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Περίληψη
Συστήµατα ροµ̟οτικής έχουν αξιο̟οιηθεί τα τελευταία χρόνια µε µαθητές δευτεροβάθµιας στη
κατασκευή ̟οικίλων µοντέλων. Το ̟αιδαγωγικό ̟λαίσιο ̟ου στηρίζει την αξιο̟οίηση τους έχει τις ρίζες
του στον ε̟οικοδοµισµό. Ως εκ̟αιδευτικά εργαλεία µ̟ορούν α̟οτελεσµατικά να στηρίξουν
δραστηριότητες ̟ου οδηγούν στην ̟αραγωγή τελικών ̟ροϊόντων µέσα α̟ό συνεργατικά σχέδια
εργασίας τα ο̟οία έχουν διαθεµατικό χαρακτήρα. Στην εργασία αυτή ̟εριγράφεται η εµ̟ειρία ̟ου
α̟οκτήθηκε στα ̟λαίσια του οµίλου ροµ̟οτικής ̟ου λειτούργησε στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος
«Κοινότητες µάθησης µε τη χρήση ροµ̟οτικής» στο 1ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης το σχολικό έτος 20092010. Αναφέρονται στοιχεία ̟ου αφορούν στο σχεδιασµό της ̟αρέµβασης αυτής, στα εργαλεία ̟ου
αξιο̟οιήθηκαν, στα α̟οτελέσµατα της εργασίας των µαθητών καθώς και στα ̟ρώτα συµ̟εράσµατα
α̟ό την αξιολόγηση της ̟ροσ̟άθειας αυτής.
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Εισαγωγή
Η αξιο̟οίηση συστηµάτων ροµ̟οτικής σε σχολικό ̟εριβάλλον έχει αρκετές εφαρµογές τα
τελευταία χρόνια σε ̟οικίλα εκ̟αιδευτικά ̟εριβάλλοντα: σχολεία, οµίλους α̟ογευµατινής
α̟ασχόλησης, κέντρα α̟ασχόλησης νέων κλ̟. Ως εκ̟αιδευτικά εργαλεία έχουν
̟αροµοιαστεί µε τα χαρακτηριστικά ενός δωµατίου ̟ου έχει ‘χαµηλό δά̟εδο, ψηλό ταβάνι
και είναι ευρύχωρο’ (‘low floor, high ceiling and wide walls’). Είναι δηλαδή εργαλεία τα
ο̟οία εύκολα γίνονται ̟ροσιτά σε αρχάριους ενώ ταυτόχρονα είναι εµ̟λουτισµένα µε
̟ολλές δυνατότητες τις ο̟οίες µ̟ορεί να χρησιµο̟οιήσει εξίσου α̟οτελεσµατικά και ένας
ειδικός. Στο ̟αρα̟άνω χαρακτηρισµός συµβάλει ε̟ίσης σηµαντικά και το γεγονός ότι τα
εργαλεία αυτά είναι κατάλληλα για την υλο̟οίηση ̟οικίλων ιδεών (Resnick & Silverman
2005).
Η εκ̟αιδευτική αξιο̟οίησή τους µ̟ορεί να γίνει µέσα α̟ό το ̟αιδαγωγικό ̟λαίσιο ̟ου
διαµορφώνει ο ε̟οικοδοµισµός, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αξιο̟οίηση του
κοινωνικού χαρακτήρα της µάθησης. Ειδικότερα, στον ε̟οικοδοµισµό, η µάθηση
̟εριγράφεται ως µια ενεργή διαδικασία κατά την ο̟οία οι µαθητές µέσα α̟ό την
αλληλε̟ίδραση µε το ̟εριβάλλον τους (φυσικό και κοινωνικό) εκφράζουν τις ιδέες τους,
ελέγχουν την ορθότητα των ερµηνευτικών σχηµάτων ̟ου χρησιµο̟οιούν, τρο̟ο̟οιούν και
εξελίσσουν τα νοητικά τους µοντέλα. Ε̟οµένως οι µαθητές ωφελούνται ̟ολλα̟λά όταν
εµ̟λέκονται ενεργά σε οµαδοσυνεργατικές εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες ̟ου
̟εριλαµβάνουν το σχεδιασµός και την υλο̟οίηση κατασκευών οι ο̟οίες έχουν νόηµα για
αυτούς.
ου
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Το ̟ρόγραµµα «Κοινότητες µάθησης µε τη χρήση ροµ̟οτικής» είναι µία σύµ̟ραξη
φορέων α̟ό την Ελλάδα και την Κύ̟ρο ̟ου α̟οσκο̟εί στην εγκαθίδρυση ε̟ικοινωνίας και
στη δηµιουργική συνεργασία ανάµεσα σε σχολεία, ̟ανε̟ιστήµια και διοικητικούς φορείς
της εκ̟αίδευσης µε στόχο την ανά̟τυξη και εφαρµογή εκ̟αιδευτικών δραστηριοτήτων ̟ου
εµ̟λέκουν εργαλεία εκ̟αιδευτικής ροµ̟οτικής. Στόχος του ̟ρογράµµατος είναι η:

•

∆ιαµόρφωση µεθοδολογικού ̟λαισίου για την εισαγωγή της ροµ̟οτικής σε
σχολικό ̟εριβάλλον δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ,

•

∆ηµιουργία κοινοτήτων µάθησης για εκ̟αιδευτικούς, ερευνητές και µαθητές οι
ο̟οίες µ̟ορούν να υ̟οστηρίξουν ̟αιδαγωγικά την εισαγωγή µίας τέτοιας
καινοτοµίας.
