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Πρόλογος 
 

H παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών, με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 

Μάθησης», της κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αφορά την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων που 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και φιλοξενούνται σε μία πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεεκπαίδευσης. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται μέσω του Moodle και 

πραγματεύεται την εκμάθησης της χρήσης ενός κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής που 

φέρει το όνομα Edison.  

 
Κι ενώ η επιστημονική φαντασία τείνει να γίνει επιστημονική πραγματικότητα και 

πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τα οφέλη της ένταξης της ρομποτικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, εντούτοις τα προγράμματα σπουδών δεν συμβαδίζουν με τους 

ρυθμούς της εποχής. Εκμεταλλευόμενοι, λοιπόν, την εισαγωγή ενός νέου μαθήματος 

στα ΕΠΑΛ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ζώνη "εκπαιδευτικής καινοτομίας" και το 

οποίο προσφέρει σχετική ευελιξία ως προς το αντικείμενο ενασχόλησης, 

καλλιεργήθηκε η ιδέα της ένταξης της ρομποτικής στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 

 
Καθοριστικός είναι, ωστόσο, ο ρόλος του δασκάλου που θα αναλάβει το νέο 

εκπαιδευτικό αντικείμενο και προϋποθέτει την ανάλογη προετοιμασία. Καθώς, τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μόλις πρόσφατα συμπεριέλαβαν μαθήματα ρομποτικής 

στο πρόγραμμα σπουδών τους, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στερούνται των 

αντίστοιχων γνώσεων. Αυτή την αδυναμία έρχεται να αντιμετωπίσει η παρούσα 

διπλωματική, παρέχοντας ένα δείγμα επιμορφωτικού εκπαιδευτικού υλικού με τη 

μορφή της μικτής μάθησης που προσανατολίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων 

εκπαιδευομένων.  

 
Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης θεωρούνται αρωγός στην προσπάθεια αυτή, ενώ 

το Moodle παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον με ποικίλες δυνατότητες που αξιοποιεί 

διαφορετικά προφίλ μάθησης και ενδείκνυται καθώς επιδιώκεται να αναπτυχθούν 

προγραμματιστικές και κατασκευαστικές δεξιότητες χειρισμού και σύνθεσης μίας 

ρομποτικής κατασκευής.  

 
Οι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά μαθήματα είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 

μία εισαγωγική συνάντηση γνωριμίας με τη συσκευή Edison, κατά την οποία 
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ενημερώθηκαν για την πορεία της διαδικασίας. Εφοδιάστηκαν με κιτ ρομποτικής και 

παρακολούθησαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως, επικοινωνώντας μέσω της πλατφόρμας 

με τον εκπαιδευτή και με τους συναδέρφους. Η τελική αξιολογική διαδικασία στην 

οποία συμμετείχαν, μέσω ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου, εντόπισε τα θετικά και τα 

αδύναμα σημεία του εγχειρήματος και αποτέλεσε αφορμή για την περεταίρω βελτίωσή 

του.  

 
Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη τα οποία όχι μόνο διακρίνονται σε θεωρητική και 

πρακτική περιοχή αλλά οριοθετούνται και χρονικά καθώς η θεωρητική ανασκόπηση 

προηγήθηκε της σχεδίασης και ανάπτυξης των μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα η 

ρομποτική, η εκπαίδευση ενηλίκων και τα συστήματα διαχείρισης μάθησης μελετώνται 

αρχικά για την κατανόηση της δομής και της ακολουθίας του επιμορφωτικού υλικού, 

ενώ η διαδικασία ανάπτυξης αναλύεται σε επόμενη φάση. Οι βελτιώσεις του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και της διαδικασίας παρακολούθησής παρατίθενται 

στο τελευταίο κεφάλαιο. 

 
Επιπλέον, κατόπιν επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του ρομπότ Edison, 

μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται 

αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα και είναι πλέον ευρέως διαθέσιμο1, ανεξαρτήτως 

της συμμετοχής στα διαδικτυακά μαθήματα του Moodle. Παράλληλα, εξελληνίστηκε το 

προγραμματιστικό περιβάλλον EdWare, στη διαδικτυακή του εκδοχή. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί, οι μαθητές αλλά και ο οιοσδήποτε μπορεί να γνωρίσει και να 

πειραματιστεί με το Edison, απαλλαγμένος από τους περιορισμούς που πιθανότατα 

προέκυπταν από την αγγλική γλώσσα. 

  

                                                 
1 Στη διεύθυνση https://meetedison.com/robot-activities/ 
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Περίληψη 
 
Η ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και η ευρεία διάδοση ποικίλων εργαλείων 

εκπαιδευτικής ρομποτικής αποσκοπούν στο να μυήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη 

συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι και το Edison. 

Διαπιστώνοντας την απουσία κατάλληλης επιμορφωτικής διαδικασίας για τους 

εκπαιδευτικούς, επιχειρήθηκε η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων, μέσω της 

πλατφόρμας του Moodle, με σκοπό την εξοικείωση τους με το Edison. Ακολούθησε η 

πρακτική εφαρμογή τους και η αξιολογική διαδικασία με τη συμμετοχή 16 συναδέρφων 

εκπαιδευτικών. Η λαμβάνουσα ανατροφοδότηση οδήγησε όχι μόνο στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τις επιτυχημένες τακτικές αλλά και στη βελτίωση 

των αδύναμων σημείων που εντοπίστηκαν.  

Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΛ, ευνοεί την ένταξη της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η απαιτούμενη προετοιμασία των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Από την άλλη, ο εξοπλισμός που απαιτείται θεωρείται 

ιδιαίτερα δαπανηρός και για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν προσιτές λύσεις. Το Edison 

αποτέλεσε την πλέον προσιτή επιλογή, προσφέροντας παράλληλα πολλές δυνατότητες 

όσον αφορά το προγραμματιστικό προφίλ, ενώ η προστιθέμενη αξία του έγκειται στη 

συμβατότητά του με τα Lego. 

Η ανάπτυξη των διαδικτυακών μαθημάτων έλαβε υπόψη τα χαρακτηριστικά των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών και επιχειρήθηκε μία σταδιακή εξοικείωση με τη συσκευή, 

ικανοποιώντας τους χρονικούς περιορισμούς. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό 

περιέχει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης προκειμένου να 

ανταποκρίνεται σε διαφορετικά προφίλ μάθησης. Η επικοινωνία επέρχεται μέσω της 

πλατφόρμας, ενισχύοντας την ένταξη και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Η προαιρετική και ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, επέφερε 

θετικά συμπεράσματα στο σύνολό της. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό υλικό θεωρήθηκε 

ότι είχε σαφήνεια, το θέμα προσεγγίστηκε ευρύτατα και υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της 

θεωρίας και των εργασιών που ακολουθούσαν. Η πλοήγηση κρίθηκε εύκολη και η 

γενική δομή πολύ ικανοποιητική. Στις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα 

μαθήματα εμπλουτίστηκαν με επιπλέον δραστηριότητες και τροποποιήθηκε η 

δυνατότητα αποστολής εργασιών. Η προσθήκη διδακτικού συμβολαίου, ο εκτιμώμενος 
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χρόνος και το φόρουμ επίλυσης αποριών ενίσχυσαν το περιεχόμενο της εκάστοτε 

ενότητας.  

Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακά μαθήματα, εκπαιδευτική ρομποτική, Edison, Moodle 
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Abstract 
 
The integration of technology into Education and the widespread dissemination of 

various educational robotics tools are designed to inspire students into the Study of 

artificial intelligence systems. One such tool is Edison. Recognizing the lack of an 

appropriate training process for teachers, it was attempted to develop online courses 

through the Moodle platform to familiarize them with Edison. This was followed by 

their practical application and the evaluation process with the participation of a team of 

16 teachers colleagues. The receiving feedback has led not only to drawing useful 

conclusions about successful methods but also to improving the weak points that have 

been identified. 

The renewed curriculum of greek EPAL (Vocational Secondary School) favors the 

integration of educational robotics, without taking into account the required preparation 

of the involved teachers. On the other hand, the required equipment is considered to be 

particularly costly and therefore affordable solutions have been sought. Robot Edison 

has been the most affordable option, as it offers plenty of programming capabilities but 

its added value is the compatibility with Lego bricks. 

The development of online courses took into account the team’s characteristics and 

attempted. At the same time, the educational material contains different ways of 

approaching knowledge to respond to different learning profiles. Communication comes 

through the platform, fostering the integration and the use of ICT in the educational 

process. 

The optional and anonymous completion of an evaluation questionnaire has delivered 

positive conclusions. In particular, the educational material was considered as clear, the 

topic has been widely approached and there was a correlation between the theory and 

the activities that follow. Navigation was easy and the overall structure was very 

satisfactory. In the improvements that were made, the courses were enriched with 

additional activities and the possibility of sending them was modified. The addition of a 

teaching contract, the estimated time and the forum for solving problems further 

enhance the content of each module. 

