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Εισαγωγή
Η εργασία αποτυπώνει την προσπάθεια εισαγωγής της ροµποτικής στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση µε τη µορφή project µέσα από το παράθυρο της Ευέλικτης Ζώνης. Μελετώνται
δύο άξονες: η φύση των κατασκευών των µαθητών και οι δυσκολίες/ κατακτήσεις τους στον
προγραµµατισµό αυτών των κατασκευών.
Αποτελείται από πέντε κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται τόσο το υλικό όσο και το λογισµικό του πακέτου
legodacta που χρησιµοποιήθηκε.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται µελέτες και έρευνες στον ελλαδικό χώρο, αλλά και
παγκόσµια, σχετικές µε την εφαρµογής της ροµποτικής στην εκπαίδευση.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι στόχοι και η µεθοδολογία της έρευνας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η προσπάθεια εισαγωγής της ροµποτικής µε τη µορφή
project στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Η όλη προσπάθεια παρουσιάζεται χρονικά, σε
λογικές ενότητες που ονοµάζονται δραστηριότητες και συνοδεύονται από χρήσιµες
παρατηρήσεις και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες των µαθητών. Συνολικά
περιγράφονται 8 τέτοιες δραστηριότητες.
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αξιοποίηση του υλικού που συλλέχθηκε για την µελέτη των
κατασκευών και του προγραµµατισµού των κατασκευών.
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Μέρος 1ο: Θεωρητικό πλαίσιο
Κεφάλαιο πρώτο: Ροµποτική και εκπαίδευση
Γενικά για τη Ροµποτική και τις εκπαιδευτικές εφαρµογές της
Τι είναι ροµπότ;
Τα ροµπότ είναι αυτοκατευθυνόµενες ηλεκτροµηχανικές συσκευές που χρησιµοποιούνται
στη βιοµηχανία και την επιστηµονική έρευνα για την επίτευξη συγκεκριµένων εργασιών ή
ενός περιορισµένου συνόλου από
διαφορετικές εργασίες.
Η πιο συνηθισµένη περίπτωση χρήσης
είναι σε εργοστάσια ή εργοτάξια όπου
κάποιες εργασίες είναι επικίνδυνες ή
δύσκολες. Στην εικόνα απεικονίζεται η
γραµµή παραγωγής αυτοκινήτων. Τα
ροµπότ κάνουν τις περισσότερες και
δυσκολότερες εργασίες (κολλήσεις
βαψίµατα, συναρµολόγηση βαρέων
µερών κλπ) http://www.robotwelding.com/
Σε κάποιες περιπτώσεις τα ροµπότ
αποκτούν ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά και µπορούν να
εκτελούν εργασίες γραφείου ή κουζίνας.
http://pr.fujitsu.com/photo/2004/09.html

Μπορούν επίσης να υποκαταστήσουν έναν παίκτη του
σκάκι (http://sam.zoy.org/photos/20020326%20%20projet/ )
Ακόµα µπορούν να βοηθήσουν ένα γιατρό να κάνει µια
χειρουργική επέµβαση. Το νανο-ροµπότ της επόµενης
φωτογραφίας µπορεί να ταξιδέψει στις φλέβες ενός
ασθενούς. Ο γιατρός το κατευθύνει µε τηλεχειρισµό και
πραγµατοποιεί την επέµβαση στον ασθενή.
( http://www.nanotech-now.com/Mavroidis-interview12152002.htm )
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Τα ροµπότ στην εκπαίδευση:
Οι ∆αγλιλέλης κ.α. προτείνουν για εκπαιδευτική χρήση ένα πραγµατικό ροµπότ σαν
διαµοιράσιµο διδακτικό πόρο όπως αποτυπώνεται παρακάτω.

Ο ελεγκτής του συστήµατος σε πρώτο πλάνο
και η εργαστηριακή διάταξη µε το
ροµποτικό βραχίονα στο βάθος.

∆ιαδίκτυο

Το περιβάλλον εργασίας στον υπολογιστή του µαθητή
Σύµφωνα µε τον προβληµατισµό της οµάδας αυτής : «Η επίσκεψη των µαθητών στους
βιοµηχανικούς χώρους που συναντάµε εφαρµογές ροµποτικής µπορεί να θεωρηθεί
απαγορευτική (επικινδυνότητα περιβάλλοντος, αρνητική διάθεση ιδιοκτητών, παρεµπόδιση
παραγωγής). Συνεπώς µε τον παραπάνω µικρόκοσµο τους προσφέρεται η ευκαιρία να
παρακολουθήσουν και να γνωρίσουν τη λειτουργία των αυτόµατων µηχανισµών. 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
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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».
Στο κοινωφελής Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας είναι εξοπλισµένο µε το Εργαστήριο
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας «Λίλιαν Βουδούρη» και έχει σαν σύνθηµά του «προσαρµόστε
την τεχνολογία και όχι το άτοµο µε ειδικές ανάγκες» Το εργαστήριο αυτό διατίθεται για
διπλό ρόλο : διάγνωση και θεραπεία διαφόρων αναγκών (νοητικών, κινητικών κλπ) . Στη
σχετική ιστοσελίδα σηµειώνεται: «Αξιοποιώντας τα προτερήµατα του τρισδιάστατου χώρου,
της ροµποτικής τεχνολογίας και της ασύρµατης επικοινωνίας, δηµιουργήσαµε µια
προσοµοίωση πόλης (µακέτα), η οποία παρέχει στο άτοµο δυνατότητες για έλεγχο του
περιβάλλοντος, γνωστικές διεργασίες και πληροφόρηση. Με τη βοήθεια του υπολογιστή το
άτοµο οδηγεί εξ' αποστάσεως το εκπαιδευτικό ροµπότ µέσα στην πόλη. Παράλληλα µε την
προσέγγιση του Ροµπότ στα κτίρια, το
σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας
µεταδίδει τη σχετική πληροφόρηση για το
ρόλο των κτιρίων και των
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν. Μέσα
από αυτή την εκπαιδευτική και
ψυχαγωγική δραστηριότητα ο
µικρόκοσµος εµπλέκει το άτοµο σε
καταστάσεις επίλυσης, εξερεύνησης,
πρόβλεψης και ενηµέρωσης»
http://alexandra.di.uoa.gr/swf/index.html

∆ιάφορες εταιρείες προτείνουν ροµποτικές κατασκευές είτε
για παιχνίδι είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς όπως τα επόµενα:
1. Το ΚΟΑLΑ
http://www.kteam.com/robots/ko
ala/index.html
2. Το Palm Pilot Robot Kit
http://www-2.cs.cmu.edu/~pprk/

3. Το parallax http://www.parallax.com/
που η συναρµολόγηση και ο προγραµµατισµός του αφήνεται στον µαθητή.
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4. Η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή είναι της εταιρείας lego τα οποία θα µελετήσουµε στη
συνέχεια.

www.why.gr www.lego.com
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Συστήµατα Lego: τεχνολογικά χαρακτηριστικά και περιοχές
εφαρµογής
Τι είναι τα lego;
Πρόκειται για ένα πακέτο που περιλαµβάνει πληθώρα δοµικών κοµµατιών για τη
συναρµολόγηση συσκευών (µοτεράκια κίνησης, λαµπάκια, αισθητήρες φωτός /θερµοκρασίας
/γωνίας /αφής, συνδετικούς άξονες, γρανάζια / ιµάντες µετάδοσης κίνησης, τουβλάκια
διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων κλπ.). Το πλήρες σετ περιέχει 750 περίπου δοµικά
κοµµάτια. Σε πρώτη φάση ο µαθητής εµπλέκεται στη διαδικασία συναρµολόγησης της
συσκευής που αυτός αποφάσισε ή του ανατέθηκε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιλέξει από
το σετ τα κατάλληλα δοµικά κοµµάτια προκειµένου να κτίσει την κατασκευή του.
Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται µερικές κατασκευές των µαθητών.

Η κατασκευή (συναρµολόγηση) αναδεικνύει τη χρήση κατασκευαστικών λεπτοµερειών
καθώς και την κατασκευή επιµέρους µηχανισµών µετάδοσης κίνησης, στήριξης,
περιστροφής, αύξησης ή µείωσης των στροφών κλπ. Είναι θέµατα που αν δεν τα ανακαλύψει
ο µαθητής θα πρέπει να βοηθηθεί από το διδάσκοντα
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Παράδειγµα 1: Αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης

Παράδειγµα 2: αύξηση ή µείωση των στροφών

Παράδειγµα 3: Μετατροπή περιστροφικής κίνησης σε µεταφορική κίνηση

Παράδειγµα 4: Στήριξη τροχού µε διαφορετική ανθεκτικότητα

Παράδειγµα 5: Στροφή οχήµατος που στηρίζεται σε τρεις τροχούς (τρίκυκλο)

Ο εµπρόσθιος τροχός περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα
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ή εναλλακτικά µπορούν να στρίβουν όλοι οι τροχοί το ίδιο.
Παράδειγµα 6: Ένα τετράτροχο χρειάζεται εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης

και διαφορικό στους πίσω τροχούς
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Παράδειγµα 7: αν το όχηµα είναι ερπυστριοφόρο (µπουλντόζα) η στροφή µπορεί να γίνει µε
κατάλληλη κίνηση των δύο τροχών.

Όταν και οι δύο τροχοί περιστρέφονται µε την ίδια συχνότητα το όχηµα κινείται σε ευθεία
(εικ.Α). Αν περιστρέφεται ο αριστερός τροχός κατά την θετική φορά το όχηµα στρίβει δεξιά
(εικ.Β). Αν οι δύο τροχοί περιστρέφονται σε αντίθετη φορά το όχηµα στρίβει και το κέντρο
του (η κίτρινη κουκίδα ) µένει ακίνητη την ώρα της περιστροφής (εικ.Γ).
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Το προγραµµατιζόµενο τούβλο RCX
Είναι το απαραίτητο εξάρτηµα όλων των συσκευών:
τροφοδοτεί όπου χρειάζεται µε ηλεκτρική ενέργεια
και παίρνει τις τιµές των αισθητήρων. Κρατά το
πρόγραµµα και κινεί τη συσκευή ανάλογα µε τις
τιµές των αισθητήρων ή όπως ορίζει το πρόγραµµα.
Έχει τρεις εισόδους 1, 2, 3 (αισθητήρες) και τρεις
εξόδους Α, Β, C (µοτεράκια ή λαµπάκια). Η οθόνη
υγρών κρυστάλλων δίνει πληροφορίες για τιµές
εισόδων ή εξόδων αν πατηθεί το πλήκτρο View. Το
κουµπί Prgm επιλέγει ένα από τα 5 προγράµµατα, το πλήκτρο Run τρέχει το επιλεγµένο
πρόγραµµα και το πλήκτρο On-Off ανοίγει και κλείνει εναλλακτικά την τροφοδοσία της
συσκευής.

Επικοινωνεί µε τον Η/Υ µέσω υπερύθρων όπως δείχνει το σχήµα. Το σετ συµπληρώνεται µε
τον πύργο υπερύθρων που συνδέεται σε σειριακή ή usb θύρα του Η/Υ.
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Οι είσοδοι (αισθητήρες)
Συνδέονται σε µια από τις εισόδους 1, 3 ή 3. ∆ίνουν µια γενική τιµή (Raw) από 0 έως 1023
που αντιστοιχεί σε τάσεις 0-5Volt. Αυτό είναι χρήσιµο για πιθανή βαθµονόµηση άλλων
αισθητήρων από άλλες εταιρίες.
Αισθητήρας θερµοκρασίας.
∆ίνει τιµές µεταξύ -20 και 70ο C.

Αισθητήρας φωτός.

∆ίνει τιµές φωτός µεταξύ 0 και 100.
Αισθητήρας γωνίας.
∆είχνει πόση περιστροφή έγινε στον άξονά του. Θα πρέπει να
συνδεθεί σε µηχανισµό που θα περιστραφεί µε γρανάζια ή
ιµάντες και ο αισθητήρας θα δώσει την γωνία που έγινε η
περιστροφή. ∆εν πρόκειται για µηχανισµό περιστροφής (που
προκαλεί περιστροφή) αλλά για αισθητήρα που µετρά την περιστροφή που προκάλεσε σε
κάποιον άξονα κάποιος άλλος µηχανισµός κίνησης.
Αισθητήρας αφής.
∆ίνει δύο τιµές 1 (true) αν είναι πατηµένος και 0 (false) αν δεν
είναι πατηµένος
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Η κάµερα
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν αισθητήρας µε εκπληκτικές
δυνατότητες. Με κατάλληλη επεξεργασία της εικόνας της µπορεί να
κατευθύνει το ροµπότ. Παραδείγµατα επεξεργασίας εικόνας: µπορεί να
βρεθεί η φωτεινότερη ή η σκοτεινότερη περιοχή της εικόνας, η τιµή
ενός χρώµατος (π.χ. του κόκκινου) κλπ. Το περιβάλλον vision center
υποστηρίζει τέτοιες λειτουργίες της κάµερας.

Σε συνδυασµό µε τον άµεσο έλεγχο των εισόδων και εξόδων (interogate) µπορούµε να
καθοδηγούµε το ροµπότ και να παίρνουµε και την εικόνα από την κάµερά του.

Άλλοι αισθητήρες
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι αισθητήρες από άλλους κατασκευαστές (ΡΗ, ήχος,
πίεση, θερµόµετρο κατάλληλο για βρασµό, κλπ). Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα
βαθµονόµησής τους δηλαδή να αντιστοιχηθούν οι τιµές Raw στις σωστές τιµές του
µεγέθους που µετρά ο αισθητήρας.
Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου
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Οι έξοδοι (µοτέρ και λαµπάκια)

Τροφοδοτούνται µε τάση 9Volt και συνδέονται στις τρεις πιθανές εξόδους Α, Β, C. ∆εν
αποκλείεται άλλη έξοδος π.χ. ανεµιστηράκι, αρκεί να λειτουργεί στα 9Volt. Η ισχύς
λειτουργίας των εξόδων ελέγχεται µε το λογισµικό και έχει 5 στάθµες. Η στάθµη 5
τροφοδοτεί τις εξόδους µε τη µέγιστη ισχύ.

Το φράγµα των τριών εισόδων και τριών εξόδων
Με τα εκπαιδευτικά ροµπότ ασχολήθηκαν και άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Φοιτητές έχουν
κάνει ενδιαφέρουσες κατασκευές και έχουν προγραµµατίσει κατάλληλα το τούβλο RCX.
Όµως φαίνεται πως για φοιτητές οι τρεις είσοδοι και οι τρεις έξοδοι του τούβλου RCX
αποτελούν έναν περιορισµό. Οι κατασκευές τους είναι πιο πολύπλοκες απ’ ότι των µαθητών.
Έτσι βρήκαν τρόπους να παρακάµψουν αυτό τον περιορισµό.
Όσον αφορά τις εξόδους είναι εύκολη η παράκαµψη αφού µπορούν να συνδεθούν
παράλληλα, στην ίδια έξοδο, περισσότερες από µια έξοδοι (λαµπάκι και µοτέρ ή δύο
λαµπάκια). Σε σειρά θα µπορούσαν να συνδεθούν δύο µοτέρ αν η τάση κανονικής
λειτουργίας τους είναι 4.5 V αφού η έξοδοι δίνουν τάση 9V. Φυσικά υπάρχουν πιο
πολύπλοκοι τρόποι, αναφέρονται όµως σε µεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως σε φοιτητές.
Στο θέµα των εισόδων βρήκαµε στο διαδίκτυο πρωτότυπες ιδέες σύνδεσης πλέον του ενός
αισθητήρων στην ίδια είσοδο. Οι αισθητήρες αυτοί µπορούν να συνδέονται σε σειρά ή
παράλληλα. Αυτό αφορά κυρίως τους αισθητήρες αφής που η σύνδεσή τους παράλληλα
υπονοεί το λογικό OR ενώ η σύνδεσή τους σε σειρά το λογικό AND. Ακόµα µπορούν να
αναµιχθούν αισθητήρες και λαµπάκια και να κατασκευαστεί νέος αισθητήρας δηλαδή να
δίνει στην είσοδο νέες τιµές.

Για παράδειγµα αν γίνει σύνδεση ενός αισθητήρα φωτός και ενός αισθητήρα αφής στην ίδια
είσοδο, αν πατηθεί ο αισθητήρας αφής η τιµή της εισόδου είναι 100 (που είναι και ο µέγιστος
φωτισµός) διαφορετικά η τιµή του αισθητήρα φωτός είναι η συνηθισµένη τιµή φωτός.
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Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα για Ροµποτική
Οπτικός προγραµµατισµός (ROBOLAB)
Αρχικά το πακέτο legodacta ή MindStorms αναπτύχθηκε στα εργαστήρια του ΜΙΤ και
συνοδευόταν από τη γνωστή έκδοση της logo που η ίδια οµάδα του S.Papert ανέπτυξε. Όµως
στην εµπορική εκδοχή η εταιρεία lego προώθησε το λογισµικό της εταιρείας ROBOLAB. H
ROBOLAB χρησιµοποιεί το λογισµικό της Labview όπως χρησιµοποιείται κι από την NASA
για να ελέγχει τα ροµπότ στον Άρη. Στο νέο λογισµικό του ROBOLAB συµπεριλαµβάνεται
ένα πρόγραµµα διαχείρισης δεδοµένων που λέγεται Investigator που επιτρέπει στο RCX να
φέρεται τόσο ως συσκευή ελέγχου όσο κι ως συσκευή συλλογής δεδοµένων. Στην επιλογή
Investigator µπορεί να συλλέγει δεδοµένα τόσο σε πραγµατικό χρόνο (δηλαδή όταν είναι
συνδεδεµένος µε κάποιον υπολογιστή) όσο και να αποθηκεύει δεδοµένα στη δική του µνήµη
για να τα κατεβάσει αργότερα.
Ο προγραµµατισµός επιτυγχάνεται µε εικονίδια. Τα εικονίδια αυτά τοποθετούνται στη
σειρά, δηµιουργείται µια ακολουθία και το καθένα ενώνεται µε το προηγούµενό του. Κάθε
εικονίδιο αντιπροσωπεύει µια φυσική οντότητα ή λειτουργία. Υπάρχει δηλαδή µια πλήρης
αντιστοιχία οντοτήτων και λειτουργιών µε αντικείµενα του προγραµµατιστικού
περιβάλλοντος και υποστηρίζονται όλες οι προγραµµατιστικές δοµές που χρειάζονται για τον
έλεγχο του ροµπότ ή τη συλλογή δεδοµένων.
Το σετ της lego έτυχε ευρείας κυκλοφορίας µε αποτέλεσµα πολλοί ερευνητές να
αναπτύξουν προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που να υποστηρίζουν τον έλεγχο και τον
προγραµµατισµό του προγραµµατίσιµου τούβλου RCX όπως η γλώσσες quickC, legOS που
είναι µια παραλλαγές της C ειδικά για το τούβλο RCX . Οι Hirst κ.α. [The Open University]
πραγµατοποίησαν µια συγκριτική µελέτη για να απαντήσουν στο ερώτηµα «Ποια είναι η
καταλληλότερη γλώσσα προγραµµατισµού για τη διδασκαλία της ροµποτικής µε τα Lego
MindStorms;» Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον επόµενο πίνακα. Όµως απάντησαν και
σε ερωτήµατα του τύπου
«µε ποια κριτήρια επιλέγουµε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον;»,
«τι θέλουµε να µάθουν οι µαθητές;»,
«σε ποιους µαθητές απευθύνεται;»΄
« Με τη ροµποτική ασχολούνται µαθητές όλων των ηλικιών: δηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο,
Φοιτητές ακόµα και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή διαρκής επιµόρφωση ενηλίκων. Υπάρχει
άραγε ένα κατάλληλο προγραµµατιστικό περιβάλλον για όλες αυτές τις ηλικίες;» κλπ.
Σαν απάντηση οι συγγραφείς έδωσαν την παρακάτω λύση: ∆εν µπορεί να υπάρχει ένα
προγραµµατιστικό περιβάλλον κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν προγραµµατιστικά
περιβάλλοντα που διαδοχικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ανάλογα την ηλικιακή
αντιληπτικότητα των µαθητών. Στις µικρές ηλικίες και στους αρχάριους προτείνουν σαν
καλύτερη λύση την γλώσσα logo που προσφέρει:
• Αναπαράσταση του ροµπότ (η χελώνα είναι ένα εικονικό ροµπότ, µπορεί πρώτα ο
µαθητής να δοκιµάζει τις ιδέες του στην ψηφιακή οντότητα )
• Άµεσο χειρισµό αντικειµένων
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Αντικειµενοστραφή προσέγγιση για διδασκαλία εννοιών (οι έννοιες πίσω από τα
αντικείµενα)
Το σπουδαιότερο ίσως που προσφέρουν είναι ο διαχωρισµός της λογικής ελέγχου και του
φυσικού ελέγχου του ροµπότ .
•

Ο συγκριτικός πίνακας γλωσσών προγραµµατισµού των lego mindstorms.
Σε δεύτερη φάση οι συγγραφείς προτείνουν τον οπτικό προγραµµατισµό όπως το Robolab µε
το οποίο θα ασχοληθούµε εκτενέστερα. Η αντιστοιχία εικονιδίων και οντοτήτων ή ιδιοτήτων
/ενεργειών πάνω σε φυσικές οντότητες δίνει στο µαθητή την ευχέρεια να συντάξει γρήγορα
τον επιθυµητό κώδικα απαλλαγµένο από συντακτικά λάθη. Τα µειονεκτήµατα αυτής της
προσέγγισης είναι:

Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου

18

Αν µεγαλώσει ο κώδικας δεν χωράει στην οθόνη και γίνεται δυσανάγνωστος. Επίσης τα
εικονίδια γίνονται δυσδιάκριτα.
Σε πιθανή αναζήτηση δεν υπάρχει η ευκολία του κειµένου όπως για παράδειγµα η
αλφαβητική ταξινόµηση και γρήγορη αναζήτηση.
Σε τρίτη φάση οι συγγραφείς προτείνουν µια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού
όπως η java, C, Visual Basic, NQC κλπ. Οι γλώσσες αυτές έχουν λεκτική σύνταξη όµως από
τη φύση τους είναι κατασκευασµένες να ελευθερώνουν τις ικανότητες του προγραµµατιστή
που θα τις υιοθετήσει.

τα τρία στάδια που προτείνονται στον προγραµµατισµό των lego mindstorms
Στο Παράρτηµα 1 υπάρχει αναλυτική περιγραφή του RoboLab

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του οπτικού περιβάλλοντος
προγραµµατισµού.
Η αντιστοίχιση φυσικών οντοτήτων στο περιβάλλον διευκολύνει το µαθητή. Απεικονίζονται
όχι µόνο οι φυσικές οντότητες αλλά και οι ιδιότητές τους και οι λειτουργίες τους. Στο
περιβάλλον συγγραφής του κώδικα γίνεται ταυτόχρονα και συντακτικός έλεγχος, έτσι
απαλλάσσεται ο προγραµµατιστής (µαθητής) από συντακτικά λάθη. Φυσικά παραµένουν τα
λογικά λάθη. Όσο για τα λάθη χρόνου εκτέλεσης σπανίζουν µιας και το πρόγραµµα συνήθως
κατασκευάζεται για να δίνει συµπεριφορές σε ροµποτικές συσκευές. ∆ηλαδή ανάλογα µε τις
τιµές των τριών αισθητήρων παρέχεται ισχύς στις τρεις εξόδους. Μια διαίρεση µε το µηδέν
για παράδειγµα, είναι πολύ σπάνιο έως απίθανο γεγονός.

Το σπουδαιότερο πλεονέκτηµα προκύπτει από το πλαίσιο
εργασίας
Παρατηρήστε προσεκτικά την παρακάτω εικόνα και ας δούµε πως καλούνται να εργαστούν
οι µαθητές.
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Λεκτική
περιγραφή

Η κατασκευή
Συµπεριφορά
Κατασκευαστικά στοιχεία

Φύλλο εργασίας

∆ιαθέτουν
• µια φυσική οντότητα που οι ίδιοι κατασκεύασαν,
• ένα φύλλο εργασίας όπου θα καταγράψουν τη σκέψη τους µε διάφορους τρόπους:
ελεύθερο κείµενο, ψευδοκώδικα ή λογικό διάγραµµα
• έναν Η/Υ όπου µε τη βοήθεια του προγράµµατος οπτικού προγραµµατισµού θα
συγγράψουν τον κατάλληλο κώδικα που θα υλοποιεί µια επιθυµητή συµπεριφορά της
φυσικής τους κατασκευής
Το περιβάλλον αυτό το χαρακτηρίζουµε «µαθησιακά πλούσιο» µιας και καλεί το µαθητή να
ταξιδεύει διαρκώς µεταξύ κατασκευαστικών στοιχείων µιας φυσικής οντότητας, του
κώδικα ενός προγράµµατος, ενός φύλλου εργασίας, µιας συµπεριφοράς της φυσικής
οντότητας. Η νοητική περιπέτεια του µαθητή είναι µεγάλη ακόµα και στις περιπτώσεις που η
επιθυµητή συµπεριφορά της φυσικής οντότητας είναι πολύ απλή και τα κατασκευαστικά
στοιχεία της πολύ απλά. Σύµφωνα και µε µελέτες που θα δούµε στο δεύτερο κεφάλαιο:
Αρκεί η απόδοση της πιο απλής συµπεριφοράς για να εµπλέξει το µαθητή σε διαδικασία
επίλυσης προβλήµατος
Οι µαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν µια ποικιλία αναπαραστάσεων και να εργαστούν
ακολουθώντας τρεις εναλλακτικές νοητικές διαδροµές όπως θα δούµε παρακάτω:
Νοητική διαδροµή 1: απόδοση συµπεριφοράς
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Α. Την δηλώνουν λεκτικά (π.χ. να κινηθεί µπρος και αν βρει εµπόδιο να σταµατήσει)
Β. Την σηµειώνουν στο Φύλλο Εργασίας : µε απλά λόγια, µε ψευδοκώδικα, (και µε λογικό
διάγραµµα)
Γ. Γράφουν τον κατάλληλο κώδικα και τον µεταφέρουν στη συσκευή
∆. Έλεγχος: παλινδρόµηση ανάµεσα σε συσκευή, οθόνη, φύλλο εργασίας (µπλε βελάκια).

Λεκτική
περιγραφή

Η κατασκευή
Συµπεριφορά
Κατασκευαστικά στοιχεία

Φύλλο Εργασίας

Νοητική διαδροµή 2: ταύτιση συµπεριφοράς
Α. Παρατηρούν και περιγράφουν υπάρχουσα συµπεριφορά (θέση3)
Β. Την σηµειώνουν στο Φύλλο Εργασίας : µε απλά λόγια, µε ψευδοκώδικα, (και µε λογικό
διάγραµµα)
Γ. Γράφουν τον κατάλληλο κώδικα και τον µεταφέρουν στη συσκευή στη θέση 4
∆. Έλεγχος: παλινδρόµηση ανάµεσα σε συσκευή, οθόνη, φύλλο εργασίας για να επιτύχουν
ταύτιση των δύο συµπεριφορών 3 και 4

Λεκτική
περιγραφή

Η κατασκευή
Συµπεριφορά
Κατασκευαστικά στοιχεία

Φύλλο Εργασίας

Νοητική διαδροµή 3: Κατανόηση έτοιµου κώδικα
Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου

21

Α. Στο Φύλλο εργασίας υπάρχει κώδικας (φωτοτυπία). Αναγνωρίζουν τα εικονίδια, γράφουν
τον ψευδοκώδικα και εκτιµούν µε απλά λόγια τη συµπεριφορά (η λεκτική περιγραφή
εξυπηρετεί τη συνεργασία.
Β. Αναπαράγουν το πρόγραµµα στον Η/Υ και το µεταφέρουν στη συσκευή
Γ. Έλεγχος: παλινδρόµηση ανάµεσα σε συσκευή, οθόνη, φύλλο εργασίας για να δουν αν η
εκτιµηθείσα συµπεριφορά είναι σωστή

Λεκτική
περιγραφή

Η κατασκευή
Συµπεριφορά
Κατασκευαστικά στοιχεία

Φύλλο Εργασίας

Μειονεκτήµατα του Robolab
Τα εικονίδια είναι πολλά και ίσως µερικά να είναι περιττά.
Για παράδειγµα τα τρία εικονίδια που θέτουν σε λειτουργία ένα λαµπάκι στις θέσεις Α, Β, C
υπάρχουν µόνο για λόγους πλήρους αντιστοίχισης συσκευών / εικονιδίων και άρα καλύτερης
κατανόησης του κώδικα.
. Αυτό γιατί αν αντί για το εικονίδιο λαµπάκι
θέσουµε το εικονίδιο του µοτέρ το αποτέλεσµα είναι το ίδιο και το λαµπάκι θα δουλεύει
κανονικά.
ρεύµατος.

