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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πιλοτικό σεµινάριο επιµόρφωσης που υλοποιήθηκε την
άνοιξη του 2008 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος TERECoP. Το σεµινάριο αυτό
αποσκοπούσε στην κατάρτιση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ροµποτικών δραστηριοτήτων στη
σχολική τάξη µέσα στα παιδαγωγικά πλαίσια που ορίζονται από την εποικοδοµητική προσέγγιση στη
διδασκαλία και την µάθηση. Η επιµόρφωση βασίστηκε σε τρία βασικά χαρακτηριστικά: την ενεργή
συµµετοχή ων επιµορφούµενων, την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση στην µάθηση και την χρήση του
µοντέλου της συνθετικής εργασίας για την οργάνωση της διδασκαλίας. Οι επιµορφούµενοι, µέσα από
ένα λεπτοµερώς σχεδιασµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης απόκτησαν δεξιότητες κατασκευής και
προγραµµατισµού ροµποτικών κατασκευών, διερεύνησαν το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο
ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σχεδίασαν εκπαιδευτικές εφαρµογές µε τη χρήση
ροµποτικής. Η υποστήριξη εκ µέρους των εκπαιδευτών περιελάµβανε σύντοµες παρουσιάσεις, οµαδικές
συζητήσεις, καθοδήγηση µικρών οµάδων στα πλαίσια των συναντήσεων αλλά και συνεχή καθοδήγηση
µέσα από την ηλεκτρονική τάξη που λειτούργησε για τις ανάγκες του σεµιναρίου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εποικοδοµισµός, εκπαιδευτική ροµποτική, επιµόρφωση
εκπαιδευτικών, µεθοδολογία ανάπτυξης συνθετικών εργασιών, Lego Mindstrorms RXT
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης συνδέεται άµεσα µε την
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης (Cuskey,
2002). Ειδικότερα η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µπορεί να συµβάλει θετικά στην
εγκαθίδρυση εκπαιδευτικών καινοτοµιών (Κυνηγός 2007). Ωστόσο η επιµόρφωση είναι
αποτελεσµατική στην κατεύθυνση αυτήν όταν λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό της τόσο
οι εµπειρίες, οι ανάγκες και προσδοκίες των επιµορφούµενων όσο και οι διαδικασίες µέσα
από τις οποίες θα επιτευχθούν οι επιθυµητές αλλαγές (Fullam, 2005).
Ειδικότερα σε ένα σεµινάριο επιµόρφωσης εκπαιδευτικών µε θέµα την αξιοποίηση της
εκπαιδευτικής ροµποτικής, στα πλαίσια του σχολικού αναλυτικού προγράµµατος, µε βάση
τις παιδαγωγικές αρχές του εποικοδοµισµού -η περίπτωση του ευρωπαϊκού προγράµµατος
TERECoP (http://www.terecop.eu)-, θεωρείται σκόπιµο να αξιοποιηθούν διδακτικές
τεχνικές και διδακτικά µέσα τα οποία να παρέχουν στους επιµορφούµενους µία πραγµατική
εµπειρία της προτεινόµενης εκπαιδευτικής καινοτοµίας.
Στην διάρκεια του πρώτο χρόνου του προγράµµατος (Παπανικολάου κ.ά., 2007,
Alimisis et. al 2007) έγινε από όλους τους συνεργαζόµενους φορείς ο σχεδιασµός ενός
πιλοτικού σεµιναρίου επιµόρφωσης (µεθοδολογία, αναλυτικό πρόγραµµα και υλικά). Κατά
5ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2009.
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τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις έξι πιλοτικά σεµινάρια
επιµόρφωσης ένα σε κάθε συνεργαζόµενη χώρα (Φάση Α: Γαλλία, Ιταλία, Ρουµανία, Φάση
Β: Ισπανία, Τσεχία, Ελλάδα). Ανάµεσα στις δύο φάσεις υπήρξε συνάντηση ενδιάµεσης
διαµορφωτικής αξιολόγησης του προγράµµατος.
Στην Ελλάδα το πιλοτικό πρόγραµµα υλοποιήθηκε τον Απρίλη και Μάη του 2008 στα
εργαστήρια της ΑΣΠΑΙΤΕ (Αθήνας). Περιλάµβανε 5 συναντήσεις των 6 ωρών οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν σε τρία σαββατοκύριακα. Οι συµµετέχοντες ήταν εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές σε προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και
συµµετείχαν εθελοντικά. Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού σεµιναρίου, οι επιµορφούµενοι
συµµετείχαν ενεργά σε όλες τις δράσεις του, δούλεψαν σε οµάδες και καλλιέργησαν
δεξιότητες συνεργασίας τόσο µέσα από την προσωπική επαφή όσο και µέσω της
ηλεκτρονικής τάξης που διατηρήθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Η
επιµόρφωση αυτή οδήγησε στην παραγωγή οµαδικών συνθετικών εργασιών οι οποίες
παρουσιάζονται στην ενότητα ‘Συνθετικές εργασίες’ και αποτελούν δείγµατα τόσο της
µεθοδολογίας σχεδιασµού δραστηριοτήτων που προτείνεται στο TΕRΕCoP (Παπανικολάου
κ.ά., 2007) όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της προσφερθείσας επιµόρφωσης.