Keywords: online courses, educational robotics, Edison, Moodle 
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Εισαγωγή 
 
Η τεχνολογία έχει ενταχθεί στην εκπαίδευση και πληθώρα εργαλείων εκπαιδευτικής 

ρομποτικής φιλοδοξούν να μυήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων 

(Susilo et al., 2016, Rubenstein et al., 2015). Το Edison αποτελεί ένα τέτοιο καινοτόμο 

εκπαιδευτικό εργαλείο και η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με αυτό αποτέλεσε πηγή 

έμπνευσης για την παρούσα εργασία. Ειδικότερα, επιχειρείται να δημιουργηθούν 

διαδικτυακά μαθήματα εξοικείωσης μέσω της πλατφόρμας του Moodle, η οποία 

θεωρείται ιδιαίτερα προσφιλής στην εκπαιδευτική κοινότητα (Kumar, Gankotiya, & 

Dutta, 2011), όπου με τη χρήση ΤΠΕ, εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα 

αναγνωρίσουν την αξία του Edison, προκειμένου να το εντάξουν αργότερα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Αναλυτικότερα, η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αφορά την ανάπτυξη διαδικτυακών 

μαθημάτων για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, οποιασδήποτε ειδικότητας, έχει 

επιμορφωτικό χαρακτήρα με αντικείμενο την εκπαιδευτική ρομποτική και ειδικότερα, 

την εξοικείωσή τους με το ρομπότ Edison. Τα μαθήματα βρίσκονται αναρτημένα στην 

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle κι έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα, 

καθώς έχει προηγηθεί τουλάχιστον μία αναγνωριστική συνάντηση. Ωστόσο, κάποιοι 

εκπαιδευτικοί δύναται να επιλέξουν αποκλειστικά την εξ αποστάσεως διαδικασία.  

 
Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων, αλλά και με τον επιμορφωτή επέρχεται 

μέσω της πλατφόρμας, ενώ προκειμένου να αξιολογηθεί το εγχείρημα και να ληφθεί η 

απαραίτητη ανατροφοδότηση, έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούν 

ανώνυμα οι εκπαιδευτικοί στο τέλος της παρακολούθησης. Αναλύοντας τα 

αποτελέσματά του, εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα και προκύπτουν κατάλληλες 

λύσεις επαναπροσδιορισμού του υλικού ή ακόμη και της τακτικής που ακολουθήθηκε. 

 
Από το σχολικό έτος 2016-2017 τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΠΑΛ 

(Y.A. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β ́ 1567)) και εισάγεται ένα νέο μάθημα με την 

ονομασία "Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων - Δημιουργώ και Μαθαίνω". 

Χαρακτηρίζεται ως ζώνη "εκπαιδευτικής καινοτομίας" και δίνει την ευελιξία σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνδιαμορφώσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, για την αξιοποίηση των 

κλίσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. Στη θεματολογία εντάσσεται, 
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μεταξύ άλλων, η τεχνολογία ενώ επιδιώκεται η προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και 

οι ομάδες τους είναι σχετικά μικρές προκειμένου να διασφαλίζεται η ανάπτυξη πολλών 

πυρήνων έκφρασης (Ι.Ε.Π. υπ ́ αριθμ. 14/2016 Πράξη Δ.Σ.). Η εκπαιδευτική ρομποτική 

(ΕΡ), μπορεί να ενταχθεί στο παραπάνω πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τη πρόσφατη 

βιβλιογραφία, όχι μόνο αποτελεί απαίτηση της σύγχρονης εποχής, αλλά επιφέρει 

πολλαπλά οφέλη στο μαθητή αξιοποιώντας διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς 

του.  

 
Ωστόσο, η ένταξη της ρομποτικής στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων απαιτεί 

εκπαιδευτικούς κατάλληλα καταρτισμένους στο πεδίο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, 

γεγονός που αιτιολογεί τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Οι εν 

ενεργεία εκπαιδευτικοί αναζητούν μεθόδους απόκτησης νέων γνώσεων ή 

επικαιροποίησης τους και κυρίως προς τις κατευθύνσεις της ένταξης των ΤΠΕ και της 

ρομποτικής. Ο συνδυασμός τους, λοιπόν, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόκληση η 

οποία αναμένεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των συναδέρφων και να τους 

εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να την εντάξουν στα πλαίσια του 

νέου μαθήματος. 

  
Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής αναλύεται σε τρεις κύριους άξονες. 

Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμο να τεκμηριωθούν τα οφέλη από την εισαγωγή ενός 

εργαλείου ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, να απαριθμηθούν οι λόγοι για 

τους οποίους επιλέχθηκε το διαδικτυακό υλικό να απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς 

και τέλος να αιτιολογηθεί η επιλογή της μικτής μάθησης για την εξοικείωση με ένα 

πακέτο που απαιτεί πνευματικές, αλλά και σωματικές δεξιότητες. Στη λογική αυτή 

βασίζεται και η βιβλιογραφική ανασκόπηση που πλαισιώνεται στα τρία πρώτα 

κεφάλαια, ενώ στα επόμενα επιδιώκεται η περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης των 

διαδικτυακών μαθημάτων στο Moodle και οι βελτιώσεις που κρίθηκαν αναγκαίες 

έπειτα από την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους. 

 
Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αφορά τον ετυμολογικό προσδιορισμό της έννοιας του 

ρομπότ, παρατίθενται αναφορές στη μυθολογία και αναλύεται η πορεία των 

ρομποτικών κατασκευών στο πέρασμα του χρόνου. Εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση τους και περιγράφονται κάποιοι από 

τους βασικότερους τομείς εφαρμογής τους. Ξεκινώντας από τα βιομηχανικά ρομπότ, τα 

ιπτάμενα, τα διαστημικά ή τα υποβρύχια και καταλήγοντας σε ρομποτικά συστήματα 

που έχουν το ρόλο οικιακού βοηθού ή χρησιμοποιούνται για τη ψυχαγωγία, τα ρομπότ 
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κοινωνικής αρωγής και η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελούν ένα πεδίο που μονοπωλεί 

το ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό εξετάζονται οι επιδράσεις και τα οφέλη της χρήσης 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αναλυτικότερα. Εφόσον, αντικείμενο της εργασίας 

αποτελεί το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison, κρίθηκε σκόπιμο να αναζητηθούν 

παρόμοια εργαλεία, ενώ μέσα από τη συγκριτική ανασκόπηση αναδεικνύονται οι λόγοι 

επιλογής του συγκεκριμένου πακέτου.  

 
Καθώς, η σχεδίαση του διαδικτυακού υλικού απευθύνεται σε συναδέρφους 

εκπαιδευτικούς, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η εκπαίδευση ενηλίκων. Η 

κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των στάσεων των ενήλικων 

εκπαιδευομένων, τα εμπόδια και τα κίνητρα που προκύπτουν κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρούνται 

απαραίτητα για την ανάπτυξη του μοντέλου μάθησης που θα ακολουθήσει. Η 

ηλεκτρονική μάθηση, αν και αποτελεί τη νέα τάση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, 

διαπιστώνεται ότι υπό το πρίσμα της μικτής μάθησης αποφέρει καλύτερα 

αποτελέσματα.  

 
Η υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Moodle, 

το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ). 

Η συμβολή τους στη μαθησιακή διαδικασία κρίνεται σημαντική και αποδεικνύεται από 

τις λειτουργίες που υποστηρίζουν, τη δημοτικότητά τους και τις υπηρεσίες που 

παρέχουν σε σχέση με τις απαιτήσεις των χρηστών. Προκειμένου να τεκμηριωθεί, 

λοιπόν, η επιλογή του Moodle, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά και 

οι δυνατότητες παρόμοιων συστημάτων όπως το eClass, το Edmodo και το LAMS, ενώ 

επιχειρείται μια πιο τυποποιημένη αποτύπωσή τους με τη βοήθεια συγκεντρωτικού 

πίνακα. 

 
Περνώντας στο δεύτερο μέρος της παρούσας διπλωματικής, περιγράφεται η διαδικασία 

ανάπτυξης των διαδικτυακών μαθημάτων και των βελτιώσεων που επισημάνθηκαν. 

Ειδικότερα, το τέταρτο κεφάλαιο εμπεριέχει πληροφορίες για την προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται, για την εγκατάσταση του Moodle και τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις διεπαφής, ενώ παράλληλα αναλύονται τα δομικά στοιχεία του 

μαθήματος και οι επιμέρους θεματικές ενότητες που το αποτελούν. Οι λήψεις (screen 

shots) των σημαντικότερων στοιχείων του εγχειρήματος διευκολύνουν τόσο στη 

βέλτιστη κατανόηση της τακτικής που ακολουθήθηκε, ενώ συγχρόνως αποκαλύπτει τις 
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διαφορετικές προσεγγίσεις που επινοήθηκαν για την ολοκληρωμένη κάλυψη του 

μαθησιακού αντικειμένου. 

 
Η εφαρμογή των διαδικτυακών μαθημάτων με τη μορφή της επιμόρφωσης καταλήγει 

σε μία φόρμα αξιολόγησης τους, η οποία όχι μόνο αναδεικνύει τις καλές τακτικές αλλά 

επισημαίνει και κάποια θέματα τα οποία χρίζουν επανεξέτασης. Τα αποτελέσματα της 

αξιολογικής διαδικασίας αποτελούν το αντικείμενο μελέτης του τελευταίου κεφαλαίου. 

Οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν τόσο τις παρατηρήσεις των 

συμμετεχόντων αλλά και προβληματικές καταστάσεις που προέκυψαν κατά τη 

διαδικασία υλοποίησης των μαθημάτων και αναλύονται λεπτομερώς με την παράθεση 

των αντίστοιχων λύσεων που εφαρμόστηκαν.  

 
Οι προσδοκίες της παρούσας εργασίας αφορούν την ενδυνάμωση της χρήσης 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς του Επαγγελματικού Λυκείου και 

των συναδέρφων γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να καλλιεργηθεί η θετική 

στάση τους έναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική, προκειμένου να αποδεσμευθούν από 

την ανασφάλεια που διακατέχονται, να εξοικειωθούν με τη χρήση του robot Edison και 

να είναι σε θέση να το ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το όφελος 

ωστόσο είναι διπλό, καθώς με τη χρήση εργαλείων web 2.0, ενθαρρύνεται η 

επικοινωνία (Αρβανίτης & Παναγιωτίδης, 2009) και οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να 

εκτεθούν σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις με τις οποίες οι μαθητές τους είναι 

ήδη ιδιαίτερα εξοικειωμένοι.  

 
Επιπλέον, ο τρόπος και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται, αναμένεται να 

αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο και πηγή έμπνευσης και όπως επισημαίνει ο 

Τζιμόπουλος (Λακασάς, 2016) με την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

επιδιώκεται να αναπτυχθεί η υπολογιστική σκέψη, η δημιουργικότητα και άλλες 

δεξιότητες των παιδιών και να αποτελέσει εργαλείο διδακτικής προσέγγισης πολλών 

μαθημάτων στα πλαίσια των εργαστηρίων Τεχνολογίας που πρόκειται να προωθήσει 

σύντομα το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το ΙΕΠ. 
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1. Ρομπότ και ρομποτική 
 

1.1  Ορισμός 
 
Αν και γίνεται συχνά χρήση της έννοιας "ρομπότ", η οπτική κατά την οποία ο καθένας 

την αντιλαμβάνεται διαφέρει. Κι αυτό γιατί, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 

συνακόλουθη διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής της ρομποτικής, καθιστούν ιδιαίτερα 

δύσκολο το σαφή και ολοκληρωμένο προσδιορισμό της έννοιας. Εξάλλου, οι 

περισσότεροι ορισμοί καλύπτουν μονόπλευρα μόνο κάποια χαρακτηριστικά του που 

σχετίζονται κυρίως με το πεδίο χρήσης των εκάστοτε ρομποτικών συστημάτων. 

 
Το 1979, ο RIA (Robot Institute of America) επιχείρησε να περιγράψει το ρομπότ ως 

"ένα επαναπρογραμματιζόμενο, πολυλειτουργικό βραχίονα ο οποίος σχεδιάστηκε για 

να μεταφέρει υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία ή εξειδικευμένες συσκευές, εκτελώντας 

κατάλληλα προγραμματισμένες κινήσεις για την επίτευξη ποικίλων εργασιών". Αν και 

ο ορισμός αυτός παραπέμπει στη βιομηχανική διάσταση, εντούτοις αναδεικνύονται δύο 

πολύ σημαντικές και κρίσιμες δυνατότητες των ρομπότ οι οποίες τα διαφοροποιούν από 

τις απλές μηχανές: επαναπρογραμματίζονται και χρησιμοποιούνται για διαφορετικές 

λειτουργίες (Goetsch, 2005, p. 777).  

 
Από την άλλη, το Webster’s Dictionary επισημαίνει ότι τα ρομπότ μπορεί να έχουν 

ανθρώπινη μορφή, δύναται να περπατούν ή να μιλούν, εκτελούν συνήθως 

επαναλαμβανόμενες ενέργειες και ο έλεγχός τους γίνεται αυτόματα ή με τη βοήθεια 

υπολογιστή (“Definition of ROBOTS,” n.d.). Χαρακτηρίζονται δε από ταχύτητα και 

ακρίβεια, ενώ αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας δύσκολες κι επικίνδυνες για τον 

άνθρωπο αποστολές. 

 
Στο λεξιλόγιο του ISO 8373:2012, στον ορισμό του ρομπότ προστίθεται και η κίνηση 

σε δύο ή περισσότερους άξονες, ενώ διαθέτει το δικό του σύστημα ελέγχου και την 

αντίστοιχη διεπαφή. Τέλος, επισημαίνεται πως είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται σε βιομηχανικά (industrial robot) και 

εξυπηρετικά ρομπότ (service robot) (“ISO 8373:2012(en), Vocabulary,” n.d.). 

 
Καθώς, λοιπόν, επιχειρείται να αποδοθούν στα ρομπότ ολοένα και περισσότερες 

βιομιμητικές ικανότητες και αφού η εξέλιξη της τεχνολογίας συνίσταται σύμμαχος, η 
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χρήση τους επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και τα ρομπότ γίνονται 

πλέον προσιτά. 

 
1.1.1 Ετυμολογία της λέξης "ρομπότ" 
 
Ο όρος "ρομπότ" επινοήθηκε από τον Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Karel Capek στο 

έργο “R.U.R.” (“Rossum’s Universal Robots”) το οποίο ανέβηκε στην Πράγα τον 

Ιανουάριο του 1921. Η σλάβικη λέξη "robota" που μεταφράζεται ως "εργασία" 

αποτέλεσε τη ρίζα της λέξης "ρομπότ" η οποία χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα 

εξελιγμένα αυτόματα που κατασκευάστηκαν από έναν Άγγλο εφευρέτη, τον Rossum, 

προκειμένου να αναλάβουν εργασίες των ανθρώπων και να διευκολύνουν τη ζωή τους. 

Μάλιστα ο ίδιος ο συγγραφέας θεώρησε απίθανο να δημιουργηθούν τέτοια μεταλλικά 

τεχνουργήματα τα οποία θα διαθέτουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι 

κάτι τέτοιο θα υπερεκτιμούσε τις δυνατότητες των μηχανών ή θα αποτελούσε σοβαρό 

αδίκημα κατά της ζωής (“What is a Robot? | Wyzant Resources,” n.d.).  

 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος όρος (robota) χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την 

καταναγκαστική εργασία των αγροτών, για τρεις ημέρες εβδομαδιαίως, προς όφελος 

των ευγενών κατά την περίοδο που η Τσεχοσλοβακία αποτελούσε φεουδαρχική 

κοινωνία. Μάλιστα, η λέξη χρησιμοποιείται και στις μέρες μας για να περιγράψει μία 

βαρετή εργασία που στερείται ενδιαφέροντος. 

 
1.2 Ιστορική αναδρομή 
 
Κι ενώ θα περίμενε κανείς μέσα από τους παραπάνω ορισμούς να προκύπτει και η 

ιστορική εξέλιξη των ρομποτικών κατασκευών, εντούτοις παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η ανάπτυξη της ιστοριογραμμής.  

 
1.2.1 Τα ρομπότ της μυθολογίας 

 
Ήδη στη μυθολογία γίνεται αναφορά σε μηχανές οι οποίες είχαν τη μορφή ανθρώπων, 

ζώων ή τεράτων και λειτουργούσαν αυτόματα έχοντας αναλάβει συνήθως επικίνδυνες 

για τον άνθρωπο εργασίες. Ο Τάλως αποτελεί το χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, 

καθώς είχε επιφορτιστεί με την περιφρούρηση της Κρήτης και την επιβολή νόμων κατά 

την περίοδο της βασιλείας του Μίνωα. Οι θεραπαίνιδες από την άλλη θα μπορούσαν 

κάλλιστα να θεωρηθούν ως ρομπότ κοινωνικής αρωγής, ενώ τα μηχανικά σκυλιά 

παρείχαν ασφάλεια. Τέλος, ο Δαίδαλος έφτιαξε κινούμενες κούκλες για τα παιδιά του 

Μίνωα που μνημονεύονται από τον Όμηρο και τον Πλάτωνα. 
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Ωστόσο, προκαλεί ερωτήματα το γεγονός πώς μπορούσαν οι άνθρωποι της εποχής 

εκείνης να οραματιστούν τέτοιες κατασκευές, όταν κάποιες από αυτές είναι αδύνατο να 

κατασκευαστούν ακόμη και με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Διατηρώντας λοιπόν 

κάποιες επιφυλάξεις, ας επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε δείγματα ρομποτικής εκτός 

μυθολογίας. 

 
1.2.2 Οι γενιές των ρομπότ 

 
Ο πιο ασφαλής και αντικειμενικός τρόπος αναζήτησης της πορείας των ρομποτικών 

κατασκευών στο χρόνο αποτελεί η ταξινόμησή τους σε γενιές, βάσει των 

χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους που φαίνεται να ακολουθούν την εξέλιξη 

της τεχνολογίας. 

