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1. Εισαγωγή 
 
Η ροµποτική και οι εφαρµογές αυτής κάνουν όλο και πιο έντονα αισθητή την 
παρουσία τους στην σηµερινή καθηµερινότητα µας, δίνοντας συνεχή εναύσµατα 
στους µαθητές για την ενασχόληση τους µε τον τοµέα αυτό. Η αύξηση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών για επιµόρφωση στον τοµέα αυτό, έρχεται σε αντίθεση 
µε την εκπαιδευτική δοµή που υπάρχει σήµερα και την δυνατότητα αυτής να 
προσφέρει τέτοιου υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε αυτό το γνωστικό αντικείµενο. 
Ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο, η διδασκαλία της ροµποτικής περιορίζεται κυρίως 
στα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, σε εξειδικευµένα µαθήµατα, ενώ στον τοµέα της 
εκπαίδευσης στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι ανύπαρκτη. Σκοπός της παρούσης 
εργασίας είναι να αναδείξει το µοντέλο διδασκαλίας του µαθήµατος της ροµποτικής 
στον εξωτερικό και ειδικότερα στην Αµερική, επιδεικνύοντας τους τρόπους µε τους 
οποίους το µάθηµα της ροµποτικής µπορεί να γίνει προσιτό σε όλες τις σχολικές 
ηλικίες.  
 

2. Η διδασκαλία της ροµποτικής 
 
Το Αµερικάνικο σύστηµα εκπαίδευσης χωρίζεται σε πολλές ηλικιακές διαβαθµίσεις, 
αναφορικά µε τις οποίες υπάρχει µία πληθώρα µαθηµάτων τεχνολογικής φύσεως, 
όπως η ροµποτική, µε σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητας αυτών. Σε όλες τις 
ηλικιακές διαβαθµίσεις εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, και την εκπαίδευση των 
δασκάλων υπάρχουν και οι αντίστοιχοι οργανισµοί όπου συνοδεύουν την διδασκαλία 
των µαθηµάτων, προσφέροντας συνεχή ερείσµατα, διοργανώνοντας εκθέσεις, 
διαγωνισµούς καλύτερης εργασίας κλπ. Οι ηλικιακές διαβαθµίσεις των παιδιών 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. Από αυτές τις ηλικιακές διαβαθµίσεις ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στις ηλικίες 12-18, όπου σε πολλές περιπτώσεις το επίπεδο της 
παρεχόµενης διδασκαλίας αλλά και το επίπεδο των αποτελεσµάτων από τις 
προσωπικές εργασίες των µαθητών είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.  
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Εικόνα 1: Ηλικιακές διαβαθµίσεις στην διδασκαλία της ροµποτικής 
 

 
Ειδικά στην Αµερική η εκπαίδευση των µαθητών έχει χωριστεί σε ηλικιακές βαθµίδες 
όπου σε κάθε µία δίνονται και λίστες µε πιθανά µαθήµατα ροµποτικής συνοδευόµενα 
από τα αντίστοιχα σύνολα ανάπτυξης απλών ροµποτικών κατασκευών, χωρίς τα 
παιδιά να υπεισέρχονται σε πάρα πολλά µαθηµατικά και αναλύσεις του τρόπου 
λειτουργίας των ροµπότ. Στις επόµενες Εικόνες 2 και 3 αντίστοιχα παρουσιάζουµε τις 
θεµατικές αυτές ενότητες για την εκπαίδευση των παιδιών, µε βάση τους πίνακες που 
δίνονται από το Εθνικό πρόγραµµα επιµόρφωσης ροµποτικής στην Αµερική 
(National Robotics Education Program) http://robotics.nasa.gov/index.html  
.  
 

 
 

Εικόνα 2: Θεµατικές ενότητες στο Εθνικό Πρόγραµµα επιµόρφωσης ροµποτικής 
στην Αµερική 
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Εικόνα 3: Θεµατικές ενότητες στο Εθνικό Πρόγραµµα επιµόρφωσης ροµποτικής 
στην Αµερική 

 
Από τις παραπάνω θεµατικές περιοχές, είναι εµφανής η έµφαση που δίνεται στην 
πειραµατική εφαρµογή της ροµποτικής και όχι τόσο στην µαθηµατική ανάλυση του 
πως και γιατί τα πράγµατα αυτά λειτουργούν. Σε όλες τις βαθµίδες υπάρχει µία 
πληθώρα ροµποτικών διατάξεων πειραµατισµού ανάλογα µε την ηλικία που 
απευθύνονται, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι αποτελέσµατα προγραµµάτων 
από τα Αµερικάνικα Πανεπιστήµια, είτε ειδικά προϊόντα εταιριών µε µεγάλη 
ειδίκευση στην ροµποτική.  
 
