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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διδασκαλία των γενικών αρχών του προγραμματισμού, ειδικά όταν αφορά
ηλικίες της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης, συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το
ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει
μια πρόταση διδασκαλίας της έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές πέμπτης και έκτης
δημοτικού. Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση αξιοποιεί το προγραμματιζόμενο
ρομπότ δαπέδου Pro-Bot και προσπαθεί να διερευνήσει το βαθμό εξοικείωσης των
μαθητών με την έννοια της διαδικασίας στον προγραμματισμό και να ανιχνεύσει τυχόν
διδακτικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία της.
Αφού γίνει μια εισαγωγή στην έννοια της ρομποτικής και στα οφέλη που
προκύπτουν από την ένταξή της στη μαθησιακή διαδικασία, περιγράφονται διάφορα
διαθέσιμα πακέτα και γίνεται εκτενής αναφορά στο προγραμματιζόμενο ρομπότ Pro-Bot.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έννοια και το περιβάλλον χρήσης της διαδικασίας, ενώ
ερευνάται η βιβλιογραφία που σχετίζεται με την εφαρμογή της ρομποτικής στη
διδασκαλία των διαδικασιών στην εκπαίδευση. Ακολουθεί η περιγραφή των στόχων και
της μεθοδολογίας της έρευνας και παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες,
συνοδευόμενες από παρατηρήσεις και φωτογραφικό υλικό από την πορεία της
διδασκαλίας. Τέλος, μέσα από την αξιολόγηση των φύλλων εργασίας και του υπόλοιπου
υλικού, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Προγραμματισμός, Διαδικασία, Pro-Bot
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ABSTRACT
Teaching the general principles of programming, especially to primary education
students, becomes more and more interesting to the research community. This thesis aims
to present a teaching proposal of the concept of procedure to fifth and sixth graders. The
proposed approach utilizes the programmable floor robot Pro-Bot and tries to explore the
extent to which students get familiar with the concept of procedure in programming and
to detect any problems that may arise when teaching.
Once introducing the concept of robotics and the arising benefits of its integration
into the learning process, various robotic packages available are described followed by a
detailed reference to the programmable robot, Pro-Bot. Furthermore, procedure concept
and usage environment is introduced, succeeded by literature research related to the
application of robotics in teaching procedures, description of the research objectives and
methodology and presentation of teaching activities, together with observations and
photos of the course of instruction. Finally, through the evaluation of worksheets and the
rest of the material, useful conclusions are made.

KEY WORDS
Programming, procedure, Pro-Bot
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η επιστήμη της πληροφορικής και των υπολογιστών αναπτύσσεται δυναμικά τα
τελευταία χρόνια και έχει κατακτήσει κάθε σχεδόν πτυχή της σύγχρονης ζωής. Ο
σύγχρονος άνθρωπος καλείται να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως ένα
εργαλείο για τη διαχείριση ποικίλων καταστάσεων και την επεξεργασία δεδομένων τόσο
στον εργασιακό του χώρο όσο και στην καθημερινή του ζωή.
Ο προγραμματισμός του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της επιστήμης της πληροφορικής, αλλά και ένα ελκυστικό αντικείμενο μελέτης
και ενασχόλησης, αφού επιτρέπει την προσαρμογή του υλικού και του λογισμικού στις
ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.
Παράλληλα, ο προγραμματισμός συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών της
πληροφορικής της δεύτερης και, προσφάτως, της πρώτης βαθμίδας του ελληνικού
συστήματος εκπαίδευσης, υποδηλώνοντας έτσι τη μεγάλη σημασία που έχει η εκμάθηση
των αρχών του και η επίλυση προβλημάτων σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε, αυτό
υποστηρίζει σύσσωμη η ερευνητική και παιδαγωγική κοινότητα, με πρωτοπόρο τον
Papert, σύμφωνα με τον οποίο ο προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό
εργαλείο για την καλλιέργεια και ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων σε όλους τους μαθητές
και δίνει κίνητρα για ένα δομημένο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε
όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα (Papert, 1980).
Με την πρόσφατη εισαγωγή της διδασκαλίας της πληροφορικής στο αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο ρόλος των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) γίνεται πλέον πρωταρχικός σε κάθε πτυχή της
σχολικής ζωής και οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν εργαλείο για την ένταξή
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατά συνέπεια, το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και η ενότητα του
προγραμματισμού βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της ελληνικής, και όχι
μόνο, ερευνητικής κοινότητας (Γκαβρέση κ.α., 2011). Ειδικότερα, η διδασκαλία της
έννοιας της μεταβλητής και της αναδρομής, της δομής επιλογής και της δομής
επανάληψης αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης μεγάλου αριθμού δημοσιεύσεων και
ερευνητικών εργασιών σχετικών με τον προγραμματισμό (Αλεξοπούλου & Κυνηγός,
2008; Γλέζου κ.α., 2006; Γρηγοριάδου κ.α., 2002; Εφραιμίδου, 2012).
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Μοιραία, το ερευνητικό ενδιαφέρον μετακινείται προς την περιοχή της
εξερεύνησης της διδασκαλίας γενικών προγραμματιστικών αρχών στις αντίστοιχες
ηλικίες. Ωστόσο, ειδικά όσον αφορά τη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας, οι
αναφορές παραμένουν ακόμα σχετικά περιορισμένες.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί μέσα από έρευνες ότι η διδασκαλία
και εκμάθηση του προγραμματισμού συχνά δυσκολεύει τους μαθητές. Οι παραδοσιακές
διδακτικές προσεγγίσεις δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών με αποτέλεσμα
την προβολή αρνητικής στάσης των μαθητών απέναντι στη διδασκαλία του
προγραμματισμού. Μια διευρυνόμενη τάση για την αντιμετώπιση των παραπάνω
δυσκολιών είναι η εισαγωγή και χρήση της ρομποτικής ως μέσου και αποτελεσματικού
εργαλείου για την ανάπτυξη γνωστικών δομών από τους μαθητές (Τσοβόλας κ.α., 2010).
Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια πρόταση διδασκαλίας της
έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού. Η προτεινόμενη
διδακτική παρέμβαση αξιοποιεί το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Pro-Bot και
προσπαθεί να διερευνήσει το βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με την έννοια της
διαδικασίας στον προγραμματισμό και να ανιχνεύσει τυχόν διδακτικά προβλήματα που
προκύπτουν κατά τη διδασκαλία της.
Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται μια επισκόπηση της εισαγωγής της
πληροφορικής και του προγραμματισμού στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Αφού γίνει μια εισαγωγή στην έννοια της ρομποτικής και στα οφέλη που
προκύπτουν από την ένταξή της στη μαθησιακή διαδικασία, περιγράφονται διάφορα
διαθέσιμα πακέτα και γίνεται εκτενής αναφορά στο προγραμματιζόμενο ρομπότ Pro-Bot.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και το περιβάλλον χρήσης της
διαδικασίας, ενώ ερευνάται η βιβλιογραφία που σχετίζεται με την εφαρμογή της
ρομποτικής στη διδασκαλία των διαδικασιών στην εκπαίδευση.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι στόχοι και η μεθοδολογία της έρευνας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που
απαρτίζουν τη διδακτική παρέμβαση, συνοδευόμενες από σχόλια, παρατηρήσεις και
φωτογραφικό υλικό από την πορεία της διδασκαλίας.
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Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, μέσα από την αξιολόγηση των φύλλων εργασίας και
του υπόλοιπου υλικού, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που απαντούν στα ερευνητικά
ερωτήματα της εργασίας.

17

18

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 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, επιλύνοντας
απλά προβλήματα ή επεξεργασίες πληροφορίας. Στα πλαίσια αυτά, η διδασκαλία της
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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 “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)
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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 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.”

1.2 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
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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:
 να σχεδιάζουν και να επεξεργάζονται δικές τους ζωγραφιές σε ένα Logo like
προγραμματιστικό περιβάλλον.
 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 σε ένα Logo like 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
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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.
1.2.1 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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1.2.2 Η διδασκαλία του προγραμματισμού – Δυσκολίες και συχνά λάθη των
μαθητών
Η διδασκαλία του προγραμματισμού στοχεύει στην πρόσκτηση 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, Saeli et al., 2011).
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
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μη εκπαιδευτικούς, αλλά και ο ψευδοκώδικας που συνδυάζει στοιχεία της φιλοσοφίας
των γλωσσών αυτών, απαιτούν προσαρμογή στην αυστηρότητα σύνταξης και δόμησης,
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).

1.3 Η ρομποτική στην εκπαίδευση
Οι σύγχρονες σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή και στον
ελληνικό

χώρο

προτείνουν

εναλλακτικές

προσεγγίσεις

στη

διδασκαλία

του

προγραμματισμού, κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η γενικότερη τάση αφορά
την επιδίωξή τους να απαλλάξουν τον μαθητή από την εκμάθηση των στοιχείων μιας
αφηρημένης γλώσσας προγραμματισμού (εντολές και συντακτικό), να αντλήσουν
παραδείγματα από τον “πραγματικό” κόσμο των μαθητών, να λάβουν υπόψη τα
ενδιαφέροντα και τα νοήματα που δίνουν οι ίδιοι, και να διατηρήσουν διαθεματικό
χαρακτήρα.
Οι δυσκολίες αυτές, δεν μπορούν παρά να αφορούν και τους μαθητές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Φεσάκης & Δημητρακοπούλου (2006), επιδιώκοντας μια
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επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού,
υποστηρίζουν πως οι κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού, για τις ηλικίες 8-15 είναι
τα Logo Like περιβάλλοντα, οι εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής καθώς και τα
προγράμματα δημιουργίας παιχνιδιών, όπως το Game Maker.
Η εκπαιδευτική ρομποτική γνωρίζει σημαντική εξέλιξη κυρίως μέσα από το
παιδαγωγικό ρεύμα της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Ως παιδαγωγική προσέγγιση
εγγράφεται στο πλαίσιο του κλασικού εποικοδομισμού και ειδικότερα του
κατασκευαστικού εποικοδομισμού, όπως αναπτύχθηκε από τον Papert (Papert, 1991;
Resnick, 1994).
Βασικοί στόχοι της προσέγγισης αυτής είναι:
α. η επίλυση προβλημάτων μέσω χειρισμού και κατασκευών πραγματικών και
ιδεατών αντικειμένων,
β.

ο φορμαλισμός της σκέψης (με τη χρήση εντολών στο πλαίσιο μιας γλώσσας
προγραμματισμού για το χειρισμό αυτομάτων),

γ.

η κοινωνικοποίηση (ανθρώπινη συνεργασία, αλληλεπίδραση και προώθηση
της σκέψης μέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων) και

δ.

η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά
αντικείμενα και συνεπώς η προώθηση της διεπιστημονικής και της
διαθεματικής προσέγγισης (Kafai & Resnick, 1996).

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής διακρίνονται τρεις τουλάχιστον
επιμέρους παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Μια πρώτη προσέγγιση συνδέεται άμεσα με την
ανάπτυξη και την περιγραφή τεχνικών καταστάσεων με τη βοήθεια γλωσσών εντολών,
όπως οι τυπικές γλώσσες προγραμματισμού, και αντιστοιχεί στην προβληματική της
Τεχνολογίας Ελέγχου.
Μια δεύτερη παιδαγωγική προσέγγιση έρχεται απευθείας από την παιδαγωγική
παράδοση της Logo, με τη δημιουργία ποικίλων μικρόκοσμων, που απαιτούν ύπαρξη
αυτομάτων με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την προγραμματιζόμενη «χελώνα»
εδάφους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μέσα σε διάφορες παιδαγωγικές καταστάσεις με
σημασία και νόημα για τους μαθητές.
Μια τρίτη προσέγγιση αφορά στη χρήση της παιδαγωγικής ρομποτικής ως ενός
εναλλακτικού τρόπου εκμάθησης του προγραμματισμού κάτω από το πρίσμα της
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ανάπτυξης της οργάνωσης της σκέψης μέσω πρόβλεψης για τη μετακίνηση αντικειμένων
μέσα στο χώρο (Κόμης, 2004). Σε κάθε περίπτωση, η ενασχόληση με τη ρομποτική ενέχει
δύο ειδών δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική.
Ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με
τον προγραμματισμό σε άλλες συνθήκες ή καταστάσεις γιατί ταυτίζεται με την απόδοση
συμπεριφοράς σε μια τεχνητή κατασκευή. Η τεχνητή κατασκευή δημιουργείται από τους
μαθητές αξιοποιώντας ένα σύνολο δομικών υλικών, όπως για παράδειγμα τα Lego
Mindstorms. Μπορεί να διαθέτει αισθητήρες για να συλλαμβάνει συμβάντα ή
καταστάσεις του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, απόσταση από εμπόδιο, ένταση φωτός,
επαφή με άλλα αντικείμενα, κλπ). Μπορεί επίσης να διαθέτει μηχανισμό κίνησης (μοτέρ)
που θέτει σε κίνηση ολόκληρη την κατασκευή ή ένα τμήμα της. Μια τυπική συμπεριφορά
της ρομποτικής κατασκευής είναι η αντίδραση σε ένα πιθανό ερέθισμα. Πρόκειται για
ένα χαρακτηριστικό ξεκάθαρα ανθρωπομορφικό και δεν είναι τυχαίο που πολλοί
ερευνητές προσπάθησαν να μελετήσουν συμπεριφορές ζώντων οργανισμών ή
βιολογικών συστημάτων με τη βοήθεια των ρομποτικών κατασκευών.
Αυτή η ιδιαιτερότητα στον προγραμματισμό των ρομποτικών κατασκευών
δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές με τα εξής
χαρακτηριστικά:
α. Είναι έντονα παρακινητικό, και συνεπώς παράγοντας υψίστης σημασίας για
τη διδακτική.
β.

Έχει άμεση σύνδεση με κοινωνικές πρακτικές αναφοράς (Κόμης, 2005)
δεδομένου ότι η κατασκευή διαφόρων αντικειμένων συνιστά πλέον
διαδεδομένη κοινωνική πρακτική ακόμα και στον κόσμο των παιδιών. Οι
συμπεριφορές προκύπτουν από μεταφορά υπαρχόντων και ήδη γνωστών
συμπεριφορών από τους ζώντες οργανισμούς.

γ.

Ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής – πλάνης, που είναι στρατηγική οικεία στους
μαθητές του δημοτικού.

δ.

Αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και λύσεις και όχι μια και μοναδική
σωστή λύση αφού μια συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί με πολλούς τρόπους.

ε.

Υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης, δεδομένου ότι η
προγραμματιστική δραστηριότητα οδηγεί στη συγκρότηση, την ανάλυση και
την εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών. Αυτή η προσπάθεια έχει
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μεταγνωστικό χαρακτήρα αφού μας αναγκάζει να σκεφτούμε πάνω στον
τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε.
1.3.1 Οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής
Η εμπειρία και οι σχετικές γνώσεις έχουν δημιουργήσει ένα όλο και περισσότερο
θετικό κλίμα εφαρμογής της Ρομποτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς μπορεί να
βοηθήσει στην αύξηση της ποιότητας της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
σε όλους τους τύπους των σχολείων (Ετεοκλέους & Ψωμάς, (2012). Διάφορες έρευνες
εισηγούνται ότι η χρήση της ρομποτικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι μια
αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας, όμως περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να
δώσει τις βάσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών και στρατηγικών με
σκοπό το σχεδιασμό τέτοιων μαθησιακών περιβαλλόντων (Williams et al, 2010).
Ερευνητές όπως ο Papert (1993) υποστηρίζουν ότι εάν οι ασκήσεις ρομποτικής
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να ενισχύσουν
σημαντικά τη διδασκαλία.
Η ρομποτική τεχνολογία έχει γίνει ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο
αυξάνοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για τον προγραμματισμό (Καρατράντου κ.α.,
2005). Η χρήση των ρομπότ για την εισαγωγή σε θέματα προγραμματισμού εκτιμάται ότι
μπορεί να είναι θετική, αφού μπορεί να βοηθήσει μεταξύ άλλων στην κατανόηση μιας
ακριβούς και λογικής γλώσσας εντολών (Κόμης, 2004).
Η ρομποτική ως εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στην
ανάπτυξη διαθεματικών συνθετικών εργασιών (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2009). Είναι
πρωτίστως κατάλληλη για την διδασκαλία φυσικών επιστημών, μαθηματικών,
τεχνολογίας και πληροφορικής, αλλά μπορεί να έχει συνδέσεις και με άλλα πεδία όπως
λογοτεχνία, θέατρο, τέχνες (Νικολός & Κόμης, 2010).
Η εκπαιδευτική ρομποτική με τις δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη ή
προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων, την εμπλοκή πολλών πεδίων επιστημών και
την συνεργατική μάθηση είναι σύμφωνη με τις αρχές της Διερευνητικής μάθησης και της
Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης (Alimisis, 2009; Sotiriou et al., 2012;
Κολοκοτρώνης & Μπαράς, 2014). Επιπλέον ενθαρρύνει τους μαθητές να ενταχθούν στη
διαδικασία μάθησης, ενώ πρόκειται για μία καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση. Κατά
την διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού των ρομπότ, οι μαθητές
προσλαμβάνουν βασικές γνώσεις πάνω στη μηχανική, τα μαθηματικά, και τις
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τεχνολογίες υπολογιστών (Druin & Hendler, 2000; Arlegui et al, 2008). Επιπροσθέτως,
εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής με μαθητές και εκπαιδευτικούς έδειξαν θετικά
αποτελέσματα στην ανάπτυξη του τεχνολογικού εγραμματισμού και της επίλυσης
προβλημάτων (Τσοβόλας & Κόμης, 2010).
Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο διδασκαλίας μεθόδων επίλυσης
προβλημάτων, αποτελώντας μία ευχάριστη και ενδιαφέρουσα ενασχόληση παρέχοντας
παράλληλα, μία απλή και διδακτική διεπαφή. Οι μαθητές τα αντιμετωπίζουν περισσότερο
ως παιχνίδι, παρά ως εργαλεία μάθησης καθώς η πλειοψηφία τους έχει «παίξει» με αυτά.
Η πτυχή του παιχνιδιού, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα θετικού κινήτρου
(Κόμης, 2005).
Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες
συνεργασίας, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα, τα κίνητρα των παιδιών και τις
δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή (Palumbo & Palumbo, 1993). Πρόκειται για μια
εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού, η οποία στηρίζεται στη
χρήση φυσικών μηχανικών μοντέλων, με τα οποία οι μαθητές προσανατολίζονται ως
πρώτο βήμα στην κατασκευή ενός ρομποτικού μηχανισμού και μετά από κατάλληλο
σχεδιασμό και αρκετούς πειραματισμούς οδηγούνται στην επίλυση πραγματικών
προβλημάτων.
Επιπλέον, επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και
πραγματικού αντικειμένου, παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, εμφάνιση πειραματισμού
και ενεργής συμμετοχής από τους μαθητές, αλλά και ανάπτυξη της κριτικής και
δημιουργικής σκέψης και καλλιέργεια της διορατικότητας και της πρωτοτυπίας
(Καγκάνη κ.α., 2006).
Η διδασκαλία του προγραμματισμού στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης
προβλημάτων και σχεδίασης αλγορίθμων και όχι στην εκμάθηση της γλώσσας
προγραμματισμού (Ξυνόγαλος κ.α. 2000).
1.3.2 Πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής
Η επανάσταση στο τομέα της ρομποτικής στην εκπαίδευση που συντελείται τα
τελευταία χρόνια έχει μοιραία οδηγήσει στην παρουσίαση πολλών ρομποτικών
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περιβαλλόντων προγραμματισμού, καθένα από τα οποία προσπαθεί με τον δικό του
τρόπο να διευκολύνει την διδασκαλία του προγραμματισμού σε διάφορες ηλικίες.
Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις που τείνουν να επικρατήσουν και
περιλαμβάνουν ρομπότ που συνδυάζονται με βοηθητικό προγραμματιστικό περιβάλλον
και απλούστερα αυτόνομα ρομπότ (περιπλανητές).
Η ιδέα της εισαγωγής στον προγραμματισμό μέσω μιας χελώνας και του κόσμου
της που μπορεί να παρέχει άμεση οπτική ανάδραση και επιτρέπει τον σχεδιασμό
ποικιλίας δραστηριοτήτων εκτός των συνηθισμένων μαθηματικών προβλημάτων που
χρησιμοποιούνται συνήθως στην εισαγωγή στον προγραμματισμό, ενέπνευσε το 1981
τον Richard Pattis ώστε να επινοήσει το περιβάλλον «Karel the robot» (Pattis et al., 1995;
Ξυνόγαλος, 2010). Το περιβάλλον Κarel περιλαμβάνει ένα ρομπότ (γενίκευση της
χελώνας), με δυνατότητες ελαφρώς περισσότερες από αυτές της χελώνας, το οποίο “ζει”
μέσα σε ένα μικρόκοσμο δομημένο ως ορθογώνια ρυμοτομημένη περιοχή και
διαμορφούμενο ως ένα βαθμό από εμπόδια και άλλα απλά αντικείμενα, όπως ηχητικοί
σηματοδότες – beepers. Ο υποψήφιος προγραμματιστής επικοινωνεί με τον Karel μέσω
κάποιας γλώσσας προγραμματισμού.