Σε αυτήν την εργασία θα παρουσιαστούν αρχικά τα κυριότερα παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά του σεµιναρίου καθώς και το πρόγραµµα που ακολουθήθηκε. Στη
συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι οµαδικές εργασίες των επιµορφούµενων και
παρουσιάζονται µερικά βασικά στοιχεία που αφορούν στην αξιολόγηση του προγράµµατος
όπως αυτά καταγράφονται µέσα από ερωτηµατολόγια αξιολόγησης, οµαδικές
συνεντεύξεις, και ηµερολόγια επιµορφωτών και επιµορφούµενων.
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το πιλοτικό σεµινάριο επιµόρφωσης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του TERECoP
αποσκοπούσε να ενδυναµώσει τους συµµετέχοντες µε δύο τρόπους. Να τους καταστήσει
ικανούς να κατασκευάσουν και να προγραµµατίσουν ροµποτικές κατασκευές αλλά και να
τους βοηθήσει να διαµορφώσουν ένα µεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων µε τη χρήση ροµποτικής στα πλαίσιο του εποικοδοµισµού. Για το λόγο
αυτό στο πιλοτικό σεµινάριο αξιοποιήθηκαν τρία βασικά στοιχεία που συνδέονται µε τον
εποικοδοµισµό: η ενεργός συµµετοχή, η συνεργασία και η χρήση συνθετικών εργασιών.
Ο εποικοδοµισµός ως θεωρία µάθησης υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος είναι µία
ιδιαίτερη µοναδική περίπτωση ικανή να οικοδοµεί νοήµατα και γνώση µέσα από την
προσωπική του εµπειρία. Σύµφωνα µε τα παραπάνω αυτό που έχει σηµασία στη διαδικασία
µάθησης είναι οι δράσεις που πραγµατοποιεί ο εκπαιδευόµενος, η προσωπική του ανάµειξη
στο παραγόµενο έργο, η αξιοποίηση των προσωπικών του πεποιθήσεων, των ιδεών και των
εµπειριών, ο βαθµός κινητοποίησης του, η ευθύνη που αναλαµβάνει στη διάρκεια της
µαθησιακής διαδικασίας. Ως εκ τούτου η διαδικασία µάθησης στα πλαίσια του
εποικοδοµισµού απαιτεί την ενεργό συµµετοχή του επιµορφούµενου σε όλες τις φάσεις της
επιµόρφωσης: στη διαµόρφωση των στόχων και του περιεχοµένου, στην υλοποίηση
εκπαιδευτικών δράσεων όπως η αναζήτηση, ο πειραµατισµός, η διερεύνηση νέων εννοιών,
η δηµιουργία, και η αξιολόγηση.
Ένας δεύτερος σηµαντικός παράγοντας στην επιµόρφωση είναι η προώθηση της
συνεργασίας των επιµορφούµενων σε µικρές οµάδες, µεταξύ οµάδων, και στην ολοµέλεια.
Η συλλογική εργασία κινητοποιεί τους συµµετέχοντες, δίνει το έλεγχο της εργασίας στην
οµάδα, επιτρέπει τη διαρκεί συµµετοχή όλων, προκαλεί τη ανάδειξη ιδεών και την
αξιοποίηση των εµπειριών και γνώσεων του κάθε εκπαιδευοµένου. ∆ραστηριότητες όπως
οι παρουσιάσεις εργασιών, η συνδιαµόρφωση εργασιών, η ανατροφοδότηση και
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κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της εργασίας αποτελούν µερικές από τις δράσεις που
µπορούν να ενισχύουν την συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες µιας τάξης και της
ολοµέλειας.
Η οργάνωση της διδακτικής πράξης µε βάση συνθετικές εργασίες είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη στην περίπτωση της αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ροµποτικής µια και επιτρέπει
τη διερεύνηση προβληµάτων τα οποία είναι ανοιχτά και αφορούν την καθηµερινή ζωή των
εκπαιδευοµένων. Τα θέµατα των συνθετικών εργασιών επιτρέπουν τη διερεύνηση πολλών
ερωτηµάτων καθώς και την κατάθεση πολλών λύσεων προωθώντας έτσι την επικοινωνία,
την ανταλλαγή ιδεών µεταξύ των οµάδων καθώς και την ανάδειξη του προσωπικού
ενδιαφέροντος των εκπαιδευόµενων. Οι δραστηριότητες της συγκεκριµένης επιµόρφωσης
οργανώθηκαν µε την µορφή συνθετικών εργασιών οι οποίες ακολουθούσαν µία σταδιακή
µετάβαση από την καθοδηγούµενη εξερεύνηση στην ελεύθερη δηµιουργία.