Στην εργασία αυτή θα αναφερθούµε στο ̟ρώτο χρόνο λειτουργίας του ̟ρογράµµατος
και ειδικότερα στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο οργανώθηκε και λειτούργησε η κοινότητα των
µαθητών στο 1ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης, τα α̟οτελέσµατα της εργασίας των µαθητών
καθώς και στοιχεία α̟ό την ενδιάµεση αξιολόγηση του ̟ρογράµµατος.

Μεθοδολογικά στοιχεία οργάνωσης του ομίλου ρομποτικής
Η αναζήτηση κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών οι ο̟οίες µ̟ορούν να υ̟ηρετήσουν
α̟οτελεσµατικά τη ένταξη συστηµάτων ροµ̟οτικής στα ̟λαίσια του ε̟οικοδοµισµού
α̟οτέλεσε και α̟οτελεί αντικείµενο ερευνητικών εργασιών (Turbak & Berg., 2002, Resnick,
1991, Goldman et. al., 2004). Κοινά χαρακτηριστικά τα ο̟οία καταγράφονται στη
αρθρογραφία αφορούν στο ̟εριεχόµενο της µάθησης, στην οργάνωση της διδακτικής
̟ράξης, στο ρόλο του µαθητή και στη συνεργασία. Ειδικότερα:
Α) Το ̟εριεχόµενο της µάθησης στον ε̟οικοδοµισµό οφείλει να είναι αυθεντικό δηλαδή
τα θέµατα ̟ου δια̟ραγµατεύεται να είναι κοντά στην καθηµερινότητα των µαθητών ή να
αντιστοιχούν σε διαδικασίες ̟ου συµβαίνουν στον ̟ραγµατικό κόσµο. Αυθεντικό µ̟ορεί να
χαρακτηριστεί ε̟ίσης και το θέµα το ο̟οίο ενδιαφέρει άµεσα τους µαθητές. Στην ̟ερί̟τωση
του οµίλου στο ̟ρόγραµµα «Κοινότητες µάθησης µε τη χρήση ροµ̟οτικής» οι µαθητές
κλίθηκαν να ερευνήσουν, να ε̟ιλέξουν και να διαµορφώσουν τη βασική ιδέα της
κατασκευής ̟ου θα υλο̟οιούσαν κατά την διάρκεια των εργασιών του οµίλου αυτού στην
οµάδα τους.
Β) Η κατασκευή και ο ̟ρογραµµατισµός των ροµ̟ότ διαµορφώνουν ένα µαθησιακό
̟εριβάλλον έντονα διαδραστικό. Ο µαθητής µέσα α̟ό την αλληλε̟ίδραση µε τα φυσικά
µοντέλα, τον ̟ειραµατισµό και την ̟αρατήρηση εµ̟λέκεται ενεργά σε νοητικές διεργασίες
ό̟ως η διατύ̟ωση ερωτήσεων, η αναζήτηση µοτίβων, η ε̟ιλογή στρατηγικών και η
διατύ̟ωση συµ̟ερασµάτων. Στην ̟ερί̟τωση του συγκεκριµένου οµίλου η δραστηριότητα
των µαθητών δοµήθηκε γύρω α̟ό την ̟ραγµατο̟οίηση ενός τελικού ̟ροϊόντος (project). Η
κατασκευή είναι στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση το όχηµα µέσα α̟ό το ο̟οίο συντελείται η
µάθηση. Οι εµ̟ειρίες, οι γνώσεις και οι ανάγκες του µαθητή εκφράζονται µέσα α̟ό την
κατασκευή (Resnick & Ocko, 1991). Οι ανάγκες του έργου είναι η αφορµή για τον έλεγχο
ιδεών και την ανάδειξη νέων ενώ η υλο̟οίηση της κατασκευής α̟οτελεί το ̟εδίο στο ο̟οίο
αξιο̟οιούνται αυτές οι ιδέες και α̟οκτούν ̟εριεχόµενο. Η κατασκευή είναι το εργαλείο
µέσα α̟ό το ο̟οίο οι ιδέες οργανώνονται και α̟οκτούν ̟εριεχόµενο και σύνδεση µε τον
υ̟όλοι̟ο φυσικό κόσµο.
Γ) Η ε̟ιλογή του ̟εριεχοµένου της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας, ο ρυθµός µάθησης, η
αξιολόγηση, είναι µερικές α̟ό τις όψεις της διδασκαλίας στις ο̟οίες ο µαθητής συµµετέχει
ενεργά στα ̟λαίσια του ε̟οικοδοµισµού διαµορφώνοντας ένα µαθητοκεντρικό ̟εριβάλλον.
