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Περίληψη
Η διδασκαλία της ρομποτικής και του προγραμματισμού, ειδικά όταν αφορά ηλικίες
της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης, συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον
της ερευνητικής κοινότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση
των χαρακτηριστικών και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την
ενότητα της ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συμμετέχουν ως ομάδα σε
ετήσιους διαγωνισμούς ρομποτικής. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε
ερωτηματολογιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά. Παρόλο που οι ώρες διδασκαλίας της
εκπαιδευτικής ρομποτικής, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις Τ.Π.Ε., δεν επαρκούν και ο υλικοτεχνικός
εξοπλισμός

των σχολείων για την διδασκαλία της

είναι περιορισμένος, οι

εκπαιδευτικοί σε μεγάλο ποσοστό δείχνουν πολύ ικανοποιημένοι εφόσον έχουν
καταφέρει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών τους στις ώρες διδασκαλίας με την
ενεργή συμμετοχή τους και την αφοσίωση και συγκέντρωση στην υλοποίηση της
οποιαδήποτε προγραμματισμού και κατασκευής.
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Abstract

There has been an increasing interest in research on how robotics and programming
are taught in schools, especially in Primary education. The aim of the present
dissertation is to research the characteristics and perceptions of teachers who
incorporate robotics in their classroom and participate in annual robotics team
competitions. A standardized questionnaire was formulated and distributed digitally.
Despite the fact that the teaching hours for IT, as they are determined by the curriculum
for Greek Primary schools, are insufficient and school resources for the subject are
rather limited, IT teachers appear to be quite content, on the grounds that they have
managed to actively engage their students in devotedly carrying out any construction or
programming project assigned to them.
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1. Εισαγωγή
Η ρομποτική αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη η οποία συνδυάζει στοιχεία
ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης της
ανθρώπινης συμπεριφοράς κλπ. Παράλληλα οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές της
εμφανίζονται σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η αεροπλοΐα, επηρεάζοντας την
καθημερινότητά μας. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εξοικειωμένοι σε σημαντικό
βαθμό με τις νέες τεχνολογίες, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική και
δηλώνουν ενθουσιασμένοι όταν έρχονται σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής. Σε
προηγμένες χώρες εδώ και μια δεκαετία η ρομποτική χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό
εργαλείο για τη διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών και την ενίσχυση της
συνεργασίας και της διαθεματικότητας. Το γεγονός ότι το μέσο κόστος απόκτησης μίας
ρομποτικής συσκευής από πλευράς υλικού (hardware) μειώνεται ραγδαία, σε
συνδυασμό με τη ανάπτυξη νέων εργαλείων λογισμικού (software) ικανών να
προσομοιώσουν εφαρμογές ρομποτικής σε εικονικούς κόσμους και να αποδεσμεύουν
το υλικό από τη φάση του σχεδιασμού, καθιστούν σαφές ότι η ρομποτική διανύει μία
περίοδο που την καθιστά πιο προσιτή από ποτέ. Στην χώρα μας η διδασκαλία της
ρομποτικής και η χρήση των εφαρμογών της στην εκπαίδευση περιορίζεται κυρίως σε
συγκεκριμένα μαθήματα Τμημάτων Πανεπιστημίων, ενώ στην πρωτοβάθμια δεν
υπάρχει καμία οργανωμένη προσπάθεια από πλευράς Πολιτείας. Η διδασκαλία της
ρομποτικής μπορεί να καλύψει πολλά γνωστικά αντικείμενα με την κατασκευή και
υλοποίηση ρομποτικών μηχανισμών ενώ παράλληλα τα παιδιά μπορούν να μυηθούν
στον προγραμματισμό. Η συνδυασμένη αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι συμβατή με τις θεωρία κατασκευής
της γνώσης (constructivism) όπως αυτή κυρίως αναπτύχθηκε από τον Piaget αλλά και
την κατασκευαστική χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (constuctionism) όπως αυτή
διατυπώνεται από τον Papert.
Η εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν την
επίλυση ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο εξασφαλίζει την
αποτελεσματικότερη οικοδόμηση της γνώσης. Η αλληλεπίδραση, συνεργασία και
έκφραση των μαθητών ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτικό με στόχο την πληρέστερη
κατανόηση. Η εκπαιδευτική ρομποτική μέσω της εμπλοκής των παιδιών στην ανάλυση,
σχεδίαση και εφαρμογή και υλοποίηση ρομποτικών κατασκευών διευκολύνει την
[10]

ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος αυθεντικών δραστηριοτήτων. Τελικός στόχος είναι η
πληρέστερη κατανόηση μέσω της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων. Οι αφηρημένες
έννοιες, ο προγραμματισμός, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, η εξοικείωση με τις
νέες τεχνολογίες συνδέονται σε ένα από τη φύση του διαθεματικό πλαίσιο. Οι
γνωστικές συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες καλλιεργούνται μέσω ενός
πλαισίου όπου τα παιδιά αισθάνονται ότι παίζουν.
H ρομποτική αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα Edutainment (Johnson, 2003). Ο
όρος Edutainment (από το education και entertainment) υποδηλώνει ότι τα παιδιά
μπορούν να εκπαιδευτούν την ίδια στιγμή που διασκεδάζουν, διευρύνοντας τις
διαδικασίες μάθησης με δημιουργικές δραστηριότητες που είναι ευχάριστες για τους
μαθητές. H εφαρμογή της ρομποτικής στην Ελλάδα, είτε ενδοσχολικά είτε εξωσχολικά,
εστιάζει στη διδασκαλία αντικειμένων που συνδέονται στενά με το πεδίο της
ρομποτικής, όπως ο προγραμματισμός και άλλα συναφή αντικείμενα, για παράδειγμα, η
φυσική και τα μαθηματικά. Παρατηρούνται όμως και αξιόλογες προσπάθειες για τη
διεύρυνση των εφαρμογών της ρομποτικής στην εκπαίδευση, όχι μόνο ως μαθησιακό
αντικείμενο, αλλά και ως εργαλείο μάθησης για άλλα επιστημονικά πεδία, όπως στη
γλώσσα και τις τέχνες
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν βασική
δομή του σύγχρονου εκπαιδευτικού

συστήματος και έχουν επηρεάσει την

καθημερινότητα του πολίτη στους τομείς της διοίκησης, της οικονομίας, της
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας κ.λπ.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διδασκαλία της
εκπαιδευτικής ρομποτικής στo πλαίσιο του μαθήματος των Τ.Π.Ε.( Τεχνολογίες της
Πληροφορίας

και

των

Επικοινωνιών).

Πολλοί

εκπαιδευτικοί

πληροφορικής,

ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου,
ενσωματώνουν την ρομποτική στη διδασκαλία του μαθήματος, κυρίως στις δύο
τελευταίες τάξεις, την Ε’ και την Στ’.
Σήμερα γεννάται η απορία για το πώς οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ενότητα
της ρομποτικής. Όσοι απ’ αυτούς συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς, πώς
οργανώνουν το μάθημά τους, πόσος χρόνος προετοιμασίας απαιτείται, για να
προετοιμάσουν την ομάδα τους, πόσο δύσκολο είναι να διδάξουν την ρομποτική ή να
ενσωματώσουν το αγωνιστικό μέρος με το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας τους και
αν τελικά απαιτείται η δημιουργία ακόμα μιας διδακτικής ώρας στο δημοτικό για την
καλύτερη αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
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Με βάση τη δομή και τα περιεχόμενα της εργασίας γίνεται αναφορά του ρόλου της
πληροφορικής στην εκπαίδευση και στην υπολογιστική σκέψη.
Αναλύεται ο ρόλος της μάθησης και οι θεωρίες της και η έννοια του κινήτρου.
Aκολουθεί κεφάλαιο αναφορικά με τις έννοιες των S.T.E.M. και εκπαιδευτικής
ρομποτικής καθώς και η ρομποτική ως έννοια.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιβάλλοντα μάθησης βασισμένα σε Τ.Π.Ε. και οι
δυσκολίες της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Γίνεται αναφορά επίσης στους διαγωνισμούς, εκθέσεις,

συνέδρια και φεστιβάλ

ρομποτικής και σε άλλες δραστηριότητες.
Ακολουθούν οι σκοποί και οι στόχοι της εργασίας, η ερευνητική μεθοδολογία και τα
αποτελέσματα της έρευνας
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2. Η Πληροφορική στην εκπαίδευση
Η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής και των ΤΠΕ επέφερε
γρήγορα αλλαγές σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. Ανεπηρέαστος δεν θα
μπορούσε να μείνει ούτε ο χώρος της εκπαίδευσης, όπου η νέα πραγματικότητα
επέβαλε την ανάγκη προσαρμογής των υπαρχόντων εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε
να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης και
στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς εργασίας.
Η εισαγωγή της πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ξεκίνησε από τα
Τεχνικά, τα Επαγγελματικά και τα Πολυκλαδικά Λύκεια και τα Γυμνάσια, αγνοώντας
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το Γενικό Λύκειο. Ο καθορισμός του επιπέδου από το
οποίο ξεκίνησε να διδάσκεται η πληροφορική δεν βασίστηκε σε κριτήρια παιδαγωγικού
και διδακτικού προβληματισμού, αλλά σε κριτήρια που ικανοποιούσαν κυρίως
κοινωνικές πιέσεις σχετικά με την πληροφοριοποίηση (informatisation) του σχολείου
(Κόμης, 2001).
Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε ο κλάδος πληροφορικής στα ΤΕΛ – ΕΠΛ (από τα
μέσα της δεκαετίας του ’80) και εντάχθηκε ένα μάθημα πληροφορικής στο γυμνάσιο
(αρχές δεκαετίας του ’90). Την περίοδο αυτή (μέσα της δεκαετίας του ’80) δεν
υιοθετήθηκε η διεθνώς καθιερωμένη πρακτική της προκαταρκτικής πειραματικής
φάσης και στη συνέχεια της γενίκευσης και της καθολικής εφαρμογής, με αποτέλεσμα
την καθιέρωση εκ των πραγμάτων ενός μοντέλου μαθήματος γενικών γνώσεων
εναλφαβητισμού στους υπολογιστές και όχι του υπολογιστή ως μέσου στήριξης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κόμης, 2001).
Ωστόσο, η διδασκαλία της πληροφορικής στη μέση εκπαίδευση δεν πρέπει να
στοχεύει στην κατάρτιση ειδικών, αλλά στην πρόσκτηση όλων των απαραίτητων
γνώσεων

που

απαιτούνται

για

την

ορθή

κατανόηση

των

εργασιών

που

πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ενός υπολογιστή. Τελειώνοντας το λύκειο, οι
μαθητές πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της
επικοινωνίας και να είναι σε θέση να τις αξιοποιούν με ορθολογικό τρόπο, επιλύοντας
απλά προβλήματα ή επεξεργασίες πληροφορίας. Στα πλαίσια αυτά, η διδασκαλία της
πληροφορικής δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μάθημα επαγγελματικής κατάρτισης
(Κόμης, 2001).
Η αναγκαιότητα για την περεταίρω ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική σχολική
πραγματικότητα οδήγησε το 1997 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη σχεδίαση του
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“Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής” (ΕΠΠΣ), που αφορά στην
εισαγωγή και ένταξη των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Το πλαίσιο αυτό επιδιώκει αφενός να οριοθετήσει έναν ενιαίο τρόπο θεώρησης της
ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και αφετέρου να δώσει απαντήσεις στα κύρια θέματα που
αφορούν την ένταξη των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα του ελληνικού σχολικού συστήματος
(γενικό πλαίσιο, προγράμματα σπουδών, μεθοδολογία διδασκαλίας, προδιαγραφές
σχολικών εργαστηρίων, κ.λπ.). (Κόμης, 2005)
Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών προβλέπει ότι ο μαθητής που τελειώνει
το δημοτικό σχολείο πρέπει να είναι σε θέση “να περιγράφει τα βασικά στοιχεία της
αρχιτεκτονικής των υπολογιστών (μνήμη, επεξεργασία, περιφερειακά), να αναγνωρίζει
την κεντρική μονάδα και τις βασικές περιφερειακές συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη,
ποντίκι, εκτυπωτής) του υπολογιστή, να μπορεί να εξηγεί με απλά λόγια τη
χρησιμότητά τους, να τις θέτει σε λειτουργία και να τις χρησιμοποιεί, να εργάζεται με
σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας, να χρησιμοποιεί λογισμικό
γενικής χρήσης για να εκφράζει τις ιδέες του με πολλούς τρόπους και μέσα
(χρησιμοποιώντας εικόνες, ήχους, κείμενα κτλ.), να χρησιμοποιεί εφαρμογές
πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να έχει κατακτήσει τις έννοιες της
πλοήγησης σε ένα δίκτυο πληροφοριών και της αλληλεπίδρασης με ένα πληροφορικό
σύστημα, να αναζητεί πληροφορίες από απλές βάσεις δεδομένων, να επικοινωνεί και να
αναζητά πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών, να αναφέρει
εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο, να αντιλαμβάνεται τον υπολογιστή,
τις περιφερειακές συσκευές και το χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως ενιαίο σύστημα.”
(Π. Ι., 1997)
Μετεξέλιξη του ΕΠΠΣ αποτελεί το “Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών” (Π.Ι., 2003), οπότε και οι ΤΠΕ εντάσσονται πλήρως σε όλες τις βαθμίδες της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αφού μάλιστα περιγράφονται με σαφήνεια οι άξονες
γνωστικού περιεχομένου που προσεγγίζονται, καθώς και οι τρόποι για να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο. Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα, αφού αντιμετωπίζονται σαν γνωστικό αντικείμενο ίσης αξίας με άλλα
τέσσερα θεμελιώδη αντικείμενα, τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη
Περιβάλλοντος και τη Δημιουργία και Έκφραση. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, “σκοπός της
εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να
εξοικειωθεί οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και
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να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου
διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας
και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους
δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού
λογισμικού διερευνητικής μάθησης.”

2.1 Ο προγραμματισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Το 2010 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Π.Ι., 2010), το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται δοκιμαστικά
κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Το ΕΑΕΠ επανεξετάζει και επικαιροποιεί τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τις οδηγίες για τα μαθήματα του ολοήμερου
προγράμματος των δημοτικών σχολείων, ενώ εισάγει νέα διδακτικά αντικείμενα,
σηματοδοτώντας ανακατατάξεις στα μαθήματα Πληροφορικής και προετοιμάζοντας το
έδαφος για την πλήρη ανάπτυξη του Ψηφιακού Σχολείου και τα νέα πιλοτικά
προγράμματα σπουδών.
Το

Αναλυτικό

Πρόγραμμα

για

τις

ΤΠΕ

προτείνει

τη

διδασκαλία

του

προγραμματισμού τόσο στην Ε’ όσο και στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού, αναδεικνύοντας
με τον τρόπο αυτό τη σημασία της Πληροφορικής και του προγραμματισμού στο
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με τη θεώρηση του
προγραμματισμού ως βασική συνιστώσα για την ανάπτυξη πληροφοριακού
γραμματισμού και την εξίσωση της σημαντικότητάς του με αυτή της γραφής, της
ανάγνωσης και των μαθηματικών ως θεμελιώδεις λίθους για τη γνωστική ανάπτυξη του
ατόμου (Kelleher, 2012).
Ειδικότερα, η διδακτική ενότητα “Προγραμματίζω και Ελέγχω” που εντάσσεται
στον άξονα “Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ” προτείνεται και
για τις δύο τάξεις, με τη διαφορά πως οι στόχοι που αναφέρονται για την Ε’ τάξη
αφορούν περισσότερο την εξοικείωση των μαθητών με το γραφικό περιβάλλον και με
την κίνηση ενός αντικειμένου, καθώς επίσης και το σχεδιασμό απλών γεωμετρικών
σχημάτων. Αντίθετα, οι στόχοι που αναφέρονται για την ΣΤ’ τάξη οδηγούν το μαθητή
να μάθει βασικές έννοιες του προγραμματισμού όπως τι είναι μεταβλητή, διαδικασία,
επανάληψη αλλά και πόσο χρήσιμες είναι αυτές για τον προγραμματιστή.
Πιο συγκεκριμένα, στην Ε΄ τάξη στόχος του νέου προγράμματος σπουδών είναι οι
μαθητές:
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•

να

σχεδιάζουν

και

να

επεξεργάζονται

δικές

τους

ζωγραφιές

σε

προγραμματιστικό περιβάλλον (Microworlds Pro)
•

να εισάγουν και να επεξεργάζονται έτοιμα σχήματα.

•

να εισάγουν έτοιμες εικόνες και ζωγραφιές.

•

να εισάγουν χελώνα και να αλλάζουν τις διαστάσεις της.

•

να αλλάζουν τη μορφή της χελώνας χρησιμοποιώντας τα έτοιμα σχήματα.

•

να γνωρίζουν τις βασικές εντολές κίνησης της χελώνας (μπροστά, πίσω
δεξιά, αριστερά, περίμενε κ.λπ.).

•

να σχεδιάζουν απλά γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, παραλληλόγραμμο,
κ.ά.) με τη γραφίδα της χελώνας.

•

Στην ΣΤ΄ τάξη, στόχος είναι οι μαθητές:

•

να συντάσσουν απλές διαδικασίες στο Microworlds Pro προγραμματιστικό
περιβάλλον.

•

να κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής.

•

να χρησιμοποιούν διαδικασίες με συνθήκη, παραμετρικές και αναδρομικές
διαδικασίες.

Τελικά, στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να
εξοικειωθούν με τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων (debugging) και βελτιστοποίησης
προγραμμάτων ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι σύνθετα έργα βασιζόμενοι σε σύνθεση
απλούστερων μερών σε ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού. Τα περιβάλλοντα
οπτικού προγραμματισμού που προτείνονται είναι τα εξής: EasyLogo, Scratch, ΒΥΟΒ,
Kodu, MicroWorlds Pro, Game Maker, K-Turtle, Turtle Art, openStarlogo και
Εκπαιδευτική Ρομποτική.
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2.2 Τα πλεονεκτήματα της εκμάθησης του προγραμματισμού
Η εκμάθηση προγραμματισμού στον υπολογιστή από μαθητές νεαρής ηλικίας έχει
από παλιά αναγνωρισθεί ως μια δραστηριότητα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην
ανάπτυξη του ατόμου στο γνωστικό τομέα. Η χρήση δομημένου τρόπου σκέψης βοηθά
στην επίλυση προβλημάτων διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, αλλά επιπλέον δίνει και
τη δυνατότητα στο άτομο να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να τις βελτιώσει,
επαυξάνοντας έτσι το γνωστικό του υπόβαθρο (Resnick et al, 2009).
Οι ερευνητές και οι παιδαγωγοί που υποστηρίζουν την ανάγκη της διδασκαλίας του
προγραμματισμού στην εκπαίδευση, αποδέχονται ότι η μάθηση του προγραμματισμού
(Dufoyer, 1988) μπορεί να οδηγήσει σε τουλάχιστον επτά σημαντικές αλλαγές στο
γνωστικό σύστημα των μαθητών:
1. Αυστηρότητα στη σκέψη, ακρίβεια στην έκφραση, συνειδητή ανάγκη για
αποσαφήνιση των ενεργειών.
2. Πρόσκτηση και κατανόηση γενικών εννοιών, όπως διαδικασία, μεταβλητή,
συνάρτηση, μετασχηματισμός (που σχετίζονται άμεσα και με τη μαθηματική παιδεία).
3. Πρόσκτηση ευρετικών ικανοτήτων και μεθοδολογίας: σχεδιασμός, αναζήτηση
παρόμοιων περιπτώσεων, επίλυση με ανάλυση σε μέρη.
4. Μάθηση τεχνικών αναζήτησης λαθών που μπορούν να μεταφερθούν και σε
άλλους, εκτός προγραμματισμού, χώρους.
5. Πρόσκτηση της γενικής ιδέας οικοδόμησης της λύσης με τη μορφή μικρών
διαδικασιών ή στοιχειωδών τμημάτων, τα οποία μπορούν να συνδεθούν και να
χρησιμοποιηθούν για την οικοδόμηση της λύσης σύνθετων προβλημάτων.
6. Επέκταση της συνειδητοποίησης και της γνώσης πάνω σε τεχνικές επίλυσης
προβλημάτων.
7. Επέκταση και ανάπτυξη της χρήσης συγκριτικών μεθόδων που αφορούν στην
πολλαπλότητα των τρόπων ώστε να επιτευχθεί ένας δεδομένος στόχος.
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2.3 Η διδασκαλία του προγραμματισμού
Δυσκολίες και συχνά λάθη των μαθητών Η διδασκαλία του προγραμματισμού
στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις προγραμματιστικές έννοιες και δομές
και στην καλλιέργεια ικανοτήτων στη σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων (ανάλυση
προβλήματος, επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων λύσεων, αποτελεσματική βέλτιστη
χρησιμοποίηση των προγραμματιστικών δομών, δοκιμή λύσεων) και στην επίλυση
προβλημάτων χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία (Γρηγοριάδου κ.α, 2002).
Για να μπορέσει ένα παιδί να προγραμματίσει πρέπει πρώτα να μάθει (με τη βοήθεια
του εκπαιδευτικού) πώς να σκέφτεται (Σολομωνίδου, 2006). Εκτός όμως από τη
διαδικασία ανάλυσης ενός προβλήματος, η οποία αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό στόχο,
πρέπει οι μαθητές να εξοικειώνονται με τα δομικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε
προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
Από τη σχετική βιβλιογραφίας (Robins, et al, 2003) προκύπτει ότι υπάρχουν
κριτήρια σχετικά με τη δομή μιας γλώσσας προγραμματισμού, τα οποία όταν δεν
πληρούνται έχουν σαν αποτέλεσμα οι μαθητές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον
προγραμματισμό.
Οι μαθητές χωρίς πρότερη εμπειρία στον προγραμματισμό δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν δομικά εργαλεία της γλώσσας, όταν αυτά δεν βρίσκονται σε
αντιστοιχία με τις καθημερινές τους εμπειρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν
προγράμματα που απαιτούν το χειρισμό πολλών αφηρημένων οντοτήτων που έχουν
μικρή σχέση με τα στοιχεία της καθημερινής ζωής του μαθητή (π.χ. λογικά δεδομένα,
εμφωλευμένες δομές επιλογής, βρόχος, μετρητής, αρχικοποίηση μεταβλητής, δείκτης
πίνακα, αναδρομή κ.α.).
Ακόμα και στην περίπτωση που οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν ένα γνωστό από
άλλα γνωστικά πεδία πρόβλημα, απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Για
παράδειγμα, η εκτέλεση ενός αθροίσματος στην BASIC, απαιτεί διαφορετική
προσέγγιση από την εκτέλεσή του με «παραδοσιακό» μαθηματικό τρόπο.
Άλλο κριτήριο συνιστά η σύνταξη και η σημασιολογία των γλωσσών
προγραμματισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Γλώσσες όπως η BASIC, η PASCAL, η FORTRAN που δημιουργήθηκαν για σκοπούς
μη εκπαιδευτικούς, αλλά και ο ψευδοκώδικας που συνδυάζει στοιχεία της φιλοσοφίας
των γλωσσών αυτών, απαιτούν προσαρμογή στην αυστηρότητα σύνταξης και δόμησης,
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δηλαδή αυστηρή πειθαρχία στο συντακτικό και τη σημασιολογία τους (Brusilovski,
1997).
Ένα τελευταίο κριτήριο σχετίζεται με τις μελέτες της Γνωστικής Ψυχολογίας,
σύμφωνα με την οποία οι αρχάριοι προγραμματιστές δεν έχουν αναπτύξει υποδείγματα
προγραμματισμού (νοητικά σχήματα) τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν σε καινούρια
προβλήματα. Η απαίτηση για συνθετική και αναλυτική σκέψη (ανάλυση ενός
προβλήματος σε επιμέρους υποπροβλήματα και σύνθεσή τους) προσδίδει στον
προγραμματισμό μια θεμελιώδη απαίτηση για βηματική προσέγγιση. Η έλλειψη
επαρκών αναπαραστάσεων για τη ροή των δεδομένων, το ρόλο και τη λειτουργία των
βασικών μονάδων του υπολογιστή καθορίζει το μοντέλο της μηχανής που οικοδομούν
οι μαθητές (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Έτσι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τον
υπολογιστή μόνο χρηστικά προσδίδοντάς του χαρακτήρα “μαύρου κουτιού”.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι μαθητές και σπουδαστές, ανεξαρτήτως
βαθμίδας εκπαίδευσης, που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον
προγραμματισμό, δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Κολοκοτρώνης κ.α, 2010;
Λαμπροπούλου & Ξυνόγαλος, 2011; Νάκος & Κόρδα, 2011; Φεσάκης κ.α, 2011),
καθώς δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην εκμάθηση της ίδιας της γλώσσας, παρά στη
μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων (Δαγδιλέλης, 1986).
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3. Υπολογιστική Σκέψη
3.1 Ορισμός της Υπολογιστικής Σκέψης
Η Υπολογιστική σκέψη είναι η διαδικασία σκέψης όπου εμπλέκονται διαμορφωμένα
προβλήματα και οι λύσεις τους, έτσι ώστε αυτές οι λύσεις να είναι παρουσιασμένες σε
μορφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από έναν πράκτορα
επεξεργασίας πληροφοριών (Wing, 2006). Πιο απλά, η υπολογιστική σκέψη περιγράφει
την πνευματική δραστηριότητα της διαμόρφωσης ενός προβλήματος και τη διατύπωση
μιας υπολογιστικής λύσης. Η λύση μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν άνθρωπο ή
μια μηχανή ή γενικότερα από το συνδυασμό ανθρώπου και μηχανής.
Η Υπολογιστική σκέψη είναι ένας τύπος αναλυτικής σκέψης ο οποίος έχει πολλές
ομοιότητες με τη μαθηματική σκέψη π.χ. (επίλυση προβλημάτων) ,τη μηχανική σκέψη
(σχεδιασμό και αξιολόγηση διαδικασιών), καθώς και την επιστημονική σκέψη
(συστηματική ανάλυση) .Ο όρος προέκυψε από την πρωτοποριακή εργασία του Papert
και των συνεργατών του σε σχεδιασμένα εποικοδομητικά προγραμματιστικά
περιβάλλοντα (Papert, 1980, 1993).
Η επιστήμη των υπολογιστών είναι η μελέτη του υπολογισμού – τι μπορεί να
υπολογιστεί και πώς να το υπολογίσουμε. Η υπολογιστική σκέψη κατά την Wing έχει
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Σύλληψη εννοιών, όχι προγραμματισμός. Η επιστήμη των υπολογιστών
δεν είναι ο προγραμματισμός. Το να σκέφτεται κανείς σαν επιστήμονας
της πληροφορικής σημαίνει περισσότερα από το να είναι ικανός να
προγραμματίσει τον υπολογιστή. Απαιτεί σκέψη σε πολλαπλά επίπεδα
αφαίρεσης.

•

Θεμελιώδης, όχι δεξιότητα ρουτίνας. Θεμελιώδης χαρακτηρίζεται μια
δεξιότητα που κάθε άνθρωπος πρέπει να κατέχει στη σημερινή κοινωνία.
Η λέξη ρουτίνα σημαίνει μια μηχανική λειτουργία. Ειρωνικά, η
ανθρώπινη σκέψη δεν θα είναι ρουτίνα μέχρι η επιστήμη των
υπολογιστών να επιλύσει όλες τις μεγάλες προκλήσεις της τεχνητής
νοημοσύνης και να κάνει τους υπολογιστές να σκέφτονται σαν
άνθρωποι.
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•

Ένας τρόπος σκέψης ανθρώπων, όχι υπολογιστών. Η υπολογιστική
σκέψη είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι λύνουν προβλήματα,
δεν είναι το να κάνουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται σαν
υπολογιστές. Οι υπολογιστές είναι βαρετοί, οι άνθρωποι είναι έξυπνοι
και δημιουργικοί. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε τους υπολογιστές
ενδιαφέροντες.

Εφοδιασμένοι

με

υπολογιστικές

συσκευές,

χρησιμοποιούμε την εξυπνάδα μας για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα
που δεν θα τολμούσαμε να αναλάβουμε πριν την εποχή της
πληροφορικής και να χτίσουμε συστήματα που το μόνο που τα περιορίζει
είναι η φαντασία μας.
•

Συμπληρώνει και συνδυάζει τη μαθηματική σκέψη με τη σκέψη του
μηχανικού. Η επιστήμη των υπολογιστών, από τη φύση της αντλεί από
τη μαθηματική σκέψη, αφού όπως όλες οι επιστήμες, τα τυπικά της
θεμέλια βασίζονται στα μαθηματικά. Η επιστήμη των υπολογιστών, από
τη φύση της αντλεί από τη σκέψη του μηχανικού, δεδομένου ότι
κατασκευάζουμε συστήματα που αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό
κόσμο. Οι περιορισμοί της υπάρχουσας υπολογιστικής συσκευής
αναγκάζουν τους επιστήμονες υπολογιστών να σκεφτούν υπολογιστικά,
όχι μόνο μαθηματικά. Όντας ελεύθεροι να χτίσουμε ιδεατούς κόσμους
μπορούμε να κατασκευάσουμε συστήματα πέρα από τον φυσικό κόσμο.

•

Ιδέες, όχι αντικείμενα. Δεν είναι μόνο τα αντικείμενα υλικού και
λογισμικού που παράγουμε αυτά που είναι πανταχού παρόντα και
επηρεάζουν τη ζωή μας συνεχώς, θα είναι και οι υπολογιστικές έννοιες
που χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε και να επιλύσουμε
προβλήματα, να διαχειριστούμε την καθημερινή μας ζωή, να
επικοινωνήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε με άλλους ανθρώπους.

3.2 Βασικές Δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης
Οι βασικές δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης είναι οι εξής (Wing,2008):
1. Η ικανότητα να καθοριστούν ξεκάθαρες, συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για
τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας.
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2. Η ικανότητα να σχεδιαστεί ένα σύστημα που αποτελείται από ευδιάκριτα
συστατικά με σαφώς καθορισμένους τομείς ευθύνης από τους οποίους να μην
ξεφεύγουμε.
3. Η ικανότητα να σχεδιάζουμε ένα σύστημα που αποτελείται από συστατικά που
συνειδητά φανερώνουν συγκεκριμένες πληροφορίες και λειτουργίες που
σχετίζονται με το σκοπό τους και κρύβουν οτιδήποτε άλλο.
4. Η κατανόηση ότι ένα περίπλοκο σύστημα συμπεριφορισμού προκύπτει από
άλλες αλληλεπιδράσεις.

3.3 Οφέλη της Υπολογιστικής Σκέψης
Η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών σε όλους πραγματικά τους τομείς
της μελέτης άλλαξε τον τρόπο που γίνετε σήμερα η έρευνα. Καθώς το ανθρώπινο
μυαλό είναι μακράν το πιο ισχυρό εργαλείο επίλυσης προβλήματος που έχουμε, η
ικανότητα να επεκτείνουμε τη δύναμη της ανθρώπινης σκέψης με τους υπολογιστές και
με άλλα ψηφιακά εργαλεία έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής
και εργασίας. Όλοι χρειάζεται να καταλαβαίνουμε πως, πότε και που οι υπολογιστές και
άλλα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε προβλήματα, και όλοι
χρειάζεται να ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε με άλλους που μπορούν να μας
βοηθήσουν με λύσεις που υποστηρίζονται από υπολογιστές.
Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να συστήσουμε τρόπους που όλοι οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία να μάθουν αυτές τις δεξιότητες και να διασφαλίσουμε ότι μπορούν
να τις μεταφέρουν σε διαφορετικά προβλήματα και να τις χρησιμοποιήσουν σε
διαφορετικά περιεχόμενα. Tα οφέλη της Υπολογιστικής Σκέψης είναι τα ακόλουθα
(Denning, 2004):
Η Υπολογιστική Σκέψη:
•

Διευκολύνει νέους τρόπους για να δούμε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.

•

Δίνει έμφαση στην δημιουργική γνώση αντί στην απλή χρησιμοποίηση των
πληροφοριών.

•

Παρουσιάζει δυνατότητες για δημιουργική επίλυση προβλημάτων (creatively
solving problems) και

•

Διευκολύνει την καινοτομία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Wing τα οφέλη περιλαμβάνουν και μεταξύ άλλων τη
δυνατότητα να καθορίζουν τα στοιχεία ενός προβλήματος που είναι συμβατά με τα
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διαθέσιμα υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, και την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις
ευκαιρίες και να χρησιμοποιούν υπολογισμούς με νέους τρόπους. Η υπολογιστική
σκέψη δεν σχετίζεται μόνο με υπολογιστές. Τα εκπαιδευτικά οφέλη του να είναι κανείς
σε θέση να σκεφτεί υπολογιστικά μεταφέρονται σε κάθε τομέα με την βελτίωση και την
ενίσχυση των πνευματικών δεξιοτήτων.

3.4 Αφαιρετικότητα: Μια Πτυχή της Υπολογιστικής Σκέψης
Η πιο σημαντική και υψηλού επιπέδου διαδικασία της υπολογιστικής σκέψης είναι
η abstraction process.

Χρησιμοποιείται για την γενίκευση περιπτώσεων και

συλλαμβάνει βασικές κοινές ιδιότητες αντικειμένων κρύβοντας τις διαφορές τους. Εν
ολίγοις, ο αποδοτικός σχεδιασμός αλγορίθμων περιλαμβάνει την abstraction process. Η
αφαιρετικότητα μειώνει τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για να διευκολύνει την
εστίαση σε σημαντικές έννοιες.
Α. Ένας συνδυασμός αφαιρετικοτήτων στηριζόμενος σε δυαδικές ακολουθίες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση όλων των ψηφιακών δεδομένων.
•

Η ερμηνεία μιας δυαδικής ακολουθίας εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται
(π.χ. οδηγίες, αριθμοί, κείμενο, ήχος ή εικόνα).

•

Μια πεπερασμένη αναπαράσταση χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση
μιας απεριόριστης (άπειρης) μαθηματικής έννοιας ενός αριθμού.

•

Βάσεις αριθμών, συμπεριλαμβανομένων δυαδικών και δεκαδικών, είναι
αφαιρετικότητες

που

χρησιμοποιούνται

για

τη

συλλογή

ψηφιακών

δεδομένων.
Β. Πολλαπλά επίπεδα αφαιρετικότητας χρησιμοποιούνται στην υπολογιστική σκέψη
•

Τα δυαδικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα φυσικά
στρώματα του υλικού των υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των θυρών
από τα τσιπ.

•

Οι γλώσσες προγραμματισμού, από τις χαμηλού προς τις υψηλού επιπέδου,
χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη λογισμικού.

•

Οι εφαρμογές και τα συστήματα είναι σχεδιασμένα, ανεπτυγμένα, και έχουν
αναλυθεί χρησιμοποιώντας επίπεδα υλικού, λογισμικού και εννοιολογικών
αφαιρέσεων.
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Γ. Μοντέλα και προσομοιώσεις χρησιμοποιούν αφαιρετικότητα για να θέσουν και να
απαντήσουν σε ερωτήσεις
•

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μοντέλα και προσομοιώσεις για τη γενίκευση
νέας κατανόησης και γνώσης.

•

Τα μοντέλα χρησιμοποιούν διαφορετικά επίπεδα αφαιρετικότητας για την
αναπαράσταση φαινομένων.

•

Οι υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν και να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας
μοντέλα και προσομοιώσεις.

•

Οι προσομοιώσεις μπορούν να διευκολύνουν την ταχεία και εκτεταμένη
δοκιμή των μοντέλων.

Από τους ορισμούς της αφαιρετικότητας, εστιάζουμε σε δύο κυρίως συναφή θέματα.
Ο πρώτος δίνει έμφαση στη διαδικασία αφαίρεσης των λεπτομερειών για να
απλοποιήσει και να επικεντρώσει την προσοχή με βάση τους ορισμούς:
- η πράξη να αποσύρεις ή αν αφαιρείς κάτι, και
- η πράξη ή η διαδικασία να μη λαμβάνεις υπόψη μία ή περισσότερες ιδιότητες ενός
σύνθετου αντικειμένου, έτσι ώστε να παραστεί σε άλλους.
Ο δεύτερος δίνει έμφαση στη διαδικασία της γενίκευσης για να προσδιορίσει τα
κοινά βασικά ή την ουσία με βάση τους ορισμούς:
✓ η διαδικασία να διατυπώνεις γενικές ιδέες με το να αφαιρείς κοινές ιδιότητες
των περιπτώσεων, και
✓ μια

γενική

έννοια

που

σχηματίζεται

από

την

εξαγωγή

κοινών

χαρακτηριστικών από συγκεκριμένα παραδείγματα.
Η πτυχή της γενίκευσης της αφαιρετικότητας μπορεί να φανεί καθαρά στον
προγραμματισμό, με τη χρήση των δεδομένων αφαιρετικότητας και των κλάσεων στον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Η ερμηνεία της αφαιρετικότητας για την
ανάλυση του προγράμματος είναι ένα άλλο παράδειγμα της γενίκευσης.
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4. Μάθηση

4.1 Τι είναι Μάθηση;
Η μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο που
έχει μελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήμης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική,
φυσιολογία, ιατρική, βιολογία και άλλοι. Στην ουσία τα όσα γράφονται και λέγονται για
τη μάθηση αποτελούν επιστημονικές υποθέσεις που εξάγονται από την παρατήρηση και
τη μελέτη των αποτελεσμάτων της.
Οι άνθρωποι συμφωνούν ότι η μάθηση είναι σημαντική, αλλά έχουν διαφορετικές
απόψεις σχετικά με τα αίτια, τις διαδικασίες και τις συνέπειες της μάθησης. Δεν
υπάρχει κανένας ορισμός της μάθησης που είναι καθολικά αποδεκτός από τους
θεωρητικούς, ερευνητές και επαγγελματίες (Shuell, 1986).
Προσπαθώντας να πλησιάσουμε τον όρο «μάθηση» θα λέγαμε ότι θεωρείται η
νοητική διεργασία με την οποία το άτομο αποκτά νέες δεξιότητες και γνώσεις
(Κολιάδης, 2002). Η μάθηση δεν είναι αποδοχή, αλλά πρόσκληση στο μαθητή να
ακούσει, να δει και να στοχαστεί (Oakeshott, 1989).
Η έννοια της μάθησης σύμφωνα με τον Bigge έχει άμεση σχέση με τη μόνιμη
αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης.
Η μάθηση έχει προσωπικό και ατομικό χαρακτήρα. Κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του
μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου μέσω της μάθησης συντελούνται στο πεδίο
των γνώσεών του, των δεξιοτήτων και των στάσεών του (Bigge, 1990).
Κατά τους Schacter, Gilbert και Wegner, η μάθηση μπορεί να είναι συνειδητή και
εσκεμμένη ή ασυνείδητη. Παράγει μνήμες και, αντίστροφα, η ύπαρξη αναμνήσεων
υποδηλώνει ότι αποκτήθηκε γνώση, ότι καταγράφηκαν εμπειρίες και καταχωρήθηκαν
στον εγκέφαλο ή ότι η μάθηση συντελέστηκε. Συνοπτικά, η μάθηση προέρχεται από
εμπειρία που έχει ως αποτέλεσμα μια σχετικά μόνιμη αλλαγή της κατάστασης του
μαθητή (Βοσνιάδου, 2012).
Όπως παρατηρεί ο Φλουρής, παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών μελετών, η
μάθηση παραμένει μια διαδικασία, η οποία δεν έχει ερμηνευτεί και κατανοηθεί πλήρως
και κατά τρόπο παραδεκτό από όλους, όσους ασχολούνται με αυτή. Στην ουσία τα όσα
γράφονται και λέγονται για τη μάθηση αποτελούν επιστημονικές υποθέσεις που
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εξάγονται από την παρατήρηση και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της (Φλουρής,
2003).
Ο κάθε ένας απ’ αυτούς τους ορισμούς (καθώς και πολλοί άλλοι) περιλαμβάνουν
πολλές προσδιοριστικές έννοιες: η μάθηση βασίζεται στην εμπειρία, παράγει μεταβολές
στον οργανισμό και αυτές οι αλλαγές είναι σχετικά μόνιμες.
Συμπερασματικά μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η έννοια της μάθησης δεν είναι
ούτε απλή ούτε μονοσήμαντη. Για αυτόν τον λόγο, εξάλλου, ιδρύθηκαν και οι διάφορες
σχολές που υποστήριζαν η κάθε μία διαφορετικές θεωρίες για το πώς ο άνθρωπος
μαθαίνει να μαθαίνει.