Εικόνα 1: Πρόγραμμα στο περιβάλλον προγραμματισμού Karel

Στην αρχική έκδοση, η γλώσσα αυτή ήταν η Pascal η οποία την εποχή εκείνη
θεωρούταν πρόσφορη για εκπαίδευση στον προγραμματισμό. Ως φυσική εξέλιξη και
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προσαρμογή του Karel εμφανίσθηκαν παρόμοια περιβάλλοντα για να καλύψουν τις
ανάγκες νέων υποδειγμάτων προγραμματισμού που διαδέχθηκαν το δομημένο
διαδικαστικό (imperative) προγραμματισμό που πρεσβεύει η PASCAL.
Μία άλλη ιδιαίτερα δημοφιλή οικογένεια αποτελούν τα περιβάλλοντα
προγραμματισμού Logo που ακολουθούν το συνηθισμένο πρότυπο προγραμματισμού
στη γλώσσα Logo. Διαθέτουν επεξεργαστή κειμένου για τη σύνταξη των προγραμμάτων
και μια οθόνη – παράθυρο για την προβολή της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Τα
περιβάλλοντα αυτά μπορούν να είναι αρκετά λιτά όπως τα δωρεάν διαθέσιμα KTurtle και
MSWLogo. Υπάρχουν όμως και εκδόσεις εμπλουτισμένες με χαρακτηριστικά και
εργαλεία δημιουργίας και έρευνας που χρησιμοποιούν τον προγραμματισμό ως δεξιότητα
κλειδί για μάθηση. Βασικός αντιπρόσωπος της κατηγορίας είναι το περιβάλλον
MicroWorlds της LCSI στις διάφορες εκδόσεις του.

Εικόνα 2: Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro

Ωστόσο, με την πάροδο των ετών εμφανίστηκαν υλοποιήσεις ρομπότ με φυσική
υπόσταση που συνδυάζονται με βοηθητικό λογισμικό. Αυτά περιλαμβάνουν συνήθως
κάποιο προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή – μικροεπεξεργαστή συνδεμένο με εισόδους
και εξόδους πάνω σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, ο οποίος μπορεί να
προγραμματιστεί με το αντίστοιχο περιβάλλον προγραμματισμού σε Η/Υ. Το πρόγραμμα
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μεταφέρεται από τον Η/Υ στον μικροελεγκτή και μπορεί να εκτελείται αυτόνομα μέχρι
την εγκατάσταση νέου. Στο βασικό κύκλωμα του μικροεπεξεργαστή συνδέονται
συσκευές όπως κινητήρες, λαμπτήρες, διακόπτες, κλπ. καθώς και αισθητήρες
(θερμοκρασίας, φωτός, κλπ) για την σύνθεση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου που έχουν
συνήθως κινούμενα μέρη ή είναι και ολόκληρα αυτοκινούμενα.
Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

της

κατηγορίας

αυτής

αποτελεί

η

σειρά

εκπαιδευτικών ρομπότ LEGO Mindstorms της εταιρίας Lego. Πρόκειται για
προγραμματιζόμενα ρομπότ με αισθητήρες τα οποία περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία
από τουβλάκια, κινητήρες, αισθητήρες και άλλα εξαρτήματα με τα οποία μπορεί κανείς
να κτίσει φυσικά μοντέλα. Τα ρομπότ με την χρήση κατάλληλων περιβαλλόντων
ανάπτυξης προγραμμάτων μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να εκτελούν μία σειρά
ενεργειών και να αντιδρούν σε ερεθίσματα που δέχονται οι αισθητήρες τους.

Εικόνα 3: Η σειρά εκπαιδευτικών ρομπότ Lego Mindstorms

Τα ρομπότ Lego Mindstorms έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά για την εισαγωγή
αρχάριων μαθητών στην εκμάθηση του προγραμματισμού (Dagdilelis, Sartatzemi, &
Kagani, 2005). H φιλοσοφία σχεδίασης του εκπαιδευτικού υλικού της Lego στηρίζεται
στην άποψη ότι το παιδί πρέπει από μόνο του να οικοδομεί τη γνώση και ειδικότερα στην
άποψη ότι η μάθηση επέρχεται μέσα από το παιχνίδι (Hussain at al., 2006; LEGO Dacta
A/S, 1999). Η θεωρητική αυτή άποψη έχει τις ρίζες της στην προσέγγιση του
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εποικοδομισμού (Papert, 1980) σύμφωνα με την οποία η μάθηση μέσω του παιχνιδιού
συμβάλλει στην οικοδόμηση νέας γνώσης η οποία βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα γνώση
των μαθητών. Τα παιδιά ασχολούμενα με αντικείμενα που έχουν νόημα γι΄ αυτά,
αναπτύσσουν κίνητρα (Jarvinen & Hiltunen, 2000) και παράλληλα δρουν ως πραγματικοί
επιστήμονες και εφευρέτες έχοντας αμεσότερη επαφή με τις έννοιες του γνωστικού
αντικειμένου. Στόχος της χρήσης των LΜ επομένως είναι η ενσωμάτωση του παιχνιδιού
στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στον μαθητή να διασκεδάσει και
να χρησιμοποιήσει την φαντασία του.
Από την άλλη πλευρά, οι περιπλανητές (roamers) συνήθως αναφέρονται ως
προγραμματιζόμενα παιχνίδια τύπου Logo και βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην
προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Οι περιπλανητές είναι προγραμματιζόμενα
ρομπότ προκαθορισμένων και περιορισμένων δυνατοτήτων, των οποίων η κίνηση
προγραμματίζεται από τον χρήστη – μαθητή. Συχνά διαθέτουν τη δυνατότητα να
αφήνουν ίχνος κατά την μετακίνηση τους με τη βοήθεια μαρκαδόρων. Ο χρήστης
σχεδιάζει και καθορίζει το σύνολο των εντολών που εισάγονται στο ρομπότ, κατά
περίσταση, ακολουθώντας τις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού Logo που ευνοεί την
ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας, κατά την οποία τα παιδιά αναστοχάζονται σχετικά
με τις διαδικασίες σκέψης που έχουν ακολουθήσει. Έτσι, βελτιώνεται η ικανότητα
επίλυσης προβλήματος και προάγεται την ικανότητα χωρικού προσανατολισμού
(Clements & Sarama, 2002; Μισιρλή & Κόμης, 2012).
Οι

δραστηριότητες

που

υλοποιούνται

συνήθως

σε

τέτοια

συστήματα

περιλαμβάνουν: την έξοδο του περιπλανητή από λαβύρινθο που μπορεί να είναι
ζωγραφισμένος σε κάποιο χαλί ή/και να δημιουργείται από εμπόδια (π.χ. φελιζόλ),
μετακίνηση από σημείο σε σημείο, σχεδίαση σχημάτων, κ.α.
Εκτός από την ευκολία της χρήσης και της διαχείρισης οι περιπλανητές είναι
δημοφιλείς λόγω της συμβατότητας τους με το πρόγραμμα σπουδών και ειδικότερα με
τις έννοιες του προσανατολισμού (εμπρός, πίσω, δεξιά αριστερά), της απόστασης
(μακριά, κοντά) και της μέτρησης.
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Εικόνα 4: Το ρομπότ δαπέδου Bee-Bot

Ένα από τα πιο δημοφιλή προγραμματιζόμενα παιχνίδια είναι το Bee-Bot, ένα
ρομπότ – χελώνα, του οποίου ο έλεγχος βασίζεται στις αρχές προγραμματισμού της
γλώσσας Logo. Ο μαθητής μπορεί να προγραμματίσει μια διαδρομή με σκοπό το ρομπότ
να την ακολουθήσει σε ένα δάπεδο. Το Bee-Bot έχει το σχήμα και τα χρώματα της
μέλισσας.
Ο προγραμματισμός των κινήσεών του πραγματοποιείται μέσω ενός συνόλου
χρωματιστών πλήκτρων που βρίσκεται στο πάνω μέρος του. Τέσσερα πορτοκαλί
πλήκτρα εξυπηρετούν την εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση για προκαθορισμένη απόσταση
και την περιστροφή αριστερά ή δεξιά κατά 90 μοίρες. Το κεντρικό πλήκτρο GO
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εντολών του παιχνιδιού, ενώ τα δύο μπλε πλήκτρα
εξυπηρετούν δύο διαφορετικές λειτουργίες. Το ένα (CLEAR) χρησιμεύει για την
διαγραφή των εντολών από τη μνήμη, ενώ το δεύτερο (PAUSE) παρέχει τη δυνατότητα
στο χρήστη να διακόπτει για χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου την εκτέλεση των
εντολών.
Άλλο προγραμματιζόμενο παιχνίδι είναι το Classic Roamer, προϊόν της εταιρείας
Valiant, το οποίο επίσης βασίζεται στις ιδέες της Logo και χρησιμοποιείται σε πολλές
χώρες σε ευρύ πλήθος διδακτικών αντικειμένων.

Εικόνα 5: Το ρομπότ Classic-Roamer
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To Classic Roamer μπορεί να κινείται προς τα εμπρός και πίσω, να στρίβει
αριστερά και δεξιά, να περιμένει και να παράγει ήχους. Για κάθε μια από τις παραπάνω
λειτουργίες υπάρχει ένα αντίστοιχο πλήκτρο και μια σειρά από αριθμητικά πλήκτρα στην
κορυφή του ρομπότ. Η διαφορά με το Bee-Bot είναι πως ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
την εισαγωγή αριθμητικών παραμέτρων για τις εντολές κίνησης, δηλώνοντας την
απόσταση στην οποία θέλει να κινηθεί το ρομπότ ή τη γωνία κατά την οποία επιθυμεί να
περιστραφεί.
Άλλη σημαντική διαφορά με το Bee-Bot αποτελεί η υποστήριξη της δομής
επανάληψης και της διαδικασίας. Το Classic Roamer μπορεί να εκτελέσει έως και 99
επαναλήψεις ενός συνόλου εντολών με δυνατότητα εμφώλευσης. Αντίστοιχα, μπορεί να
προγραμματιστεί για 99 διαφορετικές διαδικασίες, όχι αναδρομικές, οι οποίες μπορούν
να καλούν άλλες διαδικασίες.

Εικόνα 6: Ο περιπλανητής Roamer-Too

Εξέλιξη του Classic Roamer αποτελεί το RoamerToo, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων
μαθητών. Μπορεί να βοηθήσει αρχάριους χρήστες με τα
βασικά, όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία και η
αριθμητική ή να βοηθήσει πιο προχωρημένους μαθητές
να γνωρίσουν περισσότερο σύνθετες έννοιες σε ποικίλα
γνωστικά αντικείμενα.
Το στοιχείο διαφοροποίησης σε σχέση με τον
προκάτοχό του αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για ένα
αρθρωτό σύστημα. Πάνω στη βασική του πλατφόρμα

Εικόνα 7: Roamer-Too:
Εναλλάξιμα στοιχεία ελέγχου

μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικά στοιχεία ελέγχου, δημιουργώντας έτσι ριζικά
διαφορετικά ρομπότ για χρήση σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών.
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1.4 Το Pro-Bot
Το Pro-Bot είναι ένα ρομπότ δαπέδου τύπου χελώνας και ανήκει στην κατηγορία
των περιπλανητών με αυξημένες δυνατότητες. Έχει τη μορφή ενός αγωνιστικού
αυτοκινήτου και παρέχει στους μαθητές μια συμμετοχική και χειροπιαστή εμπειρία
προγραμματισμού σε γλώσσα Logo και ρομποτικού ελέγχου. Οι εντολές εισάγονται στο
Pro-Bot μέσω ενός συνόλου πλήκτρων με βέλη και αριθμούς τοποθετημένων στην πλάτη
του. Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν μια διαδρομή και να πατήσουν τα αντίστοιχα
στοιχεία ελέγχου του πληκτρολογίου. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των εντολών, με
την πίεση του πλήκτρου GO το Pro-Bot ακολουθεί τη σχεδιασμένη διαδρομή.
Το Pro-Bot αποτελεί εξέλιξη του Bee-Bot και μπορεί να λειτουργεί όπως αυτό,
χρησιμοποιώντας μόνο τα βελάκια και το πλήκτρο GO. Κάθε κίνηση και περιστροφή
εκτελείται με βάση κάποιες προεπιλεγμένες τιμές. Ωστόσο, οι πιο προχωρημένοι χρήστες
μπορούν να αξιοποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας Logo και να συνδυάσουν τα βελάκια
με αριθμητικά νούμερα για μετακίνηση σε συγκεκριμένη απόσταση και περιστροφή για
συγκεκριμένες μοίρες. Η μετάβαση από τον ένα τρόπο λειτουργίας στον άλλο είναι
εύκολη για τους μαθητές όσο αναπτύσσονται οι δεξιότητές τους.

Εικόνα 8: Το ρομπότ δαπέδου Pro-Bot

36

Η ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων διευκολύνει τον επιτόπιο
προγραμματισμό. Καθώς πιέζονται τα πλήκτρα, στην οθόνη εμφανίζονται οι αντίστοιχες
εντολές της Logo. Όταν το Pro-Bot καλείται να διαβεί τη διαδρομή που έχει
προγραμματιστεί με την πίεση του πλήκτρου GO,

κάθε μια από τις εντολές της

αλληλουχίας επισημαίνεται στην οθόνη όταν αυτή εκτελείται. Τα προγράμματα μπορούν
να επεξεργασθούν και να τροποποιηθούν απευθείας στην οθόνη χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα πλήκτρα χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ νέου εισαγωγή ολόκληρου του
προγράμματος.
Το Pro-Bot μπορεί να κρατήσει ένα μαρκαδόρο στον ενσωματωμένο μηχανισμό
στο κέντρο του σώματός του, επιτρέποντας τη σχεδίαση της τροχιάς του καθώς κινείται,
όπως ακριβώς κάνει η χελώνα Logo στην οθόνη του υπολογιστή.
Επιπλέον, το Pro-Bot, εκτός από την εκτέλεση μιας αλληλουχίας εντολών ενός
προγράμματος, υποστηρίζει την αποθήκευση και εκτέλεση διαδικασιών οι οποίες
μπορούν να κληθούν από ένα πρόγραμμα. Σύνθετα έργα μπορούν να γίνουν απλά
αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας διαδικασίες και ενσωματώνοντάς τις σε ένα
μεγαλύτερο πρόγραμμα.
Τέλος, στο Pro-Bot έχουν ενσωματωθεί διάφοροι αισθητήρες με αποτέλεσμα αυτό
να αποκρίνεται διαφορετικά όταν μεταβάλλεται η κατάστασή τους.
Το Pro-Bot λειτουργεί με τρεις
μπαταρίες ΑΑ και στη συσκευασία του
συμπεριλαμβάνεται

ένα

εγχειρίδιο

με

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία και τη συντήρησή του, καθώς
και

διακοσμητικά

αυτοκόλλητα

για

προσαρμογή του ρομπότ στις προτιμήσεις
του χρήστη.
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Εικόνα 9: Το Pro-Bot στη συσκευασία του

1.4.1 Λειτουργίες
Το Pro-Bot έχει δύο διακόπτες, οι
οποίοι βρίσκονται στην κάτω πλευρά του
ρομπότ. Ο δεξιός είναι ο διακόπτης
λειτουργίας και πρέπει να είναι στη θέση
ON προκειμένου να λειτουργήσει το ProBot. Όταν ο διακόπτης λειτουργίας τίθεται

Εικόνα 10: Οι διακόπτες λειτουργίας και ήχου

στη θέση ON, οι προβολείς του ρομπότ αναβοσβήνουν μία φορά και η λέξη Main
εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή της οθόνης.
Ο αριστερός διακόπτης ελέγχει τη λειτουργία του ήχου και μπορεί να ρυθμιστεί
προαιρετικά στη θέση OFF ή ON. Με το διακόπτη ήχου ενεργοποιημένο, το Pro-Bot
παράγει ήχους κάθε φορά που πιέζεται ένα πλήκτρο και κορνάρει στο τέλος μιας σειράς
εντολών. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, το Pro-Bot δεν παράγει ήχους.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Pro-Bot περιλαμβάνει στην πλάτη του το
πληκτρολόγιο χειρισμού του που απαρτίζεται από:


τα πλήκτρα βέλους, ένα για κάθε κατεύθυνση (εμπρός, πίσω, αριστερά και δεξιά),



το πλήκτρο GO,



την οθόνη υγρών κρυστάλλων,



τα αριθμητικά πλήκτρα,

Εικόνα 11: Το πληκτρολόγιο χειρισμού του Pro-Bot
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τα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών και,



τα πλήκτρα πλοήγησης και μενού.

Τα πλήκτρα βέλους
Η κίνηση του Pro-Bot ελέγχεται από τα πλήκτρα βέλους. Μόλις ενεργοποιηθεί ο
διακόπτης λειτουργίας, ο χειρισμός του ρομπότ είναι εφικτός χρησιμοποιώντας μόνο τα
πλήκτρα βέλους. Με την πίεση των πλήκτρων Εμπρός
Δεξιά

ή Πίσω

και Αριστερά

ή

εισάγονται εντολές που καθοδηγούν το Pro-Bot να κινηθεί προς την κατεύθυνση

που επιθυμεί ο χρήστης.
Όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα πλήκτρα βέλους, το Pro-Bot κινείται προς
τα εμπρός ή πίσω σε βήματα των 25 εκατοστών και περιστρέφεται αριστερά ή δεξιά κατά
90 μοίρες.
Το πλήκτρο GO
Αφού εισαχθούν οι εντολές κίνησης μέσω των πλήκτρων βέλους, η επιλογή του
πλήκτρου GO έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση αυτών. Το Pro-Bot ακολουθεί τις
οδηγίες που έχουν εισαχθεί μέχρις ότου η σειρά των εντολών ολοκληρωθεί.
Αν το πλήκτρο GO πιεστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος, τότε
το Pro-Bot σταματάει την κίνησή του. Εκ νέου πίεση του πλήκτρου GO ξεκινά την
εκτέλεση του προγράμματος από την αρχή.