Μάλιστα στο λαµπάκι δεν έχει νόηµα να δηλωθεί η φορά του

Τα εικονίδια είναι πολλά και τίθεται θέµα διακριτότητας.
∆είτε για τον αισθητήρα θερµοκρασίας πόσα εικονίδια υπάρχουν
wait for – Περίµενε ώσπου η τιµή του αισθητήρα…..
loop while - Επανάλαβε όσο η τιµή του αισθητήρα …
if … then – έλεγχος ροής ανάλογα µε την τιµή του αισθητήρα.
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Η Robolab προτείνει το παραπάνω πρόγραµµα σαν κατάλληλο για µικρά παιδιά ακόµη και
του ∆ηµοτικού. ∆εν είναι εύκολο για µικρούς µαθητές να διακρίνουν όλα αυτά τα εικονίδια
και λειτουργία τους. Χρειάζεται πολύ εξάσκηση µε απλά παραδείγµατα και αυτό σηµαίνει
χρόνο. Αυτός ο χρόνος δεν µπορεί να διατεθεί στα πλαίσια ανάπτυξης ενός project αλλά στα
πλαίσια του µαθήµατος της Πληροφορικής.
Η αντιστοιχία εικονιδίων και λειτουργιών δεν είναι πάντα αυτονόητη
Παραθέτουµε ένα παράδειγµα από την φετινή εµπειρία µας στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Έστω το παρακάτω δείγµα κώδικα
όπου το µοτέρ στην έξοδο Α να
κινηθεί, στη συνέχεια αναµονή για ένα δευτερόλεπτο κλπ...εννοείται στην αναµονή 1s να
συµβαίνουν τα προηγούµενα για 1s δηλαδή το µοτέρ Α θα κινείται , όταν τελειώσει το 1s
τότε θα διαβαστεί και θα ληφθεί υπόψη η νέα οδηγία που θα ακολουθεί το εικονίδιο 1s. Ένας
µαθητής το µεταφράζει ως εξής «να κινηθεί το µοτέρ Α και µετά να σταµατήσουν τα πάντα
για ένα δευτερόλεπτο». Μεταφέρει προφανώς τη φράση της καθηµερινής ζωής «περίµενε»
τη µεταφράζει «στάσου µην κάνεις τίποτα για ένα δευτερόλεπτο, µετά συνέχισε αυτό που
έκανες» ∆ηλαδή ο µαθητής αυτός προτείνει λειτουργία του µοτέρ συνεχή και διακοπή
λειτουργίας για 1s ακριβώς το συµπληρωµατικό του παραπάνω κώδικα.
Άλλος µαθητής πρότεινε πως η εντολή περίµενε 1s πρέπει να τοποθετηθεί µπροστά από την
κίνηση του µοτέρ µιας και φαίνεται πιο λογικό να δίνουµε πρώτα χρόνο και µετά δράση
δηλαδή «για ένα δευτερόλεπτο θέλω να κινηθεί το µοτέρ Α».
Άλλο ένα παράδειγµα: Στο επόµενο πρόγραµµα το όχηµα κινείται µπρος µέχρι να πατηθεί ο
αισθητήρας αφής. Τότε αντιστρέφει την κίνησή του για 2s και σταµατάει.

Όµως οι µαθητές ξέχασαν να τοποθετήσουν το εικονίδιο που σταµατά το µοτέρ µε
αποτέλεσµα ενώ τελειώνει το πρόγραµµα το όχηµα να κινείται όπισθεν συνεχώς χωρίς να
σταµατάει
Ένας µαθητής προσπαθώντας να βρει το λάθος , το εντοπίζει στο στράβωµα του νήµατος που
ενώνει τα εικονίδια!!!.
Το πρόβληµα της αναζήτησης εικονιδίου
Στα συστήµατα βοήθειας και υποστήριξης του προγραµµατιστή υπάρχουν ταχύτατες µέθοδοι
(όπως η δυαδική αναζήτηση) εύρεσης της κατάλληλης εντολής. Γενικά το κείµενο έχει
δουλευτεί περισσότερο σε τέτοια θέµατα από ότι άλλα πολυµεσικά υλικά όπως οι εικόνες και
τα βίντεο δηλαδή έχει επενδυθεί περισσότερη διαχειριστική προσπάθεια. Σε κείµενα (λέξεις)
υπάρχει για παράδειγµα η ταξινόµηση κατά τύπο, κατά λειτουργία, κατά ονοµασία κλπ.
Υπάρχουν πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κλειδιά ταξινόµησης, εργαλεία σύνδεσης και
οµαδοποίησης. Βοηθείται έτσι πολύ ο προγραµµατιστής στην εύρεση της επιθυµητής εντολής
και των συναφών µε αυτή εντολών.
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Στο παρακάτω σύστηµα βοήθειας του microwolds project builder κάθε θέµα ή εντολή µπορεί
να προσπελαστεί µε τρεις διαφορετικούς τρόπους.
Ο πρώτος τρόπος είναι µέσα από θεµατικές κατηγορίες

Ο δεύτερος τρόπος µέσα από το λεξιλόγιο

Ο τρίτος τρόπος µε αλφαβητική αναζήτηση της ταξινοµηµένης λίστας εντολών.
Η εργαλειοθήκη επιτρέπει γρήγορη µετάβαση από τον ένα τρόπο στον άλλο. Επίσης σε κάθε
θέµα υπάρχουν σχετικά θέµατα δηλαδή παραπλήσιας λειτουργίας
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Στα εικονίδια δεν είναι δυνατό να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Ο µαθητής-προγραµµατιστής
πρέπει να θυµάται το µοναδικό δροµολόγιο ανάκτησής του από την παλέτα εικονιδίων.
Ευτυχώς πολλά από τα παραπάνω µειονεκτήµατα απαλύνονται µε τα 8 (pilot & inventor)
επίπεδα που προτείνει το περιβάλλον. Σε κάθε νέο επίπεδο ο χρήστης µπορεί να έχει
πρόσβαση σε περισσότερο αριθµό εικονιδίων ενώ στο ανώτερο επίπεδο έχει πρόσβαση σε
όλες τις λειτουργίες και σε όλα τα εικονίδια.

Η παλέτα εικονιδίων αναπτύσσεται όπως φαίνεται παρακάτω
Βήµα 1
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κλικ στο πρώτο εικονίδιο (που παριστάνει ένα κλειδί)
Βήµα 2 επιλογή εικονιδίου ή οµάδας

Αν πρόκειται για λειτουργία εξόδων τα δύο βήµατα αρκούν.
Αν υποθέσουµε πως χρειαζόµαστε εικονίδιο λήψης απόφασης ανάλογα µε την τιµή του
αισθητήρα αφής πρέπει να συνεχίσουµε στα παρακάτω βήµατα

Βήµα 3

επιλογή του εικονιδίου structrures

Βήµα 4 επιλογή του εικονιδίου forks όπου αναδύεται το σετ εντολών λήψης απόφασης για
όλους τους αισθητήρες. Εδώ ο µαθητής έχει δύο ακόµα πράγµατα να κάνει

Βήµα 5 πρέπει να επιλέξει πιο από τα παρακάτω τρία εικονίδια είναι το καταλληλότερο
Αν ο αισθητήρας αφής είναι πατηµένος ή όχι
Αν ο αριθµός που δείχνει πόσες φορές πατήθηκε ο αισθητήρας αφής είναι µεγαλύτερος
ή µικρότερος από κάποιον που θα οριστεί
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Αν ο αριθµός που δείχνει πόσες φορές πατήθηκε και ελευθερώθηκε ο αισθητήρας αφής
είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος από κάποιον που θα οριστεί

Βήµα 6 Κάθε διακλάδωση πρέπει να κλείσει µε το εικονίδιο
Βέβαια για να ολοκληρωθεί η εντολή πρέπει να δηλωθούν και οι παράµετροι
Με το κουµπί
το εικονίδιο

ο µαθητής ακολουθεί την αντίστροφη πορεία στην παλέτα µέχρι να βρει
modifiers (τροποποιητών).

Αν ο αισθητήρας αφής είναι συνδεδεµένος στη θέση 3 τότε πρέπει να επιλεγεί το εικονίδιο
να µεταφερθεί στο χώρο εργασίας και να συνδεθεί µε το επιλεγέν εικονίδιο ελέγχου

τιµής του αισθητήρα αφής στην κατάλληλη θέση δηλαδή κάτω και αριστερά .
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Τα συστήµατα Logo - Lego στην εκπαιδευτική διαδικασία:
παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση
Η εποικοδοµιστική αντίληψη γνωστή σαν «κατασκευαστικός εποικοδοµισµός» αναπτύχθηκε
έντονα τα τελευταία χρόνια στην οµάδα του S. Papert που σχεδίασε εκπαιδευτικό υλικό
(φυσικές κατασκευές και λογισµικό) [Κόµης, σελίδα 295]. Κύριο σύνθηµά της είναι:
«µαθαίνω µε την τεχνολογία» και είναι σαφής ο διαχωρισµός από την αντίληψη «µαθαίνω για
την τεχνολογία» ή «µαθαίνω από την τεχνολογία» [Papert 1994, Y.Kafai, M. Resnick 1996,
M. Resnick, F.Martin, κ.α. ΜΙΤ, M. Resnick 1994, M.Resnick F.Martin κ.α. 1996, Eisenberg
κ.α. 1996, http://www.papert.org/works.html]. Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, υλικές και
ψηφιακές οντότητες είναι αναπόσπαστες στη διαδικασία µάθησης και χαρακτηρίζονται σαν
«παρεµβατικά υλικά» [M. Resnick, κ.α.MIT, http://el.www.media.mit.edu/groups/el/]. Σε
κάποιες περιπτώσεις µάλιστα οι δύο κατηγορίες οντοτήτων είναι αλληλεξαρτούµενες
(σκεπτόµενες ετικέτες, προγραµµατιζόµενα τούβλα, φωτιζόµενες χάνδρες, έξυπνες µπάλες).
Μία τέτοια περίπτωση είναι τα εκπαιδευτικά ροµπότ δηλαδή φυσικές κατασκευές που
επιδέχονται προγραµµατισµό µε κατάλληλο λογισµικό. Η αντίληψη της οµάδας αυτής
συνοψίζεται επιγραµµατικά στις παρακάτω αρχές
• Η γνώση χτίζεται ενεργά από τους µαθητές.
• Επίλυση προβληµάτων µέσω χειρισµού και κατασκευών ιδεατών και
πραγµατικών αντικειµένων.
• Τα παιδιά µαθαίνουν καλύτερα όταν κατασκευάζουν αντικείµενα που έχουν
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά.
• Ο φορµαλισµός της σκέψης (µε τη χρήση εντολών στο πλαίσιο µιας γλώσσας
προγραµµατισµού για το χειρισµό αυτοµάτων)
• Η κοινωνικοποίηση (ανθρώπινη συνεργασία, αλληλεπίδραση και προώθηση
της σκέψης µέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων)
• Η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται µε πολλά γνωστικά
αντικείµενα (και συνεπώς η προώθηση της διεπιστηµονικής και της διαθεµατικής
προσέγγισης).
• Η µάθηση συντελείται αποτελεσµατικότερα όταν προσφέρονται στους
µαθητές καλές ευκαιρίες για κατασκευές. Εποµένως η εκπαίδευση είναι
αποτελεσµατική όταν εξασφαλίζει στους µαθητές ευκαιρίες για εµπλοκή σε
δηµιουργικές δραστηριότητες και κατασκευαστικές διαδικασίες. Η κατάλληλη
ευκαιρία χαρακτηρίζεται από δύο παράγοντες: κατάλληλα υλικά για κατασκευές
και κατάλληλο περιβάλλον µάθησης.
• Το παιχνίδι και η διασκέδαση είναι πλούσια σε µάθηση αν είναι ενδιαφέροντα
και δύσκολα.
Αν όµως το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται θεωρητικά η εκπαιδευτική ροµποτική είναι οι
διάφορες εκδοχές του εποικοδοµισµού και του κοινωνικού εποικοδοµισµού, οι προσεγγίσεις
που απαντώνται µέσα από τη µελέτη των διαφόρων εφαρµογών της έχουν σηµαντικές
διαφορές. Μια πρώτη παιδαγωγική προσέγγιση συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη και την
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περιγραφή τεχνικών καταστάσεων µε τη βοήθεια γλωσσών εντολών (τυπικές γλώσσες
προγραµµατισµού) στο πλαίσιο της λεγόµενης Τεχνολογίας Ελέγχου (Control Technology).
Μια δεύτερη προσέγγιση αφορά στη χρήση της παιδαγωγικής ροµποτικής ως ενός
εναλλακτικού τρόπου εκµάθησης του προγραµµατισµού (κυρίως όσον αφορά στην
αλγοριθµική προσέγγιση) µέσα από το πρίσµα της ανάπτυξης της οργάνωσης της σκέψης
µέσω πρόβλεψης για τη µετακίνηση αντικειµένων µέσα στο χώρο. Μια τρίτη παιδαγωγική
προσέγγιση έρχεται απευθείας από την παιδαγωγική παράδοση της Logo, µε τη δηµιουργία
νέων 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.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα εστιάσουµε την προσοχή µας στην τελευταία
προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία υποστηρίζεται η επίτευξη της µάθησης µέσα από µία
διαδικασία τριών φάσεων: Εξερεύνηση – ∆ιερεύνηση – Επίλυση προβλήµατος όπου:
Εξερεύνηση σηµαίνει η εισαγωγή σε ένα θέµα, συνήθως από τον εκπαιδευτικό που εξηγεί
για παράδειγµα πως µεταδίδεται η κίνηση µε γρανάζια και οι µαθητές κατασκευάζουν µικρά
µοντέλα µετάδοσης κίνησης µε γρανάζια. Έτσι δια µέσω της κατασκευής οι µαθητές
κατακτούν τη θεωρία.
∆ιερεύνηση είναι η σύνδεση µε τον πραγµατικό κόσµο. Οι µαθητές χτίζουν και λειτουργούν
µικρής κλίµακας µοντέλα, προσοµοιώνοντας µηχανισµούς από τον πραγµατικό κόσµο σε
µικρότερη κλίµακα. Οι µαθητές κάνουν πρακτική εξάσκηση στις γνώσεις τους.
Επίλυση προβλήµατος είναι µια ανοιχτή φάση που συνδυάζει γνώσεις, δεξιότητες και
δηµιουργικότητα. Οι µαθητές σχεδιάζουν πρακτικές λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα και
γίνονται οι µηχανικοί του µέλλοντος. Στη φάση αυτή «προκαλούν» και δηµιουργούν µόνοι
τους τη γνώση. Πρέπει, επίσης, να σηµειώσουµε την πτυχή του παιγνιδιού που εµπεριέχουν
τα προγραµµατιζόµενα αυτόµατα, η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα θετικού
κίνητρου και παρώθησης κυρίως στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Eντούτοις, ο χειρισµός
απλών ροµπότ σε σχολικό περιβάλλον, δραστηριότητα που υποθέτει την υποκατάσταση
πράξεων που εκτελούνται µέσω ενός προγράµµατος από κινητικές πράξεις, είναι κατά
κανόνα µια δραστηριότητα που σχετίζεται πολύ λίγο µε την πραγµατική ροµποτική η οποία
ενέχει σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες και αποτελεί έναν δυναµικό τοµέα
της σύγχρονης βιοµηχανίας. Έτσι, ανάλογα µε τον τύπο του ροµπότ, το παιδί το χειρίζεται
σαν µια µαριονέτα και αποκρυσταλλώνει σε προφορικό λόγο τις πράξεις του (χειροκίνητη
χρησιµοποίηση), το κατευθύνει από απόσταση µε τη βοήθεια ενός τιµονιού (volant) (στην
περίπτωση αυτή πρόκειται για αναλογικό χειρισµό) ή αλλιώς προγραµµατίζει τις κινήσεις του
στο πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή (λογικός χειρισµός µε τη χρήση µιας κωδικοποιηµένης
γλώσσας).
Το ροµπότ είναι ένα χαρακτηριστικό αντικείµενο µεταξύ των τεχνικών κατασκευών που
συνθέτουν το καθηµερινό µας περιβάλλον. Kατ’ αυτόν τον τρόπο, αποτελεί µια τέλεια
πρόφαση για την εισαγωγή µιας διεπιστηµονικής (interdisciplinary) προσέγγισης στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση ροµπότ, είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε κλάσεις
αντικειµένων, οι οποίες θα µας βοηθήσουν να αντιµετωπίσουµε κλάσεις προβληµάτων και να
διευκολύνουµε κλάσεις µάθησης.
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Το ροµπότ µας επιτρέπει να προσεγγίσουµε ταυτόχρονα πολλές πτυχές της ανθρώπινης
γνώσης σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα: µηχανική και ηλεκτροµηχανική από τον κινητήρα,
τη µετάδοση και τη µετατροπή των κινήσεων (το ροµπότ ως τεχνικό αντικείµενο),
ηλεκτρονικό µοντάζ µε την πραγµατοποίηση και την τοποθέτηση των συνθετικών του µερών
(το ροµπότ ως ηλεκτρονικό αντικείµενο), πληροφορική, µε τη µορφή του ως αυτόµατο
προγραµµατιζόµενο µε τη βοήθεια ενός λογισµικού (το ροµπότ ως πληροφορικό
αντικείµενο).
H δραστηριότητα κατασκευής και λειτουργίας ενός ροµπότ εµπεριέχει και µια σειρά από
άλλες πτυχές που συνθέτουν τον εγκάρσιο χαρακτήρα της ροµποτικής: το τεχνικό σχέδιο για
τη δηµιουργία των πλάνων του ροµπότ, τις καλές τέχνες για την αισθητική προσέγγιση της
κατασκευής, την τεχνολογία για το σύνολο της δηµιουργίας, κλπ.
Κάτω από αυτό το πρίσµα, το ροµπότ ως περιφερειακή συσκευή επιτρέπει τη διεύρυνση της
αντίληψης που έχουν οι µαθητές για την πληροφορική και τις ΤΠΕ, επιτρέποντάς τους να
αναπτύξουν τη λογική τους προγραµµατίζοντας τις κινήσεις του, ενώ τους δίνει επίσης τη
δυνατότητα για µια εµπειρική προσέγγιση σχεδόν ολοκληρωτικά αισθητηριοκινητική, που
είναι προαπαιτούµενο για κάθε επιστηµονική κατάρτιση, και ανανεώνει τη συστηµατική
προσφυγή στις εργαστηριακές δραστηριότητες και τις κατασκευές. Eπιπλέον, τα παιδιά θα
έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν πάνω στο ρόλο της αυτοµατοποίησης µέσα στις σηµερινές
και τις αυριανές κοινωνίες ως τρόπου για την κατάργηση επικίνδυνων, επαναληπτικών και
άχαρων για τον άνθρωπο εργασιών που τον αλλοτριώνουν και τον αποξενώνουν από το
αντικείµενο της παραγωγής.
Οι παιδαγωγικοί στόχοι της ροµποτικής, µπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: το
χειρισµό ενός ροµπότ και την κατασκευή ενός ροµπότ.
Ο χειρισµός ενός αυτοµάτου επιτρέπει την ανάλυση της κίνησης που κάνει µέσα στο χώρο
και το χρόνο και του συγχρονισµού των επιµέρους κινήσεων. Τα ροµπότ εισαγάγουν έτσι την
έννοια της λογικής του χειρισµού για την εκπλήρωση ενός έργου ή την επίτευξη ενός στόχου.
Ο χειρισµός επιτρέπει επίσης την εξερεύνηση του χώρου µε τη διαµεσολάβηση του ροµπότ.
Από την πλευρά του, το ροµπότ – «µετασχηµατιστής», παρέχει στο παιδί µια άλλη όψη του
περιβάλλοντός του: η φόρµα δεν είναι πλέον ένα οριστικό στοιχείο. Κατασκευάζοντας ένα
ροµπότ, προσεγγίζουµε τα προβλήµατα της µετάδοσης και του µετασχηµατισµού των
κινήσεων. Το παιδί αναπαράγει έτσι ένα δοσµένο µηχανισµό ή ανακαλύπτει ένα άλλο για να
πραγµατοποιήσει µια δεδοµένη κίνηση. Μπορεί έτσι να εξερευνήσει τις δυνατότητες του
προσεταιρισµού των συνθετικών στοιχείων, να συγκεντρώσει και να ανακαλύψει τους νόµους
που τα διέπουν. Τα ροµπότ όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για παιδαγωγικούς σκοπούς
επιτρέπουν:
• Eξερεύνηση του χώρου «από απόσταση», χωρίς παρέµβαση του σώµατος.
• Aκριβή και λογική γλώσσα εντολών, µέσω µιας κωδικοποίησης.
• Πρόβλεψη (anticipation) των πράξεων.
• Aλγοριθµική οικοδόµηση των διαδροµών.
• Kοινωνικοποίηση γύρω από ένα συλλογικό και παρωθητικό αντικείµενο.
• Πιθανή διαισθητική συνειδητοποίηση σύνθετων φαινοµένων όπως η σχέση
ανάµεσα στην ταχύτητα, το χρόνο και τη µετακίνηση.
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Τα συστήµατα Lego Mindstorms
Η ιδέα της καθοδήγησης ροµπότ µέσω υπολογιστή για παιδαγωγικούς σκοπούς,
ενσαρκώθηκε καταρχήν µε τη «χελώνα» Logo - όπως την κατασκεύασε ο Papert και οι
συνεργάτες του - ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τα τελευταία χρόνια η ιδέα αυτή
γνωρίζει µια άλλη, πιο σύγχρονη εκδοχή, αυτή της δηµιουργίας και του χειρισµού κινητών
κατασκευών µε χρήση Lego (πρόκειται κυρίως τα γνωστά «τούβλα» µε τα οποία τα παιδιά
κατασκευάζουν διάφορα παιγνίδια). Οι κατασκευές αυτές ονοµάζονται από τον Papert και
τους συνεργάτες του «παρεµβατικά υλικά», τα οποία είναι απαραίτητα στη διαδικασία
µάθησης.
Τα παρεµβατικά αυτά υλικά είναι (M.Resnick F.Martin κ.α. 1996 ):
Α) Τα προγραµµατίσιµα τούβλα που προστίθενται σε φυσικές συναρµολογούµενες
κατασκευές. ∆ιαθέτουν τρεις εισόδους για αισθητήρες και τρεις εξόδους για µοτέρ ή
λαµπάκια. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε οπτικό τρόπο, µε εικονίδια. Κάθε εικονίδιο
αντιστοιχεί σε φυσική οντότητα ή λειτουργία της. Οι R.Sargent κ.α. στο κεφ. 7 του βιβλίου
Constructionism in Practice [2] προτείνουν προς υλοποίηση πληθώρα ιδεών και
εκπαιδευτικών σεναρίων που καλύπτουν ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων.
Β) Οι προγραµµατίσιµες χάνδρες µε τις οποίες ο µαθητής κατασκευάζει περιδέραια.
Ρυθµίζοντας κατάλληλα τις οπτικές ιδιότητες κάθε χάνδρας ο µαθητής µπορεί να
δηµιουργήσει δικά του φωτεινά σχέδια.
Γ) Οι µπάλες µπιτ που προγραµµατίζονται από το µαθητή ώστε να αποθηκεύουν επιθυµητές
πληροφορίες ή να τροποποιούν την εµφάνισή τους ανάλογα µε την κατάστασή τους ή να
στέλνουν πληροφορίες της κατάστασής τους σε άλλες συσκευές για περαιτέρω ανάλυση.
∆) Οι σκεπτόµενες ετικέτες έχουν την ενσωµατωµένη ηλεκτρονική τεχνολογία ώστε να
µπορούν να επικοινωνούν η µία µε την άλλη (µέσω υπέρυθρων ακτινών) και να αλλάξουν την
ένδειξή τους βασισµένες στις επικοινωνίες που έκαναν ή να µεταβιβάζει η µία στην άλλη
κάποιες πληροφορίες. Έτσι είναι εφικτή η µελέτη της εξάπλωσης ιών, ασθενειών ακόµη και
ιδεών.
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Κεφάλαιο 2: Εφαρµογές των Logo - Lego στην
Εκπαίδευση
Έρευνες και µελέτες περίπτωσης 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 οι Φαχαντίδης κ.α. µελέτησαν τον τηλεχειρισµό ενός πραγµατικού
ροµποτικού βραχίωνα (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), όπως στην περίπτωση του προγράµµατος RobotLogo που
αναπτύχθηκε παράλληλα στο εργαστήριο (∆αγδιλέλης Β. κα. 1999). 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 (π.χ. movedown 100) και όλα µαζί
να συνθέτουν µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ. moveDxFz 50 5, µετακίνηση 50mm
κατά τον άξονα Χ και εφαρµογή δύναµης 5 Ν κατά τον άξονα Ζ).
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
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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 επιστηµώνέχει 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 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.