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σεµινάριο υλοποιήθηκε σε 5 συναντήσεις των 6 ωρών και ήταν οργανωµένο σε 7
ενότητες. Αναλυτικότερα, στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται οι στόχοι, οι
δράσεις, τα υλικά και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε ενότητα.
Το διδακτικό συµβόλαιο: Βασικός στόχος αυτής της ενότητας ήταν να διαµορφώσει και
να περιγράψει το πλαίσιο της επικοινωνίας ανάµεσα στους επιµορφούµενους και τους
επιµορφωτές καθώς και το περιεχόµενο της επιµόρφωσης. Ειδικότερα µετά την
παρουσίαση των επιµορφωτών οι επιµορφούµενοι σε οµάδες των 4-5 ατόµων παρουσίασαν
τον εαυτό τους για 2-3 λεπτά. Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα ανέλαβε να παρουσιάσει
τα µέλη της οµάδας του στην ολοµέλεια.
Στη συνέχεια ο επιµορφωτής παρουσίασε τους στόχους του σεµιναρίου, το
περιεχόµενο, τα µέσα και τη µεθοδολογία. Οι επιµορφούµενοι σε οµάδες συζήτησαν τα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν, και κατέγραψαν στο forum της ηλεκτρονικής τάξης (ητάξης) τις απόψεις, τις προσωπικές προσδοκίες, τις επαγγελµατικές ανάγκες και
ιδιαιτερότητές τους. Το τελικό κείµενο που αποτέλεσε το διδακτικό συµβόλαιο του
σεµιναρίου διαµορφώθηκε από τον επιµορφωτή και αναρτήθηκε στην η-τάξη. Ο
επιµορφωτής τέλος ζήτησε από τους συµµετέχοντες να αναρτήσουν ένα µικρό βιογραφικό
τους στο forum της η-τάξης.
Θεωρητικό πλαίσιο: Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας έγινε η επεξεργασία των
παιδαγωγικών αρχών στις οποίες στηρίχθηκε η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ροµποτικής
µέσα στο πρόγραµµα TERECoP και
ειδικότερα: του εποικοδοµισµού και του
κατασκευαστικού
εποικοδοµισµού
(constructionism). Αξιοποιώντας τη γνώση
και εµπειρία των συµµετεχόντων ο
επιµορφωτής τους ζήτησε να µελετήσουν
και να σχολιάσουν σε οµάδες των 3-4 ένα
µέρος ενός σχετικού άρθρου (Tsang 2002),
να αναρτήσουν στο forum της η-τάξης µία
µικρή περίληψη αυτού που µελέτησαν
Εικόνα 1: Εργασία σε οµάδες
καθώς και των σχολίων τους, και στη
συνέχεια να τα παρουσιάσουν στην ολοµέλεια. Ο εκπαιδευτής συνόψισε τα κύρια σηµεία
των παρουσιάσεων παρέχοντας ανατροφοδότηση στις οµάδες και πρόσθεσε την δική του
άποψη δίνοντας έµφαση στη σχέση των παιδαγωγικών αυτών αρχών µε την εκπαιδευτική
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ροµποτική. Σχετικά άρθρα και δικτυακοί σύνδεσµοι προτάθηκαν στους επιµορφούµενους
για περαιτέρω µελέτη (Ackermann E., 2001, Resnick, M., 2002).
Εστιάζοντας στην κατασκευή: Στην ενότητα αυτή έγινε η παρουσίαση των υλικών που
επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή και πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες
εξοικείωσης. Ειδικότερα οι επιµορφούµενοι συγκρότησαν εθελοντικά οµάδες στις οποίες
παρέµειναν µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Μέσα από τα φύλλα εργασίας που
τους δόθηκαν εξοικειώθηκαν µε την λειτουργία του µικροεπεξεργαστή Lego Mindstrorms
NXΤ και των αισθητήρων φωτός, αφής, στροφής. Ξεναγήθηκαν επίσης στα απαραίτητα
δοµικά υλικά όπως οι δοκοί, οι συνδετήρες και οι άξονες και εξοικειώθηκαν µε
κατασκευαστικές οδηγίες. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις οµάδες να κατασκευάσουν ένα
αυτοκίνητο το οποίο θα µπορούσε να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η κατασκευή
έγινε ακολουθώντας οδηγίες. Καταγραφή κριτηρίων µέσω των οποίων θα µπορούσε να
γίνει αξιολόγηση της κατασκευής καταγράφηκαν και αναρτήθηκαν από κάθε οµάδα στην
ηλεκτρονική τάξη µαζί µε την αξιολόγηση της κατασκευής τους.