4.2 Διδασκαλία
Στην διεθνή βιβλιογραφία ο ορισμός της διδασκαλίας εμφανίζεται με ποικίλους
τρόπους. Στην παρούσα μελέτη, όμως, θα γίνει αναφορά στους πιο αντιπροσωπευτικούς
και σύγχρονους θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Gagne, διδασκαλία
είναι το σύνολο των ενεργειών που κάνει ο εκπαιδευτικός για να προκαλέσει, να
ενισχύσει και να προωθήσει την μάθηση (Gagne, 1970).
Κατά τον Opahle είναι μια εκφραστική προσαγόρευση από άνθρωπο προς άνθρωπο,
με καθορισμένο χαρακτήρα, που έχει την έννοια της μετάδοσης συγκεκριμένης γνώσης,
η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό (Opahle, 1967).
Σύμφωνα με την Κοσσυβάκη, ως διδασκαλία μπορούμε να ορίσουμε τη διαδικασία
υποστήριξης εσωτερικών διαδικασιών μάθησης, μέσω εξωτερικών ενεργειών που
στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης. Σύμφωνα με τον παραπάνω
ορισμό η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης συνιστά το κριτήριο για την
υποστήριξη της μάθησης. Βέβαια, το τι ορίζεται ως περιβάλλον μάθησης και σύμφωνα
με ποια κριτήρια οφείλει αυτό να δημιουργηθεί εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από
το πώς εννοιολογικά προσεγγίζεται η μάθηση (Κοσσυβάκη, 2003).
Τέλος, από τον Smith ορίζεται ως ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στο να
προκαλέσουν μάθηση (Smith, 1960).
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, με τον όρο «διδασκαλία» νοούνται όλες οι
προγραμματισμένες ενέργειες που γίνονται από τον δάσκαλο/εκπαιδευτικό για την
απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από την πλευρά του μανθάνοντα (Κασσωτάκης &
Φλουρής, 2003).
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4.3 Θεωρίες Μάθησης
Κάθε προσπάθεια σχεδίασης και ανάπτυξης μιας διδασκαλίας πρέπει να στηρίζεται
σε μία ή περισσότερες θεωρίες μάθησης, οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρο του
γνωστικού σχεδιασμού. Οι θεωρίες για τη μάθηση και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της διδασκαλίας ποικίλουν.
Γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει ένα μόνο είδος μάθησης. Κάθε γενιά θεωρητικών
είχε τη ματαιοδοξία ότι θα κέρδιζε τη μάχη της ορθότερης θεωρίας μάθησης και θα
επικρατούσε ως καλύτερη. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει δικό του τρόπο μάθησης.
Επομένως, φρόνιμη πρακτική είναι να συνδυαστούν (όπου αυτό είναι εφικτό) οι
θεωρίες μάθησης (Bruner, 1985).
Η διαμάχη μεταξύ θεωρίας και πράξης γέννησε και τις διαφορετικές απόψεις για τη
διδασκαλία και τη μάθηση. Από τη μια πλευρά, η συμπεριφοριστική μάθηση, με κύριο
αντικείμενο ενασχόλησής της την καταγραφή και μελέτη των έκδηλων αντιδράσεων
του ανθρώπου χωρίς να ασχολείται με τους ενδιάμεσους παράγοντες. Αναλυτικότερα, η
συγκεκριμένη προσέγγιση συνοπτικά παρουσιάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά ως
αντιδρούσα σε ένα ερέθισμα. Από την άλλη πλευρά, οι εποικοδομιστές σύμφωνα με
τους οποίους ο μαθητής μαθαίνει πώς να οικοδομεί τη γνώση μέσα σε περιβάλλοντα
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη τους το γνωστικό δυναμικό του
μανθάνοντα ανά ηλικία. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και οι
ανθρωπιστικές θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος μαθαίνει χρησιμοποιώντας
τις προσωπικές του δυνατότητες και ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να διευκολύνει και
να καθοδηγεί τον μανθάνοντα.
Συνεπώς, η επιστημονική μελέτη της εξελικτικής διαδικασίας μάθησης οδήγησε στη
δημιουργία ψυχολογικών θεωριών που προσεγγίζουν τη μάθηση ως μια διαδικασία
απόκτησης της γνώσης (Θεωρίες Συμπεριφοράς), μια διαδικασία διερεύνησης των
λειτουργιών που έχουν σχέση με τη μάθηση (Γνωστικές Θεωρίες) ή μια διαδικασία
οικοδόμησης της γνώσης (Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης).
Ωστόσο, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στην εξάρτηση της κοινωνικής πρακτικής από το πλαίσιο μέσα από το οποίο
αυτή προκύπτει, υποστηρίζουν ότι η συγκρότηση κοινωνικής ισχύος είναι περισσότερο
πολύπλοκη από όσο υποδηλώνει η παραπάνω προοπτική (Χασάπης, 2005).
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Η πολλαπλότητα των τρόπων εισαγωγής και ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως οι διάφορες
κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού, πρέπει να ιδωθούν κάτω από το πρίσμα των
διαφόρων θεωριών και μοντέλων για την ανθρώπινη γνώση και τη μάθηση. Στο πλαίσιο
αυτό, τρεις είναι οι κύριες ψυχολογικές θεωρίες που άσκησαν και ασκούν επιρροή στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και κατά συνέπεια, τη θέση των ΤΠΕ στη
διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία: ο συμπεριφορισμός (behaviorism), ο
εποικοδομισμός (constructivism) και οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) ή
ιστορικοπολισμικές (historicocultural) προσεγγίσεις. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι
πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση των ΤΠΕ έχουν κυρίως σχεδιαστεί και
καθοδηγηθεί από τη πρόοδο της τεχνολογίας και όχι από την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στην ψυχολογία της μάθησης (Κόμης, 2004).
Παρά τις διαφορές τους, έχουν και μια σημαντική ομοιότητα: η καθεμιά επιχειρεί να
κατανοήσει τις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες, εξετάζοντας τις συνειδητές
αντιλήψεις, σκέψεις, μνήμες και συναισθήματα ή προσπαθεί να επαναφέρει
προηγούμενο ασυνείδητο υλικό, από αναφορές συμμετεχόντων σε πειράματα ή
ασθενών σε κλινικό περιβάλλον.

4.3.1 Συμπεριφοριστικές Θεωρίες Μάθησης
Σύμφωνα µε τους οπαδούς του συμπεριφορισμού (ή µπιχεβιορισµού), δεν έχουν
σημασία οι εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μάθησης,
αλλά οι αλλαγές που συμβαίνουν στην εμφανή συμπεριφορά του υποκειμένου, στο τι
δηλαδή μπορεί να κάνει ο μαθητής ως αποτέλεσμα της κατάλληλης οργάνωσης του
περιβάλλοντος της μάθησης.
Ο συμπεριφορισμός, που προσεγγίζει την ψυχολογική επιστήμη ως μετρήσιμη
συμπεριφορά, ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με τον υπολογισμό εκείνων μόνο των
αντιδράσεων που μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν. Αντίθετα, απορρίπτει
τη νοητική δραστηριότητα ως άσχετη και ακατανόητη, κατέστη η κύρια θεώρηση των
περισσοτέρων ερευνητών από τη δεκαετία του 1930 ως τη δεκαετία του 1950. Οι
περισσότεροι συμπεριφοριστές υποστήριζαν ότι η μόνιμη μεταβολή στην εμπειρία, που
ήταν αποτέλεσμα της μάθησης, θα μπορούσε να προκύψει το ίδιο καλά σχεδόν σε κάθε
οργανισμό: επίμυες, σκυλιά, περιστέρια, ποντίκια, γουρούνια ή ανθρώπους.
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Από αυτή την οπτική, οι συμπεριφοριστές αντιμετώπισαν τη μάθηση ως μια καθαρά
συμπεριφορική κι αμιγώς παρατηρήσιμη διαδικασία η οποία δεν συνεπάγεται καμία
νοητική δραστηριότητα.
Ο διδάσκων καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί κατά τη μαθησιακή
διαδικασία διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πορεία του ατόμου προς τη μάθηση, η
οποία δεν επηρεάζεται από την ενεργητική του δραστηριότητα του. Στη διαδικασία
μάθησης πιο συγκεκριμένα ο διδάσκοντας εκτελεί χρέη «πομπού» πληροφορίας και ο
μαθητής παθητικού «δέκτη» χωρίς να προβλέπονται στάδια επεξεργασίας της από
αυτόν (Soloway, Guzdial & Hay, 1994).
Ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης κατά τους συμπεριφοριστές είναι οι
ενισχύσεις που δέχεται το άτομο για την υιοθέτηση συγκεκριμένων συμπεριφορών. Η
ενίσχυση μπορεί να είναι θετική (π.χ. αμοιβή) ή αρνητική (π.χ. τιμωρία). Ο Pavlov και ο
Watson μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα σε ένα ερέθισμα και την αντίδραση (που
προκαλεί) και έδωσαν έμφαση στον σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος στη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ο Pavlov εισήγαγε τον όρο «κλασική
εξαρτημένη μάθηση» ο οποίος αναφέρεται σε μια διαδικασία μάθησης στην οποία ένα
ερέθισμα αποκτά την ικανότητα να προκαλεί μιαν αντίδραση, λόγω της σύνδεσης του
με ένα ερέθισμα, που αυτομάτως παράγει την ίδια ή κάποια παρόμοια αντίδραση
(Pavlov, 1927). Ο Pavlov στην έρευνά του πάνω στη φυσιολογία της πέψης
παρατήρησε κάτι ενδιαφέρον σχετικά με τους σκύλους που μελετούσε. Ανέπτυξε μια
διαδικασία κατά την οποία χτυπούσε ένα καμπανάκι κάθε φορά που τάϊζε τους σκύλους
και μετά από λίγο παρατήρησε ότι οι σκύλοι εξέκριναν σάλιο, όταν άκουγαν μόνο το
καμπανάκι. Ο ήχος της καμπάνας ήταν ένα ερέθισμα, αισθητηριακή εισροή από το
περιβάλλον, το οποίο επηρέαζε την έκκριση σιέλου των σκύλων, το οποίο ήταν μια
αντίδραση, μια πράξη ή σωματική αλλαγή προκαλούμενη από ένα ερέθισμα.
Ο Watson δίδαξε ότι το άτομο μαθαίνει να αντιδρά και σε άλλα ερεθίσματα,
αναλόγως των χωροχρονικών συνδέσεων που γίνονται κάθε φορά. Θεωρούσε ότι οι
άνθρωποι γεννιούνται με κάποια αντανακλαστικά και συναισθηματικές αντιδράσεις
φόβου, αγάπης και οργής, ενώ όλη η υπόλοιπη συμπεριφορά τους προσδιορίζεται μέσω
των κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ ερεθίσματος – αντίδραση. Ο Watson εφάρμοσε τις
τεχνικές του Pavlov στα ανθρώπινα βρέφη. Ο καθηγητής με τη συνεργάτιδά του Ρόζαλι
Ρέινερ (Rosalie Rayner) βρήκαν ένα μωρό 9 μηνών, που το ονόμασαν «μικρό
Άλμπερτ» για να λάβει μέρος στο πείραμα. Το πρώτο βήμα ήταν να εκθέσουν το παιδί
σε διάφορα ερεθίσματα. Το έφεραν σε επαφή με ένα λευκό ποντίκι, ένα κουνέλι, ένα
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πιθηκάκι, ενώ του έδωσαν μια μάσκα του Άγιου Βασίλη και κομμάτια εφημερίδας. Το
παιδί δεν έδειξε σημάδια φόβου με κάποιο από αυτά.
Την επόμενη φορά, ο Γουάτσον έδωσε στο παιδί το ποντίκι, αλλά έκανε θόρυβο,
χτυπώντας ένα μεταλλικό σωλήνα με το σφυρί. Ο ήχος ήταν εκκωφαντικός και όπως
ήταν φυσικό, ο «μικρός Άλμπερτ» έβαλε τα κλάματα.

Η διαδικασία αυτή

επαναλήφθηκε πολλές φορές και το αγόρι είχε ακριβώς την ίδια αντίδραση.
Ο Watson πίστευε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται πολύ από το
περιβάλλον, και τα πειράματα με τον Μικρό Άλμπερτ του έδωσαν μια ευκαιρία να
καταδείξει αυτή την επιρροή στα πρώτα στάδια της ζωής (Βοσνιάδου, 2012).
Ο ψυχολόγος Edward Lee Thorndike εισήγαγε τη θεωρία της σύνδεσης ανάμεσα στο
εξωτερικό ερέθισμα και την αντίδραση, βασικό σημείο της οποίας αποτελεί η έννοια
της μάθησης με δοκιμή και πλάνη. H ουσιαστική διαφορά του με τον Pavlov έγκειται
στο γεγονός ότι η μάθηση δεν εξηγείται ως μια νοητική σύνδεση (εξάρτηση) της
αντίδρασης με ένα ερέθισμα που έχει προηγηθεί, αλλά με ένα ερέθισμα που ακολουθεί
την αντίδραση αυτή ως συνέπειά της.
Η προς διδασκαλία ύλη αναλύεται σε επιμέρους τμήματα, τα οποία διδάσκονται με
βαθμιαία πρόοδο από τα απλά τμήματα της ύλης προς τα σύνθετα και δυσνόητα. Κατά
τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών θα πρέπει στις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές
στα ερωτήματα να υπάρχει ταχεία ανατροφοδότηση - θετική ή αρνητική, ανάλογα με
την απάντηση. Όσα ερωτήματα δεν απαντώνται σωστά από τους μαθητές, τίθενται εκ
νέου ενδεχομένως και με άλλη σειρά (Σολομωνίδου, 2006).
Κατά τους συμπεριφοριστές, το μυαλό του μαθητή είναι άγραφο χαρτί (tabula rasa),
πάνω στο οποίο ο δάσκαλος μπορεί να εγγράψει τη γνώση. Κατ' αυτούς, η μάθηση είναι
παθητική, ληπτική και αναπαραγωγική διαδικασία. Η γνώση μεταδίδεται από το
δάσκαλο και το εγχειρίδιο στο μαθητή. Είναι στατική και αντικειμενική. Η έμφαση
δίνεται στην ποσότητα και το εύρος της γνώσης. Η αποτελεσματικότητα της μάθησης
ελέγχεται με δοκιμασίες προόδου που δίνουν έμφαση στην κατοχή του περιεχομένου.
Το διδακτικό μοντέλο που στηρίζεται στη θεωρία του συμπεριφορισμού είναι
δασκαλοκεντρικό. Ο δάσκαλος θεωρείται αυθεντία και οι μαθητές οφείλουν να
αναπαράγουν τη γνώση, όπως αυτή υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια και μεταδίδεται από
αυτόν στην τάξη.
Βασική θέση αυτής της θεωρητικής κατεύθυνσης είναι ότι ο άνθρωπος αποτελεί
«προϊόν» του περιβάλλοντός του. Μόνο η παρατηρούμενη συμπεριφορά του ανθρώπου
τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι εσωτερικές διαδικασίες στον άνθρωπο δεν
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διαδραματίζουν για αυτή τη θεωρία καμιά σημασία. Στη διαδικασία μάθησης
πρωτεύοντα ρόλο έχει ο διδάσκων ο οποίος οργανώνει το σύνολο των ερεθισμάτων και
απαντά στις αντιδράσεις των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με τη θετική ή
αρνητική απάντηση στις αντιδράσεις των εκπαιδευόμενων παρεμβαίνει στη διαδικασία
μάθησης. Ο ρόλος του μαθητή είναι καθαρά παθητικός.
Επιπλέον, η νέα γνώση που αποκτάται δεν αντικαθιστά ούτε μεταβάλλει την ήδη
υπάρχουσα αλλά αποθηκεύεται μαζί της. Ένα άλλο σημαντικό σημείο επίκρισης του
συμπεριφορισμού αφορά στην αντίθεσή του με την αρχή της ελευθερίας της βούλησης
του ατόμου να δεχτεί (ή όχι) ένα αυθαίρετα προκαθορισμένο μοντέλο συμπεριφοράς
σχεδιασμένο από τον διδάσκοντα (Πρέζας, 2003). Ως αποτέλεσμα, η υιοθέτηση τέτοιων
μοντέλων καλλιεργεί μια παθητική στάση του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία της
μάθησης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε πνευματικό ολοκληρωτισμό,
όντας πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια αυτών που επιθυμούν να χειραγωγήσουν άτομα και
κοινωνίες.
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης
είναι «κλειστού τύπου» με έμφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας, κατά κανόνα με
τη μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων και στην αξιολόγηση των γνώσεων μέσω
δραστηριοτήτων εξάσκησης και πρακτικής. Η έμφαση στην περίπτωση αυτή δίνεται
στον εκπαιδευτικό (που υποκαθίσταται πλήρως ή εν μέρει από το ίδιο το λογισμικό) και
έχει συνεπώς όλα τα χαρακτηριστικά της δασκαλοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Συνοπτικά, ο συμπεριφορισμός υποστήριξε τη μελέτη παρατηρήσιμων πράξεων και
αντιδράσεων και θεώρησε ότι οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες ήταν προσωπικά
γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαν να μελετηθούν επιστημονικά. Συνεπώς, το
συμπεριφοριστικό πρότυπο μάθησης «Ερέθισμα → Αντίδραση» με τη μελέτη
αποκλειστικά της έκδηλης και παρατηρήσιμης συμπεριφοράς αποδείχτηκε ανεπαρκές
και ατελές να ερμηνεύσει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και
ιδιαίτερα τις ανώτερες και σύνθετες μορφές μάθησης και συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα
οι συμπεριφοριστές αγνόησαν τη μελέτη των εσωτερικών νοητικών διεργασιών του
ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως είναι η μνήμη, η προσοχή, η συνειδητότητα, η σκέψη, η
αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου με νοητικές εικόνες κ.α., διότι θεώρησαν ότι τα
θέματα αυτά δεν ήταν δυνατόν να μελετηθούν σε αυστηρά ελεγχόμενες πειραματικές
συνθήκες. Ο έλεγχος και η χειραγώγηση του ατόμου από τις περιβαλλοντικές συνθήκες
υπήρξαν μια ουτοπική μονομέρεια που υποβίβαζε την ανθρώπινη ελευθερία και
αξιοπρέπεια (Κολιάδης, 2012).
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4.3.2 Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Οι γνωστικές θεωρίες αντιπροσωπεύουν τον κλασσικό εποικοδομισμό και από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους τους είναι ο J. Bruner και ο J. Piaget.
Σε αντίθεση με το μοντέλο του συμπεριφορισμού όπου η έμφαση δίνεται στο γνωστό
σχήμα «Ερέθισμα → Αντίδραση», στο μοντέλο του γνωστικισμού εισέρχεται και ο
μαθητής ούτως ώστε να προκύψει το σχήμα «Ερέθισμα → Μαθητής → Αντίδραση». Οι
γνωστικές θεωρίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες
που πραγματοποιούνται στον εγκέφαλο του εκπαιδευόμενου κατά τη διαδικασία της
μάθησης, δηλαδή στο πώς επιτυγχάνεται, δομείται, γίνεται αντιληπτή και μεταδίδεται η
γνώση (ΕΚΕΠΙΣ, 2006).
Η γνωστική θεωρία ενδιαφέρεται για ό,τι συμβαίνει μέσα στο νου, καθώς η μάθηση
εκλαμβάνεται ως μια αλλαγή γνώσης που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του μαθητή.
Έτσι δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός
πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι νέες πληροφορίες που θα παρουσιαστούν
να συνδυαστούν με την προϋπάρχουσα γνώση, η οποία ανακαλείται για να
ενσωματωθεί με τη νέα πληροφόρηση.
Ο Bartlett εστίασε το ενδιαφέρον του στη μνήμη. Πίστευε ότι ήταν πιο σημαντικό να
εξετάσει τη μνήμη σχετικά με το είδος των πληροφοριών που οι άνθρωποι
αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή και γι’ αυτόν το λόγο έδωσε σε ανθρώπους
ιστορίες, τις οποίες έπρεπε να θυμηθούν. Στη συνέχεια παρατήρησε τα είδη των λαθών
που έκαναν καθώς προσπαθούσαν να τις ανακαλέσουν στη μνήμη τους λίγο καιρό
αργότερα. Ανακάλυψε ότι οι συμμετέχοντες σε έρευνες συχνά ανακαλούσαν αυτό που
έπρεπε να έχει συμβεί ή αυτό που προσδοκούσαν να συμβεί παρά αυτό που πραγματικά
συνέβη. Έτσι, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η μνήμη δεν είναι μια φωτογραφική
αναπαραγωγή παρελθουσών εμπειριών και ότι οι προσπάθειές μας να ανακαλέσουμε το
παρελθόν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις γνώσεις, τις ελπίδες, τις προσδοκίες και τις
επιθυμίες μας.
O Case στη θεωρία του υποστηρίζει ότι η γνωστική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα των
αυξήσεων στη χωρητικότητα του «πνευματικού χώρου» του παιδιού. Με τον όρο
πνευματικό χώρο νοείται ο ανώτερος χώρος που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί
ταυτοχρόνως σε μια δεδομένη στιγμή. Η ανάπτυξη του πνευματικού χώρου είναι
συνάρτηση της ωρίμανσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και της απόκτησης
[32]

επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς με νοητικά σχήματα μέσα από την πρακτική
εφαρμογή. Η γνωστική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και αδιάκοπη διαδικασία κατά την
οποία τα παιδιά γίνονται ικανά να συντονίζουν τις νοητικές δομές που έμαθαν
προηγουμένως. Τα παιδιά συσσωρεύουν, κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής τους
πορείας, νοητικές δομές και καθώς αυτές συντονίζονται η μια με την άλλη δημιουργούν
καινούριες και ανώτερες δομές. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν την ικανότητα να
χρησιμοποιούν όλο και πιο γενικές δομές πράγμα που τους επιτρέπει στο τέλος να
σκέφτονται πιο αφαιρετικά (Χασάπης, 2000).
Η αναζήτηση επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιόπιστου τρόπου έρευνας της
ανθρώπινης σκέψης με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυστηρό πειραματικό έλεγχο έστρεψε
την προσοχή των ερευνητών στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι
κάνουν την εμφάνισή τους εκείνη την περίοδο (1980) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ποικιλοτρόπως. Ορισμένοι ερευνητές επικεντρώνουν τις μελέτες τους σε μια υποθετική
αναλογία ανάμεσα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Δηλαδή οι έρευνες εστιάζονται στον τρόπο που τα άτομα μετασχηματίζουν τα
εισερχόμενα ερεθίσματα (input) σε εξερχόμενη πραξιακή συμπεριφορά (output)
(Massaro & Cowman, 1993).
Η κριτική που ασκείται στην παραπάνω θεωρία και στο αντίστοιχο διδακτικό
μοντέλο εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι τόσο η πορεία μάθησης όσο και το
αποτέλεσμα αυτής είναι προσχεδιασμένα. Αυτό που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόμενος
είναι να ακολουθήσει το σχεδιασμένο από το διδάσκοντα πρόγραμμα. Βέβαια, θα
φτάσει μέσα από το δικό του δρόμο στο «σωστό» αποτέλεσμα, αλλά το «σωστό» είναι
ήδη εκ των προτέρων προσδιορισμένο, όπως επίσης και το «λάθος».
Συμπερασματικά, οι γνωστικές θεωρίες διερευνούν τις ανώτερες γνωστικές
λειτουργίες του ανθρώπου (όπως αντίληψη, μνήμη, παράσταση, νόηση, γλώσσα,
κριτική ικανότητα, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, δημιουργική και κριτική
σκέψη) που νοηματοδοτούν τα προσλαμβανόμενα ερεθίσματα και θεωρούν ότι η
μάθηση είναι αποτέλεσμα της τροποποίησης των προϋπαρχόντων γνώσεων.

4.3.3 Η θεωρία του εποικοδομισμού
Σε αντίθεση με τη θεώρηση του συμπεριφορισμού, όλο και περισσότεροι ερευνητές
υποστηρίζουν σήμερα την άποψη ότι η μαθησιακή διαδικασία δεν μπορεί να
πραγματωθεί ουσιαστικά εάν δεν λάβει υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούν
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τις γνώσεις τους τα άτομα που μαθαίνουν. Για το λόγο αυτό, αυτές οι προσεγγίσεις, που
υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις δεν μεταδίδονται αλλά «οικοδομούνται» με προσωπικό
τρόπο, ονομάζονται εποικοδομιστικές (Κόμης, 2005).
Η παιδαγωγική προσέγγιση του επικοδομισμού ή δομητισμού δεν αντιπροσωπεύει
μια συγκεκριμένη παιδαγωγική θεωρία, αλλά αποτελεί τη βάση για πολλές και ποικίλες
θεωρίες, με τις οποίες μοιράζεται μια κοινή επιστημολογική και ιδεολογική προσέγγιση
(όσον αφορά τη φύση της πραγματικότητας του κόσμου, της γνώσης, της μάθησης, της
διδασκαλίας και της προσωπικότητας) και υιοθετούν μεθοδολογίες συνεπείς με
ορισμένες βασικές αρχές της ερμηνευτικής ή σχετικιστικής σχολής σκέψης (η οποία τα
τελευταία χρόνια ονομάζεται και σχολή αλληλεπιδραστικότητας) (Ράπτης & Ράπτη,
2004).
Η ετυμολογική ανάγνωση του όρου ερμηνευτική προσέγγιση υποδηλώνει την
έμφαση όχι τόσο στην αντικειμενική γνώση της πραγματικότητας, αλλά στη
σχετικότητα και την προσωρινότητα των ερμηνειών που κατασκευάζει ο άνθρωπος ως
ιστορικοκοινωνικό και ερμηνευτικό ον για να την αναπαραστήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο,
ο όρος εποικοδομισμός, που προέρχεται από την αγγλική λέξη «construct ή
construction», δηλαδή κατασκεύασμα, κατασκευή, οικοδόμημα δείχνει με τα
αντίστοιχα ρήματά του, ότι οι εποικοδομιστές παιδαγωγοί βλέπουν τη μάθηση ως μια
κοινωνικο-γνωστική διαδικασία ενεργού οικοδόμησης της γνώσης, της μάθησης και της
προσωπικότητας και τον άνθρωπο ως «οικοδόμο νοημάτων που βασίζονται στην
υπάρχουσα εμπειρία του», η οποία είναι προσωπικά και κοινωνικά καθορισμένη και όχι
ως παθητικό υποδοχέα ή άγραφο χάρτη για την έξωθεν εγχάραξη της γνώσης (Ράπτης
& Ράπτη, 2004).
Σήμερα η έννοια του εποικοδομισμού ή δομισμού στηρίζεται σε μια τριπλή
παραδοχή, της οποίας τα επιμέρους δομικά στοιχεία δεν επικαλύπτονται επακριβώς.
Αναλυτικότερα, η προαναφερθείσα θεωρία λαμβάνει δεδομένα από την ψυχολογική,
επιστημολογική και διδακτική επιστήμη. Η χρήση του εποικοδομισμού στη Διδακτική
των Επιστημών καθίσταται έγκυρη όχι μόνο γιατί υποστηρίζεται από τις πιο σύγχρονες
ψυχολογικές αντιλήψεις για τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και γιατί συσχετίζεται με
την επιστημολογική θεώρηση που αφορά τη σύλληψη των αντικειμένων της επιστήμης
(Ben-Ari, 2001).
Στην ψυχολογία, η έννοια του εποικοδομισμού αφορά το μοντέλο το οποίο
χρησιμοποιείται για την κατανόηση της νοητικής δραστηριότητας του ατόμου που
ασχολείται με την επίλυση ενός προβλήματος. Στην επιστημολογία, ο εποικοδομισμός
[34]

αφορά την αντίληψη που σχηματίζεται πάνω στο αντικείμενο της γνώσης, στις σχέσεις
ανάμεσα στα εμπειρικά δεδομένα (τα γεγονότα) και τις θεωρητικές κατασκευές (τα
μοντέλα, οι νόμοι και οι θεωρίες). Στη διδακτική, ο εποικοδομισμός αφορά τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες τοποθετούν το μαθητή στο κέντρο της σχολικής
μάθησης. Οι γνώσεις δεν μεταδίδονται, αλλά οφείλουν να οικοδομηθούν ή να
αναδομηθούν από το μαθητή, ο οποίος αυτορυθμίζει τη μάθησή του (Κόμης, 2005).
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση είναι τι
γνωρίζει ήδη ο μαθητής (Ausubel, Novak & Hanessian, 1968). Η θεωρία του
επικοδομισμού, θεωρεί ότι τόσο η γνώση, όσο και η διδακτική επικοινωνία δεν είναι
δυνατόν να είναι μονοσήμαντες, αντικειμενικές και στατικές. Μέσα από την εμπειρία
κατασκευάζονται νοητικές και συναισθηματικές δομές που καθορίζουν τον τρόπο, με
τον οποίο καθίσταται αντιληπτό και κατανοητό το περιβάλλον.
Οι βασικές παραδοχές της εποικοδομητικής θεωρίας κατά τη Rosalind Driver είναι:
Οι μαθητές δεν θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες, αλλά τελικοί υπεύθυνοι της
δικής τους μάθησης. Σε κάθε μαθησιακή διαδικασία φέρνουν τις δικές τους
προηγούμενες αντιλήψεις και απόψεις.
Η μάθηση θεωρείται ότι εμπλέκει το μαθητή με ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η μάθηση προϋποθέτει την οικοδόμηση νοήματος και συμβαίνει συχνά
μέσα από προσωπική διαπραγμάτευση.
Η γνώση δεν είναι «κάπου εκεί έξω», αλλά οικοδομείται με προσωπικό και
κοινωνικό τρόπο. Το καθεστώς της γνώσης είναι λίγο προβληματικό. Μπορεί να
αξιολογείται από το μαθητή ως προς το βαθμό που ταιριάζει με την υπάρχουσα
εμπειρία του και είναι συνεπής με άλλες πλευρές της γνώσης του.

Οι διδάσκοντες

φέρνουν επίσης στις μαθησιακές καταστάσεις τις δικές τους ιδέες και αντιλήψεις.
Φέρνουν όχι μόνο τη γνώση που έχουν για το αντικείμενο, αλλά και τις απόψεις τους
για τη διδασκαλία και τη μάθηση και όλα αυτά ασκούν επιρροή στον τρόπο
αλληλεπίδρασης με τα παιδιά μέσα στην τάξη.
Η διδασκαλία δεν είναι η μετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την οργάνωση
των καταστάσεων μέσα στην τάξη και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με τρόπο που
να προωθούν την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μάθει κανείς, αλλά
αποτελεί ένα πρόγραμμα από μαθησιακές δραστηριότητες, υλικά, πηγές, μέσα από τα
οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση (Σολομωνίδου, 1999).
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Καθένας από τους τύπους κονστρουκτιβισμού είναι «απόψεις», προοπτικές που
καθορίζονται από μια συλλογή γραπτών ιδιαίτερων ατόμων. Αυτά τα τμήματα
αντιπροσωπεύουν τις δημοφιλείς ετικέτες στη εποικοδομητική βιβλιογραφία που
χρησιμοποιείται ως συντομία για να αναδείξει αυτές τις διαφορετικές ομάδες ιδεών.
1. Τετριμμένος κονστρουκτιβισμός. Η απλούστερη ιδέα στον κονστρουκτιβισμό, η
ρίζα όλων των άλλων σκιών του κονστρουκτιβισμού που περιγράφεται
κατωτέρω, είναι ο τετριμμένος κονστρουκτιβισμός (von Glasersfeld, 1991), ή
προσωπικός κονστρουκτιβισμός ή γνωστικός κονστρουκτιβισμός. Σε αυτήν την
αρχή, η γνώση κατασκευάζεται ενεργά από το μαθητή και δεν λαμβάνεται
παθητικά από το περιβάλλον.
2. Ριζικός κονστρουκτιβισμός. Ο ριζικός κονστρουκτιβισμός προσθέτει μια
δεύτερη αρχή στον τετριμμένο κονστρουκτιβισμό (von Glasersfeld, 1991): Η
γνώση είναι μια διαδικασία δυναμικής προσαρμογής προς τις βιώσιμες
ερμηνείες της εμπειρίας. Ο μαθητής δεν κατασκευάζει απαραιτήτως τη γνώση
ενός «πραγματικού» κόσμου.
3. Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός. Το κοινωνικό περιβάλλον ενός μαθητή
περιλαμβάνει τους ανθρώπους που έχουν άμεση επιρροή σε αυτόν όπως οι
συγγενείς, ο δάσκαλος, οι φίλοι, οι συμμαθητές του. Λαμβάνει υπόψη την
κοινωνική φύση της συνεργατικής μάθησης και της ευρύτερης κοινωνικής
συνεργασίας σε ένα δεδομένο θέμα.
4. Πολιτιστικός κονστρουκτιβισμός. Πέρα από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον
της εκμάθησης μια κατάσταση είναι το ευρύτερο πλαίσιο των πολιτιστικών
επιρροών, συμπεριλαμβανομένης της συνήθειας, της θρησκείας, της βιολογίας,
των εργαλείων και της γλώσσας. Παραδείγματος χάριν, ο τρόπος συγγραφής του
βιβλίου μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση, κατευθύνοντας την οργάνωση, την
πρόσβαση και τη θέση των πληροφοριών που περιέχουν.
5. Κριτικός κονστρουκτιβισμός. Εξετάζει τον κονστρουκτιβισμό μέσα σε ένα
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά προσθέτει μια κρίσιμη διάσταση
που στοχεύει στον ανασχηματισμό αυτών των περιβαλλόντων προκειμένου να
βελτιωθεί η επιτυχία του κονστρουκτιβισμού που εφαρμόζεται ως αναφορά.
Η σημασία, λοιπόν, του κονστρουκτιβισμού πηγάζει από την εμπειρία. Κάθε
εμπειρία είναι μία ιδέα και το περιβάλλον στο οποίο ανήκει η ιδέα γίνεται μέρος της
έννοιας της συγκεκριμένης ιδέας. Η εμπειρία στην οποία μια ιδέα ενσωματώνεται είναι
κρίσιμη για την κατανόηση του ατόμου και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί εκείνη η
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ιδέα. Επομένως, η εμπειρία πρέπει να εξεταστεί για να γίνει αντιληπτή η μάθηση που
εμφανίζεται (Duffy & Jonassen, 1992).

4.3.4 Ο Δομικός Εποικοδομισμός του Piaget
Ο Piaget ασχολήθηκε με την ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου,
την οποία περιέγραψε ως μία εξελικτική διαδικασία, που διαμορφώνεται μέσα από
διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια. Δεν μιλά απλώς για συνειρμούς, εξαρτημένες
αντιδράσεις και συμπεριφορική μάθηση, αλλά για συνεχή διαμόρφωση «νοητικών
δομών και νοητικών σχημάτων», που μετασχηματίζονται με βάση τις κυριότερες
ψυχοπνευματικές λειτουργίες και ιδίως τη λειτουργία της οργάνωσης και της
προσαρμογής (Ράπτης & Ράπτη, 2004).
Η οργάνωση αναφέρεται στην ικανότητα των έμβιων όντων να διευθετούν τις
σωματικές ή ψυχολογικές τους δυνατότητες σε συναφή συστήματα για να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (π.χ. βράγχια και
μηχανισμοί θερμοκρασίας για τα ψάρια). Τη λειτουργία της προσαρμογής περιγράφουν
τρεις έννοιες, η έννοια του «γνωστικού σχήματος», η έννοια της «αφομοίωσης» και η
έννοια της «συμμόρφωσης».
Η μάθηση, κατά τον Piaget, ως διαδικασία γίνεται, από το ίδιο το άτομο, με
επεξεργασία των γνωστικών σχημάτων που κατέχει, όταν αυτά έρχονται σε
«σύγκρουση» με το περιβάλλον. Έτσι, είτε ενσωματώνει νέα στοιχεία σε αυτά τα
σχήματα, χωρίς να μεταβάλει τα ίδια (αφομοίωση) είτε τροποποιεί αυτά τα σχήματα για
να μπορέσει να ενσωματώσει σε αυτά τα νέα στοιχεία (συμμόρφωση). Αυτό όμως δεν
αρκεί. Το εμπλουτισμένο ή τροποποιημένο γνωστικό σχήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
επαναλαμβανόμενα

(άσκηση

και

επανάληψη)

ώστε

να

σταθεροποιηθεί.

Η

σταθεροποίηση του γνωστικού σχήματος, στη νέα του μορφή είναι η μάθηση ως
αποτέλεσμα (Ράπτης & Ράπτη, 2007).
Όλη η διαδικασία της μάθησης, μέσα από την αφομοίωση και τη συμμόρφωση,
δημιουργείται όταν «διαταραχτεί» η ισορροπία μεταξύ των γνωστικών δομών του
ατόμου και του περιβάλλοντος και τείνει στο να ξανα-επιτευχθεί η ισορροπία αυτή. Γι’
αυτό

και

εκτός

από

διαδικασία

προσαρμογής,

ονομάζεται

και

διαδικασία

εξισορρόπησης (Ράπτης & Ράπτη, 2007).
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι βασικό στη θεωρία του Piaget είναι το γνωστικό
σχήμα, που όχι απλώς προϋπάρχει σε κάθε διαδικασία μάθησης, αλλά είναι αυτό στο
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οποίο στηρίζεται η μάθηση, δηλαδή κάθε νέο οικοδομείται με υλικά της
προϋπάρχουσας γνώσης. Γι’ αυτό και η θεωρία του ονομάζεται και γνωστικός
εποικοδομητισμός (Ράπτης & Ράπτη, 2007).
Η επιστημολογική και παιδαγωγική παραδοχή ότι τόσο η γνώση, όσο και η μάθηση
«δεν αποκτάται» ούτε μεταβιβάζεται, όπως τα διάφορα αντικείμενα, αλλά
«κατασκευάζεται» μόνο με την ενεργό γνωστική συμμετοχή των ίδιων των
υποκειμένων μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με το κοινωνικό τους περιβάλλον,
πρωτο-τεκμηριώθηκε επιστημονικά και ερευνητικά στη σύγχρονη εποχή από τον J.
Piaget. Ο Piaget μελέτησε τα αντιληπτικά και γνωστικά σφάλματα που κάνουν τα
παιδιά, με σκοπό να αποκτήσει βαθιά γνώση όσον αφορά τη φύση και την ανάπτυξη
του ανθρώπινου νου. Σε ένα από τα πειράματά του, ο Piaget, έδινε σε ένα τρίχρονο
παιδί ένα μεγάλο και ένα μικρό σωρό από πηλό και ζητούσε από το παιδί να κάνει τους
δύο σωρούς ίσους. Μετά, διασπούσε τον ένα σωρό σε μικρότερα κομμάτια και ζητούσε
από το παιδί να του αναφέρει ποιος σωρός είχε περισσότερο πηλό. Αν και η ποσότητα
του πηλού παρέμενε η ίδια, τα τρίχρονα παιδιά συνήθως έλεγαν ότι ο σωρός που είχε τα
περισσότερα κομμάτια ήταν μεγαλύτερος, αλλά όταν έφταναν στην ηλικία των 6 ή 7
ετών, δεν έκαναν πια το ίδιο λάθος. Έτσι, διατύπωσε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία
τα μικρότερα παιδιά υπολείπονται μιας γνωστικής ικανότητας, που επιτρέπει στα
μεγαλύτερα παιδιά να εκτιμήσουν το γεγονός ότι η μάζα ενός αντικειμένου παραμένει
σταθερή ακόμα και όταν χωρίζεται. Αυτό τον οδήγησε στη θεωρία ότι η γνωστική
διαδικασία των μικρών παιδιών είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτή των ενηλίκων.
Όλα τα παραπάνω τον οδήγησαν σε μια συνολική θεωρία για τα γνωστικά αναπτυξιακά
στάδια κατά τα οποία τα άτομα εμφανίζουν ορισμένα κοινά μοτίβα της γνωστικής
λειτουργίας σε κάθε περίοδο της ανάπτυξης τους.
Ο δάσκαλος λοιπόν δεν είναι αυτός που απλά παρέχει στο μαθητή πλούσιο
μαθησιακό περιβάλλον βοηθώντας τον να αυτοαναπτυχθεί (Piaget), αλλά ενεργός
διαμεσολαβητής των κοινωνικών και πολιτισμικών νοημάτων που διαπραγματεύεται με
το μαθητή του και τον βοηθά να εσωτερικεύσει όλα αυτά που τον βοηθούν να
αναπτυχθεί (Ράπτης & Ράπτη, 1998).
Οι ιδέες του Piaget ήλθαν να στηρίξουν όλες τις λεγόμενες μαθητοκεντρικές –
πραγματιστικές θεωρίες και τα παιδαγωγικά κινήματα των νεότερων εποχών, που τώρα
στεγάζονται κάτω από την ομπρέλα του όρου εποικοδομισμός ή κονστρουκτιβισμός
(constructivism ή constructionism).
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4.3.5 Ο Εποικοδομισμός του Bruner
Η θεωρία του Bruner έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο τα παιδιά στα πλαίσια της
αναπτυξιακής

τους

πορείας

καταφέρνουν

να

δημιουργήσουν

εσωτερικές

αναπαραστάσεις του εξωτερικού κόσμου. Οι πεποιθήσεις του είναι ότι η γνωστική
ανάπτυξη κάνει το άτομο όλο και πιο ανεξάρτητο καθώς μεγαλώνει από τα εξωτερικά
ερεθίσματα. Υποστηρίζει ότι στην ανάπτυξη συμβάλλει το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο συντελείται η ανάπτυξη. Ο Bruner πιστεύει ότι το παιδί είναι εξοπλισμένο με
διάφορες έμφυτες ικανότητες και για να λειτουργήσουν πρέπει να υπάρξουν τα
κατάλληλα ερεθίσματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη γνωστική ανάπτυξη είναι η
απόκτηση της συμβολικής και κατ’ επέκταση της γλωσσικής ικανότητας (Κολιάδης,
1997).
Η θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης του Bruner θέτει ένα καλό επιστημονικό
θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορούν να οριστούν οι αρχές για την ανάπτυξη
λύσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Η θεωρία αυτή ανήκει
στη σχολή της γνωστικής ψυχολογίας και έχει αρκετές επιρροές από την έρευνα που
διεξήγαγε ο Piaget (Kearsley, 2010).
Βασική αρχή της ανακαλυπτικής θεωρίας του Bruner είναι ότι «ο εκπαιδευτικός δεν
πρέπει να παρέχει έτοιμες γνώσεις στους μαθητές, αλλά να δημιουργεί σ’ αυτούς
προβληματικές καταστάσεις που θα τους ωθούν στην ανακάλυψη της γνώσης»
(Τριλιανός, 2004). Ακόμη, κατέδειξε ότι οι αρχές των γνωστικών αντικειμένων
μπορούν να διδαχθούν αποτελεσματικά στα παιδιά όλων των ηλικιών, αρκεί να
χρησιμοποιηθεί η «γλώσσα» που το παιδί καταλαβαίνει, ανάλογα με το επίπεδο της
νοητικής ανάπτυξης, στο οποίο είναι σε θέση να λειτουργεί, όσον αφορά την
πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου. Επίσης, με την ιδέα του σπειροειδούς
αναλυτικού προγράμματος έδειξε ότι η γνώση που έχει αποκτηθεί με τον κατάλληλο για
το παιδί τρόπο από πολύ νωρίς και που αργότερα γίνεται αντικείμενο μελέτης σε πιο
προχωρημένο επίπεδο, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει κτήμα του μαθητή
(Ράπτης & Ράπτη, 2004).
Η μάθηση δομείται δυναμικά και προοδευτικά μέσα από τρία επίπεδα – στάδια, το
εικονικό, το συμβολικό και το επίπεδο δραστηριοτήτων (enactive) (Bruner, 1966). Το
κρίσιμο σημείο ήταν η μεταφορά των επιστημονικών δομών σε μαθητές με
χαμηλότερες γνωστικές δομές και ο Bruner υποστήριζε ότι αυτές μπορούσαν να γίνουν
αντιληπτές ως γενικεύσεις και αφαιρέσεις, μόνο αν ένα μέρος τους μπορούσε να γίνει
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αντιληπτό ενορατικά και αυτό ήταν δυνατό να επιτευχθεί με την ανακαλυπτική μάθηση
(Howson, Keitel & Kilpatrick, 1982).
Δεν τον ενδιέφερε τόσο η ίδια η γνώση, όσο η συμμετοχή στη διαδικασία
κατάκτησής της. Υποστήριζε ότι κάθε παιδί μπορεί να μάθει οτιδήποτε, όταν του
προσφερθεί στη γλώσσα που αυτό καταλαβαίνει. Αναλυτικότερα το γεγονός αυτό
καταδεικνύει ότι είναι σημαντικό το διδακτικό υλικό να είναι φτιαγμένο με τον
κατάλληλο τρόπο, ώστε να συντελέσει αποτελεσματικά στην προώθηση της μάθησης
(Bigge, 1990).
Μέσα από τις βασικές αρχές της ανακαλυπτικής θεωρίας του Bruner γίνεται εμφανές
ότι τα παιδιά μέσα από την αναζήτηση μπορούν και ανακαλύπτουν τις θεμελιώδης
πλευρές μίας προβληματικής κατάστασης και στη συνέχεια μπορούν και οργανώνουν
στρατηγικές για την επίλυσή της. Με την ανακαλυπτική μάθηση τα παιδιά συμμετέχουν
ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και αποκτούν δεξιότητες που τους βοηθούν να
δρομολογούν τη σκέψη τους σε οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση. Δηλαδή, οι
μαθητές εκπαιδεύονται στο να είναι ικανοί να λύνουν μία προβληματική κατάσταση
ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ανήκει, καθώς εκπαιδεύονται σε
στρατηγικές οι οποίες είναι πανάκεια για οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση.