Εικόνα 12: Εντολές κίνησης στην οθόνη υγρών κρυστάλλων
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Οθόνη υγρών κρυστάλλων
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων βρίσκεται δεξιά του πληκτρολογίου χειρισμού. Κάθε
πίεση πλήκτρου βέλους μεταφράζεται στην αντίστοιχη εντολή της γλώσσας Logo και
εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με το παράδειγμα που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.
Η αντιστοίχιση πλήκτρων βέλους και εντολών της γλώσσας Logo γίνεται στην
αγγλική γλώσσα και είναι η ακόλουθη:
Εμπρός

Fd

Πίσω

Bk

Αριστερά

Lt

Δεξιά

Rt

Όταν το Pro-Bot καλείται να διαβεί τη διαδρομή που έχει προγραμματιστεί με την
πίεση του πλήκτρου GO, κάθε μια από τις εντολές της αλληλουχίας επισημαίνεται στην
οθόνη όταν αυτή εκτελείται.
Το Pro-Bot μπορεί να θυμάται μέχρι και 128 εντολές με αποτέλεσμα να μπορεί να
αναπτυχθεί μια αρκετά εκτεταμένη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει το ρομπότ. Η
οθόνη μπορεί να εμφανίσει έως και 16 γραμμές. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο τίτλος Main,
δείχνοντας ότι αυτό είναι το κύριο πρόγραμμα και έως 15 γραμμές εντολών. Εάν
πληκτρολογηθούν περισσότερες από 15 εντολές, η πρώτη εντολή στη λίστα κυλά προς
τα πάνω και εξαφανίζεται και η νέα εντολή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της λίστας. Αυτή
η διαδικασία συνεχίζεται καθώς εισάγονται περισσότερες εντολές, με την πρώτη εντολή
στη λίστα να εξαφανίζεται όταν η τελευταία εντολή που εισάγεται εμφανίζεται στο κάτω
μέρος της λίστας.
Αν και κάποιες από τις εντολές στο κεντρικό πρόγραμμα μπορεί να μην
εμφανίζονται στην οθόνη, παραμένουν ακόμα στη μνήμη του ρομπότ. Όταν πιεστεί το
πλήκτρο GO, το Pro-Bot ακολουθεί ολόκληρο το κύριο πρόγραμμα, αρχίζοντας από την
πρώτη εντολή, είτε αυτή εμφανίζεται ή όχι όταν το GO πιεστεί. Αν η πρώτη εντολή δεν
εμφανίζεται όταν το GO πιεστεί, το Pro-Bot αλλάζει την οθόνη για να επισημάνει την
πρώτη γραμμή του προγράμματος. Η επισήμανση κινείται σε κάθε γραμμή του
προγράμματος καθώς το Pro-Bot το εκτελεί. Αν το κύριο πρόγραμμα έχει πάνω από 15
γραμμές εντολών, η επάνω γραμμή κυλάει έξω από την οθόνη όταν εκτελείται η
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τελευταία ορατή εντολή. Η επόμενη γραμμή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και
επισημαίνεται, καθώς το Pro-Bot εκτελεί την εντολή αυτή.
Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου εκτελεστούν όλες οι εντολές στο
κύριο πρόγραμμα. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η οθόνη εμφανίζει τις 15 πρώτες γραμμές
του προγράμματος και η επισήμανση επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της λίστας.
Πλήκτρα πλοήγησης
Η οθόνη του Pro-Bot δεν εμφανίζει μόνο τις εντολές που έχουν δοθεί και τις
επισημαίνει όταν αυτές εκτελούνται, αλλά καθιστά απλή την αλλαγή μιας σειράς από
εντολές που έχουν ήδη εισαχθεί προκειμένου να βελτιωθεί το πρόγραμμα.
Τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω  και κάτω  στα δεξιά του πληκτρολογίου
χειρισμού του Pro-Bot

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση μιας

συγκεκριμένης εντολής.
Εισαγωγή και διαγραφή εντολών
Για να καταργηθεί μια εντολή από τη λίστα, πρέπει πρώτα αυτή να επιλεγεί με
χρήση των πλήκτρων πλοήγησης και μετά να διαγραφεί με το πλήκτρο Clear.
Για να εισαχθεί μια εντολή στο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να επισημανθεί η εντολή
πάνω από τη θέση στην οποία θα εισαχθεί η νέα εντολή. Τότε πιέζεται το πλήκτρο για τη
νέα εντολή και αυτή εισάγεται κάτω από την επισημασμένη εντολή.
Είναι δυνατή η διαγραφή του προγράμματος ανά
γραμμή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Clear και πατώντας
το μία φορά για κάθε γραμμή εντολών. Για την άμεση
διαγραφή του συνόλου του προγράμματος, πρέπει να

Clear
Back
Clr Main
Clr Proc
Clr All

κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο Clear για 3 δευτερόλεπτα
και στη συνέχεια, με χρήση των πλήκτρων πλοήγησης,
πρέπει να επισημανθεί η επιλογή Clr Main. Στη συνέχεια, πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο
Menu για να διαγραφεί ολόκληρο το κύριο πρόγραμμα. Η κύρια οθόνη και η κύρια μνήμη
προγράμματος του Pro-Bot είναι πλέον κενές και έτοιμες για μια νέα σειρά από εντολές.
Αριθμητικά πλήκτρα
Το Pro-Bot έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί πιο διαφοροποιημένες και αναλυτικές
διαδρομές, δεδομένου ότι επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει επακριβώς την
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απόσταση στην οποία θα κινηθεί για κάθε εντολή Εμπρός (Fd) ή Πίσω (Bd) και τον
αριθμό των μοιρών κατά τις οποίες περιστρέφεται με κάθε εντολή Αριστερά (Lt) ή Δεξιά
(Rt).
Για να γίνει αυτό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα
αριθμητικά πλήκτρα για να εισαχθεί η απόσταση ή ο
αριθμός των μοιρών μετά το πάτημα του αντίστοιχου

Main
Fd50
Rt45
Fd50

πλήκτρου βέλους. Αφού πατηθεί το πλήκτρο για την εντολή
Εμπρός ή Πίσω, ο αριθμός που εισάγεται λέει στο Pro-Bot
πόσα εκατοστά θα μετακινηθεί. Αντίστοιχα, αφού πατηθεί
το αριστερό ή δεξί βέλος, ο αριθμός που εισάγεται λέει Pro-Bot πόσες μοίρες θα
περιστραφεί.
Αν δεν πατηθεί κανείς αριθμός τότε το ProBot εφαρμόζει τις προκαθορισμένες
τιμές για τη μετακίνηση και την περιστροφή (25 εκατοστά και 90 μοίρες αντιστοίχως).
Με αυτόν τον τρόπο οι αρχάριοι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις απλές εκδοχές
των εντολών χωρίς να δυσκολεύονται με τις παραμέτρους τους.
Μενού Ειδικών Εντολών
Οι εντολές για τον έλεγχο των φώτων και των ήχων
του Pro-Bot γίνεται μέσω του μενού Ειδικών Εντολών. Για
την πρόσβαση στο μενού, πρέπει να πιεστεί και να κρατηθεί
πατημένο το πλήκτρο Menu για δύο δευτερόλεπτα. Τότε
εμφανίζεται το μενού Ειδικών Εντολών.
Οι Ειδικές Εντολές μπορούν να συμπεριληφθούν είτε
στο κύριο πρόγραμμα ή μέσα σε μια διαδικασία. Για να
εισαχθεί μια ειδική εντολή πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί

Main
Back
Light On
Light Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Sound 4
Sound 5
Sound 6
Sound 7
Pen Up
Pen Down

το μενού ειδικών εντολών, όπως περιγράφηκε παραπάνω,
από τη γραμμή στην οποία επιθυμεί ο χρήστης να εισάγει
την εντολή αυτή. Στη συνέχεια, με τα πλήκτρα πλοήγησης επισημαίνεται η επιθυμητή
εντολή και επιλέγεται με το πλήκτρο Menu.
Οι Ειδικές Εντολές που είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο μενού είναι οι ακόλουθες:
Light On

ενεργοποίηση προβολέων

Light Off

απενεργοποίηση προβολέων
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Sound 1

ήχος ενεργοποίησης

Sound 2

ήχος πίεσης πλήκτρου

Sound 3

ήχος κόρνας

Sound 4

ήχος μεταφοράς δεδομένων

Sound 5

ήχος ολοκλήρωσης μεταφοράς δεδομένων

Sound 6

ήχος σφάλματος

Sound 7

ήχος μετάβασης σε αναμονή

Pen Up

καμία επίδραση

Pen Down

καμία επίδραση

Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών
Τα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών βοηθούν στην υλοποίηση άλλων ενεργειών του
ρομπότ. Αυτές περιλαμβάνουν την αναμονή – παύση, τη δομή επανάληψης και τις
διαδικασίες.
Το Pro-Bot επιτρέπει την επανάληψη μιας σειράς από
εντολές, με την ενσωματωμένη δομή επανάληψης. Με τον
τρόπο αυτό αποφεύγεται η ανάγκη για εισαγωγή μεγάλων
συνόλων εντολών, ειδικά όταν αυτό το σύνολο πρέπει να
εκτελεστεί πολλές φορές από το ρομπότ.
Υπάρχουν

τέσσερα

βήματα

που

πρέπει

να

Εικόνα 13: Πλήκτρα ειδικών
λειτουργιών

υλοποιηθούν προκειμένου το Pro-Bot να επαναλάβει μια σειρά από εντολές:
1.

Σήμανση έναρξης της δομής επανάληψης με πίεση του πλήκτρου Rpt[

2.

Εισαγωγή του πλήθος των επαναλήψεων πιέζοντας τα αντίστοιχα αριθμητικά
πλήκτρα.

3.

Εισαγωγή μιας σειράς από εντολές που πρέπει να επαναλάβει το ρομπότ.

4.

Σήμανση του τέλους της δομής επανάληψης με πίεση του πλήκτρου ].

Η τρέχουσα εντολή που εκτελείται από το Pro-Bot επισημαίνεται στην οθόνη. Σε
μια δομή επανάληψης, η επισήμανση μετακινείται πάνω στις εντολές αρχίζοντας με την
πρώτη που ακολουθεί μετά το σύμβολο ]. Όταν τερματίζει με την τελευταία εντολή της
λίστας, αμέσως πριν το ], η επισήμανση επανέρχεται στην πρώτη εντολή αυτής της
λίστας. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες και ο αριθμός των
επαναλήψεων που έχουν οριστεί στη δομή επανάληψης.
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Αναφορά στα πλήκτρα που αφορούν την αναμονή και τις διαδικασίες γίνεται στην
επόμενη ενότητα.
1.4.2 Έμφαση στις διαδικασίες
Το κύριο πρόγραμμα του Pro-Bot αποτελείται από μια σειρά από εντολές τις οποίες
το ρομπότ εκτελεί μόλις πατηθεί το πλήκτρο GO. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το ProBot, το πιο πρόσφατο πρόγραμμα εμφανίζεται στην οθόνη.
Ωστόσο, πολλές φορές είναι χρήσιμο το ρομπότ να μπορεί να θυμάται μια σειρά
από εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά κύρια προγράμματα.
Αυτό γίνεται δημιουργώντας διαδικασίες, δηλαδή προγράμματα που αποθηκεύονται στη
μνήμη του Pro-Bot. Η σειρά των εντολών που υπάρχουν σε μια διαδικασία εκτελείται
όταν η διαδικασία αυτή κληθεί μέσα από το κύριο πρόγραμμα.
Ένα κύριο πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί απλά καλώντας διαδικασίες. Ένα κύριο
πρόγραμμα μπορεί να περιέχει έως και 128 εντολές. Μια μεμονωμένη διαδικασία μπορεί
να περιέχει και αυτή 128 εντολές. Η κλήση μιας διαδικασίας μέσα από ένα κύριο
πρόγραμμα αποτελείται από μόνο μια εντολή, αλλά το Pro-Bot θα εκτελέσει όλες τις
εντολές της διαδικασίας πριν επιστρέψει στην επόμενη γραμμή του κύριου
προγράμματος. Η χρήση διαδικασιών επιτρέπει την επέκταση του πλήθους των εντολών
που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα πρόγραμμα του Pro-Bot.
Ονοματολογία διαδικασιών
Το Pro-Bot μπορεί να θυμάται το όνομα και τον ορισμό έως και 32 διαδικασιών.
Κάθε μια από τις διαδικασίες προσδιορίζεται από τη λέξη Proc (για την διαδικασία) και
ακολουθείται από τον αριθμό της. Για παράδειγμα, Proc1 είναι η πρώτη διαδικασία στη
λίστα μενού, Proc2 η δεύτερη και ούτω καθεξής μέχρι την Proc32.
Ορισμός διαδικασιών
Για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες διαδικασίες, πρέπει
να πιεστεί το πλήκτρο Menu, να επισημανθεί η επιλογή New
Proc και να επιλεγεί με πίεση του πλήκτρου Menu.
Ακολούθως, εμφανίζεται η λίστα με τα ονόματα των

Menu
Back
New Proc
Edt Proc
Config
Sensors
Clear

διαδικασιών. Η πρώτη γραμμή στη λίστα είναι η New Proc,
υποδεικνύοντας ότι Pro-Bot είναι έτοιμο για την εισαγωγή
μιας νέας διαδικασίας. Η δεύτερη γραμμή στη λίστα είναι Back. Με επισήμανση του Back
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και επιλογή του με το πλήκτρο Menu γίνεται μετακίνηση ενός επιπέδου πάνω στο
σύστημα μενού.
Η οθόνη του Pro-Bot εμφανίζει έως και 16 γραμμές
ταυτόχρονα. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερες διαδικασίες
από όσες μπορούν να εμφανιστούν την ίδια στιγμή. Η
πλοήγηση και επισήμανση μιας διαδικασίας γίνεται με τα
πλήκτρα πλοήγησης. Όταν είναι επισημασμένη η τελευταία
διαδικασία και γίνει κύλιση προς τα κάτω, εμφανίζεται η
επόμενη γραμμή ενώ η πρώτη γραμμή κυλά προς τα πάνω
και έξω από την οθόνη.
Ο τίτλος της New Proc και η επιλογή Back είναι
μονίμως ορατά στο πάνω μέρος της οθόνης και μένουν

New Proc
Back
Proc1
Proc2
Proc3
Proc4
Proc5
Proc6
Proc7
Proc8
Proc9
Proc10
Proc11
Proc12
Proc13
Proc14

σταθερά όταν γίνεται μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω σε ολόκληρη τη λίστα των διαδικασιών.
Αφού επιλεγεί το όνομα μιας διαδικασίας, γίνεται ο ορισμός της εισάγοντας τις
εντολές που απαιτούνται μέσω του πληκτρολογίου χειρισμού. Μόλις ολοκληρωθεί η
εισαγωγή των εντολών, η διαδικασία μπορεί να αποθηκευτεί πιέζοντας το πλήκτρο Menu.
Κλήση διαδικασιών
Η κλήση μιας διαδικασίας γίνεται απλά πιέζοντας το πλήκτρο Proc και τον αριθμό
που περιλαμβάνεται στο όνομα αυτής. Όταν στο Pro-Bot πραγματοποιείται κλήση μιας
διαδικασίας, οι εντολές του κύριου προγράμματος που βρίσκονται στην οθόνη
αντικαθίστανται από τις εντολές που περιέχονται στη διαδικασία. Ο τίτλος της οθόνης
αλλάζει από Main στο όνομα της εκάστοτε διαδικασίας που εκτελείται. Καθώς το ProBot εκτελεί τις εντολές μιας διαδικασίας, στην οθόνη επισημαίνεται η εντολή που
εκτελείται κάθε φορά. Όταν η διαδικασία ολοκληρώνεται, ο έλεγχος επιστρέφει στο
κύριο πρόγραμμα το οποίο εμφανίζεται και πάλι στην οθόνη, επισημαίνοντας την εντολή
του κύριου προγράμματος που εκτελείται εκείνη τη στιγμή.
Επεξεργασία διαδικασιών
Όπως και στο κύριο πρόγραμμα, επεξεργασία μπορούν να υποστούν και οι
διαδικασίες στο Pro-Bot. Ο τρόπος επεξεργασίας είναι παρόμοιος με εκείνον του κύριου
προγράμματος, μόνο που πρώτα θα πρέπει να γίνει μετάβαση σε κατάσταση
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επεξεργασίας και να επιλεγεί η προς επεξεργασία διαδικασία. Αυτό γίνεται πατώντας το
πλήκτρο Menu και επισημαίνοντας την επιλογή EdtProc. Στη συνέχεια, με εκ νέου πίεση
του πλήκτρου Menu επιλέγεται η λειτουργία επεξεργασίας διαδικασίας.
Στη λίστα με τα ονόματα των διαδικασιών που εμφανίζεται επισημαίνεται το όνομα
της προς επεξεργασία διαδικασίας και επιλέγεται με πίεση του πλήκτρου Menu.
Ειδικές διαδικασίες
Το Pro-Bot διαθέτει αισθητήρες αφής, φωτός και ήχου, καθώς και πέντε
εξειδικευμένες διαδικασίες που αντιστοιχούν στις εισόδους των αισθητήρων αυτών. Οι
διαδικασίες αυτές είναι:
33 FRONT
34 REAR
35 DARK
36 LIGHT
37 SOUND
Οι εντολές σε κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες εκτελούνται όταν ικανοποιείται
η προϋπόθεση της αντίστοιχης κατάστασης κάθε αισθητήρα. Τότε, το κύριο πρόγραμμα
διακόπτεται για να εκτελεστούν οι εντολές της αντίστοιχης διαδικασίας. Εάν δεν
υπάρχουν εντολές στην διαδικασία που αντιστοιχεί σε κάποιο αισθητήρα, το Pro-Bot δεν
αποκρίνεται στις μεταβολές της κατάστασης αυτού.
Οι διαδικασίες 33 FRONT και 34 REAR αντιστοιχούν στους αισθητήρες αφής που
βρίσκονται στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα του Pro-Bot αντίστοιχα. Οι διαδικασίες
35 DARK και 36 LIGHT εκτελούνται ανάλογα με τις συνθήκες φωτός που ανιχνεύει ο
αισθητήρας φωτός στο κέντρο του μπροστινού καπό, ενώ η διαδικασία 37 SOUND
αντιστοιχεί στον αισθητήρα ήχου στο κάτω μέρος του Pro-Bot.
Οι ειδικές διαδικασίες μπορούν να οριστούν και τροποποιηθούν με τον ίδιο τρόπο
που περιγράφηκε προηγουμένως για τις διαδικασίες.
Οι αισθητήρες του Pro-Bot μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν,
αλλά προκειμένου το ρομπότ να αποκρίνεται στις μεταβολές της κατάστασης αυτών, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι. Οι αισθητήρες είναι απενεργοποιημένοι από
προεπιλογή, αλλά διατηρούν την κατάσταση τους όταν αυτή οριστεί. Τέλος, η
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απενεργοποίηση των αισθητήρων όταν η λειτουργία τους δεν είναι απαραίτητη έχει
σημαντικά οφέλη για τη διάρκεια των μπαταριών.
Αισθητήρες αφής
Το Pro-Bot διαθέτει αισθητήρες αφής που ενεργοποιούνται όταν ο εμπρός ή ο πίσω
προφυλακτήρας πιεστεί. Όταν οι αισθητήρες αφής είναι ενεργοποιημένοι και ένας από
τους προφυλακτήρες πιεστεί, το Pro-Bot διακόπτει το κύριο πρόγραμμα για να εκτελέσει
τις εντολές της διαδικασίας που αντιστοιχεί στον εμπρός ή τον πίσω προφυλακτήρα
αντίστοιχα.

Εικόνα 14: Οι αισθητήρες αφής ενεργοποιούνται όταν πιεστούν οι προφυλακτήρες

Αισθητήρας ήχου
Το Pro-Bot περιλαμβάνει έναν αισθητήρα που ανιχνεύει σύντομους ευκρινείς
ήχους, όπως ένα χειροκρότημα, μια μικρή κραυγή ή κάποιο άλλο δυνατό ήχο. Το ProBot ακούει ήχους μόνο όταν οι κινητήρες δεν λειτουργούν για να μην ενεργοποιεί τον
αισθητήρα ο ήχος των κινητήρων. Το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί να αποκρίνεται
σε ήχους όταν ένα κύριο πρόγραμμα εκτελείται αλλά οι κινητήρες δεν είναι ενεργοί. Αυτό
γίνεται εισάγοντας παύσεις σε ένα κύριο πρόγραμμα μέσω το ειδικού πλήκτρου Pause.
Η χρονική διάρκεια της παύσης είναι προκαθορισμένη στο ένα δευτερόλεπτο, αλλά
μπορεί να οριστεί διαφορετικά πιέζοντας το πλήκτρο Pause και στη συνέχεια την
επιθυμητή διάρκεια σε δευτερόλεπτα μέσω των αριθμητικών πλήκτρων.
Αισθητήρας φωτός
Το Pro-Bot διαθέτει έναν αισθητήρα φωτός που βρίσκεται στο εμπρός καπό και
μπορεί να αισθανθεί μεταβολές στον περιβάλλοντα φωτισμό. Με τον τρόπο αυτό το ProBot μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα όταν περνά μέσα
από ένα σκοτεινό τούνελ ή όταν τα φώτα του δωματίου κλείνουν και ανάβουν ξανά.
Οι δύο επιμέρους διαδικασίες που προορίζονται για τον καθορισμό του τρόπου με
τον οποίο το Pro-Bot ανταποκρίνεται στις αλλαγές ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι είναι
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η 35 DARK, που περιέχει εντολές που εκτελούνται όταν ο περιβάλλον φωτισμός
ελαττώνεται και η 36 LIGHT, η οποία περιέχει εντολές που εκτελείται όταν αλλάζει ο
φωτισμός του χώρου αυξάνεται.
Σχεδίαση
Το Pro-Bot είναι εξοπλισμένο με ένα
μηχανισμό συγκράτησης μαρκαδόρου που του
επιτρέπει να ζωγραφίζει καθώς κινείται. Η τροχιά
που διαγράφεται καθώς το ρομπότ ακολουθεί την
προγραμματισμένη

διαδρομή

επιτρέπει

την

ανάλυση του προγράμματος και την εξαγωγή
αποφάσεων σχετικά με διορθώσεις ή βελτιώσεις
αυτού.
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Εικόνα 15: Το Pro-Bot ζωγραφίζει

2.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η

διδακτική

προσέγγιση

που

ακολουθείται

στη

διδασκαλία

των

προγραμματιστικών εννοιών και δομών αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες για την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η
επικρατούσα άποψη, που επιβεβαιώνεται από σχετικές έρευνες, είναι ότι η κλασσική
διδακτική