Σε ένα τέτοιο ̟εριβάλλον ο εκ̟αιδευτικός ̟αίρνει το ρόλο του εµψυχωτή. Ο εκ̟αιδευτικός
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είναι αυτός ̟ου καθοδηγεί, διαµορφώνει το ̟λαίσιο µέσα στο ο̟οίο συµβαίνει η µαθησιακή
διαδικασία, διευκολύνει τη δια̟ραγµάτευση και το διάλογο, µοντελο̟οιεί τις διαδικασίες
και τα φαινόµενα (modeling), ̟αρέχει συστηµατική υ̟οστήριξη στην ανά̟τυξη δεξιοτήτων
(tutoring) και συστηµατική ανατροφοδότηση (Jonassen, 1999). Στη ̟ερί̟τωση του
συγκεκριµένου οµίλου σχεδιάσαµε µία ακολουθία διδακτικών ενεργειών οι ο̟οίες
οδήγησαν στην εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων. Αρχικά οι βασικές έννοιες
̟αρουσιάζονταν α̟ό τον εκ̟αιδευτικό στην ολοµέλεια της τάξης και στην συνέχεια οι
µαθητές σε µικρές οµάδες καλούνταν να τις αξιο̟οιήσουν σε α̟λά έργα. Τα α̟οτελέσµατα
αυτής της εργασίας ̟αρουσιάζονταν στην ολοµέλεια της τάξης έτσι ώστε κάθε οµάδα να
µ̟ορεί να αξιολογήσει το βαθµό στον ο̟οίο έχει κατακτήσει συγκριµένες δεξιότητες. Στη
συνέχεια οι ίδιες έννοιες και δεξιότητες εφαρµόζονταν σε συνθετότερα ̟ροβλήµατα τα
ο̟οία οι οµάδες ̟ροσέγγιζαν ̟ειραµατικά. Νέες έννοιες και δεξιότητες ̟αρουσιάζονταν
α̟ό τον εκ̟αιδευτικό σε κάθε οµάδα ξεχωριστά όταν διατυ̟ωνόταν αντίστοιχο αίτηµα.
Κύριο εργαλείο στην καθοδήγηση ̟ου ̟αρείχε ο εκ̟αιδευτικός ήταν η ερώτηση καθώς και η
ε̟ισήµανση σηµαντικών στοιχείων ̟ου ̟ροέκυ̟ταν α̟ό τον ̟ειραµατισµό και την
̟αρατήρηση της συµ̟εριφορά του ροµ̟ότ. Οι ̟αρουσιάσεις των οµάδων ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνταν όταν ολοκληρωνόταν η λύση κάθε ̟ροβλήµατος οδηγούσαν στην
εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων µέσα α̟ό τις εφαρµογές ̟ου ̟αρουσιάζονταν
εµ̟λουτίζοντας έτσι την εµ̟ειρία όλων των µαθητών της τάξης. Οι ̟αρουσιάσεις
αξιο̟οιήθηκαν ε̟ίσης και ως εργαλεία ̟αρακολούθησης της εξέλιξης της εργασίας κάθε
οµάδας αλλά και σαν εργαλεία ανατροφοδότησης
∆) Η συνεργασία στα ̟λαίσια της µικρής οµάδας αλλά και στην ολοµέλεια α̟οτελεί µια
ακόµα σηµαντική διάσταση της µάθησης. Η ̟ροσω̟ική αλληλε̟ίδραση µε τα υ̟όλοι̟α
µέλη της οµάδας α̟οτελεί το χώρο στον ο̟οίο δοκιµάζεται η αλήθεια µίας ιδέας. Μέσα α̟ό
αυτήν ο µαθητής α̟οκτά ε̟ίγνωση των διαδικασιών ̟ου εκτελεί και των ιδεών ̟ου
καθορίζουν τις ε̟ιλογές του. Η οµάδα α̟οτελεί το λειτουργικό χώρο ό̟ου α̟ό κοινού
διαµορφώνονται ιδέες. Η γνώση, ε̟οµένως µ̟ορεί να θεωρηθεί ως το α̟οτέλεσµα της
κοινωνικής δια̟ραγµάτευσης (Savery & Duffy, 1995). Στην ̟ερί̟τωση του ̟ρογράµµατος
αυτού η συνεργασία αξιο̟οιήθηκε µε τρεις διαφορετικούς τρό̟ους. Όλες οι δραστηριότητες
̟ραγµατο̟οιούνταν σε οµάδες των δύο, τριών ή τεσσάρων ατόµων οι ο̟οίες είχαν ̟ροέλθει
α̟ό αρχική ̟ρόταση του εκ̟αιδευτικού αλλά στη συνέχεια αξιολογήθηκαν µε βάση την
̟οιότητα της συνεργασίας και τρο̟ο̟οιήθηκαν. Οι οµάδες ̟αρουσίαζαν τις εργασίες στην
ολοµέλεια και ζητούσαν ανατροφοδότηση σε συγκεκριµένους ̟ροβληµατισµούς. Τέλος οι
εργασίες των µαθητών δηµοσιεύονταν στο διαδίκτυο, στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος
(http://www.learningwithrobotics. blogspot.com/) και σχολιάζονταν α̟ό άλλους µαθητές
του σχολείου ή ε̟ισκέ̟τες του ιστότο̟ου. Παρόµοια λειτουργία µε τον ιστότο̟ο είχαν και
οι ανοιχτές ̟αρουσιάσεις των εργασιών των µαθητών στα ̟λαίσια εκδηλώσεων ̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκαν στα δύο σχολεία ̟ου συµµετέχουν στο ̟ρόγραµµα και ό̟ου οι
µαθητές συζήτησαν και έλαβαν σχόλια για τις εργασίες τους α̟ό άλλους µαθητές και
εκ̟αιδευτικούς.
Τα ̟αρα̟άνω µεθοδολογικά στοιχεία ̟ου αξιο̟οιήθηκαν για την υ̟οστήριξη του
συγκριµένου οµίλου ροµ̟οτικής α̟οσκο̟ούσαν στην δηµιουργία µιας ‘κοινότητας
µάθησης’ µαθητών η ο̟οία θα µ̟ορούσε α̟οτελεσµατικά να στηρίξει την εργασία των
µελών της ̟ου στην συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση ήταν η κατασκευή και ο ̟ρογραµµατισµός
ροµ̟οτικών κατασκευών.