4.3.6 Κοινωνικο - πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης
Εκτός από τις γνωστικές θεωρίες της μάθησης, κινούνται και οι κοινωνικο –
πολιτισμικές θεωρίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν
συμπληρωματικά με αυτές, ρίχνοντας όμως το βάρος τους στον κοινωνικό καθορισμό
της γνώσης.
Οι κοινωνικο - πολιτισμικές θεωρίες (socio - cultural) αναπτύχθηκαν από τη
σοβιετική σχολή της ψυχολογίας με κύριους εκπροσώπους τον L. Vygotsky και τους
μαθητές του Leontiev και Luria. Η σχολή αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην
επικοινωνιακή και πολιτισμική διάσταση της μάθησης. Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν
ότι η οικοδόμηση των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα, με την
από κοινού (μεταξύ ατόμων και ομάδων) υλοποίηση δραστηριοτήτων, διαμέσου
επικοινωνίας.
Στην κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση αποτελεί βασική παραδοχή το γεγονός ότι
όταν ένα άτομο συμμετέχει σε ένα κοινωνικό σύστημα, η κουλτούρα αυτού του
συστήματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία – κυρίως η
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γλώσσα – διαμορφώνουν τη γνωστική του συγκρότηση και συνιστούν πηγή μάθησης
και εξέλιξης (Κόμης, 2004; Ράπτης & Ράπτη, 2006). Έτσι, η ανάπτυξη της νόησης
αποτελεί διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην οποία βασικό ρόλο παίζει η
γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό το παιδί αποτελεί ενεργό δέκτη που με τις πράξεις του
διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα (Κόμης, 2004).
Εάν γίνει δεκτό, ότι οι θεωρίες κινούνται ανάμεσα σε ένα δίπολο άτομο-κοινωνία, οι
γνωστικές θεωρίες στρέφονται γύρω από τον πόλο άτομο, ενώ οι κοινωνικο –
πολιτισμικές γύρω από τον πόλο κοινωνία (Κόμης, 2004). Επομένως, οι μελέτες με
κοινωνικό

προσανατολισμό

επικεντρώνονται

στην

περιγραφή

των

σύνθετων

διαδικασιών της καθοδήγησης από τον ενήλικα, στην περιγραφή των ειδών
αλληλεπίδρασης που εμφανίζονται και στο είδος της μάθησης που επιτελείται.
Αναδεικνύουν συνεπώς τη σπουδαιότητα της διδακτικής παρέμβασης και της μεγάλης
σημασίας του εκπαιδευτικού για την οικοδόμηση των γνώσεων (Κόμης, 2005).
Οι

κοινονικοπολιτισμικές

προσεγγίσεις

αντιλαμβάνονται

τη

μαθησιακή

δραστηριότητα ως αναπόσπαστα προκαθορισμένη από το κοινωνικό, ιστορικό και
πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται. Υπό το πρίσμα αυτό, οι
γνωστικές διεργασίες δεν νοούνται ως αυτόνομες οντότητες αλλά ως συστατικά ενός
οργανωμένου όλου, του νου, ο οποίος λειτουργεί και αναπτύσσεται μέσα σε ένα
συγκεκριμένο

κοινωνικό

και

πολιτισμικό

περιβάλλον

που

είναι

ιστορικά

προσδιορισμένο (Vygotsky, 1978).
Τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης αυτής είναι:
1. Η ενεργός γνωστική οικοδόμηση που συντελεί στην εκ βάθους κατανόηση.
2. Η εγκαθιδρυμένη μάθηση που λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο πλαίσιο με
αυτόνομη δραστηριότητα και κοινωνική και νοητική υποστήριξη.
3. Η κοινότητα, μέσα από την οποία λαμβάνει χώρα η μάθηση, συντελεί στη
διάχυση της κουλτούρας και των πρακτικών της.
4. Η συνομιλία που καθιστά εφικτή τη συμμετοχή και τη διαπραγμάτευση στο
πλαίσιο της κοινότητας.
Η συμβολή των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών στη σχεδίαση και την υλοποίηση
μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή, σε σύγκριση με τις γνωστικές και τις
συμπεριφοριστικές θεωρίες είναι μικρή. Παρόλα αυτά άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον
οποίο

αντιλαμβανόμαστε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα

(Κόμης, 2004).
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4.3.7 O Κοινωνικός Εποικοδομισμός του Vygotsky
Κατά τον Vygotsky, η σκέψη αναπτύσσεται (και είναι συνεπώς προϊόν οικοδόμησης
και αναδόμησης των γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε
παιδιά και ενηλίκους (Avouris, Dimitracopoulou & Komis, 2003). Ισχυρίζεται ότι η
διαπραγμάτευση του νοήματος στο πλαίσιο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων είναι
τόσο σημαντική όσο και η προσωπική κατασκευή της γνώσης από το μαθητευόμενο
(Σακονίδης 2002).
Βασική θέση της θεωρίας του είναι η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of
Proximal Development/ZPD) που ορίζεται ως η δυνατότητα υπέρβασης της γνωστικής
ανάπτυξης σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή. Η απόσταση δηλαδή, ανάμεσα στο
πραγματικό επίπεδο εξέλιξης, όπως καθορίζεται από την ικανότητα να λύσει το παιδί το
πρόβλημα με τις δικές του δυνάμεις και το επίπεδο της δυνατότητας του να λύσει το
πρόβλημα με την καθοδήγηση ενηλίκων ή με τη συνεργασία συνομηλίκων. Με άλλα
λόγια, αυτό που το παιδί κάνει σήμερα από κοινού, αύριο θα είναι ικανό να το κάνει
από μόνο του. Η πλήρης ανάπτυξη της ZPD εξαρτάται από την κοινωνική
αλληλεπίδραση. Η θεωρία του Vygotsky, εξάλλου, είναι μια προσπάθεια ερμηνείας της
συνείδησης ως το τελικό προϊόν της κοινωνικοποίησης.
Ο Vygotsky ανέδειξε τη σημασία της κουλτούρας που δημιουργείται μέσω της
χρήσης εργαλείων και συμβόλων. Επισήμανε ότι πολιτισμοί αναπτύσσονται και
αλλάζουν, καθορίζουν τι θα πρέπει να μάθουμε καθώς και τα είδη των δεξιοτήτων που
πρέπει ν' αναπτύξουμε. Διέκρινε τις λειτουργίες σε στοιχειώδεις (έμφυτες) και σε
ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (γλώσσα, μνήμη, σκέψη, προσοχή, αφαιρετική
ικανότητα, πρόσληψη) (Lefrancois, 1976).
Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού, η κοινωνία ασκεί
αποφασιστική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το άτομο και το κέντρο
βάρους βρίσκεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του.

4.3.8 Εποικοδομισμός και Εκπαίδευση
Ο κονστρουκτιβισμός είναι και μια θεωρία μάθησης αλλά και μια στρατηγική για
την εκπαίδευση. Στηρίζεται στις κατασκευαστικές θεωρίες (constructivism) του Piaget,
υποστηρίζοντας ότι η γνώση δεν μεταφέρεται από τον δάσκαλο στον μαθητή, αλλά
ενεργητικά κατασκευάζεται από τον ίδιο τον μαθητή (Kafai & Resnick, 1996).
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Στον τομέα της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, η έννοια εποικοδομισμός
υιοθετήθηκε από τον Papert, δημιουργό της γλώσσας προγραμματισμού για παιδιά, της
Logo. Σε αντίθεση με τους συμπεριφοριστές, προτίμησε μια διαφορετική προσέγγιση
στη μάθηση και τη διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή, επηρεασμένος κυρίως
από τη γνωστική θεωρία του Piaget. Ο Papert θέλησε να δώσει έμφαση στη συμμετοχή
του μανθάνοντα στη διαδικασία της μάθησης και στην ανακάλυψη των τρόπων, με τους
οποίους αυτός χτίζει ενεργά το γνωστικό του οικοδόμημα, αλλά και κατανοεί την
διαδικασία αυτή (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Ο Papert, όπως και ο Piaget θεωρεί τη
μάθηση ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το περιβάλλον, όμως
συνεχίζει

υποστηρίζοντας

πως

η

μάθηση

είναι

πιο

αποτελεσματική

όταν

πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας πλούσιας και συγκεκριμένης δραστηριότητας στην
οποία ο μαθητής κατασκευάζει ένα προϊόν που όμως έχει νόημα γι’ αυτόν. Τέτοιου
είδους πλαίσια μάθησης, κατά τον Papert, προσφέρουν οι υπολογιστικοί μικρόκοσμοι
(Κόμης, 2004).
Τα λογισμικά που εμφορούνται από τις Γνωστικές Θεωρίες είναι λογισμικά, τα
οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα βασικά στάδια κατάκτησης της γνώσης,
δηλαδή λήψη πληροφορίας – ανεύρεση ή ανάκληση - επεξεργασία – αποθήκευση.
Γίνεται προσπάθεια απλοποίησης των γνωστικών σχημάτων κατάτμησης των σύνθετων
εννοιών σε απλούστερες, δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης, ενώ η ανατροφοδότηση έχει
ως σκοπό την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Ο μαθητής
ενθαρρύνεται να έρθει σε επαφή με το λογισμικό, να πειραματιστεί και δημιουργήσει το
δικό του τρόπο κατάκτησης της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 2004).
Οι εποικοδομιστικές προσεγγίσεις δεν διατυπώνουν όμως μία ενιαία θεώρηση που
περιγράφει τη γνωστική δραστηριότητα, αλλά διακριτές θέσεις, γεγονός που οδηγεί
όλους όσους σχεδιάζουν εκπαιδευτικό λογισμικό και παιδαγωγικές δραστηριότητες με
υπολογιστές, είτε να υιοθετήσουν τις αρχές κάποιας θεωρίας είτε να προτείνουν ένα
συνδυασμό στη βάση της συμπληρωματικότητας τους (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001).
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης
είναι «ανοικτού τύπου» προσφέροντας ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και
αντικειμένων και εννοιών, έχοντας συνήθως τη μορφή συστημάτων προσομοίωσης ή
μικρόκοσμων. Η έμφαση πλέον βρίσκεται στο μαθητή και στις δραστηριότητες που
αναπτύσσει ή μπορεί να αναπτύξει στο πλαίσιο του περιβάλλοντος (Κόμης, 2001).
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων σχεδιάζονται για τη διδασκαλία, τη
μελέτη και την κατανόηση ενός φαινομένου μέσα από την παρατήρηση της
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συμπεριφοράς του φαινομένου και της ανάδρασης που παράγεται από την
προσομοίωση σε χρόνο πραγματικό, ταχύτερο ή βραδύτερο. Με τη χρήση αυτού του
εκπαιδευτικού λογισμικού στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή παρουσιάζεται
ένα τεχνητό περιβάλλον (που αντιπροσωπεύει ένα φυσικό περιβάλλον και που
υλοποιείται με στοιχεία πολυμέσων) που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να
μελετήσουν φαινόμενα που θα ήταν αδύνατο να διερευνηθούν διαφορετικά, εξαιτίας
της μη εύκολης προσπέλασης, της εξέλιξης σε πολύ σύντομο ή μεγάλο χρονικό
διάστημα ή ακόμα της υψηλής επικινδυνότητας τους στο οποίο εκτελείται ένα πείραμα
το οποίο λόγω κόστους, επικινδυνότητας, ασφάλειας, δυσκολίας είναι δύσκολο να
μεταφερθεί στην αίθουσα διδασκαλίας.
Σε μια παιδαγωγική κατάσταση προσομοίωσης, ο μαθητής, αλλάζοντας κατά
βούληση ορισμένες (κύριες κατά κανόνα) μεταβλητές του προς μελέτη φαινομένου,
έχει στα χέρια του την πρωτοβουλία εξέλιξής του και δεν οφείλει να απαντά απλώς σε
ερωτήσεις που έχουν προβλεφθεί από τους δημιουργούς του λογισμικού. Αντίθετα, με
βάση τις παρατηρήσεις που κάνει πάνω στα αποτελέσματα των χειρισμών του, είναι
δυνατόν να ανακαλύψει το μοντέλο το οποίο προσομοιώνει το λογισμικό ή τις βασικές
παραμέτρους που το συνθέτουν και να εφαρμόσει αυτά που έχει ήδη μάθει.
Οι υπολογιστές παρέχουν στο χρήστη πιο δυναμικά μοντέλα μέσα από ειδικά
πακέτα λογισμικού, ηλεκτρονικά βιβλία, προγράμματα προσομοίωσης και κίνησης. Ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής μετατρέπεται σε χώρο πειραματισμού προσωπικού τρόπου
του σκέπτεσθαι και επιστημονικής διερεύνησης για τη διαχείριση γνωστικών μοντέλων
για την κατανόηση διαφόρων φαινομένων.
Στο πλαίσιο αυτής της προσομοίωσης ανάμεσα στον Η/Υ και στον ανθρώπινο
εγκέφαλο χρησιμοποιείται ορολογία κυρίως από το χώρο της πληροφορικής, όπως: ροή
των πληροφοριών, κωδικοποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάσυρση ή ανάκληση
πληροφοριών κ.α. Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί ερευνητές ανέπτυξαν και
διατύπωσαν διαγράμματα ροής και επεξεργασίας των πληροφοριών παρόμοια με εκείνα
που χρησιμοποιούνται στους Η/Υ για να περιγράψουν τις γνωστικές λειτουργίες του
ανθρώπινου εγκεφάλου.
Κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών τεχνολογιών, η επίδραση του μοντέλου των
γνωστικών θεωριών μάθησης αφορά στο σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη (user
interface) και στην παρουσίαση πληροφοριών και στρατηγικών διδασκαλίας με καθαρή
επίδραση από θεωρίες αντίληψης, προσοχής και βασικές αρχές κινήτρων. Η αναζήτηση
της βέλτιστης αναπαράστασης πληροφοριών που θα οδηγήσει στην αποδοτικότερη
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εμπειρία μάθησης για συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο και θέμα, αποτελεί κύριο μέλημα
των σύγχρονων προσαρμοστικών συστημάτων (adaptive system) και των ευφυών
συστημάτων διδασκαλίας (intelligent tutoring systems).
Εφαρμόζοντας τη θεωρία του εποικοδομητισμού, η διδακτέα ύλη θα πρέπει να
προσαρμόζεται στην προηγούμενη γνώση των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί να
προσαρμόζουν τις στρατηγικές διδασκαλίας τους στις απαντήσεις των μαθητών και να
ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν την
πληροφορία. Οι εκπαιδευτικοί επίσης πρέπει να χρησιμοποιούν ανοικτού τύπου
ερωτήσεις και να προωθούν εκτενή διάλογο ανάμεσα στους μαθητές πάνω στην
επίλυση προβλημάτων. Ο εποικοδομητισμός προτείνει την απαλοιφή των βαθμών και
των προκαθορισμένων τεστ. Αντίθετα, η αξιολόγηση γίνεται μέρος της μαθησιακής
διαδικασίας, ώστε οι μαθητές παίζουν έναν μεγαλύτερο ρόλο στο να κρίνουν την
πρόοδό τους.
Η προσομοίωση, ως διδακτική στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις
διαφορετικούς τρόπους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
1.

Υποστήριξη του μαθήματος με τη βοήθεια αλληλεπιδραστικής προσομοίωσης
(διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό που χρησιμοποιεί την προσομοίωση ως
εποπτικό μέσο).

2.

Επαλήθευση ενός μοντέλου (χρήση προσομοίωσης από τον μαθητή και
αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό για συμπληρωματική ανατροφοδότηση). 3.
Κλασσική αλληλεπιδραστική προσομοίωση (ατομική ή συλλογική χρήση ενός
μοντέλου από μαθητές).

Ο κονστρουκτιβισμός θεωρεί ότι ο εκπαιδευόμενος πρέπει να βοηθιέται για να
ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να κατασκευάσει τη δική του αναπαράσταση της
πραγματικότητας, στηριγμένος στην πληροφορία και την εμπειρία. Η σχέση ανάμεσα
στη γνώση και την εμπειρία γίνεται στον κονστρουκτιβισμό κεντρικό ζήτημα επειδή
έτσι ερευνώνται τα ερωτήματα για το πώς μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι και πώς
φτάνουν σε μία απάντηση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την προσέγγιση, η γνώση και η
πραγματικότητα δεν έχουν αντικειμενική και απόλυτη αξία αλλά η γνώση είναι κομμάτι
του νοητικού κόσμου του γνώστη και σχετική με την εμπειρία που έχει αυτός από το
περιβάλλον του (Κορομπίλη, 2005).
Η βασική διαφορά του εποικοδομητικού προτύπου από τις άλλες διδακτικές
προσεγγίσεις έγκειται στο γεγονός ότι αυτό λαμβάνει υπόψη του τις προϋπάρχουσες
ιδέες των μαθητών και προβαίνει στη διδακτική τους αξιοποίηση. Ο εκπαιδευτικός
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αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό-συμβουλευτικό ρόλο στη δραστηριότητα των
μαθητών. Και τα σημαντικότερα θεωρητικά μοντέλα αντίληψης και παραγωγής λόγου
βασίζονται ακριβώς σ’ αυτή τη θεωρία μάθησης.

4.4 Υπολογιστική Γνωστική Επιστήμη
H επιστήμη της Πληροφορικής και των Νευροεπιστημών απαρτίζουν, μαζί με άλλες,
την Γνωστική Επιστήμη, η οποία συγκεφαλαιώνει μια προσπάθεια να εξηγηθούν
επιστημονικά οι νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Οι βασικές παραδοχές της
Γνωστικής Επιστήμης είναι οι εξής:
1.

Η νόηση ταυτίζεται με τη λειτουργία της

2.

Η λειτουργία ταυτίζεται με τον υπολογισμό

Η Γνωστική Επιστήμη αποτελεί έτσι ένα επιστημονικό πεδίο των τελευταίων
δεκαετιών, το οποίο, παράλληλα με τις εξελίξεις και την αρωγή και των άλλων
επιστημών που περιλαμβάνει, πρεσβεύει ό,τι είναι δυνατόν να αποκρυπτογραφήσει και
να εξηγήσει επιστημονικά τη φύση των νοητικών φαινομένων, στη βάση κυρίως του
μοντέλου της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κουτσογιάννης, 2010).
Η Υπολογιστική Γνωστική (ή Γνωσιακή) Επιστήμη περιλαμβάνει τη δημιουργία
μοντέλων στον υπολογιστή για την περαιτέρω κατανόηση της γνωστικής λειτουργίας
του ανθρώπου. Οι επιστήμονες της γνωστικής επιστήμης ερευνούν γνωσιακές
διεργασίες, όπως είναι η κατ’ αίσθηση αντίληψη, η σκέψη, η μνήμη, η γλώσσα, η
μάθηση και άλλα ψυχολογικά φαινόμενα, ο καθένας - βέβαια - από τη δικιά του σκοπιά
(Bennett & Hacker, 2003).
Συγκεκριμένα οι ψυχομετρικοί (όπως Binet, Gesell, Terman, Wechsler, Raven κ.α.)
ενδιαφέρονται για την ποσοτική πλευρά της γνωστικής ανάπτυξης, χρησιμοποιούν
ειδικές δοκιμασίες και προσπαθούν να καθορίσουν τι μπορεί να κάνει το παιδί σε κάθε
ηλικία και πόσο διαφέρουν τα παιδιά ως προς τις γνωστικές τους ικανότητες. Οι
γενετικοί (όπως Piaget, Bruner, κ.α.) ενδιαφέρονται για την ποιοτική πλευρά της
γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, δηλαδή για τους τρόπους που χρησιμοποιεί σε σχέση
με την ηλικία του, για να λύσει διάφορα γνωστικά προβλήματα. Οι νευροψυχολόγοι
(όπως Hecaen, Geschwind, Rourke, Bakker, κ.α.) προσπαθούν να συνδυάσουν τη
γνωστική ανάπτυξη του παιδιού με τη δραστηριότητα ορισμένων εγκεφαλικών
περιοχών ή ακόμη ορισμένων ειδικών νευρωνικών «ενορχηστρώσεων» (Καραπέτσας,
1988).
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H γνωστική επιστήμη, θεωρώντας ότι η ανθρώπινη γνώση - τουλάχιστον εν μέρει συνιστά διεργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από έναν υπολογιστή, αντλεί
τις βασικές της παραδοχές από την Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που,
μεταξύ άλλων, μελετά τη φύση και τα όρια του υπολογισμού και από τον κλάδο της
Τεχνητής Νοημοσύνης που ερευνά τον βαθμό στον οποίο οι μηχανές μπορούν να
συλλάβουν τη νοημοσύνη των ανθρώπινων όντων.
H Υπολογιστική Επιστήμη (Computational Science) λοιπόν, ορίζεται ως η επιστήμη
που περιλαμβάνει τρεις περιοχές: τη μαθηματική μοντελοποίηση φαινομένων, τις
αριθμητικές μεθόδους για επιστημονικούς υπολογισμούς και την επιστημονική
οπτικοποίηση (Yaşar, Little, Tuzun, Rajasethupathy, Maliekal, & Tahar, 2006). Επίσης,
σύμφωνα με την επιτροπή «US President’s Information Technology Advisory
Committee (PITAC)» (2005), δηλώνεται κατηγορηματικά ότι η Υπολογιστική
Επιστήμη – Computational Science (όχι η επιστήμη των Υπολογιστών – Computer
Science) είναι ένας πυλώνας της επιστημονικής ανακάλυψης, ο οποίος συνδυάζει το
πείραμα με τη θεωρία και επίσης ότι η Υπολογιστική Επιστήμη είναι αναγκαία για την
επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
H υπόθεση ότι η ανθρώπινη σκέψη μπορεί να μην είναι η μοναδική σκέψη που
υπάρχει στον κόσμο, έκανε την πρώιμη Τεχνητή Νοημοσύνη, να θέσει ως σκοπό της
την κατασκευή μηχανών που θα εκτελούσαν ενέργειες, οι οποίες θα απαιτούσαν σκέψη
αν γίνονταν από ανθρώπους. Το 1950, ο Turing μετέτρεψε το ερώτημα, αν μια μηχανή
μπορούσε να σκέφτεται, σε έλεγχο περιστάσεων εντός των οποίων θα μπορούσε μια
μηχανή να μας παραπλανήσει σαν να ήταν σκεπτόμενο πρόσωπο. Στο παιγνίδι της
μίμησης, όπως ονομάσθηκε, κάποιος επικοινωνεί από απόσταση αφενός με μια μηχανή
και αφετέρου μ’ ένα άλλο πρόσωπο (Turing, 1950). O έλεγχος συνίσταται στο εξής: εάν
ο πρώτος δεν μπορεί κατά τη συνομιλία του να βρει διαφορά ανάμεσα στους δύο
συνομιλητές του, τη μηχανή και τον άνθρωπο, τότε αυτό σημαίνει ότι η μηχανή
σκέφτεται (Crane, 2015).
H αναζήτηση μηχανισμών επεξεργασίας πληροφοριών στην ψυχολογία συνδέεται με
την εμφάνιση των πρώτων ψηφιακών υπολογιστών που έδειξαν τη δυνατότητα
αναπαράστασης εσωτερικών διαδικασιών με λογική μορφή και υποκίνησαν την ιδέα
της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για την προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής
υπολογιστικών προγραμμάτων που επιλύουν προβλήματα με «νοήμονα τρόπο» από
μεγάλες βάσεις δεδομένων. H Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να υποστηρίζει θεωρητικά
ότι κατ’ ανάγκην οι άνθρωποι σκέπτονται μόνο μέσω διαδικασιών υπολογισμού ή ότι
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ένα υπολογιστικό υπόδειγμα περιγράφει πώς πράγματι λειτουργεί ο ανθρώπινος νους,
ασχολείται με την πραγματοποίηση μιας νοητικής διεργασίας μέσω υπολογισμού.
H ιδέα του υπολογισμού (computation) εμπλέκει την έννοια της μαθηματικής
συνάρτησης. H έννοια της συνάρτησης γίνεται πολύ γενική ιδιαίτερα όταν επεκταθεί σε
πράγματα. Αυτό που διατηρείται, ανεξάρτητα από το είδος της συνάρτησης, είναι ότι αν
κανείς γνωρίζει να χρησιμοποιεί μια συνάρτηση τότε έχει μια μέθοδο για την εξαγωγή
της τελικής τιμής της. Γνωρίζει με βεβαιότητα τι πρέπει να κάνει σε κάθε βήμα για το
τελικό εξαγόμενο, την οριστική απάντηση. H μέθοδος αυτή ονομάσθηκε αλγόριθμος.
Το χαρακτηριστικό των αλγορίθμων είναι ότι για τη μετάβαση από το ένα βήμα στο
άλλο ο αριθμός των βημάτων είναι πεπερασμένος και καθορίζεται από το διάγραμμα
ροής.
Στην Ψυχολογία, μετά την αμφισβήτηση του συμπεριφορισμού, αλλά και υπό την
επίδραση της Θεωρίας της Πληροφορίας του Shannon, αναζητούνται νέοι τρόποι
θεώρησης της κωδικοποίησης των πληροφοριών, των νοητικών αναπαραστάσεων
(σχήματα, έννοιες, εικονικότητα), της αναγνώρισης σχημάτων οργάνωσης (patterns),
της επιλεκτικής προσοχής, των συγκινήσεων, της μνήμης, της μάθησης, της γλώσσας
και της γλωσσικής επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης αποφάσεων
(Zahl, 1977).
Είναι η εποχή κατά την οποία ο Skinner (1973) αποπειράται να δείξει πώς οι
συμπεριφορικές αρχές μπορούν να επεκταθούν στα γλωσσικά φαινόμενα ως
ρητή/έκδηλη συμπεριφορά, ενώ από το 1967, με πρωταρχικό ενδιαφέρον τις διεργασίες
της γλωσσικής κατανόησης υποστηρίζεται μέσα την έρευνα του Neisser ο όρος
γνωστική ψυχολογία (Neisser, 1967). Έργο τώρα της ψυχολογίας είναι η διατύπωση
ακριβών περιγραφών των υπολογιστικών διεργασιών με τις οποίες οι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται, αναγνωρίζουν, θυμούνται, συλλογίζονται, επιλύουν προβλήματα,
μαθαίνουν. Οι γνωστικές λειτουργίες με βάση τις ήδη αποκτημένες γνώσεις, δεξιότητες,
προσδοκίες και αξίες του γνωστικού υποκειμένου θεωρούνται διεργασίες δημιουργικές
και όχι ανακλαστικές αντιδράσεις.
Η Υπολογιστική Επιστήμη περιλαμβάνει θεμελιώδεις αρχές (όπως την θεωρία των
υπολογισμών), ενσωματώνει τεχνικές και μεθόδους για να λύνει προβλήματα και να
προάγει τη γνώση (π.χ. την αφαιρετική λογική και την αιτιολόγηση) ενώ επιπλέον
περιέχει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που ονομάζεται «υπολογιστικός τρόπος
σκέψης» (computational thinking). Επίσης τα βασικά σημεία της επιστήμης αυτής
σχετικά με τον σχεδιασμό, τη θεωρητική ανάλυση και τον πειραματισμό βασίζονται στο
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λεγόμενο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) στην
Εκπαίδευση αλλά ταυτόχρονα έχουν μια δυαδική σχέση με το STEM αφού
τροφοδοτούν επίσης τα γνωστικά αντικείμενα του STEM. Ο τρόπος αυτός προσέγγισης
των ΤΠΕ εγκαταλείπει τα καθιερωμένα πρότυπα χρήσης εργαλείων και εστιάζει στην
μοντελοποίηση ως βασική διδακτική μονάδα και σε μεθόδους προσομοίωσης
αυθεντικών

φαινομένων

και

διεργασιών,

ενώ

συνδέεται

άμεσα

με

την

διερευνητική/ανακαλυπτική (inquiry based) μαθησιακή και διδακτική ακολουθία.

4.5 Γνωστική Νευροψυχολογία
H Γνωστική Νευροψυχολογία αποτελεί έναν από τους κλάδους της Γνωστικής
Επιστήμης. Πρόκειται για μια επιστήμη, η οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει τις
γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου βασιζόμενη στη νευροφυσιολογική οργάνωση και
λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και στην οργάνωση του νευρικού συστήματος
(Eysenck, 2010). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών
ερευνά και εξηγεί τους μηχανισμούς των γνωστικών λειτουργιών όπως η σκέψη, η
μνήμη, η ανάγνωση, η γραφή, η ομιλία, η αναγνώριση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από
τη νευροπαθολογία. Αναλυτικότερα, προσπαθεί να διερευνήσει τον τρόπο που ο
εγκέφαλος, με την έννοια των γνωστικών λειτουργιών, ασκεί επιρροή στη συμπεριφορά
του ατόμου.
Η Γνωστική Ψυχολογία ασχολείται με το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται,
μαθαίνουν, θυμούνται και σκέπτονται διάφορες πληροφορίες. Ο γνωστικός ψυχολόγος
μελετά το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα διάφορα σχήματα, γιατί θυμούνται,
γιατί ξεχνούν και γιατί φοβούνται ορισμένα γεγονότα, γιατί τα δεδομένα των
αισθήσεων κρίνονται συχνά παραπλανητικά, πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι τη γλώσσα ή
πώς επιλύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Η λιγότερο κοινωνιολογική και πιο γενετικο-γνωστική τάση είναι η θεωρία της
γνωστικής επεξεργασίας της πληροφορίας, που συνδυάζει τη νευροψυχολογία με τον
πληροφοριακό προγραμματισμό, αν και η ακραία μοντελοποίηση αυτής της θεωρίας
προσέλκυσε και ερευνητές που αρχικά ήταν συμπεριφοριστές. Στα έργα των μελετητών
που ανήκουν εδώ παρατηρείται, π.χ. ως προς την πραγμάτευση της γνωστικής ευελιξίας
και την κατασκευή νοητικών σχημάτων, αντιστοίχιση μεταξύ του ανθρώπινου
εγκεφάλου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Spiro & Jehng, 1990).
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Ευρήματα από επιστημονικές περιοχές, όπως η Γνωστική Ψυχολογία, αξιοποιούνται,
για να προσδιοριστούν οι αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας και οι επιτυχείς
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Έτσι, έχει βρεθεί ότι οι βασικοί παράγοντες που
σχετίζονται με την αποτελεσματική διδασκαλία (Scruggs & Mastropieri, 2004) των
μαθηματικών είναι:
•

Επικέντρωση στις «μεγάλες ιδέες», δηλαδή στις βασικές έννοιες και όχι στα
μεμονωμένα στοιχεία.

•

Επικέντρωση στη διδασκαλία κοινών στρατηγικών, όχι υπερβολικά γενικών
ή ειδικών.

•

Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και των προτεραιοτήτων.

•

Διδασκαλία των στρατηγικών με ρητό και σαφή τρόπο.

•

Ευκαιρίες για εξάσκηση στις αποκτηθείσες γνώσεις με τελικό στόχο την
εγκαθίδρυση και γενίκευσή τους.

Οι ερευνητές κατέληξαν, ότι πολλά προγράμματα που είναι εύκολο να
πραγματοποιήσει ένας υπολογιστής, όπως πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις, είναι
δύσκολα για τον άνθρωπο. Στον αντίποδα πολλά πράγματα που είναι εύκολα για τους
ανθρώπους, όπως η αναγνώριση του συναισθήματος των άλλων, είναι δύσκολα για τον
υπολογιστή. Οι εξελίξεις των παραπάνω επιστημονικών πεδίων συνέβαλαν στην έρευνα
για το πώς σκέπτεται ο άνθρωπος, συντελώντας στην ανάπτυξη ενός νέου
επιστημονικού πεδίου, αυτού της γνωστικής ψυχολογίας.

4.6 Η χρήση της ρομποτικής στην διδασκαλία θετικών επιστημών
Στις μέρες μας έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη δυνατότητα χρήσης ρομπότ στη
σχολική τάξη. Άλλωστε υποστηρίζεται ότι προσφέρουν πολλαπλά οφέλη σε όλα τα
επίπεδα εκπαίδευσης (Johnson, 2003). Η έρευνα από την Ιαπωνική Ένωση Ρομπότ
(Japan Robotics Association), την Επιτροπή Οικονομικών των Ηνωμένων Εθνών
(United Nations Economic Commission) και τον Διεθνή Οργανισμό της Ρομποτικής
(International Federation of Robotics), προτείνουν ότι υπάρχει αύξηση στην αγορά
προσωπικών ρομπότ περιλαμβάνοντας τόσο αυτά που χρησιμοποιούνται στην αγορά
παιχνιδιών, όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς και υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη
αύξηση θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες (Kara, 2004).
Θεωρητικοί της εκπαίδευσης, όπως ο Papert (1993), υποστηρίζουν ότι η ένταξη των
ρομπότ στις δραστηριότητες της τάξης έχει εξαιρετικά οφέλη που έχουν ως στόχο τη
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βελτίωση της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ξεκινήσει να παράγουν ιδέες και να
σχεδιάζουν

δραστηριότητες

διδασκαλίας

διαφόρων

θεματικών

ενοτήτων

του

Αναλυτικού Προγράμματος.
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται κατανοητό ότι έχει αυξηθεί το
ενδιαφέρον για τη χρήση των ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο στην
Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί,
ότι η αναφορά μας εστιάστηκε σε έρευνες που χρησιμοποίησαν τόσο ερευνητικές
ομάδες όσο και ομάδες ελέγχου, καθώς και διαδικασίες αξιολόγησης των
συμμετεχόντων στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, τόσο πριν όσο και μετά τη
χρήση των ρομπότ. Επιπλέον, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι στις εννέα από τις
δέκα έρευνες χρησιμοποιήθηκαν ρομπότ της Lego, γεγονός που ίσως καθιστά τη
μαθησιακή διαδικασία αρκετά ακριβή. Άλλη μια παρατήρηση, έχει να κάνει με το
γεγονός ότι επιλέχθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό ως θεματική ενότητα εφαρμογής οι
Φυσικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά
(STEM) και όχι τόσο άλλες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα. Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό το γεγονός, ότι η αποτελεσματικότητα
της χρήσης ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μάλλον περιορισμένη. Ωστόσο,
η διεξαγωγή ερευνών που δεν στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα, αλλά σε σχεδιασμό
αυστηρής μεθοδολογίας και στατιστικές ανάλυσης, όπως οι περισσότερες από αυτές
που προαναφέρθηκαν, υποστηρίζουν τα οφέλη της χρήσης ρομπότ ως βοηθό του
καθηγητή στην καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της διδακτέας ύλης.
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5. Το κίνητρο ως έννοια
Αναμφισβήτητα το κίνητρο αποτελεί μία έννοια, που συχνά χρησιμοποιείται στην
καθομιλούμενη και ως εκ τούτου δεν είναι δύσκολο κανείς να συλλάβει τη γενική
σημασία της. Ωστόσο, η απόδοση ενός και μόνο ορισμού για το κίνητρο ή αλλιώς την
παρακίνηση είναι πολύ πιθανό να αποτύγχανε να περιγράψει πλήρως την έννοια του,
όσο μεγάλη έκταση και αν είχε (Αθανασοπούλου Μαρία, 2010).

Το κίνητρο έχει

οριστεί ως μια εσωτερική δραστηριότητα που κινεί, κατευθύνει και διατηρεί μια
συμπεριφορά κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, στην ουσία, δηλαδή, τα
κίνητρα αποτελούν αυτό το «κάτι» που μας «ενεργοποιεί», μας κρατάει σε μια «συνεχή
εγρήγορση» και που σε τελική ανάλυση καθορίζει τον «προορισμό» και το «σκοπό»
του καθενός μας. Τα κίνητρα ποικίλουν τόσο ως προς την ένταση, όσο και ως προς την
κατεύθυνση. Θα άξιζε να αναφερθεί ότι τα κίνητρα για οποιαδήποτε μορφή
συμπεριφοράς μπορεί να ανακύψουν ποικιλοτρόπως. Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα
οπωσδήποτε αποτελούν διακριτικό της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και συχνά
γίνονται προϊόντα έμφυτων γνωρίσματων ενός έργου (βούληση για μόρφωση, για νέες
γνώσεις, για νέες εφευρέσεις και ανακαλύψεις, για κάθε λογής προσωπική ανέλιξη,
εσωτερική ευχαρίστηση και μέριμνα). Επιπλέον, δύνανται να ανακύπτουν από
εξωτερικούς παράγοντες (όπως ανταμοιβές, επιβραβεύσεις, φόβος για τυχόν επίπληξη ή
κυρώσεων κ.ά.). Η Κωσταρίδου- Ευκλείδη (1999) έχει ορίσει πως κίνητρο είναι
«οτιδήποτε παρακινεί και σύρει τον καθένα σε δράση. Τα κίνητρα ωθούν το άτομο είτε
ενεργώντας από μέσα είτε απ’ έξω».
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κίνητρο είναι οτιδήποτε βοηθάει και
επιδρά θετικά σε μια διαδικασία παρακίνησης προς την επίτευξη ενός σκοπού. Όσο
μεγαλύτερο κίνητρο διαθέτει ένα άτομο στον τομέα ενασχόλησής του, τόσο
περισσότερο θα προσπαθεί να επιτύχει (κινητήριος δύναμη), βελτιώνοντας παράλληλα
τις επιδόσεις του.
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5.1 Ερευνητικό υπόβαθρο σχετικά με την έννοια του κινήτρου

Τα κίνητρα έχουν μελετηθεί μακροχρόνια από διάφορους επιστήμονες σε διάφορους
γνωστικούς τομείς, όπως η βιολογία, η ψυχολογία και η εκπαίδευση. Ως εκ τούτου
προέκυψε πληθώρα θεωριών για τα κίνητρα, καθιστώντας πολύπλοκη την έρευνά τους,
εξαιτίας του γνωστικού πλούτου που τις περιβάλλει. Λόγω της συγκεκριμένης
περιπλοκότητας, πολλοί ερευνητές επικεντρώνονται χρησιμοποιώντας μια μοναδική
θεωρία κινήτρων στις μελέτες τους. Η χρήση πολλαπλών θεωριών κινήτρων σε μια
μοναδική μελέτη δεν αποτελεί αρκετά κοινή πρακτική στην έρευνα στον τομέα της
εκπαίδευσης (Alkaabi, Alkaabi, Academy, & Vyver, 2017). Η έρευνα για τα κίνητρα
διασχίζει πολλά επιστημονικά πεδία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογίας, της
εκπαίδευσης και της διαχείρισης. Το ερευνητικό υπόβαθρο σχετικά με τα κίνητρα είναι
τεράστιο όσον αφορά τα πεδία εφαρμογής τους και ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί
πολλές

θεωρίες. Η πλειοψηφία των ερευνών σχετικά με τα κίνητρα, που έχουν

πραγματοποιηθεί, συνδέονται άμεσα με τον τομέα της ψυχολογίας, ο οποίος
εξακολουθεί να αποτελεί το επίκεντρο της σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας στις
μέρες μας. (Alkaabi et al., 2017).

