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Περίληψη. Στις σύγχρονες εξαρτώµενες από την Τεχνολογία, κοινωνίες, ο Επιστηµονικός και 
Τεχνολογικός Αλφαβητισµός (ΕΤΑ) είναι κρίσιµος και απαραίτητος για την ευηµερία και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά, επίσης, είναι και προϋπόθεση για την ύπαρξη της 
δηµοκρατικής κοινωνίας. Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, αυτός ο αλφαβητισµός, ιδιαίτερα στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής, λείπει από την κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο κοινωνικός περίγυρος δεν 
µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στον ΕΤΑ που µπορεί πια να επιτευχθεί µόνο µέσω συστηµατικής 
εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά, η υποχρεωτική εκπαίδευση, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Ο 
αποτελεσµατικός, µέσω της εκπαίδευσης, ΕΤΑ προϋποθέτει κατάλληλα καταρτισµένους δασκάλους. 
Εδώ, παρουσιάζεται ο σχεδιασµός ενός προπτυχιακού µαθήµατος µε τίτλο ‘Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής’. Το περίγραµµα ύλης περιλαµβάνει τη συναρµολόγηση και τον (απλό) 
προγραµµατισµό αρθρωµάτων για την κατασκευή ενός ροµπότ που εκτελεί συγκεκριµένες (απλές) 
εργασίες. Στους σκοπούς του µαθήµατος περιλαµβάνονται η εξοικείωση µε την έννοια του ροµπότ και 
η ανάπτυξη σχετικών γνωστικών δεξιοτήτων. 
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Abstract. In modern, technology dependent societies, Science and Technology Litteracy (STL) is 
crucial and necessary for the welfare and further development of the society but also a prerequisite for 
the existence of a democratic society. Due to the rapid developments, this litteracy is missing from the 
society. Consequently, the social context cannot contribute significantly towards STL which may be 
achieved only through a systematic education. Within this framework, the compulsory education 
acquires special importance. The effective through education STL assumes properly trained teachers. 
The design of a related undergraduate course titled ‘Laboratory of Educational Robotics’ is presented 
here. The syllabus includes the assembly and the (simple) programming of modules towards the 
construction of a robot performing specific (simple) tasks. In the course objectives, the familiarisation 
with the concept of a robot and the development of related cognitive skills are included. 
 
Εισαγωγή. Η µάθηση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί προτεραιότητα σε µια συνεχώς 
αναπτυσσόµενη κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την εκµάθηση των νέων 
τεχνολογιών µε στόχο την επιτάχυνση του σχηµατισµού µιας υψηλής ποιότητας υποδοµής µε 
λογικό κόστος και προωθεί την ψηφιακή κατάρτιση και τη συνολική ψηφιακή γνώση [1]. Σε 
όµοια πλαίσια, η ΟΥΝΕΣΚΟ [2] υποστηρίζει την εκπαίδευση στην Επιστήµη και στην 
Τεχνολογία. Ο Επιστηµονικός και Τεχνολογικός Αλφαβητισµός (ΕΤΑ) µπορεί να θεωρηθεί 
ως δικαίωµα στη δηµοκρατία [3]. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία 
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δεν αφήνουν αρκετό χρόνο για την αφοµοίωσή τους και τον σχηµατισµό µιας αντίστοιχης 
‘κοινωνικής κουλτούρας’ και έτσι: 
 Ο Επιστηµονικός και Τεχνολογικός πολιτισµός πρέπει να επιτευχθεί κυρίως µέσω της 

εκπαίδευσης,  
 Παρανοήσεις, εναλλακτικές αντιλήψεις και άλλες εκπαιδευτικές ανεπάρκειες παρουσιάζονται 

στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία συχνότερα από τα άλλα µαθήµατα του σχολείου όπου 
µερικές, τουλάχιστον, από τις ανεπάρκειες είτε δεν υπάρχουν είτε µπορούν να αντισταθµιστούν 
από την κοινωνική αλληλεπίδραση [4].  
Ο Αλφαβητισµός και η Εκπαίδευση στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία 