προσέγγιση

που

ακολουθείται

στη

διδασκαλία

των

μαθημάτων

προγραμματισμού ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι μαθητές (Brusilovski et.al., 1997).
Για μια μεγάλη περίοδο η διδασκαλία του προγραμματισμού ήταν συνδεμένη με τη
διδασκαλία μιας γλώσσας προγραμματισμού. Στο πλαίσιο μιας εποικοδομιστικής
προσέγγισης της διδασκαλίας του προγραμματισμού, το ζητούμενο δεν είναι η
διδασκαλία του προγραμματισμού, αλλά η βοήθεια που πρέπει να δοθεί στους μαθητές
ώστε να οικοδομήσουν τα απαραίτητα νοητικά πλαίσια για να εξασκήσουν
προγραμματιστικές δραστηριότητες ( Κόμης, 2005).
Με τον εκπαιδευτικό στο ρόλο του διευκολυντή, το ενδιαφέρον, από διδακτικής
άποψης, πλέον, εστιάζεται περισσότερο στις μορφές συλλογισμού που χρησιμοποιούν οι
αρχάριοι και οι έμπειροι προγραμματιστές και στις μεθόδους εργασίας που
χρησιμοποιούν για τη σύλληψη, σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων. Στο πλαίσιο
αυτό, ο προγραμματισμός μελετάται, τόσο από τους ψυχολόγους, όσο και από τους
επιστήμονες της διδακτικής, ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπερικλείει το
σχεδιασμό της συμπεριφοράς του υπολογιστή με στόχο να υποβοηθά - και κάποιες φορές
να υποκαθιστά - τους ανθρώπους σε νοητικές εργασίες (Κόμης 2001).
O προγραμματισμός αφορά μια δεξιότητα (competence) με ιδιαίτερο πεδίο
εφαρμογής, με την οποία καμιά άλλη δεξιότητα πριν από την έλευση της πληροφορικής
δεν μπορεί να συγκριθεί. Η δεξιότητα αυτή έχει σαφή παιδαγωγική διάσταση κυρίως
όσον αφορά τις διαδικασίες ανάλυσης προβλημάτων ή καταστάσεων, που προηγούνται
της συγγραφής του προγράμματος, και σε μεγάλο βαθμό είναι μια στρατηγική που ευνοεί
την ανάπτυξη λογικής σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση του σχεδιασμού δράσεων
και στη συνέχεια η υλοποίησή τους (μέσω μιας μηχανής) συνιστά μια νοητική δεξιότητα
υψηλού επιπέδου που εντάσσεται στη λογική της επίλυσης προβλημάτων (Κόμης, 2001).
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2.1 Η έννοια της διαδικασίας
Οι διαδικασίες ήταν από τους πρώτους τύπους αφαίρεσης που παρουσιάστηκαν
στις γλώσσες προγραμματισμού. Η αφαίρεση με χρήση διαδικασιών (procedural
abstraction) είναι μια αντιστοίχιση ενός συνόλου εισόδων σε ένα σύνολο εξόδων, που
μπορεί να περιγραφεί φορμαλιστικά. Η περιγραφή, ενώ δείχνει πώς σχετίζονται οι
είσοδοι με τις εξόδους, δεν αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι έξοδοι.
Η έννοια της διαδικασίας σε μια γλώσσα προγραμματισμού θεωρείται ως μια
αφαίρεση, γιατί επιτρέπει στο χρήστη να εστιάσει την προσοχή του σε αυτό που γίνεται
(στο σημείο της κλήσης) και όχι στον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται. Η ανάπτυξη
διαδικασιών δε γίνεται μόνο για λογικούς ή αισθητικούς λόγους, αλλά και γιατί η
διάσταση του νοητικού πεδίου του προγραμματιστή (ή αυτού που αναλύει το πρόβλημα)
οδηγεί στην κατάτμηση του προβλήματος σε μικρές ανεξάρτητες ενότητες που μπορούν
να υλοποιηθούν χωριστά (Κόμης, 2005).
2.1.1 Ορισμός
Μια διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: όνομα, λίστα αναγνωριστικών
(παράμετροι), σώμα και περιβάλλον.
procedure ONOMA (λίστα παραμέτρων)
δηλώσεις
σώμα
end ONOMA
Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη διαδικασιών: οι υπορουτίνες (subroutines) και οι
συναρτήσεις (functions). Η υπορουτίνα είναι μια διαδικασία που εκπληρώνει το έργο της
είτε εκχωρώντας τα αποτελέσματά της σε μια ή περισσότερες από τις παραμέτρους της
είτε αλλάζοντας το περιβάλλον της είτε και τα δύο. Η συνάρτηση είναι μια διαδικασία
που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι επιστρέφει μια τιμή.
Η Logo συνιστά ένα ανοικτό, εξελίξιμο προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο
βασικό ρόλο παίζει η έννοια της διαδικασίας. Εκτός από τις εντολές της, ο μαθητής
δημιουργεί εύκολα νέες εντολές (τις διαδικασίες) σύμφωνα με τις ανάγκες του
προβλήματος που επιλύει.
Στη Logo μια διαδικασία ορίζεται με τη λέξη ΓΙΑ και το όνομά της, π.χ. ΓΙΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. Η έννοια της διαδικασίας στη Logo σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας
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της ανθρώπινης σκέψης: είναι ένα τμήμα προγράμματος που παράγει κάποιο
αποτέλεσμα.
Παράδειγμα διαδικασίας σε Logo
Ένα παράδειγμα ορισμού μιας διαδικασίας στη γλώσσα Logo, η οποία
κατασκευάζει ένα τρίγωνο πλευράς 100, παρουσιάζεται στη συνέχεια:
ΓΙΑ τρίγωνο
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 3 [ΜΠ 100 ΔΕ 120]
ΤΕΛΟΣ
Παράδειγμα διαδικασίας στο Pro-Bot
Στο Pro-Bot ο ορισμός μιας διαδικασίας είναι περισσότερο απλοποιημένος. Το
περιβάλλον δεν επιτρέπει τη χρήση ονόματος για μια διαδικασία πέρα από τα
προκαθορισμένα ονόματα. Επιπλέον, δεν προβλέπεται η χρήση παραμέτρων.
Για να γίνει ορισμός μιας νέας διαδικασίας ή
επεξεργασία μιας ήδη ορισμένης, πρέπει να πιεστεί το
πλήκτρο Menu και ακολούθως να επισημανθεί με τα
πλήκτρα πλοήγησης η επιλογή New Proc ή Edt Proc
αντιστοίχως. Η επιλογή καταχωρίζεται με πίεση του

Menu
Back
New Proc
Edt Proc
Config
Sensors
Clear

πλήκτρου Menu. Η αναζήτηση της επιθυμητής διαδικασίας
γίνεται με τα πλήκτρα πλοήγησης και η επιλογή της με το πλήκτρο Menu. Όπως έχει
αναφερθεί, υπάρχουν 32 διαθέσιμες διαδικασίες και άλλες πέντε που καλούνται με τη
μεταβολή της κατάστασης των αισθητήρων.
Αφού επιλεγεί η επιθυμητή διαδικασία, στην πρώτη
γραμμή της οθόνης εμφανίζεται το όνομα της και στη
συνέχεια προβάλλονται οι εντολές που διαθέτει, εάν η
διαδικασία έχει ήδη οριστεί. Αν η διαδικασία ορίζεται για

Proc1
Rpt3[
Fd100
Rt120
]

πρώτη φορά, ο χώρος κάτω από το όνομά της είναι κενός.
Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή ή επεξεργασία των εντολών που περιέχονται στη
διαδικασία, με πίεση του πλήκτρου Menu, η διαδικασία αποθηκεύεται.
Στο παράδειγμα φαίνεται ο αντίστοιχος ορισμός της διαδικασίας Proc1 για την
κατασκευή ενός τριγώνου πλευράς 100.

51

2.1.2 Πότε χρησιμοποιούνται
Στο Σχολικό Βιβλίο του Γυμνασίου οι διαδικασίες ορίζονται σαν «ομαδοποίηση
εντολών», ενώ στο Λύκειο δίνεται το παράδειγμα του τμηματικού προγραμματισμού
όπου ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπισθούν σύνθετα προβλήματα και να γραφούν
τα αντίστοιχα προγράμματα, αποτελεί η τεχνική της ιεραρχικής σχεδίασης και επίλυσης,
γνωστή και ως διαδικασία σχεδιασμού από επάνω προς τα κάτω. Η τεχνική αυτή
περιλαμβάνει τον καθορισμό των βασικών λειτουργιών ενός προγράμματος, σε ανώτερο
επίπεδο, και στη συνέχεια τη διάσπαση των λειτουργιών αυτών σε όλο και μικρότερες
λειτουργίες, μέχρι το τελευταίο επίπεδο όπου οι λειτουργίες είναι πολύ απλές, ώστε να
επιλυθούν εύκολα.
Με άλλα λόγια, κάθε πρόβλημα διαιρείται σε μικρότερα επιμέρους προβλήματα
και κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα διαιρείται σε ακόμα απλούστερα και μικρότερα.
Στο τέλος, τα επί μέρους υποπροβλήματα είναι αρκετά απλά, ώστε οι αντίστοιχοι
αλγόριθμοι και τα αντίστοιχα τμήματα προγράμματος να μπορούν να σχεδιασθούν και
να γραφούν εύκολα. Ο τελικός αλγόριθμος του προβλήματος ανάγεται σε πολλούς
απλούστερους επί μέρους αλγόριθμους και το τελικό πρόγραμμα σε πολλά απλούστερα
τμήματα προγράμματος.
Μετά την ανάλυση του προβλήματος σε αντίστοιχα υποπροβλήματα, κάθε
υποπρόβλημα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα, που γράφεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα
τμήματα του προγράμματος.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η διαδικασία είναι ένα τμήμα προγράμματος. Η
απόφαση αν θα παραμείνει τμήμα του προγράμματος ή αν θα κωδικοποιηθεί ως
διαδικασία εξαρτάται από το αν αυτό διευκολύνει στην όλη κατανόηση και υλοποίηση
του προγράμματος. Μια διαδικασία, λοιπόν, επιτρέπει την οργάνωση των εντολών ενός
προγράμματος που εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία σε μια ενότητα.
Συνεπώς, ο δομημένος προγραμματισμός βοηθάει την ευκολότερη συγγραφή
πολύπλοκων προγραμμάτων. Με τον δομημένο προγραμματισμό γίνεται πιο εύκολη και
ταχύτερη η διαχείριση, η συντήρηση και η αποσφαλμάτωση, καθώς βασίζεται σε
μεγαλύτερες, πολυπλοκότερες και περιεκτικότερες μονάδες, όπως οι διαδικασίες, αντί
για μεμονωμένες εντολές.
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2.2 Η διδασκαλία των διαδικασιών
Η διδασκαλία του προγραμματισμού στην ελληνική εκπαίδευση έχει αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών και ένας σημαντικός αριθμός σχετικών
εργασιών έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Στην πλειονότητά τους, οι εργασίες
αυτές περιγράφουν μελέτες που έχουν διεξαχθεί με μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, όπου, ιδιαίτερα στο λύκειο, διδάσκονται πιο συστηματικά οι βασικές
έννοιες του διαδικαστικού προγραμματισμού.
Οι μελέτες γενικότερα επικεντρώνονται σε μία ή περισσότερες θεματικές περιοχές
που έχουν σχέση με τις προγραμματιστικές έννοιες και δομές, όπως η έννοια της
μεταβλητής (Τζιμογιάννης κ.α., 2005; Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2005),
εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις για τις δομές επιλογής και επανάληψης (Γλέζου
κ.α., 2005) και, γενικότερα, για την εισαγωγή στον προγραμματισμό (Μπέλλου &
Μικρόπουλος, 2005) ή ασχολούνται με σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,
μικρόκοσμους και μαθησιακά περιβάλλοντα για την εισαγωγή στον προγραμματισμό
(Γόγουλου κ.α., 2008; Καγκάνη κ.α., 2006; Ξυνόγαλος, 2003).
Αντίστοιχα, οι εργασίες που αφορούν τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών
και δομών σε μαθητές του δημοτικού επικεντρώνονται, πέρα από τα εισαγωγικά θέματα,
περισσότερο στις βασικές δομές προγραμματισμού, όπως είναι η δομή ακολουθίας, η
δομή επιλογής και επανάληψης και η έννοια της μεταβλητής (Ατματζίδου κ.α., 2008;
Τσοβόλας & Κόμης, 2006; Κολοκοτρώνης & Μπαράς, 2014).
Με τη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας ασχολούνται σαφώς λιγότερες
έρευνες. Κάποιες παρουσιάζουν προτάσεις διδασκαλίας για την εισαγωγή αρχάριων
προγραμματιστών στην έννοια της διαδικασίας, αξιοποιώντας διδακτικές προσεγγίσεις
όπως η διερεύνηση και το μαύρο κουτί, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ενός
ανομοιογενούς κοινού μαθητών γυμνασίου (Παπανικολάου κ.α., 2006). Η εφαρμογή μιας
τέτοιας πρότασης σε πραγματικές συνθήκες τάξης, αναδεικνύει τη σημαντικότητα της
χρήσης μιας ποικιλίας προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ τα
αποτελέσματα της εφαρμογής δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των μαθητών κατάφεραν
να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη δραστηριότητα που ανέλαβαν και να κατανοήσουν την
έννοια της διαδικασίας.
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Οι Κάππας κ.α. (2002) επιχειρούν τη δημιουργία ενός εργαλείου ΤΠΕ με σκοπό οι
μαθητές να κατανοήσουν τη χρήση των διαδικασιών σ΄ ένα πρόγραμμα, με την βοήθεια
οπτικοποιημένης διαγραμματικής αναπαράστασης. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μια
οπτικοποίηση του τρόπου δημιουργίας, ενσωμάτωσης και εκτέλεσης μιας διαδικασίας,
σε ελεγχόμενο περιβάλλον έτσι ώστε ο μαθητής να διερευνά την έννοια και τη λειτουργία
μιας διαδικασίας μέσω της θεωρίας και ενός συνόλου υποδειγματικών ασκήσεων.
Ο Ξυνόγαλος (2010) παρουσιάζει μια διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία της
έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές Γυμνασίου, η οποία αξιοποιεί ένα μαθησιακό
περιβάλλον που βασίζεται στον μικρόκοσμο του ρομπότ Karel και μια σειρά
δραστηριοτήτων που ενσωματώνονται στο ίδιο το περιβάλλον. Η αξιολόγηση των
γνώσεων των μαθητών δείχνει ότι τα ιδιαίτερα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος και οι δραστηριότητες που ενσωματώνονται στο
μαθησιακό περιβάλλον καθιστούν δυνατή τη διδασκαλία ακόμα και προγραμματιστικών
εννοιών που θεωρούνται δύσκολες για μαθητές Γυμνασίου, όπως η έννοια της
διαδικασίας.
Οι έρευνες οι οποίες ασχολούνται με τη διδακτική της έννοιας της διαδικασίας στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελάχιστες. Μόνο οι Τσαγγοπούλου & Φαχαντίδης (2012),
στην προσπάθειά τους να εξετάσουν θέματα που αφορούν τη στοχοθεσία του μαθήματος
Πληροφορικής και, πιο συγκεκριμένα, της ενότητας Προγραμματίζω και Ελέγχω,
ερευνούν το βαθμό στον οποίο κατακτώνται οι στόχοι, τις δυσκολίες και τις εναλλακτικές
ιδέες των μαθητών και το βαθμό στον οποίο προετοιμάζονται για το μάθημα του
προγραμματισμού του Γυμνασίου, σε ένα πλαίσιο σπειροειδούς μάθησης. Στα ευρήματά
τους συγκαταλέγεται το συμπέρασμα, ότι η σύνταξη μιας απλής, μη παραμετρικής
διαδικασίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro δε φαίνεται να είναι
δύσκολη για το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μαθητών, ενώ παρανοήσεις
δημιουργούνται στους μαθητές κατά την κλήση τόσο των παραμετρικών όσο και των μη
- παραμετρικών διαδικασιών.
Όσον αφορά τη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές δημοτικού με
ταυτόχρονη αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στον ελληνικό χώρο, η αδυναμία
εντοπισμού αντίστοιχων εργασιών στη βιβλιογραφία ώθησε τον ερευνητή να προχωρήσει
στην παρούσα έρευνα.
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3.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Σκοπός της έρευνας – ερευνητικά ερωτήματα
Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια πρόταση διδασκαλίας της
έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού. Η προτεινόμενη
διδακτική παρέμβαση αξιοποιεί το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Pro-Bot και
προσπαθεί να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι μαθητές κατανοούν και εμπεδώνουν
την έννοια της διαδικασίας στον προγραμματισμό και να ανιχνεύσει τυχόν διδακτικά
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία της.
Τα ερευνητικά ερωτήματα μοιραία στρέφονται γύρω από την έννοια της
διαδικασίας και την κατανόησής της από τους μαθητές – αρχάριους προγραμματιστές.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά εξετάζεται αν οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μια
διαδικασία και να διακρίνουν την αναγκαιότητα που οδηγεί στη χρησιμοποίησή της.
Δεδομένου ότι μια διαδικασία αποτελείται από κάποια δομικά στοιχεία, ερευνάται
ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά, όπως είναι το όνομα και το
σώμα μιας διαδικασίας, καθώς και αν κατανοούν τη συμβολή τους στη δημιουργία και
χρήση μιας διαδικασίας.
Άλλο ερευνητικό ερώτημα αφορά στον βαθμό κατανόησης από την πλευρά των
μαθητών του μηχανισμού που χρησιμοποιείται για την κλήση μιας διαδικασίας στο ProBot (περιβάλλον διαδικασίας), ενώ, τελικά, ερευνάται αν οι μαθητές κατάφεραν να
επιλύσουν προβλήματα στο Pro-Bot με χρήση υπαρχουσών διαδικασιών, ανιχνεύονται οι
δυσκολίες που τυχόν συνάντησαν.

3.2 Έρευνα βασισμένη στη μελέτη περίπτωσης
Η έρευνα βασίστηκε στη μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης αποτελεί μια
ποιοτική ερευνητική μέθοδο και έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα χρήσιμο
εργαλείο για τη διεξαγωγή έρευνας σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους.
Μια μελέτη περίπτωσης είναι ένα συγκεκριμένο επιστημονικό παράδειγμα που
συχνά σχεδιάζεται για να σκιαγραφήσει μια γενικότερη κατάσταση (Nisbet & Watt,
1984), είναι «η μελέτη ενός περιστατικού εν τη εξελίξει του” (Adelman κ.ά., 1980). Η
μελέτη περίπτωσης αποτελεί στιγμιότυπο ενός ευρύτερου συστήματος, για παράδειγμα
ενός παιδιού, μιας κλίκας, μιας τάξης (όπως στην παρούσα εργασία), ενός σχολείου, μιας
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κοινότητας. Συνιστά ένα μοναδικό παράδειγμα πραγματικών προσώπων, σε πραγματικές
καταστάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα
έννοιες αντί της απλής παρουσίασής τους με αφηρημένες θεωρίες ή αρχές. Μια μελέτη
περίπτωσης μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν τον
τρόπο με τον οποίο ιδέες και αφηρημένες αρχές μπορούν να συμπλεύσουν (Nisbet &
Watt 1984: 72 – 3). Οι μελέτες περίπτωσης μπορούν να διεισδύσουν σε καταστάσεις με
τρόπους που δεν επιδέχονται πάντα αριθμητική ανάλυση, ενώ, όπως παρατηρεί και ο
Robson (2002: 183), κλείνουν προς την αναλυτική παρά στη στατιστική γενίκευση,
αναπτύσσοντας μια θεωρία που βοηθά τους ερευνητές να κατανοούν άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις, φαινόμενα ή καταστάσεις.
Μια μελέτη περίπτωσης μπορεί να εξετάσει ταυτόχρονα αιτίες και αποτελέσματα,
επιτρέποντας την παρατήρηση των επιπτώσεων σε πραγματικά περιβάλλοντα και
αναγνωρίζοντας ότι τα περιβάλλοντα αυτά δρουν καθοριστικά τόσο στις αιτίες όσο και
στα αποτελέσματα (Cohen et al, 2007). Σύμφωνα με τον Sturman (1999), ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα της μελέτης περίπτωσης είναι ότι τα ανθρώπινα συστήματα
συνιστούν μια ολότητα παρά μία χαλαρή διασύνδεση γνωρισμάτων, καθιστώντας
απαραίτητη την σε βάθος διερεύνησή τους. Επιπλέον, εφόσον τα περιβάλλοντα είναι
μοναδικά και δυναμικά, μια μελέτη περίπτωσης μπορεί να ερευνήσει τις σύνθετες και
δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γεγονότων, των ανθρώπινων σχέσεων και άλλων
παραγόντων σε ένα μοναδικό παράδειγμα.
Μια μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει κάποια γενικότερα πλεονεκτήματα και
αδυναμίες που σύμφωνα με τους Nisbet και Watt (1984) είναι:
Πλεονεκτήματα
1.

Τα αποτελέσματα γίνονται πιο εύκολα κατανοητά από ένα ευρύ κοινό
(συμπεριλαμβανομένων των μη ακαδημαϊκών) καθώς συχνά διατυπώνονται σε
καθημερινή, μη επαγγελματική γλώσσα.

2.

Είναι άμεσα κατανοητά, μιλούν μόνα τους.