Ο όρος ‘κοινότητα µάθησης’ ̟εριγράφει µία οµάδα ανθρώ̟ων οι ο̟οίοι µοιράζονται
κοινά ενδιαφέροντα και συνεργάζονται α̟ό κοινού στην ̟αραγωγή συγκριµένων έργων τα
ο̟οία α̟οσκο̟ούν στη µάθηση. Η λειτουργία µίας τέτοιας κοινότητας ̟ροϋ̟οθέτει ̟έρα
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α̟ό την ενεργο̟οίηση των µελών της γύρω α̟ό ένα κοινό στόχο, την δέσµευση των µελών
της κοινότητας για συµµετοχή, την εµ̟ιστοσύνη και το ενδιαφέρον για εξέλιξη της εργασίας
όλων των µελών της. Η συµµετοχή στην κοινότητα ̟ροσφέρει την ε̟ικοινωνία, την
ανταλλαγή ιδεών, την α̟ό κοινού αξιο̟οίηση της εµ̟ειρίας και γνώσης ̟ου τα µέλη της
κοινότητας έχουν συσσωρεύσει.
Η λειτουργία µιας τέτοια κοινότητας µε µαθητές ̟ροϋ̟οθέτει την καλλιέργεια
κουλτούρας ανταλλαγής ανάµεσα στα µέλη της οµάδας και τη δηµιουργία ενός
̟εριβάλλοντος αλληλοϋ̟οστήριξης για την ε̟ίτευξη ενός κοινού σκο̟ού. Ένα ̟ρώτο βήµα
̟ρος την κατεύθυνση δηµιουργίας της κοινότητας είναι η οργάνωσή της σε µικρότερες
οµάδες των ο̟οίων τα µέλη συνεργάζονται στενά στην υλο̟οίηση ενός έργου. Στα ̟λαίσια
της µικρής οµάδας οι µαθητές µαθαίνουν να συµµετέχουν, να συνεργάζονται και να
αλληλε̟ιδρούν δηµιουργικά ̟ροετοιµάζοντάς τους έτσι για την συµµετοχή στην
µεγαλύτερη οµάδα. Η υιοθέτηση ε̟ίσης ενός κοινού στόχου ό̟ως στην ̟ερί̟τωση µας ήταν
η ̟ραγµατο̟οίηση ανοιχτών εκδηλώσεων για την ̟αρουσίαση των εργασιών των µαθητών
ενισχύει το αίσθηµα της κοινότητας και οδηγεί στην ενεργή αλληλοϋ̟οστήριξη των µελών
της οµάδας. Η συχνή έκθεση των µαθητών µέσα α̟ό τις ̟αρουσιάσεις της εργασίας τους
καλλιέργησε κλίµα εµ̟ιστοσύνης και ανταλλαγής ιδεών.

Το πρόγραμμα «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής»
Στο ̟ρόγραµµα αυτό συµµετέχουν έξι συνολικά φορείς της εκ̟αίδευσης α̟ό την Ελλάδα
και την Κύ̟ρο µε διακριτό ρόλο ο καθένας. Ειδικότερα α̟ό την ελλαδική ̟λευρά στο
̟ρόγραµµα συµµετέχουν: (α) η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Β’ Αθήνας η ο̟οία
έχει την ευθύνη για τα οργανωτικά ζητήµατα του ̟ρογράµµατος καθώς και για το διάδοση
των α̟οτελεσµάτων του ̟ρογράµµατος στην ευρύτερη εκ̟αιδευτική κοινότητα, (β) το
Τµήµα Πληροφορικής και Τηλε̟ικοινωνιών ̟ου συνεργάζεται στο σχεδιασµό και την
υλο̟οίηση του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος καθώς και στη δηµιουργία και διατήρηση των
δικτυακών µέσων ε̟ικοινωνίας και δηµοσιο̟οίησης του ̟ρογράµµατος, (γ) το 1ο Γυµνάσιο
Μεταµόρφωσης ̟ου έχει την ευθύνη της υλο̟οίησης του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος και
της δηµοσιο̟οίησης των α̟οτελεσµάτων της εργασίας των µαθητών.
Με ανάλογες αρµοδιότητες α̟ό την κυ̟ριακή ̟λευρά συµµετέχουν η ∆ιεύθυνση Μέσης
Εκ̟αίδευσης Λευκωσίας, το Τµήµα Ε̟ιστηµών της Αγωγής του Πανε̟ιστήµιου της Κύ̟ρου
και το Γυµνάσιο του Αγίου Βασιλείου της Λευκωσίας. Το ̟ρόγραµµα διανύει τον ̟ρώτο
χρόνο ζωής του και οι δραστηριότητες του θα ολοκληρωθούν στον Ιούλιο του 2011. Μέχρι
σήµερα έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί µία σειρά α̟ό δραστηριότητες οι ο̟οίες υ̟οστηρίζουν
τους εκ̟αιδευτικούς και τους ερευνητές ̟ου συµµετέχουν στο ̟ρόγραµµα στη δηµιουργία
µία κοινότητας. Στις δραστηριότητες ̟εριλαµβάνονται: (α) η διερεύνηση των αναγκών των
εκ̟αιδευτικών των σχολείων ̟ου συµµετέχουν στο ̟ρόγραµµα. (β) η ̟ραγµατο̟οίηση
σεµιναρίου ε̟ιµόρφωσης των εκ̟αιδευτικών ̟ου συµµετέχουν στη χρήση ροµ̟οτικών
κατασκευών και η εγκαθίδρυση ε̟ικοινωνίας, (γ) η ανά̟τυξη κοινού µεθοδολογικού
̟λαισίου εκ̟αιδευτικής αξιο̟οίησης της ροµ̟οτικής (δ) η λειτουργία δικτυακού τό̟ου ̟ου
̟αρέχει δυνατότητες ανάρτηση υλικού, σύγχρονης και ασύγχρονης συνοµιλίας.