 
Έτσι, η 1η γενιά τοποθετείται στη δεκαετία του '70 και περιελάμβανε μη 

προγραμματιζόμενες ηλεκτρομηχανικές συσκευές οι οποίες δεν διέθεταν αισθητήρες. 

Ουσιαστικά, επρόκειτο για βραχίονες που χρησιμοποιούνταν κυρίως στη βιομηχανία 

για να πραγματοποιούνται ορισμένες επαναλαμβανόμενες εργασίες με μεγάλη ακρίβεια, 

εργαζόταν συγχρονισμένα σε ομάδες ενός αυτόματου ολοκληρωμένου συστήματος 

παραγωγής και εποπτεύονταν από υπολογιστή ή από τον άνθρωπο. Στην περίπτωση που 

χανόταν ο συγχρονισμός τους και εξακολουθούσαν να δουλεύουν, υπήρχε σφάλμα στο 

παραγόμενο προϊόν.  

 
Η επόμενη γενιά τοποθετείται στη δεκαετία του '80 και πλέον τα ρομπότ διαθέτουν 

στοιχειώδη τεχνητή νοημοσύνη αφού είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες για να 

επικοινωνούν με το εξωτερικό τους περιβάλλον και να λαμβάνουν αποφάσεις. Τέτοιοι 

αισθητήρες μπορεί να είναι αφής, πίεσης, εγγύτητας, σόναρ, ραντάρ και διατάξεις 

όρασης. Επιπλέον, τα ρομπότ αυτά παραμένουν συγχρονισμένα μεταξύ τους, αλλά 

απαιτείται μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας για να ελέγχει τα δεδομένα των 

αισθητήρων και να προσαρμόζει κατάλληλα τις κινήσεις τους (“Robot Generations - 

21118,” 2013). 

 
Η τρίτη γενιά τοποθετείται από το 1990 και μετά και περιλαμβάνει σταθερά ή κινητά 

ρομπότ, αυτόνομα ρομπότ ή ομάδες ρομποτικών κατασκευών. Χαρακτηρίζονται από 

εξελιγμένες δυνατότητες προγραμματισμού και αναγνώρισης/σύνθεσης φωνής. 

Επιπλέον, είναι σε θέση να λαμβάνουν εντολές από κάποιον, να κατανοούν την 
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κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να εξελίσσουν τις δυνατότητές τους μαθαίνοντας 

νέες ενέργειες. 

 
Η τέταρτη γενιά όμως, περιλαμβάνει ακόμη πιο εξελιγμένα ρομπότ. Πρόκειται για 

συσκευές που αναπαράγονται και εξελίσσονται, ενώ οι κινήσεις τους πλησιάζουν 

πιστότατα τα όργανα των έμβιων οργανισμών. Σε μερικές περιπτώσεις λειτουργούν σαν 

συνεργάτες εφόσον έχουν αναπτύξει μια κοινωνική συμπεριφορά και 

"αντιλαμβάνονται" αρκετές από τις αντίστοιχες πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

και ενεργούν ανάλογα. Τελευταία, μάλιστα επιχειρείται η ανάπτυξη ενός συνθετικού 

δέρματος που θα καλύπτει την επιφάνεια του ρομπότ και θα το εφοδιάζει με 

αισθητηριακά σήματα που λαμβάνει από το περιβάλλον του, ενισχύοντας την 

ομοιότητά του με τον άνθρωπο και διευρύνοντας έτσι το φάσμα των αισθήσεων. 

 
Τέλος, η πέμπτη γενιά υπόσχεται ρομποτικά συστήματα τα οποία ξεφεύγουν από τα 

όρια της φαντασίας, κινούνται, βλέπουν, ακούν και επικοινωνούν με τους ανθρώπους οι 

οποίοι συχνά, λόγω των κοινωνικών και φιλικών χαρακτηριστικών τους, ξεχνούν ότι 

αλληλεπιδρούν με άψυχα όντα. 

 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται μία εποπτική ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών 

κάθε κατηγορίας ρομπότ μέχρι και την 3η γενιά. 
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Πίνακας 1. Οι γενιές των ρομπότ και τα χαρακτηριστικά τους (Tachi, 1984) 

 
Εφικτότητα 1970 1980 1990 2000 Σήμερα Αύριο 

Οικονομικά     

Τεχνολογικά     

Θεωρητικά     

 

  1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 

Λειτουργία 
επεξεργαστή 

ευφυΐα έμφυτη προσαρμοσμένη 
Επίκτητο (μαθαίνει, συμπεραίνει, επιλύει 

προβλήματα) 

γνώση δεδομένα βάση δεδομένων βάση γνώσεων 

Λειτουργία 
αισθητήρα 

Εσωτερικές 
πληροφορίες 

υπάρχουν υπάρχουν υπάρχουν 

Εξωτερικές 
πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν 
1-d, 2-d 

δομημένο περιβάλλον 
3-d 

Μη δομημένο περιβάλλον 

επικοινωνία μονομερής 
Εσωτερική, 

στη γλώσσα του ρομπότ 

Αμφίπλευρη, εποπτικός έλεγχος, 
Επικοινωνία μεταξύ των ρομπότ, φυσική 

γλώσσα 

Λειτουργία 
κίνησης 

 
Έλεγχος θέσης (στατικός) 

1-d (οδηγός καλωδίου) 
Έλεγχος θέσης (δυναμικός) 

2-d (επίπεδο, κατευθυνόμενο) 

Έλεγχος ισχύος (δυναμικός) 
2-d (άνισο, αυτόνομο) 

3-d (σκαλοπάτια, ελεύθερος χώρος) 

Τομείς εφαρμογής  
Δευτερογενής Βιομηχανία 
Χειρισμός υλικών, βαφή, 
συγκολλήσεις σημείων 

Δευτερογενής Βιομηχανία 
Συγκολλήσεις τόξων, 

συναρμολόγηση 

Δευτερογενής βιομηχανία 
Πρωτογενής βιομηχανία 
Τριτογενής βιομηχανία 

 

  

1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 
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1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των ρομπότ 
 
Καθώς εξελίσσονται οι ρομποτικές κατασκευές καθίστανται ιδιαίτερα χρήσιμες έως 

απαραίτητες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανθρώπινη 

εργασία μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από κάποια ρομπότ καθώς πρόκειται, ακόμη 

τουλάχιστον, για απλές προγραμματιζόμενες συσκευές.  

 
1.3.1 Πλεονεκτήματα 
 
Ξεκινώντας από τον ορισμό που προτάθηκε το 1979 από το RIA, τονίσθηκε ότι ένα 

ρομπότ αποτελεί μία επαναπρογραμματιζόμενη, πολυλειτουργική συσκευή και τα 

πλεονεκτήματά που προκύπτουν από τη χρήση του συνίστανται στο ότι:  

 αυξάνεται η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η ποιότητα των προϊόντων 

καθώς αυτοματοποιείται η γραμμή παραγωγής 

 μειώνεται επακόλουθα το κόστος των προϊόντων  

 εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων όταν τα ρομπότ χρησιμοποιούνται 

σε επικίνδυνες αποστολές και επισφαλή περιβάλλοντα 

 δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες για να λειτουργήσει 

 εργάζεται ασταμάτητα χωρίς κούραση ή αρρώστιες και η απόδοσή του είναι 

σταθερή 

 παρέχεται μεγαλύτερη πιστότητα κινήσεων καθώς εργάζεται με ακρίβεια 

milliinch ή microinch, μάλιστα η κατασκευή κάποιων αντικειμένων γίνεται 

αποκλειστικά από ρομπότ 

 οι αισθητήρες που διαθέτει σε μερικές περιπτώσεις υπερτερούν έναντι των 

ανθρώπινων ικανοτήτων  

 διεκπεραιώνονται πολλές διεργασίες ταυτόχρονα  

 δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας οι οποίες όμως είναι ιδιαίτερα απαιτητικές 

ως προς το χειρισμό και προγραμματισμό ρομποτικών συστημάτων. 

 
1.3.2 Μειονεκτήματα 
 
Δικαίως μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος γιατί να μην υπάρχει πλήρης κάλυψη των 

εργασιών από ρομπότ, εφόσον τα πλεονεκτήματα είναι τόσο πολλά. Ασφαλώς, 

προκύπτουν κάποια μειονεκτήματα και ο άνθρωπος θεωρείται αναντικατάστατος, αφού: 

 τα ρομπότ δεν μπορούν να διαχειριστούν πάντοτε με επιτυχία κρίσιμες 

καταστάσεις και μπορεί να δημιουργηθούν καταστροφές τόσο του εξοπλισμού 

όσο και του περιβάλλοντος, ενώ είναι αναπόφευκτοι οι τραυματισμοί  
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 τα ρομπότ έχουν μερικούς περιορισμούς όσον αφορά τους αισθητήρες που 

διαθέτουν, την ελευθερία κινήσεων και την επιδεξιότητα ή ακόμα τη λήψη 

αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Από την άλλη ο άνθρωπος ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις αντίστοιχες συνθήκες και είναι δυνατόν να λάβει αποφάσεις σε 

ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες για τα δεδομένα του συνθήκες 

 το κόστος τους είναι τεράστιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουν υψηλή αξία 

αγοράς και εγκατάστασης, κόστος συντήρησης και προγραμματισμού, ενώ 

απαιτείται χρόνος για την εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού. Παράλληλα, 

θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι περιφερειακές συσκευές που χρειάζονται 

για τη λειτουργία του ρομπότ. 