3.

Αποτυπώνουν μοναδικά χαρακτηριστικά που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να
χάνονται σε μεγαλύτερης κλίμακας δεδομένα (π.χ. σε επισκοπήσεις). Αυτά τα
βασικά χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση της
κατάστασης.
56

4.

Είναι στενά και ισχυρά συνδεδεμένα με την πραγματικότητα.

5.

Διεισδύουν σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις και περιπτώσεις, υποβοηθώντας
με αυτό τον τρόπο την ερμηνεία άλλων παρόμοιων περιπτώσεων.

6.

Μπορούν να διεξαχθούν από έναν και μόνο ερευνητή χωρίς να χρειάζεται
πλήρης ερευνητική ομάδα.

7.

Μπορούν να αγκαλιάσουν και να χτίσουν πάνω σε απρόσμενα γεγονότα και
ανεξέλεγκτες μεταβλητές.

Μειονεκτήματα
1.

Τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι γενικεύσιμα εκτός από το σημείο στο
οποίο οι αναγνώστες/ερευνητές δουν την εφαρμογή τους.

2.

Δεν είναι εύκολο να υποβληθούν σε επανέλεγχο και ως εκ τούτου μπορεί να
είναι επιλεκτικές, προκατειλημμένες, προσωπικές και υποκειμενικές.

3.

Είναι επιρρεπείς σε προβλήματα ή σε προκαταλήψεις των ερευνητών παρά τις
απόπειρες που γίνονται για να αναδειχθεί η αναστοχαστικότητα.

Στο περιβάλλον της εκπαίδευσης, η τεχνική της μελέτης περίπτωσης στοχεύει στο
να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ένα θέμα μέσω της μελέτης ενός
συγκεκριμένου αντιπροσωπευτικού παραδείγματος του θέματος που μελετάται. Όταν δεν
είναι δυνατόν να μελετηθούν όλες οι περιπτώσεις ενός θέματος, μελετάται μία μόνον
περίπτωση αλλά σε βάθος ώστε να αναλυθούν διεξοδικά όλες οι πτυχές της. Ο καθηγητής
επιλέγει μια περίπτωση που να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα και στον παραστατικό
κύκλο των εκπαιδευόμενων και την παρουσιάζει στην τάξη. Εναλλακτικά, οι μαθητές
αναλαμβάνουν να διερευνήσουν μια συγκεκριμένη περίπτωση σε βάθος και να την
παρουσιάσουν στην τάξη. Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές μελετούν σε βάθος ένα
συγκεκριμένο θέμα και καλύπτουν όλες τις πτυχές του.
Από την άλλη πλευρά, η μελέτη μιας συγκεκριμένης μόνον περίπτωσης ενδέχεται
να αποπροσανατολίσει τους μαθητές από το δάσος και να τους κάνει να εστιάσουν στο
δέντρο, ελλοχεύοντας τον κίνδυνο να χάσουν την ευρύτερη ουσία του θέματος και να
γενικεύσουν αυθαίρετα τα δεδομένα της περίπτωσης που έχουν ερευνήσει.

3.3 Επιλογή δείγματος
Η επιλογή του δείγματος έγινε με βολική δειγματοληψία (convenience sample),
μια μέθοδος κατάλληλη για μελέτες περίπτωσης (Cohen et al, 2007). Επιλέχθηκαν
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μαθητές δύο δημοτικών σχολείων του Νομού Ηλείας που λειτουργούν με το Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Συνολικά συμμετείχαν 77 μαθητές,
34 αγόρια και 43 κορίτσια, που προέρχονταν από ένα τμήμα της Ε’ (9 αγόρια, 11
κορίτσια) και δύο τμήματα της ΣΤ’ τάξης (9 αγόρια, 13 κορίτσια) του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Γαστούνης και δύο τμήματα της Ε’ (8 αγόρια, 10 κορίτσια) και ένα τμήμα της
ΣΤ’ τάξης (8 αγόρια, 9 κορίτσια) του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βαρθολομιού.

3.4 Συλλογή δεδομένων
Για τη μελέτη και την αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων της μελέτης
περίπτωσης αξιοποιήθηκε το έντυπο υλικό (ερωτηματολόγια και φύλλα εργασίας) που
χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.
Τα ερωτηματολόγια αποτέλεσαν πηγή δεδομένων σχετικά με τις αναπαραστάσεις
των μαθητών και η χρήση τους εντάχθηκε στην ενότητα δραστηριοτήτων ανίχνευσης και
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σεναρίου που προηγούνται και έπονται αντίστοιχα των
δραστηριοτήτων διδασκαλίας.
Επιπλέον, οι συνομιλίες μεταξύ των μελών ορισμένων ομάδων ηχογραφήθηκαν
προκειμένου να διερευνηθούν οι συλλογισμοί και ο τρόπος σκέψης των μαθητών κατά
τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων,
Τέλος, οι παρατηρήσεις του ερευνητή στην τάξη στα πλαίσια της συμμετοχικής
παρατήρησης (Cohen & Manion, 1994) είναι επίσης σημαντικές, δεδομένου ότι αφορούν
τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για τις δραστηριότητες επίλυσης
προβλήματος που υλοποίησαν.
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4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Στη συνέχεια περιγράφεται η διδακτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε (χρήση του

ρομπότ Pro-Bot για τη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας στον προγραμματισμό)
και παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο
εκπαιδευτικού σενάριο.

4.1 Η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιείται το μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικού
σεναρίου. Ένα Εκπαιδευτικό ή Διδακτικό Σενάριο περιγράφει το σύνολο των διδακτικών
δραστηριοτήτων και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων (συμβολικών, όπως σχήματα ή
λογισμικά και φυσικών, όπως ειδικές κατασκευές) που συνιστούν το σημείο εκκίνησης
καθώς και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες
διδασκαλίας και μάθησης. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κάνει χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων μάθησης με υπολογιστές (Κόμης κ.α., 2011).
Το εκπαιδευτικό σενάριο κάνει χρήση κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και
αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μαθησιακού αποτελέσματος μέσω της χρήσης
κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος (εκπαιδευτικό λογισμικό ή και υλικό).
Συνήθως, το σενάριο αποσκοπεί στη διδασκαλία και τη μάθηση μιας ή περισσοτέρων
βασικών εννοιών ενός γνωστικού αντικειμένου μέσα από το υφιστάμενο πρόγραμμα
σπουδών.
Το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
εντάσσεται η προβληματική του, τα απαιτούμενα υλικά υλοποίησής του, «φύλλα»
δραστηριοτήτων για τους μαθητές και ενδεχομένως άλλο υλικό (κατασκευές, έντυπο
υλικό, αρχεία λογισμικών, κλπ.). Ένα εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται συνεπώς από
μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων. Το σενάριο, με άλλα λόγια, είναι μια πλήρης
διδακτική παρέμβαση με σκοπό, στόχους, προβληματική, διαδικασία εφαρμογής μέσω
κατάλληλων δραστηριοτήτων και διδακτικών στρατηγικών, διαδικασία αξιολόγησης,
κλπ.
Οι βασικές προδιαγραφές ποιότητας ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σύμφωνα με τις
σύγχρονες θεωρήσεις για τη γνώση και τη μάθηση ακολουθούν πέντε μεγάλους άξονες:
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α. την προβληματική του σεναρίου,
β. το περιεχόμενο και τη μορφή του σεναρίου,
γ. την ακολουθούμενη διδακτική μεθοδολογία,
δ. τις ακολουθούμενες διδακτικές στρατηγικές και
ε. την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
Ειδικότερα, όσον αφορά την προβληματική του, ένα εκπαιδευτικό σενάριο με
χρήση ΤΠΕ θα πρέπει να αναδεικνύει τα κριτήρια επιλογής ποιοτικά κατάλληλων
εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σύγχρονες
θεωρίες (όπως είναι οι εποικοδομιστικές και οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις) και
να προωθεί τη διεπιστημονική προσέγγιση εννοιών και μεθόδων με την υποστήριξη που
παρέχουν οι ΤΠΕ.
Σε σχέση με τη μορφή και το περιεχόμενό του, το εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση
ΤΠΕ θα πρέπει να εξειδικεύει σε αντικείμενα (π.χ. φυσικές επιστήμες, μαθηματικά,
γλώσσα, κλπ.) και επιμέρους τμήματα του Αναλυτικού Προγράμματος όπου οι ΤΠΕ
μπορούν να παίξουν ρόλο γνωστικού εργαλείου, να υποστηρίζει διερευνητικού και
ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις και να ευνοεί δραστηριότητες που
εμπεριέχουν επίλυση προβλήματος, λήψη απόφασης και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Ένα εκπαιδευτικό σενάριο πρέπει να ακολουθεί διδακτικές μεθοδολογίες και
στρατηγικές οι οποίες πρέπει να διευκολύνουν τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη
μαθησιακή διαδικασία και να ευνοούν και να προωθούν νέες, εναλλακτικές μορφές
διδασκαλίας που είναι περισσότερο συμβατές με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και
διδακτικές θεωρίες και με τη χρήση των ΤΠΕ.
Τέλος, ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις ΤΠΕ μπορεί να ευνοήσει την
ανάπτυξη ικανοτήτων (σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων) υψηλού επιπέδου από τους
μαθητές, όπως:


Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,



Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,



Ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα
δεδομένων,



Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης,

60



Δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων των πραγματικού
κόσμου,



Ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης
προβλημάτων,



Διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης,



Ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο.

Η έμφαση, με άλλα λόγια, των εκπαιδευτικών σεναρίων δίνεται στην υλοποίηση
διδακτικών καταστάσεων που ευνοούν την ανάπτυξη από τους μαθητές γνωστικών
ικανοτήτων υψηλού επιπέδου, που κατά τεκμήριο είναι εγκάρσιες στο πρόγραμμα
σπουδών, όπως επίλυση προβλήματος, πειραματική διαδικασία, δραστηριότητες
διερεύνησης και ανακάλυψης, μοντελοποίηση, διεπιστημονική προσέγγιση, λήψη
απόφασης, κριτική σκέψη, αναστοχασμός και νέος– κριτικός γραμματισμός.
Ο Κόμης (2011) προτείνει ένα ενδεικτικό μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικών
σεναρίων με ΤΠΕ που μπορεί να εφαρμοστεί στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και τεκμηριώνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αφενός το σκεπτικό πάνω στο
οποίο πρέπει να βασίζεται ένα σενάριο που κάνει χρήση των ΤΠΕ ) και αφετέρου τον
τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι δραστηριότητες στην τάξη.
Το μοντέλο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά μια αποκλειστική μέθοδο για
το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά αποτελεί επί
της ουσίας ένα πλαίσιο για την οργάνωση των διδακτικών παρεμβάσεων με γνώμονα τα
ευρήματα της διδακτικής των επιστημών και την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας,
δίνοντας έμφαση στην προστιθέμενη αξία της.
Τα εκπαιδευτικά σενάρια, σε γενικές γραμμές, εμφανίζουν μία σταθερή δομή και
συνακόλουθα τόσο η σχεδίαση και η ανάπτυξή τους όσο και η πραγματοποίησή τους σε
συνθήκες τάξης μπορεί να ακολουθήσει μια σειρά από διακριτές φάσεις. Οι φάσεις αυτές
αποτυπώνουν διαφορετικά στιγμιότυπα της προετοιμασίας ή της δημιουργίας των
δραστηριοτήτων του σεναρίου.
Στο προτεινόμενο μοντέλο, η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ
συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες – σε στενή συνήθως μεταξύ τους σχέση και
αλληλεπίδραση – επτά φάσεις:
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α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου (τίτλος, τάξη),
εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές, γνωστικά προαπαιτούμενα, κλπ.).
β. Οι αναπαραστάσεις των μαθητών και οι πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο.
γ. Οι διδακτικοί στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου (ως προς το γνωστικό
αντικείμενο, ως προς τη χρήση των ΤΠΕ, ως προς τη μαθησιακή
διαδικασία).
δ. Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού σεναρίου και η απαιτούμενη
υλικοτεχνική υποδομή.
ε. Η οργάνωση της διδασκαλίας στη βάση κατάλληλων δραστηριοτήτων
υλοποίησης

του

εκπαιδευτικού

σεναρίου

στην

τάξη

(διδακτικές

προσεγγίσεις και στρατηγικές, αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας των
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, φύλλα εργασίας, κλπ.).
στ. Η αξιολόγηση (μαθητή και σεναρίου) και οι πιθανές επεκτάσεις του
σεναρίου.
ζ. Παρατηρήσεις και οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, βιβλιογραφία.

Εικόνα 16 Φάσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου
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Οι προηγούμενες φάσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και συνήθως
δεν αναπτύσσονται με γραμμικό τρόπο παρότι υπάρχει μια λογική ακολουθία στη σειρά
υλοποίησης. Για παράδειγμα, ο καθορισμός του διδακτικού αντικειμένου προηγείται της
διατύπωσης των στόχων. Το διδακτικό υλικό είναι συνυφασμένο με τους στόχους αλλά
και τις δραστηριότητες υλοποίησης του σεναρίου και σε μεγάλο βαθμό αναπτύσσονται
παράλληλα. Η ανάδειξη των πρότερων ιδεών και των αναπαραστάσεων προδιαγράφει
τμήμα των δραστηριοτήτων υλοποίησης του σεναρίου: πρόκειται για δραστηριότητες
που στοχεύουν ενδεχομένως στην ανασκευή των πρότερων ιδεών και την αναδόμηση
των αναπαραστάσεων που έχουν οι μαθητές σχετικά με τις προς μελέτη έννοιες.
Δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό σενάριο προβλέπει τη λειτουργική ένταξη των ΤΠΕ
στην υλοποίηση και την εφαρμογή του, η σχεδίαση πρέπει να προβλέψει και να
τεκμηριώσει την χρήση ενός τουλάχιστον υπολογιστικού περιβάλλοντος σε κάποιες από
τις φάσεις (με έμφαση σε αυτές που αφορούν την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα στην
τάξη) που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

4.2 Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η
διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας στον προγραμματισμό με χρήση του
προγραμματιζόμενου ρομπότ Pro-Bot σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.
Το αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου συμβαδίζει πλήρως με το περιεχόμενο
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
καθώς ο προγραμματισμός και οι έννοιες που εμπλέκονται με αυτόν εντάσσονται στην
ενότητα Προγραμματίζω τον Υπολογιστή που διδάσκεται στις δύο τελευταίες τάξεις.
Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίων έρευνας με ΤΠΕ, προτείνεται η ενασχόληση
με την εκπαιδευτική ρομποτική, όπου οι μαθητές σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και
βελτιώνουν απλούς και σύνθετους αλγόριθμους καθοδήγησης ενός ρομπότ.
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2014 στα
προαναφερθέντα σχολεία, είχε διάρκεια 4 διδακτικών ωρών για καθένα από τα τμήματα
και εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα στο πλαίσιο του μαθήματος των ΤΠΕ.
Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων με πέντε ατόμων ανά Pro-Bot.
Δεδομένου ότι τα τμήματα ήταν ολιγομελή και οι μαθητές, σύμφωνα με τους δασκάλους
τους, δεν είχαν σοβαρά προβλήματα αποδοχής μεταξύ τους, οι αρχικές ομάδες
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σχηματίστηκαν µε πρωτοβουλία των μαθητών. Μόνο σε μία περίπτωση κρίθηκε
απαραίτητη η αλλαγή στη σύνθεση μιας ομάδας προκειμένου να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητά της.
Για την όσο το δυνατόν εύρυθμη διεξαγωγή των διδακτικών δραστηριοτήτων, έγινε
καταμερισμός εργασίας για να καθοριστεί ο ρόλος που κάθε μέλος θα αναλάμβανε στην
ομάδα του. Οι ρόλοι ήταν οι εξής:
1. Ο χειριστής ήταν υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και, γενικότερα, το
χειρισμό του Pro-Bot. Χρησιμοποιούσε το πληκτρολόγιο του ρομπότ για τη
εισαγωγή των εντολών και των προγραμμάτων στο πλαίσιο των διδακτικών
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των συμμαθητών του, ώστε να
αποδοθεί στο ρομπότ η επιθυμητή συμπεριφορά και, επιπλέον, τοποθετούσε το
ρομπότ στις κατάλληλες θέσεις πάνω στο δάπεδο.
2. Ο γραμματέας/συντονιστής κατέγραφε σε έντυπη μορφή ό,τι χρειαζόταν η
ομάδα και συμπλήρωνε το φύλλο εργασίας για κάθε δραστηριότητα.
3. Ο παρουσιαστής θα αναλάμβανε στο τέλος να παρουσιάσει στην ολομέλεια της
τάξης τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ομάδας.
Με δεδομένο το νεαρό της ηλικίας τους και το γεγονός ότι οι μαθητές
αντιμετωπίζουν τα ρομπότ περισσότερο ως παιχνίδι, παρά ως εργαλεία μάθησης
(Ατματζίδου κ.α., 2008), κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου δημιουργήθηκε
έντονος προβληματισμός σχετικά με τον τυχόν ανταγωνισμό που θα επιδείκνυαν οι
μαθητές μεταξύ τους, όσον αφορά την άμεση επαφή και ενασχόληση με το ρομπότ. Τον
προβληματισμό αυτό ενέτεινε η ενδεχόμενη δυσκολία εξοικείωσης των μαθητών με το
περιβάλλον εργασίας του Pro-Bot, που ήταν στην αγγλική γλώσσα, και η διαφορετική
φύση των ρόλων μέσα στις ομάδες, με τον χειριστή να αποτελεί ένα ρόλο περισσότερο
ελκυστικό σε αντίθεση με το ρόλο του γραμματέα που φαντάζει σαφώς λιγότερο
ενδιαφέρων.
Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στην απόφαση οι μαθητές να αναλάβουν τους
ρόλους ανά ομάδες. Υπήρχε μια ομάδα χειριστών και μια ομάδα γραμματέων που
αναλάμβαναν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, ενώ όλοι οι μαθητές συνέβαλαν με τις
απόψεις και τις προτάσεις τους στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έγινε
γνωστό στους μαθητές ότι ήταν δυνατή η εναλλαγή των ρόλων μέσα στο πλαίσιο των
64

ομάδων στην αρχή κάθε νέας δραστηριότητας, με σκοπό όλοι να βρεθούν στο ρόλο του
χειριστή και να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το Pro-Bot. Πράγματι,
όπως θα φανεί και από την ανάλυση της συνολικής δραστηριότητας σε επόμενο
κεφάλαιο, η εναλλαγή αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη.
Για τις ανάγκες της εργασίας το εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών
του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Πατρών παρείχε πέντε Pro-Bot. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν
ερωτηματολόγια και φύλλα εργασίας, καθώς και κατάλληλα δάπεδα από χαρτόνι που
κατασκευάστηκαν επί τούτου, πάνω στα οποία εργάστηκαν οι μαθητές στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων.
Το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες ανίχνευσης και
εξοικείωσης με τον τρόπο χρήσης του Probot και των βασικών εντολών, δραστηριότητες
διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας και εμπέδωσή της, καθώς επίσης και
δραστηριότητες αξιολόγησης και ανατροφοδότησης.