αντιµετωπίζονται συνήθως στα πλαίσια της ανάπτυξης τεχνικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 
και δεξιοτεχνιών, µε αποτέλεσµα οι αντίστοιχες ενέργειες να εστιάζονται στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και στην (αρχική και 
συνεχόµενη) κατάρτιση. Κατά την άποψή µας, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι πιο 
σηµαντική καθόσον (βλ. επίσης [4]):  
 σε όλες τις χώρες, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι η µεγαλύτερη συνιστώσα της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη που θα επιτρέψει στους µαθητές 
(µελλοντικούς πολίτες) την ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνία του αύριο.  

 Οι µαθητές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι στην ηλικία όπου διαµορφώνονται ο χαρακτήρας 
και οι γνωστικές τους δεξιότητες. Παρανοήσεις της ηλικίας αυτής είναι δύσκολο να αναιρεθούν.  

 Μια αποδοτική και σωστή κατανόηση βασικών εννοιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να 
αυξήσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα σε µεταγενέστερα στάδια. 
Μόνο ένας αποτελεσµατικός δάσκαλος µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τα 

προβλήµατα που αναφέρονται παραπάνω. Έτσι, ένα κρίσιµο σηµείο που προκύπτει είναι το 
θέµα της επάρκειας του εκπαιδευτικού της Επιστήµης και της Τεχνολογίας και, ιδιαίτερα, της 
επάρκειας του δασκάλου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν πολλές µελέτες για τα 
χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού δασκάλου [5]. Αν και οι περισσότερες µελέτες 
εξετάζουν µια επιµέρους παράµετρο, π.χ. τη γνώση της ύλης του µαθήµατος, τη διδακτική 
προσέγγιση, την ικανότητα επικοινωνίας µε τους µαθητές, κ.ά., φαίνεται πως µετρά η 
συνολική προσωπικότητα του δασκάλου και όχι κάποιο µεµονωµένο χαρακτηριστικό [6]. Στα 
πλαίσια όµως των προηγούµενων παρατηρήσεων, η γνώση της ύλης του µαθήµατος και η 
διδακτική προσέγγιση έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον εκπαιδευτικό της Επιστήµης και 
Τεχνολογίας. Το τι µπορεί να θεωρηθεί ως καλή και επαρκής γνώση του εκπαιδευτικού για τα 
µαθήµατα της Επιστήµης και της Τεχνολογίας αποτελεί ζητούµενο. Η εξειδικευµένη 
εκπαίδευση ή κατάρτιση, αν και µπορεί να βοηθήσει, δεν προσφέρεται ως λύση, ειδικά για 
τον δάσκαλο της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, επειδή παρουσιάζει τα ακόλουθα 
µειονεκτήµατα:  
 Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης του αντικειµένου, οποιαδήποτε εκπαίδευση ή αρχική κατάρτιση, όσο 

καλή και να είναι, θα ξεπεραστεί σύντοµα.  
 Οι επιµορφωτικές δράσεις που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισµό της γνώσης των 

δασκάλων σύµφωνα µε τις εξελίξεις, περιορίζονται λόγω χρόνου, κόστους και έλλειψης 
κατάλληλων επιµορφωτών. Το ίδιο πράγµα ισχύει (ίσως σε µικρότερη έκταση) και για την αρχική 
εκπαίδευση ή την κατάρτιση.  

 Η εξειδικευµένη κατάρτιση δεν είναι εφικτή για το δάσκαλο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (που 
διδάσκει όλα τα σχολικά µαθήµατα). Σε κάποιο βαθµό αυτό ισχύει επίσης για τον καθηγητή της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όταν διδάσκει µάθηµα στο οποίο δεν είναι πτυχιούχος.  

