο σημαντικό όργανο υπήρξε τόσο για την εποχή του όσο και για
τη σημερινή εποχή.
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Λόγοι για τους οποίους

Πλήθος αναφορών

Ποσοστό %

27

69,2%

4

10,3%

2

5,1%

6

15,4%

θεωρείται σημαντική ή όχι η
εφεύρεση του οδόμετρου από
τον Ήρωνα
Χρήσιμο όργανο για τη
μέτρηση αποστάσεων
Πρόδρομος του σημερινού
χιλιομετρητή
Δεν είναι τόσο σημαντικό και
χρήσιμο όργανο
Καμία απάντηση

Λόγοι για τους οποίους θεωρείται σημαντική
ή όχι η εφεύρεση του οδόμετρου από τον
Ήρωνα
69.20%

10.30%

Χρήσιμο όργανο για
τη μέτρηση
αποστάσεων

Πρόδρομος του
σημερινού
χιλιομετρητή

15.40%
5.10%
Δεν είναι τόσο
σημαντικό και
χρήσιμο όργανο

Καμία απάντηση
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Στη συνέχεια έγιναν στους μαθητές κάποιες προφορικές ερωτήσεις ώστε να
αποτυπωθούν οι εντυπώσεις τους απέναντι στη διδακτική παρέμβαση, τα οφέλη που
αποκόμισαν και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν καθ’ όλη τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων.
Στην πρώτη ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα τι ήταν αυτό
που τους άρεσε περισσότερο από τη διδακτική παρέμβαση. Η πλειοψηφία των
μαθητών με ποσοστό 48,7% (19 μαθητές) απάντησε πως αυτό που τους άρεσε
περισσότερο ήταν η κατασκευή του οδόμετρου και γενικά η ενασχόλησή τους με τα
τουβλάκια της Lego. Ένα ποσοστό 30,8% (12 μαθητές) απάντησε πως τους άρεσε
όλη η διδακτική παρέμβαση με τα βίντεο, την κατασκευή του οδόμετρου και τις
δραστηριότητες ενώ το 12,8% (5 μαθητές) απάντησε πως περισσότερο τους άρεσαν
οι μετρήσεις που έκαναν με το οδόμετρο και οι μετατροπές από το ένα σύστημα
μέτρησης στο άλλο. Υπήρξαν και τρεις μαθητές που δήλωσαν ότι δεν τους άρεσε
τίποτα από τη διδακτική παρέμβαση.

Τι μου άρεσε περισσότερο
7,7%

12,8%

Κατασκευή
48,7%

Όλα
Μετρήσεις

30,8%

Τίποτα
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Στην ερώτηση τι ήταν αυτό που τους δυσκόλεψε περισσότερο, η πλειοψηφία των
μαθητών με ποσοστό 46,2% (18 μαθητές) απάντησε πως απλά δεν τους δυσκόλεψε
τίποτα. Το 25,6% των μαθητών (10 μαθητές) απάντησε ότι συνάντησε δυσκολίες με
κάποιες ερωτήσεις και ασκήσεις του φύλλου εργασίας. Από αυτούς, κάποιοι
δυσκολεύτηκαν στην κατανόηση συγκεκριμένων ερωτήσεων των ερωτηματολογίων
(«να καταλάβω τι εννοούν οι ερωτήσεις»), ενώ άλλοι αντιμετώπισαν δυσκολία σε
κάποιες ασκήσεις του φύλλου εργασίας όπως σε αυτές που έπρεπε να κάνουν
μετατροπές από το ένα μετρητικό σύστημα στο άλλο. Το 15,4% των μαθητών (6
μαθητές) δυσκολεύτηκαν στο να συναρμολογήσουν και να ταιριάξουν μεταξύ τους
κάποια μέρη της κατασκευής ενώ 5 μαθητές (12,8%) δήλωσαν πως αυτό που τους
δυσκόλεψε περισσότερο ήταν οι δίσκοι με τα ψηφία πάνω στο οδόμετρο γιατί κάποιες
φορές δεν γύριζαν σωστά και δεν μπορούσαν να κάνουν σωστά τις μετρήσεις.