Σε συνεργασία µε τον παραπάνω φορέα, υπάρχει ακόµα ένας οργανισµός, η Εθνική 
Ακαδηµία Ροµποτικής στην Αµερική  http://www.rec.ri.cmu.edu/education/ 
index.html , όπου έχει και αυτή µε την σειρά της σαν βασικό ρόλο να υποστηρίξει την 
εκπαιδευτική διαδικασία γύρω από τον χώρο της ροµποτικής. Η βασική ιστοσελίδα 
αυτής της ακαδηµίας εµφανίζεται στην Εικόνα 4. Οι δράσεις της καλύπτουν όλα τα 
στάδια της διδασκαλίας της ροµποτικής και περιλαµβάνουν: α) εκπαιδευτικό υλικό σε 
βιβλία και CD-ROMs, µε βασικό στόχο τους µαθητές, β) ειδικά σεµινάρια 
διδασκαλίας ροµποτικής για παιδιά, γ) ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σε βιβλία, CD-
ROMs καθώς και µε την µορφή σεµιναρίων, µε βασικό στόχο τους υποψήφιους 
καθηγητές των µαθηµάτων της ροµποτικής στους µαθητές (όπως παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 5) , δ) εκπαιδευτικό υλικό µε πρότυπους διδακτικούς τρόπους διδασκαλίας 
της ροµποτικής στα παιδιά (curriculums), ε) διοργάνωση εκπαιδευτικών διαγωνισµών 
στο χώρο της ροµποτικής, και στ) µία πληθώρα από εκπαιδευτικά υλικά και σύνολα 
από την χρήση των οποίων οι µαθητές της ροµποτικής µπορούν να δηµιουργήσουν, 
εντυπωσιακά λειτουργικές ροµποτικές συσκευές και να συµµετάσχουν στους 
διαγωνισµούς.  
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Εικόνα 4: Η επίσηµη ιστοσελίδα της Αµερικανικής Εθνικής Ακαδηµίας Ροµποτικής  
 

 
 

Εικόνα 5: Εκπαιδευτικά προγράµµατα, απευθυνόµενα στους υποψήφιους καθηγητές 
ροµποτικής 

 

3. Ο τρόπος διδασκαλίας της ροµποτικής 
 
Μία από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες όλων των εκπαιδευτικών οργανισµών 
που σχετίζονται µε την διδασκαλία της ροµποτικής είναι η ανάπτυξη ειδικού 
εκπαιδευτικού υλικού για τους καθηγητές της ροµποτικής. Ο τρόπος διδασκαλίας της 
ροµποτικής είναι πολύ κρίσιµος και θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικά ξεκάθαρο στον 
διδάσκοντα τι θα πρέπει να τονίσει, να εξηγήσει και ποια θα είναι η τελική γνώση που 
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καλούνται να εξοµοιώσουν οι µαθητές. Για τον σκοπό αυτό έχουν δηµιουργηθεί 
πρότυπα µαθήµατα αλλά και τρόποι διδασκαλίας, όπου οι καθηγητές καλούνται να 
ακολουθήσουν. Τα πρότυπα αυτά µαθήµατα αναφέρονται ως curriculums και 
περιέχουν µέσα όλες τις δραστηριότητες των διδασκόντων αλλά και των µαθητών 
ώστε να γίνει ένας βέλτιστος τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος της ροµποτικής 
http://www.rec.ri.cmu.edu/education/robo_preview/content/int/curric/six/plan/index.h
tm#student  
 
