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Συνοπτική περιγραφή 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται δυο εφαρµογές της ροµποτικής 
τεχνολογίας. Οι εφαρµογές παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά 
και γι΄αυτό παρουσιάζονται σε µια εργασία η οποία επιχειρεί να 
διερευνήσει την χρήση ροµπότ στο πλαίσιο λειτουργίας των µαθητικών 
Οµίλων.  
Η πρώτη εφαρµογή αναπτύσσεται στο Δηµοτικό ενώ η δεύτερη στο 
Λύκειο και πιο συγκεκριµένα στο Διεθνές Απολυτήριο (International 
Baccalaureate). Και οι δύο εφαρµογές αφορούν σε Οµίλους µαθητών του 
Κολλεγίου Ψυχικού. Οι ηλικίες στις οποίες απευθύνονται οι 
δραστηριότητες είναι 9-12 ετών και 15-17 ετών αντίστοιχα. Ο αριθµός των 
µαθητών που έλαβαν µέρος στις δραστηριότητες κυµαινόταν από 7 έως 12 
µαθητές. Σηµειώνεται ότι οι µαθητές έχουν επιλέξει τους συγκεκριµένους 
Οµίλους και έχουν αυξηµένο ενδιαφέρον για την Ροµποτική. 
Η εφαρµογή που λαµβάνει χώρα στο Δηµοτικό έχει ως στόχο την χρήση 
της Ροµποτικής Τεχνολογίας για την κατανόηση του φαινοµένου της 
Τριβής. 
Η εφαρµογή που λαµβάνει χώρα στο Διεθνές Απολυτήριο έχει ως στόχο 
την χρήση της Ροµποτικής Τεχνολογίας για την κατανόηση αρχών της 
Επιστήµης της Πληροφορικής και πιο συγκεκριµένα της ενότητας 
συσκευές εισόδου εξόδου. 
Οι µαθητές που ασχολήθηκαν στους Οµίλους δεν είχαν κάποιες 
προαπαιτούµενες γνώσεις ροµποτικής. Σηµειώνεται ότι οι µαθητές του 
Διεθνούς Απολυτηρίου έχουν αυξηµένες γνώσεις στο αντικείµενο της 
Πληροφορικής ενώ οι µαθητές του Δηµοτικού έχουν παρακολουθήσει 
εβδοµαδιαίο µάθηµα υπολογιστών από την Τρίτη Δηµοτικού. 
Στην εργασία αυτή έχουν χρησιµοποιηθεί το ροµπότ Mindstorms NXT 
(Δηµοτικό και Διεθνές απολυτήριο) της LEGO και το ροµπότ HexCrawler 
της PARALLAΧ (Διεθνές Απολυτήριο). Το HexCrawler Robot Kit είναι 
εφοδιασµένο µε προγραµµατιζόµενη κάρτα κατάλληλη για έρευνα και 
εκπαίδευση (Board of Education programming board). Η ανάπτυξη των 
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προγραµµάτων έγινε µε την Basic Stamp, το Microsoft Robotics Developer 
Studio 2008 και το λογισµικό ανάπτυξης προγραµµάτων της LEGO.  
Στην πρώτη περίπτωση η «Τριβή» αποτελεί αντικείµενο του ΑΠΣ ενώ 
στην δεύτερη περίπτωση οι συσκευές εισόδου εξόδου αποτελούν τµήµα 
της ύλης στο µάθηµα Computer Science που διδάσκεται σε βασικό και 
προχωρηµένο επίπεδο. 

Σχήµα 1. Μοντέλο συσκευών εισόδου εξόδου (Διεθνές απολυτήριο, 
Επιστήµη της Πληροφορικής. 
 

 
Σχήµα 2. Μοντέλο διερεύνησης τριβής (5η τάξη Δηµοτικού) 
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Εικόνα 1. Το ροµπότ Mindstorms 
NXT της LEGO 
 

 
Εικόνα 2. Το ροµπότ HexCrawler 
Robot Kit σε βασική µορφή και το 
εργαστήριο υπολογιστών. 
 