Τι με δυσκόλεψε περισσότερο
Τίποτα
Κάποιες ερωτήσεις και πράξεις με μετατροπές
Κάποια μέρη της κατασκευής
Οι δίσκοι με τα ψηφία
12,8%
15,4%

46,2%

25,6%
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Στην τελευταία ερώτηση οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα αν θα
ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά σε μια τέτοια δραστηριότητα. Η συντριπτική
πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 92,3% (36 μαθητές) απάντησε ναι και μόλις 3
μαθητές (7,7%) απάντησαν όχι καθώς όπως δήλωσαν δυσκολεύτηκαν πολύ σε όλη τη
διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης.

Συμμετοχή σε παρόμοια δραστηριότητα

Όχι
7,7%

Ναι
92,3%
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6. Συμπεράσματα και προοπτικές
6.1. Συμπεράσματα
Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την
ύπαρξη της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και να προσεγγίσουν τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό μέσα από ρομποτικές κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές έπρεπε
να κατασκευάσουν με τουβλάκια Lego το οδόμετρο του Ήρωνα και μέσα από αυτή
την κατασκευή να γνωρίσουν τον τρόπο χρησιμοποίησης και λειτουργίας του, με
στόχο να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των τεχνολογικών επιτευγμάτων της
αρχαιότητας τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και τη συνάφεια που υπάρχει
ανάμεσα στη σύγχρονη και την αρχαία τεχνολογία.
Αρχικά οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που είχε σαν στόχο να
αντλήσουμε πληροφορίες για την προηγούμενη εμπειρία των μαθητών με ρομποτικές
κατασκευές καθώς και την προηγούμενη ενασχόλησή τους με το εκπαιδευτικό πακέτο
Lego Mindstorms. Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους, οι περισσότεροι μαθητές
πιστεύουν ότι ένα ρομπότ έχει ανθρώπινη μορφή και χαρακτηριστικά αλλά οι
ικανότητες του ξεπερνούν τις ικανότητες του ανθρώπου καθώς αυτό μπορεί να κάνει
πολλά και δύσκολα πράγματα ταυτόχρονα. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που προέκυψε
από την ανάλυση του πρώτου ερωτηματολογίου ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των μαθητών με ποσοστό 90% είχε στο παρελθόν ασχοληθεί ξανά με κατασκευές
Lego, κάτι το οποίο φάνηκε σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του οδόμετρου αφού
οι μαθητές δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη συναρμολόγηση των
επιμέρους κομματιών του πακέτου. Κάποιοι λίγοι μαθητές που έδειξαν να
δυσκολεύτηκαν στην αρχή, εξοικειώθηκαν γρήγορα με τον τρόπο συναρμολόγησης
των κομματιών, με τη βοήθεια φυσικά των υπολοίπων συμμαθητών τους.
Όσον αφορά τη χρήση του πακέτου Lego Mindstorms ως εκπαιδευτικού εργαλείου,
η παρουσία του στα θρανία των μαθητών δημιούργησε μόνο ενθουσιασμό και
κίνητρο για την ενασχόληση των περισσοτέρων. Όπως φάνηκε και από τις
απαντήσεις των παιδιών, τα τουβλάκια Lego και η κατασκευή του οδόμετρου ήταν το
στοιχείο του μαθήματος που τους άρεσε περισσότερο. Μάλιστα, η επιθυμία για την
ενασχόληση τους με αυτά ήταν τέτοια που οδήγησε σε περιστασιακούς
διαπληκτισμούς μεταξύ των μαθητών.
105

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες. Κάποια μέλη
της κάθε ομάδας ανέλαβαν το ρόλο του κατασκευαστή και επομένως ανέλαβαν να
κατασκευάσουν το οδόμετρο με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego
Mindstorms. Ένα άλλο μέλος ήταν ο γραμματέας, ο οποίος ανέλαβε να κρατάει
σημειώσεις, να συμπληρώνει το φύλλο εργασίας για κάθε δραστηριότητα και να
καταγράφει τα συμπεράσματα της ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα έκαναν
τις μετρήσεις με τη χρήση του οδόμετρου.
Οι ρόλοι αυτοί κατά τη διάρκεια των επιμέρους δραστηριοτήτων εναλλάσσονταν,
προκειμένου να περάσουν όλοι οι μαθητές από όλους τους ρόλους, να γίνουν
κατανοητοί καλύτερα οι διαφορετικοί ρόλοι και να μη βρεθεί κανείς στη δυσάρεστη
θέση να θεωρήσει τον εαυτό του περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό στην όλη
διαδικασία και έτσι με τον τρόπο αυτό χάσει το ενδιαφέρον του έναντι των άλλων,
αλλά και ούτε να αναλάβει ένας ή δύο να φέρουν τις δραστηριότητες σε πέρας (Δελή,
2011).
Η παρατήρηση και η αξιολόγηση των ενεργειών των μαθητών έδειξαν πως η
εργασία αυτή τους βοήθησε να κατανοήσουν τις παραπάνω έννοιες ενώ ταυτόχρονα
συνεργάστηκαν

