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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη παροσα σντοµη εισ γηση γνεται µια προσπθεια καταγραφ ς ορισµνων συµπερασµτων τα οποα προκπτουν απ τη διεθν βιβλιογραφα µχρι
σ µερα σε σχση µε την εκπαιδευτικ χρ ση ροµποτικν κατασκευν σε σχολεα της Ιταλας και της Αµερικ ς. Η µχρι τρα εµπειρα χει οδηγ σει σε θετικ συµπερσµατα ως προς την ανπτυξη µαθησιακν περιβαλλντων στα
οποα παιδι ηλικας µεταξ 3-7 χρνων πειραµατζονται δηµιουργικ µσω
της ενασχλησ ς τους µε πακτα προγραµµατιζµενων (ροµποτικν) κατασκευν πως το Lego Mindstorms.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτικ

τεχνολογα ελγχου, Προγραµµατιζµενες
κατασκευς, Προγραµµατιζµενο τουβλκι RCX, Lego

mindstorms
Τεχνολογα Ελ γχου και Ροµποτικ ς Κατασκευ ς: εκπαιδευτικ ς εφαρµογ ς.
Οι εκπαιδευτικς εφαρµογς Τεχνολογ ας Ελγχου (στο εξ ς Τ.Ε.) χουν
σηµαντικ παρουσ α σε πρτζεκτ τα οπο α υλοποιονται πειραµατικ σε σχολικς κοιντητες οι οπο ες φηµ ζονται για τις ιδια τερα καλς πρακτικς τους,
πως για παρδειγµα αυτ του Reggio Emilia στην Ιταλ α. Με τη Τ.Ε. µπορε
να διαµορφωθε να µαθησιακ περιβλλον στο οπο ο οι µαθητς χουν τη δυναττητα να πειραµατιστον πνω σε διφορες γνωστικς ννοιες συνθτοντας και προγραµµατ ζοντας πραγµατικς κατασκευς που να ανταποκρ νονται στα ερεθ σµατα του περιβλλοντος και να εκτελον ποικ λες ενργειες µσω αλληλεπ δρασης µε Η/Υ. Σε ανλογες εφαρµογς ακολουθε ται διαδροµ
παραπλ σια µε αυτ του προγραµµατισµο ο οπο ος, πως επισηµα νεται απ
διφορους ερευνητς (Resnick, 1996; ∆ηµητρακοπολου 1999), βρ σκεται στο
επ κεντρο πρσφατων παιδαγωγικ0ν προτσεων: αρχικς σχεδιασµς, κατασκευ (µοντλων), εφαρµογ , παρατ ρηση, βελτ ωση και τλος επαναεφαρµογ µχρι την κατκτηση του επιθυµητο αποτελσµατος.
2να απ τα θετικ στοιχε α ττοιων εφαρµογ0ν ε ναι τι τα παιδι µαθα νουν κνοντας (κυριολεκτικ) χοντας ως βασικ στχο την εκπλ ρωση µιας
συγκεκριµνης κατασκευ ς και µλιστα µε θεαµατικ µαθησιακ αποτελσµατα εφσον υλοποιον προσωπικς ιδες (Resnick & Ocko, 1991), πα ρνουν
πρωτοβουλ ες και συµµετχουν ενεργ αντ να ε ναι παθητικο δκτες γν0σης.
Επιπλον, σε µ α ττοια διαδικασ α δεν υπρχει σωστς και λανθασµνος τρ-
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πος δρσης παρ µνο συνεργατικ µθηση µσω της επ λυσης πραγµατικ0ν
προβληµτων. Σµφωνα µε τους Κυνηγ & Φργκου (2000), τα παιδι δουλεοντας συνεργατικ «…µαθα νουν να διαχειρ ζονται τα συναισθ µατα τους και
ιδια τερα αυτ που ακολουθον τις αποτυχηµνες προσπθειες» και η ανπτυξη της γν0σης προκπτει κυρ ως απ την κοινωνικ αλληλεπ δραση.
Τα παραπνω φα νεται να «προσοµοι0νουν» τους πρ0τους πειραµατισµος του Papert µε τη γλ0σσα Logo στα τ λη της δεκαετ ας του 1960 (Gillespie,
2004). Η διαφορ ε ναι πλον τι οι µαθητς µπορον µε τη φαντασ α και τη
δηµιουργικτητ τους να προγραµµατ ζουν κθε φορ διαφορετικς κατασκευς και χι µνο αυτ (χελ0να) που επβαλε το περιβλλον της Logo

(Resnick, 1996).