Εστιάζοντας στον προγραµµατισµό: Οι βασικές έννοιες του προγραµµατισµού της
ροµποτικής κατασκευής µέσω του λογισµικού Lego Mindstorms NXT Edu
παρουσιάστηκαν και αξιοποιήθηκαν µέσα από δύο συνθετικές εργασίες. Η πρώτη
περιελάµβανε το σταδιακό προγραµµατισµό µίας χελώνας η οποία µπορεί να κινείται
µπρος και πίσω, να στρίβει 90ο µοίρες δεξιά ή αριστερά, να κινείται διαγράφοντας ένα
τετράγωνο, να κινείται διαγράφοντας µία τυχαία διαδροµή. Μέσα από αυτήν την εργασία
έγινε η εισαγωγή των βασικών εντολών όπως το Move, Motor, Blocks και Record. Η
δουλειά κάθε οµάδας αναρτήθηκε και αποθηκεύτηκε στην περιοχή της οµάδας. Ενδεικτικά
παρουσιάστηκαν στην ολοµέλεια οι εργασίες κάποιων οµάδων και στον κοινόχρηστο χώρο
της η-τάξης αναρτήθηκαν κάποιες ενδεικτικές λύσεις.
Η δεύτερη συνθετική εργασία µε τίτλο «Η γάτα, το ποντίκι και ο αφέντης της»
χρησιµοποιήθηκε για την εισαγωγή των βασικών προγραµµατιστικών δοµών, τη χρήση των
αισθητήρων, της οθόνης, του ήχου καθώς και των µαθηµατικών πράξεων. Αναλυτικότερα
η συνθετική εργασία αυτή περιλάµβανε τρεις δραστηριότητες-προκλήσεις.
Αρχικά ζητήθηκε από τις οµάδες να τροποποιήσουν την κατασκευή τους έτσι ώστε να
µπορεί να συλλέγει δεδοµένα από αισθητήρες αφής και φωτός προσοµοιώνοντας την
συµπεριφορά µίας γάτας. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να προσοµοιώσουν α) τη
συµπεριφορά της γάτας που ψάχνει έναν ποντικό και σταµατά όταν τον βρίσκει, β) τη
συµπεριφορά της γάτας που συναντά το αφεντικό της και βγάζει έναν ήχο ή προβάλει µια
εικόνα όταν αυτός την αγγίξει και τέλος γ) τη συµπεριφορά της γάτας που αναζητά
συστηµατικά ποντίκια αλλά σταµατά όταν συναντήσει το αφεντικό της. Οι εργασίες των
οµάδων παρουσιάστηκαν στην ολοµέλεια και συζητήθηκαν.
Εστιάζοντας στη µεθοδολογία ανάπτυξης δραστηριοτήτων: Τα θέµατα που αφορούσαν
την παιδαγωγική αξιοποίηση της ροµποτικής αποτέλεσαν το κύριο αντικείµενο µελέτης
αυτής της ενότητας. Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν σε τέσσερις φάσεις.
Η εισαγωγή της µεθοδολογίας ανάπτυξης δραστηριοτήτων έγινε από τον επιµορφωτή
µε τη µορφή εισήγησης µέσα από ένα πραγµατικό παράδειγµα, τη συνθετική εργασία «Η
κίνηση του λεωφορείου». Η προτεινόµενη µεθοδολογία αφορά στην ανάπτυξη συνθετικών
εργασιών σε 5 στάδια: στάδιο εµπλοκής, στάδιο πειραµατισµού, στάδιο διερεύνησης,
στάδιο σύνθεσης και δηµιουργίας, στάδιο παρουσίασης και αξιολόγησης. Κάθε οµάδα στη
συνέχεια µελέτησε ένα στάδιο της υποδειγµατικής συνθετικής εργασίας και κατέγραψε
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου σταδίου όπως, τις διδακτικές τεχνικές
που µπορούν να αξιοποιηθούν, το ρόλο του εκπαιδευτικού, καθώς και τις αναµενόµενες
δράσεις των µαθητών. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής παρουσιάστηκαν στην
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ολοµέλεια, συνοψίστηκαν από τον εκπαιδευτή και αναρτήθηκαν στην περιοχή εγγράφων
της ηλεκτρονικής τάξης.
Στην επόµενη φάση οι εκπαιδευόµενοι ως µαθητές υλοποίησαν το στάδιο της
διερεύνησης από τη συνθετική εργασία «Η κίνηση του λεωφορείου» και παρουσίασαν τα
αποτελέσµατα της εργασίας τους στην ολοµέλεια. Όλες οι εργασίες αναρτήθηκαν στις
περιοχές των οµάδων στην η-τάξη.
Στην συνέχεια συζητήθηκαν τα κριτήρια που θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη για
την αξιολόγηση µιας συνθετικής εργασίας. Ένας περιγραφικός πίνακας αξιολόγησης
συνθετικών εργασιών συγκροτήθηκε µε τις προτάσεις όλων των οµάδων και συµφωνήθηκε
στην ολοµέλεια. Το αρχείο αυτό αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική τάξη.
Τέλος ζητήθηκε από κάθε οµάδα να αναρτήσει στο forum της η-τάξης µία πρόταση
συνθετικής εργασίας. Οι ιδέες κάθε οµάδας συζητήθηκαν στην ολοµέλεια και οι υπόλοιποι
συνεισέφεραν δηµιουργικά στην παραπέρα ανάπτυξη της. Η προτεινόµενη σύνθεση της
εργασίας που θα πραγµατοποιούσε κάθε οµάδα παρουσιάστηκε από τον εκπαιδευτή και
δηµοσιεύθηκε στο χώρο των εγγράφων.