μεταξύ

τους

ανταλλάσσοντας

εμπειρίες

και

δεξιότητες

ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμησή τους.
Οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στα φύλα εργασίας που συμπλήρωσαν
έδειξαν ότι κατανόησαν πλήρως το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε το
οδόμετρο και το πώς αυτό χρησιμοποιείται καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτό
λειτουργεί. Οι μαθητές υπολόγισαν σωστά με το οδόμετρο τις αποστάσεις που
υπήρχαν στις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας καθώς και τις μετατροπές που
έπρεπε να κάνουν από τις ενδείξεις του οδόμετρου στη μέτρηση της απόστασης σε
εκατοστά και το αντίθετο. Επίσης όλες οι ομάδες έδειξαν ότι κατανόησαν πως είτε
μετρήσουμε μια απόσταση με το οδόμετρο είτε με έναν σύγχρονο ψηφιακό μετρητή
τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα ίδια και τα δύο όργανα έχουν την ίδια ακρίβεια,
κάτι το οποίο φάνηκε από την τελευταία δραστηριότητα του φύλλου εργασίας.
Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στο δεύτερο ερωτηματολόγιο
προκύπτει πως οι περισσότεροι μαθητές (56,4%) θεωρούν πως το οδόμετρο είναι ένα
όργανο που κατά την άποψη τους δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη σημερινή
εποχή καθώς θεωρούν πως αυτό μπορεί να μετρήσει περιορισμένες αποστάσεις και
πως σήμερα υπάρχουν πιο σύγχρονα όργανα που κάνουν τις ίδιες μετρήσεις με πιο
γρήγορο και ακριβή τρόπο. Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί πως το οδόμετρο δεν
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αποτελεί κατάλληλο όργανο για τη μέτρηση μεγάλων και μακρινών αποστάσεων είτε
γιατί οι αριθμοί που βρίσκονται πάνω στους τρεις δίσκους του οδόμετρου δεν
επαρκούν ώστε να μετρήσουν πολλά χιλιόμετρα είτε γιατί το οδόμετρο δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε αποστάσεις που περιλαμβάνουν και τη θάλασσα. Αυτό βέβαια
μπορεί να οφείλεται στο ότι οι αποστάσεις που μέτρησαν οι μαθητές με το οδόμετρο
μέσα στην τάξη ήταν μικρές και έτσι δεν μπορούν να φανταστούν το οδόμετρο να
μετράει μεγαλύτερες αποστάσεις όπως π.χ. την απόσταση από τη μια πόλη στην
άλλη.
Επίσης η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (76,9%) δείχνει να έχει κατανοήσει
τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στο οδόμετρο του Ήρωνα και τον σύγχρονο
μετρητή του αυτοκινήτου καθώς θεωρεί πως το κοντέρ του αυτοκινήτου αποτελεί το
σύγχρονο όργανο μέτρησης αποστάσεων, θεωρείται ο πρόδρομος του σημερινού
χιλιομετρικού μετρητή και είναι η εξέλιξη του οδόμετρου του παρελθόντος.
Τέλος παρατηρούμε ότι οι μαθητές αξιολόγησαν πολύ θετικά την εφεύρεση του
οδόμετρου του Ήρωνα αφού το 56,4% αυτών θεωρεί την εφεύρεση αυτή πάρα πολύ