Εκπαιδευτικ ς δραστηριτητες µε ροµποτικ ς κατασκευ ς σε ∆ιεθν
προγρµµατα καλς πρακτικς
Μια απ τις σχολικς κοιντητες που επιχε ρησαν πρτζεκτ µε µικρ παιδι και προγραµµατιζµενες κατασκευς ταν και αυτ του Reggio Emilia
στην Ιταλ α µε το Πργραµµα C.A.B.1 που εφαρµστηκε µε τξεις παιδι0ν 4-6
χρνων και µιας πρ0της τξης του δηµοτικο µε στχο τη προ0θηση της ανπτυξης νων υλικ0ν που να ευνοον τη δηµιουργικ µθηση (Chioccariello et
al, 2002). Κνοντας χρ ση του πακτου Lego Mindstorms Robotic Invention Kit,
τθηκε ως στχος η µελτη της συµπεριφορς των παιδι0ν (4-8 ετ0ν) σε σχση
µε προγραµµατιζµενα και αλληλεπιδραστικ αντικε µενα.
Σε µια χαρακτηριστικ δραστηριτητα του προγρµµατος, στο νηπιαγωγε ο La Villetta του Reggio να σπασµνο, «νεκρ» κλαδ φυτεεται δ πλα σε
να γερ δντρο δεδοµνου τι τα δια τα παιδι στενοχωρ θηκαν τσο που
αποφσισαν να το ξαναζωντανψουν (Comune di Reggio Emilia, 2001). Και τα
δυο τα φυτ συνδθηκαν µεταξ τους µε καλ0δια, αισθητ ρες και µικρ λαµπ κια. ?ταν λιος φ0τιζε το ζωνταν δντρο, τα φλα του στελναν σ µατα
στο κοµµνο κλαδ το οπο ο µε τη σειρ του αντιδροσε κουν0ντας τα χρτινα φλλα του. Το «ηλεκτρονικ φυτ» υλοποι θηκε απ οµδα παιδι0ν 5-6
χρνων µε χρ ση του πακτου Mindstorms, µε τη προσθ κη αισθητ ρων, µηχανισµ0ν κ νησης κι ενς φορητο υπολογιστ . Ο προγραµµατισµς γινε απ
τους δασκλους αλλ λα τα υπλοιπα και εξ σου πολπλοκα β µατα για τη
λειτουργ α του συστ µατος, τα αποφσισαν τα δια τα παιδι.
Ανλογους πειραµατισµος επιχε ρησαν και στο Πανεπιστ µιο Tufts των
Η.Π.Α. (Kearns et al., 2001) και συγκεκριµνα στο CEEO (Center For
Engineering Educational Outreach) που και πειραµατ στηκαν πνω στη χρ ση
υλικ0ν Lego απ παιδι των πρ0των τξεων του ∆ηµοτικο σχολε ου. Η ενασχληση µε βασικς αρχς µηχανικ ς – µηχανολογ ας απ τσο µικρ ηλικιακ στδια ε χε ως σκοπιµτητα την εισαγωγ σε βασικς ννοιες φυσικ ς, µαθηµατικ0ν και τεχνολογ ας µσω δραστηριοτ των που θα κντριζαν το ενδιαφρον, τη περιργεια και τη δηµιουργικτητα των διων των παιδι0ν. Το απο__________
1.

Με διρκει απ 9/2000 ως 1/2001 (Comune di Reggio Emilia, 2001)
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τλεσµα ταν µια σειρ απ ενδιαφρουσες δραστηριτητες που θα εισ γαγαν
τα παιδι σε ννοιες πως αυτς της ισορροπ ας, της τριβ ς, των δυνµεων κ..
Συµπερσµατα που προκπτουν απ τη ∆ιεθν Εµπειρα
Φα νεται πως ε ναι ιδια τερα σηµαντικς οι δραστηριτητες που προγουν
τη µθηση µσα απ συνθ κες που “προσοµοι0νουν” το καθηµεριν τρπο
σκψης και δρσης και τα συµπερσµατα που προκπτουν απ τις παραπνω
ρευνες συγκλ νουν στις θετικς επιπτ0σεις τσο στο γνωστικ σο και στο µεταγνωστικ επ πεδο. Σε λα τα πρτζεκτ οι δραστηριτητες προ0θησαν την
εξοικε ωση των παιδι0ν µε νες ννοιες που αφοροσαν διφορα γνωστικ πεδ α αλλ κυρ ως τα µαθηµατικ (µτρηση, σγκριση µεγεθ0ν, ποσοτικοπο ηση,
συσχτιση τιµ0ν) και τη φυσικ . Επιπλον, σµφωνα και µε το Verner (2004) η
κατασκευ και ο προγραµµατισµς ροµποτ δ νει στα παιδι τη δυναττητα να
αναπτξουν καλτερα τη αντ ληψη του χρνου, χ0ρου και της κ νησης.