4.3 Περιγραφή των δραστηριοτήτων
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δραστηριότητες ανά διδακτική ώρα που
διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Δραστηριότητες πρώτης διδακτικής ώρας
Οι δραστηριότητες της πρώτης διδακτικής ώρας επιδιώκουν την ανίχνευση των
πρότερων αναπαραστάσεων των μαθητών σχετικά με τον προγραμματισμό και στη
συνέχεια την εξοικείωσή τους με το χειρισμό του Pro-Bot και τις βασικές εντολές του.
Αρχικά διανέμονται στην τάξη ατομικά ερωτηματολόγια που περιλαμβάνουν
ερωτήσεις για τη διαμόρφωση του γενικότερου τεχνολογικού προφίλ των μαθητών, στις
οποίες οι τελευταίοι καλούνται να απαντήσουν με ναι ή όχι, όπως:
Έχεις παίξει ποτέ με τηλεκατευθυνόμενο;
Έχεις κάνει ποτέ άσκηση με το scratch;
Έχεις παίξει ποτέ με το MicroWorlds Pro;
Έχεις ασχοληθεί ποτέ με Lego WeDo ή Mindstorms;
Έχεις δημιουργήσει ποτέ δικό σου πρόγραμμα στον υπολογιστή;
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Έχεις παίξει με το Minecraft;
Έχεις ξαναδεί Pro-Bot;
Η ενασχόληση ενός μαθητή με ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι εν γένει φανερώνει
την προηγούμενη ύπαρξη εμπειρίας στον έλεγχο της συμπεριφοράς και της κινητικής
κατάστασης του παιχνιδιού μέσω εντολών.
Περεταίρω, η επαφή με διάφορα δημοφιλή προγραμματιστικά περιβάλλοντα που
απευθύνονται σε μαθητές σχολικής ηλικίας, όπως είναι το MicroWorlds Pro και,
ιδιαίτερα, το scratch, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό στην ελληνική πραγματικότητα της
εκπαίδευσης (Φεσάκης κ.α., 2008), ή με προγραμματιστικά περιβάλλοντα ρομποτικής,
όπως τα LEGO WeDo και Mindstorms, καταδεικνύει την ύπαρξη αντίστοιχων πρότερων
αναπαραστάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό.
Παρόμοιο σκοπό έχει η ύπαρξη των υπόλοιπων ερωτήσεων, δηλαδή η ενδεχόμενη
δημιουργία προγράμματος σε υπολογιστή, η επαφή με Pro-Bot ή ακόμα και με το
ηλεκτρονικό παιχνίδι Minecraft, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία διαφόρων
μαθησιακών αντικειμένων που σχετίζονται με τα μαθηματικά, τη γεωμετρία, την
μηχανική, τη φυσική και τους υπολογιστές (List & Bryant, 2014; Schifter & Cipollone,
2013; Ζorn et.al, 2013).
Επιπλέον, στο ερωτηματολόγιο περιέχονται δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου
σχετικές με το προγραμματισμό στις οποίες οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν
σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στο περιβάλλον
που ζουν. Οι ερωτήσεις είναι:
Τι είναι μια εντολή;
Τι κάνει ένας προγραμματιστής;
Η επιλογή περισσότερων ερωτήσεων κλειστού τύπου και λιγότερων ερωτήσεων
ανοικτού τύπου συνηγορεί στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτεί από τους
μαθητές η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, ο ερευνητής προβαίνει σε ενημέρωση
των μαθητών για το σκοπό της έρευνας και περιγράφει το περιεχόμενο των μαθημάτων
που θα ακολουθήσουν.
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Ακολουθεί η διανομή ενός Pro-Bot και ενός φύλλου εργασίας (Φύλλο Εργασίας 1)
σε κάθε ομάδα. Το φύλλο εργασίας 1 αφορά τη γνωριμία των μαθητών με το Pro-Bot και
περιλαμβάνει δραστηριότητες που ωθούν τους μαθητές να ανακαλύψουν τον τρόπο
χρήσης και τις λειτουργίες του Pro-Bot.

Εικόνα 17: Το φύλλο εργασίας 1
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Στο πλαίσιο της δραστηριότητας δίνεται χρόνος στους μαθητές να πειραματιστούν
με τα πλήκτρα που βρίσκονται στη ράχη του Pro-Bot και να ανακαλύψουν την επίδραση
που έχουν στη λειτουργία του. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα συμπληρώνει, δια του
γραμματέα της, τις πληροφορίες που ζητά το φύλλο εργασίας. Αναλυτικότερα, ζητείται
από τους μαθητές να ανακαλύψουν τη λειτουργία των βασικών πλήκτρων κίνησης προς
τα εμπρός , πίσω , αριστερά

και δεξιά

και των πλήκτρων GO και Clear, καθώς

επίσης και η σχέση που υπάρχει μεταξύ της πίεσης των πλήκτρων και του περιεχομένου
της οθόνης υγρών κρυστάλλων του ρομπότ.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές δρουν συλλογικά και αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους μέσα στα πλαίσια των ομάδων, αλλά και με το προγραμματιζόμενο ρομπότ, ενώ
μέσα από τη διερεύνηση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη εξοικειώνονται με το
Pro-Bot. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τις προσπάθειες των μαθητών και λύνει τυχόν
απορίες τους.
Δραστηριότητες δεύτερης διδακτικής ώρας
Οι δραστηριότητες της δεύτερης διδακτικής ώρας στοχεύουν στην περεταίρω
εξοικείωση των μαθητών στη χρήση εντολών και τον προγραμματισμό του Pro-Bot μέσα
από την επίλυση απλών προβλημάτων, ενώ εισάγουν την έννοια της διαδικασίας.
Σε κάθε ομάδα διανέμεται ένα Pro-Bot, ένα δάπεδο από χαρτόνι και ένα φύλλο
εργασίας (Φύλλο Εργασίας 2). Το φύλλο εργασίας παρουσιάζει στους μαθητές το
σενάριο πάνω στο οποίο βασίζεται η πορεία της διδακτικής παρέμβασης. Σύμφωνα με το
σενάριο, ο νέος ταχυδρόμος της γειτονιάς χρησιμοποιεί ένα νέο όχημα για να διανείμει
την αλληλογραφία, το Pro-Bot. Το νέο του όχημα μπορεί να κινείται μόνο του σύμφωνα
με τις οδηγίες – εντολές που έχει λάβει.
Το φύλλο εργασίας ζητά από τους μαθητές να βοηθήσουν τον ταχυδρόμο να
εξοικειωθεί με τη χρήση του Pro-Bot, προγραμματίζοντάς το και εισάγοντας τις
κατάλληλες εντολές για να ακολουθήσει διάφορες συγκεκριμένες διαδρομές. Η
τελευταία από αυτές αφορά τη διαδρομή σπίτι – ταχυδρομείο και πρέπει να
προγραμματιστεί με βάση το δάπεδο από χαρτόνι που έχει δοθεί σε κάθε ομάδα. Για την
πραγματοποίηση της διαδρομής αυτής απαιτούνται αρκετές εντολές. Στη συνέχεια, οι
μαθητές παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη εντολή, η οποία καλεί
μια διαδικασία που έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων από τον ερευνητή και επιφέρει
68

Εικόνα 18: Το φύλλο εργασίας 2 - σελίδα 1
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Εικόνα 19: Το φύλλο εργασίας 2 - σελίδα 2

το ίδιο αποτέλεσμα με την τελευταία διαδρομή.
Η τελευταία αυτή δραστηριότητα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και δίνει
την ευκαιρία στον ερευνητή να εισάγει την έννοια της διαδικασίας.
Δραστηριότητες τρίτης διδακτικής ώρας
Οι δραστηριότητες της τρίτης διδακτικής ώρας αξιοποιούνται για την διδασκαλία
και εμπέδωση της έννοιας της διαδικασίας, της δομής της, του τρόπου κατασκευής και
χρήσης της.
Ο ερευνητής αρχικά κάνει μια σύντομη επανάληψη στην έννοια της διαδικασίας
που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο μάθημα και αναφέρεται στους διδακτικούς
στόχους του μαθήματος. Ακολούθως, διανέμει σε κάθε ομάδα ένα Pro-Bot, ένα δάπεδο
από χαρτόνι και ένα φύλλο εργασίας (Φύλλο Εργασίας 3).
Το φύλλο εργασίας καθοδηγεί τους μαθητές στην κατασκευή της πρώτης τους
διαδικασίας, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Η διαδικασία που ζητείται είναι
όμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο φύλλο εργασίας, μόνο που τώρα
οι μαθητές πρέπει να την κατασκευάσουν μόνοι τους. Στη συνέχεια, το φύλλο εργασίας
παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο συντάσσεται μια εντολή κλήσης διαδικασίας και
προτρέπει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία που μόλις δημιούργησαν.
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Εικόνα 20: Το φύλλο εργασίας 3 - σελίδα 1
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Εικόνα 21: Το φύλλο εργασίας 3 - σελίδα 2
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Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα των
συλλογισμών τους δοκιμάζοντας την λειτουργία της διαδικασίας που μόλις
δημιούργησαν και επαληθεύοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τέλος, το φύλλο εργασίας ζητά από τους μαθητές να τροποποιήσουν την
προηγούμενη διαδικασία έτσι ώστε το Pro-Bot να ακολουθεί μια άλλη διαδρομή και δίνει
όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τα βήματα που απαιτούνται για την τροποποίηση μιας
διαδικασίας στο Pro-Bot.
Δραστηριότητες τέταρτης διδακτικής ώρας
Οι δραστηριότητες της τέταρτης διδακτικής ώρας επιδιώκουν την αξιολόγηση της
κατανόησης από μέρους των μαθητών της έννοιας της διαδικασίας, της αναγκαιότητας
χρήσης της και της εξοικείωσης που έχουν αποκτήσει με τον χειρισμό της,
χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο ρομπότ Pro-Bot.
Το φύλλο εργασίας (Φύλλο Εργασίας 4) διανέμεται στους μαθητές και τους ζητάει
να προσδιορίσουν τις εντολές που απαιτούνται ώστε το Pro-Bot να ακολουθήσει
διάφορες συγκεκριμένες διαδρομές πάνω στο δάπεδο. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της
δραστηριότητας, γίνεται γνωστό ότι οι παραπάνω διαδρομές εκτελούνται αρκετές φορές
κάθε μέρα και ζητείται από τους μαθητές να δηλώσουν αν γνωρίζουν κάποιον εύκολο
τρόπο με τον οποίο το Pro-Bot μπορεί να κάνει τις διαδρομές αυτές, εξετάζοντας με τον
τρόπο αυτό την κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης διαδικασιών.
Ακολούθως, ζητείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν κάποιες διαδικασίες τις
οποίες θα πρέπει μετά να χρησιμοποιήσουν στην πράξη για να προγραμματίσουν το ProBot να κάνει την επιθυμητή διαδρομή.
Στο τέλος της διδακτικής ώρας διανέμονται στην τάξη ατομικά ερωτηματολόγια με
σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία του μαθήματος και την
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές.
Οι ερωτήσεις είναι ανοικτού τύπου και επιδιώκουν, μέσα από τις απαντήσεις των
μαθητών, να ανιχνεύσουν τις εντυπώσεις τους για το σύνολο της διδασκαλίας, τα
στοιχεία που τους άρεσαν και τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, τυχόν δυσκολίες που
συνάντησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και τι θεωρούν ότι έμαθαν μέσα από
αυτές.
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Εικόνα 22: Το φύλλο εργασίας 4
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Εικόνα 23: Το τελικό ερωτηματολόγιο
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Οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
Τι σου άρεσε;
Τι σε δυσκόλεψε;
Τι πιστεύεις ότι έμαθες;
Θέλεις να ξαναφέρουμε τα Pro-Bot;
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5.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η αξιολόγηση της πορείας της διδακτικής παρέμβασης και των αποτελεσμάτων της

γίνεται με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Όπως έχει αναφερθεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο, τα δεδομένα προέρχονται από το έντυπο υλικό, όπως τα
ερωτηματολόγια και τα φύλλα εργασίας κάθε ομάδας, που χρησιμοποιήθηκε και στη
συνέχεια συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, τις ηχογραφημένες
συνομιλίες μεταξύ των μελών ορισμένων ομάδων και τις παρατηρήσεις του ερευνητή
στην τάξη.

5.1 Πρώτη διδακτική ώρα
5.1.1 Πρώτο ερωτηματολόγιο
Από τις απαντήσεις των 77 συνολικά μαθητών στο ερωτηματολόγιο που
προηγήθηκε των διδακτικών δραστηριοτήτων μπορούν να βγουν πολλά και χρήσιμα
συμπεράσματα σχετικά με τις πρότερες αναπαραστάσεις τους για τον προγραμματισμό.
ΝΑΙ

ΌΧΙ

Ερ. 1: Επαφή με τηλεκατευθυνόμενο

88,31%

11,69%

Ερ. 2: Άσκηση με το scratch

5,19%

94,81%

Ερ. 3: Ασχολία με το MicroWorlds Pro

55,84%

44,16%

Ερ. 4: Ασχολία με Lego WeDo ή Mindstorms

31,17%

68,83%

Ερ. 5: Δημιουργία προγράμματος σε Η/Υ

24,68%

75,32%

Ερ. 6: Παιχνίδι με Minecraft

23,38%

76,62%

Ερ. 7: Επαφή με Pro-Bot

11,84%

88,16%

Πίνακας 1: Θετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου

Εξετάζοντας αρχικά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, η μεγάλη
πλειοψηφία (περίπου το 88%) των συμμετεχόντων δήλωσε πως έχει παίξει με κάποιο
τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι, οπότε σχεδόν όλοι οι μαθητές είχαν στο παρελθόν κάποια
εμπειρία στον έλεγχο της συμπεριφοράς και της κινητικής κατάστασης ενός παιχνιδιού.
Όσον αφορά την ενασχόληση των μαθητών με κάποιο από τα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα, το 23% των μαθητών δήλωσε πως έχει παίξει με το εμπορικό ηλεκτρονικό
παιχνίδι Minecraft, 25% των μαθητών έχει ασχοληθεί με τη δημιουργία δικού του
προγράμματος σε υπολογιστή, ενώ το 31% εξ αυτών έχει έρθει σε επαφή με τη ρομποτική
εκπαιδευτική σειρά LEGO WeDo ή Mindstorms και το 5% με το περιβάλλον Scratch. Αν
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Εικόνα 24: Διάγραμμα θετικών απαντήσεων στις ερωτήσεις κλειστού τύπου

γίνει μεμονωμένη εξέταση των παραπάνω δεδομένων, προκύπτει ότι περίπου ένας στους
πέντε μαθητές έχει κατά το παρελθόν μπει στη διαδικασία δημιουργίας προγράμματος σε
κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, στην ερώτηση που αφορά την
ενασχόληση με το MicroWorlds Pro, θετικά απάντησε το 56% των μαθητών, δηλαδή
ένας στους δύο μαθητές έχει έρθει σε επαφή με τη διαδικασία προγραμματισμού και
κίνησης της χελώνας. Ο παραπάνω ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και από τους
εκπαιδευτικούς πληροφορικής που υπηρετούν στα σχολεία διεξαγωγής της έρευνας, οι
οποίοι δήλωσαν πως, στο πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματος ΤΠΕ, έχουν εντάξει
διδασκαλίες χρησιμοποιώντας το παραπάνω λογισμικό.
Στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι μαθητές έδωσαν ένα αρκετά ευρύ φάσμα
απαντήσεων.
Αρχικά, στην ερώτηση “Τι είναι μια εντολή;” σχεδόν oι μισοί μαθητές (ποσοστό
42%) δεν απάντησαν καθόλου ή ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν κάποια απάντηση.
78

Τι είναι μια εντολή;
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Πίνακας 2: Ομαδοποιημένες απαντήσεις στην ερώτηση "Τι είναι μια εντολή"
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Εικόνα 25: Διάγραμμα ομαδοποιημένων απαντήσεων στην ερώτηση "Τι είναι μια εντολή"

Από τους υπόλοιπους μαθητές, πολλοί ήταν αυτοί που χρησιμοποιήσαν τη λέξη
διαταγή για να εξηγήσουν την έννοια της εντολής. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 31%
απάντησε ότι μια εντολή είναι μια διαταγή που δίνεται προς τον υπολογιστή για να κάνει
κάτι. Ενδεικτικές απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:
Η εντολή είναι μια διαταγή η οποία λέει στον υπολογιστή να εκτελέσει κάποια
ενέργεια.
Είναι μια διαταγή που δίνεται στον υπολογιστή με το πληκτρολόγιο. Είναι μια
πληροφορία.
Είναι όλες οι οδηγίες που δίνεις σε ένα πρόγραμμα.
Η εντολή είναι μια διαταγή την οποία ο υπολογιστής την υπακούει.
Κάποιες συμβουλές που δίνεις και τις κάνει ο υπολογιστής με ό,τι έχει (βελάκι
κλπ).
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Όταν πατάς ένα πλήκτρο στον υπολογιστή και το κάνει.
Μια εντολή είναι όταν δίνουμε κάποια βήματα στον υπολογιστή για να
σχηματίσει ένα σχήμα, μια γωνία και πολλά άλλα.
Εντολή είναι μια διαδικασία η οποία την έχουμε εμείς προτείνει στον
υπολογιστή να κάνει αυτό.
Μια εντολή σου λέει να κάνεις κάτι σε ένα παιχνίδι ή σε άλλα προγράμματα του
υπολογιστή.
Μια άλλη μερίδα μαθητών (ποσοστό 4%) δήλωσε πως εντολή είναι μια διαταγή
προς ένα ρομπότ. Για παράδειγμα:
Όταν προστάζεις έναν ρομπότ να κάνει αυτό που θέλεις.
Εντολή είναι μια διαταγή η οποία κατευθύνει το ρομπότ.
Παράλληλα δεν έλειψαν και απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές είχαν παραθέσει
παραδείγματα εντολών που είχαν χρησιμοποιήσεις στο προγραμματιστικό περιβάλλον
MicroWorlds Pro, στο πλαίσιο του μαθήματος ΤΠΕ. Ενδεικτικά:
Στκ, δε 90, αρ 90
Μπ 100, δε 90, αρ 90, δε 120 κλπ
Ωστόσο, αρκετοί ήταν εκείνοι οι μαθητές (ποσοστό 19%) οι οποίοι έδωσαν
απάντηση που δεν ήταν συνυφασμένη με την έννοια της εντολής στον προγραμματισμό,
αλλά γενικότερη, λέγοντας πως μια εντολή είναι μια διαταγή ή συμβουλή προς τον
άνθρωπο να κάνει κάτι. Ενδεικτικές απαντήσεις της περίπτωσης αυτής είναι οι
ακόλουθες:
Μια διαταγή που μας δίνει κάποιος μεγαλύτερος.
Είναι όταν κάποιος σου λέει να κάνεις κάτι.
Μια εντολή είναι όταν κάποιος σου λέει κάτι να κάνεις οπωσδήποτε.
Όσον αφορά την ερώτηση “Τι κάνει ένας προγραμματιστής;”, μία πολύ μεγάλη
μερίδα μαθητών (ποσοστό 57%) δεν έδωσε καθόλου απάντηση.
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Εικόνα 26: Διάγραμμα ομαδοποιημένων απαντήσεων στην ερώτηση "Τι κάνει ένας προγραμματιστής"

Αντίθετα, το 31% των μαθητών απάντησε και δήλωσε ότι ο προγραμματιστής εν
γένει φτιάχνει προγράμματα και προγραμματίζει τον υπολογιστή. Ενδεικτικές
απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:
Ο προγραμματιστής είναι αυτός που προγραμματίζει κάτι στον υπολογιστή.
Προγραμματίζει τα προγράμματα στον υπολογιστή.
Ο προγραμματιστής φτιάχνει προγράμματα τα οποία δίνει σε διάφορες
εταιρείες.
Ο προγραμματιστής μέσω μιας διαδικασίας προγραμματίζει παιχνίδια και
εφαρμογές.
Ο προγραμματιστής φτιάχνει προγράμματα στον υπολογιστή.
Φτιάχνει προγράμματα τα οποία θα πρέπει να είναι πολύ ελκυστικά προς αυτόν
που του δίνει οδηγίες.
Ο προγραμματιστής είναι αυτός που προγραμματίζει τον υπολογιστή.
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Ο προγραμματιστής δημιουργεί προγράμματα.
Το υπόλοιπο 12% των μαθητών έδωσε διάφορες και ποικίλες απαντήσεις, όπως οι
ακόλουθες:
Είναι ένα μηχάνημα που αποθηκεύει τα προγράμματα.
Ο προγραμματιστής είναι ένα χελωνάκι που φτιάχνει ό,τι θες.
Ο προγραμματιστής είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή.
Ένας προγραμματιστής φτιάχνει σχήματα και πολλά άλλα πράγματα όπως,
σπίτι, σκάλα κ.α. με μία μικρή χελώνα που της δίνει εντολές και γράφει.
Δίνει εντολές σε ένα πράγμα για να σχηματίσει κάτι.
Κατεβάζει ή φτιάχνει προγράμματα σε ένα υπολογιστή.
Ο προγραμματιστής επιδιορθώνει τα προγράμματα και κάνει αναβαθμίσεις.
Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές έχουν αρκετές
αναπαραστάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και τις γενικότερες έννοιές του. Οι
περισσότεροι μαθητές κατά το παρελθόν έχουν δώσει εντολές για να κατευθύνουν ένα
αντικείμενο και να προγραμματίσουν τη συμπεριφορά του, έστω και χωρίς να έχουν
συνειδητοποιήσει ότι αυτή η διαδικασία αποτελεί έναν υποτυπώδη προγραμματισμό.
Αρκετοί από αυτούς έχουν ασχοληθεί με κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον εκτός
του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ, εντός σχολείου, έχουν χρησιμοποιήσει, άλλοι
λιγότερο και άλλοι περισσότερο, το προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro και,
όπως χαρακτηριστικά απάντησε ένας μαθητής, έχουν δώσει “διαταγή γραμμένη με το
πληκτρολόγιο που λέει στο αντικείμενο να πάει μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά”.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών είναι
αρκετά αντιφατικές μεταξύ τους και φανερώνουν την ύπαρξη σύγχυσης σχετικά με
κάποιες έννοιες γύρω από τον προγραμματισμό. Χαρακτηριστικά, μαθητές οι οποίοι στην
ερώτηση “Τι είναι μια εντολή” είχαν γράψει παραδείγματα εντολών της Logo που
χρησιμοποιούνται στο MicroWorlds Pro, προηγουμένως είχαν δηλώσει ότι δεν
γνωρίζουν το προγραμματιστικό αυτό περιβάλλον, ενώ σχετικά με το τι κάνει ένας
προγραμματιστής, απάντησαν ότι “είναι ένα χελωνάκι που κάνει ό,τι θες” ή “ένα
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μηχάνημα που αποθηκεύει πράγματα”. Αντίστοιχα, μαθητές που δήλωσαν ότι μια εντολή
είναι μια διαταγή προς τον υπολογιστή, απάντηση που φανερώνει ότι υπάρχει μια
εξοικείωση με την έννοια της εντολής και ενδεχόμενη σύνδεση με την έννοια του
προγραμματισμού, στην ερώτηση “τι κάνει ένας προγραμματιστής” απάντησαν ότι “ο
προγραμματιστής είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή”.
5.1.2 Γνωριμία με το Pro-Bot
Αφού έγινε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων στους μαθητές, δόθηκε ένα Pro-Bot και ένα φύλλο εργασίας (Φύλλο
Εργασίας 1) ανά ομάδα.
Οι μαθητές αρχικά ενθουσιάστηκαν με το Pro-Bot και το υποδέχθηκαν με
επιφωνήματα θαυμασμού και εκφράσεις όπως: “ωραία αυτοκινητάκια”, “κύριε, είναι
τέλειο”, “θέλω κι εγώ ένα τέτοιο”, “θα πάρω και για το σπίτι”. Το Pro-Bot γρήγορα
κέντρισε το ενδιαφέρον τους και όλοι ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία έντασης και διαφωνιών μεταξύ τους σχετικά με το ποιος θα χειρίζεται το
ρομπότ, ιδιαίτερα στα τμήματα της πέμπτης τάξης. Χαρακτηριστικές εκφράσεις των
μαθητών ήταν: “Δώσε λίγο να δω κι εγώ”, “να παίξω κι εγώ λίγο;”, “θέλω κι εγώ”, “μετά
σειρά μου”. Οι διαφωνίες μεταξύ τους κάμφθηκαν μόνο μετά την υπενθύμιση του ρόλου
που έχουν αναλάβει μέσα στην ομάδα τους και την υπόσχεση ότι αυτοί θα μπορούν να
εναλλαχθούν στην επόμενη δραστηριότητα.