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. Οι συγγραφείς (J.Solar and R. Aviles, Robotics Courses for
Children as a Motivation Tool: The Chilean Experience ) παρουσιάζουν τις δραστηριότητες
του τµήµατος Ηλεκτρολόγων –Μηχανολόγων του Πανεπιστηµίου Santiago της Χιλής.
∆ιαπιστώνουν 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 το
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. Στην 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
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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 (Pascal Leroux Martial Vivet, Micro-Robots Based Learning
Environments for conntinued education in the Small and Medium Enterprises (SMEs)).
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 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.
Συνοψίζοντας πρέπει να σηµειώσουµε ότι: Η εκπαιδευτική ροµποτική είναι κατάλληλη τόσο
για µαθητές όσο και για ενήλικες. Στην περίπτωση που εισαχθεί στην εκπαίδευση δεν µπορεί
να εστιάσει µόνο στους µαθητές αλλά ταυτόχρονα (ή πρώτα) στην επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών . Από τη στιγµή που δεν υπάρχει σαν αυτοτελές γνωστικό αντικείµενο στο
αναλυτικό πρόγραµµα, µόνη η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν θα είχε σηµαντικά
αποτελέσµατα. Χωρίς επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αδύνατη η εισαγωγή της στην
εκπαίδευση. Οι δύο πρώτες οµάδες το γνώριζαν αυτό πολύ καλά και µε τη δραστηριότητές
τους ενέπλεξαν τόσο εκπαιδευτικούς όσο και µαθητές.
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Έρευνες και µελέτες περίπτωσης µε χρήση Logo – Lego στην
εκπαίδευση
Η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή εκπαιδευτικής ροµποτικής είναι της legodacta. Πλήθος
ερευνητών µελέτησαν τις επιπτώσεις εισαγωγής της στην εκπαίδευση. Θα παρουσιάσουµε
συνοπτικά µερικές αντιπροσωπευτικές από αυτές.
Μια µελέτη σε εθνική κλίµακα:
Η δράση Infoescuela διενεργήθηκε στο Περού µε την καθοδήγηση της οµάδας του Papert.
Συµµετείχαν 130 σχολεία 1630 µαθητών (πειραµατική οµάδα) και 14 σχολεία η οµάδα
ελέγχου. Είχε δύο τµήµατα: Ποσοτικό και ποιοτικό.
Ποσοτικό: επιλέχτηκαν 750 µαθητές από την πειραµατική οµάδα που κλήθηκαν στο τέλος
να απαντήσουν σε κατάλληλα τεστ/δοκιµασίες. Βρέθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις συγκριτικά
µε την οµάδα ελέγχου σε: Τεχνολογία , Μαθηµατικά , Γλώσσα (Ισπανικά) ,
Κωδικοποίηση/συγχρονισµό χεριών-µατιών, Αυτοεκτίµηση.
Ποιοτικό: Εστίαση σε 9 οµάδες 3 δασκάλων, 3 µαθητών, 3 γονέων και ανάλυση των
συνεντεύξεών τους. Σύµφωνα µε τους δασκάλους διαπιστώνονται οι παρακάτω θετικές
επιδράσεις στους µαθητές:
• Κριτική σκέψη και µια καλύτερη άποψη για την επιστήµη
• Ερευνητικό ενδιαφέρον
• Ανάπτυξη δηµιουργικότητας και φαντασίας
• Ενθάρρυνση για µάθηση
• Ανάπτυξη της προσωπικότητας (επικοινωνία)
Σύµφωνα µε τους µαθητές:
• Ενδιαφέρον για την επιστήµη
• Αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση
• Ενδιαφέρον για ανακάλυψη µε λύση ή αρµολόγηση συσκευών
• Παρακίνηση για περαιτέρω µελέτη των Μαθηµατικών και Φυσικής
• Ευκαιρίες για το µέλλον
Σύµφωνα µε τους γονείς:
• Ενδιαφέρον για ανακάλυψη µε λύση ή αρµολόγηση συσκευών
• Πιο ανοιχτή προσωπικότητα
• Κίνητρο για µάθηση
Μια µελέτη σε υποβαθµισµένη περιοχή.
H έρευνα πραγµατοποιήθηκε τους θερινούς µήνες σε ένα Αγγλικό σχολείο της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που επιλέχθηκε στη πιο υποβαθµισµένη και κοινωνικά
στερηµένη γειτονιά ώστε να µελετηθούν οι επιπτώσεις της εισαγωγής των LEGO. Πρόκειται
για µια ποιοτική µελέτη που οργανώθηκε και εποπτεύτηκε από το Πανεπιστήµιο Sheffield
Hallam (Margaret Noble, The Educational Impact of the LEGO Dacta Materials) αφού ήδη
έγιναν γνωστά τα πορίσµατα της δράσης infoescuela. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκαν οι
παρακάτω οµάδες:
Οµάδα εκπαιδευτών - δασκάλων του σχολείου που πραγµατοποίησε το έργο και
δηµιουργήθηκε:

Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου

35

για να διδάξει τις δραστηριότητες
για να ελέγξει τις αλλαγές στην επίδοση, το κίνητρο και τη συµπεριφορά των
µαθητών
• για να µετρήσει τις επιδόσεις των µαθητών.
• για να ελέγξει οποιαδήποτε δυνατότητα µεταφοράς γνώσης από τις δραστηριότητες
LEGO Dacta σε άλλους τοµείς του προγράµµατος σπουδών
• για να προσδιορίσει τη χρήση των υλικών LEGO Dacta πέρα από το πρόγραµµα
σπουδών.
• για να παρέχει την ανατροφοδότηση στον ερευνητικό διοργανωτή και το διευθυντή
προγράµµατος.
Οµάδα εκπαιδευτών σπουδαστών του Πανεπιστηµίου που πραγµατοποίησαν αυτήν την
µελέτη ως τµήµα των διατριβών τους και είχαν σαν καθήκοντα:
• να ελέγξουν οποιαδήποτε αλλαγή και στο κίνητρο των µαθητών και των δασκάλων
και τις τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
• να παρατηρήσουν τους µαθητές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και την
έκθεση επάνω στις εκβάσεις
• να προσδιορίσουν άλλα ζητήµατα που προκύπτουν όταν ασχολούνται οι µαθητές και
οι δάσκαλοι µε τις δραστηριότητες.
• να υποβάλουν έκθεση πίσω στον ερευνητικό διοργανωτή και το διευθυντή
προγράµµατος.
• να ετοιµάσουν τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων ερευνών τους.
∆ιευθυντής έργου και επιµορφωτής µε καθήκοντα :
• να επικοινωνήσει µε LEGO Dacta
• να αρχίσει το πρόγραµµα στο σχολείο.
• να εκπαιδεύσει την οµάδα προγράµµατος και τους ερευνητές σπουδαστών στη χρήση
και τη δυνατότητα των πόρων LEGO Dacta.
• να παρέχει την υποστήριξη στην οµάδα προγράµµατος
• να επικοινωνήσει µε το προσωπικό από το σχολείο και από το πανεπιστήµιο.
Οργανωτής έρευνας µε καθήκοντα
• να εποπτεύσει και να οργανώσει τους ερευνητές σπουδαστές.
• να επικοινωνεί µε την οµάδα προγράµµατος και το διευθυντή έργου.
• να συλλέξει τα στοιχεία από όλους εκείνους που σχετίζονται µε το έργο.
• να γράψει την έκθεση
Αντικείµενο της έρευνας ήταν:
1. Η επίδοση των µαθητών
2. Τα κίνητρα, η δέσµευση και η στάση των µαθητών στη µάθηση
3. Οι προσδοκίες των δασκάλων στα προηγούµενα
4. Τα κίνητρα των δασκάλων
Τα αποτελέσµατα έδειξαν επιτυχία του προγράµµατος και πρόοδο των µαθητών σε:
Σχέδιο και τεχνολογία, Γλώσσα (Αγγλικά), Μαθηµατικά, Βασικές δεξιότητες του
προγράµµατος σπουδών και δεξιότητες σκέψης
•
•

Εισαγωγή των lego µε µορφή project και αξιοποίηση του βίντεο
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Η εργασία διερευνά τα οφέλη της ροµποτικής τεχνολογίας Lego στην µάθηση. Εστιάζει σε
δύο σηµεία: Α) ∆είγµατα από τις κατασκευές των µαθητών καθώς και τις εξηγήσεις που
δίνουν οι µαθητές γιαυτές. Β) Αποτελεσµατική χρήση του βίντεο που µπορεί να δώσει
ευκαιρία µελέτης των ενδιάµεσων κατασκευών των µαθητών. Παρόλο που αξιοποιούνται
όλες οι πηγές έκφρασης των µαθητών το βίντεο φάνηκε το πολυτιµότερο τόσο για τους
µαθητές όσο και για τους δασκάλους τους ( M.Carbonaro, Using LEGO Robotics in a
Project-Based Learning Environment).
Το βίντεο εκτός από επιπρόσθετο στοιχείο αξιολόγησης αξιοποιήθηκε αποτελεσµατικά από
τους δασκάλους. Σε κάθε φάση της κατασκευής οι µαθητές περιέγραφαν την κατασκευή τους.
Έτσι οι µαθητές που δεν µπορούσαν να εκφραστούν ικανοποιητικά µε το γραπτό λόγο το
έκαναν προφορικά στο βίντεο και αυτό τους επέτρεπε να έχουν µια συνέχεια στο σχέδιο
δράσης τους. Το βίντεο είναι επίσης στοιχείο διαµοιράσιµο σε ευρύτερο ακροατήριο. Η ιδέα
του ευρύτερου ακροατηρίου κινητοποιεί τους µαθητές.
Για τους µαθητές το βίντεο τους παρείχε ένα µηχανισµό ανατροφοδότησης που τους
βοήθησε να αξιολογήσουν την πρόοδό τους και να σταθεροποιήσουν ένα σχέδιο δράσης.
Τους ενθάρρυνε να σταθεροποιήσουν περαιτέρω την µάθησή τους λόγω της ανάγκης
δηµόσιας επεξήγησης της διαδικασίας επίλυσης του προβλήµατός που είχαν εµπλακεί.
Αρκεί ακόµα και µια απλή κατασκευή ροµπότ για να εµπλέξει το µαθητή σε διαδικασία
επίλυσης προβλήµατος που χαρακτηρίζεται από πέντε φάσεις:
(α) δέσµευση, (β) εξερεύνηση, (γ) έρευνα, (δ) δηµιουργία, και (ε) διανοµή
Στο πλαίσιο αυτό εργασίας που προτείνουν οι συγγραφείς θα πρέπει σε κάθε στιγµή οι
µαθητές: (α) να καταλάβουν τη διαδικασία για το πώς έφτασαν εκεί που είναι και πού θέλουν
να πάνε π.χ. , οι επιλογές επίλυσης προβλήµατος που κάνουν (β) να είναι σε θέση να
σκέφτονται για τις εκβάσεις της εργασίας τους (αυτό µπορεί να γίνει µέσω του συνδυασµού
ενός γραπτού ηµερολογίου, της λεκτικής εξήγησης, ή των τηλεοπτικών επιδείξεων) και, (γ) οι
επόµενες ενέργειες πρέπει να περιλάβουν µερικά επίπεδα κριτηρίων µε τα οποία οι µαθητές
µπορούν να εργαστούν στα διάφορα σηµεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Τα ροµπότ και η Βιολογία
Με την εργασία αυτή διερευνάται η επίδραση των εκπαιδευτικών ροµπότ αν θεωρηθούν
τεχνητοί οργανισµοί (O. Miglino, .., Robotics as an Educational Tool).
Τρεις λόγοι συνηγορούν σαυτό:
Οι αισθητήρες µπορούν να αναπαραστήσουν τις αισθήσεις των ζώων
Τα µοτέρ αναπαριστούν τα διάφορα αντανακλαστικά και πιθανή κίνηση στα ερεθίσµατα
Το κουτί RCX που κρατά το πρόγραµµα θα ισοδυναµεί µε την συµπεριφορά του τεχνητού
οργανισµού (τον εγκέφαλό του).
Μπορούν να προσεγγιστούν από τους µαθητές έννοιες όπως:
Α) δυναµικών συστηµάτων (πως η µικρή επιµέρους αλληλεπίδραση µπορεί να επηρεάσει
µακροσκοπικά µεγέθη του συστήµατος ή µεγάλης κλίµακας µικροσκοπική µεταβολή µπορεί
µακροσκοπικά να µείνει ασήµαντη) και
Β) της Βιολογίας (φυσική επιλογή, αναπαραγωγή, µετάλλαξη) που σε ζώντες οργανισµούς
χρειάζονται πολύ χρόνο για να παρατηρηθούν.
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Για να επιτευχθούν τα παραπάνω πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλες συµπεριφορές και
να αφεθούν οι µεµονωµένες κατασκευές να λειτουργήσουν σύµφωνα µε αυτές για
παράδειγµα αποµάκρυνση ή πλησίασµα στο φως.

Μια αρνητική κριτική
Η µελέτη είναι µικρή µειοψηφία και αµφισβητεί την άποψη των εκπροσώπων της LEGOdacta ότι το συνοδευτικό λογισµικό οπτικού προγραµµατισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί
αποτελεσµατικά για να βοηθήσει το µαθητή να κατακτήσει προγραµµατιστικές δοµές ( J.
Ivarsson, Kids in Zen: computer-supported learning environments and illusory
intersubjectivity). Επίσης θεωρεί πολύ απλοϊκή και υπερβολικά αισιόδοξη την φράση «δώσε
στο µαθητή ένα σφυρί και όλος ο κόσµος θα µοιάζει µε καρφί». Πρόκειται για µια εµπειρική
µελέτη µε 32 µαθητές έκτης τάξης, χωρισµένους σε 10 οµάδες που εργάστηκαν µε τα υλικά
LEGO-dacta για δύο εβδοµάδες στο κανονικό τους ωράριο. Χρησιµοποιήθηκε σαν µέθοδος
εστίασης σε µία οµάδα και µελέτη της. Έγινε καταγραφή των γεγονότων και διαλόγων µε δύο
βιντεοκάµερες, η µία για καταγραφή των διαλόγων και µια για τη σύλληψη της οθόνης όπου
εργαζόταν η οµάδα. Πραγµατοποιήθηκε εµπλοκή των µαθητών σε ένα νέο πρόβληµα : την
αναδροµή. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των διαλόγων και εστίαση της µελέτης στη γλώσσα
και το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν οι µαθητές.
Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν:
1. ∆εικτική κυριαρχία: Ο αλληλεπιδραστικός και οπτικός χαρακτήρας του τεχνικού
περιβάλλοντος κυριαρχείται από επικοινωνιακό στυλ κατάδειξης ή χειρονοµίας
(δεικτική γλώσσα). Η πιθανή σύγκρουση δεικτικής γλώσσας και θεωρητικής γνώσης
κρύβεται από τις εκφράσεις ή χειρονοµίες κατάδειξης.
2. Αποµονωµένη δραστηριότητα: Το δεικτικό λεξιλόγιο και οι χειρονοµίες κατάδειξης
δείχνουν πως οι µαθητές ασχολούνται µόνο µε τον κόσµο της οθόνης και καθόλου µε
τον κόσµο έξω από την οθόνη. ∆εν χειρίζονται το πρόβληµα σε εννοιολογικό επίπεδο
εποµένως δεν µπορούν να το συνδέσουν µε άλλα πλαίσια (αδυναµία αναπλαισίωσης).
Όταν ο δάσκαλος µε παρέµβασή του προσπάθησε να δώσει εννοιολογικό
προσανατολισµό (διάκριση ροής και λειτουργιών) το ενδιαφέρον χάθηκε από τη µεριά
των µαθητών.
3. Ψευδαισθητική διυποκειµενικότητα: Αµοιβαία κατανόηση υπάρχει µόνο σε βαθµό
που να βοηθάει την συζήτηση να κυλήσει. Οι µαθητές µένουν προσκολληµένοι σε
έναν τοπικό µη εννοιολογικό κόσµο ενώ οι δάσκαλοι το ερµηνεύουν σαν αναδροµή
µόνο επειδή οι ίδιοι χρησιµοποιούν διαφορετικούς πόρους για τις ερµηνείες τους.
Στην πραγµατικότητα οι µαθητές δεν είναι ικανοί να διακρίνουν αν ο αλγόριθµος
είναι σηµαντικότερος για την επίλυση του προβλήµατός ή το χρώµα των κουµπιών
που χρησιµοποιούν.
Η µελέτη µας είναι χρήσιµη κυρίως γιατί περιγράφει πολύ επιτυχηµένα τα συµπτώµατα των
µαθητών σε περιπτώσεις αποτυχίας δικής τους ή δικής µας. Πιο συγκεκριµένα αν ο διδάσκων
σκέφτεται µε όρους «στόχοι – εµπόδια» τότε τα εµπόδια είναι αξεπέραστα από τους µαθητές
και πρέπει να σκεφτεί κάποια διδακτική παρέµβαση. Αν ο διδάσκων σκέφτεται µε όρους
«ανακάλυψης της γνώσης» τότε αυτή η ανακάλυψη θα αργήσει πολύ να συµβεί από τη
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µεριά των µαθητών, ίσως να µη γίνει ποτέ γιατί ήδη θα έχει χαθεί από τη µεριά τους το
ενδιαφέρον. Και σαυτή την περίπτωση ο διδάσκων πρέπει να αλλάξει τη διδασκαλία του. Στη
µελέτη αυτή ζητήθηκε από τους µαθητές να «ανακαλύψουν» την αναδροµή, µια από τις
δυσκολότερες έννοιες της Πληροφορικής. Θα αποτελούσε εξαίρεση η επιτυχία τέτοιας
προσπάθειας. Επιπλέον κάθε εργαλείο έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Το οπτικό
περιβάλλον προγραµµατισµού σίγουρα διευκολύνει το µαθητή να γράψει γρήγορα «κώδικα
που δουλεύει» αλλά δεν κάνει θαύµατα. Με τα πλεονεκτήµατα µπορούµε να σχεδιάζουµε τη
διδασκαλία και να ελπίζουµε πως θα είναι πιο αποτελεσµατική αλλά µόνο αυτό. Το κάθε
εργαλείο, όσο καλό και αν είναι, αποκτά αξία µέσα σε ένα συνολικό µαθησιακό περιβάλλον,
σε ένα πλαίσιο εργασίας.
Μια µελέτη στην προσχολική εκπαίδευση
M. U. Bers, .. Teachers as Designers: Integrating Robotics in Early Childhood Education
Η µελέτη υποστηρίζει πως η ροµποτική µπορεί να εισαχθεί στην προσχολική εκπαίδευση αν
τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις:
• Κατάλληλη επιµόρφωση των δασκάλων
• Σεβασµός στις εποικοδοµιστικές αντιλήψεις
• Επιλογή κατάλληλων σεναρίων
Σαν σεβασµό των εποικοδοµιστικών αντιλήψεων εννοούν την εργασία πάνω σε τέσσερις
αρχές:
1. Μαθαίνω σχεδιάζοντας ενδιαφέροντα πράγµατα και διανέµοντάς τα σε ευρύτερη
κοινότητα
2. Κατασκευάζω ή χρησιµοποιώ αντικείµενα τα οποία µε βοηθούν να σκεφτώ γι το θέµα.
Μαθαίνω κατασκευάζοντας και ενσωµατώνω στις κατασκευές µου την σύγχρονη
τεχνολογία όπως οι αισθητήρες ώστε να επιλύω προβλήµατα που πριν από χρόνια ήταν
αδύνατο. Μπορώ να µεριµνήσω ακόµα και για την αισθητική των αντικειµένων
3. Ισχυρές ιδέες προκύπτουν στο προσωπικό επίπεδο του µαθητή όταν συνδυάζεται η
προγενέστερη γνώση µε µια διανοητική επαγρύπνηση, τίθεται ένα ερώτηµα που µπορεί
να καλύπτει ευρύ φάσµα γνώσης. Σαν αποτέλεσµα ο µαθητής µπορεί να συνδυάσει
γνώση, να θέσει νέο ερώτηµα ή να χρησιµοποιήσει συσκευές µε νέο τρόπο που δεν
µπορούσε πριν. Ενδεχόµενα οι ισχυρές ιδέες να συνδέονται µε διανοητικό στάδιο
εξέλιξης του ατόµου. Ευχής έργο στη φάση αυτή είναι η καθοδήγηση από επιδέξιους
δασκάλους.
4. Έλεγχος της πορείας της γνώσης µε χρήση στρατηγικών. Η δικαιολόγηση σε διάφορες
φάσης της εργασίας και η καταγραφή της δικαιολόγησης βοηθούν το µαθητή και το
δάσκαλο να αποκτά µια εικόνα της πορείας της δραστηριότητάς του. Σε συνδυασµό µε
την προοπτική του ευρύτερου ακροατηρίου επέρχεται µια κινητοποίηση του µαθητή που
βοηθά στη µάθηση.
Τα σενάρια που επιλέχθηκαν ήταν:
•
Μεταµόρφωση των ζώντων οργανισµών (κάµπια σε πεταλούδα)
•
Ισορροπία (σταθερότητα, όρια ανατροπής γερανού)
•
Ο κύκλος ζωής (Γέννηση, ανάπτυξη, ενηλικίωση, γήρανση)
Τα παιδιά ερεύνησαν τη διαδικασία µε τη χρησιµοποίηση των ακόλουθων βηµάτων για να
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λύσουν ένα πρόβληµα:
(α) προσδιορισµός του προβλήµατος,
(β) καταιγισµός ιδεών σαν λύσεις στο πρόβληµα,
(γ) επιλογή µιας ιδέας για να υλοποιηθεί,
(δ) σχεδιασµός της λύσης µε βάση την επιλεγµένη ιδέα,
(ε) κατασκευή της λύσης χρησιµοποιώντας τα LEGO,
(στ) δηµιουργία προγράµµατος που ελέγχει τη συσκευή µε το ROBOLAB,
(ζ) δηµιουργία εγγράφου που περιγράφει την όλη διαδικασία, και
(η) το όλο πρόγραµµα παρουσιάζεται σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.
Μια µελέτη σε Ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο µε επιλεγµένους καλούς µαθητές.
∆ιεξήχθη το 3003 από τους ∆ηµητρίου – Χατζηκρανιώτη ( Η εκπαιδευτική ροµποτική ως
εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη λύση προβλήµατος: Εφαρµογή µε το περιβάλλον
LegoDacta). Τα LegoDacta χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια µιας διδακτικής παρέµβασης στο
22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας-Ροδίτσας (∆ηµοσθένειο), η οποία διάρκεσε εννέα συνεχείς
µέρες κατά τις οποίες τα παιδιά διδάσκονταν καθηµερινώς για δύο διδακτικές περιόδους. Οι
µαθητές δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία ή διδασκαλία σε προγραµµατισµό. Στη διδακτική
παρέµβαση έλαβαν µέρος τέσσερα παιδιά της Στ΄ τάξης, κατόπιν συνδυασµένης επιλογής
βάσει ενός τεστ νοητικών δεξιοτήτων λύσης προβλήµατος και της επάρκειας τους στις
γνώσεις χειρισµού του υπολογιστή. Επιλέγηκαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια της Στ΄ τάξης τα
οποία σηµείωσαν καλή ή µέτρια επίδοση στο τεστ που τους δόθηκε, κατείχαν τις βασικές
γνώσεις χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ. χρήση ποντικιού, αποθήκευση,
εκτύπωση) και προέρχονταν όλα από το ίδιο µεσαίο κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο. Για
σκοπούς συλλογής δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκαν τεστ νοητικών δεξιοτήτων λύσης
προβλήµατος, τεστ στάσεων λύσης προβλήµατος και συνεντεύξεις από τα τέσσερα παιδιά
που επιλέγηκαν, τόσο πριν όσο και µετά το πέρας της διδασκαλίας. Επιπλέον, καθηµερινά
γινόταν ηχογράφηση όλου του µαθήµατος και βιντεοσκόπηση επιλεκτικά σε κρίσιµα σηµεία
της παρέµβασης. Τέλος, στα δεδοµένα που συλλέχθηκαν συµπεριλαµβάνονται τα φύλλα
εργασίας των παιδιών, τα αποθηκευµένα προγράµµατα που κατασκεύασαν, τα δύο
διαγωνίσµατα που συµπλήρωσαν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων καθώς και φωτογραφικό
υλικό από τις κατασκευές τους.
Η διδακτική εφαρµογή χωρίστηκε σε δύο φάσεις, α) την καθοδηγούµενη φάση και β)
την αυτόνοµη φάση. Κατά την καθοδηγούµενη φάση που διάρκεσε έξι µέρες, τα παιδιά
εξοικειώθηκαν µε τις δυνατότητες του LegoDacta. Συνειδητά δεν έγινε απόπειρα διδασκαλίας
των αρχών προγραµµατισµού, και οι απαιτούµενες έννοιες (βρόγχος, ροή προγράµµατος,
λογική επιλογή, κ.λ.π.) καλύφθηκαν µε βιωµατική προσέγγιση, µέσα από σε συνδυασµένες
δραστηριότητες συζήτησης και παίξιµο ρόλων. Κατά την αυτόνοµη φάση της διδακτικής
εφαρµογής, που διάρκεσε τρεις µέρες, τους ανατέθηκε η τελική εργασία, ένα πλήρες λογικό
και υπολογιστικό πρόβληµα, την οποία έπρεπε να διεκπεραιώσουν βάσει των γνώσεων της
προηγούµενης φάσης. Για την επίλυση του προβλήµατος, τα παιδιά εργάστηκαν αυτόνοµα
κατασκευάζοντας αρχικά το λογικό διάγραµµα του προγράµµατος. Έπειτα, ακολουθώντας τη
συνεργατική διαδικασία στην οποία είχαν εξασκηθεί τις προηγούµενες µέρες,
συναποφάσισαν ποιοι αισθητήρες πρέπει να µπουν, πώς πρέπει να τοποθετηθούν και σε ποια
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θέση να συνδεθούν στον µικροϋπολογιστή, σχεδιάζοντας πρόχειρα το ροµπότ στο φύλλο
εργασίας τους.