 
Εικόνα 3. Συσκευές εισόδου και 
εξόδου 

 
Εικόνα 4. Ο κάρτες και τα 
κινούµενα πόδια του HexCrawler 
Robot Kit 

 
Προτεινόµενη πορεία της διδασκαλίας 
Αρχικά σχεδιάστηκε η µεθοδολογία διδασκαλίας µε τρόπο που θα 
συνδυάζονται  

• η εξυπηρέτηση του διδακτικού σκοπού 
• η δηµιουργία ευχάριστου µαθησιακού περιβάλλοντος 
• η συµµετοχή των µαθητών στην όλη διαδικασία 
• συνδυασµός θεωρητικού πλαισίου µε πρακτική εφαρµογή  

 
α. Περιγραφή δραστηριότητας (Δηµοτικό) 

Αφού χωρίστηκαν οι µαθητές σε 3 οµάδες, δούλευαν όλες παράλληλα υπό 
την επίβλεψη του καθηγητή πληροφορικής.  
Η προετοιµασία για την συγκεκριµένη δραστηριότητα αφορούσε κυρίως 
στο να οριστεί µια συγκεκριµένη κίνηση του ροµπότ που θα εξυπηρετούσε 
καλύτερα στο πείραµα. 
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Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε αντλήθηκε από το σχολικό βιβλίο.  
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 οµάδες.  

1. Η πρώτη ανέλαβε την κατασκευή του ροµπότ,  
2. η δεύτερη πραγµατοποίησε έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά µε την 

επιστήµη της ροµποτικής και  
3. η τρίτη οµάδα ασχολήθηκε µε τον προγραµµατισµό του ροµπότ.  

Η διάρκεια του µαθήµατος ήταν 40 λεπτά, µία φορά την εβδοµάδα για 4 
εβδοµάδες.  
Από τα παιδιά ζητήθηκε αρχικά να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά µε το 
πείραµα και να κατασκευάσουν ένα ροµπότ. Στη συνέχεια 
προγραµµάτισαν το ροµπότ κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή του πειράµατος.  
Το ροµπότ που χρησιµοποιήθηκε ήταν το NXT της Lego, καθώς και το 
λογισµικό που το συνοδεύει.  
Το πείραµα αφορούσε στην εµφάνιση της τριβής στην κίνηση του ροµπότ. 

1. Η πρώτη οµάδα ανέλαβε την κατασκευή του ροµπότ 
2. Η δεύτερη οµάδα πραγµατοποίησε έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά 

µε την επιστήµη της ροµποτικής 
3. Η τρίτη οµάδα ασχολήθηκε µε τον προγραµµατισµό του ροµπότ 

Αφού ολοκλήρωσαν οι οµάδες το έργο τους, εκτελέστηκε το παρακάτω 
πείραµα: 
Το ροµπότ τοποθετήθηκε σε διαφορετικές επιφάνειες και 
προγραµµατίστηκε να εκτελεί µια συγκεκριµένη κίνηση. Από την αλλοίωση 
της κίνησης τα παιδιά κατέληξαν στην ύπαρξη µιας (νέας) δύναµης που 
ασκείται στο ροµπότ, η οποία είναι αντίθετη στην κίνηση και εξαρτάται από 
το είδος της επιφάνειας. 
 

Β. Περιγραφή δραστηριότητας (Διεθνές Απολυτήριο) 
Η διάρκεια της δραστηριότητας ήταν 100 λεπτά, µία φορά την εβδοµάδα 
για 4 εβδοµάδες. Οι µαθητές ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν το ροµποτικό 
κιτ, το λογισµικό ή την γλώσσα ανάπτυξης, την διαµόρφωση, τους 
αισθητήρες και το πρόβληµα προς επίλυση. 
Η βασική µορφή των ροµποτικών κιτ µελετήθηκε από το σύνολο των 
µαθητών. Στη συνέχεια οι µαθητές πειραµατίστηκαν µε τους διαθέσιµους 
αισθητήρες. Ο κάθε µαθητής πρότεινε  

1. ένα πρόβληµα 
2. µια συγκεκριµένη διαµόρφωση ενός από τα ροµποτικά κιτ 
3. συγκεκριµένη συνδεσµολογία αισθητήρων 
4. µοντέλο εισόδου, επεξεργασίας, εξόδου 
5. συµπεριφορά και αλγόριθµο επίλυσης του προβλήµατος 
6. πρόγραµµα (κώδικα) επίλυσης του προβλήµατος από το 