 μειώνονται οι θέσεις εργασίας των ανειδίκευτων εργατών καθώς καλύπτονται 

από ρομπότ και υπάρχει μία αναδιάρθρωση στις ανάγκες που προκύπτουν στις 

τεχνολογικά προσανατολισμένες κοινωνίες 

 
Συμπερασματικά, καταλήγουμε πως έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στον τομέα της 

ρομποτικής, αλλά ειδικότερα στη βιομηχανία η φύση κάποιων εργασιών αναδεικνύει 

πότε απαιτείται η διαμεσολάβηση ρομποτικού εργαλείου και πότε η ανθρώπινη 

επέμβαση. Εφόσον μάλιστα οι τελευταίες γενεές έχουν επιδείξει φιλικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, τα ρομπότ γίνονται οι καλύτεροι βοηθοί και συνυπάρχουν με τον 

άνθρωπο.  

 
1.4 Τομείς εφαρμογής των ρομπότ 
 
Από την αρχή διαφάνηκε η δυσκολία για τον πλήρη προσδιορισμό του όρου "ρομπότ" 

και αυτό αποδόθηκε τόσο στη πολυμορφικότητα όσο και στην ευρεία ένταξή του σε 

κάθε πτυχή της ζωής. Σε μία προσπάθεια ανάδειξης της σημαντικότητας των 

ρομποτικών εργαλείων θα παρουσιασθούν, σε επόμενες ενότητες, οι εφαρμογές τους σε 

διάφορους τομείς. Απώτερο στόχο, ωστόσο, αποτελεί η διαπίστωση ότι η ρομποτική 

κρίνεται απαραίτητο να εισαχθεί στη σχολική πραγματικότητα, προκειμένου οι 

μελλοντικοί πολίτες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας ρομποτικά αναπτυγμένης 

κοινωνίας. 

 

1.4.1 Βιομηχανικά ρομπότ 

 
Όπως έγινε αντιληπτό από τα προηγούμενα, η εφαρμογή της ρομποτικής στη 

βιομηχανία αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο που συνετέλεσε στην υψηλή 
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παραγωγικότητα, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στη μείωση του 

κόστους παραγωγής τους. Ο κλάδος της βιομηχανίας που αυτοματοποιήθηκε σχεδόν 

πλήρως ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά ακολουθούν κι άλλοι βιομηχανικοί τομείς 

όπως είναι η παραγωγή τροφίμων και ηλεκτρονικών ή τα logistics.  

 
Πλέον, τα σύγχρονα ρομπότ, λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων τους, συνυπάρχουν 

και συνεργάζονται με τον άνθρωπο. Προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος 

δυσλειτουργίας και ενώ παλαιότερα καταγράφηκαν αρκετά ατυχήματα, 

δημιουργήθηκαν πρότυπα ασφαλείας και αξιοπιστίας τα οποία καθορίζουν τις 

προδιαγραφές τους και τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται (Dhillon, 2015). 

 
Εν τούτοις, πρόσφατες έρευνες ασχολούνται κυρίως με την δημιουργία νέων 

ρομποτικών εργαλείων που επιτελούν πολυπλοκότερες εργασίες και προγραμματίζονται 

με τον ελάχιστο δυνατό φόρτο. Έτσι, οι ερευνητές αφουγκράζονται τις ανάγκες της 

αγοράς προκειμένου να κατασκευαστούν ρομπότ με τη μέγιστη δυνατή πρακτική 

εφαρμογή, εύκολη διαχείριση, ευελιξία και μειωμένο κόστος παραγωγής.  

  
1.4.2 Υποβρύχια ρομπότ 
 
Οι ωκεανοί καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειας της γης και αποτελούν μία από τις 

κρισιμότερες πηγές ενέργειας, φυσικών πόρων, τροφής, μέσο ανάπτυξης του εμπορίου 

αλλά και σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας. Από την άλλη ο υδάτινος κόσμος 

δεν φημίζεται για τη φιλοξενία του καθώς οι συνθήκες εργασίας κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας είναι ιδιαίτερα δύσκολες και πολλές φορές απρόσμενες, έως 

επικίνδυνες. Τα ρομπότ έρχονται, λοιπόν, να υπερνικήσουν τις δυσκολίες, παίρνοντας 

συνήθως τη μορφή υποβρύχιων οχημάτων που άλλοτε καταγράφουν την υποθαλάσσια 

ζωή, άλλοτε χαρτογραφούν το βυθό, άλλοτε εξορύσσουν υδρογονάνθρακες και φυσικό 

αέριο ή συντηρούν/επισκευάζουν τις πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και άλλοτε 

υπηρετούν ερευνητικούς σκοπούς.  

 
Η Ρωσία, συγκεκριμένα, ετοιμάζει ένα υποθαλάσσιο ρομποτικό σύστημα που 

περιλαμβάνει μη επανδρωμένα οχήματα για την υποθαλάσσια διάτρηση πάγου και θα 

ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η στρατιωτική της κυριαρχία στην περιοχή της 

Ανταρκτικής (Nudelman & Bender, 2015). Από την άλλη, το Κορεάτικο Ινστιτούτο 

KIOST κατασκεύασε ένα τεράστιο καβούρι ρομπότ (Εικόνα 1) το οποίο θα βοηθήσει 

στην εξερεύνηση ναυαγίων του 12ου αιώνα στην Κίτρινη θάλασσα (Kieron, n.d.) και με 

τα 6 πόδια του παραμένει σταθερό ακόμη και στα πιο ισχυρά ρεύματα.  
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Εικόνα 1 Το Crabster CR200 

Το μέλλον υπόσχεται την κατασκευή ρομποτικών συστημάτων που ανταποκρίνονται 

κατάλληλα σε διαφορετικές συνθήκες, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς την 

ανθρώπινη παρέμβαση και εργάζονται υποβρυχίως σε μακρινές αποστάσεις, 

διαθέτοντας μεγάλα αποθέματα ενέργειας (Siciliano & Khatib, 2008).  

 

1.4.3 Ιπτάμενα ρομπότ 
 
Σημαντική είναι η προσφορά των ρομπότ και ως ιπτάμενα εργαλεία αφού αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν σε στρατιωτικές εφαρμογές για επιτήρηση, στόχευση ή ακόμη και 

επιθέσεις. Παράλληλα, βρήκαν εφαρμογή στη λήψη εναέριων φωτογραφιών, στην 

παρατήρηση φαινομένων, στην καταγραφή επικίνδυνων καταστάσεων για τη μετάδοση 

πληροφοριών και στη διακίνηση προϊόντων. Η τελευταία τάση μάλιστα είναι τα drones 

σαν παιχνίδι. Η αυτονομία τους εξαρτάται από το μέγεθός τους, το οποίο καθορίζει και 

τον σχεδιασμό τους.  

 
Ειδικότερα, ο Barack Obama επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη στο στόλο τους στο Πακιστάν (“Drones,” 2012). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι η βάση ελέγχου μπορεί να είναι κοντά αλλά και πολύ 

μακριά ενώ η σύνδεση γίνεται δορυφορικά και η διαδικασία φαίνεται στην (Εικόνα 2). 

Πρόσφατα, η εταιρεία Amazon παρέδωσε το πρώτο πακέτο στη Βρετανία με τη χρήση 

μικρού ιπτάμενου ρομπότ σε διάστημα 30 λεπτών από τη στιγμή της παραγγελίας. Η 

υπηρεσία είναι πιλοτική και οι συνθήκες πτήσης πρέπει να είναι ιδανικές (άπνοια, καλή 

ορατότητα και να μην είναι νύχτα), ωστόσο η εταιρεία υπόσχεται πως σύντομα θα είναι 

ευρέως διαθέσιμη (Hern, 2016).  
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Εικόνα 2 Το drone επικοινωνεί από το Αφγανιστάν με δορυφορική σύνδεση 

Ιπτάμενα ρομποτικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης στη λήψη 

ηφαιστειακών δειγμάτων, στη γεωλογία, στη μετεωρολογία, στην αναζήτηση ενεργών 

ναρκών, στη διαχείριση πυρκαγιών, στην ανίχνευση χημικών διαρροών ή πλημμύρων, 

στον αεροψεκασμό. Η παρατήρηση της κυκλοφορίας των δρόμων, των ακτών ή η 

περιπολία των συνόρων και οι κινηματογραφικές λήψεις είναι μερικές ακόμη 

εφαρμογές.  