Η υλο̟οίηση των εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων έγινε στα σχολεία µε την µορφή οµίλων
̟ου α̟ασχολούν τους µαθητές σε ώρες εκτός αναλυτικού ̟ρογράµµατος. Στο 1ο Γυµνάσιο
Μεταµόρφωσης ο όµιλος λειτούργησε το ∆εκέµβρη του 2009 και σε αυτόν συµµετείχαν
εθελοντικά µαθητές όλων των τάξεων του Γυµνασίου. Αρχικά ζητήθηκε α̟ό τους µαθητές να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το ̟ρόγραµµα και στη συνέχεια έγινε κλήρωση µε
κριτήρια ηλικίας και φύλου. Τελικά ε̟ιλέχθηκαν 23 µαθητές α̟ό 50 ̟ερί̟ου ̟ου
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εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Οι είκοσι α̟ό αυτούς ̟αρακολούθησαν συστηµατικά και
ολοκλήρωσαν µε ε̟ιτυχία τις εργασίες του ̟ρώτου χρόνου. Η σύνθεση της οµάδας ήταν 4
κορίτσια και 19 αγόρια, 4 µαθητές Α Γυµνασίου, 6 Γ Γυµνασίου 13 Β Γυµνασίου.
Το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα οργανώθηκε σε τρείς φάσεις α̟ό τις ο̟οίες οι δύο
υλο̟οιήθηκαν στο ̟ρώτο χρόνο και η τρίτη θα ̟ραγµατο̟οιηθεί το δεύτερο χρόνο του
̟ρογράµµατος. Η ̟ρώτη φάση α̟οσκο̟ούσε στη βασική κατάρτιση δηλαδή στη α̟όκτηση
βασικών δεξιοτήτων κατασκευής και ̟ρογραµµατισµού ροµ̟οτικών κατασκευών, η δεύτερη
α̟οσκο̟ούσε στην ανά̟τυξη συνθετικών εργασιών µε τη αξιο̟οίηση συγκεκριµένων
̟αραδειγµάτων ενώ η τρίτη α̟οσκο̟εί στην ανά̟τυξη ̟ρωτότυ̟ων εργασιών. Στη
διάρκεια του ̟ρώτου χρόνου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν δέκα τρίωρες συναντήσεις α̟ό τις ο̟οίες
οι 4 αφιερώθηκαν στη βασική κατάρτιση σε θέµατα κατασκευής και ̟ρογραµµατισµού και
οι 6 στην ανά̟τυξη των έργων των οµάδων και στην τεκµηρίωση τους. Μέσα στις δράσεις
του οµίλου ήταν η ̟ραγµατο̟οίηση ανοιχτών ̟αρουσιάσεων των εργασιών του στις
κοινότητες των δύο σχολείων στην Ελλάδα και στην Κύ̟ρο καθώς και η δηµοσιο̟οίηση
τους στο διαδίκτυο.
Τα δεδοµένα ̟ου συλλέχθηκαν ήταν οι βιντεοσκο̟ηµένες ̟αρουσιάσεις των οµάδων στο
τέλος κάθε συνάντησης, οι κατασκευές και τα ̟ρογράµµατα ̟ου κατατέθηκαν, οι συζητήσεις
αξιολόγησης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν σε ολοµέλεια, οι ατοµικές συνεντεύξεις και τα
ατοµικά ερωτηµατολόγια ̟ου α̟άντησαν οι µαθητές.

Εργασίες των ομάδων
Τα θέµατα ̟ου ε̟έλεξαν να υλο̟οιήσουν οι µαθητές σχετίζονται µε ̟αιχνίδια (ό̟ως είναι
το ροµ̟ότ ̟ου χτυ̟ά στόχους, το mini golf), µε µοντέλα ζώων (µία αράχνη, ένας σκύλος) µε
εργαλεία (µία κιθάρα, ένας NXT writer). Οι ιδέες έχουν διαφορετική αφετηρία: άλλοτε είναι
αντιγραφή ενός έτοιµου ̟αραδείγµατος (κιθάρα, ροµ̟ότ ̟ου χτυ̟ά στόχους, σκύλος) ενώ
άλλοτε αξιο̟οιούν µία αρχική ιδέα (mini golf, αράχνη, NXT writer). Το τελικό α̟οτέλεσµα
σε κάθε ̟ερί̟τωση έχει την δική τους ταυτότητα. Αναλυτικότερα οι εργασίες των οµάδων
στο τέλος του ̟ρώτου χρόνου ήταν οι ̟αρακάτω:
X-robot: Η οµάδα αυτή ε̟έλεξε µέσα α̟ό ̟αραδείγµατα ̟ου εντό̟ισε στο διαδίκτυο την
κατασκευή ενός ροµ̟ότ ̟ου θα γράφει γράµµατα της αλφαβήτου. Τόσο το σχέδιο όσο και ο
̟ρογραµµατισµός ήταν ̟ρωτότυ̟α και στηρίχθηκαν στους ̟ειραµατισµούς της οµάδας. Η
οµάδα κατάφερε να κατασκευάσει δύο γράµµατα το Κ και το Ε µέσα στο χρόνο των
συναντήσεων. Προκλήσεις ̟ου συνάντησαν οι µαθητές αυτής της οµάδας ήταν η διατήρηση
του µαρκαδόρου σε µία συγκεκριµένη θέση καθώς και η λύση ̟ροβληµάτων γεωµετρίας για
το σχεδιασµό των γραµµάτων. Ακολούθησαν κυρίως ̟ειραµατική ̟ροσέγγιση στον
̟ρογραµµατισµό.