Μσω της επ λυσης προβληµτων µαθηµατικ ς φσης που αφορον τη
σωστ λειτουργ α των κατασκευ0ν, τα παιδι φα νεται επ σης να αναπτσσουν τη παραγωγικ και κριτικ τους σκψη, τη δεξιτητα αξιολγησης της
πληροφορ ας, τη παρατηρητικτητα, την επιχειρηµατολογ α και την αυτοεκτ µηση τους. Επ σης πως υποστηρ ζει και η Noble (2001) µσω της Επ λυσης
Προβλ µατος, τα παιδι εξελ σσουν τις οργανωτικς τους δεξιτητες εν0 αν
κτι δε εξελ σσεται πως χει προβλεφθε , συχν δε χνουν ιδια τερη διθεση
στο να αναπροσαρµσουν το πλνο εργασ ας τους και µλιστα χωρ ς να καταφεγουν συνχεια στη συνδροµ του δασκλου, γεγονς που τα καθιστ πιο
ανεξρτητα στη κατκτηση νας γν0σης.
Παρλληλα χει παρατηρηθε (Comune di Reggio Emilia, 2001; Kearns et
al., 2001; Noble, 2001) τι ευνοε ται η λεκτικ δραστηριτητα και η συνεργατικ µθηση. Η ανγκη των παιδι0ν να µοιραστον ευθνες και δραστηριτητες
κατα τη διεξαγωγ των πρτζεκτ σηµα νει τι αναπτσσουν ουσιαστικ διλογο σχετικ µε την κβαση των διαφρων φσεων. Σ’αυτ το πλα σιο φα νεται τι ευνοονται ντροπαλο µαθητς µε µειωµνη συµµετοχ σε λλου τπου
δραστηριτητες. Σηµαντικ ε ναι τι σε δραστηριτητες µηχανικ ς φσης µε
χρ ση ροµποτικ0ν κατασκευ0ν δε παρατηρ θηκε καµ α διαφορ στη συµµετοχικτητα και στην επ δοση µεταξ αγορι0ν και κοριτσι0ν τα οπο α επδειξαν σε µεγλο βαθµ το διο ενδιαφρον (Kearns et al., 2001).
Ως θετικς προκπτει και ο ρλος της καταγραφ ς (documentation). Τα
παιδι κατα τη διρκεια των πρτζεκτ κρατον σηµει0σεις σχετικ µε την εξλιξη των υποθσεων και των δοκιµ0ν τους δηµιουργ0ντας τσι να νοητικ αλλ και οπτικ αρχε ο που περιχει την εξελικτικ πορε α του πρτζεκτ, γεγονς που βοηθ σαφστατα τον αναστοχασµ και κατ συνπεια λες τις µεταγνωστικς διαδικασ ες. Εξλλου, η µεση υλοπο ηση των εντολ0ν και η εκτλεσ τους “ζωνταν” απ τα ροµπτ-κατασκευς, επιτρπει χι µνο το να γ νεται πιο εκολη συζ τηση σε σχση µε τα προβλ µατα που προκπτουν, αλλ και την αναδροµ στις διαδικασ ες επ λυσης που προτιµ θηκαν στη πρξη,
ιδ αιτερα στη περ πτωση που οι προγραµµατιστικς επιλογς δεν χουν τα αναµενµενα θετικ αποτελσµατα.
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Ε ναι,τλος, αποδεκτ (Resnick, 1996; Martin & Resnick, 2000) π0ς η χρ ση ροµποτικ0ν κατασκευ0ν: α) φρνει στην επιφνεια παιχν δια µσω των
οπο ων µπορον τα παιδι να αντιληφθον νους τρπους σκψης, β) αναδεικνει τη σχση µεταξ απτο και ψηφιακο, γ) καθιστ κατανοητς και προσβσιµες σε παιδι τις συµβολικς ννοιες που θεωρονται νοητικ πιο κατλληλες για εν λικες.
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