5.2 Ανθρωπιστική προσέγγιση του κινήτρου
Σύμφωνα με την ανθρωπιστική προσέγγιση των κινήτρων αυτή επικεντρώνεται στην
ανάγκη των ανθρώπων να μεγαλώσουν και να αποκτήσουν μια αίσθηση προσωπικής
ταυτότητας και εκπλήρωσης. Η ιεραρχία των αναγκών του Abraham Harold Maslow
αποτελεί την κυρίαρχη θεωρία εντός της ανθρωπιστικής προσέγγισης των κινήτρων.
Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι οι μη εκπληρωμένες ανάγκες, ιεραρχικά
οργανωμένες, οδηγούν στα κίνητρα (Neher, 1991). Η εν λόγω ιεραρχία δομείται από τις
ανάγκες χαμηλότερου και υψηλότερου επιπέδου κατά μήκος του συνεχούς πλαισίου:
φυσιολογία, ασφάλεια, αγάπη και αυτοεκτίμηση. Κάθε επίπεδο ανάγκης πρέπει να είναι
ικανοποιημένο σε κάποιο βαθμό προτού προκύψει η ανάγκη του επόμενου επιπέδου.
Έτσι, πολλοί άνθρωποι που μπορεί να αισθάνονται απογοητευμένοι, πιστεύοντας ότι
δεν έχουν φτάσει στις δυνατότητες τους, οδηγούνται για πάντα και υποκινούνται από
τις χαμηλότερες σε ιεραρχία ανάγκες τους. Αυτή η θεωρία έχει δημιουργήσει μια
τεράστια ερευνητική προσπάθεια, ιδιαίτερα στην βιομηχανική ψυχολογία, αλλά πολλά
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ερωτήματα παραμένουν. Ο Neher (1991), για παράδειγμα, αμφισβήτησε την ιδέα ότι οι
ανάγκες υψηλότερης ιεραρχίας είναι έμφυτες, υπογραμμίζοντας ότι σε πολλές
κοινωνίες η ιεραρχία δεν λειτούργησε όπως περιγράφεται από τη θεωρία, ή στην
καλύτερη περίπτωση, έχει περιορισμένη εφαρμογή σε εύπορες, δυτικές κοινωνίες.

5.3 Γνωστική προσέγγιση του κινήτρου
Η γνωστική προσέγγιση των κινήτρων έχει κυριαρχήσει στην ψυχολογία τις
τελευταίες δεκαετίες, και ηγείται επίσης της έρευνας για κίνητρα σε πολλούς κλάδους,
και όχι μόνο, σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Trautwein et al., 2012). Η
άποψη της γνωσιακής προσέγγισης είναι ότι το ανθρώπινο μυαλό είναι αντίστοιχο με
τον "εγκέφαλο" ενός υπολογιστή και επικεντρώνεται στην επεξεργασία πληροφοριών
καθώς και στη λήψη αποφάσεων (Trautwein et al., 2012). Μία από τις κυρίαρχες
θεωρίες εντός αυτής της οπτικής είναι η θεωρία των προσδοκιών, η οποία υποστηρίζει
ότι για την δημιουργία και ανάπτυξη κινήτρου, η αντιληπτή ικανότητα και οι
αντιληπτές διασυνδέσεις μεταξύ προσπάθειας και επίτευξης καθίσταται πρωταρχικής
σημασίας. Ο Bandura (2000, 2004) επισημαίνει ότι οι στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο
των γνωστικών θεωριών της κινητοποίησης και υποστηρίζει ότι οι στόχοι αποτελούν τα
επιθυμητά αποτελέσματα των ατόμων, των οποίων οι τις ρίζες τους εναπόκεινται στην
κοινωνική μάθηση. Η θεωρία του καθορισμού στόχων προέκυψε από αυτή ακριβώς την
εστίαση αναφορικά με τους στόχους.

5.4 Ψυχοδυναμική προσέγγιση του κινήτρου
Η ψυχοδυναμική προσέγγιση επικεντρώνεται στους βιολογικούς παράγοντες και τα
ασυνείδητα κίνητρα. Ο Freud υποστήριξε ότι οι κινήσεις είναι τα βασικά κίνητρα της
ανθρώπινης

συμπεριφοράς,

ιδίως

του

φύλου

και

της

επιθετικότητας,

που

περιλαμβάνουν έλεγχο και κυριαρχία (McClelland, 1985). Οι κινήσεις, που
εκφράζονται άμεσα και έμμεσα, δημιουργούν μία ένταση που συμβάλλει ώστε να
επιτύχουν τα άτομα μια κατάσταση ικανοποίησης. Με την πάροδο του χρόνου οι
θεωρητικοί της ψυχοδυναμικής λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του Freud πρόσθεσαν
ανάγκες επικεντρωμένες στην αυτοεκτίμηση και τη συσχέτιση μεταξύ των ατόμων
(Mitchell, 1988, Shaver & Mikulincer, 2005). Οι θεωρητικοί άρχισαν επίσης να
συνδέουν το κίνητρο με τον όρο Affect, υποστηρίζοντας ότι οι επιθυμίες και οι φόβοι
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εξέφραζαν καλύτερα τις δυνάμεις που οδηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά από τις
βασικές κινήσεις που πρότεινε ο Freud (McClelland, 1985). Οι επιθυμίες και οι φόβοι
συνδέονται και με τις διεγέρσεις και τις συναισθηματικές καταστάσεις. Ενώ μια
επιθυμία αντιπροσωπεύει το επιθυμητό αποτέλεσμα, και μετά την επίτευξη αυτού του
αποτελέσματος, γίνεται λιγότερο έντονη, ένας φόβος συνοδεύει ένα πιθανό
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα από δυσάρεστα συναισθήματα (McClelland, 1985).

5.5 Κίνητρο επίτευξης
Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το κίνητρο της επίτευξης, πέραν των συνθηκών που
προαναφέρθηκαν, απαιτείται παράλληλα και η ύπαρξη ενός πλαισίου ως μια συγκυρία
επίτευξης που αποτελεί ουσιαστικά τη συνθήκη κατά την οποία το άτομο κατέχει εν
γνώσει του την συνθήκη κατά την οποία το έργο του θα αξιολογηθεί βάσει ορισμένων
προκαθορισμένων κριτηρίων ποιότητας και ότι οι συνέπειες των πράξεών του θα είναι
είτε ευνοϊκές είτε όχι αναφορικά με την αξιολόγηση.
Κινητήριος μοχλός προς της επιτυχία στην περίπτωση επίτευξης δεν είναι άλλο από
την εσωτερική αίσθηση περηφάνιας έπειτα από την επίτευξη του, συγκεκριμένου κατά
περίσταση, στόχου. Οποιαδήποτε περίπτωση επίτευξης φέρει μια αλληλουχία από
βήματα, τα οποία φέρουν εις πέρας το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Σχετικά με τη
στάση που θα φέρει το άτομο προς τον τελικό σκοπό, αυτή εξαρτάται σημαντικά και
από τις πιθανότητες επίτευξης καθώς και από την αξία των επιμέρους έργων. Μόλις
επέλθει η επιτυχία, τότε κάθε παύση ενασχόλησης με ένα έργο υποδηλώνει
ταυτοχρόνως και παύση ισχύος της τάσεως και γενικότερου ενδιαφέροντος προς αυτό.

5.6 Μοντέλο προσδοκίας και αξίας
Η σύζευξη της αξίας του ενδεχομένου επιτυχίας με τα κίνητρα πραγματώνεται ως το
λεγόμενο «μοντέλο προσδοκίας και αξίας». Η κινητήρια δύναμη των ανθρώπων προς
επιτυχία εξαρτάται από το συνδυασμό εκτίμησης τους σχετικά με την πιθανότητα
επιτυχίας και της αξίας που αποδίδουν στην επιτυχία. Όταν ένα το άτομο πιστεύει ότι η
πιθανότητα επιτυχίας είναι ελάχιστη έως μηδαμινή τότε δεν αποδίδει αξία στην επιτυχία
και επομένως το κίνητρο είναι ανύπαρκτο.

Η διαδικασία με την οποία οι μαθητές

προσδίδουν αξία σε μια σχολική δραστηριότητα απαρτίζεται από δύο επιμέρους
στοιχεία, την κατεύθυνση του στόχου και το νόημα της δραστηριότητας. Αυτού του
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είδους εκτιμήσεις εκφράζουνε τις αιτίες για τις οποίες οι μαθητές/τριες εμπλέκονται
στις σχολικές δραστηριότητες. Δίνουν την απάντηση στο ερώτημα «γιατί το κάνω
αυτό;». Οι μαθητές/τριες επιλέγουν να δίνουν νόημα και αξία σε ορισμένα σχολικά
προς πραγμάτωση έργα με το μέγεθός της να εξαρτάται τόσο από προσωπικούς
παράγοντες όσο και από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κάθε έργου. Το μέγεθος του
αποδιδόμενου ενδιαφέροντος σχηματίζεται με όρους σύμφωνα με τους οποίους οι
μαθητές/τριες έχουν το ενδιαφέρον, το νόημα και τη χρησιμότητα του εκάστοτε
ζητούμενου προς υλοποίηση έργου.

Σχετικά με την προσδοκία, αυτή αφορά τις

αντιλήψεις των μαθητών συγκριτικά με το ενδεχόμενο του γεγονότος ότι μπορούν να
ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε μια μεμονωμένη σχολική δραστηριότητα. Οι
προσδοκίες τους «οδηγούνται» από την πίστη που έχουν στις επιδόσεις τους στη
δραστηριότητα και

συνδέεται με τις αισθήσεις τους έναντι του βαθμού

αυτοαποτελεσματικότητάς τους και εσωτερικού ελέγχου που διαθέτουν στις
αλληλένδετες με τη δραστηριότητα επιδόσεις και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της
(«μπορώ να το κάνω;»). Ο Paulsen Feldman (1999) αναφέρει ότι οι ψυχικές
αντενεργήσεις έναντι των εκάστοτε δραστηριοτήτων αφορούν στη ψυχική οπτική των
ανταποκρίσεων των μαθητών/τριών στις συναφείς σχολικές δραστηριότητές τους.
Αντικαθρεπτίζουν, με άλλα λόγια, την ερώτηση του «πώς νιώθω για αυτή την
δραστηριότητα;».
Συνοψίζοντας το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την κινητοποίηση Σε γενικές
γραμμές, η θεωρία των κινήτρων προσφέρει μια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
συμπεριφορά μεταβάλλεται ή αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, σε συνάρτηση,
πάντοτε, με τις εκάστοτε διαφορετικές περιστάσεις. Το κίνητρο αποτελεί μια συνθήκη
που διαμορφώνει, δραστηριοποιεί και κατευθύνει τη συμπεριφορά του μαθητή.
Ουσιαστικά, εμπλέκονται οι διαδικασίες του εσωτερικού κόσμου και οι εξωτερικές
διαδικασίες προκύπτουν από το περιβάλλον που προκαλεί την ανθρώπινη η
συμπεριφορά. Ακόμη και όταν περιορίζεται το θεωρητικό πεδίο της έρευνας προς
όφελος μιας γνωστικής προοπτικής, συνδυάζοντάς το με ορισμένα ψυχοδυναμικά
στοιχεία, σύντομα γίνεται σαφές ότι η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και των
θεωριών απαιτεί ένα εννοιολογικό μοντέλο για την ορθή διαμόρφωση και τη δομή της
ερευνητικής προσπάθειας (Alkaabi et al., 2017).
Ο Reeve (2008) πρότεινε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στην μελέτη
του κινήτρου των σπουδαστών, πλαίσιο το οποίο προέρχεται από τη θεωρία του
αυτοπροσδιορισμού (self-determination) και επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση των
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εσωτερικών κινητήριων πόρων, τα εγγενή χαρακτηριστικά ανάπτυξής τους, τις ανάγκες
και τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες που συντρέχουν καθώς οι άνθρωποι
προσπαθούν

να

αναπτύξουν

αυτορρύθμισης (self-regulation).

και

να

επιτύχουν

μια

κατάσταση

αυτόνομης

Ο σκοπός αυτού του πλαισίου κινήτρων είναι να

συνδέσει τις εκφράσειςεκφάνσεις των κινήτρων με τα γεγονότα που τα υποκινούν, όλα
μαζί υπό τη σκέπη των υποκείμενων κινητήριων θεωριών (Alkaabi et al., 2017).
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6. S.T.E.M. και Εκπαιδευτική Ρομποτική
6.1 Εισαγωγή στον όρο S.T.E.M.
Ο όρος «S.T.E.M.» (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αποτελεί
τη συντομογραφία την οποία χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο άτομα συναρτώμενα με
την εκπαίδευση και αφορά στα πεδία που σχετικά με τις φυσικές επιστήμες, την
τεχνολογία, την επιστήμη των μηχανικών και τα μαθηματικά. Θεωρείται ότι για πρώτη
φορά το 2001 τον χρησιμοποίησε επίσημα η βιολόγος Judith A. Ramaley ως
διευθύντρια του ιδρύματος φυσικών επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. Ο ρόλος της ήταν να αναπτύσσει νέα προγράμματα σπουδών.

Οι

πρόσφατες παγκόσμιες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις έχουν
επικεντρωθεί στην αύξηση του αριθμού των φοιτητών που παρακολουθούν μαθήματα
S.T.E.M. καθώς και στην εξασφάλιση της σωστής προετοιμασίας των μαθητών και της
κατάλληλης ειδίκευσης για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Αναφέροντας τον όρο
«S.T.E.M.» εννοούμε το γεφύρωμα της εκπαίδευσης που τεκταίνεται ώστε να
εισαχθούν αρμονικά οι τεχνολογίες και η επιστήμη των μηχανικών στη διδασκαλία των
μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, που ως γνωστόν, είναι αναγκαίες για μια
συνολική κατανόηση της λειτουργίας του φυσικού κόσμου. Αποτελεί, πλέον ένα
νεόδμητο

«μετά – επιστημονικό κλάδο». Στο πανεπιστήμιο της Columbia

διευκρινίζεται πως το πρωταρχικό ερώτημα είναι το εξής: «Πώς μπορούμε να κάνουμε
τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο
σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το
λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους;» Η
απόκριση έγκειται στη σύγχρονη αναγκαιότητα που επιτάσσει οι μαθητές να διδαχθούν
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενστερνιστούν πως η δική τους ευδαιμονία είναι
αλληλένδετη με την ιδιοσυστασία του πλανήτη μας. Κατά συνέπεια η εκπαίδευσή τους
δε θα είναι δυνατό να μην περικλείει την εκπαίδευση σε ζητήματα όπως είναι: η
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η συντήρηση της βιοποικιλότητας, η προφύλαξη
και η πρόσβαση προς τις πηγές καθαρού νερού κ.α., με τέτοιο τρόπο κατά τον οποίο οι
μαθητές να δύνανται να αντεπεξέρχονται σε παρόμοια ζητήματα και προκλήσεις με
κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό περιεχόμενο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο
πρώην πρόεδρος Barack Obama ως ένδειξη παραδοχής του παραπάνω ζητήματος
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κάλεσε την κοινωνία να δράσει ώστε να λυθεί το ζήτημα της καινοτομίας. Με το
σύνθημα «Educate to innovate (=εκπαιδεύστε για να καινοτομήσετε)» έδωσε το
έναυσμα για μία τεράστια εκστρατεία για την εκπαίδευση στις S.T.E.M. ούτως ώστε
κάθε παιδί να προαγάγει τις ιδιαίτερές του ικανότητες σε ένα ευνοϊκό για την επίτευξη
υου συγκεκριμένου σκοπού περιβάλλοντος μάθησης. Η εκπαίδευση πάνω στις S.T.E.M.
συναπαρτίζει οικονομική και όχι μόνον επιταγή για την Αμερική καθότι περίπου
καθένα από τα τριάντα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα εντός της επόμενης δεκαετία θα
απαιτήσει οπωσδήποτε ένα σχετικό πλαίσιο γύρω από τεχνολογικές, μηχανικές και
μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες. Επιπροσθέτως, όπως ισχυρίζεται μια νέα μελέτη
της Brookings Metropolitan, περιοχές με κατοίκους που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά
γνώσης S.T.E.M. έχουν επίσης ισχυρότερη καθολικά οικονομία και μικρότερη
ανισότητα εισοδημάτων.
Κατά συνέπεια έχει πιο μεγάλη αξία από ποτέ για τις κυβερνητικές αρχές, τα
υπόλοιπα θεσμικά όργανα και σχολεία όλου του κόσμου να επενδύσουν στην
εκπαίδευση S.T.E.M.. Σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, πλέον, οι χώρες που
επιζητούν να αναπτυχθεί η βιομηχανία τους φροντίζουν ώστε να ενταχθούν οι
παραπάνω θετικές επιστήμες και να εξελιχθούν σε βάθος σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό
τους σύστημα (πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια).

6.2 S.T.E.M.: Θεωρητικό πλαίσιο και ερευνητικές προσεγγίσεις
Το μέλλον του S.T.E.M. θεωρείται από πολλούς ως συνώνυμο του μέλλοντος της
εργασίας. Τα σχολεία, ιδιωτικά ή δημόσια, ελληνικά ή ξένα, δείχνουν ολοένα και πιο
πρόθυμα να υιοθετήσουν ταχύτερα την εφαρμογή των προγραμμάτων S.T.E.M., ιδίως
εκείνων που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση προγραμματισμού και κωδικοποίησης,
καθώς αυτές οι δεξιότητες σε μια εποχή που η τεχνολογία εισέρχεται αρμονικά μέρα με
τη μέρα με αυξανόμενο ρυθμό στις ζωές μας, έχουν γίνει πιο ουσιαστικές από ποτέ.
Φυσικά, ο πιο πρακτικός λόγος που δικαιολογεί την παραπάνω αναγκαιότητα δεν
μπορεί να είναι άλλος από τον απώτερο της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με το

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το 47% των θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες
θα γίνει πλήρως αυτοματοποιημένο μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό θα οδηγήσει σε
μετασχηματισμό της εργασίας και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Ένα
άλλο πανεπιστήμιο - το Πανεπιστήμιο της Φλώριδας - έχει επίσης διαπιστώσει ότι η
ζήτηση για εκπαιδευμένους εργαζόμενους S.T.E.M. όχι μόνο θα αυξηθεί δραστικά στις
[59]

Η.Π.Α. και αλλού παγκοσμίως. Η έρευνα μελέτησε ανεξάρτητα την αλληλεπίδραση
των μαθητών με τα εκπαιδευτικά ρομπότ και την κατανόηση μαθημάτων S.T.E.M..
Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά ρομπότ για να διευκολύνει τις κατανοήσεις των
μαθητών του δημοτικού σχολείου, η μελέτη βρήκε βελτιωμένη στάση των μαθητών
απέναντι στα μαθηματικά. Η ομάδα φοιτητών που εργάστηκε απευθείας με ρομπότ
επέδειξε βαθύτερη γνώση και αυξημένη αποτελεσματικότητα στα μαθηματικά, την
επιστήμη της μηχανικής και της τεχνολογίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο
στη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι ευθυγραμμίζεται απ’ ευθείας προς την εκπαίδευση
S.T.E.M. προς κάθε επίπεδο. Μέχρι σήμερα, η εκπαίδευση με χρήση ρομποτικής έχει
εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(για τη διδασκαλία επιστημονικών πεδίων όπως η ιατρική και η μηχανολογία), ωστόσο
τα τελευταία χρόνια εμπλέκεται με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό και η πρωτοβάθμια.
Σύμφωνα με την εταιρεία αναλυτών Forrester, μέχρι το έτος 2025, το 16% των
σημερινών θέσεων εργασίας θα έχει δώσει τη θέση τους σε αυτοματοποιημένες θέσεις.
Ως εκ τούτου, το ισοδύναμο εννέα τοις εκατό της αύξησης της απασχόλησης θα συμβεί
όχι μόνο καθώς οι βιομηχανίες επεκτείνονται, αλλά καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις
και κατηγορίες θέσεων εργασίας, όπως η επισκευή και η συντήρηση των ρομποτικών
κατασκευών. Επιπλέον, το 25% όλων των καθηκόντων εργασίας, μέχρι το 2019, θα
εκφορτωθεί είτε σε ρομπότ λογισμικού είτε σε φυσικά ρομπότ. Ο αντίκτυπος της
ρομποτικής είναι αναπόφευκτος, γεγονός που καθιστά τις δεξιότητες S.T.E.M. τόσο
απαραίτητες όσο και συνώνυμες με το μέλλον της εργασίας. Η έρευνα του Mcdonald
(2016)

εξέτασε τη συμβολή των τεσσάρων κλάδων του S.T.E.M. (Επιστήμη,

Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) στον τομέα της εκπαίδευσης και διερεύνησε
τους συντελεστές που επιδρούν στη συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαίδευση
S.T.E.M. με σκοπό τον εντοπισμό των αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών και
τη μελέτη της επίδρασής τους στη μάθηση.
Οι τρεις βασικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν με την μεγαλύτερη επιρροή ήταν:
Πρώτον, η διατήρηση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών και των κινήτρων τους για
συμμετοχή, δεύτερον, η εφαρμογή αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων εφάμιλλων με τον 21ο αιώνα και τη βελτίωση των επιδόσεων των
σπουδαστών και τρίτον, η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών ώστε να
επηρεάζουν θετικά τις στάσεις και τα κίνητρα των σπουδαστών απέναντι στο S.T.E.M..
Αναλυτικότερα, η εστίαση στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των
σπουδαστών να συμμετάσχουν στο S.T.E.M. είναι κρισιμότατη ώστε να διασφαλιστεί
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πως οι σπουδαστές ενθαρρύνονται ώστε να εξετάζονται στα υποχρεωτικά μαθήματα
S.T.E.M. και να παραμείνουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Έπειτα, η εφαρμογή
αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών έχει δείξει ότι αυξάνει το ενδιαφέρον και
τα κίνητρα των σπουδαστών, αναπτύσσει τις ικανότητες του 21ου αιώνα και βελτιώνει
τα επιτεύγματα των σπουδαστών. Η εφαρμογή πρακτικών βασισμένων σε ερωτήσεις
που αποτιμούν την ενεργητική μάθηση, την εμβάπτιση σε αυθεντικά περιβάλλοντα, την
εμπλοκή στη συλλογιστική και την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της
δημιουργικότητας δείχνουν ότι διευκολύνουν την αποτελεσματική μάθηση των
μαθητών. Τελευταίο και ίσως σημαντικότερο θεωρείται ότι η στάση του εκπαιδευτικού
είναι κρισιμότατη στην όλη διαδικασία. Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν έντονα ότι οι
εκπαιδευτικοί υψηλής ποιότητας έχουν καθοριστική σημασία για να επηρεάσουν θετικά
τις στάσεις και τα κίνητρα των φοιτητών και, σε πολλές περιπτώσεις, τα επιτεύγματα
των σπουδαστών. Η παροχή κατάλληλης υποστήριξης στους δασκάλους (ιδίως των
πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών) μέσω της αποτελεσματικής επαγγελματικής εξέλιξης θα
μπορούσε να αποτελεί δικλείδα ασφαλείας πως οι σπουδαστές μας είναι επαρκώς
προετοιμασμένοι να εισέλθουν στον κόσμο με ολοένα και μεγαλύτερη τεχνολογική
εξειδίκευση ως "εγγράφων S.T.E.M." πολιτών (Mcdonald, 2016).

6.3 STEAM vs STEM
Το STEAM είναι ένα κίνημα που υποστηρίζεται από τη σχολή σχεδιασμού του
Rhode Island (RISD) και υιοθετείται ευρέως από ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες. Το
ακρωνύμιο STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths) περιλαμβάνει και
την τέχνη μέσα στην βασική συστάδα των γνωστικών αντικειμένων STEM. Στα
Ελληνικά, από εποχής Ομήρου, η «τέχνη» προέρχεται εκ του «τίκτω» και σημαίνει την
ευφυΐα και την επιδεξιότητα στην εργασία ή επιτηδειότητα στο χέρι, στον Όμηρο
λεγόταν για τον ναυπηγό, ενώ στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή λεγόταν για τον μάντη
(Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, H.G.Liddell-R.Scott.). Ο άνθρωπος μέσα από
την τέχνη, γίνεται δημιουργός για χρηστικά αντικείμενα, αλλά και εκφραστής του
καλού και του ωραίου που έχει ως σκοπό να προκαλέσει την αισθητική συγκίνηση και
ταυτόχρονα πνευματική και ηθική καλλιέργεια. Επίσης είναι συνδεδεμένη με την
κοινωνική ζωή και εκφράζει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Μέσα από μελέτες σχεδόν 20
χρόνων ο Howard Gardner (1973, 1983, 1990) τεκμηρίωσε ότι η αισθητική εμπειρία
προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να επεξεργάζεται πλήθος συμβόλων μέσω των
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οποίων γίνεται δυνατή: α) η έκφραση ολιστικών και λεπτομερών νοημάτων, β) η
σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων και

γ) γενικά η έκφραση διαφόρων

όψεων της πραγματικότητας, που βοηθούν στην κατανόηση αυτών των νοημάτων που
δεν καλύπτονται με ορθολογικά επιχειρήματα. Μια ακόμα μελέτη, προερχόμενη αυτή
τη φορά από τον τομέα της ανατομίας και της νευροφυσιολογίας, έρχεται να
τεκμηριώσει την εκπαιδευτική σημασία της αισθητικής εμπειρίας. Σύμφωνα με την
παραπάνω, για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται ολοκληρωμένα, χρειάζεται την
ισότιμη και αλληλοσυμπληρωμένη λειτουργία και των δυο ημισφαιρίων του εγκεφάλου
του (Watzlawikc κ.α, 1967). Το αριστερό ημισφαίριο έχει ως κύρια λειτουργία του την
εκλογίκευση

και

προσφέρει

τη

δυνατότητα

ορθολογικής

κατανόησης

της

πραγματικότητας. Το δεξί ημισφαίριο είναι ειδικευμένο στην άμεση, διαισθητική και
ολιστική σύλληψη πολύπλοκων σχέσεων και εμπειριών. Σύμφωνα επίσης με τον
αμερικάνικο Διεθνή Οργανισμό Εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης (National Art Education
Association ή ΝΑΕΑ) η εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών μας εξαρτάται από τη
δημιουργία μιας κοινωνίας που θα είναι από τη μία εγγράμματη αλλά και γεμάτη
φαντασία και από την άλλη ανταγωνιστική, αλλά και δημιουργική. Η τέχνη δημιουργεί
κουλτούρες και χτίζει πολιτισμούς, άρα έχει μεγάλη - σημαντική

πολιτιστική

προσφορά. Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι «η δυνατότητα
σύνδεσης της τέχνης με άλλα πεδία μάθησης είναι σε μεγάλο βαθμό δυνατή, καθώς η
τέχνη μπορεί να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας», προωθώντας
έτσι τη διαθεματικότητα. (Τρίμη, 2004) Ένας άνθρωπος δέχεται εκατοντάδες
πληροφορίες, μόνο από τις εικόνες που αντικρίζει. Επίσης είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος
ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό σε οπτικά ερεθίσματα, τόσο όσον αφορά στην
απομνημόνευση πληροφοριών - αφού απομνημονεύει το 30% των πληροφοριών με
οπτικό τρόπο -, όσο και στη μάθηση - μιας και ο άνθρωπος μαθαίνει κατά 83% μέσω
της όρασης (Σιμάτος, 1995). Αφού, λοιπόν, οι νέες γενιές μεγαλώνουν με συνεχώς
αυξανόμενη την επίδραση των εικόνων στη ζωή τους, εκείνο που προκύπτει ως
αναγκαιότητα είναι η εκπαίδευσή τους στον τρόπο πρόσληψης και χειρισμού της
εικόνας, ή αλλιώς η εκπαίδευσή τους στον «οπτικό αλφαβητισμό». Ως «οπτικός
αλφαβητισμός» ή «αλφαβητισμός της εικόνας» αναφέρεται το είδος της μόρφωσης που
έχει σχέση με τη δημιουργία νοήματος από τα οπτικά ερεθίσματα του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σχετίζεται, δηλαδή, με την ικανότητα κατανόησης,
σύλληψης ιδεών, παραγωγής ερμηνειών, καθώς και κριτικής ανάγνωσης και
επικοινωνίας όλων αυτών (Ράπτης και Ράπτη, 2002). Οι Τέχνες βασίζονται συνήθως
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στην καλλιτεχνική έμπνευση και χρησιμοποιούν σε πολλές περιπτώσεις την ελεύθερη
σκέψη και τη φαντασία. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται
αταίριαστες με τους τομείς STEM. Ωστόσο έχει αποδειχθεί, ότι αυτές ακριβώς οι
ιδιότητες των Τεχνών εισάγουν σε αρκετές περιπτώσεις έναν νέο τρόπο σκέψης, ο
οποίος μπορεί να τροφοδοτήσει την καλλιτεχνική και την επιστημονική κοινότητα με
καινοτόμες ιδέες και δράσεις. Υπό την έννοια αυτήν οι τομείς STEM και οι Τέχνες,
παρόλο που παρουσιάζουν αντίθετα χαρακτηριστικά, όπως διαφαίνονται στον πίνακα
2.1-1, λειτουργούν παρόλα αυτά συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς τη
σύλληψη ιδεών, τη σκέψη και τη δημιουργικότητα. (Sousa & Pilecki, 2013)
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7. Η Ρομποτική ως έννοια
Σύμφωνα με τη γενική έννοια του όρου «robotics», η ρομποτική αποτελεί ένα
τεχνολογικό παρακλάδι σχετικό με τη την ανάπτυξη, την έρευνα και τη σχεδίαση μέσω
των ρομπότ. Είναι μια σχετικά καινοτόμος συστηματοποιημένη γνώση η οποία
εναρμονίζει την ανάπτυξη λογισμικού, την τεχνητή νοημοσύνη, την εξελιγμένη
μηχανολογία με τη μελέτη ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα οι αρχικές
τελειοποιημένες χρήσεις της παρουσιάζονται σε τομείς της βιομηχανίας, της ιατρικής
και της αεροπλοΐας επιδρώντας καθοριστικά στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Η
ρομποτική συναπαρτίζει το συνδυασμό διαφόρων επιστημονικών κλάδων, με πρώτους
και κύριους αυτούς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. Η λέξη
«ρομπότ (Robot)» πηγάζει από το σλαβικό «robota» (=εργασία). Τα ρομπότ είναι
αυτόματες μηχανές που εκτελούν προγραμματισμένες ή προγραμματίσιμες ενέργειες
και η χρησιμοποίησή τους στοχεύει στην υποκατάσταση της ανθρώπινης εκτέλεσης
έργων σε φυσικό επίπεδο. Η επιστήμη της ρομποτικής πραγματοποιεί συνεχώς διαρκή
πρόοδο και προσφέρει ολοένα και νέα τεχνολογικά θαύματα. Τα συστήματα
ρομποτικής ολοένα βελτιώνονται και ήδη αποτελούν μέρος της ζωής μας σε
σημαντικούς τομείς όπως στην ιατρική, στην παραγωγή προϊόντων και αγαθών και
στην παροχή υπηρεσιών διασκέδασης και διευκόλυνσης.

7.1 Η ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η ρομποτική είναι ένας συναρπαστικός επιστημονικός κλάδος, ο οποίος πρόκειται
να κυριαρχήσει τον 21ο αιώνα. Αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη η οποία
συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης
μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς και πολλά ακόμα.
(Γεωργοπούλου, 2017). Παράλληλα οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές της
εμφανίζονται σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ιατρική και η αεροπλοΐα, επηρεάζοντας
την καθημερινότητά μας. Η βιομηχανία των ρομπότ εισέρχεται σε μία καινούρια
περίοδο ταχείας ανάπτυξης (Shukla & Shukla, 2012). Για παράδειγμα, το 2011
ορίστηκε ως η πιο επιτυχής χρονιά για τις πωλήσεις βιομηχανικών ρομπότ από το 1961
(IFR, 2012). Οι σημερινοί μαθητές θα ζήσουν σε μια κοινωνία η οποία θα βρίθει από
βιομηχανικά, ιατρικά, ψυχαγωγικά, και εκπαιδευτικά ρομπότ, καθώς όσο εξελίσσεται η
τεχνολογία, θα εισβάλλουν όλο και περισσότερο σε κάθε τομέα της καθημερινότητας
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μας. Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί σημαντική περιοχή των Τεχνολογιών της
Πληροφορικής στην εκπαίδευση και έχει αξιοποιηθεί εκτενώς σε ερευνητικά
προγράμματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι εφαρμογές που
καταγράφονται στη βιβλιογραφία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο
τρόπος χρήσης τους έχει μεγάλη ποικιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, η διδασκαλία της
ρομποτικής ήταν μέχρι πρότινος πιο συνήθης σε εξειδικευμένα μαθήματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά πρόσφατα προσέγγισε και τους σχολικούς μαθητές
υπό τη μορφή τόσο ως εξωσχολικής δραστηριότητας όσο και ως εφαρμογή στην πράξη
εφαρμόζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την
επαφή της ρομποτικής με μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησε το 1970 με
τη χρήση λογισμικού προσαρμοσμένου στην διαθέσιμη τεχνολογία της εποχής. Ο
Seymour Papert, στον οποίο αποδίδεται και το εκπαιδευτικό κίνημα του
εποικοδομισμού (constructionism), με τους συνεργάτες του ανέπτυξε την εκπαιδευτική
γλώσσα προγραμματισμού Logo, μέσω της οποίας δεχόταν εντολές ένα κινητό ρομπότχελώνα. Οι χελώνες αυτές συνδέονταν με τον «υπολογιστή» με καλώδιο και μπορούσαν
να κινούνται σύμφωνα με τις εντολές που λάμβαναν. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον
σχετικά με αυτή την καινούρια μέθοδο διδασκαλίας παρέμεινε ανεκμετάλλευτο, λόγω
της περιορισμένης πρόσβασης στα τεχνολογικά μέσα, του υψηλού κόστους και της
έλλειψης έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο (Barker & Ansorge, 2007). Τα δεδομένα
όμως από τότε έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά. Την τελευταία δεκαετία, με την
δραματική άνοδο των τεχνολογικών εξελίξεων, οι μαθητές είναι πλέον εξοικειωμένοι
στον χειρισμό της τεχνολογίας, μέσω της χρήσης των smartphones, των tablet, του
Διαδικτύου και των εικονικών κόσμων από τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουν. Έτσι,
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική και δηλώνουν ενθουσιασμένοι όταν
έρχονται σε επαφή με εφαρμογές της. Επιπλέον, το γεγονός ότι το μέσο κόστος μιας
ρομποτικής συσκευής από πλευράς υλικού (hardware) και λογισμικού (software), σε
συνδυασμό με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία σπιτικών και σχολείων έχει τα
απαραίτητα τεχνολογικά μέσα να την υποστηρίξουν, καθιστούν την απόκτησή και
ενασχόληση μαζί της πιο προσιτή από ποτέ. Η ρομποτική έχει ιδιαίτερη εκπαιδευτική
αξία, διότι είναι διεπιστημονική και περιλαμβάνει μία σύνθεση πολλών τεχνικών
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της άλγεβρας και της τριγωνομετρίας, το σχεδιασμό
και την καινοτομία, την ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό, τις δυνάμεις και τους
νόμους κίνησης, τα υλικά και φυσικές διαδικασίες (Johnson, 2002). Καθώς είναι μια
ενεργητική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων, η ρομποτική σχετίζεται άμεσα με
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την εκπαίδευση στην μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών (Striegel & Rover,
2002). Όπως αναφέρουν οι Maxinez et al. (2012), τα εκπαιδευτικά ρομπότ χωρίζονται
σε ανθρωπόμορφα (ρομπότ με μορφή ανθρώπου), ζωόμορφα (ρομπότ με μορφή ζώου),
κινητά (πλατφόρμα βασισμένη σε τροχούς ή με την ικανότητα μετακίνησης),
πολυάρθρωτα (ρομπότ με την ικανότητα κίνησης άκρων για την λαβή ή μετακινηση
αντικειμένων), Υβριδικά (ρομπότ με συνδυασμό δύο ή περισσότερων μορφολογιών).
Η διεξαγωγή μιας δραστηριότητας χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά ρομπότ
περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Dagdilelis, 2005)
1. Κατασκευή του ρομπότ συνδέοντας τα μέρη που το απαρτίζουν
2. Ανάπτυξη προγράμματος χρησιμοποιώντας ένα προγραμματιστικό περιβάλλον
3. «φόρτωση» του προγράμματος στο ρομπότ
4. Εκτέλεση του προγράμματος από το ρομπότ

7.2 Το παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής
Η παιδαγωγική προσέγγιση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, όπως προαναφέρθηκε,
βασίζεται στη δουλειά του Seymour Papert για την εκπαιδευτική προσέγγιση του
εποικοδομισμού (constructionism), κατά την οποία επικεντρώνεται στον σημαντικό
ρόλο των φυσικών αντικειμένων κατά την διαδικασία δόμησης της γνώσης. Έτσι, μέσω
της εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι μαθητές μαθαίνουν να διερευνούν (inquiry-based
learning), μαθαίνουν μέσω του σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικών ρομπότ και
επιλύουν προβλήματα στα πλαίσια μιας δραστηριότητας που περιλαμβάνει την
εκπλήρωση ενός σκοπού, λαμβάνουν αποφάσεις και λειτουργούν συνεργατικά.
Θεωρείται λοιπόν πως ο μαθητής είναι στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
έχοντας ενεργό ρόλο μέσα σε αυτή. Οι μαθητές σχεδιάζουν και δημιουργούν
διαδραστικές κατασκευές. Χρησιμοποιούν απτά αντικείμενα όπως ρόδες, κινητήρες και
αισθητήρες

αλλά

και

περιβάλλοντα

προγραμματισμού.

