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Κοινότητες µάθησης µε τη χρήση ροµποτικής
Το πρόγραµµα ‘Κοινότητες Μάθησης µε τη Χρήση Ροµποτική’ είναι µία σύµπραξη
µεταξύ της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, του 1ου Γυµνασίου
Μεταµόρφωσης και του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) η οποία είναι σε στενή συνεργασία µε
αντίστοιχους φορείς της Κύπρου (∆ιεύθυνση Μέσης εκπαίδευσης, Γυµνάσιο του Αγίου
Βασιλείου, Πανεπιστήµιο Κύπρου). Η σύµπραξη αυτή όπως και κάθε σύµπραξη που
πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Comeius Regio αποσκοπεί στο να διευρύνει τη
συνεργασία της σχολικής κοινότητας µε άλλους φορείς οι οποίοι µπορούν να
συµβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα τις παρεχόµενης εκπαίδευσης, να
δηµιουργήσει ευρύτερους δεσµούς ανάµεσα σε σχολεία µίας περιοχής, να καταγράψει
και να δηµοσιοποιήσει παραδείγµατα καλής εκπαιδευτική πρακτικής στα µέλη της
ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας που περιλαµβάνει εκπαιδευτικούς, γονείς και
µαθητές.
Η κυριότερη δραστηριότητα της δράσης ‘Κοινότητες µάθησης µε τη χρήση
ροµποτικής’ είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα τη
ροµποτική για µαθητές δευτεροβάθµιας. Στο πρόγραµµα αυτό δίνεται έµφαση στην
αξιοποίηση ερευνητικών ευρηµάτων που αφορούν τη διδασκαλία και τη µάθηση στα
πλαίσια του εποικοδοµισµού, και ιδιαίτερα στη συνεργασία µεταξύ των µαθητών του
ιδίου σχολείου αλλά και άλλων σχολείων, στην κατασκευή έργων που έχουν σηµασία
για τους µαθητές και στη δηµοσιοποίηση της εργασίας τους στην ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα µέσα από δραστηριότητες όπως για παράδειγµα ένα µαθητικό
φεστιβάλ. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι επίσης και η αξιοποίηση
δικτυακών εργαλείων επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή εµπειρίας
ανάµεσα στα µέλη της οµάδας των εκπαιδευτικών και των µαθητών, την
αλληλοϋποστήριξη, την καταγραφή καλών πρακτικών, την αναζήτηση βοήθειας καθώς
και τη διάδοση της εµπειρίας στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Στην εργασία
αυτή θα σας παρουσιάσουµε τις διδακτικές στρατηγικές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος ροµποτικής, στοιχεία από τον πρώτο χρόνο
της εφαρµογής του καθώς και τα αποτελεσµάτα της εργασίας των µαθητών.
Χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίες και στρατηγικές που επιλέχθηκαν
Η αναζήτηση κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών οι οποίες µπορούν να υπηρετήσουν
αποτελεσµατικά τη µάθηση στα πλαίσια της θεωρίας του εποικοδοµισµού αποτέλεσε
και αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνητικών εργασιών (Tenenbaum et. al., 2001,
Saunders, 1992). Κοινά χαρακτηριστικά τα οποία καταγράφονται στη αρθρογραφία και
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ως προς τα οποία µπορούµε να αξιολογήσουµε το βαθµό στον οποίο ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον προσεγγίζει τις αρχές του εποικοδοµισµού είναι:
Α) Το περιεχόµενο της µάθησης και ο βαθµός που αυτό µπορεί να χαρακτηριστεί ως
αυθεντικό δηλαδή αν το θέµα που διαπραγµατεύεται είναι κοντά στην καθηµερινότητα
των µαθητών ή αν αντιστοιχεί σε διαδικασίες που συµβαίνουν στον πραγµατικό κόσµο.
Στην περίπτωση του προγράµµατος ‘Κοινότητες µάθησης µε τη χρήση ροµποτικής’
επιλέχθηκε η κατασκευή έργων τα οποία επέλεξαν οι ίδιοι οι µαθητές µέσα από έρευνα
σε πηγές και επεξεργασία της βασικής ιδέας στη µικρή οµάδα αλλά και στην ολοµέλεια
της τάξης.