συγκεκριµένο ροµπότ 
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Αισθητήρες-είσοδοι  Έξοδοι 
Αφής Πρόγραµµα Λαµπάκια 
Επιτάχυνσης Ενέργειες Οθόνη 
Γυροσκοπίου Διεργασίες Μοτέρ 
Ήχου Συµπεριφορές Ηχείο 
Πυξίδας   
Υπερήχων   
Φωτός   

Π
ΡΟ

ΒΛ
Η
Μ
Α

-
Κ
Α
ΤΑ

ΣΤ
Α
ΣΗ

 

Χρώµατος   

ΕΠ
ΙΛ
Υ
ΣΗ

 
Π
ΡΟ

ΒΛ
Η
Μ
Α
ΤΟ

Σ 

Πίνακας 1. Μοντέλο που ακολουθήθηκε 
 
Πιθανές επεκτάσεις 
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και επάρκειας στους τοµείς της τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), information and communication 
technology (ICT)  

2. Συµβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή της διεπιστηµονικότητας 
3. Υποστήριξη της διδασκαλίας µε την χρήση της ΤΠΕ όλων των 

ακαδηµαϊκών κλάδων 
4. Ενθάρρυνση της χρήσης της τεχνολογίας σε όλες τις σχολικές 

διαδικασίες έτσι ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες κριτικής σκέψης, 
διανόησης και συνεργασίας.  

 
Σχολιασµός:  
Οι µαθητές όλων των βαθµίδων, εξοικειωµένοι σε σηµαντικό βαθµό µε 
τις νέες τεχνολογίες, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ροµποτική και 
δηλώνουν ενθουσιασµένοι όταν έρχονται σε επαφή µε εφαρµογές 
ροµποτικής. Η αντίδραση των µαθητών υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική. 
Και στις δύο περιπτώσεις η δραστηριότητα είχε τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα καθώς επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε τεθεί στην αρχή. 
Οι µαθητές ζήτησαν να καθιερωθούν ανάλογες προσεγγίσεις σε όλες τις 
ενότητες. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων έγινε από τα παιδιά και 
τους εκπαιδευτικούς µε τα εξής κριτήρια: 

– κατανόηση 
– αποδοτικότητα διδασκαλίας 
– συµµετοχή 
– ενθουσιασµός 
– συνεργασία 
– κίνητρο για βελτίωση 

Τα αποτελέσµατα της συνολικής αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα θετικά. 
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Πηγές- βιβλιογραφία 
Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η εφαρµογή των δραστηριοτήτων 
στηρίχθηκε σε εκτεταµένη αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό. Στη συνέχεια 
ακολουθεί µια ενδεικτική λίστα πηγών.  

edweb.sdsu.edu/people/ARossett/eportfolio/eportfolio.asp 
http://data.webjunction.org/wj/documents/17236.pdf 
http://occ.ibo.org/ibis/occ/guest/home.cfm 
http://tlc.ucalgary.ca/documents/chuck.doc 
ibcomp.fis.edu/ 
www.21stcenturyskills.org/documents/Frameworkflyer092806.pdf 
www.hp.com/learn/microsoft 
www.ib-computing.com/ 
www.learningcircuits.org/2002/aug2002/valiathan.html  
www.microsoft.com/education/innovativeteachers.mspx 
www.amanet.org/blended/white-papers.htm 
www.microsoft.com/uk/education/schools/bsf 
www.netg.com/NewsAndEvents/PressReleases/view.asp?PressID=75#top
%20  
http://mindstorms.lego.com/eng/Bangkok_dest/Default.aspx 
www.parallax.com/Support/Downloads/tabid/477/Default.aspx 
www.parliament.uk/edskills/ 
www.pcd-innovations.com/index.htm  
 www.pfeiffer.com/legacy/features/jb/btp/index.html  
www.teachernet.gov.uk/_doc/6094/BSF%20Public%20Launch%20Docume
nt%20Feb%202004.pdf 
www.dest.gov.au/sectors/school_education/publications_resources/profile
s/school_leadership.htm 
www.unesco.org/en/competency-standards-teachers 
www.webjunction.org/blendedlearNing 
www.workforce.com/archive/feature/22/26/58/index.php%20 
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