Στις Εικόνες που ακολουθούν 6-9, παρουσιάζονται τέτοιου είδους curriculums όπου 
µέσα από αυτά φαίνονται όλες οι ενέργειες και οι δραστηριότητες που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους. Στα µαθήµατα αυτά 
βασικές έννοιες της ροµποτικής αναλύονται, όπως τι είναι αισθητήρας, µοτέρ, βαθµός 
ελευθερίας κτλ. Τα µαθήµατα και οι δραστηριότητες αναλύονται και χρονικά 
διαγράµµατα εφαρµογής παρουσιάζονται. Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο 
αυτό το µεγάλο χρονικό εύρος των µαθηµάτων. Το σηµείο αυτό θα πρέπει να 
προσεχθεί γιατί στον Ελλαδικό χώρο και λόγο της ιδιοµορφίας του εκπαιδευτικού του 
συστήµατος (πανελλήνιες) θα πρέπει τα χρονοδιαγράµµατα αυτά να συµπιεστούν.  
 

 
 

Εικόνα 6: Παράδειγµα τρόπου διδασκαλίας ροµποτικής (curriculum) 
http://www.lego.com/eng/education/mindstorms/default.asp  

 
Ο βασικός σκοπός των µαθηµάτων αυτών είναι α) η εξοικείωση των παιδιών µε τους 
όρους της ροµποτικής και εν συνεχεία η απόκτηση πειραµατικής εµπειρίας µε την 
συµµετοχή σε κάποια ροµποτική κατασκευή, βασισµένη σε κάποιο εκπαιδευτικό kit 
και εν κατακλείδι την συµµετοχή σε κάποιον διαγωνισµό ροµποτικής, σχετικό µε την 
ηλικία των διαγωνιζόµενων.  
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Εικόνα 7: Παράδειγµα αναλυτικού τρόπου διδασκαλίας ροµποτικής (Στόχοι 

µαθήµατος, Εβδοµάδα 1-2) 
 

 
 

Εικόνα 8: Παράδειγµα αναλυτικού τρόπου διδασκαλίας ροµποτικής (Εβδοµάδα 3-6) 
 

 
Εικόνα 9: Παράδειγµα αναλυτικού (εβδοµαδιαίου) τρόπου διδασκαλίας ροµποτικής 

(Σύνοψη εξετάσεων) 
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4. Πειραµατικά set up για το µάθηµα της ροµποτικής 
 
Το µάθηµα της ροµποτικής σε αυτήν την ηλικία θα πρέπει να γίνεται περισσότερο 
σκοπεύοντας την δηµιουργία πρότυπων ροµπότ και όχι µε σκοπό την εµβάθυνση 
στην  θεωρία της ροµποτικής, όπου θα υπήρχε η απαίτηση από τους µαθητές να έχουν 
πολύ καλή γνώση γραµµικής άλγεβρας, γεγονός µη πρακτικό. Για τον λόγο αυτό οι 
πειραµατικές ασκήσεις εξάπτουν την περιέργεια των µαθητών και τους τονίζουν στο 
έπακρο το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα της ροµποτικής. Η συµµετοχή σε 
διαγωνισµούς, ο συναγωνισµός µε άλλους συµµαθητές, κάνουν το µάθηµα της 
ροµποτικής πολύ ελκυστικό και την ύπαρξη των πειραµατικών set up σχεδόν 
αναγκαία. Στην Εικόνα 10 παρουσιάζεται ένα πειραµατικό set up που έχει σαν σκοπό 
να φτιάξουν οι µαθητές ένα ροµπότ στην µορφή ενός τανκ. Όλα τα υλικά της 
κατασκευής, οι αισθητήρες, η υπολογιστική µονάδα, και ένα εύκολο, συνήθως 
γραφικό περιβάλλον προγραµµατισµού της εφαρµογής, εµπεριέχονται σε αυτό το set 
up.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 10: Πειραµατικό set up κατασκευής ενός ροµπότ στην µορφή ενός tank 
 