Β) Η εµπειρία που αποκτά ο µαθητής µέσα από την αλληλεπίδραση µε το µαθησιακό
περιβάλλον δηλαδή την ενεργή συµµετοχή του στο φυσικό χειρισµό εργαλείων αλλά
και η εµπλοκή του σε νοητικές διεργασίες όπως η διατύπωση ερωτήσεων, η αναζήτηση
µοτίβων, η επιλογή στρατηγικών και η διατύπωση συµπερασµάτων. Στην περίπτωση
του συγκεκριµένου προγράµµατος η δραστηριότητα των µαθητών ήταν δοµηµένη γύρω
από την πραγµατοποίηση ενός τελικού προϊόντος. Η διαδικασία αυτή εµπλέκει τους
µαθητές σε πρακτική εργασία διερευνητικού και πειραµατικού χαρακτήρα ενισχύοντας
την ενεργή συµµετοχή.
Γ) Ο βαθµός ευθύνης του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία: Η επιλογή του
περιεχοµένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο ρυθµός µάθησης, η αξιολόγηση, είναι
µερικές από τις όψεις της διδασκαλίας στις οποίες ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στα
πλαίσια του εποικοδοµισµού διαµορφώνοντας ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον. Η
διαµόρφωση ενός τέτοιου µαθησιακού περιβάλλοντος θέτει τον εκπαιδευτικό σε ρόλο
εµψυχωτή. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που καθοδηγεί, διαµορφώνει το πλαίσιο µέσα
στο οποίο συµβαίνει η µαθησιακή διαδικασία, διευκολύνει τη διαπραγµάτευση και το
διάλογο, µοντελοποιεί τις διαδικασίες και τα φαινόµενα (modeling) παρέχει
συστηµατική υποστήριξη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (tutoring) και συστηµατική
ανατροφοδότηση (Jonassen, 1999). Στη συγκεκριµένη περίπτωση σχεδιάσαµε µία
ακολουθία διδακτικών ενεργειών οι οποίες σταδιακά θα οδηγούσαν στην εισαγωγή
εννοιών και δεξιοτήτων. Οι βασικές έννοιες παρουσιάζονταν από τον εκπαιδευτικό
στην ολοµέλεια και στην συνέχεια οι µαθητές σε µικρές οµάδες καλούνταν να τις
αξιοποιήσουν σε απλά έργα. Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας παρουσιάζονταν
στην ολοµέλεια της τάξης έτσι ώστε κάθε οµάδα να µπορεί να αξιολογήσει συγκριτικά
το βαθµό στον οποίο έχει κατακτήσει συγκριµένες δεξιότητες. Στη συνέχεια οι ίδιες
έννοιες και δεξιότητες εφαρµόζονταν σε συνθετότερα προβλήµατα τα οποία οι οµάδες
προσέγγιζαν πειραµατικά. Νέες έννοιες και δεξιότητες παρουσιάζονταν από τον
εκπαιδευτικό σε κάθε οµάδα ξεχωριστά όταν διατυπωνόταν αντίστοιχο αίτηµα. Κύριο
εργαλείο στην καθοδήγηση που παρείχε ο εκπαιδευτικός ήταν η ερώτηση καθώς και η
επισήµανση σηµαντικών στοιχείων που προέκυπταν από τον πειραµατισµό και την
παρατήρηση της συµπεριφορά του ροµπότ. Οι παρουσιάσεις των οµάδων που
πραγµατοποιούνταν όταν ολοκληρωνόταν η λύση του προβλήµατος οδηγούσε στην
εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων µέσα από τις εφαρµογές που παρουσιάζονταν
οδηγώντας έτσι στον εµπλουτισµό της εµπειρίας όλων των µαθητών της τάξης. Οι
παρουσιάσεις αξιοποιήθηκαν σαν εργαλεία παρακολούθηση της εξέλιξης της εργασίας
κάθε οµάδας αλλά και σαν εργαλεία ανατροφοδότησης. Στη φάση κατά την οποία οι
µαθητές υλοποιούσαν έργα τα οποία στηρίζονταν στις δικές τους ιδέες ο εκπαιδευτικός
καθόριζε σε κάθε συνάντηση το βαθµό εξέλιξης που θα έπρεπε να έχουν οι εργασίες
στο σύνολο του και ειδίκευε σε κάθε οµάδα ανάλογα µε την κατασκευή.