Εικόνα 27: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες
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Εικόνα 28: Οι μαθητές πειραματίζονται με το Pro-Bot.

Στη συνέχεια οι μαθητές άρχισαν να πειραματίζονται με τα ρομπότ για να
ανακαλύψουν τον τρόπο χειρισμού τους. Τα Pro-Bot είχαν αρχικοποιηθεί και δεν υπήρχε
καμία εντολή ή διαδικασία αποθηκευμένη στη μνήμη τους. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με
την παρατήρηση των πλήκτρων και τις λέξεις ή τα σύμβολα που ήταν γραμμένα επάνω
τους και δοκίμασαν τη λειτουργία τους. Γρήγορα συνέδεσαν τον τρόπο χειρισμού του
Pro-Bot με τη χελώνα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro που
χρησιμοποιούν στο μάθημα των ΤΠΕ με τον καθηγητή τους. Χαρακτηριστικά, μια
μαθήτρια είπε: “είναι σαν το Logo”.
Ωστόσο, οι περισσότερες ομάδες προβληματίστηκαν με τη λειτουργία των
πλήκτρων βέλους και GO και έβγαλαν κάποια λανθασμένα πρώτα συμπεράσματα.
Κάποιες ομάδες θεώρησαν ότι το πλήκτρο GO απλά ωθεί το Pro-Bot να αναβοσβήσει τα
φώτα του και να κορνάρει μία φορά. Αυτό συνέβη γιατί οι μαθητές πατούσαν
επανειλημμένα το πλήκτρο GO χωρίς να έχουν δώσει κάποια άλλη εντολή
προηγουμένως. Άλλες ομάδες πατούσαν τα πλήκτρα βέλους χωρίς τελικά να πατούν το
πλήκτρο GO, εξομοιώνοντας στην ουσία το περιβάλλον MicroWorlds Pro, με
αποτέλεσμα το ρομπότ να μένει στάσιμο.
Με την πάροδο του χρόνου και τη συνεργασία των γειτονικών ομάδων, οι μαθητές
γρήγορα ανακάλυψαν τη λειτουργία του Pro-Bot και εξοικειώθηκαν με αυτή.
Σχετικά με το πλήκτρο GO, οι ομάδες ενδεικτικά απάντησαν:
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Όταν πατάμε τα πλήκτρα δίνει εντολές.
Με αυτό το πλήκτρο κάνει πράξη την εντολή.
Εκτελεί εντολές.

Εικόνα 29: Απαντήσεις ομάδας στο Φύλλο Εργασίας 1

Επιπλέον, κατανόησαν τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ οθόνης και πλήκτρων.
Χαρακτηριστικές απαντήσεις στην αντίστοιχη ερώτηση του φύλλου εργασίας ήταν οι
ακόλουθες:
Όταν πατάς τα πλήκτρα εμφανίζονται στην οθόνη.
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Όταν πατάμε τα πλήκτρα η οθόνη μας δείχνει τις εντολές που δώσαμε.
Τελεί τις εντολές.
Στην οθόνη βγάζει κάποιες οδηγίες στις οποίες αν πατήσουμε Go ξεκινάει να
προχωράει.
Εμφανίζονται οι εντολές που δίνουμε.
Εμφανίζει τις εντολές από τις κινήσεις που κάνει.
Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι εντολές που έχουμε πληκτρολογήσει.

5.2 Δεύτερη διδακτική ώρα – Χειρισμός του Pro-Bot
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας, οι μαθητές άρχισαν να
δημιουργούν τα πρώτα ολοκληρωμένα προγράμματα που θα κατεύθυναν το Pro-Bot να
ακολουθήσει κάποια διαδρομή. Ακολούθησαν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας (Φύλλο
Εργασίας 2) και ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες της πρώτης σελίδας χωρίς ιδιαίτερη
δυσκολία.
Οι δραστηριότητες ζητούσαν από τους μαθητές να δώσουν εντολές που θα
κατευθύνουν το ρομπότ να κινηθεί σε μια διαδρομή που εμπεριέχει ορθή γωνία. Η
διαδρομή καλύπτει μια απόσταση προς τα εμπρός, περιστροφή προς τα δεξιά ή τα
αριστερά και, τελικά, άλλη μια απόσταση προς τα εμπρός. Μοναδικό σημείο που
δυσκόλεψε κάποιες ομάδες ήταν η λανθασμένη αντίληψη που είχαν για τη λειτουργία
των πλήκτρων βέλους δεξιά και αριστερά, κάτι που δεν είχε φανεί στο προηγούμενο
μάθημα. Συγκεκριμένα, δεν είχαν αντιληφθεί ότι τα πλήκτρα αυτά προκαλούν
αποκλειστικά και μόνο την περιστροφή του ρομπότ γύρω από τον άξονά του προς την
αντίστοιχη κατεύθυνση και όχι την επακόλουθη μετακίνησή του προς τα εμπρός.
Ωστόσο, με δοκιμή και επανάληψη, όλες οι ομάδες κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις
δραστηριότητες επιτυχώς.
Άλλο σημείο που τράβηξε την προσοχή του ερευνητή ήταν η ποικιλία των τρόπων
με τον οποίο οι ομάδες σημείωναν στο φύλλο εργασίας τις απαιτούμενες εντολές για κάθε
διαδρομή. Οι περισσότερες ομάδες κατέγραψαν τις εντολές περιγραφικά, όπως ακριβώς
θα έκαναν στον προφορικό λόγο. Άλλες ομάδες χρησιμοποίησαν για εντολές τα σύμβολα
των πλήκτρων που είχαν πατήσει, ενώ άλλες δήλωσαν μονολεκτικά το όνομα κάθε
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εντολής με την ελληνική λέξη που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα πλήκτρα που
χρησιμοποίησαν. Ελάχιστες ήταν οι ομάδες που κατέγραψαν τις εντολές όπως αυτές
εμφανίζονταν στην οθόνη του Pro-Bot.

α. Καταγραφή των εντολών όπως αυτές θα δίνονταν στον γραπτό λόγο.

β. Καταγραφή των εντολών με βάση το σύμβολο των αντίστοιχων πλήκτρων.

γ. Καταγραφή των εντολών με την αντίστοιχη ελληνική λέξη.

δ. Καταγραφή των εντολών όπως αυτές εμφανίζονται στην οθόνη του Pro-Bot.
Εικόνα 30: Διαφορετικοί τρόποι καταγραφής εντολών από τους μαθητές.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες ομάδες χρησιμοποίησαν εντολές με παράμετρο
μήκους, μιμούμενες τις αντίστοιχες εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον
MicroWorlds Pro.
Στην επόμενη δραστηριότητα, οι ομάδες χρησιμοποιήσαν τα δάπεδα από χαρτόνι για να
προγραμματίσουν επιτυχώς μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ο ερευνητής παρότρυνε όλα τα
μέλη κάθε ομάδας να προγραμματίσουν ξεχωριστά τη διαδρομή ξανά και ξανά,
87

Εικόνα 31: Οι μαθητές εργάζονται με το Pro-Bot πάνω στο δάπεδο από χαρτόνι.

σβήνοντας ενδιάμεσα τις εντολές που είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Η παραπάνω
ενέργεια είχε σκοπό να “κουράσει” τους μαθητές και να τους προετοιμάσει για την
επόμενη δραστηριότητα, όπου θα γνώριζαν την αναγκαιότητα χρήσης μιας διαδικασίας.
Στη συνέχεια, το φύλλο εργασίας παρότρυνε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν
μια συγκεκριμένη εντολή χωρίς να γίνεται επεξήγηση της λειτουργίας της. Η εντολή αυτή
καλούσε τη διαδικασία proc1, την οποία είχε δημιουργήσει ο ερευνητής σε κάθε Pro-Bot
και εκτελούσε τη διαδρομή της προηγούμενης δραστηριότητας. Οι μαθητές γρήγορα
αντιλήφθηκαν ότι το ρομπότ ακολουθεί την ίδια διαδρομή, αλλά με τη χρήση μόνο μιας
εντολής. Ενδεικτικά, κάποιες από τις απαντήσεις τους στην αντίστοιχη ερώτηση του
φύλλου εργασίας ήταν:
Κάνει την προηγούμενη διαδικασία. Δεν την κάνει βήμα βήμα, αλλά ολόκληρη.
Εκτελεί την εντολή που είχαμε δώσει πριν.
Εκτελεί τις προηγούμενες εντολές.
Επανέλαβε τις προηγούμενες εντολές.
Όταν πατάμε το proc1 κάνει αυτή τη διαδικασία μόνο του.
Κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή χωρίς να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες εντολές
συνέχεια.
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Κάνει τις εντολές χωρίς να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές.
Παρατηρούμε ότι όταν πατάμε το proc1 στη διαδρομή του γράφει τις εντολές
που είχαμε γράψει.
Προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός κατανόησης από μέρους των μαθητών της
έννοιας της διαδικασίας και της αναγκαιότητας χρήσης της, ακολούθησε συζήτηση όπου,
μετά από κατάλληλες ερωτήσεις του ερευνητή, φάνηκε ότι αρκετοί μαθητές κατανόησαν
την έννοια της διαδικασίας, δηλαδή, το γεγονός ότι “μια εντολή μπορεί να περιέχει μέσα
της άλλες εντολές”, αλλά θεωρούσαν πως το ρομπότ είχε μόνο του αποθηκεύσει με κάποιο
τρόπο τις εντολές που είχαν προηγηθεί κι έτσι κατάφερνε να ακολουθεί την ίδια ακριβώς
διαδρομή. Όσον αφορά την αναγκαιότητα χρήσης της, οι μαθητές έδειξαν να νιώθουν
ανακούφιση όταν ανακάλυψαν, μετά την “απαίτηση” για επαναλαμβανόμενο
προγραμματισμό του ρομπότ, πως η διαδρομή μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μία
μόνο εντολή.

5.3 Τρίτη διδακτική ώρα – Κατασκευή και χρήση διαδικασιών
Στις δραστηριότητες της τρίτης διδακτικής ώρας, οι μαθητές έμαθαν να
κατασκευάζουν, να χρησιμοποιούν και να τροποποιούν διαδικασίες. Σε κάθε ομάδα
δόθηκε ένα φύλλο εργασίας (Φύλλο Εργασίας 3) και ένα Pro-Bot, το οποίο νωρίτερα είχε
αρχικοποιηθεί από τον ερευνητή. Οι ομάδες ακολούθησαν τις οδηγίες του φύλλου
εργασίας και χρησιμοποίησαν τα ρομπότ για να κατασκευάσουν την πρώτη τους

Εικόνα 32: Το Pro-Bot πάνω στο δάπεδο από χαρτόνι.
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διαδικασία. Οι ομάδες, άλλες με ευκολία και άλλες με περισσότερη προσπάθεια,
κατάφεραν να κατασκευάσουν τη ζητούμενη διαδικασία, πολλές φορές μετά από
χρήσιμες υποδείξεις του ερευνητή. Με συνεχή δοκιμή και επανάληψη οριστικοποίησαν
τις εντολές που απαιτούνται για τη μετακίνηση του ρομπότ στην επιθυμητή διαδρομή και
κατασκεύασαν μια διαδικασία για τη διαδρομή αυτή.
Στη συνέχεια, με βάση τις υποδείξεις του φύλλου εργασίας, κάλεσαν και
χρησιμοποίησαν τη διαδικασία για να επαληθεύσουν την ορθή λειτουργία της. Σε πολλές
περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η συμπεριφορά του ρομπότ κατά την εκτέλεση της
διαδικασίας δεν ήταν η αναμενόμενη, οπότε οι μαθητές αναγκάζονταν μέσα από τον
πειραματισμό να προβούν σε εκ νέου δημιουργία και χρήση της διαδικασίας ξανά και
ξανά.
Ακολούθως, οι ομάδες τροποποίησαν τη διαδικασία που είχαν κατασκευάσει
σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές ομάδες, παρά το ότι ολοκλήρωσαν γρήγορα τις
δραστηριότητές τους δεν έχασαν το ενδιαφέρον τους, αλλά συνέχισαν να τροποποιούν
τη διαδικασία για να κατευθύνουν το ρομπότ σε άλλες τοποθεσίες που υπήρχαν στο
δάπεδο από χαρτόνι.
Η παρατήρηση των ομάδων και οι απαντήσεις στα φύλλα εργασίας έδειξαν ότι οι
αρκετοί μαθητές εμπέδωσαν την έννοια της διαδικασίας, το γεγονός πως έχει ένα όνομα
και ένα σώμα στο οποίο περιέχονται οι εντολές που πρέπει να εκτελεστούν και τον τρόπο
με τον οποίο χρησιμοποιείται.
Ενδεικτικά, στην εικόνα που ακολουθεί, μια ομάδα μαθητών συμπληρώνει το σώμα
της διαδικασίας proc1 με τις εντολές που απαιτούνται..

Εικόνα 33: Οι μαθητές συμπληρώνουν τις εντολές στο σώμα της διαδικασίας.
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Όσον αφορά το μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την κλήση μιας διαδικασίας,
οι περισσότεροι μαθητές δεν έδειξαν να αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Εικόνα 34: Οι περισσότερες ομάδες χρησιμοποιούν το μηχανισμό κλήσης μιας διαδικασίας επιτυχώς.

Αντιθέτως, κάποιες ομάδες δεν κατάφεραν να καλέσουν τη διαδικασία επιτυχώς
δηλώνοντας ξανά τις εντολές που χρησιμοποίησαν στο σώμα της διαδικασίας.

Εικόνα 35: Κάποιες ομάδες δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό κλήσης μιας διαδικασίας.

5.4 Τέταρτη διδακτική ώρα
5.4.1 Χρήση διαδικασιών στην επίλυση προβλημάτων
Οι δραστηριότητες της τελευταίας διδακτικής ώρας επεδίωξαν την αξιολόγηση των
μαθητών όσον αφορά το βαθμό στον οποίο είχαν κατανοήσει τις σχετικές με τη
διαδικασία έννοιες και εμπεδώσει τον τρόπο χρήσης της.
Το Φύλλο Εργασίας 4 ζητούσε από κάθε ομάδα μαθητών να αναφέρει τις εντολές
που απαιτούνται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων διαδρομών από το Pro-Bot
πάνω στο δάπεδο από χαρτόνι. Οι μαθητές, με δοκιμή και επανάληψη, κατάφεραν να
προγραμματίσουν επιτυχώς το ρομπότ να ακολουθήσει τις διαδρομές αυτές. Στη
συνέχεια, τονίστηκε ότι οι παραπάνω διαδρομές έπρεπε να επαναλαμβάνονται πολλές
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φορές κάθε μέρα και ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφέρουν αν υπάρχει ευκολότερος
τρόπος να γίνουν οι διαδρομές αυτές. Στο σημείο αυτό, έγινε ανίχνευση της αντίληψης
των μαθητών σχετικά με την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης διαδικασιών.

60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
ΔΞ/ΔΑ

Ακολουθία εντολών

Xρήση διαδικασιών

Εικόνα 36: Διάγραμμα απαντήσεων των ομάδων σχετικά με την αναγκαιότητα χρήσης διαδικασιών.

Από τις δεκάξι συνολικά ομάδες μαθητών, οι πέντε (ποσοστό 31%) δεν έδωσαν
καμία απάντηση.
Δύο (ποσοστό 13%) από τις ομάδες δεν κατάφεραν να αντιληφθούν την
αναγκαιότητα χρήσης διαδικασιών και απάντησαν παραθέτοντας μια σειρά από εντολές.

Εικόνα 37: Απάντηση ομάδας που δεν αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα χρήσης διαδικασιών.

Από την άλλη, εννέα ομάδες (ποσοστό 56%) δήλωσαν, με χρήση διαφορετικής
διατύπωσης, πως μεγαλύτερη ευκολία στην επίλυση του προβλήματος παρέχει η χρήση
διαδικασιών. Ενδεικτικά, κάποιες από τις απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες.
Να γράψουμε τις εντολές στο proc1.
Θα πατήσουμε menu μετά new proc και μετά ανάλογα ποιο proc θέλει.
Φτιάχνω διαδικασίες.
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Να κάνουμε μια διαδικασία με proc.
Με μια διαδικασία.

Εικόνα 38: Απάντηση ομάδας που αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα χρήσης διαδικασιών για την επίλυση
του προβλήματος.

Τελικά, μετά από στοχευμένες υποδείξεις του ερευνητή, οι μαθητές,
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που δεν αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα χρήσης
διαδικασιών, προχώρησαν στην επίλυση του προβλήματος δημιουργώντας και
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαδικασίες.
5.4.2 Τελικό ερωτηματολόγιο
Το τελικό ερωτηματολόγιο έδωσε πολλές απαντήσεις γύρω από τη στάση των
μαθητών απέναντι στη διδακτική παρέμβαση, τα οφέλη που αποκόμισαν και τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν.
Οι πρώτες απαντήσεις των 77 μαθητών στο ερωτηματολόγιο αφορούσαν την
ερώτηση “Τι σου άρεσε”. Η διακύμανση των απαντήσεων ήταν αρκετά μεγάλη και για
το λόγο αυτό έχουν ομαδοποιηθεί σε λιγότερες. Ξεκινώντας από τις περισσότερο
εξειδικευμένες, 32 μαθητές (ποσοστό 42%) δήλωσαν πως τους άρεσε το Pro-Bot και οι
οδηγίες – εντολές που του έδιναν.
Τι σου άρεσε;
Όλα

19%

Τίποτα

4%

Το μάθημα

5%

Το Pro-Bot και οι εντολές

42%

Η συνεργασία με την ομάδα μου

8%

Οι διαδικασίες

13%

Άλλο

9%

Πίνακας 4: Ομαδοποιημένες απαντήσεις στην ερώτηση “Τι σου άρεσε;”
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Τι σου άρεσε;
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Εικόνα 39: Διάγραμμα ομαδοποιημένων απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση "Τι σου άρεσε;"

Ενδεικτικά:
Μου άρεσε το Pro-Bot.
Μου άρεσε που δίναμε οδηγίες στο Pro-Bot.
Μου άρεσε όταν δίναμε εντολές στο Pro-Botνα προχωρήσει στο χαρτόνι.
Μου άρεσε που του έδινα εντολές και αυτό τις εκτελούσε.
Μου άρεσαν τα πάντα που έκανα με το Pro-Bot.
Το πώς μπορούσε (σ.σ. το Pro-Bot) και έκανε τα πάντα με διάφορες εντολές.
Μου άρεσε πολύ το Pro-Bot, ήταν μεγάλη εμπειρία.
Μου άρεσε πάρα πολύ το Pro-Bot γιατί ήταν πολύ εξειδικευμένο κι έμαθα
πολλά πράγματα από αυτό.