Ένα άλλο σύνηθες φαινόµενο στον χώρο της ροµποτικής είναι η δηµιουργία ροµπότ 
που σχετίζονται µε κάποιο επίκαιρο θέµα. Για παράδειγµα µετά την αποστολή στον 
Άρη και το διάσηµο Pathfinder-ροµπότ, δηµιουργήθηκαν πολλά πειραµατικά setups 
http://imagiverse.org/activities/robotics/mer/  µε σκοπό την κατασκευή πολύ απλών 
ροµποτικών διατάξεων που θα ήταν παρόµοια εξωτερικά στο Pathfinder. Το 
αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν  να δηµιουργηθούν τα set ups που 
παρουσιάζονται στις Εικόνες 11 και 12 αντίστοιχα, όπου και βρήκαν µεγάλη 
ανταπόκριση από τους µαθητές. Μεγαλύτερη επιτυχία είχε η διεξαγωγή διαγωνισµών 
µε τα ροµπότ αυτά, σε επιφάνειες παρόµοιες µε αυτή του Άρη.  
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Εικόνα 11: Πειραµατικό στοιχεία για την κατασκευή ενός ροµπότ παρόµοιου µε το 
Pathfinder 

 

 
 

Εικόνα 12: ∆ιαγωνισµός ροµποτικής σε περιβάλλον παρόµοιο µε αυτό του πλανήτη 
Άρη 

 
Εκτός από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς, οι µαθητές συνήθους καλούνται να 
παρουσιάσουν µια εργασία η οποία τις περισσότερες φορές είναι πειραµατική και 
καταλήγει στην δηµιουργία ενός ροµπότ. Στην Αµερικάνικη ακαδηµία ροµποτικής 
http://ase.tufts.edu/roboticsacademy/index.htm , µπορούµε να δούµε µερικές από τις 
καλύτερες εργασίες µαθητών σε ηλικίες µικρότερης των 18 ετών, τα αποτελέσµατα 
των οποίων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, όπως αυτό που εµφανίζεται στην Εικόνα 13, 
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όπου οι µαθητές κατασκεύασαν ένα κινούµενο ροµπότ το οποίο µπορεί και 
εισέρχεται µέσα σε σωλήνες και µε κατάλληλα τοποθετηµένους κινητήρες µπορεί και 
κινείται µέσα σε αυτούς.   

 

 
 

Εικόνα 13: Παραδοτέο µαθήµατος ροµποτικής: Κινούµενο ροµπότ σε εσωτερικό 
σωλήνων 

 
Ένεκα της µεγάλης σηµασίας που εµφανίζουν οι διαγωνισµοί ροµποτικής στους 
νεαρούς µαθητές, στην Αµερική υπάρχουν πάρα πολλοί παρόµοιοι διαγωνισµοί που 
στοχεύουν όλα τα είδη της ροµποτικής και όλές τις ηλικίες. Μερικοί από αυτούς τους 
διαγωνισµούς παρατίθενται στην Εικόνα 14. 

 

 
 

Εικόνα 14: ∆ιαγωνισµοί ροµποτικής στην Αµερική 
 

Το µάθηµα της ροµποτικής καθώς προσεγγίζει µεγαλύτερες ηλικίες, 16+ αρχίζει και 
πλησιάζει µε το µάθηµα της ροµποτικής που διδάσκονται οι φοιτητές στα 
πανεπιστήµια. Υπάρχουν πολλά σχολεία, σε ένα πολύ µικρό ποσοστό όπου τα 
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µαθήµατα τους αναφέρονται σε πολύ βασικές αρχές τις ροµποτικής και προβαίνουν 
ακόµα και στην χρήση της µαθηµατικής θεωρίας για την ερµηνεία των κινήσεων των 
ροµπότ. Στην Εικόνα 15 παρουσιάζεται η δοµή ενός µαθήµατος που απευθύνεται σε 
µαθητές λυκείου στην Αµερική http://www.paly.net/~dbertain/eng-
ed/Robotics/robo/griponrobotics/index.html , όπου γίνεται σε βάθος µια επαφή των 
παιδιών µε την ροµποτική.  
 

 
 

Εικόνα 15: Προηγµένο µάθηµα ροµποτικής σε µαθητές λυκείου 
 

Ποιο συγκεκριµένα αναλύονται διάφορες µορφές ροµποτικών βραχιόνων και οι 
λειτουργία αυτών, ενώ επίσης τα παιδιά µπαίνουν σε λεπτοµέρειες όπως στο να 
αναγνωρίζουν βαθµούς ελευθερίας των ροµπότ, βασικές αρχές λειτουργία της 
αρπάγης, του ελεγκτή, του βραχίονα, των ηλεκτρονικών που χρησιµοποιούνται για 
την κίνηση, τους αισθητήρες κτλ. Στην Εικόνα 16, παραθέτουµε τον τρόπο µε τον 
οποίο γίνεται η ανάλυση της λειτουργίας ενός ροµπότ από την προηγούµενη 
κατηγορία, καθώς επίσης και τον βαθµό που η διδασκαλία της ροµποτικής 
υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες. 
 