Έτσι,

διαχειρίζονται

διαφορετικά μέσα επεξεργασίας της πληροφορίας και αναπτύσσουν τεχνικές
δεξιότητες. Οι μαθητές δημιουργούν εξατομικευμένες κατασκευές, οι οποίες τους
επιτρέπουν να εκφράσουν και να χτίσουν πάνω στα δικά τους νοητικά μοντέλα.
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7.3 Εκπαιδευτική ρομποτική και εκπαίδευση STEM
Η εκπαιδευτική ρομποτική στην πράξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:
είτε σαν αντικείμενο μελέτης, είτε σαν εργαλείο μάθησης. Στην πρώτη περίπτωση, η
ρομποτική μελετάται σαν ένα ξεχωριστό πεδίο. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που σκοπό έχουν να εμπλέξουν τους μαθητές στην μελέτη και επίλυση
προβλημάτων που εστιάζουν στην κατασκευή ρομπότ, στον προγραμματισμό τους και
στη τεχνητή νοημοσύνη. Συνήθως, υπό αυτή τη μορφή διδάσκεται στη τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Ενώ η ρομποτική έχει γίνει από καιρό μια πειθαρχία που έχει καθιερωθεί
και διδάσκεται στα επίπεδα εκπαίδευσης της μηχανικής, χρησιμοποιείται σήμερα σε
αρχικά εκπαιδευτικά επίπεδα ως νέο διδακτικό εργαλείο. Αυτό οφείλεται σε διάφορους
παράγοντες:
1. Η ρομποτική έχει αποδειχθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο εκμάθησης. Είναι
δυνατό να αναπτυχθεί η εμπειρία εξετάζοντας την τεχνική ή/και επιστημονική γνώση
και επίσης άλλους τύπους ειδικοτήτων.
2. Οι ρομποτικές εφαρμογές γίνονται πιο κοινές στην καθημερινή ζωή και
αναφέρονται σε πολύ διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος
3. Πολλά περιβάλλοντα ανάπτυξης ικανά να υποστηρίξουν τους δασκάλους ακόμα
και όταν δεν έχουν μια συγκεκριμένη ρομποτική ικανότητα, είναι επίσης διαθέσιμα
σήμερα.
4. Αρκετές όχι ακριβές ρομποτικές αρχιτεκτονικές για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές
είναι τώρα διαθέσιμες όπως Κονστρουκτιβισμός, Δόμηση Γνώσης,

Γνωστικισμός,

Διεργασία Πληροφορίας, Εποικοδομισμός, Βιωματική Μάθηση, Χρήση Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής για εκπαίδευση στο πνεύμα STEM.
Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα, στα πρωτόκολλα όπου η εκπαιδευτική ρομποτική
εξυπηρετεί ως εργαλείο μάθησης, στη συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοτήτων,
επικεντρώνεται στη διδασκαλία προγραμματισμού σε παιδιά και έφηβους. Σε αυτή τη
περίπτωση, μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στη χρήση του λογισμικού και λιγότερη στις
έννοιες της μηχανικής και των υπόλοιπων επιστημών. Τα χαρακτηριστικά της, όμως,
την καθιστούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εισαγωγή των μαθητών στο
εκπαιδευτικό μοντέλο της εκπαίδευσης STEM. Με την υιοθέτηση των εκπαιδευτικών
αρχών από τους καθηγητές που περιγράφθηκαν προηγουμένως και το σχεδιασμό
κατάλληλων δραστηριοτήτων, δύναται να ικανοποιήσει όλους τους στόχους που ορίζει
το πνεύμα STEM, ως εξής:
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1. Διεπιστημονικότητα - η ρομποτική από τη φύση της περιλαμβάνει αρχές από
πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και
η Μηχανική (engineering). Οι δραστηριότητες της εκπαιδευτικής ρομποτικής
καλλιεργούν στα παιδιά γνώσεις από τους παραπάνω κλάδους, αλλά αναπτύσσουν και
δεξιότητες που αναδύονται από τη συνδυαστική διδασκαλία τους.
2. Επίλυση προβλημάτων - Σε μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση
εκπαιδευτικών ρομπότ, οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν πολυάριθμα
προβλήματα, τα οποία πηγάζουν από τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν για την
επίτευξη των στόχων της δραστηριότητας. Το γεγονός ότι αυτά τα προβλήματα έχουν
φυσική και πραγματική υπόσταση, διαφοροποιεί την ποιότητα μάθησης από τα εικονικά
και θεωρητικά προβλήματα που προσεγγίζονται στις σχολικές τάξεις. Πράγματι, αυτά
τα αληθινά και πρακτικά προβλήματα δύναται να είναι δύσκολο ή αδύνατο να
επιλυθούν, απαιτούν την εφαρμογή άλλων τεχνικών για την επίλυση τους, όπως
διαδικασίες δοκιμής και σφάλματος (trial and error procedures) και μερικές φορές η
λύση που προκύπτει δεν είναι η τέλεια, αλλά η καλύτερη προσπάθεια.
3. Φαντασία και δημιουργικότητα - η ιδέα της «καινοτομίας» συνδέεται άμεσα με τη
φαντασία, η οποία σχετίζεται με τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Η
κατασκευή και ο προγραμματισμός ενός εκπαιδευτικού ρομπότ διεγείρουν τη φαντασία
των μαθητών, βοηθώντας τους να καινοτομήσουν κατά τη διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων.
4. Λογικός και αόριστος συλλογισμός (logical and abstract reasoning) - η διαδικασία
κατασκευής ενός εκπαιδευτικού ρομπότ προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την
συναρμολόγηση του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανό να λειτουργήσει σε ένα
συγκεκριμένο περιβάλλον και να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό προϋποθέτει
από τον μαθητή την μοντελοποίηση του ρομπότ και του περιβάλλοντος του κατά έναν
αόριστο τρόπο, προκειμένου να προβλέψει τη συμπεριφορά του.
Επιπλέον, η παρατήρηση των σφαλμάτων βοηθά τον μαθητή να σκεφτεί
εναλλακτικές λύσεις και να συγκρίνει τις εφαρμογές τους. Τέλος, ο προγραμματισμός
των ρομπότ επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μιας συμβολικής οπτικής γλώσσας
προγραμματισμού, όπου ο μαθητής οφείλει να κάνει σύνδεση μεταξύ μιας λίστας
συμβόλων και εννοιών με τη φυσική συμπεριφορά του ρομπότ, και να προβλέψει τη
συμπεριφορά του ρομπότ βάσει μιας σειράς εντολών στον υπολογιστή.
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7.4 Εκπαιδευτική ρομποτική και Θεωρίες μάθησης
Γνωστικές θεωρίες μάθησης Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης αποδέχονται ότι τα
παιδιά, προτού εισέλθουν στους χώρους σχολικής εκπαίδευσης, κουβαλάνε ήδη αρκετές
γνώσεις και ο ρόλος του σχολείου έγκειται στο να βοηθήσει ούτως ώστε να
οικοδομήσουν νέες πάνω στις προ υπάρχουσες. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος
παρομοιάζεται με έναν υπολογιστή και η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση των
γνώσεων. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στη δομή και λειτουργία του γνωστικού
συστήματος. Ωστόσο, εκτός του ότι θεωρείται ξεπερασμένη για τις ανάγκες του 21ου
αιώνα δε χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική ρομποτική και δε θα αναλυθεί
εκτενέστερα.

7.4.1 Θεωρία Κονστρουκτιβισμού (οικοδομισμού)
Ο J. Piaget ένας από τους βασικούς εκφραστές του οικοδομισμού αναφέρεται στην
ανάπτυξη της γνωστικής σκέψης του παιδιού ως μια «εξελικτική διαδικασία που
διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά στάδια», ενώ κυρίαρχες έννοιες στο θεωρητικό
του πλαίσιο είναι: «η αφομοίωση, η συμμόρφωση, η προσαρμογή και το σχήμα».
Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Piaget αναπτύχθηκε και η θεωρία της
«LOGO» του S. Papert. Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO σχεδιάστηκε στα τέλη
της δεκαετίας του ΄60, για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς, στο Τεχνολογικό
Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), από ομάδα ερευνητών στην Τεχνητή Νοημοσύνη
με επικεφαλής τον Seymour Papert (Αθανασοπούλου, 2010). Το όνομά της οφείλεται
στην Ελληνική λέξη «λόγος» και βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα: Πρώτον, η
εμπειρία με την LOGO οδηγεί στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων επίλυσης
προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα μαθήματα,
δεύτερον, η LOGO συνιστά έναν ιδανικό χώρο για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών.
Σύμφωνα με αυτή, η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται
κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο. Οι κονστραξιονιστές
πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα και επιδιώκουν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα όπου τα
παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείμενα και μπορούν, συνεπώς, να συνεχίσουν να
μαθαίνουν νέους συλλογισμούς με φυσικό τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη
εκπαίδευση.»
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Στα μαθησιακά περιβάλλοντα οι μαθητές/τριες εξετάζουν τις έννοιες μέσων των
διαπροσωπικών τους αλληλεπιδράσεων και σχέσεων καθώς και τη συνεργασία τους με
τον εκπαιδευτικό. Ο Vygotsky (1986) τονίζει ότι «Η γλώσσα στο πλαίσιο αυτό ασκεί
καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή και την κατανόηση του νοήματος γιατί ο λόγος των
μαθητών κατά την ερμηνεία διάφορων παραστάσεων ενεργοποιεί τη σκέψη και
συμβάλλει στην απόδοση νοήματος στις ενέργειες τους».
Ο σχηματισμός ενός συνεργατικού χώρου μάθησης όπου οι μαθητές ελεύθερα
αντιπαραθέτουν τις κρίσεις τους συγκροτεί πρωταρχικό στοιχείο στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός σε τέτοια περιβάλλοντα μάθησης φροντίζει πρωτίστως να
συντονίζει την όλη διαδικασία και να παίζει υποβοηθητικό ρόλο για τη μάθηση
προσαρμόζοντας το προς μάθηση αντικείμενο στο γνωστικό υπόβαθρο και τις
δεξιότητες των παιδιών, δίνοντας τις επιβεβλημένες διευκρινίσεις και τα αρμόζοντα
παραδείγματα, ενθαρρύνοντάς

τους, υποβάλλοντάς

τους

σχετικά ερωτήματα/

προβληματισμούς και προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπιση εμποδίων. Με άλλα
λόγια συνδράμει ώστε να διασαφηνίσουν το σκεπτικό τους όταν κριθεί από κείνον
απαραίτητο και να εκφράσουν επιχειρηματολογώντας τις προσωπικές τους εκδοχές.
Στον δομητισμό, αυτό που διδάσκεται ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του
δεν βασίζεται καθοριστικά (όπως σε άλλες θεωρίες) από τις ιδιαίτερες δυνατότητές του
αλλά και από το γενικότερο περιβάλλον εντός του οποίου συντελείται η διδακτική
διαδικασία.

7.4.2 Θεωρία Κονστραξιονισμού
Στον κονστραξιονισμό (constructionism) (Papert et al., 1996) θεωρείται πως η
μάθηση συντελείται ενεργητικά από το διδασκόμενο σε αρμονική συνεργασία με το
διδάσκοντα. Τα άτομα κατασκευάζουν τη γνώση ενεργητικά και εντός δραστηριοτήτων
που συνδέονται με τις εμπειρίες τους για τον πραγματικό κόσμο και τις δράσεις που
ενεργούνται και λαμβάνουν καθημερινά χώρα τριγύρω τους. Η γνώση δεν αποτελεί
μόνο ένα προϊόν που αλλάζει χέρια, συγκρατείται και εφαρμόζεται, αλλά μια ιδιαίτερη
εμπειρία που κατασκευάζεται από τον καθένα προσωπικά. Η φύση και οι ενέργειες που
συντελούνται τριγύρω της δε βρίσκονται απλά εκεί και περιμένουν να ανακάλυψη από
μεριά μας, απεναντίας βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς σταδιακής διαμόρφωσης και
μετασχηματισμών εν μέσω προσωπικών εμπειριών των ατόμων (πχ. παιδιών και
επιστημόνων). Σύμφωνα με την Αθανασοπούλου(2010) «Η γνώση δεν μεταφέρεται
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από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές αλλά κατασκευάζεται ενεργητικά από τους
ίδιους τους μαθητές. Οι άνθρωποι γενικά δεν δέχονται έτοιμες ιδέες αλλά τις
κατασκευάζουν, δεν είναι παθητικοί ακροατές και δεν απομνημονεύουν αλλά
πειραματίζονται και διερευνούν. Οι μαθητές κατασκευάζουν τη νέα γνώση
αποτελεσματικά όταν ασχολούνται με την κατασκευή πραγμάτων που είναι σημαντικά
για τους ίδιους ή για αυτούς που είναι γύρω τους. Οι μαθητές εμπλέκονται συνειδητά σε
δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους όπως το να κατασκευάσουν ή να
αλλοιώσουν πχ ένα δημιούργημα όπως είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή. Όταν οι
μαθητές ασχολούνται με κατασκευές όπως ένα κάστρο στην άμμο, ένα ρομπότ, ή ένα
πρόγραμμα στον υπολογιστή το οποίο όμως επεξεργάζονται και μοιράζονται με τους
άλλους και ιδιαίτερα τους συνομηλίκους τους, τότε δημιουργούν καινούργιες ιδέες και
οι καλύτερες εμπειρίες μάθησης προέρχονται από την ενασχόληση τους με το
σχεδιασμό και τη δημιουργία πραγμάτων τα οποία είναι σημαντικά για τους ίδιους ή για
αυτούς που βρίσκονται γύρω από αυτούς.»

7.4.3 Σύζευξη Κονστρουκτιβισμού – Κονστρακτιονισμού
Σύμφωνα με την Ackermann (2001) τόσο ο Piaget (κουνστρουκτιβισμός) όσο και ο
Papert (κονστρακτιονισμός), θεωρούν τους μαθητές ως κατασκευαστές των γνωστικών
τους εργαλείων καθώς και της άποψης τους για τον κόσμο. Για αυτούς η γνώση και ο
κόσμος δομούνται και συνεχώς αναδομούνται μέσω της προσωπικής τους εμπειρίας.»
Τονίζεται, επιπλέον, η διαδικασία με την οποία τα άτομα προσπερνούν τις εκάστοτε
πεποιθήσεις τους για τους νόμους της φύσης και του σύμπαντος και κατασκευάζουν εκ
νέου πιο βαθυστόχαστες αντιλήψεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τον περίγυρό τους
μέσω των πρακτικών διερευνήσεων και αναστοχασμών μελετώντας εκ νέου τις
συνθήκες με τις οποίες τα παιδιά κατά τη μαθησιακή διαδικασία ενδεχομένως να
διατηρήσουν ή να τροποποιήσουν τις αντιλήψεις τους για ένα φυσικό φαινόμενο εν
μέσω σχετικών δραστηριοτήτων και αλληλεπιδράσεων στη διάρκεια ενός σχολικής
έτους.

7.4.4 Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας (Connectionism)
Σύμφωνα με τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών και τους R. Gagne, A. Newell
και H. Simon η καθεμία γνωστική διαδικασία αποτελείται από κατεργασίες περιγραφών
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και πληροφορίων. Οι περιγραφές αποτελούν κατασκευές που έγιναν σε καθορισμένη
στιγμή και προς υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, ενώ εντοπίζονται καταχωρημένες
στη «βραχυπρόθεσμη μνήμη». Οι πληροφορίες, ανεξαρτήτως εγκυρότητας, δρουν ως
δομές σταθεροποιημένες της «μακροπρόθεσμης μνήμης».
Κοινωνικο - εποικοδομητική προσέγγιση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Σύμφωνα
με τη συγκεκριμένη προσέγγιση δεν υφίσταται εξατομίκευση της μάθησης αλλά η
μάθηση απαρτίζει κοινωνική και κοινωνικοποιημένη δραστηριότητα. Με άλλα λόγια η
μάθηση συμβαίνει σε όλο τον κοινωνικό περίγυρο. Εντός αυτού του πλαισίου η χρήση
της εκπ/κής ρομποτικής πρόκειται να έχει θετικό αντίκτυπο πέραν του του γνωστικού
τομέα, στο συναισθηματικό (αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό με την απομυθοποίηση και
την κοινωνικοποίηση.
Πλάνο σχεδίασης μαθημάτων κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής

Ο

κονστρουκτιβισμός αποτελεί σήμερα ένα από τα κύρια πρότυπα στη μελέτη σύγχρονου
παιδαγωγικού λογισμικού (Boyle, 1997). Επιδίωξή του είναι να προσφέρει διδακτικές
δράσεις υποκείμενες σε μεθόδους επίλυσης διδακτικών δραστηριοτήτων με σκοπό τη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ σχολείου και δραστηριοτήτων εκτός σχολικών τάξεων.
Οι πρωταρχικές μέθοδοι για τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων κάνοντας
χρήση ρομποτικής και της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, είναι:
•

η προσφορά εμπειριών σχετικών με τη δημιουργία της γνώσης,

•

η προσφορά εμπειριών διαφόρων δυνατοτήτων,

•

η εισαγωγή της γνώσης και της μάθησης σε πραγματικά για το μαθητή
περιβάλλοντα σχετιζόμενα, πάντοτε, των αληθινών γεγονότων

•

η σταθεροποίηση της γνώσης εν μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης,

•

η παρότρυνση για χρησιμοποίηση διαφόρων ειδών αναπαράστασης και

•

η παρότρυνση στην αυτό συναίσθηση κατά τη λειτουργία παραγωγής των
γνώσεων.

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι η εκπαιδευτική ρομποτική κατά κύριο
λόγο πηγάζει από:
•

τη θεωρία οικοδομισμού του Piaget, όπου υποστηρίζεται ότι η μάθηση και
γνώση στον άνθρωπο δεν αποτελεί μεταφορά γνώσης, αλλά είναι μια ενεργός
διαδικασία παραγωγής της γνώσης βασιζόμενη σε καθημερινές εμπειρικές
δραστηριότητες (Κουτσούκος & Σμυρναίου, 2007).

•

την κονστραξιονιστική διδακτική τακτική του S. Papert σύμφωνα με την
οποία η παραγωγή νέας γνώσης συμβαίνει αποτελεσματικότερα μόλις οι
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διδασκόμενοι ασχοληθούν με την έμπρακτη και χειροπιαστή κατασκευή
έργου το οποίο θα έχει χειροπιαστή αξία προς εκείνους. Το μέλημα του
κονστραξονισμού δεν είναι άλλο από το να προσφέρει στους μαθητές την
αντίστοιχη ανατροφοδότηση ώστε να τους ωθήσει με τα εσωτερικά τους
κίνητρα να αυτοδιδαχθούν και να μάθουν πιο αποτελεσματικά σε σχέση με
πριν (Papert, 1980).
•

την κοινωνικο - εποικοδομητική (social - constructivist) θεωρία όπου οι
μαθητές μόλις ασχοληθούν με μία κατασκευαστική διαδικασία θα
αποκτήσουν τον τρόπο του να γνωρίσουν νέες σχολικές έννοιες της
διδακτέας -και όχι μόνο- ύλης.
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8. Εκπαιδευτική Ρομποτική και κίνητρο μαθητών
8.1 Ερευνητικό υπόβαθρο
Ένας από τους στόχους της χρήσης ρομπότ σε σχολικά μαθήματα προγραμματισμού
-και όχι μόνο- είναι η αύξηση των κινήτρων των μαθητών. Υπάρχουν διάφορα ήδη
ρομπότ στο εμπόριο που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην τάξη για τη διδασκαλία
ποικίλων εννοιών των φυσικών επιστημών. Ένα ρομπότ που σχεδιάστηκε πρόσφατα για
να διδάξει προγραμματισμό σε αρχάριους είναι το ρομπότ του Ινστιτούτου
Προσωπικών Ρομπότ στην Εκπαίδευση (IPRE). Η Monica M. McGill, διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Bradley της Peoria των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επέλεξε να
χρησιμοποιήσει το παραπάνω ρομπότ στις διδασκαλίες της και να μελετήσει τις
κινητήριες επιδράσεις του σε φοιτητές τμήματος πληροφορικής. Η επιδίωξη της
μελέτης ήταν να φανεί εάν η χρήση των ρομπότ παρακινεί τους μαθητές να μάθουν
προγραμματισμό. Αφού εξέτασε διάφορα εργαλεία για τη μέτρηση κινήτρου στη
διδακτική πράξη, η ερευνήτρια κατέληξε στη χρήση του ερευνητικού εργαλείου
μέτρησης κινήτρου «ARCS Questionnaire» του John Keller για τη μέτρηση τεσσάρων
συστατικών του κινήτρου: Την προσοχή, τη συνάφεια, την εμπιστοσύνη και την
ικανοποίηση. Οι ερωτήσεις κλίμακας Likert τροποποιήθηκαν στα δεδομένα των
μαθημάτων

ρομποτικής

και

έπειτα

προστέθηκαν

κάποια

ακόμη

στοιχεία

συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου ανοικτών ερωτήσεων. Τα ευρήματα αυτής της
μελέτης καταδεικνύουν πως η χρήση αυτών των ρομπότ είχε μια θετική επίδραση στη
στάση των συμμετεχόντων σχετικά με την εκμάθηση προγραμματισμού σε μια διαρκή
πορεία, αλλά λίγο ή πολύ καμία επίδραση στη συνάφεια, την εμπιστοσύνη ή την
ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι αν και το φύλο, όπως επίσης και τα
ενδιαφέροντα (τεχνική αυτό-αντίληψη) των σπουδαστών μπορεί να επηρεάσουν τα
επιμέρους στοιχεία του κινήτρου, η ανάπτυξη λογισμικού για τα ρομπότ από τους
σπουδαστές δεν επηρεάζει τα γενικά επίπεδα κινήτρων των σπουδαστών (Mcgill,
2012). Αντίστοιχα, οι Chin, Hong & Chen (2014) διεξήγαγαν εμπειρική μελέτη όπου
διερεύνησαν την επίδραση της χρήσης ρομπότ κατά τη διδασκαλία ως προς τις τέσσερις
προαναφερθείσες διαστάσεις του κινήτρου (προσοχή, συνάφεια, εμπιστοσύνη και
ικανοποίηση). Συγκεκριμένα, ανέπτυξαν για τις ανάγκες της έρευνας ένα εκπαιδευτικό
σύστημα βασισμένο σε ρομπότ το οποίο επρόκειτο να προσφέρει μία περισσότερο
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ελκυστική διδασκαλία φυσικών εννοιών συνδυάζοντας αντικείμενα πολυμέσων με τα
εκπαιδευτικό ρομπότ. Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε τα εξής στάδια: pre-tests,
post-tests,

μαθησιακές

δραστηριότητες

και

ερωτηματολόγια. Τα

πειραματικά

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές είχαν υψηλό κίνητρο να χρησιμοποιήσουν τα
εκπαιδευτικά ρομπότ μάθησης. Σχετικά με τους τέσσερις κινητήριους παράγοντες
(προσοχή, συνάφεια, εμπιστοσύνη και ικανοποίηση) φάνηκε ότι η ικανοποίηση και η
συνάφεια ήταν τα υψηλότερες στους σπουδαστές που χρησιμοποίησαν το σύστημα
εκμάθησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Έτσι, η χρήση εκπαιδευτικών συστημάτων
βασισμένων σε ρομπότ στις αίθουσες διδασκαλίας επιδεικνύει ένα σημαντικό
πλεονέκτημα προς όφελος των σπουδαστών, βελτιώνοντας το συνολικό ενδιαφέρον και
τα κίνητρα μάθησής τους.
Οι Erwin, Cyr και Rogers (2000) αναφέρουν πως τα παιδιά καθώς σχεδιάζουν και
κατασκευάζουν, έχουν κίνητρα να μάθουν τα μαθηματικά και την αντίστοιχη επιστήμη
που χρειάζεται ώστε να βελτιστοποιήσουν το έργο τους. Η Mariah Lea Smith (2013)
του Πανεπιστημίου του Mississippi η οποία μελέτησε εκτενώς την επίδραση του
μαθήματος ρομποτικής στα κίνητρα των σπουδαστών κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι
παράγοντες όπου συντελούνται οι μεγαλύτερες μεταβολές έναντι μίας τυπικής
διδασκαλίας είναι:
α) η επιθυμία οικοδόμησης και κατασκευής των ρομπότ,
β) ο ανταγωνισμός και η αναγνώριση,
γ) την επιθυμία για μελλοντική επιτυχία,
δ) η επιθυμία οικοδόμησης σχέσεων μέσω της συμμετοχής,
ε) η ομαδική εργασία,
στ) η παρουσία θετικών προτύπων και
ζ) η ενθάρρυνση.
Η συγγραφές καταλήγει αναφέροντας πως «η κατανόηση των κινήτρων είναι
κρίσιμη για την οικοδόμηση ενός προγράμματος ρομποτικής». Σύμφωνα με την
ερευνήτρια, καλύπτοντας αυτούς τους παράγοντες επιτρέπεται στους ιθύνοντες των
μαθημάτων ρομποτικής να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα
προσαρμόζεται στη νεολαία σε πολλαπλά επίπεδα. Επιπλέον, βοηθά στη δημιουργία
μιας ηγέτιδας νεολαίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο. Αυτά τα μοντέλα
προωθούν την ενθάρρυνση των νέων προς την επίτευξη των στόχων που υπό άλλες
συνθήκες δεν πίστευαν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν. Μόλις οι στόχοι
επιτυγχάνονται, οι νέοι έχουν μια ευχάριστη αίσθηση επιτυχίας που πυροδοτεί την
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εσωτερική τους επιθυμία να κάνουν περισσότερα, να προχωρήσουν ακόμη βαθύτερα. Η
Mariah Lea Smith (2013) δηλώνει: «μελετώντας τη νεολαία τόσο ως προς εγγενή όσο
και ως προς εξωγενή επίπεδα, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει το
μάθημα της ρομποτικής σε κάθε παιδί ξεχωριστά ώστε να αντανακλά με επιτυχία τους
πιθανούς μελλοντικούς του στόχους».

Άλλη σχετική μελέτη όπου εξετάστηκε η

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ρομποτικής διάρκειας 10 εβδομάδων
φανέρωσε θετικά αποτελέσματα στο κίνητρο των μαθητών για την ενασχόληση με τις
φυσικές επιστήμες και υποδεικνύουν ότι η ρομποτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
μεγάλη επιτυχία στη διδασκαλία και άλλων θετικών μαθημάτων όπως η βιολογία και η
γεωλογία. Τα αποτελέσματα αυτά τονίστηκαν και σε πρότερη έρευνα (Nugent, Barker,
& Grandgenett, 2010) όπου οι συγγραφείς δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία
γεωπεριβαλλοντικών τεχνολογιών μέσω ρομποτικής παρατήρησαν να προωθείται μέσω
αντίστοιχων δραστηριοτήτων η δημιουργική, αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, η οποία
υποστηρίζει την επιτυχία της νεολαίας προς την οικοδόμηση της γνώσης μέσω των
έργων τους. Δηλώνουν ότι οι βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις ρομποτικής εμφανίζονται να
είναι εξαιρετικά επιτυχημένες στο να επηρεάζουν τις στάσεις των σπουδαστών ως προς
τις επιστήμες STEM και τους κάνει να ενθουσιάζονται με τη ρομποτική όταν αυτή
συνδυάζεται με άλλα επιστημονικά αντικείμενα, ενθαρρύνοντας τη νεολαία να
αναζητήσει πρόσθετες ευκαιρίες για επιστημονική εξερεύνηση οι οποίες αργότερα
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση εκμάθησης των STEM επιστημών.
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα ερευνητική προσέγγιση σχετικά με τη μελέτη των
κινήτρων κατά τη διάρκεια μαθημάτων ρομποτικής πραγματοποιήθηκε από τους
Witherspoon, Schunn, Higashi, & Baehr (2016) όπου διερευνήθηκε εκτός των άλλων
και η διαφορά στο κίνητρο μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν
μια σημαντική συσχέτιση της συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών στον
προγραμματισμό με τα κίνητρά τους σχετικά με την εκμάθηση προγραμματισμού να
αυξάνονται. Ωστόσο, το κίνητρο των κοριτσιών παρατηρήθηκε μειωμένο έναντι των
αγοριών. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν οι
ανισορροπίες μεταξύ των δύο φύλων στον προγραμματισμό και προκειμένου να συμβεί
αυτό απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά των ρομποτικών διαδικασιών ώστε να υποστηριχθεί επιπλέον το
ενδιαφέρον των κοριτσιών για τη συμμετοχή τους στον προγραμματισμό.
Μάθηση μέσω παιχνιδιού με τα Lego Mindstorms Οι μαθητές/τριες όταν
προγραμματίζουν, σχεδιάζουν και χτίζουν τα robots φέρουν τη δυνατότητα του να
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(αυτο)διδαχθούν μέσω παιχνιδιού, αναπτύσσοντας παράλληλα ικανότητες με τις οποίες
θα εξηγήσουν μετέπειτα τα διάφορα τεχνητά ή φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι
πιθανόν να έχουν συναντήσει ή διερωτηθεί στην πορεία της μέχρι πρότινος ζωής τους.
Η ρομποτική από τη μία πλευρά, συγκροτεί μία ενδιαφέρουσα και διαφορετική των
συνηθισμένων εκπαιδευτική ψυχαγωγική δραστηριότητα χαρίζοντας στα παιδιά την
ευκαιρία να εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση και από την άλλη δύναται να
χρησιμοποιείται σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για την εκμάθηση και διδασκαλία
εννοιών κάθε λογής πεδίου και άλλα γνωστικού αντικειμένου. Με άλλα λόγια, ιδέες
περί «μαστορέματος της γνώσης» γίνονται μία σχολική

αλλά και εξωσχολική

πραγματικότητα. Οι μαθητές δημιουργούν αποτελεσματικότερα τη μάθηση όση ώρα
εμπλέκονται στη δημιουργία γνήσιων αντικειμένων με αξία πρωτίστως για τους
εαυτούς τους είτε είναι απλές κατασκευές με ξυλάκια, είτε ρομποτικές κατασκευές με
Lego. Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρουν τα προγραμματιζόμενα ρομπότ
της σειράς «Lego Mindstorms» και όχι μόνο έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει στους
μαθητές τη δύναμη να δημιουργήσουνε μια μηχανική οντότητα την οποία έπειτα
καλούνται να κατευθύνουν χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα το οποίο συνθέτουν οι
ίδιοι σε σχολικό ή προσωπικό υπολογιστή ή ακόμα και σε smartphone ή

tablet

κάνοντας χρήση έτοιμου προγράμματος προγραμματισμού φιλικό προς το χρήστη. Το
σετ των «Lego Mindstorms» για ηλικίες παιδιών άνω των 11 ετών, εφόσον αξιοποιηθεί
καταλλήλως, μπορεί να διατείνει τη λειτουργία ενός περιβάλλοντος εποικοδομητικής
διδασκαλίας («constructive learning») που θα παρέχει ρεαλιστικά εκπαιδευτικά σενάρια
ανοιχτών προβλημάτων κατά την επίλυση των οποίων προωθείται τόσο η έκφραση και
η ατομική εμπλοκή όσο και η κοινωνική αλληλεπίδραση κατά τη μαθησιακή
διαδικασία. Μία επιπλέον δυνατότητα που προστίθεται στις παραπάνω, είναι η
δυνατότητα διαθεματικότητας με παράλληλη εκτέλεση project κάνοντας χρήση εννοιών
διαφορετικών γνωστικών πεδίων ( προγραμματισμός και τεχνολογία, τέχνες, ιστορία,
μαθηματικά, φυσική). Η εκπαιδευτική ρομποτική με αυτόν τον τρόπο θεωρείται πως
μπορεί να επιφέρει θετικές επιπτώσεις εκτός του γνωστικού, στο συναισθηματικό τομέα
και κοινωνικό τομέα. Βελτιώνει δείκτες όπως η αυτοπεποίθηση η κοινωνικοποίηση και
η απομυθοποίηση. Επιπροσθέτως, με την αρωγή της ρομποτικής στην εκπαιδευτική
διαδικασία ο διδάσκον είναι δυνατόν να εστιάσει στην ανάπτυξη διαφόρων άλλων
κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως είναι η ομαδικότητα η τακτική
συλλογισμού επίλυσης προβλημάτων, η καινοτομία, η διαχείριση έργου κ.λ.π.

Η

μακροπρόθεσμη βλέψη της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι όλα τα παιδιά να
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προαγάγουν αυτές τις δεξιοσύνες, οι οποίες στα περιθώρια μιας παγκόσμιας
οικουμενικότητας συναπαρτίζουνε κρίσιμης σημασίας αναγκαιότητα για την κατάρτιση
πολιτών που θα καταφέρνουν να συνεισφέρουν ικανοποιητικά στην παγκόσμια
βελτίωση.
Κίνητρο για μάθηση μέσω περιέργειας για τα «Ρομπότ»

Ένα άλλο στοιχείο

καινοτομίας που διαθέτουν τα παραπάνω Ρομπότ είναι αυτό της διαφορετικότητας σε
σχέση με οτιδήποτε άλλο τεχνολογικό και μη προϊόν που μπορεί ένα παιδί να
συναντήσει. Πλέον, στην εποχή του 21ου αιώνα, σε μία εποχή που η υπέρπληροφόρηση μικρών και μεγάλων μέσω της υπερπληθώρας τεχνολογικών προϊόντων
(laptops. tablets, smartphones) αποτελεί καθημερινό και σύνηθες φαινόμενο, θα
φάνταζε δύσκολο ένα παιδί να ενθουσιαστεί και να του κινήσει το ενδιαφέρον
οτιδήποτε πλην ενός ρομπότ.
Η περιέργεια και το πώς συντελεί στη μάθηση μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το
2008 στο περιοδικού Neurοn υποδηλώνει ότι η χημεία του μυαλού μας μεταβάλλεται
όταν λαμβάνει χώρα αυτό που γνωρίζουμε από την ιστορία του Ομήρου, ακόμη, ως
«ανθρώπινη περιέργεια» και συνδράμει καθοριστικά ώστε να μάθουμε και να
απομνημονεύσουμε ευκολότερα κάποια νέα πληροφορία. Σύμφωνα με τον Charan
Ranganath (2008), ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και ερευνητής, «Κάθε
ημέρα, δεχόμαστε ένα καταιγισμό νέων πληροφοριών», «Αλλά ακόμη και άνθρωποι με
πολύ καλή μνήμη, θυμούνται μόνο ένα μικρό ποσοστό του τι συνέβη πριν από δύο
ημέρες». Ο ερευνητής ήταν ιδιαίτερα περίεργος να διαπιστώσει το λόγο για τον οποίο
συνηθίζουμε να συγκρατούμε κάποιες πληροφορίες και να ξεχνούμε άλλες
ανεξαρτήτως πολυπλοκότητάς των.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο «Ο ίδιος και οι

συνάδελφοί του, συγκέντρωσαν 19 εθελοντές και τους ζήτησαν να επανεξετάσουν
πάνω από 100 ερωτήσεις ποικίλων θεμάτων με ερωτήσεις όπως: Τι σημαίνει
πραγματικά ο όρος δεινόσαυρος και ποιο κομμάτι των Beatles παρέμεινε στα charts για
19 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν την κάθε ερώτηση ανάλογα με το πόσο
περίεργοι ήταν να μάθουν την απάντηση. Στη συνέχεια, ο καθένας επανεξέτασε τις
ερωτήσεις και τις απαντήσεις του ενώ οι ερευνητές παρακολούθησαν την εγκεφαλική
δραστηριότητα τους μέσα από μαγνητικές τομογραφίες. Όταν η περιέργεια των
συμμετεχόντων κορυφωνόταν, τα τμήματα του εγκεφάλου τους που ρυθμίζουν την
ευχαρίστηση και την ανταμοιβή φωτίζονταν. Τα περίεργα μυαλά παρουσίασαν, ακόμη,
αυξημένη δραστηριότητα στον ιππόκαμπο, ένα μέρος το οποίο εμπλέκεται στη
δημιουργία των αναμνήσεων.» «Υπάρχει αυτό το βασικό κύκλωμα του εγκεφάλου που
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ενεργοποιεί τους ανθρώπους να γνωρίσουν τα πράγματα που τους παρέχουν μία εγγενή
επιβράβευση», επεξηγεί ο Ranganath. «Αυτό το κύκλωμα φωτίζεται όταν κερδίζουμε
χρήματα ή μας δίνεται μία καραμέλα. Επίσης, φωτίζεται και όταν γινόμαστε
περίεργοι».

Κάθε φορά, λοιπόν, που ενεργοποιείται το κύκλωμα, οι εγκέφαλοι

αποδεσμεύουν μια χημική ένωση τη λεγόμενη «ντοπαμίνη» η οποία μας εξάπτει. «Η
ντοπαμίνη φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο στη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των
κυττάρων

που

επαληθεύτηκαν

εμπλέκονται
σε

στη

μεταγενέστερη

μάθηση».
έρευνά

Τα
τους

προαναφερθέντα
όταν

ευρήματα

διερεύνησαν

το

τι

απομνημόνευσαν οι συμμετέχοντες. «Όσοι ήταν πιο περίεργοι, ήταν πιθανότερο να
θυμούνταν τις σωστές απαντήσεις» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα,

υπάρχει και μία διαφοροποίηση στην έρευνα του Ranganath όπου κατά μήκος της και
σύμφωνα με το άρθρο «Οι μελετητές τους παρουσίασαν στιγμιαία φωτογραφίες
τυχαίων προσώπων, χωρίς να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες καμία εξήγηση ως προς
το γιατί. Εκείνοι οι συμμετέχοντες που η περιέργεια τους βρισκόταν στην κορύφωση
όταν έγινε η παρουσίαση των προσώπων, ήταν και εκείνοι που θυμόντουσαν καλύτερα
αυτά τα πρόσωπα. Οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν ότι τα περίεργα μυαλά
είναι καλύτερα στη μάθηση, όχι μόνο για θέματα που τους αφορούν, αλλά και για άλλα
πράγματα - ακόμη και για τις παρεπόμενες, βαρετές πληροφορίες».

«Ας πούμε ότι

βλέπετε το φινάλε του Breaking Bad», επεξηγεί ο Ranganath. «Αν είστε μεγάλος
θαυμαστής του σήριαλ, θα έχετε σίγουρα περιέργεια να μάθετε τι θα συμβεί στους
κύριους πρωταγωνιστές του. Αναμφίβολα, μπορείτε να θυμάστε τι συμβαίνει στο
φινάλε», αναφέρει, «αλλά μπορείτε επίσης να θυμηθείτε τι φάγατε πριν να δείτε το
επεισόδιο και τι κάνατε αμέσως μετά».

Η Ήβη Μαλάια, επίκουρη καθηγήτρια στο

Πανεπιστήμιο του Τέξας αναφέρει: «Αυτό είναι ένα φαινόμενο που οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν ενστικτωδώς αυτή την τεχνική για χρόνια και τώρα η επιστήμη την
υποστηρίζει με ερευνητικές αποδείξεις». Προσθέτει πως «Η περιέργεια είναι
πραγματικά ένα από τα πολύ έντονα και πολύ βασικά κίνητρα στους ανθρώπους. Η
εκπαίδευση θα πρέπει να βασιστεί σε σχέση με αυτή τη συμπεριφορά». Τέλος, ο
Ranganath θέλει να κατανοήσει, γιατί κάποιοι άνθρωποι παρουσιάζουν μία πιο
ανεπιτήδευτη διάθεση περιέργειας εν συγκρίσει με τους υπολοίπους. «Πολλοί είναι οι
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του στρες, της γήρανσης και ορισμένων φαρμάκων
που μπορούν να επηρεάσουν την επεξεργασία της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Γενετικοί
παράγοντες μπορεί επίσης να επηρεάσουν το πόσο αδιάκριτοι είμαστε», αναφέρει. «Η
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κατανόηση αυτών των θεμάτων, θα είχε τεράστιο αντίκτυπο. Θα μπορούσε να βοηθήσει
εκείνους που φαίνεται ότι βαριούνται να μάθουν», κλείνει λέγοντας o Ranganath
(Gruber et al., 2008).

8.2 Μέτρηση κινήτρου
Διαφορετικές θεωρίες κινήτρων γύρω από μάθηση μπορούν φυσικά να αναμειχθούν.
Σε οδηγό για τα εννοιολογικά πλαίσια της εκπαίδευσης στη μηχανολογία, η Svinicki
(2010) προτείνει μια συνδυασμένη θεωρία των κινήτρων για τους σπουδαστές.
Προτείνει, λοιπόν, τα κίνητρα των φοιτητών να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες
χαρτογραφώντας ως εξής.
Η πρώτη κατηγορία αναφέρει ότι τα κίνητρα των σπουδαστών επηρεάζονται από την
αξία του που έχει ο εκπαιδευτικός στόχος για τους ίδιους. Η προκείμενη αξία
επηρεάζεται από στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο ενδιαφέρουσα και
προκλητική είναι μία προς υλοποίηση εργασία, κατά πόσο η σχέση της εργασίας έχει
μεγάλη ή μικρή απόσταση από τους στόχους του εκπαιδευόμενου, την άμεση
χρησιμότητα και την εκπλήρωση του έργου και τον βαθμό επιρροής που οι υπόλοιποι
βλέπουν

στην

εργασία.