Παρουσίαση και αξιολόγηση συνθετικών εργασιών: Κάθε οµάδα παρουσίασε την
συνθετική εργασία που ανέπτυξε περιγράφοντας την κατασκευή, τη λειτουργία της, την
προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας και αξιολόγησε την εργασία µε βάση τα κριτήρια που
είχαν προσυµφωνηθεί. Μία δεύτερη οµάδα εκ µέρους της τάξης αναλάµβανε να
παρουσιάσει σχόλια πάνω στην εργασία που παρουσιαζόταν και οι υπόλοιποι
επιµορφούµενοι µπορούσαν να συµπληρώσουν. Τέλος ανατροφοδότηση έδωσαν και οι
επιµορφωτές του σεµιναρίου. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν περιγράφονται συνοπτικά
στην επόµενη ενότητα.
Αξιολόγηση σεµιναρίου: Οι επιµορφούµενοι ατοµικά κλήθηκαν να αξιολογήσουν την
ποιότητα των υλικών, το περιεχόµενο του σεµιναρίου, την παρεχόµενη διδακτική στήριξη
και την ηλεκτρονική τάξη µε την βοήθεια ερωτηµατολογίου. Στην συνέχεια στην
ολοµέλεια ακολούθησε συζήτηση µε θέµατα που αφορούσαν τον εποικοδοµητικό
χαρακτήρα της επιµόρφωσης και την αξία της ροµποτικής στη σχολική τάξη.
Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν επίσης στη φάση της αξιολόγησης είναι και τα
ηµερολόγια των οµάδων. Ειδικότερα στο τέλος κάθε συνάντησης οι εκπαιδευόµενοι
συµπλήρωναν ηµερολόγιο µε τις εντυπώσεις από τη συνάντηση απαντώντας στις
παρακάτω ερωτήσεις:
Ποιο ήταν το καλύτερο που σας συνέβη σήµερα κατά την διάρκεια του µαθήµατος;
Ποιο ήταν το χειρότερο που σας συνέβη σήµερα κατά την διάρκεια του µαθήµατος;
Σχόλια ...
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι συνθετικές εργασίες προετοιµάστηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε
ανάµεσα στις δύο τελευταίες συναντήσεις (περίπου 3 εβδοµάδες). Οι επιµορφούµενοι
οργάνωσαν αυτόνοµα την εργασία τους και µπορούσαν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά µε
τους επιµορφωτές αν αυτό ήταν απαραίτητο. Οι εργασίες αναρτήθηκαν στην κοινή περιοχή
της ηλεκτρονικής τάξης πριν την παρουσίαση τους. Στο σύνολο των εφτά οµάδων, οι πέντε
οµάδες κατέθεσαν πλήρως ανεπτυγµένες εργασίες (αναλυτικές περιγραφές, υποστηρικτικό
υλικό, φύλλα εργασίας), µια οµάδα κατέθεσε προσχέδιο και µία οµάδα δεν κατέθεσε
εργασία.
Οι εργασίες αξιολογήθηκαν µε βάση τα κριτήρια που είχαν συµφωνηθεί από τους
συγγραφείς τους, άλλους επιµορφούµενους και τους επιµορφωτές. Όλες οι εργασίες
επεξεργάζονται θέµατα τα οποία είναι αυθεντικά και έχουν αναπτυχθεί αξιοποιώντας την
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προτεινόµενη µεθοδολογία (πέντε στάδια ανάπτυξης). Οι προτεινόµενες δραστηριότητες
καθοδηγούν σταδιακά τους µαθητές σε πειραµατισµούς, κατευθυνόµενες εξερευνήσεις και
ελεύθερες διερευνήσεις. Συνοπτικά οι εργασίες που παρουσιάστηκαν ήταν οι ακόλουθες:
∆ιαλογέας ανακυκλώσιµων
απορριµµάτων: Οι µαθητές καλούνται να
κατασκευάσουν µία µηχανής διαλογής
απορριµµάτων. Ο αισθητήρας φωτός της
µηχανής ελέγχει το χρώµα της σακούλας
σκουπιδιών που τοποθετείται εµπρός του
και οδηγεί τη σακούλα στον κατάλληλο
κάδο (ανακύκλωσης ή µη)
Εικόνα 2: ∆ιαλογέας ανακυκλώσιµων
ενεργοποιώντας τον ανάλογο ιµάντα.
απορριµµάτων
Αυτόµατο σύστηµα άρδευσης: Η
ροµποτική κατασκευή µπορεί να ελέγξει
τη στάθµη του νερού µέσα στο δοχείο
συλλογής και να ενεργοποιήσει την
άρδευση µίας περιοχής µε συγκεκριµένα
κριτήρια (θερµοκρασία, χρόνο, επίπεδα
φωτός στο περιβάλλον).