Transformer: Η οµάδα αυτή αξιο̟οίησε µία ιδέα: την ενεργο̟οίηση ενός κινητήρα
ανάλογα µε το χρώµα της µ̟άλας ̟ου ανίχνευε. Η ιδέα µετεξελίχτηκε σε µία µηχανή, η
ο̟οία χτυ̟ούσε µ̟άλες µε διαφορετική ισχύ ανάλογα µε το χρώµα της µ̟άλας και τελικά η
µηχανή αυτή εντάχθηκε σε δύο ̟αιχνίδια το mini golf και το bowling στην ο̟οία η ένταση
του κινητήρα αλλάζει µε δυναµικό τρό̟ο. Η µεγαλύτερη ̟ρόκληση ήταν να οργανώσουν
την ιδέα τους σε µια κατασκευή ̟ου να έχει κά̟οια λειτουργικότητα. ∆οκίµασαν ̟ολλές
λύσεις και αξιο̟οίησαν ιδέες ̟ου είδαν να λειτουργούν σε άλλες οµάδες.
WALL-E: Η οµάδα αυτή υλο̟οίησε µια ηλεκτρική κιθάρα, κατασκευή ̟ου εντό̟ισε στο
διαδίκτυο και την ̟ρογραµµάτισε µε το δικό της τρό̟ο αξιο̟οιώντας βέβαια κά̟οιες ιδέες
̟ου βρήκε έτοιµες. Οι κυριότερη ̟ρόκληση ήταν ο ̟ρογραµµατισµός αυτής της κατασκευής
η ο̟οία ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής σε όλους.
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Terminator: Η οµάδα αυτή κατασκεύασε µια αράχνη σε σχέδια δικά της. Ο
̟ρογραµµατισµός του µοντέλου αυτού στηρίχθηκε στην συµ̟εριφορά ̟ου θα είχε ένα
̟ραγµατικό έντοµο: κίνηση όταν υ̟άρχει φως και στάση στο σκοτάδι, στροφές ανάλογα µε
το είδος των εµ̟οδίων ̟ου συναντά κλ̟.. Οι µαθητές αξιο̟οίησαν ̟ολλούς αισθητήρες και
κατασκεύασαν ένα ιδιαίτερα σύνθετο ̟ρόγραµµα.
P2KG2: Η οµάδα αυτή κατασκεύασε ένα ροµ̟ότ ̟ου εντο̟ίζει στόχους οι ο̟οίοι
βρίσκονται σε κά̟οια συγκεκριµένη ̟εριοχή γύρω α̟ό το ροµ̟ότ, ̟αίρνει θέση σε
συγκριµένη α̟όσταση και χτυ̟ά στο κέντρο του στόχου. Η εργασία αυτή στηρίχθηκε σε
έτοιµο ̟αράδειγµα το ο̟οίο τρο̟ο̟οιήσαν οι µαθητές έτσι ώστε να µ̟ορεί να εντο̟ίζει
µικρές φιγούρες.
Lolipop: Κατασκεύασαν ένα µικρό σκυλάκι το ο̟οίο και ̟ρογραµµάτισαν δίνοντας του
φυσικές συµ̟εριφορές: µυρίζει κάτι και α̟οµακρύνεται, κυνηγάει την ουρά του, ακολουθεί
το αφεντικό του.

Οι απόψεις των μαθητών
Η συµµετοχή των µαθητών, η εκ̟αιδευτική διαδικασία, τα τελικά ̟ροϊόντα της εργασίας, η
συνεργασία και η ε̟ικοινωνία αξιολογήθηκαν µε ερωτηµατολόγιο. Οι µαθητές
συµ̟λήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ανώνυµα και ατοµικά χρησιµο̟οιώντας µια κλίµακα
α̟ό το 1 (δεν συµφωνώ καθόλου) –µέχρι το 5 (συµφωνώ ̟άρα ̟ολύ). Μία ̟ρώτη
ε̟εξεργασία αυτών των στοιχείων µας ε̟ιτρέ̟ει να ̟εριγράψουµε κά̟οιες ̟τυχές της
διαδικασίας έτσι ό̟ως τις αντιλαµβάνονταν οι µαθητές.
Οι µαθητές ̟ου ε̟έλεξαν να συµµετέχουν είχαν αυξηµένο ενδιαφέρον για το θέµα της
ροµ̟οτικής (4,60), ενδιαφέρονταν να συνεργαστούν µε άλλους µαθητές και να
ε̟ικοινωνήσουν (4,42). Κυριότερο κίνητρο συµµετοχής ήταν να µάθουν νέα ̟ράγµατα
(4,65) . Ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουν καλά στην κατασκευή
(2,90) και τον ̟ρογραµµατισµό του ροµ̟ότ (3,30).