Η

κατηγορία

αντιστοιχεί

σε

πέντε

θεωρίες,

συμπεριλαμβανομένης της προσδοκίας-αξίας, αυτοδιάθεσης, συμπεριφοριστικής,
κοινωνικής νοημοσύνης και στόχου προσανατολισμού επίτευξης.
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρει για τις πεποιθήσεις του μαθητή σχετικά με το ποιος
ελέγχει το αποτέλεσμα του προς υλοποίηση έργου. Αυτό περιλαμβάνει το εάν το
αποτέλεσμα είναι ή όχι υπό τον έλεγχο του εκπαιδευόμενου, ανεξάρτητα από το αν το
αποτέλεσμα είναι πιθανό να αλλάξει σε διαφορετικές περιστάσεις και εάν η αλλαγή
αυτή μπορεί να ελεγχθεί. Η Svinicki (2010) χαρτογραφεί τη συγκεκριμένη κατηγορία
στις θεωρίες απόδοσης και αυτοπροσδιορισμού.
Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τη θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του
εκπαιδευόμενου (πίστη στην ικανότητα του ατόμου να πετύχει) για το έργο που του
ανατέθηκε. Αυτή επηρεάζεται από κάποια προηγούμενη επιτυχία σε ίδια ή παρόμοια
περίπτωση, το οποίο υποδηλώνει στο άτομο πως διαθέτει τις περισσότερες, αν όχι όλες,
τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να το πείθει ότι η επιτυχία είναι δυνατή. Οι αυτής
της κατηγορίας ανήκουν στη θεωρία του προσδόκιμου-αξίας, στην αυτοδιάθεση, στις
κοινωνιογνωστικές και στις θεωρίες προσανατολισμού στόχων. Συνοψίζοντας γύρω
από την αναλυτική θεωρητική επισκόπηση των θεωριών για τα κίνητρα υποδεικνύονται
αρκετά βασικά στοιχεία ως δείκτες των κινήτρων. Διάφορες ενδείξεις-κλειδιά
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εμφανίζονται σε πολλές διαφορετικές θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής,
της αξίας που ο εκπαιδευόμενος τοποθετεί στην εργασία και της αντίληψης περί της
συνάφειας της εκάστοτε προς υλοποίηση αποστολής με τα ενδιαφέροντα του ατόμου
που καλείται να τη διεκπεραιώσει. Θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθεί ότι οποιοσδήποτε
από τους δείκτες παρακίνησης που παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε εκ των μοναδικών
θεωριών δεν μπορεί να επηρεάζει τα κίνητρα, ιδιαίτερα αναφορικά με εκείνους τους
δείκτες που αναφέρονται σε δύο ή περισσότερες θεωρίες. Στην εφαρμογή της θεωρίας
των κινήτρων στην εκπαίδευση μηχανολογίας, η Svinicki (2010) συνδυάζει προσεκτικά
πολλούς από τους βασικούς δείκτες των διαφόρων θεωριών ώστε να δημιουργήσει έναν
οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν παρακινητικού τύπου
εργασίες στο πρόγραμμα σπουδών. Θέτοντας τις θεωρίες κινήτρων σε πράξη και
μετρώντας έπειτα τις επιπτώσεις στα κίνητρα των μαθητευόμενων αποτελεί πρόκληση
για θεωρίες όταν χρησιμοποιούνται μόνες τους, πόσο μάλλον όταν αυτές
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Ένα καλό εργαλείο μέτρησης των κινήτρων θα πρέπει
να είναι ενημερωμένο, να έχει γίνει ευρεία αναφορά για αυτό από άλλους συντάκτες, να
έχει αξιολογηθεί από εκείνους και να διαθέτει επαρκώς συναφή ερωτήματα για το
αντικείμενο του μαθήματος στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και να περιέχει μια
αποδεκτή κλίμακα μέτρησης Creswell (2008). Απαραίτητο είναι επίσης να έχει
αποδειχθεί ότι παράγει τόσο έγκυρες όσο και αξιόπιστες βαθμολογίες. Υπάρχουν πολλά
επικυρωμένα εργαλεία που πληρούν αυτές αιτήματα σχετικά με τη μέτρηση
διαφορετικών τύπων κινήτρων (βλ. Παράρτημα), αναλόγως, σε κάποιες περιπτώσεις,
της υπό μελέτη θεωρίας κινήτρων. Ο σκοπός αυτών των εργαλείων είναι αποκτήσει ο
ερευνητής τη γνώση της κατανόησης της νοητικής και περισσότερο ψυχικής
κατάστασης των υπό μελέτη ατόμων και πώς αυτή επηρεάζει την απόδοσή τους σε ένα
έργο που τους έχει ανατεθεί.
Ένα εργαλείο που παρέχεται από τον Keller(1983, 1987α) διερευνά τα
αποτελέσματα της προσθήκης ενός εκπαιδευτικού υλικού ή αντικειμένου διδασκαλίας
με κύριο σκοπό την αύξηση του κινήτρου. Η απώτερη επιδίωξη του Keller ήταν να
προτείνει ένα πλαίσιο για την αύξηση του κινήτρου των σπουδαστών έχοντας ως βάση
τα εξής τέσσερα βασικά στοιχεία του κινήτρου: προσοχή, συνάφεια, εμπιστοσύνη και
ικανοποίηση. Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται ως «ARCS (Attention, Relevance,
Confidence, Satisfaction)» και σχετίζονται τόσο με εγγενείς πτυχές του κινήτρου όσο
και με εξωγενείς, όπως θα μπορούσε να είναι κάποιο εργαλείο που εισήχθη εντός ενός
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εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με μοναδικό σκοπό την παροχή πρόσθετων κινήτρων
στους σπουδαστές.
Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην
εκπαίδευση αποτελεί την εξέλιξή της και συνοδεύεται από την ανάπτυξη χιλιάδων
τίτλων εκπαιδευτικών λογισμικών, που κατακλύζουν ήδη την αγορά και τα σχολεία. Ο
σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται πλέον να επιλέξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό
περιβάλλον που να ταιριάζει τόσο στην ηλικία των μαθητών, όσο και στο περιεχόμενο
του αντικειμένου προς διδασκαλία. Πρόκειται για μια επιλογή δύσκολη, αφού αφορά
νέες τεχνολογίες τις οποίες η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει ακόμα
αφομοιώσει.
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9. Περιβάλλοντα Μάθησης βασισμένα σε ΤΠΕ
Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν την τεχνολογία στη διδασκαλία
τους. Οι διδακτικές στρατηγικές που βασίζονται στην τεχνολογία επωφελούνται από τις
μοναδικές ιδιότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για να βοηθήσουν τους μαθητές να
αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες. Η εν λόγω τεχνολογία ποικίλλει ανάλογα με τους
διδακτικούς στόχους του εκπαιδευτικού, το επίπεδο και τις διδακτικές ανάγκες των
μαθητών και τους διαθέσιμους πόρους. Οι βασιζόμενες στην τεχνολογία στρατηγικές
προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα, σε σύγκριση με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους
παρουσίασης του υλικού. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν στους μαθητές να επεξεργάζονται
προβλήματα που αλλιώς θα ήταν δύσκολα ή ανέφικτα. Αντίθετα με τις παραδοσιακές
μεθόδους διδασκαλίας, οι μαθητές

μπορούν να ελέγξουν ακριβώς πόσο γρήγορα

γίνονται οι αλλαγές ώστε να μπορούν να εξετάσουν προσεκτικά και να καταλάβουν τις
αιτίες και τα αποτελέσματα.
Πολλά λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν το πλεονέκτημα
της αλληλεπιδραστικότητας επειδή ο χρήστης όχι μόνο ακούει ή βλέπει, αλλά μπορεί
και να τα χειριστεί κατά κάποιον τρόπο. Τα προγράμματα είναι συχνά σχεδιασμένα να
ενθαρρύνουν τους μαθητές να μπορέσουν να συνδέσουν διαφορετικού τύπου
περιεχόμενα (π.χ. μαθηματικά, πληροφορική, φυσική κ.α.). Η σύνδεση αυτή μπορεί να
ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να
λύσουν προβλήματα, αντί να αντιμετωπίζουν τη γνώση ως ένα συνονθύλευμα
ασύνδετων και άχρηστων.

9.1 Προγραμματιστικοί Mικρόκοσμοι
Η βασική ιδέα των μικρόκοσμων (microworlds) και των μικρογλωσσών
(minilanguages) προγραμματισμού είναι η δημιουργία μιας γλώσσας προγραμματισμού
που αποτελείται από ένα περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών με απλή σύνταξη και
σημασία. Οι βασικές ιδέες που διέπουν τη λειτουργία των μικρόκοσμων είναι, έμμεσα,
λύσεις

στα

προβλήματα

που

παρουσιάζουν

τα

διαδεδομένα

περιβάλλοντα

προγραμματισμού (τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από ερευνητές ή επαγγελματίες).
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9.2 Η έννοια του μικρόκοσμου
Η έννοια του μικρόκοσμου μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια η
αξιοποίηση των μικρόκοσμων στην εκπαίδευση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και την
προσοχή πολλών αξιόλογων ερευνητών, οι οποίοι σχεδιάζουν, πειραματίζονται και
διερευνούν τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης μικρόκοσμων σε διάφορα
θεματικά πεδία (όπως μαθηματικά) (Papert, 1991).
Ο όρος «μικρόκοσμος» δημιουργήθηκε από τον Papert, για να περιγράψει τα
διερευνητικά, μαθησιακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στις χελώνες LOGO για
την εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων. Έτσι, σύμφωνα με τον Papert ένας
μικρόκοσμος ορίζεται ως ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον που αντιπροσωπεύει
μια μίμηση των φαινόμενων του πραγματικού κόσμου, όπου οι μαθητές μπορούν να
χειριστούν, να διερευνήσουν και να πειραματιστούν σε διαφορετικούς δρόμους.
Ένας μικρόκοσμος είναι ένα τμήμα λογισμικού που υλοποιεί ένα συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πλάνο δραστηριότητας. Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελεί
«τμήμα» ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, το οποίο καθορίζει το ευρύτερο εκπαιδευτικό
πλαίσιο και μπορεί να αποτελείται από περισσότερες της μιας δραστηριότητες. Κάθε
δραστηριότητα εκτελείται με βάση ένα πλάνο δραστηριότητας, το οποίο, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη χρήση λογισμικού (τον Μικρόκοσμο) (Σεραφείμ,
2008).
Η πλειοψηφία των μικρόκοσμων προγραμματισμού ενσωματώνει ένα ανοιχτό
περιβάλλον που βασίζεται σε κάποιο φυσικό μοντέλο, ενώ ο χρήστης ελέγχει ένα
πρωταγωνιστή που «ζει» στο περιβάλλον αυτό. Ο πρωταγωνιστής μπορεί να είναι μια
χελώνα, ένα ρομπότ ή κάποια άλλη οντότητα. Ο μαθητής μαθαίνει βασικές έννοιες του
προγραμματισμού ελέγχοντας με τις διαθέσιμες εντολές τον πρωταγωνιστή του
μικρόκοσμου. Οι εντολές είναι ιδιαίτερα απλοποιημένες, ενώ το αποτέλεσμα της
εκτέλεσης τους είναι ορατό στην οθόνη (Ξυνόγαλος, 2002). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να γίνονται εύκολα αντιληπτά τα τυχόν λάθη του προγραμματιστή κυρίως στις νεότερες
ηλικίες.
Τα χαρακτηριστικά που ενσωματώνει η πλειοψηφία των μικρόκοσμων είναι
εύχρηστη γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical User Interface, GUI), βήμα-προς-βήμα
εκτέλεση

και

τεχνικές

οπτικοποίησης

λογισμικού.

Ορισμένοι

μικρόκοσμοι

ενσωματώνουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, που παρέχουν επιπλέον στήριξη
στους εκπαιδευόμενους, όπως εκδότες δομής για την ευκολότερη ανάπτυξη
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προγραμμάτων και την αποφυγή συντακτικών λαθών, επεξηγηματική οπτικοποίηση,
δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας διαγραμμάτων ροής και ενσωματωμένες στο
περιβάλλον δραστηριότητες (Εφόπουλος, 2005).
Οι περισσότερες μικρο-γλώσσες περιλαμβάνουν όλες τις βασικές δομές μιας
κλασσικής γλώσσας προγραμματισμού (όπως οι δομές ελέγχου, οι δομές διακλάδωσης,
οι επαναληπτικές δομές κ.τ.λ.) και ένα μηχανισμό που επιτρέπει την κατασκευή νέων
εντολών.
Το όλο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι κτισμένο πάνω σε κάποια οπτικά
ελκυστική και παρακινητική για τους μαθητές μεταφορά και επιτρέπει στον
εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ενδιαφέροντα προβλήματα που σχετίζονται με τις
καθημερινές εμπειρίες των μαθητών.
Οι πρώτες προσπάθειες για μίνι-γλώσσες ξεκίνησαν με τη χελώνα της Logo, αν και η
Logo δεν σχεδιάστηκε για εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού. Ακολούθησε το
Ρομπότ Karel. Από τότε έχουν παρουσιαστεί και άλλοι μικρόκοσμοι, όπως Josef the
robot, Turingal, Karel-3D, Karel++ .
Οι διδακτικοί μικρόκοσμοι ανοίγουν μια νέα προοπτική στην εκπαιδευτική
διαδικασία όχι μόνο ως μέσο διδασκαλίας εισαγωγικών εννοιών της Πληροφορικής
αλλά και ως μέσο αξιολόγησης και μελέτης των αντιλήψεων των μαθητών.

9.3 Μετρώ, Υπολογίζω και Εκτιμώ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με διαθεματικό χαρακτήρα, όπου οι μαθητές,
με αφορμή τις μετρήσεις μηκών, επιφανειών, όγκων, μάζας – βάρους και χρόνου με τη
χρήση όλων των ειδών των μονάδων μέτρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες της
Στατιστικής και των γραφικών παραστάσεων, ώστε να προχωρούν σε συγκρίσεις,
εκτιμήσεις και συμπεράσματα. Περιλαμβάνει μια σειρά από μικρόκοσμους. Κάθε
μικρόκοσμος υποστηρίζει συγκεκριμένες δραστηριότητες με τη μορφή «Φύλλων
Εργασίας». Κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων είναι η μέτρηση διαφόρων μεγεθών
και ποικίλες αναπαραστάσεις (γραφήματα, πίνακες τιμών, ραβδογράμματα) που
αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις τρεις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Δ’, Ε’ και ΣΤ’).
Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μετρώ, Υπολογίζω και Εκτιμώ» περιλαμβάνει μια σειρά
από μικρόκοσμους (Γεωπίνακες, πλέγμα, γραφήματα ύψους και θερμοκρασίας,
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ραβδογράμματα Στατιστικής με ζάρι και νόμισμα, εικονογράμματα, ταξίδια,
ψευδαισθήσεις μήκους και εμβαδού). Κάθε μικρόκοσμος υποστηρίζει συγκεκριμένες
δραστηριότητες με τη μορφή «Φύλλων Εργασίας». Κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων
είναι η μέτρηση διαφόρων μεγεθών και ποικίλες αναπαραστάσεις (γραφήματα, πίνακες
τιμών, ραβδογράμματα) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Δ’, Ε’ και ΣΤ’). Η δομή των
«Φύλλων Εργασίας» βασίζεται στο μοντέλο διερεύνησης «Προβληματική κατάσταση –
Υπόθεση (εικασία) ή εκτίμηση – Επιβεβαίωση».

9.4 Scratch
Το Scratch αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα Lifelong Kindergarden Group
στο MIT Media Lab, με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης (National
Science Fountation) του Ιδρύματος Intel (Intel Fountation) και του MIT Media Lab
research consortia. Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους νέους (ηλικίες 8 και πάνω) να
αναπτύξουν τις δεξιότητες εκμάθησης του 21ου αιώνα. Δεδομένου ότι οι νέοι
δημιουργούν προγράμματα, μαθαίνουν επίσης τις σημαντικές μαθηματικές και
υπολογιστικές ιδέες, αναπτύσσοντας μια βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας
σχεδιασμού (Σεραφείμ, 2008).
Το Scratch είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού
βασισμένη και υλοποιημένη σε γλώσσα προγραμματισμού Squeak. Όντας δυναμική,
επιτρέπει αλλαγές στον κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των
προγραμμάτων. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και
εφήβους και τους επιτρέψει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Μπορεί
να μεταφορτωθεί δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός
και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο.
Το όνομα Scratch παραπέμπει στην τεχνική του scratching, στα παλιά πικάπ, και
αναφέρεται τόσο στη γλώσσα όσο και στην υλοποίησή της. Η ομοιότητα προς το
scratching στη μουσική, είναι η εύκολη επαναχρησιμοποίηση κομματιών. Στο Scratch
όλα τα αλληλεπιδραστικά αντικείμενα, γραφικά και ήχοι, μπορούν εύκολα να
εισαχθούν σε ένα νέο πρόγραμμα και να συνδυαστούν με νέους τρόπους. Έτσι οι
αρχάριοι μπορούν να λάβουν γρήγορα αποτελέσματα και να αποκτήσουν κίνητρο για
περαιτέρω προσπάθεια και ενασχόληση με το συγκεκριμένο λογισμικό.
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Η δημοτικότητα του Scratch στην εκπαίδευση οφείλεται στην ευκολία με την οποία
μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα. Οι εντολές και οι δομές δεδομένων είναι
απλές και γραμμένες στην καθημερινή γλώσσα και η δομή του προγράμματος μπορεί
να σχεδιαστεί (όπως ένα παζλ), με αποσπώμενα κομμάτια κώδικα που μπορούν να
μετακινηθούν και να προσαρμοστούν μαζί.
Το Scratch χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε διάφορα σχολεία και εκπαιδευτικούς
οργανισμούς. Ο δικτυακός τόπος του Scratch έχει αναπτύξει μια κοινότητα από
αρχάριους

προγραμματιστές,

αλληλοπαρακινούνται

να

μαθητές,

αναπτύξουν

δασκάλους
την

και

ερασιτέχνες,

δημιουργικότητά

τους

και

που
τις

προγραμματιστικές τους δεξιότητες. Ένα μέρος από τον ιστότοπο του Scratch είναι
αφιερωμένο σε συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών.
Το σύνθημα του Scratch είναι «Φαντάσου - Φτιάξε – Μοιράσου». Η έμφαση στο
μοίρασμα είναι σημαντικό μέρος της παιδαγωγικής για το Scratch. Τα προγράμματα δεν
θεωρούνται μαύρα κουτιά, αλλά αντικείμενα που μπορούν να αναμειχθούν για τη
δημιουργία νέων έργων. Ο μόνος τρόπος να γίνει ένα πρόγραμμα διαθέσιμο για χρήση
είναι να δοθεί ο πηγαίος κώδικας του.

9.5 Περιβάλλον ανάπτυξης, ιστότοπος και Scratch Player
Το περιβάλλον ανάπτυξης του Scratch μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν και να
εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή με Windows ή Mac OS X. Διάφορες
εκδόσεις του Linux μπορούν να τρέξουν το Scratch. Ένας πειραματικός εγκαταστάτης
για το Ubuntu είναι διαθέσιμος από το MIT. Το περιβάλλον ανάπτυξης του Scratch έχει
υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Squeak, ένα περιβάλλον ανάπτυξης για
Smalltalk, που παρέχει ομοιόμορφη συμπεριφορά ανεξαρτήτως πλατφόρμας.
Τα προγράμματα Scratch μπορούν να φορτωθούν αυτόματα από το περιβάλλον
ανάπτυξης σε προσωπικές σελίδες στον ιστότοπο του Scratch, όπου άλλα μέλη της
κοινότητας του Scratch μπορούν να τα μεταφορτώσουν (συμπεριλαμβανομένου του
πλήρους πηγαίου κώδικα) για μάθηση ή ανάμιξη σε νέα έργα. Ο ιστότοπος, που είναι
υλοποιημένος πάνω στην πλατφόρμα ScratchR, παρέχει επίσης δυνατότητα στα μέλη
της κοινότητας να σχολιάσουν έργα, πέραν της παροχής γενικών χώρων συζητήσεων
και χώρων επίδειξης έργων. Προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί σε Scratch μπορούν
να εκτελούνται είτε στο περιβάλλον ανάπτυξης, είτε μέσω μιας μικροεφαρμογής Java,
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γνωστής ως Scratch Player. Ο Scratch Player επιτρέπει σε προγράμματα Scratch να
εκτελεστούν από σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή εμφάνισης ιστοσελίδων.

9.6 Χρήση της γλώσσας Scratch
Κατά το σχεδιασμό της γλώσσας, η κύρια προτεραιότητα ήταν να γίνει η γλώσσα και
το περιβάλλον αυτονόητα και να γίνεται εύκολη η εκμάθησή τους από παιδιά που δεν
είχαν προηγούμενη προγραμματιστική εμπειρία. Υπάρχει μια ισχυρή αντίθεση μεταξύ
των ισχυρών πολυμεσικών λειτουργιών και του πολυνηματικού προγραμματιστικού
στυλ και του σχετικά περιορισμένου εύρους της γλώσσας προγραμματισμού.
Εμπειρικές μελέτες έχουν γίνει για διάφορες λειτουργίες - αυτές που παρεμπόδιζαν
την φυσική εκμάθηση απορρίφθηκαν, ενώ αυτές που ενθάρρυναν τους αρχάριους και
έκαναν εύκολη τη διερεύνηση και την εκμάθηση, διατηρήθηκαν. Ορισμένα από τα
αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, κάνοντας το Scratch αρκετά διαφορετικό από
άλλες διδασκόμενες γλώσσες (όπως η BASIC, η Logo ή η Alice).
Για παράδειγμα, ο πολυνηματικός κώδικας μέσω περάσματος μηνυμάτων είναι
θεμελιώδης για το Scratch, αλλά δεν έχει διαδικασίες ή Είσοδο/Έξοδο αρχείων και
υποστηρίζει μόνο μονοδιάστατους πίνακες, γνωστούς ως Λίστες. Οι αριθμοί κινητής
υποδιαστολής και τα αλφαριθμητικά υποστηρίζονται από την έκδοση 1.3, αλλά με
περιορισμένη ικανότητα διαχείρισης αλφαριθμητικών.
Ο κώδικας ομαδοποιείται σε διαφορετικές φιγούρες, καθεμία από τις οποίες μπορεί
να κινηθεί ανεξάρτητα και να έχει πολλαπλές ενδυμασίες για δημιουργία κινούμενης
εικόνας. Η γλώσσα μοιάζει περισσότερο με γλώσσα κινούμενης εικόνας, όπως η
ActionScript, παρά με τις γνωστές παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού.
Η εστίαση ήταν πάντα στην παιγνιώδη μάθηση, ώστε τα παιδιά του δημοτικού
σχολείου να μπορούν να κάνουν απλά έργα και οι έφηβοι να μπορούν γρήγορα να
έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός έμπειρων ενήλικων
προγραμματιστών στην κοινότητα του Scratch, που γενικά αναζητούν τρόπους να
διδάξουν προγραμματισμό στα παιδιά τους. Οι ενήλικες γενικά αντιδρούν ευνοϊκά στο
γρήγορο και εύκολο προγραμματιστικό περιβάλλον, παρά τους σχετικά ισχυρούς
περιορισμούς της γλώσσας.
Το περιβάλλον χρήστη του περιβάλλοντος ανάπτυξης του Scratch χωρίζει την οθόνη
σε πολλαπλές περιοχές. Στα αριστερά είναι η παλέτα με τα τμήματα κώδικα, στο
κέντρο είναι οι πληροφορίες για την τρέχουσα φιγούρα και η περιοχή των σεναρίων
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(κώδικα) και στα δεξιά είναι η σκηνή και η λίστα με τις φιγούρες. Η παλέτα των
τμημάτων κώδικα έχει τμήματα κώδικα (που καλούνται "blocks") που μπορούν να
συρθούν πάνω στην περιοχή των σεναρίων για τη δημιουργία προγραμμάτων. Για να
διατηρηθεί η παλέτα σε όχι πολύ μεγάλο μέγεθος, οργανώνεται σε οκτώ ομάδες
τμημάτων κώδικα, την κίνηση, τις όψεις, τον ήχο, την πένα, τον έλεγχο, τους
αισθητήρες, τους αριθμούς, και τις μεταβλητές.

9.7 Logo-like Περιβάλλοντα
Η γλώσσα προγραμματισμού Logo είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου (που
σημαίνει ότι η έμφαση της γλώσσας δίνεται στο συμβολικό χειρισμό και όχι στον
υπολογισμό). Είναι απόγονος της γλώσσας προγραμματισμού Lisp και δημιουργήθηκε
στα μέσα της δεκαετίας του 1960 (Κόμης, 2005). H Logo αποτελεί μια ολόκληρη
θεωρία μάθησης βασισμένη στη γνώση και την επιστημολογική άποψη του έργου του
Piaget και την τεχνητή νοημοσύνη με την έννοια της γνωστικής επιστήμης.
Δημιουργήθηκε από τον Seymour Papert και την ανέπτυξε όχι μόνο ως τεχνοκράτης
μηχανικός λογισμικού, αλλά ως μαθηματικός και παιδαγωγός, επηρεασμένος από τη
συνεργασία του με τον Piaget (Στυλιάρας & Δήμου, 2016).
Οι σύγχρονες εκδόσεις της Logo αποτελούν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα
ανάπτυξης υπερμεσικών εφαρμογών συνδυάζοντας προγραμματισμό, πολυμεσικά και
υπερμεσικά χαρακτηριστικά, παρέχοντας μαθησιακά περιβάλλοντα όπου ο μαθητής ως
δημιουργός του δικού του εκπαιδευτικού υλικού οικοδομεί τη γνώση μέσα από
στοχοθετημένες μαθησιακές δραστηριότητες (Μικρόπουλος, 2004). Έχει ταυτιστεί με
τη χρήση των υπολογιστών από παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω της
απλότητας του περιβάλλοντός της και της εύκολης επικοινωνίας που παρέχει με τον
υπολογιστή.
Η γλώσσα Logo, ως προγραμματιστικό περιβάλλον, δεν στοχεύει στον
προγραμματισμό

της

συμπεριφοράς

του

μαθητή.

Αντίθετα

του

προμηθεύει

ταυτοχρόνως ένα λογικό και εννοιολογικό «μικρόκοσμο» και τις στοιχειώδεις οπτικές
φόρμες έτσι ώστε να μπορεί να εξερευνήσει μόνος του τις διάφορες έννοιες με τη
βοήθεια ενός απλού υπολογιστή, με παιγνιώδη μορφή (Papert, 1980; Bossuet, 1982 στο
Κόμης, 2005).
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9.8 Microworlds Pro
Το λογισμικό MicroWorlds Pro είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών
πολυμέσων και δημιουργίας προσομοιώσεων, με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού
Logo.
Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται πολυμεσικό υλικό, όπως εικόνα, video,
μουσική, ήχο ή/και κείμενο. Το συνοδεύει μια βιβλιοθήκη τέτοιου υλικού, ενώ ο
χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλο δικό του υλικό.
Στο MicroWorlds Pro χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού Logo και
προγραμματίζονται χελώνες. Κάθε χελώνα έχει όνομα, θέση, κατεύθυνση, πάχος
στυλού, χρώμα στυλού, σχήμα και μπορεί να κινηθεί όταν της δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες – εντολές. Με το συγκεκριμένο, απλό στη χρήση, λογισμικό ο μαθητής
μαθαίνει να σχεδιάζει, να διακοσμεί τη σελίδα του και να δημιουργεί κινούμενα σχέδια.
Με το MicroWorlds Pro δημιουργούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες για
οποιοδήποτε μάθημα, ενώ αποτελεί άριστο εργαλείο για τη διδασκαλία του
προγραμματισμού και της γλώσσας Logo στο μάθημα της Πληροφορικής.
Το MicroWorlds Pro, ως προγραμματιστικό περιβάλλον, ευνοεί τόσο την εύκολη και
γρήγορη εκμάθηση στοιχειώδους προγραμματισμού για αρχαρίους, όσο και την
εκμάθηση τεχνικών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και την εμβάθυνση στον
προγραμματισμό για προχωρημένους.
Σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά του MicroWorlds Pro αποτελούν (Γλέζου, 2003):
1. Η δυνατότητα εισαγωγής, διαχείρισης και επεξεργασίας ποικίλων μορφών
πληροφορίας όπως κείμενο, ήχος, εικόνες, μουσική, video) διαμορφώνουν
ένα πλούσιο, φιλικό και εύχρηστο πολυμεσικό περιβάλλον, κατάλληλο για
ανάπτυξη συνθετικών εργασιών και παρουσιάσεων χωρίς να απαιτείται η
γνώση γλώσσας και τεχνικών προγραμματισμού.
2. Η ευκολία εισαγωγής στον προγραμματισμό και σταδιακής εξοικείωσης με
τη γλώσσα προγραμματισμού Logo που επιτρέπει τη δημιουργία μικρών
εφαρμογών.
3. Η δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδων (ως πρότυπα HyperText Markup
Language) και παρουσίασης συνθετικών διαδραστικών εργασιών στο
διαδίκτυο.
Στα πλαίσια του έργου ΚΙΡΚΗ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το MicroWorlds Pro εξελληνίστηκε
από τη Rainbow Computer με τη συνεργασία εκπαιδευτικών. Το εξελληνισμένο
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λογισμικό MicroWords Pro έχει διατεθεί για χρήση σε χιλιάδες ελληνικά σχολεία
(Δημοτικά, Γυμνάσια). Το MicroWorlds Pro είναι πιστοποιημένο από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.

9.9 Xρήση των παραπάνω λογισμικών σε Σχολεία
Το λογισμικό MicroWorlds Pro, σύμφωνα με τη Γλέζου (2010) αποδεικνύεται
ιδιαίτερα κατάλληλο, ως προγραμματιστικό πολυμεσικό περιβάλλον στο Δημοτικό
σχολείο, τόσο για την εισαγωγή στις βασικές προγραμματιστικές έννοιες όσο και για
την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και συνθετικών εργασιών. Οι μαθητές
εξοικειώνονται με αξιοσημείωτη ευκολία και άνεση στο περιβάλλον και αναπτύσσουν
γρήγορα τις απαιτούμενες δεξιότητες για το χειρισμό των εργαλείων, ενώ
ανταποκρίνονται

με

ενθουσιασμό

στη

δημιουργία

κινουμένων

σχεδίων

και

πολυμεσικών εφαρμογών.
Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας έρευνας, από τη χρήση της Logo στο μάθημα του
προγραμματισμού στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη, προέκυψαν θετικά και ενθαρρυντικά
αποτελέσματα ως προς την ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος, σχετικά με την
οικοδόμηση της γνώσης σε έννοιες προγραμματισμού. Ακόμη, λειτούργησε ως όχημα
για την κινητοποίηση και στήριξη των αδύνατων ή/και αδιάφορων μαθητών.
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10. Δυσκολίες στην εκπαίδευση της Ρομποτικής και Τ.Π.Ε.
Οι δυσκολίες της εκπαίδευσης, σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση κυριαρχεί, δεν
περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο και οι όποιες λύσεις θα πρέπει να δοθούν από κοινού
με τα άλλα κράτη. Έτσι η βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης και η προσαρμογή τους στις ανάγκες της οικονομίας και της σύγχρονης
κοινωνίας αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης για την εκπαιδευτική πολιτική τόσο σε
εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της συζήτησης
αυτής δίνεται έμφαση στις δεξιότητες-εφόδια που πρέπει να κατέχει η νέα γενιά για να
ξεπεράσει τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη
και την ευημερία (EACEA, 2012). Επίσης έχει επανειλημμένα υπογραμμιστεί ο
σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης στην υποστήριξη της
ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας (Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης
Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
υλοποίηση της στρατηγικής 'Ευρώπη 2020'. ΕΕ C 70/1, 4.3.2011.) Τα τελευταία χρόνια
οι έρευνες δείχνουν πως υπάρχει μια αυξανόμενη αδιαφορία των νέων ανθρώπων για
τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. (Osborne & Dillon, 2008). Πιο αναλυτικά, η
μέτρηση της προόδου των επιδόσεων των βασικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας
αποτελέσματα διεθνών ερευνών και ειδικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA,
αποτελεί μια κοινώς αποδεκτή τακτική που ακολουθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
(Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό
πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
(‘EΚ 2020’), ΕΕ C 119, 28.5.2009). Έτσι οι προηγούμενες έρευνες ενισχύονται και από
τα αποτελέσματα των τεστ PISA. Το κύριο αντικείμενο αξιολόγησης για το PISA 2015
ήταν οι Φυσικές Επιστήμες, ενώ εξετάστηκαν επίσης, με πιο συνοπτικό τρόπο τα
Μαθηματικά, η Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος. Η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βρίσκει τη χώρα μας στην 32η θέση ανάμεσα στις 35
χώρες του ΟΟΣΑ, ως προς το κύριο αντικείμενό της, δηλαδή τις φυσικές επιστήμες,
ενώ δε διαφέρουν πολύ και τα αποτελέσματα για τα άλλα αντικείμενα (32η στα
Μαθηματικά και 31η στην Κατανόηση Κειμένου). Στην εικόνα1 παρουσιάζονται οι
επιδόσεις των 15 χρόνων μαθητών στη χώρα μας, στις θετικές επιστήμες (science) και
στα μαθηματικά (mathematics) και ανάγνωση (reading) σε σχέση με το μέσο όρο των
χωρών που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ τα τελευταία χρόνια.
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Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Κουζέλη οι γνωστικές διαστάσεις του PISA
αναφέρονται :
α) στις εφαρμογές που συνδέονται με τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες,
β) στη διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων καθώς και την αναζήτηση λύσεων σε
προβλήματα ως θεμελιώδους άξονα των επιστημών,
γ) στην ικανότητα δημιουργικής εφαρμογής και όχι απλής αναπαραγωγής
θεωρητικών γνώσεων,
δ) στην καλλιέργεια της ερευνητικής και επινοητικής ευφυίας, και προπάντων
ε) στην πραγματική και κριτική κατανόηση κειμένων. Από τα αποτελέσματα του
τεστ προέκυψε για άλλη μια φορά ότι οι νέοι παρουσιάζουν έλλειμμα βασικών
δεξιοτήτων σε μαθηματικά και επιστήμες. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων ο κ. Angel Gurria (πρόεδρος του ΟΟΣΑ) τόνισε ότι: «Ζούμε σε μία
εποχή πρωτοφανούς καινοτομίας της επιστήμης, αλλά η εκπαίδευση για την επιστήμη
δείχνει να μην συμβαδίζει με την καινοτομία αυτή». Οι αδυναμίες των εφήβων είναι
πολύπλευρες και συνεπώς θα πρέπει να γίνουν ολοκληρωμένες προτάσεις στο
υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών για τη χώρα μας και την νεολαία
της επιδόσεων. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που προσφέρουν
κίνητρα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προβλέπουν και να θέτουν υψηλές προσδοκίες και
να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν
αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα ότι τα μαθηματικά και οι επιστήμες ανήκουν στα
δύσκολα γνωστικά αντικείμενα, που ταυτόχρονα είναι και αφηρημένα και μη
σχετιζόμενα με την πραγματική ζωή. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το
πρόβλημα είναι η οργάνωση μαθημάτων γύρω από «μεγάλες ιδέες» και διεπιστημονικά
θέματα, τα οποία βοηθούν στην εδραίωση συνδέσεων και με την καθημερινότητα και
άλλα μαθήματα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Τι είναι αποτελεσματικό
για τα παιδιά με δυσκολίες στα μαθηματικά;» προέκυψε το βασικό συμπέρασμα ότι οι
παρεμβάσεις πρέπει αποκλειστικά να στοχεύουν τις ειδικές ατομικές δυσκολίες του
παιδιού

(Dowker,

2004).

Ουσιαστικά

εισηγείται

δηλαδή

την

εξειδικευμένη

ενδεχομένως και εξατομικευμένη αντιμετώπιση της δυσκολίας του παιδιού με το
μάθημα. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται ήδη στην ειδική αγωγή και συγκεκριμένα στο
κομμάτι των μαθησιακών δυσκολιών και την αντιμετώπισή τους ατομικά σε κάθε παιδί.
Επιπλέον προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπιστούν και είναι απόρροια των
προηγουμένων:
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Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε οι μαθητές να
βελτιωθούν στις επιδόσεις τους και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους είναι
χρήσιμες και στη ζωή τους;
Ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων;
Μπορεί ένας διαγωνισμός ή ένα φεστιβάλ να ενισχύσει τους στόχους που θέτει το
υπουργείο για την εκπαίδευση των νέων;
Συνεχώς επιβεβαιώνεται η θετική επίδραση των ΤΠΕ στην κατανόηση βασικών
εννοιών γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι
Φυσικές Επιστήμες, καθώς και η ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από
τη δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές.
Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ως κονστρουκτιβιστικό (εποικοδομητικό)
εργαλείο, θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να
αποκαλύψουν τις γνώσεις τους και να εξερευνήσουν, να διαχειριστούν και να
επεξεργαστούν πληροφορίες, ενώ θα συνεργάζονται ενεργά μεταξύ τους (Jonassen,
Peck, & Wilson, 1998).
Κατά το σχεδιασμό των προτάσεων για την βελτίωση των γνωστικών επιδόσεων των
μαθητών σε βασικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως είναι οι Φυσικές Επιστήμες, τα
Μαθηματικά, κ.α., θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πώς μπορεί η μάθηση να αποκτήσει
νόημα με τη χρήση της τεχνολογίας. Σε άλλες χώρες γίνεται συζήτηση για μια νέα
θεωρία μάθησης που ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες, Meanigful Learning Using
Technology-MLT- (χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος για καλύτερη εννοιολογική
απόδοση). Πρόκειται για μια ουσιαστική εμπειρία μάθησης που συστηματικά και
σκόπιμα δημιουργεί ευκαιρίες, για να επιτευχθεί από την μία μια βαθιά και διαρκής
κατανόηση δύσκολων εννοιών και από την άλλη αναπτύσσει την ικανότητα των
μαθητών να συν-εργάζονται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Και τα δυο είναι
καθοριστικά για την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών.
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11. Διαγωνισμοί Εκθέσεις Συνέδρια Και Φεστιβάλ
Ρομποτικής
Οι διαγωνισμοί ρομποτικής στους μαθητές είναι μια ιδέα που πρωτοξεκίνησε από
την Αμερική, εδώ και δυο δεκαετίες, από τις αρχές του 1990. Παρόλου που η χώρα μας
κλείνει φέτος 10 χρόνια από την εμπλοκή της στους διεθνείς διαγωνισμούς της WRO,
οι διαγωνισμοί ρομποτικής έγιναν ευρέως γνωστοί, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα
όσο και στην κοινωνία, τα τελευταία 3 χρόνια. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σημαντική η
μελέτη του φαινομένου των διαγωνισμών και των εκδηλώσεων ρομποτικής γενικότερα
και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προσφέρουν στους μαθητές και στην
προσπάθεια για την ανάπτυξη των μαθητών ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Οι διαγωνισμοί ρομποτικής έχουν μια ιστορία 3 δεκαετιών, στην Αμερική και μόλις
10 χρόνια στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια διαφαίνεται μια συνεχώς αυξανόμενη
δυναμική. Σύμφωνα με τους Andersen & Ravn (2012), μερικοί από τους λόγους που
τους κάνουν τόσο δημοφιλείς είναι η γοητεία που τα ρομπότ ασκούν στο άνθρωπο,
τόσο μέσα από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όσο και στην καθημερινή
πραγματικότητα. Έτσι οι διαγωνισμοί ρομποτικής είναι ένας πολύ αποτελεσματικός
τρόπος για να προσελκύσουν την προσοχή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων στο
χώρο της ρομποτικής και στις τεχνολογικές σπουδές γενικότερα. Ένας άλλος λόγος,
είναι ότι η ενασχόληση με τη ρομποτική αποτελεί μια διεπιστημονική συνεργασία
μεταξύ των τομέων της ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας και επιστήμης των υπολογιστών.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να ασχοληθούν με τη μελέτη, το
σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανταγωνιστική δοκιμή έργων που προσομοιώνουν
τον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, όλα αυτά πρέπει να επιτευχθούν σε προκαθορισμένο
χρόνο, και χωρίς την παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού. Τόσο ο Mueller (2005), όσο
και το Πανεπιστήμιο του Βορείου Τέξας (2008) είχαν καταλήξει πως στους
διαγωνισμούς ρομποτικής, όπως και στην STEM εκπαίδευση, ταιριάζει καλύτερα η
αυθεντική αξιολόγηση. Μέσα από αυτόν τον τύπο αξιολόγησης

καλούνται οι

μαθητές/τριες να πραγματοποιήσουν αυθεντικές δραστηριότητες από τον πραγματικό
κόσμο και την καθημερινή ζωή, γεγονός που δείχνει ότι μπορούν να εφαρμόσουν στην
πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν στη θεωρία. Τα τελευταία χρόνια
στην Ελλάδα έχουν γίνει θεσμοί οι εκδηλώσεις που προβάλουν και προωθούν τη
ρομποτική, από τους διαγωνισμούς WRO και FLL που είναι διεθνείς, μέχρι και τα
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πανελλήνια Φεστιβάλ και τις τοπικές εκθέσεις έργων ρομποτικής. Σ’ αυτό το σημείο
καλό είναι να γίνει μια διάκριση μεταξύ των όρων διαγωνισμός, έκθεση και φεστιβάλ.
Ο διαγωνισμός (competition) είναι ο αγώνας που στηρίζεται στην άμιλλα με σκοπό
την ανάδειξη των καλύτερων.
Ως έκθεση (exhibition) εννοείται η τοποθέτηση ανθρωπίνων δημιουργημάτων σε
δημόσιο χώρο για κοινή θέα.
Τέλος, με το όρο φεστιβάλ (festival) εννοείται μια σειρά από πανηγυρικές
εκδηλώσεις, που γίνονται σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη χρονική διάρκεια με ενιαίο
θέμα.

11.1 Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής - World Robot Olympiad
(WRO)
Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής (World Robot Olympiad) είναι ένα
παγκόσμιο γεγονός για την επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Ο WRO
(http://wrohellas.gr) συγκεντρώνει παιδιά και νέους από όλον τον κόσμο με σκοπό να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και την ικανότητά τους για επίλυση
προβλημάτων, μέσα από τη συμμετοχή τους σε δύσκολους, αλλά

δημιουργικούς

διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συγκροτούν ομάδες των δύο ή τριών παιδιών. Οι
ομάδες που συμμετέχουν καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να
προγραμματίσουν ένα ρομπότ που είτε θα χρησιμοποιείται σε δοκιμασίες πίστας
(Regular κατηγορία), είτε θα προσομοιώνει ένα επιστημονικό, σχετικό με τη
θεματολογία του διαγωνισμού, θέμα (Open κατηγορία). Η Ολυμπιάδα εκπαιδευτικής
ρομποτικής έχει 4 κατηγορίες/επίπεδα:
•

Κανονική (Regular) κατηγορία,

•

Ανοικτή (Open) κατηγορία,

•

Ποδόσφαιρο WRO (WRO Football) και

•

Ανώτερη κατηγορία (Advanced Robotics Challenge)

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής (WRO) πραγματοποιείται χωριστά για τα
τρία βασικά ηλικιακά επίπεδα (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) στις κατηγορίες Regular &
Open. Η κάθε κατηγορία/ηλικιακό επίπεδο διαγωνίζεται σε δικό της πρόβλημα και
πίστα διαγωνισμού με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, ανάλογο με την ηλικία
συμμετοχής. Το 2008 η Ελλάδα έγινε ένα από τα κράτη-μέλη του διεθνούς οργανισμού
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WRO (World Robot Olympiad) με κύριο φορέα διοργάνωσης για την Ολυμπιάδα
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής & Επιστήμης με το διακριτικό τίτλο WRO Hellas. Στην ιστοσελίδα του
(http://wrohellas.gr) οι διαγωνισμοί αυτοί αναφέρονται ως «το όχημα με το οποίο
επιδιώκεται η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής, καθώς και η ευρύτερη
μεθοδολογία STEM (Science – Technology – EngineeringMathematics), στο επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας». Όλα αυτά τα χρόνια οι διαγωνισμοί τελούν υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ),
σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χορήγησης Αιγίδας που θέτει το Υπουργείο
(https://www.minedu.gov.gr). Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης χορηγεί την αιγίδα της σε επιλεγμένες δραστηριότητες, πρωτοβουλίες,
διοργανώσεις, εκδηλώσεις ή/και προγράμματα (συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια,
βραβεία, διαγωνισμοί, φεστιβάλ κ.τ.λ.) που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς
με αντικείμενα που με σαφήνεια εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και άπτονται των
γενικότερων στόχων της για την ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν στην Α/θμια και
Β/θμια Εκπ/ση. Ο WRO Hellas διοργανώνει ετησίως δύο ξεχωριστούς διαγωνισμούς
για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες:
•

τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Οκτώβριος –
Μάρτιος) και

•

τον Εθνικό Διαγωνισμό WRO (Μάρτιος-Ιούλιος).