Εικόνα: Το λογικό διάγραµµα που κατασκεύασαν τα παιδιά για το «έξυπνο ταξί».
Σαν συµπεράσµατα οι ερευνητές αναφέρουν:
Όπως έχει διαπιστωθεί, το εκπαιδευτικό περιβάλλον LegoDacta, πέραν από την
προφανή εµπλοκή των παιδιών στις νέες τεχνολογίες, αποτελεί ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τη
διεξαγωγή συνεργατικής µάθησης αφού η ολοκλήρωση της δραστηριότητας καθιστά
αναγκαία τη συνεννόηση και την αλληλοστήριξη των παιδιών που εναλλάσσονται στους
ρόλους των προγραµµατιστών ή κατασκευαστών. Επιπλέον, προωθεί τη δηµιουργικότητα και
την ευρηµατική τους φαντασία, τόσο στην κατασκευή του προγράµµατος όπου
αναπτύσσονται κυρίως οι νοητικές δεξιότητες, όσο και στην κατασκευή του µοντέλου όπου
αναπτύσσονται οι χειριστικές δεξιότητές τους. Παράλληλα, αναπτύσσονται και τα κίνητρα
για µάθηση, γεγονός που διαφάνηκε τόσο από το ότι τα παιδιά αυτόβουλα έµεναν µέσα και τα
διαλείµµατα να κάνουν µάθηµα, όσο και από το ότι έκαναν απογευµατινές συναντήσεις στο
σπίτι ενός παιδιού για να ολοκληρώσουν από κοινού τις κατασκευές που τους ανατέθηκαν για
την τελική εργασία.. Τέλος, η όλη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη χρήση του
εκπαιδευτικού υλικού LegoDacta, συνάδει µε τα έξι βήµατα για τη λύση προβλήµατος που
εισηγείται ο Polya (1957):
α) κατανόηση του προβλήµατος,
β) αναπαράσταση του προβλήµατος,
γ) σχεδιασµός της λύσης του προβλήµατος,
δ) εκτέλεση του σχεδίου,
ε) έλεγχος της λύσης και
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στ) παγίωση της γνώσης.
Στην τελική εργασία, τα παιδιά αφού κατανόησαν το πρόβληµα, το αναπαράστησαν µε τη
βοήθεια του λογικού διαγράµµατος χωρίζοντάς το σε επιµέρους βήµατα. Σχεδίασαν τη λύση
συναποφασίζοντας για τη µορφή και τον εξοπλισµό που θα έχει το ροµπότ και ακολούθως
εκτέλεσαν βήµα-βήµα το πρόγραµµα ελέγχοντάς το κάθε φορά. Τα λάθη που εντοπίζονταν
διορθώνονταν και µόνο τότε προχωρούσαν στο επόµενο βήµα.
Μια µελέτη σε Ελληνικό Γυµνάσιο
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε δύο τάξεις Β΄ Γυµνασίου από καθηγητές µαθηµατικών,
τεχνολογίας και πληροφορικής (Πτυχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης της Τεχνολογίας
Ελέγχου στην Σχολική Τάξη Κυνηγός Χρόνης, Φράγκου Στασινή).
Εστιάζοντας στην ελληνική πραγµατικότητα η έρευνα επικεντρώνεται στα παρακάτω
ερωτήµατα:
Πώς κατανοούν οι µαθητές την σχέση του φυσικού µοντέλου µε το εικονικό, έτσι όπως αυτό
1. Εµφανίζεται στο λογισµικό, µέσα σε ένα περιβάλλον συχνής παλινδρόµησης ανάµεσα
στα δύο;
2. Με ποιους τρόπους η Τεχνολογία Ελέγχου βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν
µεθοδολογίες έρευνας: παρατήρηση, διατύπωση υπόθεσης, σχεδιασµό και διεξαγωγή
πειράµατος, αξιολόγηση και γενίκευση;
3. Πώς η Τεχνολογία Ελέγχου συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανοτήτων κατασκευής
µοντέλων;
4. Τι είδους στρατηγικές επιλέγονται από τους µαθητές για την επίλυση προβληµάτων;
Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σε δύο κύκλους.
Κύκλος 1: Οι µαθητές εκτελούν κατευθυνόµενες δραστηριότητες κατασκευής και
προγραµµατισµού για την εξοικείωση τους µε το τεχνολογικό µέρος των κατασκευών και το
λογισµικό. Στην συνέχεια ακολουθεί πειραµατισµός . διερεύνηση ανοιχτού τύπου, µε την
χρήση της συγκεκριµένης κατασκευής.
Κύκλος 2: Οι µαθητές περιγράφουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δικές τους κατασκευές. Για
την πραγµατοποίηση αυτού του κύκλου γίνονται υποδείξεις κατασκευών και διερευνήσεων.
Οι δραστηριότητες είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Να αντιστοιχούν σε πραγµατικά προβλήµατα.
• Να έχουν διαθεµατικό χαρακτήρα.
• Να επιτρέπουν τον πειραµατισµό µε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (γρανάζια, ρόδες,
κινητήρες, αισθητήρες).
• Να µπορούν να επεκταθούν από τους µαθητές.
• Να διατηρούν ισορροπία ανάµεσα στο κατασκευαστικό και το προγραµµατιστικό µέρος.
Η τυπική µορφή µίας δραστηριότητας περιλάµβανε την εισαγωγή νέων στοιχείων ως προς το
λογισµικό και τις δυνατότητες προγραµµατισµού, την ανάθεση µίας ανοικτής διερεύνησης
στους µαθητές, την παρουσίαση και τη συζήτηση της δουλειάς κάθε οµάδας. Κατά την
διάρκεια της δραστηριότητας οι µαθητές συµπλήρωναν ηµερολόγια για την εργασία τους.
Συµπληρωµατικά σε κάποιες δραστηριότητες συµπληρώθηκαν και φύλλα εργασίας.
Πραγµατοποιήθηκε ένας κύκλος 12 διδακτικών ωρών σε κάθε τάξη.
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Θεµατικά οι αναπτύχθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες:
∆ραστηριότητα 1 Γνωριµία µε το υλικό και το λογισµικό-Κίνηση του Αυτοκινήτου
∆ραστηριότητα 2 Βελτίωση µοντέλου αυτοκινήτου
∆ραστηριότητα 3 Έλεγχος του αυτοκίνητου µε την βοήθεια των αισθητήρων Ι
∆ραστηριότητα 4 Έλεγχος του αυτοκίνητου µε την βοήθεια των αισθητήρων ΙΙ
∆ραστηριότητα 5 Μελέτη κατασκευαστικών παραγόντων που επηρεάζουν την
ταχύτητα του αυτοκινήτου
∆ραστηριότητα 6 Μελέτη Κίνησης
Η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας επέβαλε την συλλογή δεδοµένων µε :
• Βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων της τάξης.
• Βιντεοσκόπηση της εργασίας µίας συγκεκριµένης οµάδας.
• Συλλογή των ηµερολογίων, προγραµµάτων και των φύλλων εργασίας των
µαθητών.
• Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε οµάδες µαθητών.
• Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τους καθηγητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές:
Οι δραστηριότητες µε την Τεχνολογία Ελέγχου παρέχουν ένα γόνιµο περιβάλλον για την
ανάπτυξη προβληµατισµού γύρω από γνωστικές έννοιες όπως ο προβληµατισµός που
παρατηρήσαµε στα παραδείγµατα για την ταχύτητα.
Οι µαθητές παρουσιάζουν και εφαρµόζουν στην πράξη τις ιδέες τους γύρω από τις γνωστικές
έννοιες που διαπραγµατεύονται όπως για παράδειγµα η ιδέα της χρήση συνδυασµού
γραναζιών για την µεταφορά της κίνηση.
Παρουσιάζονται καταστάσεις προσωπικού προβληµατισµού των µαθητών που συνοδεύεται από
έρευνα και αναζήτηση λύσεων σε πραγµατικά προβλήµατα όπως η προσπάθεια των παιδιών να
φτιάξουν ένα γρήγορο αυτοκίνητο.
Επιστρατεύεται η ευρηµατικότητα και η φαντασία των παιδιών στην λύση πρακτικών
προβληµάτων όπως στο τελευταίο παράδειγµα µε το πρόβληµα της κίνησης µέσα σε
συγκεκριµένο χώρο.
Καλλιεργείται η επικοινωνία και την λεκτική έκφραση ιδεών µέσα από την λειτουργία της
οµάδας όταν οι µαθητές αναγκάζονται να εξηγήσουν ιδέες και σκέψεις τους.
Καλλιεργείται η αφαιρετική ικανότητα µέσα από το συµβολικό περιβάλλον του λογισµικού.
Από όλες τις παραπάνω µελέτες αναδεικνύονται πολύτιµα συµπεράσµατα:
Η εκδοχή legodacta είναι κατάλληλη για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης αρκεί να
ληφθούν υπόψη οι ικανότητες των µαθητών σε κάθε ηλικία. Έχει θετικές επιπτώσεις τόσο
στους καλούς όσο και στους αδύναµους µαθητές. Μπορεί να αξιοποιηθεί σε πληθώρα
γνωστικών αντικειµένων (τεχνολογικό αλφαβητισµό, πληροφορική, µαθηµατικά, φυσικές
επιστήµες). Μπορεί ακόµα να αξιοποιηθεί σαν «σκαλωσιά» για την κατάκτηση συνθετότερων
εννοιών όπως των δυναµικών συστηµάτων της Βιολογίας κλπ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
ληφθεί υπόψη το τρισδιάστατο του πακέτου: α) υλικό για κατασκευές β) λογισµικό για
έλεγχο των κατασκευών γ) εποικοδοµιστικές αντιλήψεις. Αυτή η τρίτη συνιστώσα
δηµιουργεί τις συνθήκες για τις θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τοµέα
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(τεχνολογικός αλφαβητισµός, προγραµµατισµός κ.α.) και στο συναισθηµατικό
(αυτοεκτίµηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, αποµυθοποίηση).
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Μέρος Β’ : Ερευνητική διαδικασία
Κεφάλαιο 3: Σκοπός, στόχοι, µεθοδολογία έρευνας
Ποιος είναι ο γενικός σκοπός και επιµέρους στόχοι;
Ο γενικός σκοπός είναι να µελετηθεί ο τρόπος εισαγωγής της εκπαιδευτικής ροµποτικής
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: η ένταξή της στο αναλυτικό πρόγραµµα και στις ειδικές
συνθήκες ενός τυπικού περιφερειακού σχολείου µε τη µορφή project που αναπτύσσεται στα
πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.
Οι επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι:
Α. Η µελέτη των αρχικών (πρωτογενών) κατασκευών των µαθητών σε 4 άξονες:
• Εµφάνιση (εξωτερικά οπτικά χαρακτηριστικά)
• Λειτουργικότητα
• Στιβαρότητα
• Χρήση των δοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και
πιθανή ιδιαίτερη προτίµηση σε δοµικά στοιχεία
Β. Η ανάδειξη των ικανοτήτων αλλά και των δυσκολιών των µαθητών στην κατασκευή
φυσικών µοντέλων.
Γ. Η µελέτη των µετασχηµατισµένων κατασκευών των µαθητών στους ίδιους άξονες. Οι
µετασχηµατισµένες κατασκευές προκύπτουν ύστερα από:
Γ1. την απαίτηση για πρόβλεψη χώρου για την τοποθέτηση του προγραµµατίσιµου τούβλου
και τουλάχιστον ενός µοτέρ κίνησης
Γ2. τις παρακάτω παρεµβάσεις:
α) εργασία µε βάση αναλυτικό σχέδιο
β) αντιγραφή φυσικής κατασκευής µε λύση και επανασυναρµολόγηση
γ) αντιγραφή φυσικής κατασκευής χωρίς λύση και επανασυναρµολόγηση
δ) αντιγραφή φυσικής κατασκευής µε βάση τη φωτογραφία
ε) επίδειξη επιµέρους τεχνικών συναρµολόγησης όπως η επέκταση σκελετού, κτίσιµο µε
εµπλοκή κοµµατιών όπως στις οικοδοµές, µετάδοση κίνησης µε ιµάντα, µετάδοση
κίνησης µε γρανάζια.
∆. Η µελέτη των ικανοτήτων των µαθητών στον οπτικό προγραµµατισµό των συσκευών που
οι ίδιοι κατασκεύασαν. Ειδικότερα
• Αν µπορούν να αποδώσουν µια συµπεριφορά, έστω και απλή, στις κατασκευές τους
• Αν µπορούν να αποδώσουν συµπεριφορά σε συσκευές που κατασκευάζουν µετά από
διδακτική παρέµβαση όπως η µπουλντόζα.
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Τι είδους έρευνα έγινε;
Πρόκειται για µια µελέτης περίπτωσης στην οποία χρησιµοποιήθηκαν και µεθοδολογικά
χαρακτηριστικά από έρευνα δράσης για την υλοποίηση του project στην Ευέλικτη Ζώνη, µε
µορφή δραστηριοτήτων.
Το φθινόπωρο του 2004 προσπαθήσαµε να µελετήσουµε την εισαγωγή της ροµποτικής στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση σε µια τετράµηνη προσπάθεια, µιας και είχαν ήδη µελετηθεί άλλες
προσπάθειες και τα µηνύµατα έδειχναν πως ένα τέτοιο εγχείρηµα δεν µπορεί να είναι
υπόθεση µερικών ηµερών. Επιλέχθηκε το πακέτο της Lego Dacta. Η µελέτη έγινε σε ένα
σχετικά αδύναµο περιφερειακό σχολείο µε πολλά παιδιά µεταναστών, σε µια σχετικά φτωχή
πολιτισµικά και κλειστή κοινωνία (γεωργική και κτηνοτροφική). Παρόλα αυτά το σχολείο
είναι µακροχρόνια βιώσιµο µιας και προστέθηκαν µαθητές από την Αθήνα επειδή οι γονείς
τους έχασαν εκεί τη δουλειά τους και επέστρεψαν προσωρινά στα κτήµατά τους. Ο
πληθυσµός του χωριού είναι αµιγώς δίγλωσσος, µε χαµηλό πολιτιστικό και µορφωτικό
επίπεδο (6/θ ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιοµάνινας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας µε 62 µαθητές,
µε 44 µαθητές).
Η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου
2 τµήµατα ολοηµέρου
χαρακτηρίζεται πλήρης και σύγχρονη. ∆ιαθέτει από το 2002 εργαστήριο Η/Υ µε 9 σταθµούς
εργασίας ένα Η/Υ στο γραφείο του ∆/ντή και έναν ακόµη στο γραφείο των δασκάλων. Η
επαφή των µαθητών µε τις Νέες Τεχνολογίες ήταν µικρή αλλά σχετικά καλή για τα δεδοµένα
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το προηγούµενο σχολικό έτος και για ένα 4/µηνο, σε
επίπεδο ολοηµέρου ήρθαν σε επαφή µε το πολυµεσικό περιβάλλον Microworlds Pro. Η
συνολική εικόνα του σχολείου το κατατάσσει κοντά στο µέσο Ελληνικό σχολείο.
Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν τετράµηνη (22 Οκτώβρη-10 Μάρτη). Εντάχθηκε στο
ωρολόγιο πρόγραµµα στα πλαίσια του µαθήµατος της Ευέλικτης Ζώνης. Το µάθηµα γινόταν
µε συνδιδασκαλία της Ε΄ (8 µαθητές) και ΣΤ΄ (12 µαθητές) τάξης, κάθε Παρασκευή την 2η
και 3η ώρα παίρνοντας µια ώρα από την Γλώσσα και µια ώρα από κάθε µάθηµα (κυλιόµενη)
την εβδοµάδα. Η εφαρµογή του παραπάνω προγράµµατος έγινε σύµφωνα µε τις εγκυκλίους
του ΥΠΕΠΘ (Φ12.1 1651/33779/7/4/2002 για τα 164 σχολεία της χώρας που εφαρµόζουν το
πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης).
Στο πρόγραµµα αυτό της Ευέλικτης Ζώνης εµπλέκονται µόνο µαθητές και εκπαιδευτικοί και
κύρια µέθοδος είναι η οµαδοσυνεργατική. Η επιλογή του θέµατος έγινε από τους µαθητές,
αλλά µε τεχνητό, κατευθυνόµενο τρόπο από τους δασκάλους. ∆ηµιουργήθηκε ένα κλίµα
ασυνήθιστα ευχάριστο πρωτότυπο και ενδιαφέρον.
Κρίναµε καλό να χωριστούν οι δύο τάξεις σε 4 οµάδες των 4 ή 5 ατόµων. Περιστασιακά η
τέταρτη οµάδα χωριζόταν σε 2 υποοµάδες (σε φάσεις κατασκευής) και γινόταν επανένωσή
της στον προγραµµατισµό. ∆εν κρίναµε απαραίτητο την κατασκευή κοινωνιογράµµατος για
το χωρισµό των οµάδων και τούτο γιατί τα τµήµατα είναι ολιγοµελή και χωρίς σοβαρά
προβλήµατα αποδοχής µεταξύ τους. Έτσι οι αρχικές οµάδες έγιναν µε πρωτοβουλία των
µαθητών. Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα έγιναν αλλαγές στις συνθέσεις των οµάδων
µε υπόδειξη των δασκάλων. Έγινε η απαιτούµενη σφαιρική και διερευνητική, διαθεµατική
προσέγγιση της γνώσης όπως άλλωστε απαιτεί το πνεύµα της Ευέλικτης Ζώνης.
Για την ερευνητική διαδικασία χρησιµοποιήθηκε το ηµερολόγιο παρατήρησης και το βίντεο
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ως βασικό στοιχείο µελέτης και αξιολόγησης του εγχειρήµατος.

Ποια µέθοδος ακολουθήθηκε;
Το πακέτο legodacta αναπτύχθηκε σε ένα εποικοδοµιστικό πλαίσιο και οι σχετικές
αντιλήψεις δεν διαφέρουν από τις άλλες εποικοδοµιστικές τάσεις και αντιλήψεις εκτός από το
σηµείο που τονίζει πως οι φυσικές ή ψηφιακές οντότητες θεωρούνται απαραίτητες στην
διαδικασία µάθησης και το θεωρητικό αυτό πλαίσιο έχει ήδη αναπτυχθεί σε προηγούµενο
κεφάλαιο.
Αυτό που ίσως δεν είναι αυτονόητο και πρέπει να διευκρινιστεί είναι πως το πακέτο
legodacta συντίθεται από τρία πράγµατα:
1. Υλικό
2. Λογισµικό
3. Εποικοδοµιστικές αντιλήψεις
Όλες οι µελέτες και έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν διεθνώς, σεβάστηκαν και υποστήριξαν
το πακέτο µε τις τρεις διαστάσεις του. Για παράδειγµα η εµπλοκή των µαθητών στη
διαδικασία βιντεοσκόπησης της σκέψης τους, σε κάθε φάση της εργασίας, η ανάληψη από
τους µαθητές της παρακολούθησης της πορείας της σκέψης τους στη διαδικασία επίλυσης
ενός ανοιχτού προβλήµατος είναι µια εποικοδοµιστική αντίληψη όπως έκαναν οι ερευνητές
από το πανεπιστήµιο της Alberta [M. Carbonaro, et.al University of Alberta].
Αυτό σηµαίνει πως αν οι µαθητές εργαστούν µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο τότε η εκπαιδευτική
ροµποτική θα έχει πιθανές θετικές επιδράσεις σε πολλές γνωστικές περιοχές όπως
Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Γλώσσα, Φυσική, Πληροφορική αλλά σίγουρα θετική θα είναι η
επίδραση στην αυτοπεποίθηση, στην αυτοεκτίµηση, στην κοινωνικοποίηση.
Τι θα συµβεί εκτός αυτού του πλαισίου;
Πολλά και τίποτα µπορεί να συµβούν, πιθανόν να υπάρξει µάθηση, πιθανόν να υπάρξουν
θετικές επιδράσεις αλλά θα είναι θέµα τύχης, δεν θα υπάρχει καµία εγγύηση κάποιας θετικής
επίδρασης.
Αν ο εκπαιδευτικός θέλει να σεβαστεί τις παραπάνω αντιλήψεις, ποια πρέπει να είναι η στάση
του απέναντι στους µαθητές;
Να δούµε και να σχολιάσουµε τη στάση του διδάσκοντα (εδώ του ερευνητή) σε µια
περίπτωση. Μια οµάδα µαθητών κλήθηκε να εργαστεί µε τις παρακάτω συνθήκες:
Α. Ελεύθερη επιλογή και κατασκευή οχήµατος της αρεσκείας της
Β. Κάθε µέλος να αναλάβει συγκεκριµένο ρόλο. Οι ρόλοι που ανατέθηκαν ήταν:
• ο κατασκευαστής που θα κατασκεύαζε το όχηµα,
• ο προγραµµατιστής που θα κατασκεύαζε το πρόγραµµα για την επιθυµητή
συµπεριφορά
• ο παρουσιαστής που θα αναλάµβανε την παρουσίαση στην τάξη ή σε ευρύτερο
ακροατήριο
• ο γραµµατέας που θα κρατούσε σηµειώσεις το φύλλο εργασίας, το σχέδιο κλπ.
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Γ. ∆εν υπήρχε περιορισµός χρόνου
Ας αποκωδικοποιήσουµε το σχετικό βίντεο, auto-megalo.mpg να δούµε τους διάλογους που
αναπτύχθηκαν µεταξύ των µελών της οµάδας, του διδάσκοντα και τα αποτελέσµατα της
προσπάθειας (βλ. Παράρτηµα 2).
Το βίντεο ξεκινά από το σηµείο που το πρώτο µέλος της οµάδας, ο κατασκευαστής Μ1
έκανε µια πρώτη προσπάθεια και φυσικά κατασκεύασε σε ελάχιστο χρόνο το τυπικό όχηµα
µε δυνατότητα κίνησης σε µια διάσταση. Όµως οι διαστάσεις του ήταν πολύ µεγάλες (βρήκαν
ένα έτοιµο σασί, τη βάση από την κούνια του λούνα-παρκ ) και το σασί λύγιζε πολύ εύκολα
στη µέση, µε ελάχιστο βάρος. Η οµάδα προσπάθησε να λύσει το πρόβληµα.

Η στάση του διδάσκοντα (στην προκειµένη περίπτωση του ερευνητή): Ο ερευνητής
αλληλεπίδρασε µε την οµάδα 9 φορές. Κατά κανόνα ρωτάει κάτι ή δίνει συµβουλές
οργάνωσης της οµάδας. ∆εν δίνει απαντήσεις σε ερωτήµατα που του θέτουν οι µαθητές.
11. ΕΡ. ξεχωριστούς τροχούς γιατί;
15. ΕΡ τώρα τι κάνετε εκεί…. για να δω …. Γιατί βάζεις τον τροχό αυτό εκεί; Τι εξυπηρετεί;
30. ΕΡ µισό λεπτό…. Ένας να φτιάχνει και οι άλλοι να δίνετε συµβουλές, µετά αλλάζετε
32. ΕΡ τώρα ένας να φτιάχνει
47. ΕΡ η ασφάλεια;
49. ΕΡ ασφάλειες δεν έχουµε εδώ … για ψάξτε κάτω πεταµένες είναι οι περισσότερες
63. ΕΡ τι εξυπηρετεί αυτή η βοηθητική ρόδα που έβαλες;
65. ΕΡ να δούµε το κρατάει.. για άστο κάτω να δούµε… για βάλτο επάνω να δούµε το
κρατάει;
70. ΕΡ ετούτη η ρόδα είναι σταθερή … το καταλαβαίνω ότι βαστάει ετούτη όµως έπαιζε
αριστερά δεξιά και πάνω κάτω .. είναι δυνατό να βαστάει;

Γενικά θα λέγαµε πως µια καλή στρατηγική του διδάσκοντα µέσα στο εποικοδοµιστικό
πλαίσιο είναι η παρακάτω:
1. ∆εν δίνει απάντηση, ζητά διευκρίνιση για κάτι που κατασκευάζουν οι µαθητές. Η
προσπάθεια επεξήγησης από πλευράς των µαθητών τους βοηθά να καταλάβουν
καλύτερα το πρόβληµα και να προχωρήσουν τη σκέψη τους.
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2. Αντί για απάντηση σε µια ερώτηση, ο διδάσκων θέτει νέο ερώτηµα
3. Με κατάλληλες έξυπνες ερωτήσεις µπορεί να κατευθύνει τη σκέψη των µαθητών.
Για να µπορεί ο διδάσκων να ανταποκριθεί στα παραπάνω µε επιτυχία θα πρέπει να έχει
ασχοληθεί αρκετά µε τις κατασκευές και τον προγραµµατισµό (ενδεχόµενα να πρέπει να
δεχθεί πρώτα µια επιµόρφωση). Στη διάρκεια της εργασίας πρέπει να παρακολουθεί την
πορεία των οµάδων των µαθητών και να εντοπίζει τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν
στους µαθητές.

Οι εµπλεκόµενοι και οι σχέσεις τους
Οι αλληλεπιδράσεις των εµπλεκοµένων µελών αποτυπώνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα .
Ερευνητής

∆/ντής

οµάδα1
οµάδα2
οµάδα3

οµάδα 4

(οµάδα5)

Αλληλεπίδραση Ερευνητή – ∆ιευθυντή
Αλληλεπίδραση Ερευνητή – Μαθητών
Αλληλεπίδραση ∆ιευθυντή – Μαθητών αφού πρώτα το αντικείµενο
διαπραγµάτευσης εύρισκε σύµφωνο ή ενήµερο και τον ερευνητή
Σύµφωνα µε το ρόλο του ο ερευνητής είχε την κύρια ευθύνη σχεδιασµού της διδασκαλίας
και των διδακτικών παρεµβάσεων. Η συνολική πορεία δεν είχε προσχεδιασµένο πλάνο αλλά
λάµβανε υπόψη δύο παράγοντες:
α) προσπάθεια να τηρηθεί το χρονικό πλάνο και το πλαίσιο υλοποίησης της ευέλικτης ζώνης.
Ήταν ήδη δεδοµένο πως η εκπαιδευτική ροµποτική είναι ένα διαθεµατικό αντικείµενο και
εµπλέκεται όχι µόνο µε την Πληροφορική αλλά και µε άλλα αντικείµενα.
ΓΛΩΣΣΑ

ΕΡΕΥΝΩ &ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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β)κατευθύνσεις της διδακτικής και παιδαγωγικές αντιλήψεις προερχόµενες από το ρεύµα του
εποικοδοµιτισµού.
Κάθε φορά γινόταν σχεδιασµός για το επόµενο δίωρο µε βάση την εµπειρία των ήδη
πεπραγµένων στην αίθουσα. Πολύτιµα στοιχεία για το σχεδιασµό κάθε δίωρου στάθηκαν το
βίντεο της προηγούµενης διδασκαλίας οι σηµειώσεις και παρατηρήσεις του ∆/ντή και τα
φύλλα εργασίας των µαθητών. Χρησιµοποιήθηκαν δηλαδή µεδοδολογικά στοιχεία από
έρευνα δράσης.
Οι Altrichter κ.α, σελ 25 [27] προτείνουν τέσσερα στάδια υλοποίησης µιας έρευνας δράσης:
Α. Εντοπισµός µιας αφετηρίας
Β. Αποσαφήνιση της κατάστασης
Γ. Ανάπτυξη και εφαρµογή στρατηγικών δράσης




∆. ∆ηµοσιοποίηση της γνώµης των εκπαιδευτικών
Η κυκλική διαδικασία στα στάδια Β-Γ αναφέρεται στο σχεδιασµό κάθε φορά των
δραστηριοτήτων του επόµενου δίωρου µε βάση τη µελέτη και συζήτηση µε το ∆/ντή πάνω
στα υπάρχοντα δεδοµένα. Μόνο αν συµφωνούσε και αυτός δηλαδή έκρινε πως οι µαθητές
κατέκτησαν το ζητούµενο θέµα, η διδασκαλία προχωρούσε στο επόµενο θέµα.
Ο ∆/ντής είχε πολύπλοκο ρόλο. Ο ένας ρόλος ήταν διοικητικός δηλαδή να µεριµνήσει για
χώρους, υλικά, ωράριο κλπ. Ένας δεύτερος ρόλος ήταν να βοηθά κατά περίπτωση τον
ερευνητή αναλαµβάνοντας επιµέρους καθήκοντα προσχεδιασµένα ή θέµατα που
προέκυπταν εκείνη τη στιγµή. Τρίτος ρόλος ήταν η παρατήρηση της διαδικασίας και η
καταγραφή παρατηρήσεων σε ηµερολόγιο συναντήσεων (ένα είδος παρατηρητή). Στις
παρατηρήσεις αυτές εκτός από τις δραστηριότητες σηµείωνε και τη γνώµη του για την
πρόοδο των µαθητών και αν το διδακτικό αντικείµενο ήταν στα πλαίσια της αντιληπτικής
ικανότητας των µαθητών. Εκτός από αυτά, όταν χρειαζόταν, µπορεί να έκανε και
σοβαρότερες παρεµβάσεις που µπορεί να αφορούσαν και άλλους εκπαιδευτικούς. Για
παράδειγµα όταν χρειάστηκε να γίνει επίδειξη του τρόπου άµεσου ελέγχου και λήψης
µετρήσεων από τους αισθητήρες σε µορφή γραφικής παράστασης, ο ∆/ντής έκανε τις
απαραίτητες συνεννοήσεις µε το δάσκαλο της τάξης και η αντίστοιχη ενότητα των
Μαθηµατικών διδάχθηκε νωρίτερα ώστε να υποστηριχθεί η δραστηριότητα της
εκπαιδευτικής ροµποτικής. Τέλος ο ίδιος είχε την επιθυµία µόνιµης υιοθέτησης της
εκπαιδευτικής ροµποτικής στο σχολείο του γι’ αυτό η συµµετοχή του είχε παράλληλα και
επιµορφωτικό χαρακτήρα που θα του παρείχε αυτονοµία για τα επόµενα διδακτικά χρόνια.
Όπως καθίσταται αυτονόητο, η έρευνα δεν κατέγραψε τίποτα σχετικά µε προβλήµατα
διοικητικής µορφής από το εγχείρηµα αφού η συµµετοχή του ∆/ντή ήταν καταλύτης σε τέτοια
θέµατα.
Σύµφωνα µε τους Cohen και Manion προκειµένου να υπάρχει εγκυρότητα και αξιοπιστία
των πορισµάτων της έρευνας, αξιοποιήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι παρατήρησης και
καταγραφής της διαδικασίας: βιντεοσκόπηση, φωτογραφίες από κατασκευές των µαθητών,
ηµερολόγιο παρατηρήσεων και έντυπο υλικό από τις εργασίες των µαθητών.
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Κεφάλαιο 4: Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων µε Logo – Lego στην ευέλικτη ζώνη
Περιγραφή των δραστηριοτήτων
Στην παρούσα ενότητα θα γίνει παρουσίαση του εγχειρήµατος µε βάση τη χρονική εξέλιξή
του. Χωρίζεται σε 8 λογικά κοµµάτια που ονοµάζονται δραστηριότητες. Σε κάθε
δραστηριότητα συνέβησαν διάφορα γεγονότα και οι µαθητές ασχολήθηκαν µε συγκεκριµένου
τύπου κατασκευές ή προγραµµατισµό. Κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται και συνοδεύεται
από σχολιασµό µε βάση τα ηµερολόγια, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο. Αυτή είναι µια
µορφή παρουσίασης που θα βοηθήσει στη συνέχεια την µελέτη µιας και παρουσιάζει τη
χρονική εξέλιξη του εγχειρήµατος, δείχνει ένα πιθανό δροµολόγιο της ένταξης της
ροµποτικής στο σχολείο του µε µορφή project, τις δυσκολίες που θα συναντηθούν, κάποιους
τρόπους να ξεπεραστούν κλπ.