 Υπάρχει πάντα το πρόβληµα του µετασχηµατισµού της (επιστηµονικής) γνώσης που ο δάσκαλος 
της Επιστήµης και της Τεχνολογίας κατέχει σε αποτελεσµατικές διδακτικές ενέργειες. Αυτό 
αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για τα σύγχρονα θέµατα της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, όπου 
η εµπειρία είναι ελάχιστη ή και λείπει εντελώς. Έτσι, η διδακτική εµπειρία δεν αναµένεται να 
είναι χρήσιµη αν δεν συνοδευτεί και από άλλα µέτρα.  
Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον δάσκαλο της Επιστήµης και της 

Τεχνολογίας είναι η παρατηρούµενη, γενικά, έλλειψη τεχνικής υποστήριξης στα σχολεία, 



ειδικά στις αποµονωµένες περιοχές και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, ο 
εκπαιδευτικός της Επιστήµης και της Τεχνολογίας πρέπει να είναι σε θέση να διατηρεί, να 
επισκευάζει ή, ακόµη και, να κατασκευάζει τον εξοπλισµό και τα όργανα που του είναι 
απαραίτητα στη διδασκαλία. Σε πολλές περιπτώσεις σύγχρονων θεµάτων της Επιστήµης και 
της Τεχνολογίας, ειδικά στην Πληροφορική, (µερικοί) µαθητές, αρκετά συχνά, έχουν 
περισσότερες από τους δασκάλους τους δεξιότητες και, επίσης, και (τεχνικές) γνώσεις στη 
χρήση των υπολογιστών. Αυτό επηρεάζει τη σχολική παράδοση και απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή. Το υπόβαθρο των δασκάλων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 
προσανατολισµένο προς τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Πολλοί από αυτούς έχουν µια 
αρνητική στάση απέναντι στην Επιστήµη και την Τεχνολογία. Έτσι:  
 Πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα προκειµένου να αναπτύξουν το αυτοσυναίσθηµα τους και µια 

θετική στάση, προϋποθέσεις για αποτελεσµατική κατάρτιση στη διδακτική της Επιστήµης και της 
Τεχνολογίας.  

 Στα δηµοτικά υπάρχει, γενικά, µία κουλτούρα ανθρωπιστικών σπουδών που µπορεί να βελτιώσει 
την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών σπουδών, π.χ. µέσω άτυπων 
συζητήσεων µεταξύ των δασκάλων. Τέτοια κουλτούρα για την Επιστήµη και την Τεχνολογία, 
γενικά, δεν υπάρχει στο ∆ηµοτικό και σε πολλά από τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
Η εκπαίδευση και η αρχική κατάρτιση των δασκάλων σε θέµατα Επιστήµης και 

Τεχνολογίας γίνεται από τους ειδικούς στα αντικείµενα αυτά. Αν και (συνήθως) 
πραγµατοποιούν µια επιστηµονικά έγκυρη διδασκαλία, τείνουν προς τη διδασκαλία 
δηλωτικής γνώσης (δηλ. δεδοµένα, διαδικασίες, τεχνικές, ...) και έτσι:  
 Τα µαθήµατα της Επιστήµης και της Τεχνολογίας θεωρούνται δύσκολα µαθήµατα [7] λόγω της 

εκτεταµένης χρήσης ανώτερων Μαθηµατικών. 
 Παραµένει το πρόβληµα του µετασχηµατισµού της (επιστηµονικής) γνώσης που κατέχει ο 

δάσκαλος της Επιστήµης και της Τεχνολογίας σε αποτελεσµατικές διδακτικές δραστηριότητες 
εξακολουθεί.  
Η εκπαίδευση και η µεταγενέστερη επιµόρφωση των δασκάλων στην Επιστήµη και στην 

Τεχνολογία ακολουθεί κινείται παραδοσιακά µεταξύ δύο ακραίων µορφών:  
 Κατάρτιση που εστιάζεται στο ισχύον σχολικό πρόγραµµα. Είναι βασισµένο σε συγκεκριµένες 

διδακτικές προσεγγίσεις, π.χ. µέσω της µελέτης πρότυπων διδασκαλιών συγκεκριµένων θεµάτων 
του σχολικού προγράµµατος σπουδών. Έχει το πλεονέκτηµα µιας ‘ταχείας και εστιασµένης’ 
κατάρτισης. Μειονεκτεί στο ότι δεξιότητες προσαρµογής της διδασκαλίας (π.χ. σε αλλαγές του 
σχολικού προγράµµατος, σε ιδιαιτερότητες της σχολικής τάξης, …) δεν αναπτύσσονται άµεσα.  