 
1.4.4 Τα ρομπότ στο διάστημα 
 
Από πολύ νωρίς (1976) πραγματοποιήθηκε από τη NASA η αποστολή ενός ρομποτικού 

συστήματος στον πλανήτη Άρη. Αντικείμενο των ερευνών των διαστημικών ρομπότ 

είναι συνήθως η αναζήτηση νερού, η συλλογή και η μεταφορά πετρωμάτων 

(Καλτιριμτζής & Schmidt, n.d.). Κάποια άλλα διευκολύνουν τη διαχείριση, 

συναρμολόγηση και επισκευή διαστημικών σταθμών και μπορεί να είναι ικανοί βοηθοί 

των αστροναυτών ή να εργάζονται αυτόνομα στο διάστημα. Έτσι, χαρτογραφούν και 

φωτογραφίζουν άλλους πλανήτες, αποστέλλοντας πληροφορίες στους αντίστοιχους 

σταθμούς. Καθώς η επικοινωνία με τη γη δεν θεωρείται πραγματικού χρόνου, αφού 

μπορεί να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα από 5 sec έως 10 λεπτών και απαιτείται 

άλλος τόσος χρόνος για μία απάντηση από το ρομπότ, οι έρευνες στρέφονται είτε προς 

τη μείωση του χρόνου απόκρισης, είτε προς την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στα 

ρομπότ. Έτσι, θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις και να διαχειρίζονται 

αυτόνομα τις καταστάσεις στο διάστημα, ενώ θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Εκτός 

από τα παραπάνω, παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτών των 

ρομπότ είναι η έλλειψη βαρύτητας, οι πολύ υψηλές (120οC) ή χαμηλές θερμοκρασίες (-

100oC), το διαβρωτικό περιβάλλον, η ιονίζουσα ακτινοβολία και η σκόνη.  
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1.4.5 Τα ρομπότ στη γεωργία 
 
Η γεωργία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις της τεχνολογίας 

και της ρομποτικής ειδικότερα. Αν και υπήρξαν αυτοκινούμενοι ελκυστήρες στο 

παρελθόν, ωστόσο δεν επεκτάθηκε η χρήση τους καθώς ήταν προγραμματισμένοι για 

συγκεκριμένες συνθήκες που απείχαν από τις πραγματικές ανάγκες των αγρών. Τα 

Ιαπωνικά Ιδρύματα, αφού εντόπισαν ότι οι νέοι αποφεύγουν τις αγροτικές εργασίες, 

κατασκεύασαν ρομποτικά εργαλεία προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές (Torii, 

2000).  

 
Από τις πιο γνωστές εφαρμογές θεωρείται η χαρτογράφηση της σποράς για τον ακριβή 

προσδιορισμό των συντεταγμένων των σπόρων, ο εντοπισμός και ο χαρακτηρισμός 

ζιζανίων για την εξόντωσή τους από αυτοματοποιημένο όχημα με μικροψεκασμό 

ακριβείας και η επιλεκτική συγκομιδή μόνον των έτοιμων καρπών (Φουντάς & Γέμτος, 

2015). Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις συναντώνται drones που παρακολουθούν την 

ποιότητα του εδάφους, η αυτόματη άρδευση ή ακόμη και ρομποτικές μέλισσες για την 

επικονίαση των καλλιεργειών. Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσματική διαχείριση των 

λιγοστών πόρων με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων και η εκμετάλλευση της 

εμπειρίας και των γνώσεων του αγρότη, μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική 

ενώ η σκληρή, επίπονη, επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη εργασία αφήνεται στο 

ρομπότ. 

 
Τέλος, στην κτηνοτροφία από το 1990 έχουν ήδη ενσωματωθεί ρομποτικά συστήματα 

αρμέγματος, περιποίησης και σφαγής ζώων. 

 
1.4.6 Ρομποτική Ιατρική 
 
Όσο σημαντικές και αξιόλογες θεωρούνται οι παραπάνω εφαρμογές ρομποτικής, δεν 

μπορούν να συγκριθούν με τη συμβολή της στην ιατρική. Η NASA εξέφρασε αρχικά 

την ανάγκη να έχουν τη δυνατότητα οι αστροναύτες να εγχειριστούν ακόμη και όταν 

βρίσκονται στο διάστημα, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις χρειάζονται ανάλογη κάλυψη 

στα πεδία των μαχών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, 

λοιπόν, αποτέλεσαν τον προπομπό για τη δημιουργία της ρομποτικής χειρουργικής. 

  

Ο χειρούργος μέσα από μία οθόνη υπολογιστή βλέπει το χειρουργικό πεδίο σε 

τρισδιάστατη απεικόνιση μεγεθυμένο, ενώ με κατάλληλες κινήσεις χειρίζεται τους 

αρθρωτούς χειρουργικούς βραχίονες με μεγάλη δεξιότητα και ακρίβεια (της τάξης των 
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mm, αποσβήνοντας ακόμη και το τρεμούλιασμα των χεριών). Το ελάχιστο επεμβατικό 

και τραυματικό αποτέλεσμα και η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων σε μικρά 

ή δύσβατα σημεία συγκαταλέγονται στα βασικά πλεονεκτήματα. Επιπλέον, ο 

χειρούργος προετοιμάσει τη διαδικασία ή ανακαλεί από το αρχείο του υπολογιστή 

εικόνες ακόμη και την ώρα της επέμβασης.  

 
Το πρώτο χειρουργικό σύστημα που εγκρίθηκε από το FDA (Food & Drug 

Administration, U.S.A.) είναι το Da Vinci, το οποίο σχεδιάστηκε το 1995 και 

χρησιμοποιείται από το 2000. Διαθέτει ειδική κονσόλα, ενδοσκοπικό πύργο, σύστημα 

τεσσάρων ρομποτικών βραχιόνων και ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία (Εικόνα 3). Δεν 

πρόκειται ασφαλώς για ρομπότ το οποίο διεκπεραιώνει αυτόνομα μία επέμβαση, αλλά 

για έναν τηλεκατευθυνόμενο αρωγό ο οποίος παρέχει στο χειρούργο απίστευτη ευελιξία 

και μέγιστο όφελος στον ασθενή (Hockstein, Gourin, Faust, & Terris, 2007).  

 

 
Εικόνα 3. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci 

Οι σύγχρονες ρομποτικές τηλεϊατρικές συσκευές έχουν να επιλύσουν ζητήματα που 

αφορούν το χρόνο απόκρισης των βραχιόνων και την ποιότητα της σύνδεσης. Επιπλέον, 

με την ανάπτυξη της απτικής τεχνολογίας αναπτύσσεται η απτική ανατροφοδότηση του 

χειρούργου που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τη δύναμη που ασκεί στα εργαλεία 

εξελίσσοντας περεταίρω τις δυνατότητες του. 

 
1.4.7 Τα ρομπότ ως οικιακοί βοηθοί 
 
Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες ρομποτικών εργαλείων, τα οποία είναι αρκετά 

εξειδικευμένα και μπορεί να μην συναντήσουμε ποτέ, υπάρχουν κι άλλα ρομποτικά 

συστήματα με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή. Μάλιστα, επειδή έχουμε 

εξοικειωθεί αρκετά με τη χρήση τους ίσως και να μην έχουμε διαπιστώσει ότι πρόκειται 

για συσκευές με νοημοσύνη. Σύμφωνα με το ISO 8373:2012, ρομπότ υπηρεσιών ή 

εξυπηρέτησης (service robot) θεωρείται οποιαδήποτε συσκευή εκτελεί χρήσιμες 

εργασίες για τον άνθρωπο και δεν κατατάσσεται στις εφαρμογές του βιομηχανικού 
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αυτοματισμού. Αν και ο διαχωρισμός τους συχνά είναι δύσκολος, ωστόσο τα ρομπότ 

εξυπηρέτησης τα συναντούμε σε πιο καθημερινές δραστηριότητες. 

 
Τα οικιακά ρομπότ είναι πιο προσιτά οικονομικά και διευκολύνουν τις καθημερινές 

εργασίες του νοικοκυριού. Πολλές φορές έχουμε ευχηθεί να καθαριζόταν το σπίτι 

αυτόματα, ενώ εμείς κάναμε κάτι άλλο πιο διασκεδαστικό. Οι ρομποτικές σκούπες είναι 

εδώ και χρόνια γεγονός και σαρώνουν κάθε σημείο του σπιτιού απομακρύνοντας τη 

σκόνη. Δεν σταματούν σε σταθερά και δυναμικά εμπόδια, αναγνωρίζουν τα σκαλοπάτια 

και τα πιο σύγχρονα μοντέλα αντιλαμβάνονται πότε χρειάζονται φόρτιση και 

συνδέονται αυτόματα, όπως είναι η Roomba2. Άλλα οικιακά ρομπότ είναι η μηχανή για 

το γκαζόν η οποία ενεργοποιείται/απενεργοποιείται συγκεκριμένες ώρες και 

περιποιείται το γκαζόν χωρίς ανθρώπινη παρουσία, συσκευές παραγωγής φαγητού όπως 

το Moley το οποίο μαγειρεύει οποιαδήποτε συνταγή, αυτόματα συστήματα ταΐσματος 

κατοικίδιων, καθαρισμού ενυδρείων ή πισίνας ή ακόμα και ρομπότ για μασάζ. 