94

Μου άρεσε το Pro-Bot γιατί έμαθα να χειρίζομαι κάτι καινούριο και ήταν μια
εμπειρία. Στη διδασκαλία που κάναμε μάθαμε πληροφορίες τις οποίες μάθαμε
από παιχνίδι. Το Pro-Bot ήταν κάτι εντελώς νέο για μένα και δεν θα το ξεχάσω.
Μου άρεσε όλο αυτό που κάναμε με το Pro-Bot που του δίναμε οδηγίες και
αυτό τις έκανε. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω δει.
Μου άρεσε ότι το Pro-Bot είναι ένα μοντέρνο αυτοκινητάκι που δουλεύει
γράφοντας τις οδηγίες πάνω του.
Ένα ποσοστό 13%, δηλαδή, 10 μαθητές απάντησαν πως αυτό που τους άρεσε ήταν
οι διαδικασίες. Κάποιες από τις απαντήσεις αυτών των μαθητών ήταν:
Μου άρεσαν οι διαδικασίες και οι οδηγίες.
Το proc1 γιατί ήταν σύντομο.
Μου άρεσε που μπορούμε να φτιάξουμε νέες διαδικασίες.
Μου άρεσε εκεί που έφτιαξα το proc1, 2, 3, 4.
Μου άρεσε πολύ όταν φτιάξαμε μόνοι μας διαδικασίες για διαδρομές.
Μου άρεσαν οι διαδικασίες και οι διαδρομές που κάναμε με το Pro-Bot. Ήταν
κάτι πρωτόγνωρο!
Στο παιχνίδι Pro-Bot μου άρεσε πιο πολύ οι διαδικασίες όπου κάναμε για να
προχωρήσει το Pro-Bot.
Σε μια άλλη μερίδα μαθητών (ποσοστό 8%) άρεσε η συνεργασία μεταξύ των μελών
της ομάδας. Χαρακτηριστικά απάντησαν:
Μου άρεσε που συνεργάστηκα με την ομάδα μου.
Μου άρεσαν οι σκέψεις με την ομάδα μου.
Μου άρεσε που όλοι μαζί συνεργαστήκαμε για τα proc.
Μου άρεσε η συνεργασία που μας δημιούργησε και μου άρεσε επειδή μας
πρόσφερε χαμόγελα και περιέργεια.
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Τέσσερεις μαθητές δήλωσαν πως τους άρεσε το μάθημα και οι δραστηριότητες που
περιείχε. Συγκεκριμένα, απάντησαν:
Μου άρεσε πάρα πολύ το μάθημα και ο κύριός μας, επειδή ήταν πάρα πολύ
καλός.
Μου άρεσε να κάνουμε ασκήσεις.
Αυτό που μου άρεσε ήταν όλη η διαδικασία και γιατί δεν έχω ξαναδουλέψει με
το Pro-Bot.
Ακόμα μου άρεσε όταν προσπαθούσαμε να μαντέψουμε τη χρήση του κάθε
πλήκτρου και στη συνέχεια απαντούσαμε στα ερωτήματα του φυλλαδίου.
Μου άρεσε το πρόγραμμα που πραγματοποιήσαμε με το Pro-Bot γιατί είναι
ένας έξυπνος και ζωντανός τρόπος ο οποίος σε εξειδικεύει στο να φτιάχνεις
προγράμματα.
Αρκετοί μαθητές (ποσοστό 19%) δήλωσαν πως τους άρεσαν όλα. Οι απαντήσεις
ήταν είτε μονολεκτικές είτε περισσότερο αναλυτικές. Για παράδειγμα:
Πολλά πράγματα όπως το Pro-Bot, οι ασκήσεις και γενικώς το παιχνίδι που
κάναμε.
Μου άρεσαν όλα τόσο πολύ! Η συνεργασία με τα άλλα παιδιά, το Pro-Bot που
προσπαθούσες να βρεις τι κάνει αυτό, ήταν σαν να είμαι πράκτορας και να
προσπαθώ να ανακαλύψω το θησαυρό.
Μου άρεσαν όλα γιατί έμαθα πολλά καινούρια πράγματα και θα ήθελα να
αποχτήσω ένα Pro-Bot.
Από την άλλη πλευρά, τρεις μαθητές δήλωσαν ότι δεν τους άρεσε τίποτα, ενώ άλλοι
επτά μαθητές κινήθηκαν σε ένα ευρύτερο φάσμα που περιλάμβανε από αόριστες
απαντήσεις μέχρι παράπονα για το ότι δεν κατάφεραν να παίξουν αρκετά με το Pro-Bot
ή γιατί τους πείραζαν οι συμμαθητές τους.
Στην ερώτηση “Τι σε δυσκόλεψε” οι απαντήσεις των μαθητών κινήθηκαν σε
στενότερα πλαίσια. Η πλειοψηφία (ποσοστό 58%) απάντησε πως απλά δεν τους
δυσκόλεψε τίποτα.
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Τι σε δυσκόλεψε;
Τίποτα

58%

Κάποιες ασκήσεις

8%

Λίγο η αρχή

16%

Οι διαδικασίες

12%

Κάποιες διαδρομές

8%

Οι συμμαθητές μου

1%

Πίνακας 5: Ομαδοποιημένες απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση "Τι σε δυσκόλεψε;"

Τι σε δυσκόλεψε;
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Εικόνα 40: Διάγραμμα ομαδοποιημένων απαντήσεων στην ερώτηση "Τι σε δυσκόλεψε;"

Από τους υπόλοιπους μαθητές, ένα ποσοστό 16% δήλωσε πως δυσκολεύτηκε λίγο
στην αρχή των δραστηριοτήτων και μέχρι να εξοικειωθεί με το Pro-Bot, αλλά στη
συνέχεια δεν αντιμετώπισε κάποια άλλη δυσκολία. Χαρακτηριστικά, είπαν:
Στην αρχή με δυσκόλεψε λίγο η λειτουργία του, αλλά μετά το κατάλαβα.
Γενικά δεν με δυσκόλεψε κάτι, μόνο λίγο στην αρχή, για να το μάθω. Μετά όλα
ήταν εύκολα!
Με δυσκόλεψε στα πλήκτρα γιατί κάποιες φορές μπερδευόμουν επειδή δεν είχα
ξαναδεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
Με δυσκόλεψε στην αρχή να καταλάβω το πώς μπορώ να πληκτρολογώ τις
οδηγίες.
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Όταν μας δώσατε αρχικά τα Pro-Bot δεν ήξερα πώς να το ξεκινήσω.
Με δυσκόλεψαν λίγο τα βελάκια στην αρχή, αλλά τώρα τα έχω καταλάβει καλά.
Κάποιοι άλλοι μαθητές (ποσοστό 12%) ισχυρίστηκαν πως αντιμετώπισαν
δυσκολίες σχετικές με τη δημιουργία και τροποποίηση των διαδικασιών. Κάποιος από
αυτούς ανέφερε: “Με δυσκόλεψε λίγο όταν έπρεπε να φτιάξουμε τις διαδικασίες μόνοι μας,
αλλά και όταν έπρεπε να διαμορφώσουμε σωστά τις proc 1, 2, 3, 4.”
Αρκετοί μαθητές (ποσοστό 8%) συνάντησαν επίσης δυσκολίες με τις ερωτήσεις
και τις ασκήσεις των φύλλων εργασίας. Από αυτούς, κάποιοι δυσκολεύτηκαν στην
κατανόηση συγκεκριμένων ερωτήσεων των φύλλων εργασίας (“Να καταλάβω τι εννοούν
οι ερωτήσεις”), ενώ άλλοι αντιμετώπισαν δυσκολία στην απάντηση ορισμένων
ερωτήσεων, όπως αυτή που ανίχνευε την κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης μιας
διαδικασίας στο τέταρτο φύλλο εργασίας.
Άλλος παράγοντας που δυσκόλεψε ένα ποσοστό 8% των μαθητών ήταν το δάπεδο
από χαρτόνι και οι διαδρομές που ζητούνταν επάνω σε αυτό. Πολλοί συνάντησαν
δυσκολίες σχετικά με τη θέση στην οποία έπρεπε να ξεκινά ή να σταματά το Pro-Bot σε
κάθε τοποθεσία, αν και αυτή ήταν μαρκαρισμένη με ένα Χ, με αποτέλεσμα να δίνουν
λανθασμένους αλγόριθμους για τη μετακίνηση του ρομπότ. Άλλο πρόβλημα αφορούσε
κάποιες διαδρομές που κάλυπταν απόσταση μεγαλύτερη από αυτή που είναι ρυθμισμένο
το ρομπότ να διανύει με μια εντολή κίνησης εμπρός ή πίσω, οπότε έπρεπε να δοθεί και
δεύτερη όμοια εντολή.
Τέλος, ένας μαθητής ανέφερε ότι τον δυσκόλεψε ένας συμμαθητής του. Και οι δύο
ήταν μέλη ομάδας η σύνθεση της οποίας άλλαξε λόγω της μη αρμονικής συνεργασίας
μεταξύ τους, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου ανίχνευσε τις απόψεις των μαθητών
σχετικά με το τι πιστεύουν ότι έμαθαν στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης.
Τι πιστεύεις ότι έμαθες;
Πολλά πράγματα

40%

Να δίνω οδηγίες

44%

Να συνεργάζομαι

8%

Όλα τα παραπάνω

4%

Τίποτα
Πίνακας 6: Ομαδοποιημένες απαντήσεις στην ερώτηση "Τι πιστεύεις ότι έμαθες;"
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4%

Τι πιστεύεις ότι έμαθες;
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Πολλά
πράγματα

Να δίνω
οδηγίες

Να
συνεργάζομαι

Όλα τα
παραπάνω

Τίποτα

Εικόνα 41: Διάγραμμα ομαδοποιημένων απαντήσεων στην ερώτηση "Τι πιστεύεις ότι έμαθες;"

Ποσοστό 40% των μαθητών έδωσε πολύ γενικές και αόριστες απαντήσεις, όπως
ότι έμαθε “πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα”, “πράγματα που δεν θα τα μάθαινε
τόσο εύκολα στον υπολογιστή” και γενικότερα “πολύ περισσότερα από ό,τι ήξερε”.
Από την άλλη, τριάντα τέσσερεις μαθητές (ποσοστό 44%) έδωσαν περισσότερο
σαφείς απαντήσεις, οι οποίες συνοψίζονται γύρω από τις οδηγίες που δίνουν για να
προγραμματιστεί το ρομπότ. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσαν:
Έμαθα να δίνω οδηγίες.
Έμαθα να δίνω εντολές και να φτιάχνω διαδικασίες.
Έμαθα να χειρίζομαι το Pro-Bot.
Πιστεύω πως έμαθα να δίνω και να προγραμματίζω ένα Pro-Bot.
Πώς δίνουμε εντολές σε ένα υπολογιστή.
Έμαθα να το χρησιμοποιώ και αυτό με έκανε πολύ χαρούμενη.
Έμαθα πώς να χειρίζομαι ένα Pro-Bot, πώς να φτιάχνω διαδικασίες και πώς
να δίνω εντολές.
Έμαθα να φτιάχνω προγράμματα και να δίνω οδηγίες στο Pro-Bot.

99

Κάποιοι μαθητές (ποσοστό 8%) επαλήθευσαν τις απαντήσεις σε προηγούμενες
ερωτήσεις και δήλωσαν ότι έμαθαν πώς να συνεργάζονται, ενώ τρεις μαθητές έδωσαν
απαντήσεις που συνδυάζουν όλα τα παραπάνω. Χαρακτηριστικά απάντησαν:
Έμαθα να παίζω και να μαθαίνω, να συνεργάζομαι καλύτερα και να εξερευνώ
πιο εύκολα.
Έμαθα να κάνω προγράμματα και μάθημα συνεργασίας.
Έμαθα να συνεργάζομαι και να το χειρίζομαι.
Κλείνοντας, υπήρξε και ένα μικρό ποσοστό μαθητών (4%) που υποστήριξε πως δεν
έμαθε τίποτα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο ποσοστό των μαθητών ενός συγκεκριμένου
τμήματος

έδειχνε

ιδιαίτερα

ανήσυχο

κατά

τη

διάρκεια

συμπλήρωσης

του

ερωτηματολογίου και αυτό γιατί πλησίαζε το τέλος της τελευταίας ώρας του ωραρίου
του σχολείου, με αποτέλεσμα να δώσουν γενικές και μονολεκτικές απαντήσεις (“Όλα”,
“Τίποτα”, “Τα πάντα” κοκ) .
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6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού

μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της διαδικασίας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
ρομποτικής και, συγκεκριμένα, με χρήση του Pro-Bot και μέσα από κατάλληλες
διδακτικές παρεμβάσεις. Στην πλειονότητά τους οι μαθητές ολοκλήρωσαν τις
δραστηριότητες και οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν σχετικά γρήγορα.
Μεγάλο ποσοστό του δείγματος κατάφερε, σε πολλές περιπτώσεις μετά από αρκετή
προσπάθεια, να αναγνωρίσει μια υπάρχουσα διαδικασία, ενώ πολλοί ήταν οι μαθητές που
ήταν σε θέση να διακρίνουν τις συνθήκες κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η
χρησιμοποίηση μιας διαδικασίας. Στην αντίστοιχη ερώτηση το 56% των μαθητών
απάντησε σωστά για την χρήση της διαδικασίας.
Οι μαθητές φαίνεται αρχικά να μην δυσκολεύονται ιδιαίτερα να κατανοήσουν ότι
μια διαδικασία είναι μια εντολή η οποία μέσα της περιέχει άλλες εντολές. Παράλληλα,
μαθαίνουν να διακρίνουν τα δομικά στοιχεία, δηλαδή το όνομα και το σώμα, που
αποτελούν μια διαδικασία και να αναγνωρίζουν τη συμβολή που έχουν στη λειτουργία
της, ενώ μέσα από κατάλληλες ασκήσεις και με συνεχή πειραματισμό καταφέρνουν να
δημιουργήσουν τις δικές τους διαδικασίες.
Σχετικά με το μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την κλήση μιας διαδικασίας, οι
περισσότεροι μαθητές δεν έδειξαν να αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία,
λαμβάνοντας υπόψη και την απλότητα του μηχανισμού κλήσης διαδικασιών που παρέχει
το Pro-Bot. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό του δείγματος κατάφερε να επιλύσει προβλήματα
στο Pro-Bot με χρήση διαδικασιών που είτε προϋπήρχαν είτε κατασκεύασαν επί τούτου.
Όσον αφορά τη χρήση του Pro-Bot ως εκπαιδευτικού εργαλείου, η παρουσία του
στα θρανία των μαθητών δημιούργησε μόνο ενθουσιασμό και κίνητρο για την
ενασχόληση των περισσοτέρων. Όπως φάνηκε και από το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο το
Pro-bot ήταν το στοιχείο του μαθήματος που άρεσε πιο πολύ στους μαθητές. Μάλιστα, η
επιθυμία για τη χρήση του ήταν τέτοια που οδήγησε σε περιστασιακούς διαπληκτισμούς
μεταξύ των μαθητών.
Το Pro-Bot αποτέλεσε ένα εύχρηστο εργαλείο για την πλειοψηφία των μαθητών,
οι οποίοι σε σύντομο χρόνο εξοικειώθηκαν με τον τρόπο λειτουργίας του. Ο βασικός
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χειρισμός του ήταν εύκολος καθώς διέθετε πλήκτρα με σαφή σήμανση, ενώ η πλοήγηση
στο μενού για την δημιουργία και τροποποίηση διαδικασιών δεν φάνηκε να δυσκολεύει
τους μαθητές, παρά τη χρήση αγγλικής γλώσσας, αφού έμοιαζε με το περιβάλλον χρήσης
ενός απλού κινητού τηλεφώνου.
Από την άλλη πλευρά, η χρήση του Pro-Bot σε αρκετές περιπτώσεις δημιούργησε
αμηχανία και σύγχυση για διάφορους λόγους.
1.

Αρκετοί μαθητές χρειάστηκαν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να
εξοικειωθούν με τη λογική σύνδεση μεταξύ των πλήκτρων βέλους δεξιά και
αριστερά και την περιστροφική κίνηση του ρομπότ. Το πρόβλημα εντοπίζεται
στην αδυναμία τους να κατανοήσουν πως τα πλήκτρα προς τα δεξιά και
αριστερά προκαλούν μόνο την περιστροφή του ρομπότ γύρω από τον άξονά
του και όχι την επακόλουθη μετατόπισή του προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.
Αντίστοιχο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει από την αρχή της χρήσης της Logo
στην οθόνη του υπολογιστή (Faye & Mayer, 1987) και φαίνεται να
μεταφέρεται στις ρομποτικές συσκευές, όταν αυτές ακολουθούν την
φιλοσοφία της Logo.

2.

Επιπλέον, η λογική χρήσης πλήκτρων με βέλη είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία σύγχυσης σχετικά με τον τρόπο καταγραφής των εντολών αυτών
στο χαρτί. Μεγάλο ποσοστό μαθητών κατέγραφε τις εντολές περιγραφικά,
όπως αυτές θα δίνονταν στον προφορικό λόγο, ενώ άλλες ομάδες
χρησιμοποίησαν τα ίδια τα σύμβολα που υπήρχαν πάνω στα πλήκτρα του ProBot.

Όσον αφορά την χρήση του μηχανισμού των διαδικασιών παρατηρήθηκε το
φαινόμενο οι μαθητές να θεωρούν ότι μια διαδικασία απλά επαναλαμβάνει εντολές που
έχουν προηγηθεί. Στο πλαίσιο των διδακτικών δραστηριοτήτων, πολλοί από αυτούς
δείχνουν τελικά να κατανοούν ότι μια διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένες εντολές
που οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που δεν έχει σχέση με τυχόν εντολές που
έχουν εκτελεστεί προγενέστερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες ομάδες μαθητών έκαναν χρήση παραμετρικών
εντολών, δυνατότητα που παρέχει το Pro-Bot, χωρίς αυτό να έχει ζητηθεί, λόγω της
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πρότερης ενασχόλησής τους με το προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro και
τη γλώσσα Logo.
Όσον αφορά, τέλος, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους με το Pro-Bot, δεν παρέχεται ικανοποιητική ανάδραση από
τον εκπαιδευτικό όταν αυτοί εργάζονται σε πολυπληθείς τάξεις και με την παρουσία ενός
μόνο εκπαιδευτικού.

6.1 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και αυτό μαρτυρά ο ελάχιστος αριθμός
σχετικών εργασιών. Τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη
περίπτωσης δείχνει πως θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η χρήση της
εκπαιδευτικής ρομποτικής και, συγκεκριμένα, του Pro-Bot στο σχολικό περιβάλλον. Ένα
θέμα μελέτης που προέκυψε από την παρούσα εργασία είναι η ικανότητα των μαθητών
να διακρίνουν τη διαφορετική έννοια και λειτουργία της διαδικασίας έναντι της
επανάληψης.
Σε μελλοντικές έρευνες προτείνεται η περεταίρω μελέτη της διδασκαλίας της
έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές δημοτικού με χρήση εμπλουτισμένων διδακτικών
παρεμβάσεων. Σε αυτό συνηγορούν δύο περιπτώσεων περιστατικών που συνέβησαν
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού σεναρίου στα δύο σχολεία.
Στην πρώτη περίπτωση, η υποδοχή για μαρκαδόρο πάνω στο σώμα του Pro-Bot
κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών όλων σχεδόν των τμημάτων. Αφού δόθηκαν οι
κατάλληλες διευκρινήσεις από τον ερευνητή σχετικά με το λόγο ύπαρξής της, οι μαθητές
αναζήτησαν μαρκαδόρους και δοκίμασαν τη δυνατότητα αυτή στην πράξη, μένοντας
εντυπωσιασμένοι από τα ίχνη των τροχιών που δημιουργούσαν οι μαρκαδόροι κατά την
κίνηση του Pro-Bot. Μπορεί η πρακτική χρήσης δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν το
σχεδιασμό σχημάτων μέσω διαδικασιών να είναι συνήθης στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ωστόσο αξίζει να διερευνηθεί και στην πρώτη βαθμίδα δεδομένου του
ενδιαφέροντος των μαθητών.
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Το δεύτερο περιστατικό αφορά την αυθόρμητη κίνηση των μαθητών τριών
τμημάτων να διοργανώσουν αυτοσχέδιους αγώνες με τα Pro-Bot, κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος. Ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον των μαθητών μπορούν να αποτελέσουν
τροφή για σκέψη και έναυσμα για τη δημιουργία περισσότερο εμπνευσμένων και
ελκυστικών εκπαιδευτικών σεναρίων.

Εικόνα 42: Οι μαθητές διενεργούν αυτοσχέδιους αγώνες με τα Pro-Bot.
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