σημαντική και το 25,6% πολύ σημαντική. Οι απαντήσεις τους δείχνουν πως θεωρούν
ότι το οδόμετρο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο όργανο για τη μέτρηση
αποστάσεων, το οποίο έχει διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των
ανθρώπων και πως χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε εύκολα και
γρήγορα αποστάσεις. Επίσης χαρακτηρίζουν την εφεύρεση του οδόμετρου ως μια
«απίθανη ιδέα» καθώς αν δεν υπήρχε αυτό το όργανο μπορεί να μην είχαμε φτάσει
ποτέ στην ανακάλυψη του χιλιομετρικού μετρητή.
Από τη συμμετοχή και τις απαντήσεις των μαθητών προκύπτει το συμπέρασμα ότι
διαμόρφωσαν θετική στάση απέναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική και θα ήθελαν να
συμμετέχουν ξανά στο μέλλον σε παρόμοια προγράμματα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης παρατηρήθηκε μια έντονη
διάθεση των μαθητών για ανακάλυψη σε συνδυασμό με το παιχνίδι που μπορούσαν
να κάνουν με τη ρομποτική κατασκευή. Η συνεργασία μεταξύ των παιδιών ήταν
άψογη όπως και η συνεννόηση για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που ήταν η πιο
γρήγορη και σωστή λύση για τη ζητούμενη κάθε φορά δραστηριότητα.
Το όλο εγχείρημα, η ανταπόκριση, η συμμετοχή, οι δραστηριότητες και οι
κατασκευές των μαθητών έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να
αποτελέσει μια από τις καλύτερες προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θα χαρακτηρίζαμε την πρόταση «παιδαγωγικά άρτια»
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αφού δίνει την ευκαιρία στους μαθητές: α) να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με το
χειρισμό φυσικών οντοτήτων και τη συναρμολόγησή τους, β) να οικοδομήσουν
γνώσεις τόσο στον τεχνολογικό όσο και τον πληροφορικό τομέα, γ) να
καλλιεργήσουν στάσεις, κυρίως δε να απομυθοποιήσουν επιτεύγματα της τεχνολογίας
και να θέσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο
(Τσοβόλας, 2006).
Πολύ σημαντικές είναι οι επιδράσεις και στον συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα.
Οι μαθητές κάνουν τις δικές τους κατασκευές και με καμάρι τις επιδεικνύουν στις
άλλες ομάδες. Εντάσσονται σε ομάδες, μοιράζονται την εργασία και τους ρόλους
(κατασκευαστής, γραμματέας, παρουσιαστής) και μερικές φορές στην πορεία
εναλλάσσονται στους ρόλους βρίσκοντας ο καθένας τον καταλληλότερο ρόλο και
θέση στην ομάδα, ρόλο που του επιτρέπει να εκφραστεί καλύτερα. Αυτά φυσικά δεν
γίνονται αυτόματα αλλά το εποικοδομητικό πλαίσιο τους δίνει την δυνατότητα να
συμβούν.
Η παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι οι
εκπαιδευτικοί στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά, επετεύχθησαν. Επομένως, η χρήση του
εκπαιδευτικού πακέτου Lego Mindstorms στην εκπαίδευση, αν αξιοποιηθεί
κατάλληλα,