 Εξειδικευµένη εκπαίδευση που βασίζεται σε ισχυρή παιδαγωγική κατάρτιση (γενική και 
εστιασµένη σε συγκεκριµένα αντικείµενα διδασκαλίας), στη ψυχολογία (του µαθητή) και στην 
ύλη του µαθήµατος. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι, καταρχήν, ο δάσκαλος (η δασκάλα) 
αναπτύσσει τις δεξιότητες για την προσαρµογή της διδασκαλίας του (της)  στις πραγµατικές 
συνθήκες της τάξης. Τα εµπειρικά στοιχεία εντούτοις είναι αντιφατικά [8]. Όταν υιοθετείται αυτή 
η µορφή το πρόγραµµα σπουδών συνδυάζει την ύλη των µαθηµάτων και τη διδακτική τους σε 
διεπιστηµονικές σπουδές.  

 

Εκπαίδευση του εκπαιδευτικού της Επιστήµης και της Τεχνολογίας. Τα προηγούµενα 
ζητήµατα δείχνουν πως η εκπαίδευση και η µεταγενέστερη επιµόρφωση του εκπαιδευτικού 
της Επιστήµης και της Τεχνολογίας θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε άλλη προσέγγιση και 
µε άξονες:  
 Η γνώση του αντικειµένου δεν θα πρέπει να είναι δηλωτική (δηλ. δεδοµένα, διαδικασίες, τεχνικές, 

µαθηµατική επεξεργασία, …). Αλλά να εστιάζεται στις βασικές αρχές και στη µεθοδολογία (π.χ. 
εννοιολογική Φυσική) µε σαφή αντίληψη των δυνατοτήτων και επιπτώσεων των επιτευγµάτων 
της Επιστήµης και της Τεχνολογίας. Η εξειδικευµένη λεπτοµερής διδασκαλία εξειδικευµένων 
θεµάτων γίνεται κατεξαίρεση και µόνο στα πλαίσια υποστήριξης του στόχου αυτού. Με απλά 
λόγια θα πρέπει να αφορά τη τεχνογνωσία και όχι την τεχνική.  



 Τα θέµατα που αναπτύσσονται για τη κάλυψη των γνώσεων του αντικειµένου θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα για τον προηγούµενο σκοπό. Θα πρέπει επίσης να είναι σε µορφή που να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στο σχολείο άµεσα χωρίς (ή µε ελάχιστη) προσαρµογή. Η πολυµορφική 
διδασκαλία είναι κατάλληλη επιλογή [9].  

 Η διδακτική προσέγγιση για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι στα πλαίσια 
των αναφεροµένων στα � και �. Θα πρέπει επίσης να χρησιµεύει ως πρακτική αυτοδιδασκαλίας 
των εκπαιδευτικών. Προφανή επιλογή αποτελεί η ανάθεση εργασιών (project assignment) στην 
οποία ενσωµατώνονται δραστηριότητες διερώτησης (inquiry) και επίλυσης προβλήµατος.  Όταν 
έχει γίνει κατανοητή και χρησιµοποιείται από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία, µπορεί να 
δώσει λύση και για τη διδασκαλία νέων (και ίσως άγνωστων στους δασκάλους) αντικειµένων. 
Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας επιτρέπει την αυτοµόρφωση του δασκάλου και αντισταθµίζει το 
πρόβληµα των µαθητών που γνωρίζουν περισσότερα από το δάσκαλό τους όπως αναφέρθηκε 
νωρίτερα (βλέπε 0 στην εισαγωγή).  