Πρώτη ∆ραστηριότητα: Ερωτηµατολόγιο
(∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα)
∆όθηκε στα παιδιά ένα ερωτηµατολόγιο προς συµπλήρωση. Σκοπός του ήταν να
ανιχνευτούν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των µαθητών για τα εκπαιδευτικά ροµπότ. Η
εικόνα που αποδόθηκε από τους µαθητές ήταν αρκετά απογοητευτική και παρµένη κυρίως
από την τηλεόραση: µεταλλικές κατασκευές που πολεµούν και καταστρέφουν άλλες
συσκευές ή ανθρώπους. Επίσης πιστεύουν πως πρόκειται για κατασκευές που κάνουν
εξειδικευµένοι επιστήµονες κάπου στην Αµερική. Με βάση τις απαντήσεις των µαθητών
διαφάνηκε ένα χρέος µας να αποµυθοποιήσουµε την έννοια του ροµπότ και της τεχνολογίας
ελέγχου. Επιστρατεύτηκε η εγκυκλοπαίδεια του σχολείου ώστε να βρεθεί υλικό που ίσως
βοηθούσε τους µαθητές. Ο ορισµός που δίνει δρα µάλλον απωθητικά αφού είναι εντελώς
ακατανόητος για µικρούς µαθητές.
Παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις των µαθητών

Ερωτηµατολόγιο
1. Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη ΡΟΜΠΟΤ και που;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Πού πιστεύεις πως υπάρχουν ΡΟΜΠΟΤ
α. στο χωριό σου;
___________________
β. στην κοντινότερη πόλη; ___________________
γ. στην Αθήνα
___________________
δ. κάπου άλλού
___________________
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3.Πες µας µε λίγα λόγια τι είναι ΡΟΜΠΟΤ, ποιος µπορεί να τα φτιάξει και τι πιστεύεις πως
κάνουν
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Οι απαντήσεις των µαθητών
Ερώτηση 1: Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη ΡΟΜΠΟΤ και που

12
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4
2
0
Τηλεόραση

Άλλη πηγή

∆εν ξέρω, δεν έχω
ξανακούσει

Άλλες πηγές: ο θείος µου, σε ένα µαγαζί, σε Η/Υ, ο καθηγητής των Αγγλικών
Ερώτηση 2: Πού πιστεύεις πως υπάρχουν ΡΟΜΠΟΤ
20
15
10
5
0
Στο χωριό σου Στην κοντινότερη
πόλη

Στην Αθήνα

κάπου αλλού

Ερώτηση 3. Πες µας µε λίγα λόγια τι είναι ΡΟΜΠΟΤ, ποιος µπορεί να τα φτιάξει και τι
πιστεύεις πως κάνουν.
Παρατίθεται η πλήρης απάντηση των µαθητών.
• Το ροµπότ είναι ένα εργαλείο που έχει πολλά όργανα µέσα καµιά φορά χαλάει
• Το ροµπότ φτιάχνεται από µηχανικούς και είναι από σίδερο και ότι του λες κάνει
• Πιστεύω ότι είναι κάτι µηχανήµατα που έχουν τη µορφή ανθρώπου και απ’ ότι ξέρω
τους δίνουµε διαταγές για κάτι που θέλουµε την ώρα που τα φτιάχνουν και ποιοι τα
φτιάχνουν δεν ξέρω αλλά νοµίζω ότι συνήθως τα φτιάχνουν στην Αµερική οι
σπουδαίοι επιστήµονες
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Ροµπότ είναι ένας άνθρωπος όχι βέβαια σαν εµάς ένας άνθρωπος µε πολλά καλώδια.
Τα ροµπότ τα φτιάχνουν οι επιστήµονες δεν έχω ακούσει για κανέναν άνθρωπο αλλά
µπορεί. Οι επιστήµονες αυτοί τα έχουν κάνει έτσι που τους λες να κάνουν κάτι και το
κάνουν δηλαδή διάφορες εντολές.
Ροµπότ είναι ένα µηχάνηµα που ότι του πεις θα το κάνει. Το ροµπότ µπορούν να το
φτιάξουν οι επιστήµονες
Κινούνται πολεµούν και σκοτώνονται
∆εν πιστεύω ότι υπάρχουν ροµπότ
Τα ροµπότ είναι κάποια πράγµατα που κάνουν ότι τους λέµε αλλά αυτά δεν ξέρω
ποιος τα φτιάχνει
Ροµπότ είναι ένα µηχάνηµα που είναι φτιαγµένο από διάφορα υλικά
Ροµπότ είναι ένα πράγµα σαν άνθρωπος σιδερένιος. Αυτά πιστεύω ότι µπορούν να τα
φτιάξουν µόνο οι επιστήµονες. Πιστεύω ότι µπορούν να κάνουν οτιδήποτε τους πουν
οι άνθρωποι
Το ροµπότ είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που το έπαιζα µικρός και µου άρεσε πολύ.
Αλλά δεν ξέρω ποιος τα φτιάχνει
Ροµπότ είναι ένα ηλεκτρικό µηχάνηµα. Μπορεί να τα φτιάξει ένας επιστήµονας. Τα
ροµπότ βοηθάνε στις δουλειές. Για παράδειγµα είχα δει πως βοηθούσαν σε γραφεία
Είναι σαν άνθρωπος αλλά είναι από σίδερο µπορεί να φτιάξει ένας επιστήµονας
Ροµπότ είναι ένα µηχάνηµα από πολλά καλώδια και από σιδερικά πράγµατα. Τα
ροµπότ µπορούν και τα φτιάχνουν οι επιστήµονες πιστεύω πως κάνουν σχέδια
ύστερα παίρνουν τα υλικά και φτιάχνουν το ροµπότ άλλο µε ρόδες άλλο µε πόδια
άλλο χωρίς χέρια και άλλο µε χέρια µε τηλεχειριστήριο µε αυτοµατισµό και άλλα είδη
που µπορούν να κάνουν οι επιστήµονες
Ροµπότ είναι ένα µηχάνηµα που το φτιάχνουν οι µηχανικοί. Υπάρχουν ροµπότ για το
σπίτι µέσα
Ροµπότ είναι κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές που τα φτιάχνουν κάποιοι που τα
φτιάχνουν για να τους υπακούν ή για να κάνουν κάτι. Πιστεύω πως υπάρχουν ροµπότ
Πολεµούν µε άλλους
∆εν ξέρω
Ένα ροµπότ είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και τα φτιάχνει ο επιστήµονας
Αυτό το ροµπότ έτρωγε πολλά σιδερένια πράγµατα

∆εύτερη ∆ραστηριότητα: Γνωριµία µε το υλικό
(∆ιάρκεια 2 διδακτικές ώρες)
Έγινε χωρισµός των οµάδων και γνωριµία µε το υλικό.
∆ιατέθηκαν τέσσερα σετ που οι οµάδες αναγνώρισαν τα υλικά και τις πιθανές χρήσεις τους.
Σε όσα ήταν δυνατόν αποδιδόταν κοινά αποδεκτό όνοµα (τροχός, γρανάζι, άξονας, ασφάλεια,
κλπ). Μερικά τεµάχια δεν ήταν εύκολο να ονοµαστούν ούτε να προβλεφτεί η χρήση τους.
Στο ένα σετ έγινε επίδειξη από το διδάσκοντα και τα άλλα τρία τα παρουσίασαν εναλλακτικά
κάθε οµάδα στις υπόλοιπες οµάδες .
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Έγινε επίσης επίδειξη µιας έτοιµης, συναρµολογηµένης συσκευής (αυτόνοµο αυτοκινητάκι)
και της λειτουργία της ώστε να αποκτήσουν οι µαθητές µια ιδέα των επικείµενων
δραστηριοτήτων. Έγινε η επισήµανση πως µια κατασκευή µπορεί να έχει µοτέρ που θα
κινούν κάποια µέρη ή όλη την κατασκευή, λαµπάκια που καταλαµβάνουν ασήµαντο χώρο και
κυρίως το προγραµµατίσιµο τούβλο που έχει σηµαντικές διαστάσεις και θα πρέπει να γίνεται
µέριµνα για το χώρο του (που θα καταλάβει) στη συσκευή που θα τοποθετηθεί. Επίσης
σηµαντικό χώρο καταλαµβάνουν τα µοτέρ αλλά γι’ αυτά πρέπει να σκεφτόµαστε που και
πως θα µεταδώσουν την κίνησή τους.

Οι οµάδες δηµιουργήθηκαν µε πρωτοβουλία των µαθητών και η τέταρτη οµάδα περιστασιακά
χωριζόταν στις κατασκευές αλλά επανενώνονταν στον προγραµµατισµό.

Τρίτη ∆ραστηριότητα: Κατασκευές (∆ιάρκεια 8 διδακτικές ώρες)
3.1. Ελεύθερη κατασκευή της επιλογής των οµάδων.
Στη φάση αυτή της ελεύθερης δηµιουργίας της επιλογής των, οι µαθητές κατασκεύασαν
αντικείµενα από τον άµεσο περίγυρό τους και τους έδωσαν κατάλληλη ονοµασία όπως
τρακτέρ, θεριστικές µηχανές, µηχανές ποτίσµατος. Ήταν η πρώτη κατασκευή τους και
αντανακλούσε τον πολιτισµικό τους περίγυρο.
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Μηχανή ποτίσµατος Ραντιστικό µηχάνηµα
καλαµποκιού

Θεριστής

Μποµπίνα (θερίζει σιτηρά)
Αρίδα (φτιάχνει τρύπες στο έδαφος)
Οι κατασκευές αυτές είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Έπρεπε να µοιάζουν εξωτερικά όσο το δυνατό σε υπάρχουσες φυσικές οντότητες.
• Έπρεπε να υπάρχει πάνω σε αυτές ένα ανθρωπάκι (ιδιοκτήτης)
• Η λειτουργία ήταν χειροκίνητη και δεν υπήρχε καµία πρόνοια για την τοποθέτηση
µοτέρ ή προγραµµατίσιµου τούβλου.
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Εκτός από τους τροχούς, όλα τα υπόλοιπα υλικά και κυρίως τα γρανάζια
χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς τελείως διαφορετικούς από αυτούς του
κατασκευαστή και µε βασικό κριτήριο το σχήµα τους.
Στις κατασκευές τους κυριαρχούν τα οχήµατα. Αυτά µε τη σειρά τους έχουν
δυνατότητα κίνησης µόνο σε µια διάσταση

3.2 Εργασία βάση αναλυτικού σχεδίου
Αποδείχθηκε πολύ εύκολη εργασία. Σκοπός της ήταν να τροφοδοτήσει τους µαθητές µε ιδέες
συναρµολόγησης των δοµικών κοµµατιών µιας και αρχικά οι κατασκευές τους διαλύονταν
πολύ εύκολα.

Στην εργασία βάση αναλυτικού σχεδίου οι µαθητές ταύτισαν ακόµα και το χρώµα των
τούβλων όπως δείχνει η παραπάνω φωτογραφία.
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Συµφωνήθηκε ένας να διαβάζει το σχέδιο, ένας να βρίσκει το κατάλληλο κοµµάτι και
ένας τρίτος της οµάδας να κάνει την κατασκευή. Αν υπήρχε τέταρτος θα είχε το
συντονισµό και έλεγχο ορθότητας.

3.3 Εργασία βάση φωτογραφίας της τελικής κατασκευής, χωρίς αναλυτικό σχέδιο µε
ενδιάµεσα βήµατα.
Στην εργασία βάση φωτογραφίας της τελικής κατασκευής χωρίς τα ενδιάµεσα αναλυτικά
βήµατα οι µαθητές δεν κατάφεραν τίποτα. Καµία οµάδα δεν κατάφερε να εργαστεί µε αυτή
τη µέθοδο. Μια οµάδα κοριτσιών προκλήθηκε να αντιγράψει την κατασκευή χωρίς να την
αποσυναρµολογήσει, παρατηρώντας µόνο το πρωτότυπο και λειτουργώντας το. Μετά από
λίγο εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Προσπάθειες αντιγραφής έτοιµης συσκευής (χωρίς αποσυναρµολόγηση)
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3.4 Λύση και συναρµολόγηση έτοιµης συσκευής.

Παρατηρήθηκε µεγάλη δυσκολία στο όχηµα µε διαφορικό στους πίσω τροχούς και σύστηµα
διεύθυνσης εµπρός. Οι τρεις οµάδες χρειάστηκε να το λύσουν και να το συναρµολογήσουν
δεύτερη φορά για να κατανοήσουν τη λειτουργία και τους µηχανισµούς. Σε ενδιάµεσα
στάδια σταµατούσαν έπαιζαν αρκετά µε τον επιµέρους µηχανισµό προσπαθώντας να
κατανοήσουν τη λειτουργία του. Τη δεύτερη φορά δέχθηκαν τη συµβουλή να βάζουν στη
σειρά τα αποσυναρµολογούµενα τεµάχια ώστε µετά να ακολουθήσουν την αντίστροφη
πορεία κατά τη συναρµολόγηση. Αυτό σε µερικούς µαθητές θύµισε συνήθειες των µαστόρων.

Την ίδια κατασκευή µια οµάδα κατάφερε να την αποσυναρµολογήσει και να την
επανασυναρµολογήσει σε πολύ µικρό χρόνο βοηθούµενη και από αναλυτικό σχέδιο.
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3.5 Η ελεύθερη κατασκευή της επιλογής των οµάδων επαναλήφθηκε για να
διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα των προηγούµενων παρεµβάσεων. Οι µαθητές δεν
ξέφυγαν από τις αρχικές τους ιδέες. Κατασκεύασαν σχεδόν τις ίδιες κατασκευές τουλάχιστον
όσον αφορά τα εξωτερικά οπτικά χαρακτηριστικά (τρακτέρ, θεριστικές µηχανές, µηχανές
ποτίσµατος). Η βελτίωση ήταν σε τρόπους σύνδεσης, στερέωσης ή µετάδοσης κίνησης.

Όσον αφορά τη µετάδοση κίνησης, η βελτίωση αφορούσε την επιτυχηµένη µετάδοση
στο τελικό επιθυµητό σηµείο και όχι η κατάλληλη σχέση µετάδοσης.
Για παράδειγµα στην επόµενη εικόνα µια οµάδα µαθητών κατασκεύασε αυτό το όχηµα ώστε
να είναι ικανό να υπερπηδά εµπόδια που θα βρει στο δρόµο του.
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Η συζήτηση µε την οµάδα που το κατασκεύασε αφορούσε δύο σηµεία:
Α) έχει τεθεί η κίνηση στον κατάλληλο τροχό; Έχει πάντα ο τροχός που παίρνει τώρα την
κίνηση πρόσφυση στο έδαφος; Αν βρει µπροστά του αυτό το όχηµα ένα στυλό θα τα
καταφέρει να τον υπερπηδήσει;

Οι µαθητές έκαναν δοκιµή σπρώχνοντας το όχηµα µε τα χέρια τους (πάντα κάνουν αυτή τη
δοκιµή σε κάθε κατασκευή οχήµατος). Στη συνέχεια θεώρησαν πως η καλύτερη λύση είναι
να µεταδώσουν την κίνηση στον µπροστινό τροχό. Αυτό δεν ήταν η καλύτερη απάντηση γιατί
ο µόνος τροχός που δεν χάνει την πρόσφυση µε το έδαφος είναι ο µεσαίος. Αυτό για να το
δουν οι µαθητές θα πρέπει το όχηµα να κινηθεί µόνο του χωρίς να το σπρώχνουν µε τα χέρια
τους.
β) Προέκυψε µε πολύ φυσικό και αβίαστο τρόπο η συζήτηση στο δεύτερο σηµείο. Γιατί το
όχηµα αυτό τελικά δεν κινείται; Τι θα συµβεί αν βάλουµε µεγαλύτερες στεφάνες στους
ιµάντες;
Το όχηµα αυτό πραγµατικά δεν ξεκινάει. Ο ιµάντας ολισθαίνει γιατί η ακτίνα της στεφάνης
του ιµάντα (του τροχού) είναι µικρή. Οι µαθητές παρακινήθηκαν να αλλάξουν τη στεφάνη
του ιµάντα στον τροχό ή στο µοτέρ ή και τις δύο. ∆εν το έκαναν και άρχισαν να χάνουν το
ενδιαφέρον τους, εγκαταλείποντας τη συσκευή ή δηλώνοντας ότι θέλουν να την χαλάσουν
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και να φτιάξουν άλλη µιας και αυτή η κατασκευή απέτυχε. ∆εν θέλουν να µελετήσουν το
πρόβληµα, να δοκιµάσουν να αλλάξουν κάτι. Προτιµούν νέα κατασκευή.
Στην πραγµατικότητα εδώ κρύβεται η έννοια της ροπής, µια δύσκολη έννοια και απρόσιτη
γι’ αυτές τις ηλικίες. Εµπλέκει δύο παραµέτρους: τη δύναµη και την απόσταση (ακτίνα) και
το πρόβληµα είναι παρόµοιο µε την ισορροπία του ζυγού. Η µόνη διαφορά εδώ είναι πως η
απόσταση είναι η ακτίνα γραναζιών ή τροχών.
Ο Piaget µελετώντας την ισορροπία ζυγού (ράβδου) θεωρεί πως µόνο στο στάδιο της τυπικής
λογικής οι µαθητές είναι ικανοί να αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα.
Οι µαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους όταν το πρόβληµα είναι δυσκολότερο από το
τρέχον επίπεδο νοητικής τους ανάπτυξης.
Παρόµοια στάση (στη µετάδοση κίνησης) κράτησαν οι µαθητές στην παρακάτω κατασκευή.

Να σηµειώσουµε πως η κατασκευή αυτή είναι µια τυπική κατασκευή των µαθητών που
έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• ∆εν γίνεται µέριµνα και πρόβλεψη για χώρο που θα τοποθετηθεί το
προγραµµατίσιµο τούβλο.
• Αρκούνται σε κίνηση σε µια διάσταση µπρος πίσω. Όµως σε αυτή τη διάσταση
σκέφτονται ενδιαφέρουσες συµπεριφορές όπως η αµείωτη ή η φθίνουσα
ταλάντωση. Φυσικά δεν χρησιµοποιούν τέτοιους όρους αλλά αυτοί συνάγονται
από τις περιγραφές τους.
• Στην κατασκευή αυτή δεν θέλουν να αλλάξουν το γρανάζι µετάδοσης κίνησης µε
µεγαλύτερο ή µικρότερο.
Γενικά χάνουν το ενδιαφέρον τους αν γίνει προσπάθεια από το διδάσκοντα να
µετατοπιστεί η συζήτηση σε εννοιολογική περιοχή που δεν είναι στο επίπεδο
ανάπτυξής τους.
Το ίδιο έγινε και πριν µε τον ιµάντα γιαυτό ο διδάσκων ήταν τώρα πιο προετοιµασµένος.
Κατασκεύασε ένα αντίγραφο στο οποίο έβαλε µικρότερο γρανάζι κίνησης και κάλεσε
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τους µαθητές να διαπιστώσουν πως
« το αντίγραφο κινείται πιο αργά αλλά είναι πιο δυνατό αφού µπορεί να ανεβαίνει σε πιο
απότοµες ανηφόρες ή να σπρώχνει βαρύτερα αντικείµενα».
Το κάλεσµα έγινε µε ένα στυλ παιχνιδιού µήπως προκληθεί το ενδιαφέρον των µαθητών.
∆εν βρέθηκε κάποιος τρόπος για να ενδιαφερθούν όλοι για το θέµα «δυνατό-γρήγορο
όχηµα» αλλάζοντας τις σχέσεις των γραναζιών.
Σύµφωνα µε τους Χατζηκρανιώτη-∆ηµητρίου: «Η χρήση του LegoDacta δε σηµαίνει κατ'
ανάγκη ότι τα παιδιά κατανοούν πλήρως τις επιστηµονικές ιδέες. Όταν π.χ. τα παιδιά
λειτουργούν τα ροµπότ της Lego, δεν εξασφαλίζουν ολοκληρωµένη εικόνα για τη σχέση
ανάµεσα στην ταχύτητα και την επιτάχυνση. Αυτό που αποκοµίζουν είναι µια γερή βάση
(“strong foundation of thinking”) για τη δόµηση της σκέψης γύρω από το φαινόµενο. Όταν
σε κατοπινό στάδιο (από διάστηµα εβδοµάδας αλλά ακόµα και ετών), τα παιδιά αυτά
µάθουν την έννοια της ταχύτητας και της επιτάχυνσης στην πιο αφηρηµένη τους µορφή,
είναι πιθανόν να έχουν ένα καλύτερο πλαίσιο κατανόησης (“framework of
understanding”)».
Κινούµενοι σαυτή τη σωστή λογική πρέπει να σηµειώσουµε πως στην πορεία οι µαθητές
θα µάθουν να αλλάζουν την ισχύ των µοτέρ. Η γρήγορη ή αργή κίνηση θα επιτυγχάνεται
µε κατάλληλη τροφοδοσία ισχύος από επίπεδο 0 µέχρι 5. Θα πρέπει η δοκιµή µε τα
διαφορετικά γρανάζια να γίνει στο στάδιο αυτό και πριν η ισχύς των µοτέρ ελεγχθεί µε
τον προγραµµατισµό και παρόλο που δεν ανταποκρίνονται όλοι οι µαθητές. Αν συµπέσει
η αλλαγή ισχύος των µοτέρ µε αλλαγή σχέσεων µετάδοσης κίνησης µπορεί να
δηµιουργήσει συγχύσεις αντί για καλύτερο πλαίσιο κατανόησης.

Τέταρτη ∆ραστηριότητα: Εισαγωγή στον προγραµµατισµό
(∆ιάρκεια 6 διδακτικές ώρες)
• Γνωριµία µε το προγραµµατίσιµο τούβλο RCX
• Γνωριµία µε τους αισθητήρες (αφής, φωτός και θερµοκρασίας)
• Γνωριµία µε το λογισµικό ROBOLAB
Παράλληλα µε τις κατασκευές έγινε και ο προγραµµατισµός των κατασκευών στην
απλούστερη δυνατή µορφή. ∆είγµα αποτελεί το επόµενο πρόγραµµα όπου τα µοτέρ στις δύο
θέσεις Α και Β λειτουργούν για δύο δευτερόλεπτα και µετά σταµατούν τη λειτουργία τους
όλες οι έξοδοι.

Στην αίθουσα υπήρχαν δύο φορητοί Η/Υ και δύο οµάδες εργαζόταν µε το λογισµικό ενώ οι
άλλες δύο οµάδες εργαζόταν µε τις κατασκευές.
Αρχικά έγινε επίδειξη του προγράµµατος Robolab (εικονίδια και ο τρόπος συγγραφής απλού
κώδικα). Στη συνέχεια πως γίνεται µεταβίβαση του προγράµµατος σε κατάλληλη θέση στο
τούβλο RCX και τρέξιµο του προγράµµατος. Χρησιµοποιήθηκε πολύ η στρατηγική
«εσκεµµένα λάθη» στη µεταβίβαση του προγράµµατος µέσω του πύργου υπερύθρων. Ο
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διδάσκων χρησιµοποιούσε διάφορους τρόπους (χωρίς να το αντιλαµβάνονται οι µαθητές) για
να αλλοιώσει την επικοινωνία µέσω υπερύθρων µεταξύ Η/Υ και RCX.

Η γνωστή οθόνη µε το µήνυµα λάθους
Οι µαθητές συνήθισαν στην ιδέα να µην πανικοβάλλονται αν λαµβάνουν την γνωστή οθόνη
µε το µήνυµα αδυναµίας επικοινωνίας. Προσφιλής τους στρατηγική αναδείχθηκε ο έλεγχος
κατά µήκος της νοητής οδού µεταφοράς του σήµατος από τον Η/Υ στο RCX.

Η κούνια προσφέρεται αρχικά για εισαγωγή στον προγραµµατισµό γιατί απαιτεί ρύθµιση µόνο
ενός µοτέρ, η κίνηση είναι περιστροφική άρα δεν υπάρχει η καθυστέρηση και η δυσκολία της
πλοήγησης στο επίπεδο µε τις πιθανές συγκρούσεις µε αντικείµενα.
rob-programm-kounia.mpg
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Η κούνια του λούνα παρκ, που κατασκεύασαν βάσει αναλυτικού σχεδίου, προσφέρεται για
εισαγωγή και πρώτη εξοικείωση των µαθητών µε τον προγραµµατισµό. Ένας βασικός λόγος
είναι πως δεν έχει µεταφορική κίνηση αλλά περιστροφική και οι δοκιµές µπορούν να γίνουν
χωρίς απαιτήσεις χώρων για διαδροµές στο δάπεδο κλπ. Επιπλέον η περιστροφική κίνηση
είναι κατανοητή από τους µαθητές δηλαδή η κίνηση αυτή επιδέχεται αλλαγή σε φορά
κίνησης και συχνότητα περιστροφής αργά – γρήγορα (ισχύς εξόδου). Αυτές οι δύο
παράµετροι είναι αρκετές για να εµπλέξουν τους µαθητές στη διαδικασία προγραµµατισµού.
Όλοι οι µαθητές ασχολήθηκαν και προγραµµάτισαν την κούνια. ∆ήλωναν πρώτα προφορικά
τι ακριβώς ήθελαν να κάνει η κούνια, σε ποια έξοδο ήταν συνδεδεµένη και τέλος σε ποια
θέση στο RCX θα αποθήκευαν το πρόγραµµα.
«Θα βάλω το πρόγραµµα στη θέση 3, θα συνδέσω την κούνια στο Β, θα δουλέψει για 2
δευτερόλεπτα, θα σταµατήσει και θα στρίψει ανάποδα για άλλα 2 δευτερόλεπτα»
Αυτή είναι µια τυπική δήλωση µαθητή πριν προγραµµατίσει την κούνια. Στην συνέχεια
προγραµµάτιζε σε περιβάλλον investigator τοποθετώντας τα κατάλληλα εικονίδια, κατέβαζε
το πρόγραµµα στο rcx και το δοκίµαζε δηλαδή έκανε έλεγχο ορθότητας. Φάνηκε µια
γρήγορη εξοικείωση των µαθητών µε το περιβάλλον και τον τρόπο που τα εικονίδια
σχηµάτιζαν µια ακολουθία εντολών.
Η αντιστοιχία των εικονιδίων – εντολών µε τα φυσικά αντικείµενα και τις λειτουργίες τους
κάνουν πολύ εύκολη για τους µαθητές την πρώτη γνωριµία µε τον προγραµµατισµό.
Η Ακολουθία εντολών φαίνεται κατανοητή και κατακτήσιµη από τους µαθητές.
Μπορεί µάλιστα να γίνει αρκετά µεγάλη αρκεί το µεγάλωµα να οικοδοµείται σταδιακά.
Παράδειγµα: έστω όχηµα εφοδιασµένο µε αισθητήρα αφής στο µπροστινό µέρος.
1. Όταν βρει εµπόδιο σταµατά..

2. Όταν βρει εµπόδιο κάνει πίσω δύο sec και σταµατά.

3. …στρίβει για 4 sec µε την βοήθεια του µοτέρ Α στη συνέχεια κινείται εµπρός και σταµατά
όταν βρει εµπόδιο πάλι εµπόδιο

4. …ή τελικά … κινείται διαρκώς αποφεύγοντας τον εγκλωβισµό ανάµεσα σε εµπόδια
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Η ακολουθία εντολών σε ένα παράδειγµα του διδάσκοντα συµφωνήθηκε και γράφτηκε στον
κιµωλιοπίνακα ενώ οι επιλογές των µαθητών αναφέρονταν προφορικά. Σε µεταγενέστερη
φάση, στην πλοήγηση στο επίπεδο, η επιθυµητή συµπεριφορά γραφόταν σε χαρτί.
Αρχή
Να ξεκινήσει το µοτέρ στη θέση Α
Να δουλέψει για 4 δευτερόλεπτα
Να σταµατήσει το µοτέρ στη θέση Α
Τέλος
∆εν τηρήθηκε η προσέγγιση της κατασκευάστριας εταιρίας για βαθµωτής δυσκολίας
εισαγωγή στο περιβάλλον του robolab µέσα από τις επιλογές 8 επιπέδων (pilot και inventor).
Προτιµήθηκε η εργασία στο ανώτερο επίπεδο µε πλήρεις δυνατότητες και αυτό δεν φάνηκε
να δυσκολεύει τους µαθητές.

Οι µαθήτριες της Έκτης ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους στον προγραµµατισµό της
κούνιας
Μάλιστα το κλίµα ήταν τόσο ευχάριστο που κάποιες µαθήτριες της έκτης θέλησαν να
αναλάβουν νέο ρόλο. Να βοηθούν τους υπόλοιπους στον προγραµµατισµό.
Η κούνια διαθέτει δύο µοτέρ. Το ένα κάνει την περιστροφή και το δεύτερο την ταλάντωση.
Κρίθηκε πως η ταλάντωση δεν ήταν κατάλληλη να διδαχθεί σε αυτή τη φάση µιας και απαιτεί
την οικοδόµηση της επαναληπτικής δοµής και έτσι ο προγραµµατισµός περιορίστηκε µόνο
στο ένα µοτέρ που ρυθµίζει την περιστροφή.
Οι οµάδες των µαθητών κλήθηκαν να εργαστούν στον προγραµµατισµό µε τρεις τρόπους:
Α. Ζητείται από την οµάδα να περιγράψει λεκτικά (σε φύλλο εργασίας) µια επιθυµητή
συµπεριφορά της κούνιας. Στη συνέχεια κατασκεύαζαν το πρόγραµµα, το µετέφεραν στην
κούνια και τρέχοντας το πρόγραµµα έκαναν έλεγχο σωστής λειτουργίας συµβουλευόµενοι το
φύλλο εργασίας.
Β. Στο φύλλο εργασίας δινόταν ένα πρόγραµµα, οι µαθητές καλούνταν να το
αποκωδικοποιήσουν, να περιγράψουν λεκτικά στο φύλλο εργασίας τους τι κάνει, στη
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συνέχεια κατασκεύαζαν το πρόγραµµα και το ανέθεταν στην συσκευή. Τρέχοντας το
πρόγραµµα έκαναν έλεγχο σωστής λειτουργίας συµβουλευόµενοι το φύλλο εργασίας..
Γ. Στην κούνια υπήρχε ήδη ένα πρόγραµµα στη θέση 3 άρα ήταν ήδη µια συµπεριφορά. Οι
µαθητές καλούνταν να τρέξουν το πρόγραµµα και να περιγράψουν στο φύλλο εργασίας τι
κάνει. Στη συνέχεια κατασκεύαζαν πρόγραµµα και το µετέφεραν στη θέση 4. Θα έπρεπε τα
δύο προγράµµατα στη θέση 3 και 4 να δίνουν την ίδια συµπεριφορά στη συσκευή
(στρατηγική ταύτισης).

Πέµπτη ∆ραστηριότητα: πλοήγηση στο επίπεδο
(∆ιάρκεια 4 διδακτικές ώρες)

Προγραµµατισµός, πλοήγηση στο επίπεδο- Σενάρια δασκάλων και µαθητών
Παραδείγµατα τέτοιων σεναρίων: το ροµπότ αυτοκινητάκι να κάνει έναν πλήρη κύκλο γύρω
από τη σόµπα. Το αυτοκινητάκι να κάνει στο δάπεδο µια διαδροµή γύρω από το τραπέζι κ.α.

Πλοήγηση στο επίπεδο
Τα σενάρια αυτά προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον κυρίως των αγοριών και ο κώδικας
οικοδοµούνταν τµηµατικά µε αύξουσα δυσκολία.