Οι δύο διαγωνισμοί, που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό
της, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκινούν από τις Περιφέρειες
και καταλήγουν στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του τελικού.

Στο πλαίσιο των

διαγωνισμών, αναζητούνται υποστηρικτές - χορηγοί ώστε να προσφέρουν δωρεάν
εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς.
Το 2016 το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του,
διέθεσε μία δωρεά του στηρίζει τον οργανισμό WRO Hellas. Συγκεκριμένα, η δωρεά
περιλάμβανε την παροχή κιτ Ρομποτικής EV3 σε πλέον των 100 δημόσιων σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών.
Το ίδιο έτος η εταιρεία COSMOTE χορήγησε 100 εκπαιδευτικά πακέτα LEGO
WeDo με οδηγίες και υλικά (όπως επεξεργαστή, αισθητήρες και δομικά στοιχεία για
την ολοκλήρωση της κατασκευής), τα οποία διανεμήθηκαν σε συγκεκριμένα σχολεία
της περιφέρειας, ακολουθώντας αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Ο εξοπλισμός είναι
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απαραίτητος στα σχολεία, τόσο για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς, όσο και
για την ευρύτερη ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδακτική πράξη. Ένας από
τους στόχους της WRO Hellas είναι η προσπάθεια εξοπλισμού με ρομποτικά κιτ
τουλάχιστον 100 σχολεία κάθε χρόνο. Έως και το σχολικό έτος 2016-2017 έχουν
εφοδιαστεί περισσότερα από 550 σχολεία με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Η πανελλαδική φύση των διαγωνισμών απαιτεί και τη σχετική με αυτούς
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ολόκληρης της χώρας. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας
των ομάδων σε περιφερειακό επίπεδο, διοργανώνονται τοπικά εργαστήρια - workshops
σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τα διαγωνιστικά κριτήρια των
διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής του WRO Hellas. Κατά το σχολικό έτος 20162017 έχουν επιμορφωθεί δωρεάν περισσότεροι από 1500 εκπαιδευτικοί είτε μέσα από
εντατικά σεμινάρια δια ζώσης ή από εξ αποστάσεως σεμινάρια (webinars). Η γενική
φιλοσοφία των σεμιναρίων και των webinars είναι αυτή της πρακτικής εξάσκησης
(Hands

on

Training).

Κάθε

εκπαιδευτικό

αντικείμενο

διδάσκεται

μέσω

παραδειγματικών κατασκευών, σύμφωνα με το θέμα του εκάστοτε τρέχοντα
διαγωνισμού

εκπαιδευτικής

ρομποτικής.

Κάθε

κατηγορία/ηλικιακό

επίπεδο

διαγωνίζεται σε δικό της πρόβλημα και πίστα διαγωνισμού με διαφορετικό επίπεδο
δυσκολίας.

11.2. FIRST LEGO LEAGUE (FLL)
Το FLL ή αλλιώς FIRST LEGO LEAGUE είναι μια παγκόσμια διοργάνωση
ρομποτικής, με τη μορφή διαγωνισμού, για παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών. Έχει
σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη
και την τεχνολογία με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο, αποκτώντας εμπιστοσύνη στις
δυνατότητές τους και πιστεύοντας στον εαυτό τους, διδάσκοντάς τους παράλληλα
πολύτιμες δεξιότητες για τη ζωή. Είναι μια συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής
Οργάνωσης FIRST(R) (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)
και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO(R) και
διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 80 χώρες
παγκοσμίως. (http://firstlegoleague.org) Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι οι
ομάδες που συμμετέχουν να έρχονται σε επαφή με προκλήσεις στην έρευνα που
αντιμετωπίζουν οι σημερινοί επιστήμονες, να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν, να
δοκιμάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LEGO
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MINDSTORMS. Μέσα από τις εργασίες αυτές οι μαθητές/τριες πρέπει να κάνουν
εφαρμογή πραγματικών μαθηματικών και επιστημονικών εννοιών, να αναπτύξουν την
κριτική σκέψη, την ομαδική ανάπτυξη και τις δεξιότητες παρουσίασης. Οι
μαθητές/τριες συμμετέχουν σε τουρνουά και εορτασμούς και κατανοούν την άσκηση
επαγγελματισμού. Μέσα από το διαγωνισμό

συνδυάζουν τη Ρομποτική με τη

διασκέδαση, τη γνώση με το παιχνίδι και την έρευνα με τις προσωπικές αξίες. Αυτό
που διακρίνει αυτούς τους διαγωνισμούς από άλλους του ίδιου αντικειμένου είναι το
γεγονός ότι δίνουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στο ΤΙ κάνουν οι ομάδες (Robot Game
και Project), αλλά ΠΩΣ το κάνουν (Core Values). Τα βραβεία της εργασίας των
μαθητών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

το ίδιο το ρομπότ, το project και τις

βασικές αξίες.
➢ Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τον μηχανικό σχεδιασμό του ρομπότ, τον
προγραμματισμό του, την ανάπτυξη βέλτιστων επιστημονικών πρακτικών, και
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το ρομπότ.
➢ Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με την πρωτοτυπία της ιδέας του project, την
εμπεριστατωμένη έρευνα των στοιχείων που αφορούν το project και την
υποστήριξη της ιδέας τόσο στους κριτές, όσο και στο ευρύτερο κοινό.
➢ Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τον ενθουσιασμό της ομάδας για την
εργασία, την ομαδική συνεργασία και τον πρέπον επαγγελματισμό, σεβόμενοι την
αντίπαλη ομάδα και τους κανόνες του παιχνιδιού (άμιλλα).

11.3 Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρομποτικής
Το 2014 ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου του
Πανεπιστημίου

Μακεδονίας

το

1ο

Μαθητικό

Φεστιβάλ

Ρομποτικής

(http://mfr.peiramak.gr). Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι το γεγονός ότι οργανώνεται
από ένα δημόσιο σχολείο και υλοποιείται από φορείς της εκπαίδευσης και της
αυτοδιοίκησης, όπως είναι

η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι Σχολικοί Σύμβουλοι
Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών και μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
(ΠΑΜΑΚ).

Θεσσαλονίκης

(Α.Π.Θ.) και

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας

Το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ) χαρακτηρίζεται ως

φεστιβάλ, γιατί πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι των ομάδων έχει και εκθεσιακό
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χαρακτήρα. Βασικός σκοπός του είναι να αναδείξει ότι η ρομποτική, όχι μόνο
ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, αλλά δίνει ίσες ευκαιρίες στους/στις
μαθητές/τριες και δυναμώνει τη φιλία και την άμιλλα μέσα από κοινές δραστηριότητες
χωρίς διακρίσεις. Στο 1ο Φεστιβάλ συμμετέχουν 31 ομάδες στο διαγωνιστικό κομμάτι
με 123 μαθητές/τριες στο σύνολο τους, να κατανέμονται ομοιόμορφα στις βαθμίδες
εκπαίδευσης (8 ομάδες με μαθητές/τριες Δημοτικού, 10 ομάδες με μαθητές/τριες
Γυμνασίου και 13 ομάδες με μαθητές Λυκείου). Στο εκθεσιακό κομμάτι συμμετέχουν
14 ομάδες κατανεμημένες σε 4 ομάδες στο Δημοτικό, 6 στο Γυμνάσιο και 4 στο
Λύκειο. Η αποδοχή του 1ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής από τον εκπαιδευτικό
κόσμο, οδήγησε στην υποστήριξη της διοργάνωσης και από το υπουργείο παιδείας,
σύμφωνα με τη σχετική άδεια του με αρ. πρ.: 113113/Δ6/14-07-2015 εγγράφου του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. Το 2015 διοργανώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής με τη συμμετοχή 50
ομάδων. Το Φεστιβάλ Ρομποτικής κερδίζει το χαρακτηρισμό Πανελλήνιο με
συμμετοχές από όλη της Ελλάδα, αλλά αποκτάει και ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ "Our School, My Future - ESL project" για την
αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, το οποίο υλοποιήθηκε από το Πειραματικό
Γυμνάσιο Παν. Μακεδονίας ως συντονιστικό φορέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδρύθηκε ο
Ευρωπαϊκός Όμιλος Ρομποτικής το Νοέμβριο του 2015, στον οποίο ήδη συμμετέχουν η
Ελλάδα, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Μια καινοτομία του 2ου
ΜΦΡ, αφορά το γεγονός ότι παρέχει στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα επιλογής του
επιπέδου δυσκολίας της ρομποτικής αποστολής την οποία καλούνται να φέρουν εις
πέρας. Έτσι, ο διαγωνισμός είναι κατάλληλος όχι μόνο για όλες τις ηλικίες, αλλά και
για όλους τους βαθμούς εξοικείωσης που έχουν οι μαθητές/ριες με αυτό το νέο
τεχνολογικό αντικείμενο ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται και οι συμμετοχές των
αρχάριων ομάδων. Το 2016 γίνεται το 3ο ΜΦΡ με τη συμμετοχή 60 ομάδων από όλη
την Ελλάδα, αλλά και των ομάδων άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Erasmus +, που υλοποιείται από το 2015. Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής είναι πια
ένας θεσμός για τα ελληνικά δεδομένα με ανοδική πορεία Οι θεματολογίες των
εργασιών των μαθητών όχι μόνο είναι καινοτόμες, αλλά και κοινωνικά «ευαίσθητες»
ως ιδέες, οι οποίες προσανατολίζονται στη βελτίωση της ασφάλειας και της ζωής μας,
όπως:
•

ρομποτικά συστήματα για τη μετάδοση κίνησης σε «νεκρό» άνω άκρο,

•

ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που μαθαίνουν μόνα τους να κάνουν διαλογή
αποσκευών ώστε να είναι πιο ασφαλείς οι πτήσεις,
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•

ρομπότ αυτόματες ταΐστρες για τα αδέσποτα,

•

ρομπότ για την εξερεύνηση του διαστήματος,

•

ρομποτικά συστήματα αυτοματισμών σε αγροτικές εργασίες,

•

ρομπότ ταχυδρόμοι,

•

ρομπότ σχεδιαστές-ζωγράφοι,

•

ρομπότ που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας,

•

ρομπότ που χρησιμοποιούνται για διασκέδαση κ.ο.κ.

11.4 Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
Το 2009 ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η οργάνωση του Μαθητικού Συνεδρίου
Πληροφορικής που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (http://math-syn-pli.gr). Το 2011 παρουσιάστηκαν
οι πρώτες εργασίες με διατάξεις εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ από το 2013 διατίθεται
ξεχωριστός χώρος που ονομάζεται Roboland για να παρουσιαστούν οι εργασίες της
ρομποτικής.

Οι μαθητές/τριες της Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ των άλλων

πειραματίστηκαν με την ανάπτυξη αυτόματου εργαλείου για τον «Τεμαχισμό
μπουγάτσας με Lego Mindstorms», ανέπτυξαν το «ΓαντΊκι: Το Γάντι-Ποντίκι», ενώ δεν
ξέχασαν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες κατασκευάζοντας ένα «Λιφτ Αυτοκινήτου
για καροτσάκια ατόμων με ειδικές ανάγκες». Τα ρομποτικά συστήματα είναι γνωστό
ότι μπορούν να κάνουν απίθανα πράγματα, «Καφέ κάνει;;;» διερωτάται μια εργασία
μαθητών/τριών στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. To 2014 παρουσιάστηκαν
οι παρακάτω εργασίες στη Roboland:
•

Έλεγχος ρομποτικού συστήματος Lego Mindstorm NXT με Microsoft Kinect
fοr Windows,

•

Κατασκευή και έλεγχος διεπαφής (interface) με labview και μέσω lpt,

•

Δημιουργία Συστήματος Οικιακού Αυτοματισμού με μικροελεγκτή Arduino,
Προγραμματισμός

του

ρομπότ

LEGO

Mindstorms

με

ΝΤΧ

τηλεχειρισμός του με συσκευή Android,
•

G.EAR.S (Generic Earthquake Solution),

•

Αυτόματο Σύστημα Λειτουργίας Αυλόπορτας Εργοστασίου,

•

Λειτουργία ενός μηχανήματος CNC,

•

Το ταξίδι μας στο FLL,

•

Ρομποτική κατασκευή με Lego Mindstorms -Ποιος είναι ο πιο γρήγορος,
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και

•

Η έξυπνη λάμπα,

•

Ρομποτική κατασκευή με Lego Mindstorms - Ο τυφλοπόντικας,

•

Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων.

•

Την επόμενη χρονιά παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εργασίες ρομποτικής:

•

Βραχίονας για μεταφορά δοχείων με υγρά. Ρομποτική διάταξη με Lego
Mindstorms, Αυτόματος πωλητής ζαχαρωτών. Ρομποτική κατασκευή με
Lego Mindstorms, ➢ Η πόλη μας, Ρομποθέατρο,

•

Μετρήστε το σφυγμό σας με το Arduino,

•

Εκπαιδευτική Ρομποτική με χρήση του πακέτου Lego WeDo,

•

Δημιουργία ρομποτικού παιχνιδιού από μαθητές Δημοτικού: μελέτη
περίπτωσης, Κατασκευή Ρομπότ με Lego Mindstorms,

•

Αρντουινόπολη,

•

Κατασκευή ρομποτικού βραχίονα έξη (6) βαθμών ελευθερίας και έλεγχος
αυτού μέσω του μικροελεγκτή arduino,

•

Δημιουργία

Συστήματος

Αυτοματισμού

και

Ελέγχου

ενός

Χώρου

Στάθμευσης, με μικροελεγκτή Arduino,
•

Ρομποτάκι ξεναγός στην πόλη της Γουμένισσας,

•

Έξυπνος Ρομποτικός Διαλογέας Ανακύκλωσης – Ρομποτική με Lego WeDo
και Scratch,

•

Ρομποτικός Μηχανισμός Παρκαρίσματος Οχημάτων – Ρομποτική με Lego
WeDo και Scratch,

•

Μαθαίνω να ανακυκλώνω και ανακυκλώνω μαθαίνοντας.

Το 2016 και στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής παρουσιάστηκαν οι
παρακάτω εργασίες:
•

Διαχωρισμός απορριμμάτων στις πόλεις του μέλλοντος,

•

Ρομποτική με τον Ευκλείδη,

•

3D Modeling: Wander in Unity and robots in personal health care,

•

Δημιουργία Συστήματος Αυτοματισμού ενός Θερμοκηπίου με μικροελεγκή
Arduino,

•

Έλεγχος δυο τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου και
πλακέτας Arduino,

•

Έλεγχος συσκευής με τη χρήση webpage, Δημιουργία Συστήματος Eλέγχου
Φωτεινών Σηματοδοτών οχημάτων και πεζών, Το ρομπότ «ΑριθμοΠυθεία»,
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•

Πρότυπο σύστημα επικοινωνίας με χρήση της πλατφόρμας Arduino για την
υλοποίηση μετεωρολογικού σταθμού,

•

Υποβρύχιες Εξερευνήσεις & Μετρήσεις με Arduino Hydrobot,

•

Ρομπότ Braille

Το 2017 στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής ο αριθμός των εργασιών
ρομποτικής σχεδόν διπλασιάστηκε. Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται με τη χρήση
διαφορετικών εργαλειών, από Lego Mindstorms και LegoWeDo, Arduino και Rasberry
Pi, μέχρι συστημάτων Φυσικής Διεπαφής (Makey-Makey), Hydrobot και ρομποτάκια
Edison. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή των μαθητών/τριών από τα
Επαγγελματικά Λύκεια στις εργασίες του Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής.
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12. Δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής
Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής απαιτούνται τα εξής:
1. Ρομποτικά κιτ. Τα ρομποτικά κιτ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να
είναι κατάλληλα για την κατασκευή απλών και μέσης δυσκολίας ρομποτικών
κατασκευών. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης πολλών
διαφορετικών τελικών κατασκευών και όχι μιας κατασκευής με δυνατότητα
προσθαφαίρεσης αισθητήρων. Η αντοχή και η αξιοπιστία των υλικών είναι
μεγάλης σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
Διαφορετικά, αυθεντικά προβλήματα απαιτούν διαφορετικές υλοποιήσεις για
την επίλυση τους.
2. Λογισμικό

προγραμματισμού

των

ρομποτικών

κατασκευών.

Το

λογισμικό προγραμματισμού θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση από
παιδιά

τα

οποία

δεν

έχουν

προηγούμενη

εμπειρία

και

γνώση

προγραμματισμού. Το περιβάλλον θα πρέπει να ενθαρρύνει την εστίαση στο
προς επίλυση πρόβλημα και όχι να προκαλεί γνωστική υπερφόρτωση στα
παιδιά. Η αμφίδρομη σχέση φυσικής κατασκευής και προγράμματος ελέγχου
θα πρέπει να γίνεται εύκολα αντιληπτή. Εκτός από ορισμένα περιβάλλοντα
Logo που είναι εξελληνισμένα, οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού
έχουν αγγλικό περιβάλλον ανάπτυξης αλλά και σύνταξης της γλώσσας. Αυτό
αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην εκπαίδευση Ελλήνων μαθητών μικρής
ηλικίας. Μια σύγχρονη διεθνής πρακτική με εξαιρετικά αποτελέσματα είναι
η

χρησιμοποίηση

γραφικού

ολοκληρωμένου

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος, όπου δίνεται η δυνατότητα χρήσης εικονιδίων. Σε πολλές
περιπτώσεις

κατηγορίες

εικονιδίων-εντολών

ομαδοποιούνται

σε

ένα

εικονίδιο. Το κάθε εικονίδιο μπορεί να αποτελεί μια εντολή, μια
ολοκληρωμένη δομή, μια παράμετρο, μια τιμή κλπ. που ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει. Τα εικονίδια-εντολές σύρονται στην επιφάνεια εργασίας,
παραμετροποιούνται αν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια συνδέονται
μεταξύ τους. Η ανάπτυξη ενός προγράμματος με αυτόν τον τρόπο αποτελεί
εύκολη διαδικασία αφού απαιτείται ελάχιστη ή και καθόλου γνώση της
αγγλικής γλώσσας. Τα αρχεία βοήθειας και τα παραδείγματα στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι γραμμένα στα Αγγλικά, με αποτέλεσμα, αν
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τελικά χρειαστούν, να μην μπορούν να διαβαστούν από όλους τους μαθητές.
Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τα εγχειρίδια χρήσης.
3. Σχέδια μαθήματος. Η ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων απαιτεί εξαιρετική
γνώση από τον διδάσκοντα του ρομποτικού κιτ, του λογισμικού ανάπτυξης
και της γλώσσας προγραμματισμού.
Επιτυχημένα σχέδια μαθήματος μπορούν να θεωρηθούν αυτά που καλύπτουν τις
εξής προϋποθέσεις:
•

Το θέμα να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους μαθητές.

•

Ο καθηγητής να λειτουργεί ως συντονιστής και όχι ως αυθεντία.

•

Η δραστηριότητα να είναι αυθεντική και να αντιμετωπίζει ένα πολυδιάστατο
πραγματικό πρόβλημα που ιδανικά έχει πολλές λύσεις.

•

Να υπάρχει τουλάχιστον μια προγραμματιζόμενη ρομποτική κατασκευή και
τουλάχιστον ένα πρόγραμμα που συνδυασμένα θα αποτελούν την λύση του
προβλήματος.

•

Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν με απόλυτη ακρίβεια τους στόχους της
δραστηριότητας.

•

Οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται με το ρομποτικό κιτ.

•

Οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται με το περιβάλλον ανάπτυξης.

•

Οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται με τον τρόπο και τη γλώσσα
προγραμματισμού.

•

Πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνθέσουν και να
ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες γνώσεις που συσχετίζονται με τη
δραστηριότητα.

•

Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για το πώς θα κατασκευαστεί
νέα γνώση και το διαθεματικό πλαίσιο που θα καλύπτει.

•

Πρέπει να προάγεται η συνεργασία των μαθητών και η άμβλυνση των μεταξύ
τους συγκρούσεων.

•

Πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, αυτονομία, φαντασία,
ο πειραματισμός και η διερεύνηση.

•

Η δραστηριότητα να χωρίζεται σε επιμέρους στάδια. Για παράδειγμα
ανάλυση σεναρίου, κατασκευή του ρομπότ, προγραμματισμός, έλεγχος,
ανατροφοδότηση κ.ά.. xiv. Πρέπει ανά στάδιο να προτείνεται στους μαθητές
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μια πιθανή επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση των προκλήσεων του
συγκεκριμένου σταδίου.
•

Ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές του δεξιότητες και τον
προσωπικό του ερευνητικό τρόπο για να προτείνει, σχεδιάσει, υλοποιήσει και
ελέγξει την δική του λύση. Αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται στο
πλαίσιο της ομάδας. xvi. Θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες συναδελφικής
καθοδήγησης από την αρχή έως το τέλος της δραστηριότητας.

12.1. Ενδεικτική χρήση Λογισμικών Ρομποτικής στην
πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μέρος Α’ : Η διδασκαλία μέσω Η/Υ στην Α΄& Β΄ Δημοτικού
Τα προγραμματιζόμενα ρομπότ δαπέδου είναι ειδικά κατασκευασμένα για να
χρησιμοποιούνται από τους μαθητές της προσχολικής και των πρώτων τάξεων
δημοτικής εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός τους γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται
επάνω τους (On board) και μπορούν να προγραμματιστούν για να κινούνται με
ακρίβεια στο χώρο όπως ακριβώς κάνει η «χελώνα» της LOGO στον Η/Υ. Κινούνται σε
λείες επίπεδες και ελαφρά επικλινείς επιφάνειες διαφόρων υλικών όπως : χαρτί,
μουσαμά, τσιμέντο , πλακάκι, ξύλο, πλαστικό, χαλί .
Μέρος Β’: Η διδασκαλία μέσω Η/Υ στην Γ΄& Δ΄ Δημοτικού
Το Scratch διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού με την οποία καθιστά πιο
προσιτό τον προγραμματισμό στα παιδιά (από 7 ετών και άνω), τους εφήβους και
άλλους αρχάριους προγραμματιστές (η τελευταία έκδοση του Scratch διατίθεται
δωρεάν από τη σελίδα του Μ.Ι.Τ.: http://scratch.mit.edu/). Το Scratch είναι ένα
περιβάλλον προγραμματισμού στο οποίο οι χρήστες δημιουργούν προγράμματα με
βάση το υπόδειγμα της θεατρικής σκηνής. Ο προγραμματιστής έχει στη διάθεση του
μια σκηνή (κεντρική οθόνη της εφαρμογής), στην οποία δημιουργούν αντικείμενα
(ηθοποιούς και σκηνικά), επιλέγοντας από μια συλλογή ή ζωγραφίζοντας τα δικά τους.
Τα αντικείμενα της σκηνής μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το χρήστη
με βάση προκαθορισμένη συμπεριφορά που ορίζει ο χρήστης-προγραμματιστής.
Μέρος Γ΄: Η διδασκαλία μέσω Η/Υ στην Ε΄& Στ΄ Δημοτικού
Στην Ε’ και Στ’ τάξη οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τις δομές
προγραμματισμού και να σχεδιάσουν με αυτές σημαντικούς αλγόριθμους που
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χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ακόμα και στην καθημερινή ζωή (π.χ. αυτόματο
παρκάρισμα, συναγερμοί κλπ). Κατάλληλο υλικό μπορεί να χαρακτηριστεί σε αυτήν
την περίπτωση το βασικό πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO Mindstorms NXT
το οποίο περιέχει όλα αυτά τα εργαλεία (αισθητήρες, κινητήρες, προγραμματιστικό
περιβάλλον) προκειμένου οι μαθητές να ορίσουν συμπεριφορές μέσω του
προγραμματισμού σε μηχανικά αντικείμενα κατασκευασμένα από τους ιδίους.
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13. Μεθοδολογία έρευνας
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και
των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ενότητα της εκπαιδευτικής
ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ερευνάται το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευτικών και διευκρινίζεται για το αν
πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό σχολειό. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η ηλικία των
εκπαιδευτικών και οι ώρες που χρειάζεται να δεσμευτούν για να υλοποιηθούν οι
αρχικοί εκπαιδευτικοί τους στόχο.
Αναφορά επίσης γίνεται και για τον υλικό εξοπλισμού του εργαστηρίου των Τ.Π.Ε.
που συμμετέχουν στον διαγωνισμό ρομποτικής, καθώς και για τις προσδοκίες των
εκπαιδευτικών έτσι ώστε να υπάρχει βελτίωση τόσο της διδασκαλίας της ρομποτικής
όσο και της βελτίωσης της γνώσης του αντικειμένου αυτής στους μαθητές.
Μεγάλη σημασία αποτελεί και η γεωγραφική θέση των σχολείων που ασχολούνται
με την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι περιοχές αυτές μπορούν θα διαχωριστούν με βάση
τον πληθυσμό της περιοχής, την οργανικότητά του (οργανικές και λειτουργικές θέσεις
εκπαιδευτικών στο σχολείο) των σχολείων και τη γεωγραφική τοποθεσία που αυτά
βρίσκονται.
Μεγάλος όγκος της έρευνας εστιάστηκε στις δεξιότητες που αναπτύσσει ο μαθητής
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αφ’ ενός μέσα από την ενασχόλησή του με την
ρομποτική και αφετέρου μέσα από τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις που προάγουν την
ρομποτική. Οι δεξιότητες αφορούν σε:
✓ ομαδικότητα και συνεργασία,
✓ διαχείριση πόρων, όπως είναι ο χρόνος και τα διαθέσιμα υλικά,
✓ δημιουργικότητα,
✓ κοινωνικές δεξιότητες, όπως και
✓ δεξιότητες επικοινωνίας.
Τα σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα λοιπόν που απαντήθηκαν είναι τα εξής:
1. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών κυρίως για τις δεξιότητες και την αναλυτική τους
σκέψη,
2. Η συνεργασία και η ομαδικότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών
3. Η αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, και την αφοσίωση που επιδεικνύουν
4. Διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ Δημόσιου-Ιδιωτικού Σχολείου
5. Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών τάξεων
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Ειδικότερα, μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, έγινε μια μικρή
προσπάθεια αξιολόγησης της εμπλοκής του σχολείου στις εκδηλώσεις ρομποτικής,
επίσης ρωτήθηκαν για προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν μελλοντικά υπόψη, για το
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας.

13.1 Πληθυσμός και δείγμα
Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από συγκεκριμένο πλήθος εκπαιδευτικών που
ασχολούνται με την διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής και συμμετέχουν σε
διαγωνισμούς που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτό. Η συλλογή στοιχείων της
έρευνας έγινε με την συλλογή πληροφοριών από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της
WRO Hellas και την αποστολή e-mail

μέσω Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

Χαλκιδικής στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Ο μη κερδοσκοπικός
Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης με διακριτικό τίτλο WRO
Hellas είναι ο κύριος φορέας διεξαγωγής διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής στην
Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το δείγμα αποτελείται από 114 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και αποτελεί
Δειγματοληψία βασισμένη σε διαθέσιμα υποκείμενα. Πρόκειται για δειγματοληψία
«ευκολίας» ή «ευχέρειας» και δεν επιτρέπει κανένα έλεγχο ως προς την
αντιπροσωπευτικότητα ενός δείγματος.

13.2 Εργαλείο έρευνας
Η συγκέντρωση πληροφοριών αρχικά έγινε με αποστολή ερωτηματολογίου μέσω
ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων που
διδάσκουν το μάθημα των Τ.Π.Ε. και του Οργανισμού WRO Hellas.
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με την βοήθεια της ηλεκτρονικής εφαρμογής
google forms. Ο ερωτήσεις της έρευνας στηρίχτηκαν σε ερωτήματα που είχαν σταλεί
στο παρελθόν σε μορφή ερωτηματολογίου από τον Οργανισμό WRO Hellas προς τους
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Επίσης πολλές από τις ερωτήσεις δημιουργήθηκαν με
βάση τους στόχους που θέτει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του αναλυτικού
προγράμματος σπουδών για το μάθημα των Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα για την ενότητα
της ρομποτικής στα δημοτικά σχολεία.
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Στη συνέχεια το ίδιο ερωτηματολόγιο στάλθηκε στον Οργανισμού WRO Hellas και
μέσω αυτού έγινε προώθηση προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν
σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με την βοήθεια της εφαρμογής google forms.
Με την βοήθεια της γραμματειακής υποστήριξης της WROHellas, συλλέχτηκαν
πληροφορίες που αφoρούν σχολεία, στα οποία οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής
ασχολούνται με το αντικείμενο της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Τον Μάιο 2019
συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο τόσο των εκπαιδευτικών των μονάδων αυτών.
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14. Ευρήματα
Η ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου έγινε με εκτίμηση του συντελεστή
Cronbach alpha. Υπολογίστηκε ένας συντελεστής για την κλίμακα που διερευνά τις
απόψεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους (δυνατότητες, δεξιότητες,
εξοικείωση) α=0,938 , (22 ερωτήσεις) και μια για τις ερωτήσεις που διερευνούν τις
απόψεις των εκπαιδευτικών για την επάρκεια του χρόνου διδασκαλίας και της
υλικοτεχνικής υποδομής α=0,731 (2 ερωτήσεις).
Ο συντελεστής για το σύνολο των ερωτήσεων εκτιμήθηκε σε α=0,922. Από τα
αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι το ερωτηματολόγιο έχει ένα πολύ καλό επίπεδο
εσωτερικής συνάφειας, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό του ότι θα μπορέσουν να
εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα.

14.1 Περιγραφή του δείγματος
Το δείγμα αποτελείται από 114 συμμετέχοντες, από τους οποίους 45 (ποσοστό
39,5%) είναι άνδρες και 69 (ποσοστό 60,5%) είναι γυναίκες (πίνακας 1 και διάγραμμα
1). Η κατανομή της ηλικίας δείχνει ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι 31-40
ετών (45,6%) και 41-50 ετών (40,4%), ενώ 10,5% είναι 22-30 ετών και 3,5% είναι από
51 ετών και άνω (πίνακας 2 και διάγραμμα 2).

Πίνακας 1. Φύλο
Συχνότητα

Valid

ποσοστό

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Άνδρας

45

39,5

39,5

39,5

Γυναίκα

69

60,5

60,5

100,0

Σύνολο

114

100,0

100,0
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Διάγραμμα 1. Φύλο

Πίνακας 2. Ηλικία
Ηλικία
Συχνότητα

Valid

ποσοστό

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

22-30

12

10,5

10,5

10,5

31-40

52

45,6

45,6

56,1

41-50

46

40,4

40,4

96,5

51-άνω

4

3,5

3,5

100,0

Σύνολο

114

100,0

100,0
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Διάγραμμα 2. Ηλικία

Σε ότι αφορά τις σπουδές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, 21,1% κατέχουν
πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι., 42,1% του δείγματος είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., 33,3% έχουν
μεταπτυχιακό και 3,5% είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (πίνακας 3 ,διάγραμμα 3).
Επίσης, αναφορικά με την επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική,
περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν θετικά (56,1%) (Πίνακας 4 και διάγραμμα 4).

Πίνακας 3. Σπουδές
Συχνότητα

Valid

ποσοστό

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι.

24

21,1

21,1

21,1

Πτυχίο Α.Ε.Ι.

48

42,1

42,1

63,2

Μεταπτυχιακό

38

33,3

33,3

96,5

4

3,5

3,5

100,0

114

100,0

100,0

Διδακτορικό
Σύνολο
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Διάγραμμα 3. Σπουδές

Πίνακας 4. Έχετε λάβει επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική
Συχνότητα

Valid

ποσοστό

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Όχι

50

43,9

43,9

43,9

Ναι

64

56,1

56,1

100,0

114

100,0

100,0

Σύνολο

Διάγραμμα 4. Έχετε λάβει επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική

Αναφορικά με τον τύπο του σχολείου που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος,
81,6% απάντησαν ότι εργάζονται σε δημόσιο σχολείο, 16,7% ότι εργάζονται σε
ιδιωτικό σχολείο (πίνακας και διάγραμμα 5).
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Πίνακας 5. Τύπος Σχολείου (Δημόσιο-Ιδιωτικό)
Συχνότητα

έγκυρα

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Δημόσιο σχολείο

93

81,6

83,0

83,0

Ιδιωτικό σχολείο

19

16,7

17,0

100,0

112

98,2

100,0

2

1,8

114

100,0

Σύνολο
Δεν

ποσοστό

απάντησαν

Σύνολο

Διάγραμμα 5. Τύπος Σχολείου (Δημόσιο-Ιδιωτικό)

Σχετικά με την περιοχή που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 21,9%
απάντησαν ότι εργάζονται σε χωριό, 24,6% ότι εργάζονται σε κωμόπολη και 52,6% σε
πόλη (πίνακας και διάγραμμα 6).

Πίνακας 6. Η περιοχή που διδάσκετε είναι
Συχνότητα

έγκυρα

Σύνολο

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Χωριό

25

21,9

22,1

22,1

Κωμόπολη

28

24,6

24,8

46,9

Πόλη

60

52,6

53,1

100,0

113

99,1

100,0

1

,9

114

100,0

Σύνολο
Δεν

ποσοστό

απάντησε
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Διάγραμμα 6. Η περιοχή που διδάσκετε είναι

Οι ώρες που διδάσκουν την ενότητα της ρομποτικής ετησίως είναι το αντικείμενο
της επόμενης ερώτησης και του πίνακα και διαγράμματος 7. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί του δείγματος (53,5%) διδάσκουν 0-10 ώρες ετησίως, ένα ποσοστό
30,7% διδάσκουν 11-20 ώρες ετησίως και 14,9% 21 ώρες και άνω.

Πίνακας 7. Πόσες ώρες διδάσκετε την ενότητα της ρομποτικής ετησίως;
Συχνότητα

έγκυρα

Δεν
Σύνολο

ποσοστό

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

0-10

61

53,5

54,0

54,0

11-20

35

30,7

31,0

85,0

21-άνω

17

14,9

15,0

100,0

Σύνολο

113

99,1

100,0

1

,9

114

100,0

απάντησαν
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Διάγραμμα 7. Πόσες ώρες διδάσκετε την ενότητα της ρομποτικής ετησίως;

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος διδάσκουν σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Πολλοί
απάντησαν ότι διδάσκουν σε περισσότερες από μια τάξεις (απαντήσεις οι οποίες
υπολογίστηκαν ως πολλαπλές). Τα μεγαλύτερα ποσοστά

συγκέντρωσαν οι

μεγαλύτερες τάξεις (ΣΤ’ τάξη 34,8% των απαντήσεων) (πίνακας και διάγραμμα 8).
Πίνακας 8. Σε ποιες τάξεις διδάσκετε την ενότητα της ρομποτικής
απαντήσεις
N

Ποσοστό επί

Ποσοστό επί των απαντήσεων

του δείγματος

Α

13

6,4%

12,4%

Β

12

5,9%

11,4%

Σε ποιες τάξεις διδάσκετε

Γ

18

8,8%

17,1%

την ενότητα της ρομποτικής

Δ

36

17,6%

34,3%

Ε

54

26,5%

51,4%

ΣΤ

71

34,8%

67,6%

204

100,0%

194,3%

Σύνολο
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
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Διάγραμμα 8. Σε ποιες τάξεις διδάσκετε την ενότητα της ρομποτικής

14.2 Περιγραφική ανάλυση
Στην ερώτηση αν επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής με
βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις Τ.Π.Ε,
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφωνούν (25,4%) ή διαφωνούν απόλυτα (44,7%).
(Πίνακας 9-α και διάγραμμα 9).
Πίνακας 9-α. Επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής με βάση
το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις Τ.Π.Ε.
Συχνότητα

Missing
Σύνολο

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα

51

44,7

45,1

45,1

Διαφωνώ

29

25,4

25,7

70,8

28

24,6

24,8

95,6

Συμφωνώ

1

,9

,9

96,5

Συμφωνώ απόλυτα

4

3,5

3,5

100,0

Σύνολο

113

99,1

100,0

System

1

,9

114

100,0

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Valid

ποσοστό

συμφωνώ
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Διάγραμμα 9. Επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής με βάση το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις Τ.Π.Ε.

Παρόμοια, στην ερώτηση αν επαρκεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου για
την διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής οι περισσότεροι συμμετέχοντες
διαφωνούν απόλυτα (45,6%) ή διαφωνούν (30,7%) (Πίνακας 9-β και διάγραμμα 10).
Πίνακας 9-β. Επαρκεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου σας για την
διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

52

45,6

46,0

46,0

Διαφωνώ

35

30,7

31,0

77,0

12

10,5

10,6

87,6

Συμφωνώ

7

6,1

6,2

93,8

Συμφωνώ απόλυτα

7

6,1

6,2

100,0

113

99,1

100,0

1

,9

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Valid

ποσοστό

απάντησε
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Διάγραμμα 10. Επαρκεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου σας για την διδασκαλία της
εκπαιδευτικής ρομποτικής

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν εξετάζουν τους μαθητές και τις επιδόσεις τους σε
σχέση με το μάθημα της ρομποτικής.
Αρχικά παρατίθενται τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο,
μέγιστο) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια γίνεται αναλυτικότερη
περιγραφή των ποσοστών των απαντήσεων για όλες τις ερωτήσεις.
Από τον πίνακα 10 που ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι οι αριθμητικοί μέσοι των
απαντήσεων (στην πενταβάθμια κλίμακα 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3=Ούτε
διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ, 4= Συμφωνώ και 5= Συμφωνώ απόλυτα), βρίσκονται σε
υψηλά επίπεδα. Τις θετικότερες απαντήσεις συγκέντρωσαν οι ερωτήσεις «Οι μαθητές
εκφράζουν μεγαλύτερη εκτίμηση στον εαυτό τους όταν ολοκληρώνουν το πρόβλημα
που τους δόθηκε με επιτυχία» (=4,41 ±0,731), «Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερο
ενθουσιασμό και περιέργεια για να αποκτούν νέες γνώσεις για τη ρομποτική» (Μ=4,38,
± 0,714) και «Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών σας στον προγραμματισμό»
(Μ=4,26 ±0,713). Τους μικρότερους μέσους (αν και πάλι μεγαλύτερους από τη μέση
απάντηση 3) σημειώνουν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις «Οι μαθητές προσεγγίζουν το
[120]

πρόβλημα με δομημένο τρόπο» (Μ=3,65 ±0,870) και «Οι μαθητές δεν απογοητεύονται
εύκολα όταν κάνουν μια εργασία» (Μ=3,60 ±0,960).
Οι απαντήσεις αυτές δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την άποψη ότι τα
στοιχεία αποκομίζουν οι μαθητές τους περισσότερο από τα μαθήματα ρομποτικής είναι
η αυτοεκτίμηση που αποκτούν, η αύξηση του ενθουσιασμού τους για την απόκτηση
νέων γνώσεων για τη ρομποτική και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους στον
προγραμματισμό.

Πίνακας 10. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα των ερωτήσεων για τους μαθητές
N
Οι μαθητές σας όταν εργάζονται σε ομάδες ζητούν την
βοήθεια των συμμαθητών τους όταν δεν κατανοούν κάτι
Αρέσει πολύ στους μαθητές σας η συνεργασία με τους
συμμαθητές τους για να ολοκληρώνουν μια εργασία
Οι μαθητές σας είναι πιο προσεκτικοί στην προσπάθειά τους
να βοηθήσουν τους άλλους
Στους μαθητές σας αρέσει να είναι μέλη μιας ομάδας με
σκοπό να βρίσκουν λύση σε κάποιο πρόβλημα

Ελάχ.

Μέγ.