 
1.4.8 Τα ρομπότ στη ψυχαγωγία 

 
Και εφόσον τα ρομπότ έχουν αναλάβει τις οικιακές εργασίες, ο άνθρωπος μπορεί να 

ψυχαγωγείται. Κι εκεί θα βρίσκεται κάποιο ρομποτικό σύστημα για να τον 

εξυπηρετήσει! Ένα σύνολο από κινητήρες, πνευματικά και υδραυλικά συστήματα που 

προγραμματίζονται ανάλογα, κρύβονται πίσω από τα μεγάλα θεματικά πάρκα, ενώ 

άλλα εξίσου περίπλοκα συστήματα χρησιμοποιούνται για τα γυρίσματα 

κινηματογραφικών ταινιών ή για την προβολή τους με τη χρήση τουλάχιστον 5-d. 

 
Μικρότερα ρομποτάκια χρησιμοποιούνται για παιχνίδι, άλλοτε για μικρά παιδιά και 

άλλοτε για ενήλικες. Αν και χαρακτηρίζονται ψυχαγωγικά, ωστόσο τα οφέλη που 

αποκομίζονται μπορεί να είναι πολύπλευρα όπως προκύπτει από τις επόμενες 

εφαρμογές της ρομποτικής. 

 
1.4.9 Ρομπότ κοινωνικής αρωγής 
 
Εκτός των άλλων, υπάρχει και μία άλλη διάσταση: αυτή της κοινωνικής αρωγής. 

Πρόκειται για μία νέα διεπιστημονική τάση η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη και 

εκμεταλλεύεται τη ρομποτική όχι τόσο για να παράσχει φυσική βοήθεια, παρά για να 

βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων που για διαφορετικούς λόγους 

μειονεκτούν. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η παροχή εξατομικευμένης βοήθεια που 

                                                 
2 https://www.irobot.com/For-the-Home/Vacuuming/Roomba.aspx 
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μπορεί να αφορά: α)φροντίδα ηλικιωμένων β)φροντίδα ατόμων κατά την 

αποκατάσταση γ)φροντίδα ατόμων, που συνήθως είναι παιδιά, με κοινωνικές ή 

γνωστικές δυσκολίες. 

 
Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, οι έρευνες έχουν στραφεί 

προς της κατεύθυνση της παροχής βοήθειας σε άτομα μεγάλης ηλικίας έτσι ώστε να 

μπορούν να ζουν αυτόνομα. Τα πρώτα ρομπότ κοινωνικής αρωγής είχαν συνήθως τη 

μορφή ζώων και προορίζονταν για να συντροφεύουν και να απαλλάσσουν από το στρες 

τους μοναχικούς ηλικιωμένους. Μάλιστα έρευνες (Tapus, Mataric, & Scassellati, 2007) 

έδειξαν πως υπήρχε μεγάλη βελτίωση στην υγεία τους και αναπτύχθηκαν ιδιαίτεροι 

συναισθηματικοί δεσμοί, δίχως να απαιτείται ιδιαίτερος κόπος από μέρους τους, αφού 

επρόκειτο για ρομπότ και όχι για αληθινό κατοικίδιο. Άλλες πιθανές λύσεις 

προσανατολίζονται σε πιο πρακτικά ζητήματα όπως είναι η υπενθύμιση των φαρμάκων 

ή η βοήθεια σε απλές καθημερινές δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, 

αντιμετωπίζονται δυσκολίες, προς το παρόν τουλάχιστον, οι οποίες σχετίζονται κυρίως 

με την εξοικείωση των ηλικιωμένων με την τεχνολογία (Heerink, Krose, Evers, & 

Wielinga, 2009). 

 
Στους ασθενείς με χαμηλή λειτουργικότητα που χρειάζονται αποκατάσταση βρίσκει 

επίσης εφαρμογή η βοηθητική ρομποτική. Στο κρίσιμο χρονικό διάστημα μετά από ένα 

εγκεφαλικό επεισόδιο, ο ασθενής πρέπει να ενεργοποιηθεί και να ξεκινήσει η φάση της 

αποκατάστασης των λειτουργιών που προσβλήθηκαν. Τα ρομπότ μπορεί να έχουν 

ενεργητικό ή παθητικό ρόλο κατά τη διαδικασία ενδυνάμωσης ή να χρησιμοποιούνται 

σε περιπτώσεις κώφωσης ή αλαλίας.  

 
Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού αντιλαμβάνονται τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο.  

Ο Φαχαντίδης με την ερευνητική ομάδα του δημιούργησαν μία λούτρινη ρομποτική 

μαργαρίτα η οποία προγραμματίζεται από τον παιδαγωγό ή το γονιό και συμβάλει στην 

εξοικείωση του παιδιού αρχικά με το παιχνίδι και στη σταδιακή απόκτηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων αλληλεπιδρώντας με αυτό. Στα άμεσα σχέδιά τους είναι η ανάπτυξη 

αντίστοιχων εργαλείων για παιδιά με ΔΕΠΥ και σύνδρομο Down. Παρόμοιο εργαλείο 

είναι το Romibo. 



 

 

1.4.10 Τα ρομπότ στην εκπαίδευση
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ρομποτική έχει εισβάλει σε κάθε πτυχή της 

καθημερινότητας και όχι μόνο, ενώ οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μέσο αλλά και 

αντικείμενο της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

ρομποτική αποτελεί μια διεθνώς νέα τάση

αποκτήσει κατάλληλες δεξιότητες και εξοικείωση 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες μιας τεχνολογικά αναπτυγμένης κοινωνίας.

 
Τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται από

χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα ρομπότ και οι δραστηριότητες αποτελούνται από το 

κατασκευαστικό και το προγραμματιστικό μέρος. 

εντάσσεται στα πλαίσια του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (

τον οποίο μίλησε o Papert

αποτελεσματικότερη όταν ο μαθητής ενεργοποιείται κατασκευάζοντας 

ψηφιακά) ένα αντικείμενο (τεχνούργημα) που έχει νόημα γι αυτόν,

κάστρα στην άμμο, είτε είναι 

 
Τα οφέλη, οι επιδράσεις και τα πιο συνηθισμένα κιτ της εκπαιδευτικής ρομποτικής θα 

αναλυθούν εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα.

 

1.5 Εκπαιδευτική ρομποτική
 

1.5.1 Επιδράσεις της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
διαδικασία 

 
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τεκμηριωθούν αναλυτικότερα τα οφέλη από την 

εισαγωγή ενός εργαλείου ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εικόνα 4. Η λούτρινη μαργαρίτα
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Τα ρομπότ στην εκπαίδευση 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ρομποτική έχει εισβάλει σε κάθε πτυχή της 

καθημερινότητας και όχι μόνο, ενώ οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μέσο αλλά και 

αντικείμενο της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, 

διεθνώς νέα τάση προκειμένου οι αυριανοί πολίτες να έχουν 

αποκτήσει κατάλληλες δεξιότητες και εξοικείωση για να είναι έτοιμοι να 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες μιας τεχνολογικά αναπτυγμένης κοινωνίας.

Τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές ή σπουδαστές έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα ρομπότ και οι δραστηριότητες αποτελούνται από το 

κατασκευαστικό και το προγραμματιστικό μέρος. Από παιδαγωγική

στα πλαίσια του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism

Papert από πολύ νωρίς και υποστήριξε πως η μάθηση είναι 

αποτελεσματικότερη όταν ο μαθητής ενεργοποιείται κατασκευάζοντας 

ένα αντικείμενο (τεχνούργημα) που έχει νόημα γι αυτόν, 

κάστρα στην άμμο, είτε είναι Lego κατασκευές.  

Τα οφέλη, οι επιδράσεις και τα πιο συνηθισμένα κιτ της εκπαιδευτικής ρομποτικής θα 

αναλυθούν εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα. 

Εκπαιδευτική ρομποτική 

Επιδράσεις της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην εκπαιδευτική 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τεκμηριωθούν αναλυτικότερα τα οφέλη από την 

εισαγωγή ενός εργαλείου ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία

 
λούτρινη μαργαρίτα Εικόνα 5. Το Romibo

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ρομποτική έχει εισβάλει σε κάθε πτυχή της 

καθημερινότητας και όχι μόνο, ενώ οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μέσο αλλά και 

, η εκπαιδευτική 

προκειμένου οι αυριανοί πολίτες να έχουν 

να είναι έτοιμοι να 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες μιας τεχνολογικά αναπτυγμένης κοινωνίας. 

τές έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα ρομπότ και οι δραστηριότητες αποτελούνται από το 

Από παιδαγωγικής σκοπιάς 

constructionism) για 

υποστήριξε πως η μάθηση είναι 

αποτελεσματικότερη όταν ο μαθητής ενεργοποιείται κατασκευάζοντας (χειρωνακτικά ή 

 είτε αυτά είναι 

Τα οφέλη, οι επιδράσεις και τα πιο συνηθισμένα κιτ της εκπαιδευτικής ρομποτικής θα 

στην εκπαιδευτική 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τεκμηριωθούν αναλυτικότερα τα οφέλη από την 

εισαγωγή ενός εργαλείου ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 

 
Romibo 
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επισημαίνεται ότι το κιτ ρομποτικής που χρησιμοποιείται για την παρούσα εργασία 

είναι το Edison. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες αφορούν το εργαλείο εκπαιδευτική 

ρομποτικής της Lego και εφόσον υπάρχει συμβατότητα, θεωρούμε ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών. 