Οι µαθητές κλήθηκαν να εργαστούν ως εξής σε τέσσερις φάσεις:
Α) γραπτή περιγραφή της κατασκευής (όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερη)
Β) γραπτή περιγραφή της επιθυµητής συµπεριφοράς
Γ) προγραµµατισµός της επιθυµητής συµπεριφοράς
∆) έλεγχος ορθότητας της επιθυµητής συµπεριφοράς
∆ύο είναι τα σηµεία που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και την προσοχή του ερευνητή:
α) οι µαθητές αυτής της ηλικίας γνωρίζουν για την έννοια της γωνίας και τον τρόπο µέτρησής
της. Εποµένως ο σιγουρότερος τρόπος συνεννόησης είναι η σχεδίαση επί χάρτου της
επιθυµητής τροχιάς. Το πρόγραµµα δέχεται και αναγνωρίζει αισθητήρα γωνίας αλλά αυτός
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µετρά την γωνία που έστριψε ένα όχηµα. ∆εν είναι µηχανισµός περιστροφής, είναι
αισθητήρας που µετρά πόσο έστριψε κάποιος άξονας επειδή κάποιος άλλος µηχανισµός (µε
µοτέρ) τον έστριψε. ∆εν κρίθηκε πως ο αισθητήρας γωνίας είναι κατάλληλος να αξιοποιηθεί
σαυτή την ηλικία. Η βασική παράµετρος για στροφή είναι ο χρόνος. Όσο περισσότερο
χρόνο δουλεύει το µοτέρ τόσο πιο πολύ στρίβει το όχηµα. Εποµένως µε δοκιµές οι µαθητές
βρίσκουν πόσο χρόνο πρέπει να δουλέψει το µοτερ Χ ώστε να επιτευχθεί µια ζητούµενη
στροφή π.χ. 90ο .
Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήµατος πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να επιτυγχάνεται
η στροφή του οχήµατος. Είχαν δηµιουργηθεί τρεις εναλλακτικές λύσεις για οχήµατα που
µπορούν να στρίβουν: µπουλντόζα, όχηµα µε εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης, όχηµα µε
στήριξη εµπρός σε ένα τροχό που µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα ως προς κατακόρυφο
άξονα. Το πιο οικείο και κατανοητό µοντέλο οχήµατος αναδείχθηκε η µπουλτόζα (κίνηση
στο επίπεδο).
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οι τρεις προσεγγίσεις οχηµάτων
β) ένα άλλο σηµείο που έτυχε της προσοχής είναι η εύκολη ταύτιση από τους µαθητές της
ισότητας και περίπου ίσα. ∆ηλαδή αν το σενάριο πρόβλεπε µια στροφή 90ο, οι µαθητές
έβλεπαν την στροφή, ρύθµιζαν το χρόνο και συµφωνούσαν όλοι πως «τώρα εντάξει είναι»
όταν πλησίαζαν αρκετά στην επιθυµητή στροφή.
Η δραστηριότητα αυτή άξιζε περισσότερης προσοχής και διάθεσης χρόνου αλλά τελικά
διατέθηκαν µόνο 4 ώρες. Μια εµφανής δυσκολία ήταν ένα µούδιασµα των µαθητών όταν
τους ζητούσαµε να εκφραστούν γραπτά περιγράφοντας όσο λεπτοµερέστερα µπορούσαν
την συσκευή που κατασκεύασαν (κατασκευαστικά στοιχεία) και την επιθυµητή συµπεριφορά
(ή τα καθήκοντα) που θα της ανέθεταν µε τον προγραµµατισµό. Οι περιγραφές αυτές είναι
λιτές, ίσως οι µαθητές να µην ήταν συνηθισµένοι σε τέτοιες µεθόδους. Μια καλή λύση, που
τελικά δεν υλοποιήθηκε, θα ήταν να ανταλλάξουν οι οµάδες αυτά τα φύλλα και να
διαπιστώσουν οι µαθητές κατά πόσο κατανοούν τις γραπτές περιγραφές µιας άλλης οµάδας.

Σενάρια κίνησης στο επίπεδο: εργασία σε τέσσερα στάδια

Α. Περιγραφή συσκευής(λεκτική)
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Β. Περιγραφή επιθυµητής συµπεριφοράς (λεκτική)

Γ. Προγραµµατισµός και ανάθεση επιθυµητής συµπεριφοράς

∆. Έλεγχος ορθότητας της συµπεριφοράς
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∆είγµατα από τα «φύλλα περιγραφής» των µαθητών

Η οµάδα των πέντε κοριτσιών γράφει:
Φτιάξαµε ένα αυτοκίνητο µε τέσσερις ρόδες και το έχουµε ρυθµίσει να πηγαίνει µπροστά και
πίσω. Προσέξαµε που να µπει το µοτέρ και ο εγκέφαλός του. Στις ρόδες βάλαµε τροχούς
Σχόλια: Το αυτοκίνητο αυτό είναι το τυπικό τετράτροχο που δεν είναι εφοδιασµένο µε τη
δυνατότητα να στρίβει δηλαδή µπορεί να κινηθεί µόνο µπρος-πίσω. Η οµάδα εννοεί
δυνατότητα κίνησης µπρος – πίσω µιας και η συµπεριφορά δεν έχει αποδοθεί ακόµα. Τέλος η
µέριµνα για κατάλληλους χώρους όπου θα µπει το τούβλο RCX και τα µοτέρ ήταν στόχος
των πρώτων συναντήσεων (τώρα βρισκόµαστε ήδη στο ∆εκέµβριο).
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Κάθε κατασκευή των κοριτσιών πρέπει απαραίτητα να εφοδιαστεί µε ένα ανθρωπάκι έστω
και αν χρειαστεί να το αρπάξουν από τη διπλανή οµάδα και να µαλώσουν για να το
αποκτήσουν.

Η οµάδα αγοριών της έκτης τάξης αποδέχθηκε εύκολα τη συµφωνία «να σηµειώνουµε σε
χαρτί τι κατασκευάσαµε και τι θέλουµε να κάνει ώστε να µπορούµε µετά να ελέγξουµε αν
εργαζόµαστε σωστά». Το έκανε και στη συνέχεια σε άλλες εργασίες σαν µια καλή συνήθεια.
Τι έχουµε:
Έχουµε ένα αυτοκίνητο µε τρεις ρόδες. Έχουµε δύο µοτέρ και ένα αισθητήρα αφής.
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Τι θέλουµε να κάνει:
Να πηγαίνει µπροστά. Όταν βρίσκει εµπόδιο θέλουµε να κάνει 4 δευτερόλεπτα πίσω. Να στρίβει
δύο δευτερόλεπτα και να προχωράει 8 δευτερόλεπτα µπροστά.

Με τη δήλωση «τρεις ρόδες και δύο µοτέρ» οι µαθητές εννοούν πως ο µπροστινός τροχός
περιστρέφεται ελεύθερα και η στροφή επιτυγχάνεται όπως στην µπουλντόζα.
Ξέχασαν να δηλώσουν τη φορά στροφής όταν κάνει πίσω. Γενικά η περιγραφή σε χαρτί
µολύβι είναι λιτή, ίσως γιατί δυσκολεύονται να εκφραστούν γραπτά ή δεν το έχουν
συνηθίσει.
Όσον αφορά τον προγραµµατισµό (απόδοση συµπεριφοράς) αυτός γίνεται σταδιακά.
Αρχικά δήλωσαν σαν συµπεριφορά «Όταν βρίσκει εµπόδιο θέλουµε να κάνει 4 δευτερόλεπτα
πίσω»
Μετά πρόσθεσαν «Να στρίβει δύο δευτερόλεπτα και να προχωράει 8 δευτερόλεπτα µπροστά».
Τελικά µε συνεχείς βελτιώσεις κατέληξαν στην συµπεριφορά «να αποφεύγει τα εµπόδια»
δηλαδή « Όταν βρίσκει εµπόδιο θέλουµε να κάνει 4 δευτερόλεπτα πίσω. Να στρίβει δύο
δευτερόλεπτα και να προχωράει µπροστά. Αυτό να επαναλαµβάνεται συνέχεια»
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Η οµάδα των τριών αγοριών αυτοχαρακτηρίζεται «οι τρεις ροµποτάκηδες» µια ισχυρή
απόδειξη πως οι µαθητές αποδέχθηκαν ευχάριστα την εµπλοκή τους µε την εκπαιδευτική
ροµποτική. Η επίδραση ήταν τόσο έντονη που έφτασε στο σηµείο να τους αποδώσει µια,
προσωρινή έστω, ταυτότητα.
Η οµάδα αντί να περιγράψει την επιθυµητή συµπεριφορά, εξηγεί πως το όχηµα αυτό θα
στρίψει: «Η µπίλια που έχει µπροστά θέλουµε να στρίβει παντού και τα δύο µοτέρ να πηγαίνουν
µπροστά όταν όµως θέλουµε να στρίβει θα σταµατήσει η µία και θα φέρνει γύρω η άλλη».

Η µπίλια που αναφέρουν είναι ένα µικρό αµαξάκι (βρέθηκε στα γαριδάκια) που πατά πάνω σε
µια µπίλια. Η µπίλια αυτή έχει δύο βαθµούς ελευθερίας και επιτρέπει κίνηση στο επίπεδο σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς τριβές. Αντικαθιστά ένα εµπρόσθιο τροχό που περιστρέφεται
ελεύθερα περί κατακόρυφο άξονα.
Ίσως γνωρίζουν πως δεν τα καταφέρνουν καλά στο γραπτό λόγο γιαυτό και η δυσκολία να
υιοθετήσουν την λεκτική περιγραφή.
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Η οµάδα αγοριών της πέµπτης τάξης επίσης αυτοχαρακτηρίζεται µε το χαρακτηρισµό «τα
ροµποτάκια» µετά τα ονόµατά τους. Αυτό που βιώνουν είναι τόσο σηµαντικό που κατάφερε
να τους αποδώσει νέα ταυτότητα (ή παρατσούκλι).

Την κατασκευή τους την περιγράφουν ως εξής:
«Έχουµε ένα αυτοκινητάκι που έχει τέσσερις ρόδες. Οι δύο ρόδες µπροστά είναι µικρές και οι
δυό ρόδες πίσω είναι µεγαλύτερες. Του έχουµε βάλει τέσσερα γρανάζια και ένα µοτεράκι. Του
έχουµε βάλει και την κεντρική µονάδα να του δίνει οδηγίες».
Στη συµπεριφορά δηλώνουν: «θέλουµε να πηγαίνει µπροστά πίσω. Θέλουµε να πηγαίνει 8
δευτ. πίσω και 10 δευτ. µπροστά»
Πάλι η κατασκευή της οµάδας αυτής είναι η γνώριµη τυπική µε δυνατότητα κίνησης σε µια
διάσταση µπρος-πίσω. Τα τέσσερα γρανάζια, ένα σε κάθε τροχό µάλλον είναι πλεονασµός
αφού µόνο σε ένα τροχό είχαν πρόθεση να δώσουν κίνηση. Η οµάδα βελτίωσε πρώτα τη
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συµπεριφορά: σχεδόν κατέληξε να κάνει ταλάντωση. Προτάθηκε η επαναληπτική δοµή την
οποία χρησιµοποιούσαν στη συνέχεια µε µηχανικό τρόπο. Στο κατασκευαστικό κοµµάτι
έγιναν δύο παρεµβάσεις. Η µια αφορούσε την προσθήκη και δεύτερου µοτέρ σε άλλο τροχό.
Το έκαναν και την πρώτη φορά τα συνέδεσαν στην ίδια έξοδο Α αλλά ο τρόπος σύνδεσης των
καλωδίων ήταν µε αντίθετη πολικότητα οπότε το όχηµα δεν κινούνταν καθόλου. Τα δύο
µοτέρ αλληλοαναιρούνταν. Στη συνέχεια άλλαξαν την πολικότητα του ενός µοτέρ οπότε
είχαν οµόρροπη κίνηση και τα δύο µοτέρ και το όχηµα έγινε πιο δυνατό (σαν να είχε δύο
µηχανές). Προτάθηκε η αλλαγή του γραναζιού µετάδοσης κίνησης µε άλλο µεγαλύτερο ώστε
να αλλάξει η σχέση µετάδοσης κίνησης (όχηµα γρήγορο – δυνατό) αλλά η αντίδραση των
µαθητών ήταν µια κάθετη και απότοµη άρνηση.

Έκτη ∆ραστηριότητα: Προγραµµατισµός µε έναν αισθητήρα
(∆ιάρκεια 4 διδακτικές ώρες)
Οι µαθητές της Πέµπτης τάξης δυσκολεύτηκαν περισσότερο αλλά το ενδιαφέρον τους ήταν
έντονο. Η δυσκολία εµφανίστηκε κυρίως στη λήψη απόφασης.
∆είγµατα τέτοιων σεναρίων: να κινηθούν τα µοτέρ στις εξόδους Α και Β µέχρι να πατηθεί ο
αισθητήρας αφής. Τότε να σταµατήσουν όλες οι έξοδοι. Το πρόγραµµα είναι η υλοποίηση
του πρωτογενούς σεναρίου «να κινείται η µπουλντόζα και αν βρει εµπόδιο να σταµατάει».
Υπονοεί το σενάριο αυτό κατασκευαστικά στοιχεία όπως: οι πίσω τροχοί κινούνται
ανεξάρτητα και κίνηση σε ευθεία επιτυγχάνεται όταν εργάζονται και οι δύο τροχοί Α, Β.
Επίσης ο αισθητήρας αφής είναι τοποθετηµένος στο µπροστινό τµήµα του αυτοκινήτου.

Το παρακάτω πρόγραµµα υποστηρίζει τη λειτουργία του δηµόσιου φωτισµού που ανάβει
αυτόµατα όταν σκοτεινιάσει. Αν ο φωτισµός πέσει κάτω από ένα όριο τότε να ανάψει το
λαµπάκι στην έξοδο Α.
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Οι δύο εκδοχές του προγράµµατος έχουν διαφορετική δυσκολία: η πρώτη υλοποιείται µε wait
for … ενώ η δεύτερη µε if. Φαίνεται πως το σπάσιµο της γραµµικότητας της ακολουθίας
δυσκολεύει τους µαθητές της πέµπτης και λίγο της έκτης τάξης.
Το παρακάτω πρόγραµµα υποστηρίζει τη λειτουργία του ψυγείου των αυτοκινήτων: αν η
θερµοκρασία ανεβεί πάνω από ένα ορισµένο όριο τότε λειτουργεί ο ανεµιστήρας. Εδώ ο
αισθητήρας θερµοκρασίας τοποθετήθηκε στην είσοδο 2 και ο ανεµιστήρας στην έξοδο Α θα
λειτουργήσει για δύο δευτερόλεπτα όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 30ο C.

Οµοίως η δραστηριότητα αυτή αποδείχθηκε καταλληλότερη για την έκτη τάξη µε την
δεύτερη εκδοχή της.. Στην πέµπτη τάξη παρουσιάστηκαν δυσκολίες αλλά το ενδιαφέρον τους
ήταν έντονο.
Οι αισθητήρες µε επεξεργασία των τιµών τους, αποδίδουν συµπεριφορά στη συσκευή γιαυτό
χρειάζεται αρκετή δουλειά δηλαδή τα παραπάνω σενάρια δεν αρκούν. Πρέπει να επεκταθούν
και οι µαθητές να εµπλακούν στον προγραµµατισµό µε την ίδια µέθοδο όπως στα σενάρια
κίνησης στο επίπεδο δηλαδή:
• περιγραφή συσκευής (λεκτική, στο φύλλο εργασίας). Θα πρέπει οι µαθητές να
αναφέρουν τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες όπως ποιος αισθητήρας είναι
συνδεδεµένος και σε ποια είσοδο, ποιες συσκευές εξόδου υπάρχουν και τι εργασία
επιτελούν δηλαδή αν είναι συνδεδεµένο κάποιο µοτέρ, τι κίνηση κάνει.
• περιγραφή της επιθυµητής συµπεριφοράς (λεκτική, στο φύλλο εργασίας) δηλαδή
ανάλογα µε τις τιµές του αισθητήρα τι εργασία θα επιτελούν οι έξοδοι.
• προγραµµατισµός και ανάθεση της συµπεριφοράς
• έλεγχος ορθότητας
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον οι αισθητήρες αφής, φωτός, θερµοκρασίας. Ο
αισθητήρας γωνίας δεν προσφέρεται για σενάρια στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Κάθε
µαθητής να επιλέγει θέση εισόδου για τον αισθητήρα και θέση εξόδου για λαµπάκια ή µοτέρ
ώστε να καλύπτονται ποικιλία καταστάσεων δηλαδή το τετράωρο που διαθέσαµε δεν φάνηκε
αρκετό.
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Έβδοµη ∆ραστηριότητα: Προγραµµατισµός µε δύο αισθητήρες
(∆ιάρκεια 2 διδακτικές ώρες)
Παρουσιάστηκε ένα σενάριο των δασκάλων και είχε σαν σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση
των µαθητών. Αφορούσε το πρόγραµµα για τη λήψη τιµών θερµοκρασίας και φωτισµού ανά
τέταρτο της ώρας (ανά 900 sec, 96 µετρήσεις για συµπλήρωση 24 ωρών)

Πρόκειται για σενάριο δασκάλων δηλαδή το προτείνει και το κατασκευάζει ο δάσκαλος
τουλάχιστον τον προγραµµατισµό. ∆εν είναι ικανοί ούτε οι µαθητές της έκτης τάξης να
εργαστούν µε δύο αισθητήρες. Όµως το παραπάνω σενάριο συνδέεται µε τη µελέτη γραφικών
παραστάσεων και αξίζει τον κόπο ο δάσκαλος να κάνει επίδειξη αυτής της λειτουργίας –
δυνατότητας δίνοντας βαρύτητα κυρίως στην εξάσκηση των µαθητών στη µελέτη της
γραφικής παράστασης.

Όγδοη ∆ραστηριότητα: Vision Center-Camera
(∆ιάρκεια 2 διδακτικές ώρες)
Παρουσιάστηκε από το διδάσκοντα για πληρέστερη ενηµέρωση των και αφορούσε τη
γνωριµία µε το περιβάλλον vision center και την WebCamera. Προαπαιτούµενο για την
χρήση της κάµερας ήταν το λειτουργικό win98. Για το λόγο αυτό έγινε µια απλή επίδειξη µε
φορητό Η/Υ.

Στιγµιότυπο: Άµεσος χειρισµός, interrogate RCX, άµεσες µετρήσεις µε αισθητήρες φωτός
και θερµοκρασίας
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Έγινε επίδειξη αυτών των λειτουργιών για να εξηγηθεί πως από τη Γη µπορεί να
καθοδηγείται ένα ροµπότ στη Σελήνη ή στον Άρη και ταυτόχρονα αυτό να στέλνει την εικόνα
του και τις τιµές των αισθητήρων του στη Γη. Έχει σαν σκοπό την αποµυθοποίηση
σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγµάτων και µια σφαιρικότερη ενηµέρωση των µαθητών.
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Κεφάλαιο 5: Ανάλυση δεδοµένων
Μελέτη των αρχικών (πρωτογενών) κατασκευών σε 5 άξονες
1. Εµφάνιση (εξωτερικά οπτικά χαρακτηριστικά)
Οι οµάδες κατασκεύασαν αρχικά φυσικές οντότητες που µοιάζουν µε υπάρχουσες στον
άµεσο πολιτισµικό τους περίγυρο.
Πρώτη οµάδα

Την κατασκευή τους την ονοµάζουν Ραντιστικό µηχάνηµα- Μηχανή ποτίσµατος
Στην επεξήγηση λειτουργίας του, στο απόσπασµα βίντεο 1arxikes-idees\epexigisi1.mpg
υποστηρίζουν πως µπορεί και να ρυµουλκήσει άλλα οχήµατα αρκεί στην άκρη του να
διαθέτει µαγνήτη για να µπορεί να τραβάει αντικείµενα.
∆εύτερη οµάδα

Κατασκεύασε ένα Θεριστής καλαµποκιού µια απλή κατασκευή που έχει όλα τα στοιχεία του
τυπικού οχήµατος που θα ξανασυναντήσουµε στην συνέχεια.
Τρίτη οµάδα
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Κατασκεύασε µια Μποµπίνα (θερίζει σιτηρά). Στο απόσπασµα βίντεο 1arxikesidees\epexigisi2.mpg εξηγούν τη λειτουργία των µερών της.
Η τέταρτη οµάδα

1arxikes-idees\trypani.mpg
Κατασκεύασε ένα Σκαπτικό - Αρίδα (φτιάχνει τρύπες στο έδαφος)
Οι µαθητές φάνηκε πως έχουν ιδέες για κατασκευή, αυτές που υλοποιήθηκαν δεν ήταν οι
µοναδικές αλλά αυτές που κυριάρχησαν στις οµάδες. Στις ιδέες αυτές κυριαρχούν τα
τροχοφόρα όπως άλλωστε συµβαίνει και στον πραγµατικό κόσµο των µαθητών.

2. Στιβαρότητα (ποιότητα)
Σε πρώτη φάση οι κατασκευές των µαθητών κατέρρεαν µε την πρώτη χειροκίνητη δοκιµή.
Στην πορεία µε διάφορες δοκιµές κατάφεραν να τις κάνουν πιο γερές. Η περίπτωση της
δεύτερης οµάδας είναι η χαρακτηριστικότερη.
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Οι µαθητές καταναλώνουν πολλά τούβλα χωρίς τουλάχιστον να τα «πλέκουν»µεταξύ τους.
Τους ζητήθηκε να παρατηρήσουν το εναποµείναν Αρχαίο Ακαρνανικό Τοίχος που βρίσκεται
έξω από το σχολείο και να αντιγράψουν κάποια τεχνική δόµησης που του εξασφάλισε τη
µακροζωία.

Μετά από αυτή την παρέµβαση η οµάδα κατασκεύασε το ίδιο όχηµα, τώρα δεν
αποσυναρµολογείται τόσο εύκολα αλλά έχει κάποιες άλλες κατασκευαστικές αδυναµίες.

Οι µαθητές µετέφρασαν την γερή κατασκευή σε συµπαγή και σχετικά ψηλή.

3. Τρόποι χρήσης των δοµικών στοιχείων
Παρατηρώντας τις κατασκευές των µαθητών είναι ολοφάνερο πως η χρήση των δοµικών
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κοµµατιών από τους µαθητές δεν έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
αλλά µε κριτήριο την εµφάνιση. Έτσι βλέπουµε ένα πρωτότυπο τρόπο χρήσης που παράγει
αισθητικά αποδεκτές κατασκευές.
• Στην πρώτη περίπτωση οι πλαστικοί σωλήνες χρησιµοποιούνται σαν συρµατόσχοινο
για έλξη.
• Στη δεύτερη περίπτωση το ταµπλό του «εργαστηρίου φαντασµάτων» χρησιµοποιείται
σαν παρµπρίζ του γεωργικού µηχανήµατος.
• Στην τρίτη περίπτωση τροχοί και γρανάζια χρησιµοποιούνται σε απίθανες θέσεις
κυρίως γιατί οπτικά µοιάζουν µε κάποιες φυσικές οντότητες.
• Στην τέταρτη οµάδα τα γρανάζια µετάδοσης κίνησης και οι ζάντες των τροχών
χρησιµοποιούνται σαν «δόντια» του τρυπανιού.
Ιδιαίτερη προτίµηση σε δοµικά στοιχεία: Τα ανθρωπάκια ήταν το πιο αγαπηµένο δοµικό
στοιχείο. Ειδικά τα κορίτσια έδιναν µάχη προκειµένου να τα εξασφαλίσουν και να τα χρίσουν
«ιδιοκτήτες» των κατασκευών τους. ∆εν παρατηρήθηκε καµία άλλη προτίµηση ούτε σε
χρώµα ούτε σε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό.

4. Λειτουργικότητα των κατασκευών
Οι κατασκευές των µαθητών σε αυτό το στάδιο είναι χειροκίνητες. Μάλιστα στη φάση της
κατασκευής φροντίζουν να τις κινούν σε τακτά διαστήµατα µπρος – πίσω. ∆εν προβλέπουν
χώρο για την τοποθέτηση του rcx και ενός τουλάχιστον µοτέρ.

Μελέτη µετασχηµατισµένων κατασκευών

1. Εµφάνιση (εξωτερικά οπτικά χαρακτηριστικά)
Πρώτη οµάδα

Η πρώτη ιδέα είχε την παρακάτω εξέλιξη:
Αξιοποιήθηκε µια ιδέα από κινηµατογραφική ταινία όπου το όχηµα αν πατάει σε τρεις
άξονες που δεν είναι στην ίδια ευθεία, αλλά ο µεσαίος είναι πιο χαµηλά, έχει ικανότητα να
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υπερπηδά τα εµπόδια. Πρόκειται για µια αποτυχηµένη κατασκευή που εγκαταλείφτηκε στην
πορεία χωρίς να θέλουν οι µαθητές να κάνουν κάποια διόρθωση.

Η εκδοχή αυτή υστερεί σε δύο σηµεία: δεν υπάρχει πρόβλεψη χώρου για το προγραµµατίσιµο
τούβλο και η µετάδοση κίνησης δεν είναι επιτυχής.

Στη συνέχεια η κατασκευή τους ήταν η παραπάνω. Χρησιµοποιούν σωστά τις ασφάλειες για
να στεριώσουν τους τροχούς αλλά η πρόβλεψη χώρου είναι πάλι λανθασµένη. Αλλάζουν το
σκελετό και καταλήγουν στην επόµενη κατασκευή που είναι η τυπική. Προσέξτε την εµµονή
τους στα µεγέθη των τροχών: οι πίσω τροχοί σε όλες τις κατασκευές αυτής της οµάδας
πρέπει να είναι µεγαλύτεροι.
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Είναι µια µορφή οχήµατος σαφώς επηρεασµένη από τα τρακτέρ που κυριαρχούν στην
περιοχή,

∆εύτερη οµάδα

Η αρχική κατασκευή ήταν ένα αγροτικό µηχάνηµα µε ένα ανθρωπάκι να το χειρίζεται όρθιος
πίσω από ένα µεγάλο τιµόνι. Η ιδέα αυτή εξελίχθηκε στην παρακάτω κατασκευή.

Είναι και αυτό ένα τυπικό όχηµα µε δυνατότητα κίνησης σε µια διάσταση. Οι µεγάλες του
διαστάσεις δεν του επιτρέπουν τη στήριξη του προγραµµατίσιµου τούβλου. Η προσπάθεια
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εύρεσης λύσης δεν καρποφόρησε και το κουδούνι του διαλείµµατος οδήγησε στην απόρριψη
της κατασκευής.
Στη συνέχεια η οµάδα κατασκεύασε την µπουλντόζα που σε κάποια προηγούµενα µαθήµατα
είχε ασκηθεί σε λύση και επανασυναρµολόγηση.

Φωτογραφία της πρωτότυπης µπουλντόζας που η οµάδες ασκήθηκαν στη λύση /
επανασυναρµολόγηση σε προηγούµενες συναντήσεις. Με κόκκινο παριστάνονται τα δύο µοτέρ
και µε µπλε τα γρανάζια µετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς.
Η οµάδα όµως κατασκεύασε δική της εκδοχή που διαφέρει σηµαντικά από την πρωτότυπη

Η νέα κατασκευή δεν χρησιµοποιεί γρανάζια για τη µετάδοση της κίνησης αλλά ιµάντες.
Επίσης η µετάδοση κίνησης γίνεται στους δύο τροχούς διαγώνια. Αυτό γίνεται γιατί τα δύο
µοτέρ δεν χωρούσαν δίπλα-δίπλα µιας και η κατασκευή αυτή είναι στενότερη. Η οµάδα
δηλαδή αξιοποίησε προγενέστερες γνώσεις και έκανε σύνθεσή τους µε ένα τρόπο που
ταιριάζει στις νέες συνθήκες. Ένα αδύναµο σηµείο είναι οι δύο πίσω τροχοί: δεν συνδέονται
στον ίδιο άξονα αλλά ο καθένας στηρίζεται στο δικό του. Αυτό µελλοντικά θα θεωρηθεί
θετικό κατασκευαστικό στοιχείο που προσδίδει ανεξαρτησία κίνησης στους δύο πίσω
τροχούς. Όµως στην παρούσα περίπτωση παρέµειναν οι δύο διαφορετικοί άξονες για άλλο
Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου

85

λόγο. Πριν αποφασίσουν αλλάξουν τη θέση του δεύτερου µοτέρ και να το τοποθετήσουν
διαγώνια σχετικά µε το πρώτο, είχαν προσπαθήσει να τα τοποθετήσουν δίπλα-δίπλα.
Αναγκαστικά τότε έπρεπε κάθε τροχός να στηρίζεται σε δικό του άξονα. Το ένα µοτέρ τελικά
πήγε διαγώνια αλλά το σύστηµα αξόνων παρέµεινε. Αυτό µειώνει λίγο τη στιβαρότητα της
κατασκευής αλλά τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει.

.
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Το τούβλο RCX θα µπει πάνω από τα µοτέρ και θα αυξήσει σηµαντικά το ύψος της
κατασκευής. Αυτό δεν φαίνεται να ενοχλεί τους µαθητές, ήταν µια τάση τους από την αρχή
να κάνουν ψηλές κατασκευές.