Μ

ΤΑ

113

1

5

3,70 1,025

113

1

5

4,08

,946

112

1

5

3,80

,957

113

1

5

4,09

,851

110

2

5

4,13

,836

113

2

5

3,98

,732

111

1

5

3,65

,870

111

1

5

4,41

,731

111

1

5

3,87

,810

110

1

5

4,22

,794

110

1

5

4,12

,775

111

2

5

3,80

,772

110

1

5

3,69

,854

Οι μαθητές σας είναι περισσότερο ενεργητικοί στην
προσπάθειά τους να βρουν λύσεις για το πρόβλημα που
συναντούν
Οι μαθητές μπορούν να βρουν λογικές λύσεις για το
πρόβλημα
Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με δομημένο τρόπο
Οι μαθητές εκφράζουν μεγαλύτερη εκτίμηση στον εαυτό τους
όταν ολοκληρώνουν το πρόβλημα που τους δόθηκε με
επιτυχία
Οι μαθητές σας πιστεύετε πως θα διαλέξουν να διαλέξουν
πιθανότητα ένα επάγγελμα που σχετίζεται με την επιστήμη,
την τεχνολογία, τη φυσική και τα μαθηματικά
Οι μαθητές μπορούν να δείξουν αφοσίωση και
συγκέντρωση όταν συμμετέχουν σε μια εργασία
Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Οι μαθητές σας έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν εργασίες
με λογική δομή
Οι μαθητές σας φαίνεται πως μπορούν να σχεδιάσουν
λογικές δομές ταχύτερα
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Οι μαθητές σας μπορούν να δείξουν αφοσίωση και
συγκέντρωση σε μια εργασία και δεν απογοητεύονται

111

2

5

3,77

,762

111

1

5

3,74

,850

111

2

5

3,77

,820

110

2

5

4,26

,713

110

1

5

4,25

,806

111

1

5

4,38

,714

110

2

5

3,85

,837

111

3

5

3,98

,713

εύκολα
Οι μαθητές σας φαίνονται ικανοί να θέτουν στόχους, να
αναλύουν προβλήματα, να προγραμματίζουν και να
υλοποιούν μια εργασία
Οι μαθητές σας είναι σε θέση να αξιολογούν και αναλύουν
εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν την πιο πρακτική λύση
Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών σας στον
προγραμματισμό
Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές σας από
συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής θα τους φανούν
χρήσιμες στην σχολική τους σταδιοδρομία
Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και
περιέργεια για να αποκτούν νέες γνώσεις για τη ρομποτική
Οι μαθητές σας εξοικειώθηκαν με την μεθοδολογία
επιστημονικής έρευνας
Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με λογικό
Οι μαθητές δεν απογοητεύονται εύκολα όταν κάνουν μια

110
1
5 3,60 ,960
εργασία
Σημ.: Ν= Πλήθος, Ελαχ.= Ελάχιστη τιμή, Μέγ.= Μέγιστη τιμή, Μ= μέσος, ΤΑ= Τυπική απόκλιση

Στην ερώτηση «Οι μαθητές σας όταν εργάζονται σε ομάδες ζητούν την βοήθεια των
συμμαθητών τους όταν δεν κατανοούν κάτι»

περισσότεροι από 6 στους 10

εκπαιδευτικούς συμφωνούν. Συγκεκριμένα, 43,4% συμφωνούν και 21,2% συμφωνούν
απόλυτα (πίνακας 11 και διάγραμμα 11).
Πίνακας 11. Οι μαθητές σας όταν εργάζονται σε ομάδες ζητούν την βοήθεια των
συμμαθητών τους όταν δεν κατανοούν κάτι
Συχνότητα

Έγκυρα

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα

5

4,4

4,4

4,4

Διαφωνώ

8

7,0

7,1

11,5

Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ

27

23,7

23,9

35,4

Συμφωνώ

49

43,0

43,4

78,8

Συμφωνώ απόλυτα

24

21,1

21,2

100,0

113

99,1

100,0

1

,9

114

100,0

Σύνολο
Δεν

ποσοστό

Απάντησε

Σύνολο
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Διάγραμμα 11. Οι μαθητές σας όταν εργάζονται σε ομάδες ζητούν την βοήθεια των
συμμαθητών τους όταν δεν κατανοούν κάτι

Στην ερώτηση «Αρέσει πολύ στους μαθητές σας η συνεργασία με τους συμμαθητές
τους για να ολοκληρώνουν μια εργασία» οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονα την
συμφωνία τους, καθώς περισσότεροι από 8 στους 10 συμφωνούν (43,9%) ή συμφωνούν
απόλυτα (36%) (πίνακας 12 και διάγραμμα 12).
Πίνακας 12. Αρέσει πολύ στους μαθητές σας η συνεργασία με τους συμμαθητές τους
για να ολοκληρώνουν μια εργασία
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

4

3,5

3,5

3,5

Διαφωνώ

2

1,8

1,8

5,3

16

14,0

14,2

19,5

Συμφωνώ

50

43,9

44,2

63,7

Συμφωνώ απόλυτα

41

36,0

36,3

100,0

113

99,1

100,0

1

,9

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

απάντησε
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Διάγραμμα 12. Αρέσει πολύ στους μαθητές σας η συνεργασία με τους συμμαθητές τους για να
ολοκληρώνουν μια εργασία

Στην ερώτηση «Οι μαθητές σας είναι πιο προσεκτικοί στην προσπάθειά τους να
βοηθήσουν τους άλλους» οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν επίσης μια σαφή τάση για
συμφωνία, καθώς, 39,5% συμφωνούν, 24,6% συμφωνούν απόλυτα και 27,2% έχουν
ουδέτερη γνώμη, ενώ μόνο 4,4% διαφωνούν και 2,6% διαφωνούν απόλυτα (πίνακας και
διάγραμμα 13).
Πίνακας 13. Οι μαθητές σας είναι πιο προσεκτικοί στην προσπάθειά τους να
βοηθήσουν τους άλλους
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

3

2,6

2,7

2,7

Διαφωνώ

5

4,4

4,5

7,1

31

27,2

27,7

34,8

Συμφωνώ

45

39,5

40,2

75,0

Συμφωνώ απόλυτα

28

24,6

25,0

100,0

112

98,2

100,0

2

1,8

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

απάντησαν
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Διάγραμμα 13. Οι μαθητές σας είναι πιο προσεκτικοί στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους
άλλους

Στην ερώτηση «Στους μαθητές σας αρέσει να είναι μέλη μιας ομάδας με σκοπό να
βρίσκουν λύση σε κάποιο πρόβλημα» οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν επίσης μια σαφή
τάση για συμφωνία. Συγκεκριμένα,

46,5% συμφωνούν, 33,3% συμφωνούν απόλυτα

και 15,8% έχουν ουδέτερη γνώμη, ενώ μόνο 1,8% διαφωνούν και 1,8% διαφωνούν
απόλυτα (πίνακας και διάγραμμα 14).
Πίνακας 14. Στους μαθητές σας αρέσει να είναι μέλη μιας ομάδας με σκοπό να
βρίσκουν λύση σε κάποιο πρόβλημα
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

2

1,8

1,8

1,8

Διαφωνώ

2

1,8

1,8

3,5

18

15,8

15,9

19,5

Συμφωνώ

53

46,5

46,9

66,4

Συμφωνώ απόλυτα

38

33,3

33,6

100,0

113

99,1

100,0

1

,9

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

απάντησε
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Διάγραμμα 14. Στους μαθητές σας αρέσει να είναι μέλη μιας ομάδας με σκοπό να βρίσκουν λύση σε
κάποιο πρόβλημα

Αναφορικά με την ερώτηση/δήλωση

«Οι μαθητές σας είναι περισσότερο

ενεργητικοί στην προσπάθειά τους να βρουν λύσεις για το πρόβλημα που συναντούν»
οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα,

46,5% συμφωνούν,

34,2% συμφωνούν απόλυτα και 9,6% έχουν ουδέτερη γνώμη, ενώ 9,6% διαφωνούν και
6,4% διαφωνούν απόλυτα (πίνακας και διάγραμμα 15).
Πίνακας 15. Οι μαθητές σας είναι περισσότερο ενεργητικοί στην προσπάθειά τους να
βρουν λύσεις για το πρόβλημα που συναντούν
Συχνότητα

Διαφωνώ

ποσοστό

ποσοστό
6,4

6,4

11

9,6

10,0

16,4

Συμφωνώ

53

46,5

48,2

64,5

Συμφωνώ απόλυτα

39

34,2

35,5

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

Σύνολο
Σύνολο

Αθροιστικό

6,1

συμφωνώ

Δεν

Έγκυρο

7

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 15. Οι μαθητές σας είναι περισσότερο ενεργητικοί στην προσπάθειά τους να βρουν
λύσεις για το πρόβλημα που συναντούν

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Οι μαθητές μπορούν να βρουν λογικές λύσεις για
το πρόβλημα» οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα,

54,4%

συμφωνούν, 22,8% συμφωνούν απόλυτα και 19,3% έχουν ουδέτερη γνώμη, ενώ 2,6%
διαφωνούν κανείς δεν απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα (πίνακας και διάγραμμα 16).
Πίνακας 16. Οι μαθητές μπορούν να βρουν λογικές λύσεις για το πρόβλημα
Συχνότητα

Διαφωνώ

ποσοστό

ποσοστό
2,7

2,7

22

19,3

19,5

22,1

Συμφωνώ

62

54,4

54,9

77,0

Συμφωνώ απόλυτα

26

22,8

23,0

100,0

113

99,1

100,0

1

,9

114

100,0

Σύνολο
Σύνολο

Αθροιστικό

2,6

συμφωνώ

Δεν

Έγκυρο

3

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησε
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Διάγραμμα 16. Οι μαθητές μπορούν να βρουν λογικές λύσεις για το πρόβλημα

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση

«Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με

δομημένο τρόπο» η επικρατούσα απάντηση είναι «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ»
(38,6%). Επίσης, 35,1% συμφωνούν, 17,5% συμφωνούν απόλυτα, 5,3% απάντησαν
ότι διαφωνούν και 1 άτομο (0,9%) απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα (πίνακας και
διάγραμμα 17).
Πίνακας 17. Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με δομημένο τρόπο
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

6

5,3

5,4

6,3

44

38,6

39,6

45,9

Συμφωνώ

40

35,1

36,0

82,0

Συμφωνώ απόλυτα

20

17,5

18,0

100,0

111

97,4

100,0

3

2,6

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 17. Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με δομημένο τρόπο

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Οι μαθητές εκφράζουν μεγαλύτερη εκτίμηση
στον εαυτό τους όταν ολοκληρώνουν το πρόβλημα που τους δόθηκε με επιτυχία» η
επικρατούσα απάντηση είναι «Συμφωνώ απόλυτα» (50,9%). Επίσης, 36,8%
συμφωνούν, 8,8% απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ», κανείς δεν απάντησε
«διαφωνώ» και 1 άτομο απάντησε ότι διαφωνεί (πίνακας και διάγραμμα 18).
Πίνακας 18. Οι μαθητές εκφράζουν μεγαλύτερη εκτίμηση στον εαυτό τους όταν
ολοκληρώνουν το πρόβλημα που τους δόθηκε με επιτυχία
Συχνότητα

Διαφωνώ απόλυτα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

,9

,9

,9

10

8,8

9,0

9,9

Συμφωνώ

42

36,8

37,8

47,7

Συμφωνώ απόλυτα

58

50,9

52,3

100,0

Σύνολο

111

97,4

100,0

System

3

2,6

114

100,0

συμφωνώ

Missing

Έγκυρο

1

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Valid

ποσοστό
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Διάγραμμα 18. Οι μαθητές εκφράζουν μεγαλύτερη εκτίμηση στον εαυτό τους όταν
ολοκληρώνουν το πρόβλημα που τους δόθηκε με επιτυχία

Σχετικά με την ερώτηση «Οι μαθητές σας πιστεύετε πως θα διαλέξουν να διαλέξουν
πιθανότητα ένα επάγγελμα που σχετίζεται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη φυσική
και τα μαθηματικά», περισσότεροι από 6 στους 10 εκπαιδευτικούς συμφωνούν (42,1%)
ή συμφωνούν απόλυτα (22,8%). Επίσης, 30,7% των συμμετεχόντων απάντησαν «Ούτε
διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ», και από ένας συμμετέχων απάντησε διαφωνώ ή διαφωνώ
απόλυτα (πίνακας 19 και διάγραμμα 19).
Πίνακας 19. Οι μαθητές σας πιστεύετε πως θα διαλέξουν να διαλέξουν πιθανότητα ένα
επάγγελμα που σχετίζεται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη φυσική και τα
μαθηματικά
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

1

,9

,9

1,8

35

30,7

31,5

33,3

Συμφωνώ

48

42,1

43,2

76,6

Συμφωνώ απόλυτα

26

22,8

23,4

100,0

111

97,4

100,0

3

2,6

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Πίνακας 19. Οι μαθητές σας πιστεύετε πως θα διαλέξουν να διαλέξουν πιθανότητα ένα
επάγγελμα που σχετίζεται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη φυσική και τα μαθηματικά

Σχετικά με την ερώτηση «Οι μαθητές

μπορούν να δείξουν αφοσίωση και

συγκέντρωση όταν συμμετέχουν σε μια εργασία», η πλειονότητα των συμμετεχόντων
συμφωνεί (41,2% απάντησαν συμφωνώ και 39,5% απάντησαν συμφωνώ απόλυτα).
Επίσης. 14% έδωσαν μια ουδέτερη απάντηση, από ένας συμμετέχων απάντησε ότι
διαφωνεί και ότι διαφωνεί απόλυτα (πίνακας 20 και διάγραμμα 20).
Πίνακας 20. Οι μαθητές μπορούν να δείξουν αφοσίωση και συγκέντρωση όταν
συμμετέχουν σε μια εργασία
Συχνότητα

Έγκυρα

Έγκυρο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

Διαφωνώ απόλυτα

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

1

,9

,9

1,8

Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ

16

14,0

14,5

16,4

Συμφωνώ

47

41,2

42,7

59,1

Συμφωνώ απόλυτα

45

39,5

40,9

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

Σύνολο
Δεν

ποσοστό

απάντησαν

Σύνολο
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Διάγραμμα 20. Οι μαθητές μπορούν να δείξουν αφοσίωση και συγκέντρωση όταν συμμετέχουν
σε μια εργασία

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση

«Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερη

αυτοπεποίθηση» οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, 50%
συμφωνούν, 30,7% συμφωνούν απόλυτα και 13,2% έχουν ουδέτερη γνώμη, ενώ 1,8%
διαφωνούν ένας/μια απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα 20).

Πίνακας 20. Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

2

1,8

1,8

2,7

15

13,2

13,6

16,4

Συμφωνώ

57

50,0

51,8

68,2

Συμφωνώ απόλυτα

35

30,7

31,8

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 20. Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση

«Οι μαθητές σας έχουν την ικανότητα να

σχεδιάσουν εργασίες με λογική δομή» οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μια τάση προς
συμφωνία. Συγκεκριμένα, 46,5% συμφωνούν, 17,5% συμφωνούν απόλυτα και 29,8%
έχουν ουδέτερη γνώμη, ενώ 3,5% διαφωνούν και κανείς δεν απάντησε ότι διαφωνεί
απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα 21).
Πίνακας 20. Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

2

1,8

1,8

2,7

15

13,2

13,6

16,4

Συμφωνώ

57

50,0

51,8

68,2

Συμφωνώ απόλυτα

35

30,7

31,8

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν

[133]

Διάγραμμα 21. Οι μαθητές σας έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν εργασίες με λογική δομή

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση

«Οι μαθητές σας φαίνεται πως μπορούν να

σχεδιάσουν λογικές δομές ταχύτερα» οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μια τάση προς
συμφωνία. Συγκεκριμένα, 40,4% συμφωνούν, 16,7% συμφωνούν απόλυτα και 33,3%
έχουν ουδέτερη γνώμη, ενώ 5,3% διαφωνούν και ένας/μια απάντησε ότι διαφωνεί
απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα 22).
Πίνακας 22. Οι μαθητές σας φαίνεται πως μπορούν να σχεδιάσουν λογικές δομές
ταχύτερα
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

6

5,3

5,5

6,4

38

33,3

34,5

40,9

Συμφωνώ

46

40,4

41,8

82,7

Συμφωνώ απόλυτα

19

16,7

17,3

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 22. Οι μαθητές σας φαίνεται πως μπορούν να σχεδιάσουν λογικές δομές ταχύτερα

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Οι μαθητές σας μπορούν να δείξουν αφοσίωση
και συγκέντρωση σε μια εργασία και δεν απογοητεύονται εύκολα » οι εκπαιδευτικοί
επίσης κατέγραψαν μια τάση προς συμφωνία. Συγκεκριμένα,

43,9% συμφωνούν,

16,7% συμφωνούν απόλυτα και 34,2% απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ»,
ενώ 2,6% διαφωνούν και κανείς δεν απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα. (πίνακας και
διάγραμμα 23).

Πίνακας 23. Οι μαθητές σας μπορούν να δείξουν αφοσίωση και συγκέντρωση σε μια
εργασία και δεν απογοητεύονται εύκολα
Συχνότητα

Διαφωνώ

ποσοστό

ποσοστό
2,7

2,7

39

34,2

35,1

37,8

Συμφωνώ

50

43,9

45,0

82,9

Συμφωνώ απόλυτα

19

16,7

17,1

100,0

111

97,4

100,0

3

2,6

114

100,0

Σύνολο
Σύνολο

Αθροιστικό

2,6

συμφωνώ

Δεν

Έγκυρο

3

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Valid

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 23. Οι μαθητές σας μπορούν να δείξουν αφοσίωση και συγκέντρωση σε μια εργασία
και δεν απογοητεύονται εύκολα

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Οι μαθητές σας φαίνονται ικανοί να θέτουν
στόχους, να αναλύουν προβλήματα, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν μια
εργασία» οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έδειξαν μια θετική στάση. Συγκεκριμένα,
46,5% συμφωνούν, 16,7% συμφωνούν απόλυτα, 27,2%

απάντησαν «Ούτε

διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ», 6,1% απάντησαν ότι διαφωνούν, και ένας/μια απάντησε ότι
διαφωνεί απόλυτα (πίνακας και διάγραμμα 24).
Πίνακας 24. Οι μαθητές σας φαίνονται ικανοί να θέτουν στόχους, να αναλύουν
προβλήματα, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν μια εργασία
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

7

6,1

6,3

7,2

31

27,2

27,9

35,1

Συμφωνώ

53

46,5

47,7

82,9

Συμφωνώ απόλυτα

19

16,7

17,1

100,0

111

97,4

100,0

3

2,6

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Valid

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 24. Οι μαθητές σας φαίνονται ικανοί να θέτουν στόχους, να αναλύουν προβλήματα,
να προγραμματίζουν και να υλοποιούν μια εργασία

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Οι μαθητές σας είναι σε θέση να αξιολογούν και
αναλύουν εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν την πιο πρακτική λύση» οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος επίσης έδειξαν μια θετική στάση. Συγκεκριμένα, 48,2%
συμφωνούν, 16,7% συμφωνούν απόλυτα, 25,4% απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε
συμφωνώ» και 7% απάντησαν ότι διαφωνούν, ενώ κανένας δεν απάντησε ότι διαφωνεί
απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα 25).
Πίνακας 25. Οι μαθητές σας είναι σε θέση να αξιολογούν και αναλύουν εναλλακτικές
λύσεις και να επιλέγουν την πιο πρακτική λύση
Συχνότητα

Διαφωνώ

ποσοστό

ποσοστό
7,2

7,2

29

25,4

26,1

33,3

Συμφωνώ

55

48,2

49,5

82,9

Συμφωνώ απόλυτα

19

16,7

17,1

100,0

111

97,4

100,0

3

2,6

114

100,0

Σύνολο
Σύνολο

Αθροιστικό

7,0

συμφωνώ

Δεν

Έγκυρο

8

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Valid

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 25. Οι μαθητές σας είναι σε θέση να αξιολογούν και αναλύουν εναλλακτικές λύσεις
και να επιλέγουν την πιο πρακτική λύση

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών σας
στον προγραμματισμό» οι εκπαιδευτικοί του δείγματος επίσης έδειξαν τάση προς
θετικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, 46,5% συμφωνούν, 38,6% συμφωνούν απόλυτα
9,6%

απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ» και

1,8 % απάντησαν ότι

διαφωνούν, ενώ κανένας δεν απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα
26).
Πίνακας 26. Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών σας στον προγραμματισμό
Συχνότητα

Διαφωνώ

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1,8

1,8

1,8

11

9,6

10,0

11,8

Συμφωνώ

53

46,5

48,2

60,0

Συμφωνώ απόλυτα

44

38,6

40,0

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

2

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 26. Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών σας στον προγραμματισμό

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές σας από
συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής θα τους φανούν χρήσιμες στην σχολική τους
σταδιοδρομία» οι εκπαιδευτικοί του δείγματος επίσης έδειξαν τάση προς θετικές
απαντήσεις. Συγκεκριμένα, 40,4% συμφωνούν, 42,1% συμφωνούν απόλυτα 11,4%
απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ», 1,8 % απάντησαν ότι διαφωνούν και
ένας/μια απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα 27).
Πίνακας 27. Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές σας από συμμετοχή σε
διαγωνισμούς ρομποτικής θα τους φανούν χρήσιμες στην σχολική τους σταδιοδρομία
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

2

1,8

1,8

2,7

13

11,4

11,8

14,5

Συμφωνώ

46

40,4

41,8

56,4

Συμφωνώ απόλυτα

48

42,1

43,6

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 27. Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές σας από συμμετοχή σε διαγωνισμούς
ρομποτικής θα τους φανούν χρήσιμες στην σχολική τους σταδιοδρομία

Σχετικά με την ερώτηση/δήλωση «Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό
και περιέργεια για να αποκτούν νέες γνώσεις για τη ρομποτική» οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος εξέφρασαν έντονη συμφωνία. Συγκεκριμένα,

43,9% συμφωνούν, 46,5%

συμφωνούν απόλυτα 5,3% απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ», και από ένα
άτομο απάντησε ότι διαφωνεί και ότι διαφωνεί απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα 28).
Πίνακας 28. Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και περιέργεια για να
αποκτούν νέες γνώσεις για τη ρομποτική
Συχνότητα

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

1

,9

,9

,9

Διαφωνώ

1

,9

,9

1,8

6

5,3

5,4

7,2

Συμφωνώ

50

43,9

45,0

52,3

Συμφωνώ απόλυτα

53

46,5

47,7

100,0

111

97,4

100,0

3

2,6

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

Διαφωνώ απόλυτα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 28. Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και περιέργεια για να αποκτούν
νέες γνώσεις για τη ρομποτική

Σε ότι αφορά την ερώτηση/δήλωση

«Οι μαθητές σας εξοικειώθηκαν με την

μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας» οι εκπαιδευτικοί του δείγματος επίσης έδειξαν
τάση προς θετικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, 43% συμφωνούν, 21,9% συμφωνούν
απόλυτα 26,3% απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ», 5,3 % απάντησαν ότι
διαφωνούν και κανένας δεν απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα. (πίνακας και διάγραμμα
29).
Πίνακας 29. Οι μαθητές σας εξοικειώθηκαν με την μεθοδολογία επιστημονικής
έρευνας
Συχνότητα

Διαφωνώ

ποσοστό

ποσοστό
5,5

5,5

30

26,3

27,3

32,7

Συμφωνώ

49

43,0

44,5

77,3

Συμφωνώ απόλυτα

25

21,9

22,7

100,0

110

96,5

100,0

Σύνολο
Σύνολο

Αθροιστικό

5,3

συμφωνώ

Δεν

Έγκυρο

6

Ούτε διαφωνώ/Ούτε
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν

4

3,5

114

100,0
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Διάγραμμα 29. Οι μαθητές σας εξοικειώθηκαν με την μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας

Αναφορικά με την ερώτηση /δήλωση «Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με
λογικό τρόπο» οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα,
48,2% συμφωνούν, 23,7% συμφωνούν απόλυτα και 25,4%

απάντησαν «Ούτε

διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ». Κανείς δεν διαφώνησε (πίνακας και διάγραμμα 30).
Πίνακας 30. Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με λογικό τρόπο
Συχνότητα

Ούτε διαφωνώ/Ούτε

Σύνολο

Αθροιστικό

ποσοστό

ποσοστό

25,4

26,1

26,1

Συμφωνώ

55

48,2

49,5

75,7

Συμφωνώ απόλυτα

27

23,7

24,3

100,0

111

97,4

100,0

3

2,6

114

100,0

Σύνολο
Δεν

Έγκυρο

29

συμφωνώ
Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 30. Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με λογικό τρόπο

Τέλος, Αναφορικά με την ερώτηση /δήλωση

«Οι μαθητές δεν απογοητεύονται

εύκολα όταν κάνουν μια εργασία» οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν αρκετά μεγάλο βαθμό
συμφωνίας. Συγκεκριμένα, 34,2% συμφωνούν, 18,4% συμφωνούν απόλυτα, 31,6%
απάντησαν «Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ», 11,4% διαφωνούν και ένας/μια διαφωνεί
απόλυτα (πίνακας και διάγραμμα 31).
Πίνακας 31. Οι μαθητές δεν απογοητεύονται εύκολα όταν κάνουν μια εργασία
Συχνότητα

Διαφωνώ απόλυτα

ποσοστό

ποσοστό
,9

,9

13

11,4

11,8

12,7

36

31,6

32,7

45,5

Συμφωνώ

39

34,2

35,5

80,9

Συμφωνώ απόλυτα

21

18,4

19,1

100,0

110

96,5

100,0

4

3,5

114

100,0

συμφωνώ

Σύνολο
Σύνολο

Αθροιστικό

,9

Ούτε διαφωνώ/Ούτε

Δεν

Έγκυρο

1

Διαφωνώ

Έγκυρα

ποσοστό

Απάντησαν
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Διάγραμμα 31. Οι μαθητές δεν απογοητεύονται εύκολα όταν κάνουν μια εργασία

[144]

14.3 Στατιστικοί έλεγχοι
Στη συνέχεια της ανάλυσης γίνονται στατιστικοί έλεγχοι προκειμένου να
διαπιστωθεί αν χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (όπως το είδος του σχολείου και η
τάξη στην οποία διδάσκουν) διαφοροποιούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από
τις επιδόσεις, τις ικανότητες και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών σε σχέση με
την εκπαίδευση στη ρομποτική και γενικότερα στην πληροφορική. Στους ελέγχους
χρησιμοποιήθηκε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% (p<0,05).
Προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι ερωτήσεις για να γίνουν οι έλεγχοι,
πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Η ανάλυση αρχικά έδωσε 4
παράγοντες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας, καθώς όμως η περιστροφή δεν
κατέστη δυνατή (ήταν όμως απαραίτητη, καθώς ο τέταρτος παράγοντας είχε μικρές
φορτίσεις), επαναλήφθηκε η διαδικασία με 3 παράγοντες, οι οποίοι ερμηνεύουν το
59,8% της συνολικής διακύμανσης της κλίμακας. Ο δείκτης επάρκειας δειγματισμού
ΚΜΟ=0,881 και το Bartlett's Test of Sphericity=231 (p<0,001). Αυτά, σε συνδυασμό
με τους συντελεστές αξιοπιστίας για τον κάθε παράγοντα, καταδεικνύουν ότι οι
παράγοντες έχουν συνοχή και μπορούν να αποτελέσουν ομαδοποιημένες μεταβλητές.
Οι παράγοντες για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τους μαθητές ακολουθούν στον
πίνακα 32.
Δημιουργήθηκαν 3 παράγοντες, ο πρώτος αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών
κυρίως για τις δεξιότητες και την αναλυτική τους σκέψη («Δεξιότητες»), ο δεύτερος
αφορά κυρίως τη συνεργασία και την ομαδικότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των
μαθητών («Ομαδικότητα») και ο τρίτος την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, και την
αφοσίωση που επιδεικνύουν («Αυτεκτίμηση»).
Πίνακας 32. Παραγοντική ανάλυση - Rotated Component Matrix
Component
1

Δεξιότητες, αναλυτική σκέψη α=0,904
12 Οι μαθητές σας έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν
εργασίες με λογική δομή
22 Οι μαθητές δεν απογοητεύονται εύκολα όταν κάνουν μια
εργασία
13 Οι μαθητές σας φαίνεται πως μπορούν να σχεδιάσουν
λογικές δομές ταχύτερα
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,769
,735
,719

2

3

14 Οι μαθητές σας μπορούν να δείξουν αφοσίωση και
συγκέντρωση σε μια εργασία και δεν απογοητεύονται εύκολα

,664

7 Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με δομημένο τρόπο

,650

15 Οι μαθητές σας φαίνονται ικανοί να θέτουν στόχους, να
αναλύουν προβλήματα, να προγραμματίζουν και να
υλοποιούν μια εργασία
16 Οι μαθητές σας είναι σε θέση να αξιολογούν και αναλύουν
εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν την πιο πρακτική λύση
20 Οι μαθητές σας εξοικειώθηκαν με την μεθοδολογία
επιστημονικής έρευνας
6 Οι μαθητές μπορούν να βρουν λογικές λύσεις για το
πρόβλημα

,628

9 Οι μαθητές σας πιστεύετε πως θα διαλέξουν να διαλέξουν
πιθανότητα ένα επάγγελμα που σχετίζεται με την επιστήμη,
την τεχνολογία, τη φυσική και τα μαθηματικά

,413

,575
,565
,461

Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, ενθουσιασμός
α=0,882
4 Στους μαθητές σας αρέσει να είναι μέλη μιας ομάδας με
σκοπό να βρίσκουν λύση σε κάποιο πρόβλημα
2 Αρέσει πολύ στους μαθητές σας η συνεργασία με τους
συμμαθητές τους για να ολοκληρώνουν μια εργασία
3 Οι μαθητές σας είναι πιο προσεκτικοί στην προσπάθειά
τους να βοηθήσουν τους άλλους
5 Οι μαθητές σας είναι περισσότερο ενεργητικοί στην
προσπάθειά τους να βρουν λύσεις για το πρόβλημα που
συναντούν
1 Οι μαθητές σας όταν εργάζονται σε ομάδες ζητούν την
βοήθεια των συμμαθητών τους όταν δεν κατανοούν κάτι
19 Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και
περιέργεια για να αποκτούν νέες γνώσεις για τη ρομποτική

,799

18 Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές σας από
συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής θα τους φανούν
χρήσιμες στην σχολική τους σταδιοδρομία

,547

21 Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με λογικό

,465

,783
,674
,639

,617
,613

Αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αφοσίωση α=0,801
8 Οι μαθητές εκφράζουν μεγαλύτερη εκτίμηση στον εαυτό
τους όταν ολοκληρώνουν το πρόβλημα που τους δόθηκε με
επιτυχία
10 Οι μαθητές μπορούν να δείξουν αφοσίωση και
συγκέντρωση όταν συμμετέχουν σε μια εργασία
17 Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών σας στον
προγραμματισμό

,873

11 Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

,577

,777
,680

9,68

Ιδιοτιμές

% της διακύμανσης

43,98

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
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1,98

1,51

9,0

6,84

Ο κάθε παράγοντας από τους παραπάνω αποτέλεσε μια νέα μεταβλητή, με τιμές τον
μέσο όρο των τιμών των συνιστωσών του1. Τα περιγραφικά μέτρα των παραγόντων
παρατίθενται στον πίνακα 33. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί έχουν την καλύτερη άποψη για την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
που αποκτούν οι μαθητές (Μ=4,25 ±0,60), μετά για την ομαδικότητα που αναπτύσσουν
(Μ=4,04 ±0,67) και τέλος για τις δεξιότητες (Μ=3,77 ±0,63).
Πίνακας 33. Περιγραφικά μέτρα παραγόντων για τους μαθητές
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Δεξιότητες

113

2,00

5,00

3,7681

,63461

Ομαδικότητα

113

1,20

5,00

4,0435

,67067

Αυτοεκτίμηση

111

1,25

5,00

4,2492

,59697

Valid N (listwise)

111

Πριν τους στατιστικούς ελέγχους πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κανονικότητα των
κατανομών των τριών νέων μεταβλητών. Ο έλεγχος έγινε με το κριτήριο KolmogorovSmirnov (πίνακας 34) το οποίο είναι κατάλληλο για δείγματα >50. Ο έλεγχος έδειξε ότι
με στατιστική σημαντικότητα 95% μπορεί να γίνει δεκτή η υπόθεση της κανονικότητας
μόνο για τη μεταβλητή «Δεξιότητες» ενώ για τις μεταβλητές «Ομαδικότητα» και
«Αυτοεκτίμηση», οι κατανομές έχουν σημαντική απόκλιση από την κανονική
κατανομή. Αυτό υποδεικνύει ότι για τους στατιστικούς ελέγχους θα χρησιμοποιηθούν
παραμετρικά τεστ για τη μεταβλητή «Δεξιότητες» και μη παραμετρικά για τις άλλες
δυο.
Πίνακας 34. Έλεγχος κανονικότητας
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

Δεξιότητες

,081

111

,072

,969

111

,010

Ομαδικότητα

,090

111

,028

,943

111

,000

Αυτοεκτίμηση

,167

111

,000

,882

111

,000

a. Lilliefors Significance Correction

1

Επιλέχτηκε ο μέσος όρος και όχι το άθροισμα των τιμών, ώστε να είναι εφικτές οι συγκρίσεις μεταξύ
παραγόντων.
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Διαφορές μεταξύ Δημόσιου-Ιδιωτικού Σχολείου
Για τον έλεγχο διαφορών στις απόψεις για τις δεξιότητες των μαθητών μεταξύ
εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων πραγματοποιήθηκε ένα t-test για
ανεξάρτητα δείγματα. Ο έλεγχος Levene's για τη ομοιογένεια των διακυμάνσεων έδειξε
ότι τα ανεξάρτητα δείγματα έχουν ίσες διακυμάνσεις. Ο έλεγχος t-test έδειξε ότι δεν
διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων εκπαιδευτικών δημόσιων
και ιδιωτικών σχολείων (t(110)= -1,255 p=0,212>0,05).
Πίνακας 35. t-test για ανεξάρτητα δείγματα – Δεξιότητες μαθητών μεταξύ
εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
Levene's Test for
Equality of Variances

Δεξιότητες

F
,306

Equal variances
assumed

Sig.
,581

Equal variances not
assumed

t-test for Equality of Means

t
-1,255

df
110

Sig. (2tailed)
,212

-1,202

24,899

,240

Για τις μεταβλητές «Ομαδικότητα» και «Αυτοεκτίμηση» εφαρμόστηκε το μη
παραμετρικό τεστ Mann Whitney (που επίσης είναι για ανεξάρτητα δείγματα). Πίνακας
36. Τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι επίσης δεν υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
(p>0,05) και για τις 2 μεταβλητές
Πίνακας 35. Mann Whitney τεστ για ανεξάρτητα δείγματα – Ομαδικότητα και
Αυτοεκτίμηση μαθητών μεταξύ εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
Test Statisticsa
Ομαδικότητα
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Αυτοεκτίμηση
831,500

847,000

1021,500

1037,000

-,404

-,140

,686

,888

a. Grouping Variable: Τύπος Σχολείου (Δημόσιο-Ιδιωτικό)

[148]

Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών τάξεων
Στη συνέχεια ελέγχεται αν η τάξη που διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός επιδρά στις
απόψεις του. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πολλοί εκπαιδευτικοί
δήλωσαν ότι διδάσκουν σε περισσότερες από μια τάξεις, οπότε, εκτός από τις 6 τάξεις
δημιουργήθηκε και μια έβδομη κατηγορία «σε περισσότερες τάξεις».
Για να διερευνηθεί αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δεξιότητες των μαθητών
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη τάξη έγινε ο παραμετρικός έλεγχος one-way-Anova
(ανάλυση διακύμανσης). Ο έλεγχος έδειξε ότι δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές (p>0,05) ανάμεσα στις απαντήσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών
τάξεων (πίνακας 36).
Πίνακας 36. One-way-Anova απόψεις των εκπαιδευτικών διαφορετικών τάξεων για τις
δεξιότητες των μαθητών
ANOVA
Δεξιότητες
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

2,270

6

,378

Within Groups

36,775

98

,375

Total

39,045

104
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F
1,008

Sig.
,424

Συμπεράσματα & Προτάσεις
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και
των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ενότητα της ρομποτικής στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συμμετέχουν με ομάδες σε ετήσιους διαγωνισμούς
ρομποτικής θεωρώντας πως αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την παρακίνηση των
μαθητών τους.
Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν αρκετά ικανοποιημένοι από την διδασκαλία ρομποτικής.
Προφανώς και τα ποσοστά για τη μεγάλη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν ήταν
αρκετά διότι υπάρχουν παράγοντες όπως ο ελλιπής εξοπλισμός, η συνεργασία με τη
διοίκηση, η συνεργασία με άλλους συναδέλφους και η θετική άποψη των μαθητών
σχετικά με τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ρομποτικής.
Η εργασία σε ομάδες και η εφαρμογή ως παιχνίδι της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
ενισχύει τη μάθηση, καθώς οι μαθητές δεν λαμβάνουν γνώση μόνο από μία πηγή,
δηλαδή από τον εισηγητή, αλλά διδάσκονται και ο ένας μέσω από του άλλου.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως τα παιδιά ασχολούνται περισσότερο και πιο ενεργά
με τις STEM, όταν αυτές διδάσκονται με βάση την επίλυση ενός προβλήματος που τα
ενδιαφέρει. Η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση εμπλοκής
και επιδόσεων των μαθητών, όταν υπάρχει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μάθησης εννοιών,
η κατανόηση των οποίων βοηθά τον μαθητή να είναι πιο αποτελεσματικός και στην
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα ρομπότ. Κανένα εκπαιδευτικό εργαλείο δεν
μπορεί να εξετάζεται χωρίς να ερευνούνται από τα προβλήματα που καλείται να λύσει.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι μαθητές ευνοούνται στη δόμηση της
γνώσης πάνω στα δικά τους νοητικά μοντέλα και έχουν την ευκαιρία να γίνουν πιο
δημιουργικά και καινοτόμα.
Από τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα προκύπτει πως οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί έχουν την καλύτερη άποψη για την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
που αποκτούν οι μαθητές, μετά για την ομαδικότητα που αναπτύσσουν και τέλος για τις
δεξιότητες.
Όσων αφορά τις απόψεις για τις δεξιότητες των μαθητών μεταξύ εκπαιδευτικών
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων πραγματοποιήθηκε δεν προκύπτουν σημαντικές
διαφορές.
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Επίσης δεν φαίνονται διαφοροποιήσεις στο ερώτημα αν οι απόψεις των
εκπαιδευτικών

για

την

ομαδικότητα

και

την

αυτοεκτίμηση

των

μαθητών

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη τάξη.
Μέσα από αυτή την μελέτη και τα συμπεράσματα του έργου, ελπίζουμε πως
αναδείχθηκαν κάποιες από τις νέες τεχνικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται πιο
αποτελεσματικά στις ανάγκες των σημερινών μαθητών, και να συμβάλλει στην
αναθεώρηση του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης των θετικών και τεχνολογικών
επιστημών, αλλά και γενικότερα στην αναδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στο σύνολό της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ

Η Διδασκαλία της Ρομποτικής στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Φύλο
Άντρας
Γυναίκα

Είστε κάτοχος
πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι.
πτυχίου Α.Ε.Ι.
Μεταπτυχιακού
Διδακτορικού

Έχετε λάβει επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Η ηλικία σας είναι
22-30
31-40
41-50
51-άνω

Διδάσκετε σε
Δημόσιο σχολείο
Ιδιωτικό σχολείο

Η περιοχή που διδάσκετε είναι
χωριό
κωμόπολη
πολή

Πόσες ώρες διδάσκετε την ενότητα της ρομποτικής ετησίως;
0-10
11-20
21-άνω

Σε ποιες τάξεις διδάσκετε την ενότητα της ρομποτικής;
Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη
Δ' τάξη
Ε' τάξη
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Στ' τάξη

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση την κλίμακα,
ξεκινώντας ως εξής: 1. Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3. Ούτε
διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ, 4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα
Επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής με
βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης για τις Τ.Π.Ε.

Επαρκεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου σας για την
διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Οι μαθητές σας όταν εργάζονται σε ομάδες ζητούν την βοήθεια
των συμμαθητών τους όταν δεν κατανοούν κάτι

Αρέσει πολύ στους μαθητές σας η συνεργασία με τους συμμαθητές
τους για να ολοκληρώνουν μια εργασία

Οι μαθητές σας είναι πιο προσεκτικοί στην προσπάθειά τους να
βοηθήσουν τους άλλους
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Στους μαθητές σας αρέσει να είναι μέλη μιας ομάδας με σκοπό να
βρίσκουν λύση σε κάποιο πρόβλημα

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση την κλίμακα:1.
Καθόλου, 2. Λίγο, 3. Μέτρια, 4. Πολύ, 5. Πάρα πολύ
Οι μαθητές σας είναι περισσότερο ενεργητικοί στην προσπάθειά
τους να βρουν λύσεις για το πρόβλημα που συναντούν

Οι μαθητές μπορούν να βρουν λογικές λύσεις για το πρόβλημα

Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με δομημένο τρόπο

Οι μαθητές εκφράζουν μεγαλύτερη εκτίμηση στον εαυτό τους
όταν ολοκληρώνουν το πρόβλημα που τους δόθηκε με επιτυχία

Οι μαθητές μπορούν να δείξουν αφοσίωση και συγκέντρωση όταν
συμμετέχουν σε μια εργασία
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Οι μαθητές δεν απογοητεύονται εύκολα όταν κάνουν μια εργασία

Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

Οι μαθητές σας έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν εργασίες με
λογική δομή

Οι μαθητές σας φαίνεται πως μπορούν να σχεδιάσουν λογικές
δομές ταχύτερα

Οι μαθητές μου μπορούν να δείξουν αφοσίωση και συγκέντρωση
σε μια εργασία και δεν απογοητεύονται εύκολα

Οι μαθητές σας φαίνονται ικανοί να θέτουν στόχους, να αναλύουν
προβλήματα, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν μια εργασία
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Οι μαθητές σας είναι σε θέση να αξιολογούν και αναλύουν
εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν την πιο πρακτική λύση

Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών σας στον
προγραμματισμό

Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές σας από συμμετοχή σε
διαγωνισμούς ρομποτικής θα τους φανούν χρήσιμες στην σχολική
τους σταδιοδρομία

Οι μαθητές σας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και περιέργεια για
να αποκτούν νέες γνώσεις για τη ρομποτική

Οι μαθητές σας εξοικειώθηκαν με την μεθοδολογία επιστημονικής
έρευνας
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Οι μαθητές προσεγγίζουν το πρόβλημα με λογικό

Οι μαθητές σας πιστεύετε πως θα διαλέξουν να διαλέξουν
πιθανότητα ένα επάγγελμα που σχετίζεται με την επιστήμη, την
τεχνολογία, τη φυσική και τα μαθηματικά
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