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∆) Η συνεργασία στο πλαίσιο της µικρής οµάδας και στο σύνολο της τάξης: Η
προσωπική αλληλεπίδραση µε την οµάδα αποτελεί το χώρο στον οποίο δοκιµάζεται η
αλήθεια µίας ιδέας, ο µαθητής αποκτά επίγνωση των διαδικασιών που εκτελεί και των
ιδεών που καθορίζουν τις επιλογές του και το λειτουργικό χώρο όπου από κοινού
διαµορφώνονται ιδέες. Η γνώση, εποµένως, θεωρείται ως το αποτέλεσµα της
κοινωνικής διαπραγµάτευσης (Savery & Duffy, 1995). Στην περίπτωση των
προγράµµατος αυτού η συνεργασία αξιοποιήθηκε µε τρεις διαφορετικούς τρόπους.
Όλες οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνταν σε οµάδες των δύο, τριών ή τεσσάρων
ατόµων οι οποίες είχαν προέλθει από αρχική πρόταση του εκπαιδευτικού αλλά στη
συνέχεια αξιολογήθηκαν µε βάση την ποιότητα της συνεργασίας και τροποποιήθηκαν.
Οι οµάδες παρουσίαζαν τις εργασίες στην ολοµέλεια και ζητούσαν ανατροφοδότηση σε
συγκεκριµένους προβληµατισµούς. Τέλος οι εργασίες των µαθητών δηµοσιεύονταν στο
διαδίκτυο στον ιστότοπο του προγράµµατος (http://www.learningwithrobotics.
blogspot.com/) και σχολιάζονταν από άλλους µαθητές του σχολείου ή επισκέπτες του
ιστότοπου. Παρόµοια λειτουργία µε τον ιστότοπο είχε και η παρουσίαση των εργασιών
των µαθητών στα πλαίσια µίας ανοιχτής εκδήλωσης για τη ροµποτική που
πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο µε τη συµµετοχή και των δύο σχολείων όπου οι
µαθητές έλαβα σχόλια από άλλους µαθητές και ενήλικες.
Στοιχεία από την υλοποίηση του προγράµµατος
Το πλαίσιο στο οποίο µπορούσε να ενταχθεί αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο
Γυµνάσιο ήταν αυτό του οµίλου µαθητών. Το ∆εκέµβρη του 2009 δηµιουργήθηκε στο
1ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης ένας όµιλος στον οποίο συµµετείχαν εθελοντικά µαθητές
όλων των τάξεων του Γυµνασίου. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε χρόνο εκτός
ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Αρχικά ζητήθηκε από τους µαθητές να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για το πρόγραµµα και στη συνέχεια έγινε κλήρωση µε κριτήρια
ηλικίας και φύλου. Τελικά επιλέχθηκαν 23 µαθητές από 50 περίπου που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον. 18 από αυτούς παρακολούθησαν συστηµατικά. Η σύνθεση της οµάδας
ήταν 4 κορίτσια και 19 αγόρια, 4 µαθητές Α Γυµνασίου, 6 Γ Γυµνασίου 13 Β
Γυµνασίου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα οργανώθηκε σε τρείς φάσεις από τις οποίες οι δύο
υλοποιήθηκαν στο πρώτο χρόνο και η τρίτη θα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο χρόνο του
προγράµµατος. Η πρώτη φάση αποσκοπούσε στη βασική κατάρτιση δηλαδή στη
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων κατασκευής και προγραµµατισµού ροµποτικών
κατασκευών, η δεύτερη αποσκοπούσε στην ανάπτυξη συνθετικών εργασιών µε τη
αξιοποίηση συγκεκριµένων παραδειγµάτων ενώ η τρίτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη
πρωτότυπων εργασιών. Στη διάρκεια του πρώτου χρόνου πραγµατοποιήθηκαν δέκα
τρίωρες συναντήσεις από τις οποίες οι 4 αφιερώθηκαν στην βασική κατάρτιση σε
θέµατα κατασκευής και προγραµµατισµού και οι 6 στην ανάπτυξη των έργων των
οµάδων και στην τεκµηρίωση τους.
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν ήταν οι παρουσιάσεις των οµάδων όταν
ολοκληρωνόταν ένα έργο, οι κατασκευές και τα προγράµµατα που κατασκεύασαν, οι
συζητήσεις αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκαν σε ολοµέλεια καθώς και οι ατοµικές
συνεντεύξεις και ατοµικά ερωτηµατολόγια.
Αποτελέσµατα της εργασίας των µαθητών
Οι εργασίες των µαθητών όπως αυτές καταγράφηκαν λίγο πριν την ολοκλήρωση του
πρώτου χρόνου ήταν έξι.