μπορεί

να

υποστηρίξει

τη

δημιουργία

ενός

περιβάλλοντος

εποικοδομητικής μάθησης που παρέχει αυθεντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προκύπτουν τόσο από το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, όσο και από τον
πραγματικό κόσμο. Έτσι ενθαρρύνονται η έκφραση και η προσωπική εμπλοκή στη
μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση.

6.2. Προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν - Προτάσεις για
μελλοντική έρευνα
Τα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας
εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι τα παρακάτω:
1) Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει φορτίσει τις μπαταρίες του ειδικού τούβλου
NXT της Lego επαρκώς, ώστε να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση και αυτό δεν
δουλεύει κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.
2) Όταν οι μαθητές ακούν τις λέξεις «Φύλλα εργασίας» αντιδρούν, συνήθως
αρνητικά, και δεν θέλουν να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες, καθώς θεωρούν πως
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θα πρέπει να το συμπληρώσουν ατομικά και θα βαθμολογηθούν γι’ αυτό. Θεωρούν
επίσης πως η όλη διαδικασία θα έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Μόλις όμως στη
δική μας περίπτωση οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο,
σταμάτησε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέλη της κάθε ομάδας και δημιουργήθηκε
ανταγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες. Βέβαια αυτό πολλές φορές μπορεί να φέρει και
θετικά αποτελέσματα, καθώς η κάθε ομάδα τελειώνει πιο γρήγορα την κάθε
δραστηριότητα εξαιτίας αυτού του αθέμιτου ανταγωνισμού.
3) Λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές και με βάση το
χρόνο που είναι διαθέσιμος για κάθε ερώτηση και δραστηριότητα, δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις των μαθητών που απαντούν αυθαίρετα, χωρίς να κατανοούν και να
επεξεργάζονται πλήρως την ερώτηση/δραστηριότητα.
4) Κάποιοι μαθητές χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να εξοικειωθούν
τόσο με τα επιμέρους κομμάτια του εκπαιδευτικού πακέτου Lego Mindstorms όσο
και με τη λειτουργία του ειδικού τούβλου NXT. Έτσι θα πρέπει να δίνεται επαρκής
χρόνος ώστε όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την κατασκευή που πρέπει κάθε
φορά να συναρμολογήσουν, με τις δυνατότητες και τη λειτουργία της αλλά και να
έχουν χρόνο να κατανοήσουν πλήρως τις δραστηριότητες με τις οποίες κάθε φορά
πρέπει να ασχοληθούν και να τις επεξεργαστούν, ανάλογα με το ρυθμό σκέψης και
μάθησης του καθενός (Δελή, 2011).
Τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη δείχνουν πως θα
ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Τα
παιδιά δεν θα πρέπει να μείνουν μόνο στο στάδιο της κατασκευής και του χειρισμού
φυσικών οντοτήτων και στην επαφή τους με ήδη προγραμματισμένα τούβλα NXT
αλλά να έρθουν σε επαφή και με τον προγραμματισμό μέσα από τα κατάλληλα
εκπαιδευτικά λογισμικά.
Σε μελλοντικές έρευνες οι μαθητές θα μπορούσαν να κατασκευάσουν και να
προγραμματίσουν διάφορα όργανα-μηχανήματα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
όπως π.χ. ένα ρομπότ καταπέλτη του Αρχιμήδη και έτσι να έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της τεχνολογίας εκείνης της εποχής καθώς και το
έργο και την προσωπικότητα των εφευρετών αυτών των οργάνων. Ειδικά στις
μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις δομές
προγραμματισμού και να σχεδιάσουν με αυτές σημαντικούς αλγόριθμους που
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ακόμα και στην καθημερινή ζωή. Κατάλληλο υλικό
μπορεί να χαρακτηριστεί σε αυτήν την περίπτωση το βασικό πακέτο εκπαιδευτικής
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ρομποτικής LEGO Mindstorms NXT το οποίο περιέχει όλα αυτά τα εργαλεία
(αισθητήρες, κινητήρες, προγραμματιστικό περιβάλλον) προκειμένου οι μαθητές να
ορίσουν συμπεριφορές μέσω του προγραμματισμού σε μηχανικά αντικείμενα
κατασκευασμένα από τους ιδίους.

«Δώσε σε ένα παιδί ένα ρομπότ και θα παίξει με αυτό για λίγες ώρες. Μάθε σε ένα
παιδί να κατασκευάζει και θα κατασκευάζει μια ζωή».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1ο Ερωτηματολόγιο
Φύλο:
Τμήμα:
Ημερομηνία:

1. Πώς φαντάζεσαι ότι είναι ένα ρομπότ; Περιέγραψε το.
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………….
2. Απεικόνισε αυτό που φαντάζεσαι ως ρομπότ.
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3. Θα μπορούσες να σκεφτείς και να γράψεις μερικά παραδείγματα με εφαρμογές
των ρομπότ σήμερα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Ποια μαθήματα πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να διδαχθούν ικανοποιητικά αν
χρησιμοποιούσαμε και ένα ρομπότ στην τάξη;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Έχεις ασχοληθεί ποτέ με κατασκευές Lego;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Έχεις συμμετάσχει σε μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής ή διαγωνισμό
ρομποτικής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Οδηγίες κατασκευής οδόμετρου- Εξαρτήματα
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Οδόμετρο- Οδηγίες Κατασκευής

Σύστημα ρόδες-άξονας, στο οποίο συνδέεται ο μετρητής του
οδόμετρου

121

Μηχανισμός μετρητή

122

123

124

Ρόδα που ακολουθεί την κατεύθυνση κίνησης
(Caster ρόδα)

125

Σύνδεση στο κυρίως σώμα

126

Ένδειξη / Ψηφία μετρητή
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Φύλλο Εργασίας

Από το Οδόμετρο του Ήρωνα στο κοντέρ του αυτοκινήτου
Μετρώ και υπολογίζω

1. Ανακατασκευάστε το οδόμετρο του Ήρωνα, ακολουθώντας τις οδηγίες που σας
δίνονται. Μπορείτε να μοιράσετε τη δουλειά και να εργαστείτε ταυτόχρονα.

2. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, τοποθετήστε τους δίσκους με τα ψηφία.

3. Μετρήστε αποστάσεις, κυλώντας την κατασκευή κατά μήκος της απόστασης.
Μπορείτε να αντιληφθείτε σε τι αντιστοιχούν οι τρεις δίσκοι με τα ψηφία;
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

4. Υποθέστε ότι είστε ο εφευρέτης και θέλετε να της δώσετε κάποιο όνομα.
Τίτλος εφευρέσεως:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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5. Δίπλα στο όνομα (γράμμα) κάθε γραναζιού δίνεται ο αριθμός των δοντιών του.
Συμπληρώστε ότι λείπει.

1 περιστροφή B  ….. περιστροφή A

A -12
1 περιστροφή D  ….. περιστροφές C

B - 36

1 περιστροφή F  ….. περιστροφές E

E-8

F - 40

C-8

1 περιστροφή F  ….. περιστροφές C
D - 16

Τα γρανάζια B και C είναι τοποθετημένα στον ίδιο άξονα. Με αυτό τον τρόπο όταν το B
περιστραφεί 1 φορά  το C θα περιστραφεί ……. φορές.
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Μετρώντας αποστάσεις στην τάξη
1. Μετρήστε τις αποστάσεις στον παρακάτω πίνακα και συμπληρώστε τα κενά.

Ένδειξη οδόμετρου

Απόσταση σε cm

Η μεγάλη διάσταση του
θρανίου
Το πλάτος του πίνακα
Το πλάτος της αίθουσας

2. Ποια είναι η ένδειξη του οδόμετρου όταν αυτό διανύσει την απόσταση και το
αντίστροφο; (Υπολογίζω με πράξεις ή με μέτρηση)

απόσταση
27 cm
108 cm
216 cm
1080 cm

Ένδειξη οδόμετρου

2
20
200
111

3. Τι θα συμβεί στις παραπάνω ενδείξεις του οδόμετρου αν αλλάξω ρόδες και βάλω
τις μεγάλες (διπλάσια περίμετρος: 36 cm);
…………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………….
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4. Τώρα χρησιμοποιήστε τον ψηφιακό μετρητή για να μετρήσετε τις αποστάσεις που
σας δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Απόσταση σε cm
Η μεγάλη διάσταση του
θρανίου
Το πλάτος του πίνακα
Το πλάτος της αίθουσας

Τι παρατηρείτε;
……………………………………..……………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…
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2ο Ερωτηματολόγιο
Φύλο:
Τμήμα:
Ημερομηνία:

1. Πιστεύεις ότι στη σημερινή εποχή για να μετρήσουμε αποστάσεις θα μπορούσαμε
να χρησιμοποιήσουμε το οδόμετρο που κατασκευάσαμε και γιατί;
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………..
2. Υπάρχουν αποστάσεις που δεν μπορούμε να μετρήσουμε με το οδόμετρο; Ποιες
περιπτώσεις είναι αυτές;
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………..…
3. Στη σημερινή εποχή, τι χρησιμοποιούμε για μετρήσεις σαν αυτές που έκανε το
οδόμετρο;
……………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..…………
4. Ποιο όργανο θεωρείς ότι έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση αποστάσεων, το
οδόμετρο, ο μετρητής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου ή έχουν την ίδια ακρίβεια;
………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..
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5. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το μηχανισμό του σύγχρονου μετρητή του
αυτοκινήτου και διαφέρει από το οδόμετρο του παρελθόντος;
………………………………………………………..…………………………………
…………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
6. Πόσο σημαντική θεωρείς ότι είναι η εφεύρεση του οδόμετρου από τον Ήρωνα;

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Αιτιολόγησε την απάντησή σου.
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..…
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