 Στη προσέγγιση αυτή, η χρήση των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στο ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ µπορεί 
να αποδειχθεί πολύτιµη.  

 
Περιγραφή µαθήµατος. Οι προηγούµενες αρχές έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη µαθηµάτων εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης δασκάλων στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία (βλέπε πχ.. [10], [11], και [12]). 
Εδώ παρουσιάζεται ο σχεδιασµός (στα πλαίσια που αναφέρθηκαν πριν) ενός άλλου 
προπτυχιακού µαθήµατος του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.  
1. Ο τίτλος του µαθήµατος είναι ‘Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ροµποτικής’ και έχει σκοπό:  
 Την κατανόηση των βασικών εννοιών των ροµπότ [13],  
 Την εξοικείωση µε τον προγραµµατισµό των ροµπότ,  
 Την κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισµών των ροµπότ [14],  
 Την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήµατος [15].  

2. Συνοπτικά, οι λόγοι της επιλογής αυτής είναι:  
 Τα ροµπότ και ο προγραµµατισµός των ροµπότ, αν και συνήθως περνούν απαρατήρητα, 

χρησιµοποιούνται ήδη καθηµερινά (λειτουργίες κινητών τηλεφώνων, µηχανήµατα επιτήρησης και 
προστασίας, ηλεκτρικές κουζίνες και πλυντήρια, βίντεο και τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, ...).  

 Προσφέρουν ένα περιβάλλον για δοκιµές και αναζήτηση από τους µαθητές (και τον 
εκπαιδευόµενο δάσκαλο) κατάλληλο για την ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων. Στην 
πραγµατικότητα µπορούν να θεωρηθούν ως εξέλιξη του περιβάλλοντος LOGO [16] που 
εισάχθηκε στην αρχή της δεκαετίας του ‘70 από τον Papert [17].  

 Αποτελούν καλό παράδειγµα σύγχρονης τεχνολογίας υποστηρίζοντας επίσης την ανάπτυξη 
δεξιοτεχνιών κατασκευής. ∆άσκαλοι και µαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε νέες 
µεθόδους και υλικά και µε την λειτουργική χρήση τεχνολογίας που επιτρέπει να ασκηθούν σε 
αλλαγές στο (φυσικό) κόσµο.  

 Η Εκπαιδευτική Ροµποτική αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου ο χρήστης 
(µαθητής) είναι σε θέση να συνθέσει και να καθοδηγήσει ένα ροµπότ µε τη βοήθεια µιας απλής 
οπτικής γλώσσας προγραµµατισµού. Από την άποψη αυτή, η εκπαιδευτική ροµποτική συνδέεται 
ισχυρά µε την επίλυση προβλήµατος. Μπορεί επίσης να προωθήσει τη συνεργατική µάθηση µέσω 
της ανάθεσης κοινών εργασιών σε οµάδες µαθητών.  

3. Ως εργαστηριακό περιβάλλον επιλέχτηκε το LEGO™ Mindstorms για σχολεία [18] επειδή:  
 Προωθεί  δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης.  
 Αποτελεί φυσική επέκταση στη σύγχρονη τεχνολογία των κλασικών κατασκευών µε ‘τουβλάκια’ 

µε τα οποία είναι εξοικειωµένα τα περισσότερα παιδιά.  
 Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί είναι µάλλον απλή µε µια γραφική διεπαφή 

αποβάλλοντας έτσι το µειονέκτηµα της εκµάθησης µιας γλώσσας προγραµµατισµού [19].  
 Ενσωµατώνει τη φιλοσοφία του κονστρουξιονισµού (constructionism) του Papert [17], [20].  
 Έχει ένα ευρύ φάσµα υποστήριξης των δασκάλων.  



4. Η διδασκαλία προγραµµατίζεται µέσω της ανάθεσης εργασιών σε οµάδες των δύο µε τρεις 
εκπαιδευοµένους (βλέπε και σχετική παρατήρηση Εκπαίδευση του εκπαιδευτικού της 
Επιστήµης και της Τεχνολογίας, σηµείο 3). 