Εικόνα 3: Αυτόµατο σύστηµα άρδευσης
Οργανώνοντας τους θεατές σε ένα
αµφιθέατρο: Πρόκειται για έναν
αυτόµατο καταγραφέα και καταµέτρηση
ελεύθερων θέσεων σε ένα αµφιθέατρο. Η
λειτουργία του στηρίζεται στην
αναγνώριση του χρώµατος της ελεύθερης
θέσης και στην κίνηση πάνω σε µία
συγκεκριµένη διαδροµή.
Εύκολο παρκάρισµα: Η κατασκευή αυτή
είναι κατάλληλα προγραµµατισµένη για
να αναγνωρίζει τον κενό χώρο και να
αποφασίζει αν επαρκεί για να παρκάρει.
Μπορεί να θεωρηθεί και σαν µία µηχανή
φόρτωσης και εκφόρτωσης
εµπορευµάτων.

Εικόνα 4: Οργανώνοντας τους θεατές σε
ένα αµφιθέατρο

Εικόνα 6: Εύκολο παρκάρισµα
Το κινούµενο όχηµα: Η συνθετική
εργασία αυτή απευθύνεται σε µαθητές
δηµοτικού. Οι µαθητές καλούνται
σταδιακά να προγραµµατίσουν το
αυτοκίνητο αυτό έτσι ώστε να στρίβει
αριστερά και δεξιά µε την βοήθεια
αισθητήρων, να κινείται πάνω σε µία
συγκεκριµένη διαδροµή και να κινείται
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πάνω σε µια τυχαία διαδροµή.
Ο καταπέλτης: Ο καταπέλτης
αποτελείται από ένα κινούµενο ‘χέρι’ το
οποίο εκτοξεύει µία µπάλα µε σκοπό να
‘βάλει καλάθι’. Η µπάλα µπορεί να
εκτοξευθεί από διαφορετικές γωνίες
ανάλογα µε την απόσταση που χωρίζει
τον καταπέλτη από το καλάθι.
Πειραµατισµοί µε την µηχανή αυτή
µπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση
εννοιών που σχετίζονται µε τη βολή.

Εικόνα 7: Το κινούµενο όχηµα

Εικόνα 7: Ο καταπέλτης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Για την αξιολόγηση του προγράµµατος αξιοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια
αξιολόγησης, οι οµαδικές συνεντεύξεις, τα ηµερολόγια, οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν
στο forum και οι προσωπικές παρατηρήσεις των επιµορφωτών. Στο πρόγραµµα αρχικά
προσκλήθηκαν 24 εκπαιδευόµενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν οι 22. Το
επαγγελµατικό και ακαδηµαϊκό προφίλ των επιµορφούµενων φαίνεται στον Πίνακα 1.
Κριτήριο

Ιδιότητα
Φύλο

Βαθµίδα εκπαίδευσης
Επαγγελµατική εµπειρία
Ειδικότητα

Άντρες
Γυναίκες
Πρωτοβάθµια
∆ευτεροβάθµια
Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μαθηµατικός
Φυσικός
Μηχανολόγος µηχανικός
Πληροφορικής
∆άσκαλος
Ηλεκτρολόγος µηχανικός
Πολιτικός µηχανικός

Αριθµός
13
11
4
20
17
7
3
5
2
5
4
4
1

Πίνακας 1: Κατανοµή συµµετεχόντων µε κριτήρια το φύλο, την βαθµίδα εκπαίδευσης, την
επαγγελµατική εµπειρία, τις βασικές σπουδές

Το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης απάντησαν 20 από τους εκπαιδευόµενους. Το
ερωτηµατολόγιο ήταν χωρισµένο σε τέσσερις ενότητες: εκπαιδευτική µεθοδολογία,
εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική τάξη, µαθησιακή εµπειρία, και αξία της εκπαιδευτικής
ροµποτικής. Παραθέτουµε ενδεικτικές απαντήσεις από το ερωτηµατολόγιο.
Στο σύνολό τους οι εκπαιδευόµενοι αξιολογούν ως Πολύ ενεργητική (50%) ή Αρκετά
ενεργητική (50%) τη συµµετοχή /εµπλοκή τους σε όλες τις φάσεις του σεµιναρίου.
Το 75% των επιµορφούµενων αξιολογούν ότι υπήρχε σωστή ισορροπία µεταξύ των
πρακτικών δραστηριοτήτων και των παρουσιάσεων. Το 25% ζητούν περισσότερες
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πρακτικές δραστηριότητες και παραδείγµατα. Αυτό µέσα από τα σχόλια που
καταγράφηκαν ερµηνεύεται περισσότερο σαν έλλειψη επαρκούς χρόνου εξάσκησης και
λιγότερο ως πλατιασµός των θεωρητικών εισηγήσεων.
Η µικρή διάρκεια του σεµιναρίου επισηµάνθηκε επίσης αρνητικά από το 70% των
συµµετεχόντων οι οποίοι εκτιµούν ότι θα χρειάζονταν περισσότερες ώρες.