Μόλις την κατασκεύασαν την δοκιµάζουν σε ένα εµπόδιο, έχουν τα χέρια τους έτοιµα και σε
επιφυλακή να την πιάσουν αν ανατραπεί (mpoyldoza-imadas6.mpg). Γνωρίζουν την επίδραση
της βαρύτητας και την αστάθεια των ψηλών κατασκευών αλλά δεν φροντίζουν για τη θέση
του κέντρου βάρους ή είναι παράγοντας χαµηλότερης προτεραιότητας. Επίσης δεν τα ενοχλεί
καθόλου το γεγονός πως στον εµπρόσθιο δεξιό τροχό ο άξονας προεξέχει αρκετά. Ίσως να
µην είχαν διαθέσιµο κοντότερο άξονα. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει και την άποψη που θα
ξαναδούµε παρακάτω και αφορά τον τρόπο χρήσης των δοµικών στοιχείων. Οι µαθητές όσο
περισσότερο εργάζονται µε τα υλικά τόσο περισσότερο κερδίζει η λειτουργικότητα σαν το
κριτήριο επιλογής και χρήσης των δοµικών στοιχείων σε βάρος της εµφάνισης που αρχικά
είναι το κυρίαρχο κριτήριο.

Τρίτη οµάδα
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metasximatismos2.mpg

Η οµάδα των κοριτσιών κατασκεύασε ένα πολύπλοκο µηχάνηµα θερισµού σιτηρών. Στη
συνέχεια προσπάθησε να κάνει βελτιώσεις στην αρχική κατασκευή ώστε να χωρέσει το µοτέρ
και το προγραµµατίσιµο τούβλο. Ήταν και η µόνη οµάδα που προσπάθησε να προσαρµόσει
την αρχική κατασκευή. Οι άλλες οµάδες διέλυσαν την αρχική κατασκευή και δηµιούργησαν
καινούργια.

Η προσπάθεια προσαρµογής δεν έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα. metasximatismos2.mpg
∆ηµιουργήθηκε χώρος για το προγραµµατίσιµο τούβλο όµως δεν υπήρχε δυνατότητα για
µοτέρ και µετάδοση κίνησης. Όταν έγινε αυτό αντιληπτό η κατασκευή εγκαταλείφτηκε και
κατασκευάστηκε άλλη.
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Και η οµάδα αυτή κατασκεύασε το τυπικό όχηµα µε δυνατότητα κίνησης σε µια διάσταση.

Τέταρτη οµάδα
Η οµάδα αρχικά κατασκεύασε το τρυπάνι.

Η ιδέα αυτή δεν ήταν εξελίξιµη και κατασκεύασαν και αυτοί το τυπικό όχηµα µε δυνατότητα
κίνησης σε µια διάσταση.
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kataskeyes-metasximatismenes.mpg

Το δοκίµασαν στο βασικό πρόγραµµα 1, σιγουρεύτηκαν ότι δουλεύει και στη συνέχεια το
εγκατέλειψαν για να κάνουν πιο πολύπλοκη κατασκευή.
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Η κατασκευή αυτή ήταν ένα τρίκυκλο που στηριζόταν σε δύο τροχούς πίσω και µπρος σε
ένα ρουλεµάν ώστε να µπορεί να κινείται ελεύθερα στο επίπεδο. Με κατάλληλη κίνηση των
πίσω τροχών θα µπορούσε να στρίβει.
Η κατασκευή πέρασε από πολλές περιπέτειες µέχρι να φτάσει στην τελική της µορφή.
Η αρχική ιδέα πάρθηκε από µια κατασκευή του ερευνητή

Έγινε επίδειξη στους µαθητές µιας κατασκευής που αξιοποιεί άλλες χαλασµένες συσκευές ή
χαλασµένα παιχνίδια. Χρησιµοποιήθηκαν µοτέρ από χαλασµένα παλιά µαγνητόφωνα ή
παιχνίδια, απλά έγινε µέριµνα για τη σωστή τροφοδοσία τους από το RCX. Άρεσε η ιδέα στους
µαθητές να αξιοποιούµε ότι άχρηστο (θεωρούµε για πέταµα στα σκουπίδια) απλά δεν ξέρουν
πώς να το κάνουν αυτό. Είναι µια συνήθεια που αναγνωρίστηκε πως δεν υπάρχει γενικά στους
ανθρώπους δηλαδή αν χαλάσει κάτι δεν αξίζει το σεβασµό µας και το πετάµε για να
αγοράσουµε καινούργιο.
Παρατηρώντας την παραπάνω κατασκευή οι µαθητές αντέγραψαν το σκελετό. Το εµπρόσθιο
σύστηµα διεύθυνσης παρόλο που το δούλεψαν δεν ήθελαν (δεν µπορούσαν) να το
υιοθετήσουν. ∆εν φροντίζουν για τον απαραίτητο χώρο υποδοχής του προγραµµατίσιµου
τούβλου και των µοτέρ. Ο χώρος για το προγραµµατίσιµο τούβλο είναι αρκετά σηµαντικός
και θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα από τα αρχικά στάδια της κατασκευής.
Ο διδάσκων πρέπει να σιγουρευτεί πως όλοι οι µαθητές έχουν εξοικειωθεί µε απλούς τρόπους
συναρµολόγησης που εξασφαλίζουν χώρο στην κατασκευή για το προγραµµατίσιµο τούβλο
και τα µοτέρ κίνησης.
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Στην εικόνα φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης και επέκτασης σε επιθυµητό µήκος και πλάτος

Κατανόηση µέσω σύγκρισης
Στην παρακάτω εικόνα ο διδάσκων έδειξε ένα σκελετό κατάλληλο για όχηµα και τον
συνέκρινε µε τις κατασκευές των µαθητών. Μέσα από τη σύγκριση έγινε προσπάθεια να
κατανοήσουν οι µαθητές κάποιες κατασκευαστικές αρχές που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
τους από τα πρώτα στάδια της σχεδίασης.

Σύγκριση δύο σκελετών οχηµάτων ενός ηµιτελούς του δασκάλου και ενός των µαθητών
Σε σχέση µε την πρόταση των µαθητών πλεονεκτεί σε τέσσερα θέµατα:
• είναι σταθερός χωρίς να είναι συµπαγής,
• έχει χώρο σε δύο διαστάσεις δηλαδή πλάτος και µήκος ώστε να χωρά το
προγραµµατίσιµο τούβλο,
•
προβλέπει τη λήψη κίνησης σε κάθε τροχό µέσω ιµάντα από µοτέρ που θα
τοποθετηθεί στη συνέχεια
•
έχει επεκτασιµότητα δηλαδή µε µικρή παρέµβαση µπορεί να µεγαλώσει ειδικά στο
µήκος

Από αυτή την κατασκευή όµως η οµάδα πήρε αρκετά στοιχεία και τα προσάρµοσε στις
ανάγκες της. Το πρώτο που πήρε ήταν ο σκελετός και έφτιαξε έναν παρόµοιο σε µήκος και
πλάτος χρησιµοποιώντας την παρακάτω τεχνική
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Άλλαξαν οι τροχοί, µετά έγινε κατάλληλη στερέωση των κοµµατιών και τέλος σαν τρόπος
µετάδοσης κίνησης επιλέχθηκε ο ιµάντας. Το όχηµα αυτό µπορεί να κινείται στο επίπεδο µε
τρόπο παρόµοιο µε τη µπουλντόζα.
Ας ξαναδούµε τη δραστηριότητα αυτής της οµάδας των αγοριών:
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Αρχική

Μετασχηµατισµένη

Παίρνει µια ιδέα (χωρίς αποσυναρµολόγηση, µε απλή
παρατήρηση)

Κατασκευάζει κάτι αντίστοιχο των ικανοτήτων της

2. Στιβαρότητα (ποιότητα)
Οι µαθητές αξιοποιούν απλούς τρόπους σύνδεσης και στερέωσης των δοµικών στοιχείων
ώστε να επιτυγχάνουν καλή στερέωση. ∆εν καταφεύγουν πλέον σε υπερβολές κατανάλωσης
τούβλων.
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Στο παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιούν επιτυχηµένα τρόπο στερέωσης, µετά από δοκιµές,
ώστε να µεγαλώσουν το σασί του οχήµατος χωρίς υπερβολική κατανάλωση τούβλων.

3. Τρόποι χρήσης των δοµικών στοιχείων
Παρατηρείται σταδιακά µια αλλαγή στον τρόπο χρήσης των δοµικών στοιχείων. Η
µετατόπιση έχει µια κατεύθυνση προς τη λειτουργικότητα (ιδιότητες) των δοµικών
στοιχείων.

Στο παραπάνω παράδειγµα το µικρό γρανάζι µετάδοσης κίνησης χρησιµοποιείται σαν ασφάλεια
στερέωσης.
Ιδιαίτερη προτίµηση σε δοµικά στοιχεία:
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Το ανθρωπάκι εξακολουθεί να είναι αγαπηµένο ειδικά στις οµάδες των κοριτσιών.
4. Λειτουργικότητα των κατασκευών
Όλες οι οµάδες κατασκεύασαν το τυπικό όχηµα. Οι δύο οµάδες των αγοριών έκαναν ένα
βήµα περισσότερο και κατασκεύασαν επιπλέον την µπουλντόζα και το τρίκυκλο.
Το τυπικό όχηµα, παρά την µικρή διαφορά στην εµφάνιση, είναι το ίδιο σε όλες τις
περιπτώσεις σε θέµα λειτουργικότητας.

Το νοητικό µοντέλο του τυπικού οχήµατος:
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•

∆ιαθέτει τέσσερις τροχούς ανά δύο συνδεδεµένους
µε άξονα (κόκκινο)

Πάνω στους δύο άξονες στερεώνεται ένα επίπεδο
τµήµα ώστε να υποδεχτεί το προγραµµατίσιµο
τούβλο και το µοτέρ κίνησης
• Μπορεί να διαθέτει µέχρι τέσσερα γρανάζια αλλά
χρειάζεται µόνο το ένα για την κίνηση (µπλε)
• Μπορεί να κινείται µόνο σε µια διάσταση (πράσινο) µπρος και πίσω
Το ερώτηµα που αναδύεται έντονα είναι:
•

Πώς εξηγείται το ίδιο µοντέλο που έχουν όλοι οι µαθητές για το τυπικό όχηµα;
Με τη σειρά του το ερώτηµα αυτό δηµιουργεί αλυσίδα ερωτηµάτων όπως:
Από πού αντλούν τις ιδέες τους οι µαθητές;
Μήπως η πηγή των ιδεών τους είναι κοινή;
Όσον αφορά την εµφάνιση είδαµε πως τις ποικίλες ιδέες τις αντλούν από τον πολιτισµικό
τους περίγυρο. Όµως στο θέµα της λειτουργικότητας φαίνεται να κυριαρχεί σε όλες τις
οµάδες το ίδιο νοητικό µοντέλο του τυπικού οχήµατος που µόλις περιγράψαµε. Για να
εξηγήσουµε την καταγωγή αυτού του µοντέλου αναζητήσαµε και φωτογραφήσαµε τα
παιχνίδια των παιδιών στις αυλές των σπιτιών τους λίγα µέτρα από το σχολείο.
Ας δούµε τα συνηθισµένα παιχνίδια τους
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Η λειτουργικότητα των παιχνιδιών είναι αυτή ακριβώς που υιοθετούν οι µαθητές δηλαδή
κίνηση σε µια διάσταση.

Όλα έχουν το άκαµπτο σύστηµα τροχών που ενώνονται µε ένα άξονα µεταλλικό.
Τα παιχνίδια αυτά προσελκύουν µόνο µε την εµφάνιση στην οποία φαίνεται πως ο
κατασκευαστής έχει δείξει ιδιαίτερη επιµέλεια, αλλά έχουν φτωχή λειτουργικότητα.

Αν υπάρχει κάτι επιπρόσθετο, αυτό είναι ο µηχανισµός αδράνειας που διαθέτουν κάποια
οχήµατα όπως το παραπάνω και που είναι τελείως ακατανόητος στους µαθητές. Κάνει όµως
αρκετό θόρυβο, δίνει αδράνεια στο όχηµα άρα το βοηθάει να διατηρεί µια κίνηση για λίγο
µετά από το σπρώξιµο.
Από την σύγκριση των παιχνιδιών, των κατασκευών των µαθητών και των µηχανηµάτων που
υπάρχουν στον πραγµατικό τους κόσµο φαίνεται πως οι µαθητές αντλούν κατασκευαστικές
ιδέες από τον καθηµερινό τους περίγυρο όσον αφορά τα οπτικά χαρακτηριστικά
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Ιδέες λειτουργικότητας παίρνουν από τα παιχνίδια τους. Επειδή τα παιχνίδια τους είναι
«φτωχά» λειτουργικά και οι ιδέες τους περιορίζονται στο τυπικό άκαµπτο όχηµα µιας
διάστασης. Υπάρχουν οχήµατα που στρίβουν αλλά αυτά ανήκουν σε άλλη κατηγορία, είναι
ακριβά, είναι τηλεκατευθυνόµενα και ο µαθητής δεν µπορεί να δει το µηχανισµό που στρέφει
τους τροχούς γιατί αυτό ισοδυναµεί µε χάλασµα του παιχνιδιού και πιθανή τιµωρία του.
Αν η άποψη για την άντληση ιδεών λειτουργικότητας είναι σωστή, δηµιουργούνται κάποια
νέα ερωτήµατα που ξεφεύγουν από το πλαίσιο αυτής της εργασίας: πως κατασκευάζουν οι
µαθητές ένα νοητικό µοντέλο; Ποιοι παράγοντες συµβάλουν σαυτό και πόσο ο καθένας; Σε τι
πλεονεκτούν τα παιχνίδια (στη δηµιουργία νοητικών µοντέλων) έναντι των άλλων φυσικών
οντοτήτων που υπάρχουν στον κόσµο των µαθητών;

Ο προγραµµατισµός
Οι µαθητές εισήχθησαν στον προγραµµατισµό αρχικά προγραµµατίζοντας την κούνια
του λούνα παρκ µιας και είναι κατανοητή κατασκευή και έχει ένα µοτέρ που την περιστρέφει.
Οι µαθητές δήλωναν πρώτα τι ήθελαν να κάνει η κούνια και στη συνέχεια το υλοποιούσαν µε
µεγάλη ευκολία.
rob-programm-kounia.mpg
Τη δεύτερη φορά προγραµµάτισαν το τυπικό όχηµα µε δυνατότητα κίνησης σε µια διάσταση.
Την τρίτη φορά που προγραµµάτισαν το έκαναν για τις τελικές κατασκευές τους (κάθε
οµάδα τις δικές της). Μια οµάδα κατασκεύασε ένα τρίκυκλο. Αρχικά η οµάδα κλήθηκε να
εξηγήσει τα κατασκευαστικά στοιχεία του τρίκυκλου τον τρόπο που κινείται ή στρίβει καθώς
και την επιθυµητή συµπεριφορά. Στη συνέχεια µε τη γνωστή µέθοδο της χρήσης του φύλλου
εργασίας και εργασία σε τέσσερα στάδια (περιγραφή κατασκευής, δήλωση επιθυµητής
συµπεριφοράς, συγγραφή κώδικα και µεταφορά στο RCX, τρέξιµο του προγράµµατος και
έλεγχος ορθότητας) προγραµµάτισαν την κατασκευή τους. ∆έχθηκαν τη βοήθεια του
διδάσκοντα κυρίως για λόγους εξοικείωσης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. Η
κίνηση στο επίπεδο φαίνεται εύκολη υπόθεση και διάφορα σενάρια τέτοιων κινήσεων
υλοποιούνται τόσο από τους µαθητές της Πέµπτης όσο και από τους µαθητές της Έκτης
τάξης.
trikyklo-mpg02a.mpg trikyklo-mpg02b.mpg

Όλες οι οµάδες προγραµµάτισαν στο τέλος τη µπουλντόζα. Η µπουλντόζα αποτελεί το
καταλληλότερο όχηµα για κινήσεις στο επίπεδο γιατί είναι κατανοητός ο τρόπος που κινείται
και στρίβει. Στα παρακάτω αποσπάσµατα βίντεο περιγράφεται η κατασκευή µιας
µπουλντόζας και ο προγραµµατισµός της.
mpg17.mpg mpg18.mpg mpg19.mpg mpg20.mpg mpg21.mpg mpg22.mpg
mpg26.mpg mpg27.mpg mpg28.mpg mpg29.mpg mpg30.mpg mpg32.mpg
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Η εργασία αυτή έγινε µετά από τη 15θήµερη διακοπή των Χριστουγέννων. Στο
κατασκευαστικό τµήµα η οµάδα συνεργάστηκε και σε κάποιο σηµείο µοίρασαν τη δουλειά
χτίζοντας επιµέρους κοµµάτια (ερπύστριες) που στη συνέχεια τα ένωσαν. ∆εν παρατηρήθηκε
καµία δυσκολία και φαίνεται πως οι γνώσεις και δεξιότητες κατασκευής που αποκτήθηκαν ως
τώρα αποτέλεσαν µια µόνιµη κατάκτηση. Επίσης δεν χρειάστηκε καµία παρέµβαση του
διδάσκοντα. Μια καλή στρατηγική των µαθητών ήταν να δοκιµάζουν επιµέρους µηχανισµούς
και µετά να τους συναρµολογούν στο σκελετό. Για παράδειγµα ο ένας τροχός µε την
ερπύστρια δοκιµάζεται πρώτα για να ελεγχθεί ότι δουλεύει σωστά και µετά συναρµολογείται
στο σκελετό (στο mpg18.mpg χρόνο 03: 00 όπως δείχνει και η επόµενη φωτογραφία)

Στο προγραµµατιστικό µέρος παρατηρήθηκαν αναπάντεχες δυσκολίες, ένα είδος
οπισθοδρόµησης στα αρχικά στάδια. Η διακοπή των δύο εβδοµάδων ξανάφερε στην
επιφάνεια κάποια θέµατα / δυσκολίες στο προγραµµατιστικό περιβάλλον που θα πρέπει πάλι
να διευκρινιστούν (σηµασία εικονιδίων, παράµετροι εικονιδίων, σύνδεση εικονιδίων). Ένας
µαθητής για παράδειγµα εντοπίζει κάποιο λάθος στο πρόγραµµα σε στράβωµα της γραµµής
που ενώνει τα εικονίδια (στο mpg29.mpg ) .
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Οι µαθητές κατάφεραν να κατασκευάσουν και να προγραµµατίσουν την µπουλντόζα και το
τρίκυκλο ενώ δεν µπόρεσαν ούτε να κατασκευάσουν ούτε να προγραµµατίσουν το όχηµα µε
εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης.

Η µπουλντόζα

Ο τρόπος που προχωράει και στρίβει µια µπουλντόζα φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Μπορεί
να κινηθεί µπρος αν κινεί και τους δύο τροχούς το ίδιο όπως στο στιγµιότυπο Α. Μπορεί να
στρίψει δεξιά όπως στο στιγµιότυπο Β κινώντας µόνο τον ένα τροχό είτε κάνοντας επιτόπια
στροφή κινώντας σε αντίθετη κατεύθυνση τους δύο τροχούς στο στιγµιότυπο Γ
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Για ένα όχηµα µε εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης ο τρόπος φαίνεται στην επόµενη εικόνα.

Είναι φανερή η διαφορά των δύο οχηµάτων: στο δεύτερο για τον έλεγχο της κίνησής του
χρειάζονται δύο ανεξάρτητες µεταβλητές ενώ για τη µπουλντόζα φαίνονται δύο αλλά είναι
συµµετρικές, είναι µια µεταβλητή που εφαρµόζεται δύο φορές. Ο βαθµός δυσκολίας είναι
διαφορετικός και στο στάδιο αυτό ανάπτυξης των µαθητών δεν υπάρχει η ικανότητα
χειρισµού δύο µεταβλητών οπότε εξηγείται η αξεπέραστη δυσκολία που συναντούν οι
µαθητές στο όχηµα µε εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης. Ας θυµηθούµε το τυπικό όχηµα που
βρίσκεται µέσα στα πλαίσια των ικανοτήτων όλων των µαθητών τόσο κατασκευαστικά όσο
και προγραµµατιστικά.

Αρκεί µια µεταβλητή για τον έλεγχο της κίνησης σε µια διάσταση και αυτό το θέµα µπορούν
να το αντιµετωπίσουν όλοι οι µαθητές, αγόρια και κορίτσια..
Οι δύο οµάδες αγοριών έκαναν ένα βήµα περισσότερο τόσο στο κατασκευαστικό όσο και στο
συνακόλουθο προγραµµατιστικό κοµµάτι. Έδειξαν πως αυτό που µπορούν να
κατασκευάσουν µπορούν και να το προγραµµατίσουν. Για τον έλεγχο ενός οχήµατος στη
διάρκεια του προγραµµατισµού, πρέπει να είναι γνωστά τα κατασκευαστικά του στοιχεία
(που υπάρχει το µοτέρ, που µεταδίδεται η κίνηση, πως θα στρίψει …)

Το τρίκυκλο
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Από την αρχική ιδέα οι µαθητές το πρώτο που απέρριψαν ήταν το εµπρόσθιο σύστηµα
διεύθυνσης και αναπαρήγαγαν κατασκευαστικά στοιχεία του υπόλοιπου τµήµατος.

Για τον έλεγχο του αρχικού τρίκυκλου χρειάζονται δύο ανεξάρτητες µεταβλητές όπως και
στο τετράτροχο όχηµα µε εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης.

Εδώ οι µαθητές έκαναν ενέργειες που ανταποκρίνονται στην αντιληπτική τους ικανότητα.
Αντικατέστησαν το εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης µε στήριξη σε µια µπίλια. Ετσι ο έλεγχος
της κίνησης γίνεται όπως και στη µπουλντόζα µε µια µεταβλητή που εφαρµόζεται
συµµετρικά δύο φορές

Κίνηση εµπρός

Στροφή αριστερά
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Στροφή δεξιά

Όπως και η προηγούµενη οµάδα που κατασκεύασε την µπουλντόζα, προτίµησαν ιµάντες για
τη µετάδοση της κίνησης. Στο τυπικό όχηµα µε κίνηση σε µια διάσταση και κίνηση σε ένα
τροχό χρησιµοποίησαν γρανάζια αλλά εδώ, που η κατασκευή έγινε πιο πολύπλοκη,
χρησιµοποιούν ιµάντες για τη µετάδοση της κίνησης. Αυτό οφείλεται σε µια δυσκολία που
έχουν οι µαθητές όταν χρειαστεί να χρησιµοποιήσουν γρανάζια: πρέπει να επιλέξουν σωστή
απόσταση των αξόνων των γραναζιών ενώ ο ιµάντας τεντώνει και δεν απαιτεί ακριβή
απόσταση των αξόνων των τροχών. Στην πιο απλή περίπτωση που φαίνεται στην επόµενη
εικόνα θα µπορούσε το ένα γρανάζι να έχει τοποθετηθεί στο µοτέρ κίνησης και το άλλο στον
τροχό. Θα πρέπει το µοτέρ να στηριχτεί σε κατάλληλη απόσταση Χ από τον τροχό.

Η απόσταση Χ µπορεί να γίνει µεταβλητή αν
αλλάξει η σχετική θέση των κέντρων των
γραναζιών ως προς την κατακόρυφο κάτι που
στην αρχή δεν είναι προφανές για τους
µαθητές. Η κατακόρυφος είναι η πιο φιλική
σχετική θέση..
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Ανακεφαλαίωση
Ένας βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να µελετηθεί η εισαγωγή της εκπαιδευτικής
ροµποτικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Το όλο
εγχείρηµα, η ανταπόκριση, η συµµετοχή, οι εργασίες οι κατασκευές των µαθητών και ο
προγραµµατισµός των κατασκευών τους, έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ροµποτική µπορεί να
αποτελέσει µια από τις καλύτερες προτάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν µέσα σαυτό το
πλαίσιο. Θα χαρακτηρίζαµε την πρόταση «παιδαγωγικά άρτια» αφού δίνει ευκαιρία στους
µαθητές: α)να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά µε το χειρισµό φυσικών οντοτήτων και τη
συναρµολόγησή τους. β) να οικοδοµήσουν γνώσεις κυρίως στον τεχνολογικό όσο και τον
πληροφορικό τοµέα µε ένα τρόπο που κάνει την σύγχρονη τεχνολογία διάφανη. γ) να
καλλιεργήσουν στάσεις, κυρίως δε να αποµυθοποιήσουν επιτεύγµατα της τεχνολογίας και να
θέσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο.
Πολύ σηµαντικές είναι οι επιδράσεις 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,
προγραµµατιστής, 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
εποικοδοµιστικό πλαίσιο τους δίνει την δυνατότητα να συµβούν.
Ένας άλλος σκοπός της έρευνας ήταν να µελετηθούν οι κατασκευές των µαθητών και
η εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του project. Οι µαθητές ξεκίνησαν και
υλοποίησαν πολλές ιδέες φυσικών µοντέλων που αντλούν από την καθηµερινή τους ζωή
(οχήµατα, γεωργικά µηχανήµατα κλπ). Ο άµεσος πολιτισµικός περίγυρος, τους τροφοδοτεί µε
αυτές τις ιδέες οι οποίες στην πορεία αποτελούν εµπόδιο, δεν εξελίσσονται εύκολα µιας και
οι µαθητές, όταν αφήνονται να επιλέξουν ελεύθερα θέµατα κατασκευής µετά από άλλες
διδακτικές παρεµβάσεις, επιστρέφουν πάντα σε αυτές τις αρχικές ιδέες. Συγκεκριµένα στην
περίπτωσή µας δεν ξέφυγαν από τα τροχοφόρα που κυριαρχούν στις ιδέες τους. Μια οµάδα
µάλιστα σε όλες τις κατασκευές της ήθελε τους πίσω τροχούς µεγαλύτερους από τους
µπροστινούς. Τις αρχικές ιδέες τις εξέλιξαν παίρνοντας στοιχεία από όλους τους τρόπους
που η διδασκαλία τους παρείχε: εργασία βάση σχεδίου, λύση και επανασυναρµολόγηση,
φωτογραφία, παρατήρηση έτοιµης κατασκευής, επιµέρους τεχνικές και µηχανισµοί. Όλες οι
οµάδες µετασχηµάτισαν τις κατασκευές τους και κατασκεύασαν παραλλαγές του ίδιου
τυπικού οχήµατος. Ένα απλό όχηµα µε δυνατότητα κίνησης σε µια διάσταση. Η απαίτηση της
λειτουργικότητας, του χώρου για τα µοτέρ και του τούβλου RCX, επηρέασε για λίγο
χρονικό διάστηµα αρνητικά τους µαθητές. Τους ανάγκασε να «στραγγαλίσουν» τις πλούσιες
αρχικές κατασκευαστικές ιδέες σε ένα φτωχό αισθητικά τυπικό όχηµα. Αυτό ήταν ένα στάδιο
που πέρασαν όλοι οι µαθητές. Στη συνέχεια ελευθέρωσαν το πνεύµα τους και πέτυχαν
εκπληκτικές δικές τους συνθέσεις. ∆ανείστηκαν ιδέες τρίτων, προηγούµενα κατασκευαστικά
στοιχεία και τεχνικές και τα προσάρµοσαν σε νέες καταστάσεις συνθέτοντας νέες
κατασκευές. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αποτελούν η µπουλντόζα και το τρίκυκλο.
Την λειτουργικότητα των κατασκευών την αντλούν από τα παιχνίδια τους που αυτά µε τη
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σειρά τους αντανακλούν ένα ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο που επηρεάζεται από τους νόµους
της αγοράς, του εµπορίου και την οικονοµική κατάσταση των γονέων. Οι ιδέες της
λειτουργικότητας είναι φτωχές στα φτηνά πλαστικά παιχνίδια που βρήκαµε στις αυλές τους.
Όσον αφορά τα οχήµατα, όλες οι κατασκευές τους είναι ένα αυτοκίνητο που µπορεί να
κινηθεί µόνο σε µια διάσταση όπως ακριβώς και τα παιχνίδια τους. Οι κατασκευές /παιχνίδια
που θα µπορούσαν να τροφοδοτήσουν τους µαθητές µε ιδέες λειτουργικότητας είναι ακριβές
και η αποσυναρµολόγηση για κατανόηση της λειτουργίας ισοδυναµεί µε καταστροφή τους
άρα και πιθανή τιµωρία από τους γονείς.
Οι µαθητές χρησιµοποιούν αρχικά τα δοµικά κοµµάτια του πακέτου µε εντελώς
πρωτότυπο τρόπο, τελείως διαφορετικό από το σκοπό του κατασκευαστή. Βασικό κριτήριο
είναι η εµφάνιση. Τα κορίτσια κυρίως προσπαθούν να προσδώσουν ανθρωποµορφικά
στοιχεία στις κατασκευές τους, ειδικά για τα ανθρωπάκια δίνουν µάχες προκειµένου να τα
αρπάξουν από τις άλλες οµάδες για να τα τοποθετήσουν πάνω στις συσκευές τους. Στη
συνέχεια, σε όλους τους µαθητές, κυριαρχεί σαν κριτήριο επιλογής η λειτουργικότητα των
κοµµατιών.
Οι µαθητές προγραµµάτισαν τις κατασκευές τους µε σχετική ευκολία. Κατανοούν εύκολα
τα εικονίδια που αφορούν συσκευές εξόδου (µοτέρ ή λαµπάκια). Ο οπτικός προγραµµατισµός
φαίνεται να τα διευκολύνει σαυτό καθώς και η αντιστοιχία εικονιδίων και φυσικών
οντοτήτων ή λειτουργιών τους. Επίσης πολύ γρήγορα κατασκευάζουν «κώδικα που δουλεύει»
δηλαδή δεν χρειάζεται να µάθουν πολλά για να κάνουν λίγα, αρκεί µια απλή επίδειξη του
περιβάλλοντος και εργασία µε λίγα παραδείγµατα. Πραγµατοποίησαν σενάρια κίνησης στο
επίπεδο (διαδροµές κίνησης και πρόβλεψης τελικής θέσης του ροµπότ) χρησιµοποιώντας την
ακολουθία και είναι ικανοί να παρακολουθούν την ακολουθία έστω και αν µεγαλώσει
αρκετά, αρκεί το µεγάλωµα να γίνει σταδιακά.
Υπάρχει µια αντιστοιχία κατασκευών και προγραµµατισµού όσον αφορά τα οχήµατα: α)
κατασκευαστικά η κίνηση περιορίζεται σε µια διάσταση, σε µια γραµµή β) προγραµµατιστικά
η δοµή που χρησιµοποιείται είναι η ακολουθία, έστω και αν µεγαλώσει. Την ακολουθία
προστίθεται η «wait for … τιµή αισθητήρα» αλλά µε αυτή τη δοµή δεν σπάει η
γραµµικότητα του κώδικα.. Ακόµα και αν προτείνουν πολύπλοκες συµπεριφορές, ο τρόπος
που τις προσεγγίζουν είναι γραµµικός έστω και αν χρειαστεί η γραµµή να µεγαλώσει. Οπτικά
θα λέγαµε πως υπάρχει µια ισορροπία που περιορίζεται σε µια γραµµή τόσο για την κίνηση
όσο και για τον κώδικα.
Το καταλληλότερο όχηµα για σενάρια κίνησης στο επίπεδο είναι η µπουλντόζα κυρίως
γιατί είναι κατανοητό πως στρίβει και κινείται. Η ικανότητα χειρισµού µόνο µιας
ανεξάρτητης µεταβλητής είναι καθοριστικός παράγοντας για την φύση των κατασκευών και
τον προγραµµατισµό τους.
∆εν ενδιαφέρθηκαν οι µαθητές αυτής της ηλικίας και αυτού του σχολείου για το θέµα
«γρήγορο / δυνατό» όχηµα µε κατάλληλη επιλογή γραναζιών. Γενικότερα όταν υπάρξει
προσπάθεια από το διδάσκοντα µεταφοράς της συζήτησης σε αυτή την περιοχή οι µαθητές
χάνουν το ενδιαφέρον τους.
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Παράρτηµα 1
Αναλυτική περιγραφή του Robolab
Το κάθε πρόγραµµα διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά και είναι µια ακολουθία
εικονιδίων. Κάθε εικονίδιο έχει νήµατα µε τα οποία ενώνεται µε το προηγούµενο και το
επόµενο.
Φυσικά τα δύο ακραία εικονίδια δηλαδή αρχής και τέλους έχουν ένα µόνο νήµα σύνδεσης.
Μερικά εικονίδια έχουν πλέον των δύο νηµάτων σύνδεσης. Στο πάνω µέρος κάθε εικονιδίου,
αριστερή και δεξιά γωνία αντίστοιχα υπάρχουν οι θέσεις Begin και End που βοηθούν την
συναρµολόγηση – ένωση µε προηγούµενα και επόµενα εικονίδια. Τα υπόλοιπα νήµατα
χρειάζονται για δηλώσεις παραµέτρων όπως θύρα σύνδεσης, ισχύς λειτουργίας, είδος
δεδοµένων, τιµή θύρας.