Ως ̟ρος την εκ̟αιδευτική διαδικασία οι µαθητές ̟ου συµµετείχαν βρήκαν ̟άρα ̟ολύ
ενδιαφέροντα τα θέµατα (4,50) µε τα ο̟οία ασχολήθηκαν και τις εργασίες ̟ου τους
ανατέθηκαν και συνολικά το ̟εριεχόµενου του σεµιναρίου (4,80). Ο ρόλος τους στην οµάδα
χαρακτηρίζεται α̟ό τους ίδιους ως ενεργητικός: συµµετείχαν στην ε̟ιλογή του θέµατος
(4,55), αναζητούσαν λύση στα ̟ροβλήµατα ̟ου ̟αρουσιάζονταν (4,50), ήταν σηµαντικό για
αυτούς να ολοκληρώσουν την εργασία τους (4,30), ̟αρακολουθούσαν όλες τις εργασίες της
οµάδας τους (4,11), αισθάνονταν υ̟εύθυνοι για την εξέλιξη της εργασίας τους (3,45). Το
τελικό ̟ροϊόν ̟ου κατασκεύασαν τους εκφράζει σε ικανο̟οιητικό βαθµό (3,63) και είναι
ικανο̟οιηµένοι α̟ό το τελικό α̟οτέλεσµα (4,15).
Υ̟οστήριξη στην εργασία τους αναζήτησαν κυρίως α̟ό τους εκ̟αιδευτικούς ̟ου
υ̟οστήριξαν τον όµιλο (4,80), έµαθαν ̟ράγµατα α̟ό τις άλλες οµάδες (3,60), έµαθαν α̟ό
την αλληλε̟ίδραση µε τα άλλα µέλη της οµάδας τους (3,55), αλλά ̟ολύ λίγο αναζήτησαν
βοήθεια σε άλλη οµάδα (2,35).
Για την εξέλιξη της εργασίας τους βοηθήθηκαν α̟ό τις ̟αρουσιάσεις ̟ου έκαναν οι ίδιοι
στο να αναγνωρίσουν τις αδυναµίες της κατασκευής τους (3,60) και ̟ήραν ιδέες α̟ό τα
σχόλια των υ̟ολοί̟ων (3,10). Πήραν ιδέες ε̟ίσης για την εξέλιξη της εργασίας τους α̟ό το
διαδίκτυο (3,80), αλλά ̟ολύ λίγο βοηθήθηκαν α̟ό τις ̟αρουσιάσεις των άλλων οµάδων στο
σκο̟ό αυτό (1,75).
Ως ̟ρος την λειτουργία της κοινότητας οι µαθητές µοιράζονται ένα κοινό στόχο µε τα
µέλη της οµάδα τους (4,30), µε τους υ̟όλοι̟ους µαθητές του οµίλου (4,45) και µε τους
µαθητές του κυ̟ριακού σχολείου (4,40). Προσδοκούν να έχουν µία καλή ̟αρουσίαση της
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εργασίας τους (4,45), ό̟ως ε̟ίσης αναµένουν α̟οδοχή και εκτίµηση της εργασίας τους α̟ό
τους υ̟όλοι̟ους (4,85). Μοιράζονται µε τα υ̟όλοι̟α µέλη της οµάδας τις ιδέες τους (3,90),
εξηγούσαν στους υ̟όλοι̟ους (4) , και έµαθαν και α̟ό τους άλλους (3,55).
Ως ̟ρος τη συνεργασία λίγοι µαθητές ̟ροτιµούν να δουλεύουν ατοµικά (1,94). Η
συµµετοχή όλων των µελών της οµάδας κρίνεται ισότιµη σε ̟οσοστό ̟ερί̟ου 60% (3,55) . Η
συµµετοχή στην οµάδα είναι ενεργητική (4,11) και έχουν την α̟οδοχή των υ̟όλοι̟ων
µελών της οµάδας (4,25). Κά̟οιοι θεωρούν τη συµµετοχή τους µεγαλύτερη σε σχέση µε τους
υ̟όλοι̟ους (3,05).
Τέλος είναι ικανο̟οιηµένοι α̟ό την δική τους συµµετοχή στον όµιλο (4,20) και
σκο̟εύουν να συνεχίσουν την ε̟όµενη χρονιά. Α̟έκτησαν µεγαλύτερη αυτο̟ε̟οίθηση για
την ικανότητα τους να χειρίζονται τα υλικά και το λογισµικό της ροµ̟οτικής (4,05).

Συμπεράσματα
Έχοντας σαν αφετηρία την ά̟οψη ότι το σύγχρονο σχολείο δεν µ̟ορεί ̟αρά να είναι ένας
οργανισµός ανοιχτός στην κοινωνία και κοντά στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των
µαθητών του σχεδιάσαµε ένα ̟ρόγραµµα εκ̟αιδευτικής ροµ̟οτικής µε τη βοήθεια
εκ̟αιδευτικών, ερευνητών και εκ̟ροσώ̟ων της διοίκηση της εκ̟αίδευσης. Αφετηρία του
̟ρογράµµατος αυτού ήταν η ε̟ιµόρφωση, η ε̟ικοινωνία και η υ̟οστήριξη των
εκ̟αιδευτικών ̟ου εµ̟λέκονταν σε αυτό, µέσω συναντήσεων ̟ρόσω̟ο µε ̟ρόσω̟ο αλλά
και µέσω δικτυακών τεχνολογιών ε̟ικοινωνίας.