Πολύ ικανοποιηµένοι δηλώνουν οι συµµετέχοντες από το εκπαιδευτικό υλικό και την
υποστήριξη των εκπαιδευτών. Χρησιµοποιώντας κλίµακα αξιολόγησης από το 1 (πολύ
ανεπαρκές) έως 6 (εξαιρετικό) οι επιµορφούµενοι βαθµολόγησαν κάποια από τα στοιχεία
του σεµιναρίου (Πίνακας 2).
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Εκπαιδευτικό περιεχόµενο
5,60
Εκπαιδευτική µεθοδολογία
5,45
Υποστήριξη από τους εκπαιδευτές
5,80
Εκπαιδευτικό υλικό
5,40
Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα
5,25
Ηλεκτρονική τάξη
5,00
Πίνακας 2:Μέσος όρος βαθµολογίας επιλεγµένων στοιχείων του σεµιναρίου

Η χρήση της ηλεκτρονικής τάξης σχολιάστηκε θετικά και θεωρήθηκε καθοριστική η
συµβολή της στην επιτυχία του σεµιναρίου. Χρήσεις οι οποίες καταγράφηκαν ως αξιόλογες
ήταν: η δηµοσίευση ηλεκτρονικού υλικού απαραίτητου τόσο για την προετοιµασία των
συµµετεχόντων όσο και τη λειτουργία των οµάδων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας,
δηµοσίευση εργασιών των οµάδων, δηµοσίευση εγγράφων που προέκυψαν από συλλογική
δουλειά των οµάδων, αποθήκευση εργασιών, ηµερολογίων, φύλλων εργασίας στον
ιδιωτικό χώρο κάθε οµάδας, δηµοσίευση προφίλ, σχολίων και άλλων απόψεων στο forum.
Όπως χαρακτηριστικά έγραψε κάποιος ‘ήταν η ραχοκοκαλιά του σεµιναρίου’
εξυπηρετώντας κυρίως τη διαχείριση του ψηφιακού υλικού, την αποτύπωση και ανταλλαγή
απόψεων, εκτιµήσεων, πληροφοριών, και προϊόντων στη διάρκεια της εργασίας των
επιµορφούµενων, και δευτερευόντως την επικοινωνία και συνεργασία των µελών της
οµάδας η οποία συνήθως πραγµατοποιούνταν µε άλλους τρόπους όπως η τηλεφωνική
επικοινωνία και οι συναντήσεις των µελών.
Οι συµµετέχοντες κατέγραψαν µία πληθώρα προτάσεων αξιοποίησης της
εκπαιδευτικής ροµποτικής σχεδόν σε όλα τα µαθήµατα του σχολικού αναλυτικού
προγράµµατος, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η εκπαιδευτική της αξία είναι Πολύ σηµαντική
(60%) και Αρκετά σηµαντική (25%). Το 5% θεωρεί ότι η αξία της είναι Λιγότερο σηµαντική
ενώ το 10% δεν απαντά. Ωστόσο σκεπτικισµός διατυπώθηκε κατά την διάρκεια των
οµαδικών συνεντεύξεων όσον αφορά στην δυνατότητα προµήθειας του απαραίτητου
εξοπλισµού, τη διαχείριση µεγάλου αριθµού µαθητών από έναν εκπαιδευτικό σε
εργαστηριακά µαθήµατα, τη δυνατότητα συντονισµού εκπαιδευτικών διαφορετικών
ειδικοτήτων για την υλοποίηση διαθεµατικών εργασιών και τέλος τη δυνατότητα να
ενταχθούν τέτοιες συνθετικές εργασίες στο αναλυτικό πρόγραµµα του σηµερινού σχολείου.
Οι συµµετέχοντες πέρα από την αξιοποίηση της ροµποτικής στην τάξη αναγνώρισαν
επίσης και κατέγραψαν µια σειρά από στοιχεία τα οποία θεώρησαν σηµαντικά κατά την
διάρκεια του σεµιναρίου και που µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα στην τάξη τους. Σε
αυτά περιλαµβάνεται η διερεύνηση εννοιών µε την χρήση εργαλείων ροµποτικής, η
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εξερεύνηση σε ένα ανοιχτό περιβάλλον παιχνιδιού και µάθησης, η εργασία σε οµάδες, η
ηλεκτρονική τάξη.
Τέλος οι προτάσεις βελτίωσης όπως καταγράφηκαν στα ερωτηµατολόγια και στις
συνεντεύξεις συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία. Ο χρόνος διάρκειας του σεµιναρίου θα
ήταν σκόπιµο να επεκταθεί. Πρόσθετες ώρες θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για
περισσότερη άσκηση, για µελέτη περισσότερων παραδειγµάτων, για την υλοποίηση
συνθετικών εργασιών στο εργαστήριο µε την παρουσία άλλων εκπαιδευόµενων και των
εκπαιδευτών. Ως προς το πρόγραµµα κατανοµής ωρών, κάποιοι εκπαιδευόµενοι βρήκαν τις
συναντήσεις µεγάλες σε διάρκεια (6 διδακτικές ώρες) και την απόσταση µεταξύ των
συναντήσεων µεγάλη (µία εβδοµάδα). Ίσως θα ήταν προτιµότερο για κάποιους οι
συναντήσεις να γίνουν στη διάρκεια της εβδοµάδας (3 συναντήσεις µικρότερης διάρκειας).