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X-robot: Η οµάδα αυτή επέλεξε µέσα από παραδείγµατα που εντόπισε στο διαδίκτυο
την κατασκευή ενός ροµπότ που θα γράφει γράµµατα της αλφαβήτου. Τόσο το σχέδιο
όσο και ο προγραµµατισµός ήταν πρωτότυπα και στηρίχθηκαν στους πειραµατισµούς
της οµάδας. Η οµάδα κατάφερε να κατασκευάσει δύο γράµµατα το Κ και το Ε µέσα στο
χρόνο των συναντήσεων.
Transformer: Η οµάδα αυτή αξιοποίησε µία ιδέα: την ενεργοποίηση του κινητήρα
ανάλογα µε το χρώµα της µπάλας που ανίχνευε. Η ιδέα µετεξελίχτηκε σε µηχανή η
οποία χτυπούσε µπάλες µε διαφορετική ισχύ ανάλογα µε το χρώµα της µπάλας και
τελικά έγιναν δύο παιχνίδια το mini golf και το bowling στην οποία η ένταση του
κινητήρα άλλαζε µε δυναµικό τρόπο.
WALL-E: η οµάδα αυτή υλοποίησε µια ηλεκτρική κιθάρα, κατασκευή που εντόπισε
στο διαδίκτυο και προγραµµάτισε µε το δικό της τρόπο αξιοποιώντας βέβαια κάποιες
ιδέες που βρήκε έτοιµες.
Terminator: Η οµάδα αυτή κατασκεύασε µια αράχνη σε σχέδια που βρήκε και
τροποποίησε. Ο προγραµµατισµός του µοντέλου αυτού στηρίχθηκε στην συµπεριφορά
που θα είχε ένα πραγµατικό έντοµο: κίνηση όταν υπάρχει φως και στάση στο σκοτάδι,
στροφές ανάλογα µε το είδος των εµποδίων που συναντά κλπ.
P2KG2: Η οµάδα αυτή κατασκεύασε ένα ροµπότ που εντοπίζει αντικείµενα κοντινά και
χτυπά στο κέντρο του. Η εργασία αυτής στηρίχθηκε σε έτοιµο παράδειγµα το οποίο
τροποποιήσαν έτσι ώστε να µπορεί να εντοπίζει µικρές φιγούρες.
Lolipop: Κατασκεύασαν ένα µικρό σκυλάκι το οποίο και προσπάθησαν να
προγραµµατίσουν δίνοντας του φυσικές συµπεριφορές: µυρίζει κάτι και
αποµακρύνεται, κυνηγάει την ουρά του, ακολουθεί το αφεντικό του.
Τα έργα που υλοποιούν οι µαθητές έχουν να κάνουν µε θέµατα που σχετίζονται µε το
παιχνίδι (ροµπότ που χτυπά στόχους, mini golf) µε µοντέλα ζώων (αράχνη, σκύλος) µε
εργαλεία (κιθάρα, NXT writer). Οι ιδέες έχουν κάθε φορά διαφορετική αφετηρία:
άλλοτε είναι αντιγραφή ενός έτοιµου παραδείγµατος (κιθάρα, ροµπότ που χτυπά
στόχους, σκύλος) ενώ άλλοτε αξιοποιούν κάτι που είδαν αλλά το τελικό αποτέλεσµα
έχει την δική τους ταυτότητα.
Αυτό που οι µαθητές δηλώνουν ότι αποτελεί κίνητρο εργασία σε αυτόν τον όµιλο είναι
το ότι η ροµποτική είναι κάτι άγνωστο σε αυτούς αλλά πολύ γοητευτικό, το να
βελτιώσουν κάτι που έφτιαξαν έτσι ώστε να συµπεριφέρεται µε τον τρόπο που θέλουν,
η εµπειρία να προγραµµατίσουν κάτι που κινείται, το να παρουσιάσουν στους
υπόλοιπους κάτι τελειωµένο σύµφωνα µε τον τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν το
αποτέλεσµα.
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έγινε µέσα από
πειραµατισµούς και παρατηρήσεις. Οι βελτιώσεις προέκυπταν µέσα από την
παρατήρηση και την αλλαγή συγκεκριµένων παραµέτρων.
Τα µοντέλα συνεργασίας στις οµάδες ήταν ποικίλα. Άλλες οµάδες είχαν ισότιµη
συµµετοχή των µελών, σε άλλες αναγνωριζόταν η κυριαρχία ενός, ενώ σε άλλες
αναπτύσσονταν ανταγωνιστικές τάσεις µε αποτέλεσµα οι διαδικασίες να προχωρούν
αργά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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