5. Το περίγραµµα ύλης παρουσιάζεται στον Πίνακα Ι - Περίγραµµα ύλης. ∆ιαιρείται σε δύο 
µέρη µε διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του 1ου µέρους οι 
εκπαιδευόµενοι, αφού καθοδηγηθούν στο υλικό και τις λειτουργίες του, χρησιµοποιούν τον 
εξοπλισµό και το λογισµικό αυτοτελώς. ∆ιδάσκονται επίσης τη σχεδίαση και τον 
προγραµµατισµό απλών κατασκευών. Κατά το 2ο µέρος, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να 
σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν µόνοι τους (σε οµάδες δύο έως τριών ατόµων) ένα 
ροµπότ της επιλογής τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του µέρους η καθοδήγηση είναι 
ελάχιστη και έπειτα από συγκεκριµένες (τεχνικές) ερωτήσεις των εκπαιδευοµένων. 

6. Οι στόχοι του 1ου µέρους περιλαµβάνουν:  
 Χρήση και κατανόηση της τεχνολογίας,  
 Πρόβλεψη τεχνικών δυσκολιών,  
 Αναγνώριση απαραίτητων θεµελιωδών εννοιών,  
 Επιλογή τεχνολογίας για τη διδασκαλία,  
 Χρήση γνώσεων και κατανόησης της Τεχνολογίας της Πληροφορικής (από άλλα µαθήµατα) για 

τη σχεδίαση συστηµάτων πληροφορικής, και την αξιολόγηση και βελτίωση υπαρχόντων 
συστηµάτων,  

 ∆ιερεύνηση προβληµάτων µε µοντελοποίηση, µέτρηση, έλεγχο και διαδικασίες κατασκευής 
 Θεώρηση των περιορισµών των εργαλείων και των πηγών πληροφόρησης, και των 

αποτελεσµάτων που παρέχουν, συγκρίνοντας την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά 
τους µε άλλες µεθόδους εργασίας, 

 Συζήτηση ζητηµάτων κοινωνικών, οικονοµικών και ηθών που προκύπτουν  
 Χρήση συστηµάτων που ανταποκρίνονται σε αισθητήρες και κατανόηση της έννοιας της 

ανατροφοδότησης.  
7. Οι στόχοι του 2ου µέρους περιλαµβάνουν:  
 Χρήση εξοπλισµού και λογισµικού για τη µέτρηση και καταγραφή φυσικών µεταβλητών  
 ∆ιερεύνηση ενός συγκεκριµένου µοντέλου µε διάφορες µεταβλητές και δηµιουργία ιδίων 

µοντέλων για ανίχνευση δοµών και σχέσεων  
 Τροποποίηση των κανόνων και των δεδοµένων ενός µοντέλου και πρόβλεψη των αποτελεσµάτων 

τέτοιων αλλαγών  
 Αξιολόγηση ενός πλήρους προτύπου µε σύγκριση της συµπεριφοράς του µε στοιχεία από άλλες 

πηγές.  
8. Οι φοιτητές πρέπει να κρατούν φάκελο µε συµπληρωµένα φύλλα εργασίας και σηµειώσεις 
για την εργασία τους. Το µάθηµα περιλαµβάνει και δυο διαδικασίες αξιολόγησης.  

 
Πίνακας Ι - Περίγραµµα ύλης 

1ο ΜΕΡΟΣ 

1η εβδ. Εισαγωγή, 
Οµάδες 

2η εβδ. 

3η εβδ. 