Κύριος στόχος αυτού του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος ήταν η ανά̟τυξη µιας
κοινότητας µάθησης µεταξύ εκ̟αιδευτικών και µαθητών των δύο σχολείων. Μεθοδολογικά
ο στόχο υ̟οστηρίχθηκε µε την ανά̟τυξη συνεργασίας ανάµεσα στους εκ̟αιδευτικούς, την
α̟ό κοινού ανά̟τυξη ενός µεθοδολογικού ̟λαισίου εφαρµογής της ροµ̟οτικής σε µαθητές
δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, τη δικτυακή ε̟ικοινωνία των µαθητών των δύο σχολείων
κατά την διάρκεια της εργασίας των οµίλων και την κοινή συµµετοχή των µαθητών των δύο
σχολείων σε εκδηλώσεις ̟αρουσίασης των τελικών ̟ροϊόντων της εργασίας τους.
Η δουλειά του οµίλου στο 1ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης στηρίχθηκε στην σταδιακή
υ̟οστήριξη, στην συνεργασία και στην ανά̟τυξη τελικών ̟ροϊόντων. Τόσο η ε̟ιλογή των
θεµάτων όσο και η οργάνωση της εργασίας των µαθητών ήταν ευθύνη των µαθητών της
οµάδας. Ο ρόλος των εκ̟αιδευτικών ήταν υ̟οστηρικτικός, διευκόλυναν το διάλογο, όριζαν
το ̟λαίσιο και καθοδηγούσαν στην α̟όκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων.
Η εφαρµογή του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος στα σχολεία α̟οδέχτες είχε θετικά
α̟οτελέσµατα ως ̟ρος τις εργασίες ̟ου ̟αρουσιάστηκαν στις ανοιχτές ̟αρουσιάσεις ̟ου
έκαναν οι µαθητές στους χώρους των δύο σχολείων. Οι α̟όψεις των µαθητών ό̟ως
καταγράφηκαν αναδεικνύουν ότι οι µαθητές είχαν την α̟αραίτητη υ̟οστήριξη ̟ου
χρειάζονταν για να συµµετέχουν δηµιουργικά στην υλο̟οίηση των εργασιών των οµάδων
τους. Είχαν τον έλεγχο της διαδικασίας (ε̟ιλογή έργου, ̟ορεία υλο̟οίησης) ήταν
ικανο̟οιηµένοι α̟ό το βαθµό καθοδήγησης ̟ου δέχτηκαν. Η συνεργασία ήταν για αυτούς
ε̟ιθυµητή και α̟οτέλεσε για τους ̟ερισσότερους α̟ό αυτούς το µεγαλύτερο όφελος αυτής
της εµ̟ειρίας.
Η λειτουργία της οµάδας ως κοινότητας µάθησης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην
̟λειοψηφία τους οι µαθητές ανατρέχουν στον εκ̟αιδευτικό και στα µέλη της ίδιας οµάδας
για βοήθεια όταν συναντούν δυσκολίες. Μαθαίνουν α̟ό τα µέλη της ίδιας οµάδας αλλά και
α̟ό τις ̟αρουσιάσεις των άλλων οµάδων. Η διαδικασία της ̟αρουσίασης λειτουργεί
̟οικιλότρο̟α. Βοηθά στην αξιολόγηση της εργασίας τόσο α̟ό τα µέλη της ίδιας οµάδας
(αυτοαξιολόγηση) όσο και α̟ό τα υ̟όλοι̟α µέλη του οµίλου (αξιολόγηση οµότιµων). ∆ίνει
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στους συµµετέχοντες ιδέες για βελτίωση και βοηθά στη γενικότερη αξιολόγηση της
συµµετοχής της οµάδας στις εργασίες του οµίλου. Οι µαθητές όταν ρωτούνται αν ̟ήραν
ιδέες για την ολοκλήρωση της εργασίας τους α̟ό τις άλλες οµάδες στην ̟λειοψηφία τους
α̟αντούν αρνητικά. Ίσως αυτό µ̟ορεί να α̟οδοθεί στην αντίληψη ̟ου συχνά συναντάµε
µέσα στη σχολική τάξη και θεωρεί την «αντιγραφή» των ιδεών των άλλων ως µη α̟οδεχτή.
Αξίζει να σηµειωθεί ε̟ίσης ότι οι µαθητές α̟ολάµβαναν το κλίµα ε̟ικοινωνίας ̟ου υ̟ήρχε
ανάµεσα τους γιατί είχε το χαρακτήρα συνεργασίας και δεν ήταν ανταγωνιστικό.
Η αξιο̟οίηση της δυναµικής της συνεργασίας και της αλληλοϋ̟οστήριξης α̟αιτεί
̟ροετοιµασία των µελών της οµάδας να συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία δηµιουργικά
αλλά και ενσωµάτωση κατάλληλων διδακτικών ̟αρεµβάσεων οι ο̟οίες φέρνουν την µία
οµάδα να αλληλε̟ιδρά δηµιουργικά µε την εργασία της άλλης. Αυτό θα µ̟ορούσε να
συµβεί στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι εργασίες των οµάδων λειτουργούσαν σ̟ονδυλωτά στην
υλο̟οίηση ενός µεγαλύτερου έργου.
Ο δεύτερο χρόνο του ̟ρογράµµατος ελ̟ίζουµε ότι θα µας δώσει τη δυνατότητα να
δοκιµάσουµε νέες ιδέες και να δούµε ̟ερισσότερα α̟οτελέσµατα στη λειτουργία της
κοινότητας µάθησης των µαθητών τόσο στην διάρκεια των συναντήσεων ̟ρόσω̟ο µε
̟ρόσω̟ο ε̟αφή όσο και στην ε̟ικοινωνία µέσω διαδικτύου.
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