Την ιδιαιτερότητα που έχει η κατασκευή των ροµπότ για την κοινότητα των µαθητών, 
ενισχύει και άλλος ένας οργανισµός, ο Εθνική Ένωση Μηχανικών Ροµποτικής, όπου 
συντελεί στην προβολή των καλύτερων πειραµατικών διατάξεων από τα µαθήµατα 
της ροµποτικής. Εκεί η ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν πλήθος από πληροφορίες 
όπως είναι εγχειρίδια χρήσεως, videos και λεπτοµέρειες κατασκευής των ροµπότ 
αυτών.  Όλη η πληροφορία αυτή στοχεύει από την δική της µεριά να αυξήσει το 
ενδιαφέρον των παιδιών για την ροµποτική και να διαδώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την διδασκαλία του µαθήµατος της ροµποτικής. Μερικά από τα 
video που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτής της οργάνωσης, παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 17, http://www.rec.ri.cmu.edu/movies/ . 
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Εικόνα 16: Αναλυτικό προηγµένο µάθηµα ροµποτικής σε µαθητές λυκείου 
 

 
 

Εικόνα 17: Η Εθνική Ένωση Μηχανικών Ροµποτικής 
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Οι ροµποτικές διατάξεις που κατασκευάζουν οι µαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται 
και από το κατάλληλο λογισµικό ώστε να µπορούµε να µιλάµε για ροµπότ και όχι για 
απλές µηχανολογικές-ηλεκτρολογικές κατασκευές. Για τον σκοπό αυτό και µε βάση 
τους υποψήφιους προγραµµατιστές των ροµπότ σχεδόν όλες οι εταιρίες και ιδρύµατα 
µαζί µε την δηµιουργία των πειραµατικών set up, δηµιουργούν και το απαραίτητο 
λογισµικό περιβάλλον, µέσα από το οποίο και µε πολύ απλές διαδικασίες τα παιδιά 
έχουν την δυνατότητα να προσδώσουν νοηµοσύνη στις συσκευές που κατασκευάζουν. 
Στην Εικόνα 18 παρουσιάζουµε ένα περιβάλλον προγραµµατισµού για το ροµπότ που 
παρουσιάσαµε στην Εικόνα 10, από όπου φαίνεται πόσο απλός και συνοπτικός είναι 
ο προγραµµατισµός των ροµποτικών συσκευών.   
 

 
 

Εικόνα 18: Περιβάλλον προγραµµατισµού για πειράµατα Ροµποτικής 
http://www.pldstore.com/pld/catalog.cfm?dest=itempg&itemid=1264&secid=9&linko

n=subsection&linkid=45  
 
 

5. Επίλογος 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να παρουσιάσει τον τρόπο και τις µεθόδους µε τις 
οποίες γίνεται η διδασκαλία της ροµποτικής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην 
Αµερική. Το βασικό συµπέρασµα της ανάλυσης που προηγήθηκε ήταν ότι η 
ροµποτική παρόλη την τεχνολογική και µαθηµατική της υπεροχή, µπορεί να 
προσεγγισθεί από νεαρούς µαθητευόµενους, οι οποίοι µπορούν να εξοικειωθούν µε 
τις έννοιες και της δυνατότητες αυτής. Η ανάπτυξη πειραµατικών διατάξεων και η 
συµµετοχή σε ροµποτικούς διαγωνισµούς, µπορεί να τονώσει αλλά και να 
επιµορφώσει περισσότερο τους νέους στον χώρο της ροµποτικής. Είναι πλήρως 
εφικτό, µέσω της σωστής εκπαιδευτικά καθορισµένης διδασκαλίας, η δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση να αποτελέσει την κοιτίδα νέων ατόµων που θα συνεισφέρουν στην 
πρόοδο της ροµποτικής επιστήµης και του περιβάλλοντος κόσµου. 