Γνωριµία µε το 
Υλικό και το 
Λογισµικό 

Εννέα (9) δραστηριότητες για εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών στις 
σχετικές έννοιες της Ροµποτικής. Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό και στην 
αλγοριθµική λογική γίνετε µε τα παρακάτω βήµατα. 
• (προ)-προγραµµατισµένο ροµπότ, στόχος η εξοικείωση µε την ιδέα ότι 

µια σειρά εντολών οδηγεί σε συγκεκριµένες δράσεις, και αντίστροφα, η 
αναγνώριση ότι µια αλληλουχία δράσεων µπορεί να υλοποιηθεί µε σειρά 
εντολών 

• Προγραµµατιζόµενο ροµπότ, επαφή µε τις ‘λογικές ακολουθίες’ ως 
αλληλουχία απλών εκτελέσιµων βηµάτων. 

• Έξυπνο ροµπότ, εξοικείωση µε αρχές του προγραµµατισµού και 
συνθήκες ελέγχου. 

4η εβδ. 1ο  καθοδηγούµενο έργο  
(αυτοκίνητο – car) 

5η εβδ. 
2ο καθοδηγούµενο έργο 

(Το σπίτι µου - My 

Κάθε ένα από τα καθοδηγούµενα έργα περιέχει τέσσερα επίπεδα. 
Επίπεδο 1: Εισαγωγή στη Ροµποτική 
Επίπεδο 2: Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό 
Επίπεδο 3: Περισσότερος Προγραµµατισµός 



Home) 

6η εβδ. 3ο καθοδηγούµενο έργο 
(Ζουζούνι – Bug) 

7η εβδ. 
4ο καθοδηγούµενο έργο 

(Μικροσυσκευή – 
Gadget) 

Επίπεδο 4: ∆όµηση σύνθετων προγραµµάτων 
 

2ο PART 
8η- - 9η εβδ. 1ο Ανεξάρτητο Έργο 

10η- - 11η εβδ. 2ο Ανεξάρτητο Έργο 
∆υο µακράς διάρκειας έργα συνεργατικής δραστηριότητας 

12η εβδ. Αξιολόγηση Τελικός έλεγχος 
13η εβδ. Παρουσίαση Παρουσίαση Έργων 

 
Σχολιασµός. Η ροµποτική θεωρείται συνήθως αντικείµενο των µηχανικών. Η εκπαιδευτική 
ροµποτική έχει χρησιµοποιηθεί, µάλλον επιτυχώς, µε µαθητές σχολείων [21] [22]. Από όσο 
ξέρουµε είναι πρώτη φορά που σχεδιάζεται ως κανονικό προπτυχιακό µάθηµα για δασκάλους 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μια δοκιµαστική διδασκαλία που έγινε πριν από δυο χρόνια 
έδωσε ενθαρρυντικά στοιχεία και οδήγησε στον σχεδιασµό αυτού του µαθήµατος. Υπάρχουν 
όµως και κάποιοι περιορισµοί:  
 Για µια διδασκαλία σε µεγάλες οµάδες εκπαιδευοµένων δασκάλων απαιτούνται πολλά σετ 

αυξάνοντας το κόστος αγοράς των υλικών και τη συντήρηση τους.  
 Το µεγάλο πλήθος συγκεκριµένων µικρών εξαρτηµάτων αυξάνει το χρόνο οργάνωσης και 

διατήρησης.  
 Το υλικό υποστήριξης (εγχειρίδια, ιστοσελίδες...) είναι στα αγγλικά και δηµιουργεί πρόβληµα 

στους µη αγγλόφωνους. 
 Το µάθηµα σχεδιάζεται για να µεγιστοποιήσει την ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων 

µέσα σε µια κονστρουξιονιστική προσέγγιση. Αυτό σηµαίνει πως ο εκπαιδευόµενος πρέπει να 
αφιερώνει χρόνο για ανασκόπηση και περισυλλογή ειδικά κατά τη διάρκεια του 2ου µέρους όπου 
ο σπουδαστής πρέπει επίσης να πάρει πρωτοβουλίες. Αυτές οι αξιώσεις απαιτούν υψηλό βαθµό 
αυτό-πειθαρχίας, κάτι που δεν παρατηρείται σε όλους τους µαθητές.  

 Η συνεχής διαµορφωτική αξιολόγηση του  µαθήµατος είναι απαραίτητη.  
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