Η ανάγκη για παρουσίαση περισσότερων παραδειγµάτων κατασκευής και
προγραµµατισµού διατυπώθηκε από τις συναφείς ειδικότητες (µηχανολόγους,
πληροφορικούς). Σχολιάστηκε επίσης η δοµή των οµάδων και σηµειώθηκε ότι η σύνθεση
οµάδων µε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (παράδειγµα µηχανικούς,
πληροφορικούς, άλλες ειδικότητες ) πιθανά θα βοηθούσε στην ολόπλευρη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της εκπαιδευτικής ροµποτικής.
Ο ρόλος της συνεργασίας µεταξύ των οµάδων καθώς και της συνεργασίας αυτών των
οµάδων µε άλλες οµάδες εκπαιδευτικών σχολιάστηκε θετικά. ∆ιατυπώθηκε επίσης η
ανάγκη ανατροφοδότησης κάθε οµάδας από τους υπόλοιπους της τάξης κατά τη διάρκεια
ανάπτυξης της εργασίας τους τόσο µέσα από την προσωπική επαφή στην τάξη όσο και
µέσα από την ηλεκτρονική τάξη. Θα ήταν σκόπιµο να ενταχθούν περισσότερες ευκαιρίες
για παρουσιάσεις και σχολιασµό των εργασιών των οµάδων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάσαµε τις βασικές µεθοδολογικές αρχές του
εποικοδοµισµού που αξιοποιήθηκαν στο πιλοτικό σεµινάριο επιµόρφωσης εκπαιδευτικής
ροµποτικής που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος
TERECoP. Στην συνέχεια περιγράψαµε αναλυτικά τις ενότητες του σεµιναρίου δίνοντας
έµφαση στις συνθετικές εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης.
Οι επιµορφούµενοι σταδιακά µε τη βοήθεια των πηγών και των εκπαιδευτικών υλικών
υλοποίησαν πειραµατισµούς, κατευθυνόµενες εξερευνήσεις, ελεύθερες διερευνήσεις και
τελικά παρήγαγαν τις δικές τους συνθετικές εργασίες τις οποίες παρουσίασαν και
αξιολόγησαν µε τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων. Οι συνοπτικές περιγραφές των
εργασιών αυτών µας επέτρεψαν να σκιαγραφήσουµε τα θέµατα που αυτές
διαπραγµατεύονταν καθώς και τα ανοιχτά προβλήµατα που καλούνται να επιλύσουν οι
µαθητές.
Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια
αξιολόγησης, τις συνεντεύξεις και τα ηµερολόγια των οµάδων µας επέτρεψαν να κάνουµε
µερικές ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις σχετικά µε τη διάρκεια, το περιεχόµενο, τη
συνεργασία των οµάδων και προτάσεις βελτίωσης του συγκεκριµένου πιλοτικού
σεµιναρίου που θα ενσωµατωθούν (µαζί µε τις προτάσεις που προέκυψαν από αντίστοιχα
πιλοτικά σεµινάρια στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που συµµετέχουν στο TERECoP) σε
µιαν αναθεωρηµένη τελική έκδοση του προγράµµατος αυτού.
Πέραν των θεµάτων που συζητήθηκαν γύρω από το σεµινάριο επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών συζητήθηκαν και προτάθηκαν κάποιες συµπληρωµατικές δράσεις που
µπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής
ροµποτικής στα σχολεία. Παραδείγµατα τέτοια είναι η πρόταση δηµιουργίας κοινότητας
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εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την αξιοποίηση της ροµποτικής και η επικοινωνία και
συνεργασία µε εκπαιδευτικούς από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που συµµετέχουν στο
TERECoP.
Θα κλείσουµε την παρούσα εργασία µε τα λόγια ενός επιµορφούµενου.
‘Αυτό που χάρηκα περισσότερο απ΄ όλα στο σεµινάριο αυτό ήταν ο σχεδιασµός του. Μου
άρεσε που αρχικά λειτουργήσαµε ως µαθητές στις προτεινόµενες δραστηριότητες έτσι ώστε
να περάσουµε για αρχή απ’ την αντίπερα όχθη.. και στην συνέχεια αναλάβαµε τον ρόλο του
εκπαιδευτή και περάσαµε στο επίπεδο σχεδιασµού των δραστηριοτήτων. Πιστεύω πως αυτός
ο σχεδιασµός παρείχε µία αρκετά ολοκληρωµένη εικόνα για την χρησιµότητα και τις
δυνατότητες αξιοποίησης της ροµποτικής στην εκπαίδευση.’
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