Το εικονίδιο χωρίζεται (το εµβαδόν του) σε περιοχές ανάλογα µε τα νήµατα που διαθέτει. Το
επόµενο εικονίδιο που περιγράφει ένα λαµπάκι έχει τέσσερα νήµατα γιαυτό χωρίζεται σε
τέσσερις περιοχές. Από κάθε περιοχή ξεκινά ένα νήµα.

Έτσι στο παραπάνω εικονίδιο, που δηλώνει τη λειτουργία σε ένα λαµπάκι, φαίνονται
χωρισµένες και γεµισµένες µε κίτρινο χρώµα οι τέσσερις περιοχές που αντιστοιχούν:

Begin
End
Ports

για ένωση µε το επόµενο εικονίδιο
για ένωση µε το προηγούµενο εικονίδιο
για δήλωση σε ποια θύρα είναι συνδεδεµένο

για δήλωση
τηςπερίπτωσης
ισχύος λειτουργίας
Η Power
ΡοµποτικήLevel
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση:
µια µελέτη
στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου
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Το εικονίδιο αυτό περιγράφει τον αισθητήρα θερµοκρασίας: είναι συνδεδεµένος
στην είσοδο 3 και ελέγχει αν η θερµοκρασία του ξεπεράσει τους 30ο Κελσίου
(δίνει τιµή 0 και 1, το 1 αντιστοιχεί σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 30ο Κελσίου
και 0 αντιστοιχεί σε τιµές µικρότερες ή ίσες των 30ο Κελσίου). Όπως φαίνεται,
ακόµα και οι παράµετροι εντολών αντιστοιχίζονται µε εικονίδια.
Παράδειγµα: Ένα µικρό πρόγραµµα που κινεί το µοτέρ της εξόδου Α για 1sec.

Αρχή
Το µοτέρ στη θέση Α να δουλέψει κατά την ορθή φορά
Αναµονή ενός δευτερολέπτου (εννοείται πως το µοτέρ θα δουλεύει)
Να σταµατήσει να δουλεύει η συσκευή που είναι συνδεδεµένη στην θέση Α
Τέλος
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Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού που υποστηρίζει το Robolab

Ακολουθία όπως είδαµε και προηγουµένως υλοποιείται µε µια σειρά εικονιδίων που
ενώνονται και διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά.
Αρχή, µοτέρ Α εµπρός, αναµονή 1S, κλείσιµο εξόδου Α, τέλος

∆όµηση σε υπορουτίνες (µέχρι 8)
Όταν η ακολουθία µεγαλώσει γίνεται δυσανάγνωστη (δεν χωράει στην οθόνη). Υπάρχει
δυνατότητα να γραφτούν υπορουτίνες (κοµµάτια κώδικα που µπορούν να λειτουργούν και
αυτόνοµα) που καλούνται σε κατάλληλη θέση στο τρέχον πρόγραµµα. Στο παρακάτω
πρόγραµµα ανοίγει το µοτέρ στη θέση Α, λειτουργεί για 4 sec, στη συνέχεια (κλήση
υπορουτίνας) αναπαράγονται οι νότες C, D, E και κλείνει το µοτέρ στη θέση Α.

Ισοδύναµα ο κώδικας χωρίς κλήση υπορουτίνας

Περίµενε ώσπου … συνθήκη (wait for …)
Πρόκειται για χρονική καθυστέρηση έως ότου ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη. Η συνθήκη
αυτή µπορεί να περιέχει τιµές αισθητήρων, τυχαία καθυστέρηση, ορισµένο χρόνο ή
ώσπου να ληφθούν κάποιες τιµές αισθητήρων.

Στο παράδειγµα που ακολουθεί το µοτέρ στην έξοδο Α θα κινηθεί για 1s.
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Μεταβλητή (container)
Οι µεταβλητές στο περιβάλλον του Robolab ονοµάζονται containers και οι τρεις τυπικές
µεταβλητές γενικής χρήσεως διακρίνονται µε τα χρώµατά τους (κόκκινη-red, κίτρινη-yellow,
blue- µπλε). Πέρα από αυτές υπάρχουν µεταβλητές για κάθε αισθητήρα και για κάθε
µαθηµατική πράξη που αλλάζει την τιµή της µεταβλητής.

Έχουν προβλεφτεί και εικονίδια για άλλους αισθητήρες που δεν υπάρχουν στο κανονικό
πακέτο όπως ΡΗ, ήχος, πίεση, υγρασία, τάση κλπ.

Παράδειγµα: το παρακάτω πρόγραµµα: έχει την εξής ακολουθία εικονιδίων

Αρχή, µηδενισµός της µεταβλητής (εννοείται η κόκκινη αφού δεν ονοµάζεται), επανάλαβε
εφόσον η τιµή της µεταβλητής είναι µικρότερη από 5, παίξιµο της νότας C, αύξηση κατά 1
της µεταβλητής, τέλος
∆ηλαδή το παραπάνω πρόγραµµα τελικά παίζει 5 φορές τη νότα C.
Για κάθε ενέργεια διαχείρισης της µεταβλητής χρειάστηκε και το αντίστοιχο εικονίδιο:
µηδενισµός τιµής
σύγκριση τιµής µεταβλητής
ανάθεση τιµής (αύξηση κατά 1)

Λήψη απόφασης (if …then)
4.α )Έλεγχος ανισότητας (µεγαλύτερο/ µικρότερο ή ίσο)
Καλύπτει τις τιµές των αισθητήρων και των µεταβλητών.
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Καλύπτει επίσης τις τιµές των αισθητήρων άλλων κατασκευαστών.

4.β) Έλεγχος ισότητας (ίσο / διάφορο) που καλύπτει επίσης τιµές αισθητήρων ή µεταβλητών

Ο έλεγχος ισότητας και ανισότητας πρέπει να κλείνει µε το εικονίδιο επανένωσης της
διακλάδωσης
Ένα παράδειγµα: αν η θερµοκρασία ανεβεί πάνω από ένα ορισµένο όριο τότε λειτουργεί ο
ανεµιστήρας. Εδώ ο αισθητήρας θερµοκρασίας τοποθετήθηκε στην είσοδο 2 και ο
ανεµιστήρας στην έξοδο Α θα λειτουργήσει για δύο δευτερόλεπτα όταν η θερµοκρασία
ξεπεράσει τους 30ο C. Σε πραγµατικές συνθήκες, στα ψυγεία των αυτοκινήτων, αυτή η
θερµοκρασία πλησιάζει τους 90ο C.

Το παρακάτω πρόγραµµα υποστηρίζει τη λειτουργία του δηµόσιου φωτισµού που ανάβει
αυτόµατα όταν σκοτεινιάσει. Αν ο φωτισµός πέσει κάτω από ένα όριο (55) τότε θα ανάψει το
λαµπάκι στην έξοδο Α.

Εµφωλιασµένα if υποστηρίζονται. Η robolab τα αποφεύγει και δεν δίνει ούτε ένα
παράδειγµα προγραµµατισµού µε αυτό το στυλ. Αντιθέτως χρησιµοποιεί πολύ το στυλ
άλµατος (goto / jump) το οποίο «σε εκφραστικό επίπεδο, συναρτήσει των γλωσσολογικών
γνώσεων, φαίνεται ευκολότερο από τα εµφωλιασµένα if αλλά ο έλεγχος είναι πιο δύσκολος»
[Κόµης, 2001 σελ 136]
Το παρακάτω παράδειγµα είναι πρόγραµµα ελέγχου αυτόνοµης συσκευής που σαν πιλοτήριο
έχει τρεις αισθητήρες αφής:
Αν κανένας αισθητήρας δεν είναι πατηµένος το όχηµα θα κινείται εµπρός.
Όσο είναι πατηµένος ο αισθητήρας αφής 2 το όχηµα θα κινείται προς τα πίσω
Όσο είναι πατηµένος ο αισθητήρας αφής 1 το όχηµα θα στρίβει αριστερά
Όσο είναι πατηµένος ο αισθητήρας αφής 3 το όχηµα θα στρίβει δεξιά
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Αν κρατιούνται πατηµένοι ταυτόχρονα οι αισθητήρες αφής 1 και 3 το όχηµα θα
ακινητοποιείται.

Το ίδιο πρόγραµµα µε το Microworlds EX Robotics για σύγκριση µε το προηγούµενο
to auto1
loop [auto2]
end
to auto2
ifelse and switch1 switch3 [aoff coff]
[if switch1 [athatway cthisway aon con wait 2]
if switch3 [cthatway athisway aon con wait 2]]
if switch2 [athatway cthatway aon con wait 2]
end

Όταν το πρόγραµµα µεγαλώσει αρκετά γίνεται δυσανάγνωστο στο περιβάλλον του robolab
ενώ σε µια τυπική γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί κείµενο φαίνεται να
πλεονεκτεί σε µεγάλα προγράµµατα.
Στο παραπάνω παράδειγµα αναδεικνύεται η δυσκολία ανάγνωσης ενός προγράµµατος µε
εµφωλιασµένα if. ∆εν είναι δηλαδή εύκολο να ασκηθεί ο µαθητής στην προσέγγιση
προγραµµατισµού «παρέµβαση σε υπάρχον έτοιµο κώδικα» γιατί η παρέµβαση απαιτεί
πρώτα την κατανόηση του κώδικα.

Επανάληψη loop while
Και εδώ η επανάληψη ελέγχεται από τις τιµές αισθητήρων ή των τριών µεταβλητών γενικής
χρήσης. Για κάθε αισθητήρα υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο ελέγχου ανισότητας
α)µεγαλύτερο /µικρότερο ίσο β) ίσο / διάφορο
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Επίσης υπάρχει επανάληψη αριθµητική «επανάλαβε ν» αρκεί το ν να µην ξεπερνά τον αριθµό
15.
Παράδειγµα: το παρακάτω πρόγραµµα κινεί το µοτέρ στη θέση Α αρχικά εµπρός. Στη
συνέχεια και για όσο χρονικό διάστηµα η τιµή του αισθητήρα θερµοκρασίας (στη θέση 1
αφού δεν δηλώνεται η θύρα) είναι µικρότερη από 30ο C (αφού δεν δηλώνεται η τιµή θα είναι
η προεπιλεγµένη δηλαδή 30ο C) το µοτέρ θα εναλλάσσει µπρος–πίσω την κίνησή του κάθε
1s.
Αν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 30ο C τότε το µοτέρ θα σταµατήσει.

∆οµή ελέγχου - Αλλαγή ροής (go to / jump)
Η robolab υποστηρίζει τη δοµή άλµατος και κάθε άλµα παριστάνεται µε το χρώµα του.
Μπορούµε να έχουµε µέχρι έξι άλµατα στον κώδικα του προγράµµατος.

Στο παρακάτω παράδειγµα τα δύο εικονίδια red land
και red jump
δηµιουργούν µια ατέρµονα επανάληψη του κώδικα που περικλείουν δηλαδή όταν η
θερµοκρασία ξεπερνά τους 30ο C το µοτέρ να λειτουργεί για 2s.

Παράλληλες διαδικασίες – παράλληλος προγραµµατισµός (task split)
Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ψευδοπαράλληλο προγραµµατισµό µιας και ο ένας
επεξεργαστής ασχολείται τµηµατικά µε τουλάχιστον δύο διαδικασίες αλλά η µεγάλη
ταχύτητά του δίνει την αίσθηση της ταυτόχρονης παράλληλης επεξεργασίας.
Στο παρακάτω παράδειγµα εκτελούνται δύο εργασίες:

α) το µοτέρ στη θέση Α ξεκινά και εργάζεται κατά τη θετική φορά. Αν πατηθεί ο αισθητήρας
αφής (στη θέση 1) τότε σταµατούν τα πάντα (διαδικασίες και συσκευές).
β) Το λαµπάκι στη θέση Β ανάβει για 6s, στη συνέχεια σβήνει και ακούγεται ένας ήχος. Στη
συνέχεια και οι δύο διαδικασίες ξεκινούν από την αρχή (από το σηµείο task split).
Επειδή υπάρχει περίπτωση µια συσκευή (ένα µοτέρ) να ελέγχεται από δύο διαδικασίες,
υπάρχει πρόβλεψη να οριστεί προτεραιότητα (task priority) σε κάθε διαδικασία.
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Παράρτηµα 2

1. Μ2 φέρτο φέρτο φέρτο δώ
2. (µιλάει πολύ γρήγορα, το παίρνει από το Μ1 µε έναν ενθουσιασµό για κάποια ιδέα που
είχε και γίνεται αυτός κατασκευαστής. Αλλάζει δηλαδή ρόλο, πριν είχε το ρόλο του
παρουσιαστή)

3. Μ1 (δίνει µια συµβουλή αδιευκρίνιστη σχετικά µε τη δική του ιδέα που ήδη εργαζόταν)
4. Μ4. Αυτό να το βάλουµε έτσι… έτσι ρε
5. Μ2 εντάξει εντάξει εντάξει …. (πάλι µιλάει πολύ γρήγορα, φαίνεται πολύ σίγουρος για
την ιδέα του , κάνει κίνηση απώθησης του Μ4)
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6. Μ3 Αν µπορούµε να στεριώσουµε και αυτό επάνω (εννοεί το RCX, δοκιµάζει αν
χωράει )

7. Μ2 φύγε (κάνει κίνηση απώθησης του RCX µε την παλάµη)
8. Μ3 βρες ένα κόλπο
9. Μ2 ωχ µωρέ τώρα βρήκα εδώ ένα κόλπο, άµα δε γίνει …(εννοεί τη βοηθητική µικρή
ρόδα, δεν τον ενδιαφέρει η στερέωση του RCX αλλά η υποστήριξη της κατασκευής µε
µια βοηθητική ρόδα ώστε να µη λυγίζει από το βάρος του RCX )

10. Μ3 εδώ κύριε βάλαµε ξεχωριστούς τροχούς (δείχνει τους πίσω τροχούς ) τους βλέπετε
11. ΕΡ. ξεχωριστούς τροχούς γιατί;
12. Μ3 για να στρίβει όπως θέλουµε εµείς δεξιά και αριστερά
13. Μ4 για να κρατηθεί και αυτό εδώ (το RCX) να µην πέσει
14. Μ3 ναι εδώ κύριε όµως
15. ΕΡ τώρα τι κάνετε εκεί…. για να δω …. Γιατί βάζεις τον τροχό αυτό εκεί; Τι
εξυπηρετεί;
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16. Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 γιατί …(ορµούν όλοι µαζί για να δείξουν)
17. Μ3 γιατί λυγίζει κάτω και θέλουµε να βάλουµε το µηχανισµό (δείχνει και ο Μ1 και ο
Μ3, ο Μ2 είναι βυθισµένος στο πρόβληµα. )
18. Μ3 βάλτο πάνω στον τροχό (συµβουλεύει τον Μ2)
19. Μ2 θα το γυρίσουµε έτσι
20. Μ4 να εδώ θα βάλουµε σαυτό το πράµα
21. Μ3 για να δούµε έτσι, λυγίζει;
22. Μ4 δε γίνεται (δείχνει και το µηχανισµό υποστήριξης ενώ ταυτόχρονα απαντά στον
Μ3)
23. Μ2 Τι λες παιδί µου; έτσι
24. Μ1 ( γελάει) θα πέσει
25. Μ2 παρέα θα το βάλουµε (µηχανισµό στήριξης στο κέντρο)
26. Μ1 θα πέσει ρε .. θα πέσει.. δεν µπορείς να το βάλεις
27. Μ2 έτσι εκεί
28. Μ4 έλα να το φτιάξουµε εδώ (να ετοιµάσουµε το µηχανισµό και να τον προσθέσουµε
στο σασί του αυτοκινήτου)
29. Μι Μ2 Μ3 Μ4 (Μιλούν όλοι µαζί και συµµετέχουν όλοι µαζί )
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30. ΕΡ µισό λεπτό…. Ένας να φτιάχνει και οι άλλοι να δίνετε συµβουλές, µετά αλλάζετε
31. Μ3 εγώ να βοηθάω
32. ΕΡ τώρα ένας να φτιάχνει
33. Μ3 (δεν κρατιέται) αυτό … αυτό…θα γυρίζει όπως νάναι (δείχνει κοντά µε το δάκτυλο,
θέλει να δράσει)
34. Μ2 Μ3 (µε τα δυο τους τα χέρια προσπαθούν να συναρµολογήσουν και µιλάνε και οι
δύο) µαζί
35. Μ3 εκεί στην άκρη, όπα εκεί
36. Μ2 Άστο λίγο
37. Μ3 βάλε και τούτο …. άστο λίγο κάτω… (αναποδογυρίζουν το όχηµα για να πατήσει ο
τροχός)
38. Μ2 έτοιµο
39. Μ3 γύρνα το … γύρνα το…
40. Μ2 αα … πατήθηκε (δοκιµάζει µε το χέρι του)
41. Μ3 κοίτα το
42. Μ2 πατάει
43. Μ3 δοκιµάζει το RCX για να δει αν βουλιάζει, αυτό βουλιάζει πάλι,
44. Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 ορµούν πάλι όλοι µαζί και σκεπάζουν το όχηµα µε τα χέρια τους,
ψάχνουν να δουν τι έφταιξε πάλι, οι διάλογοι είναι αδιευκρίνιστοι
45. Μ2 και Μ3 δοκιµάζουν τον βοηθητικό τροχό
46. Μ2 εκεί (δείχνει) λείπει
47. ΕΡ η ασφάλεια;
48. Μ3 ναι λείπει η ασφάλεια
49. ΕΡ ασφάλειες δεν έχουµε εδώ … για ψάξτε κάτω πεταµένες είναι οι περισσότερες
50. Μ3 αυτό εκεί (δοκιµάζει0
51. Μ2 όχι όχι
52. Μ4 το παρατάµε … να αυτό (δείχνει την επόµενη επιλογή του)

53. Μ3 όχι όχι αφού τώρα το ξεκινήσαµε
54. Μ4 µα δεν κρατάει εδώ πέρα ρε Βασίλη (δείχνει)
55. Μ3 θα βάλουµε τη ρόδα, εδώ κοίτα τώρα µε τη ρόδα
56. Μ4 ναι αλά αυτό θα πηγαίνει έτσι η ρόδα θα γυρίζει έτσι εδώ πέρα
57. Μ1 µα δεν κρατάει …
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58. Μ2 Να ρε να
59. Μ3 φέρτο λίγο
60. Μ2 κάτσε λίγο … να έτσι … ξέρετε πως θα πηγαίνει;… αέρας

61. Μ1 λάθος
62. Μ3 Να κοίτα ρε βασίλη (δοκιµάζει χειροκίνητα)
63. ΕΡ τι εξυπηρετεί αυτή η βοηθητική ρόδα που έβαλες
64. Μ2 αυτή η ρόδα κρατάει το µοτερ που είναι βαρύ
65. ΕΡ να δούµε το κρατάει.. για άστο κάτω να δούµε… για βάλτο επάνω να δούµε το
κρατάει;
66. Μ2 θα βάλουµε και άλλη µια από δω
67. Μ3 και άλλη µια από δω
68. Μ1 αυτό όµως πρέπει να το βάλουµε από κάτω …. σταµάτα ένα λεπτό (µιλά στον Μ2
που αποσυναρµολογεί το επίµαχο σηµείο)
69. Μ3 εντάξει φτάνει
70. ΕΡ ετούτη η ρόδα είναι σταθερή … το καταλαβαίνω ότι βαστάει ετούτη όµως έπαιζε
αριστερά δεξιά και πάνω κάτω .. είναι δυνατό να βαστάει;
71. Μ2 και Μ3 άλλες δύο τέτοιες κύριε
72. (κουδούνι)
73. Μ2 θα καθήσουµε µέσα να το φτιάξουµε
74. Αφήστε τα όλα ως έχουνε
75. Μ4 (το αρπάζει)
76. Μ2 δώστο µου
77. Μ4 θα στο δώσω

Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου

118

Βιβλιογραφία
[1] Papert S. Νοητικές θύελλες, εκδ. Οδυσσέας, 1994, επιµέλεια Γ.Κωτσάνης
[2] Y.Kafai, M. Resnick Constractionism in practice, Designing, Thinking and Learning in a
Digital World, LEA 1996, Mahwah, New Jersey
[3] Mitchel Resnick, Fred Martin, Robert Berg, Rick Borovoy, Vanessa Colelia, Kwin
Kramer, Brian Siiverman, Digital manipulatives, MIT,
http://el.www.media.mit.edu/groups/el/
[4] Resnick, M. (1994). Turtles, Termites, and Traffic Jams. Cambridge: MIT Press.
[5] Resnick, M., Martin, F., Sargent, R., and Silverman, B. (1996). Programmable Bricks:
Toys to Think With. IBM Systems Journal 35, 3, 443-452.
[6] Resnick, M., Bruckman, A., and Martin, F. (1996). Pianos Not Stereos: Creating
Computational Construction Kits. Interactions 3, 6, 41-50
[7] Eisenberg, M., Mackay, W., Druin, A., Lehman, S., Resnick, M. (1996). Real Meets
Virtual: Blending Real World Artifacts with Computational Media. Proceedings of CHI '96
(Vancouver, April 1996), ACM Press.
[8] www.papert.org Σχεδόν όλο το έργο του Papert
[9] www.why.gr, www.lego.com, www.mindstorms.com οι επίση µες ιστοσελίδες των lego
Mindstorms
[10] Study of Educational Impact of the LEGO Dacta Materials . INFOESCUELA . MED
October 1998 - January 1999 – PERU http://www.lego.com/dacta/addresses/infoescuela.pdf
[11 ] Margaret Noble, The Educational Impact of the LEGO Dacta Materials.
Sheffield Hallam University, 2001
[ 12] Marina U. Bers, Iris Ponte, Catherine Juelich, Alison Viera, Jonathan Schenker , EliotPearson Department of Child Development, Tufts University, Teachers as Designers:
Integrating Robotics in Early Childhood Education, Information Technology in Childhood
Education Annual (2002), 123-145
[13 ] Mike Carbonaro, Marion Rex, Joan Chambers, University of Alberta Using LEGO
Robotics in a Project-Based Learning Environment http://imej.wfu.edu/articles/2004/1/02/
[14 ] Orazio Miglino,University of Naples, Henrik Hautop Lund, LEGO Lab, InterMedia,
Aarhus University, Denmark, Maurizio Cardaci, University of Palermo, Robotics as an
Educational Tool , Interactive Learning Research (1999) 10(1), 25-47
[15 ] Jonas Ivarsson, Goteborg University, Sweden, Kids in Zen: computer-supported
learningenvironments and illusory intersubjectivity, Education, Communication &
Information, Vol. 3, No. 3, November 2003
[16] J.Ruiz-del-Solar, R.Aviles, Robotics Courses for Chldren As a Motivation Tool: The
Chilean Experience, IEEE Transactions on Education, vol. 47, no. 4, November 2004
[17] Βασίλης Κόµης, 2004, Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα
[18] http://www.cs.dartmouth.edu/~robotlab/robotlab/ υπάρχει υλικό, κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες και ιδέες προς υλοποίηση

Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου

119

[19] Anthony Hirst Jeffrey Johnson, Marian Petre, Blaine A. Price, Mike Richards What is the
Best Environment-Language for Teaching Robotics Using Lego MindStorms? Departments of
Telematics, Design and Innovation and Computing, The Open University, Walton Hall,
Milton Keynes, MK7 6AA, UK
[20] Martha N. Cyr, Mindstorms for schools – using ROBOLAB, Lego System, DK – 7190
Billund, Denmark
[21] Χρόνης Κυνηγός, Φράγκου Στασινή, Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Ελέγχου
στη Τάξη, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
στην Εκπαίδευση" Πάτρα, Οκτώβριος 2000.
[22] Άντρη ∆ηµητρίου, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης Η εκπαιδευτική ροµποτική ως εργαλείο
ανάπτυξης δεξιοτήτων, 2ο Συνέδριο Σύρου, Μάιος 2003.
[23] Βασίλης Κόµης, 2001, ∆ιδακτική της Πληροφορικής, ΕΑΠ, Πάτρα.
[24] ΦΕΚ1373 18/10/2001 ∆ΕΠΠΣ, ΦΕΚ 1374 & ΦΕΚ 1375 18/10/2001 Προγράµµατα
Σπουδών ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου
[25] Microworlds Pro βιβλίο µαθητή, ΙΤΥ, 1999
[26] Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999
[27] Η.Altrichter, P.Posch, B.Somekh, Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους, 2001,
Μεταίχµιο, Αθήνα
[28] L. Cohen, L. Manion, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Μεταίχµιο, Αθήνα
[29] Javier Ruiz-del-Solar and Roberto Aviles, Robotics Courses for Children as a Motivation
Tool: The Chilean Experience, ΙEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, VOL. 47, NO. 4,
NOVEMBER 2004
[30] Pascal Leroux Martial Vivet, Micro-Robots Based Learning Environments for
conntinued education in the Small and Medium Enterprises (SMEs), Laboratoire
d’Informatique de l’Universite du Maine ,Institut d’Informatique Claude Chappe

Η Ροµποτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης στην ευέλικτη ζώνη του ∆ηµοτικού σχολείου

120