 
Ειδικότερα, η ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής: 

 έχει διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζει το ενδιαφέρον, αξιοποιεί δεξιότητες και 

αναπτύσσει ικανότητες των μαθητών (Alimisis, Karatrantou, Tachos, 2005), 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας 

 παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες καθώς επιλύει προβλήματα από 

τον πραγματικό κόσμο, γεφυρώνοντας το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη 

θεωρία και στην πράξη (Αναγνωστάκης & Φαχαντίδης, 2014), ενώ απαντά σε 

ερωτήματα μαθητών για τη χρησιμότητα της διδαχθείσας γνώσης 

 με τον έντονα διαθεματικό της χαρακτήρα την καθιστά ιδιαίτερα αποδοτική 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να 

εμπλέξει διαφορετικές θεματικές, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο 

εκπαιδευτικός περιορίζεται συνήθως στα θέματα της ειδικότητάς του. Στα 

ΕΠΑΛ, ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία, αφού υπάρχει σχετική 

ευελιξία και υιοθετείται μια πιο κονστρακτιονιστική προσέγγιση. Έτσι, οι 

μαθητές αποκτούν συνολική ψηφιακή κατάρτιση στην Επιστήμη και στην 

Τεχνολογία (UNESCO) στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης. 

 μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑΛ και να 

ενταχθεί σε ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο αντίστοιχο με τις 

κατευθύνσεις που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι μαθητές. Αυτό σχετίζεται και με το 

γεγονός ότι οι σχολικές επιδόσεις είναι πιο χαμηλές στα ΕΠΑΛ (ιδιαίτερα στα 

μαθήματα Γενικής Παιδείας), ενώ τα παιδιά διακρίνονται για την έφεση σε 

χειρονακτικές εργασίες και αναπτύσσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

αντίστοιχες δεξιότητες 

 σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, διαπιστώθηκαν θετικές επιδράσεις στην 

αφομοίωση εννοιών, στην σύνδεση θεωρίας και πράξης και στην ανάπτυξη 

δημιουργικής ικανότητας και επίλυσης προβλημάτων (Alimisis, Karatrantou, 

Tachos, 2005), όταν επιχείρησαν να διδάξουν έννοιες των μαθηματικών, της 

μηχανικής και της φυσικής σε μαθητές Τεχνικής Εκπαίδευσης  

 διαπιστώθηκε πως οι αρχάριοι προγραμματιστές αντιμετώπιζαν ευνοϊκότερα τις 

δυσκολίες των εννοιών του προγραμματισμού, όταν χειριζόταν πραγματικές 
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οντότητες και αυτόματους μηχανισμούς (Dagdilelis, Sartatzemi, & Kagani, 

2005) 

 μέσω των διαγωνισμών ρομποτικής οι οποίοι έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς 

τελευταία, ενεργοποιούνται οι μαθητές βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση 

(Pisciotta, Vello, Bordo, & Morgavi, 2010), αλλά και το πνεύμα συνεργασίας. 

 ευνοεί την ανάπτυξη της στρατηγικής δοκιμής και πλάνης, ενώ παράλληλα 

αναδεικνύει την παραδοχή ότι υπάρχουν κι άλλες αξιόλογες προσεγγίσεις και 

λύσεις για κάθε πρόβλημα (Τσοβόλας & Κόμης, 2008) 

 υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης αφού με τον προγραμματισμό 

εξωτερικεύονται νοητικές διεργασίες  

 η μάθηση γίνεται διασκεδαστική με έναν πιο παιγνιώδη τρόπο  

 
1.5.2 Ευρέως διαδεδομένα kit εκπαιδευτικής ρομποτικής  
 
Η τεχνολογία έχει ενταχθεί στην εκπαίδευση και πληθώρα εργαλείων εκπαιδευτικής 

ρομποτικής φιλοδοξούν να μυήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων 

(Susilo et al., 2016, Rubenstein et al., 2015). Από τα πιο διαδεδομένα κιτ ρομποτικής 

στα οποία βασίστηκαν οι περισσότερες έρευνες είναι της Lego. Κάποια από τα 

χαρακτηριστικά τα οποία κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθούν είναι το κόστος, η 

ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται, οι δυνατότητες συναρμολόγησης που 

παρέχονται, ο σχεδιασμός της συσκευής όσον αφορά μηχανικά και ηλεκτρονικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. αισθητήρες κ.α.), η επεκτασιμότητά, η συμβατότητα, η 

φορητότητα και φυσικά εάν είναι εφικτό να διατεθεί η συσκευή στη χώρα μας (Takács, 

et al., 2016). Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή των πιο ενδιαφερόντων εργαλείων 

εκπαιδευτική ρομποτικής. 

 

1.5.2.1 Lego Mindstorm EV3 
 
Η Lego ήταν από τους πρωτοπόρους στα εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής, 

ξεκινώντας με το RCX (Robotic Command eXplorer) το 1998, περνώντας στο ΝΧΤ 

(NeXT generation) το 2006 και στο ΝΧΤ 2.0 αργότερα (2009) για να καταλήξει στο 

Mindstorm EV3 Evolution (2013). Στην Εικόνα 6 φαίνονται τα αντίστοιχα τούβλα 

(brick) τα οποία έχουν δυνατότητα προγραμματισμού και είναι απόλυτα συμβατά με 

όλα τα εξαρτήματα Lego. Ειδικότερα, η τρίτη γενιά (EV3) έχει δυνατότερο 

επεξεργαστή και τρέχει Linux, διαθέτει θύρα USB και υποδοχή για Micro SD. O 
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κώδικας γράφεται με τη βοήθεια blocs και όχι με γραμμή εντολών και το πρόγραμμα 

μπορεί να δημιουργηθεί κατευθείαν πάνω στο brick. 

 
Εικόνα 6. Το RCX, το NXT και το EV3 

Επιπλέον, το πακέτο διαθέτει 2 μεγάλους σε ισχύ κινητήρες κι έναν μεσαίο, δύο 

αισθητήρες αφής, έναν αισθητήρα χρώματος, ένα γυροσκόπιο κι έναν αισθητήρα 

υπερύθρων τα οποία συνοδεύονται με τα κατάλληλα εξαρτήματα της σειράς Technic 

της Lego. Η φιλοσοφία που ακολουθείται για τη συναρμολόγηση των μοντέλων 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπάρχει πληθώρα υποστηρικτικού υλικού, 

έντυπο ή διαδικτυακό. Τέλος, έχει οργανωθεί ένας μηχανισμός προώθησης της 

καινοτομίας μέσω αυτού του πακέτου εκπαιδευτικής ρομποτικής και διοργανώνονται 

πολλοί διαγωνισμοί σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο για την ανάδειξη των καλύτερων 

κατασκευών. 

 
Η τιμή του ανέρχεται στα 350$ και μπορεί να θεωρηθεί ένας αρκετά περιοριστικός 

παράγοντας, καθώς θα χρειαστούν περισσότερα από ένα πακέτο για να ασχοληθεί το 

σύνολο των μαθητών ενός τμήματος δημοσίου σχολείου. Το κόστος αυξάνεται 

κατακόρυφα εφόσον πρόκειται να εξασφαλιστούν οι αντίστοιχες άδειες λογισμικού. 

 
1.5.2.2 Thymio II 
 
Το Thymio (Εικόνα 7) είναι ένα μικρό ρομπότ με πολλές δυνατότητες το οποίο 

προγραμματίζεται εύκολα με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Aseba (open-

source). Έχει 6 προεγκατεστημένα προγράμματα και διαθέτει πολλούς αισθητήρες 

(ανίχνευσης γραμμής και εμποδίων, υπερύθρων, θερμοκρασίας, αλλά και ύπαρξης 

εδάφους), είναι τηλεχειριζόμενο, ενώ μπορεί και αλλάζει χρώματα. Όσον αφορά τον 

προγραμματισμό του μπορεί να γίνει οπτικά ή με τη βοήθεια block ή μέσα από το 

Scratch. Τέλος, παρέχονται σημειώσεις και ιδέες υλοποίησης αποστολών, ενώ η τιμή 

του κυμαίνεται στα 130€ ή 190€ εάν πρόκειται για τη wireless έκδοσή του. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή3. 

                                                 
3 https://www.thymio.org/en:thymio 



 

 
1.5.2.3 mBot Robot kit 
 
Το mΒot4 αποτελεί μία ενδιαφέρουσα λύση ως π

οποίο μάλιστα το κατασκευάζει το παιδί από την αρχή

διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα της κατηγορίας του

 

 

επεκτάσιμο και ενώ η αρχική έκδοση απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, όσο αυξάνεται 

η πολυπλοκότητά του προσθέτοντας κι άλλα εξαρτήματα, 

μεγαλύτερων παιδιών. Μπορεί να ανιχνεύει τη γραμμή και να κινείται πάνω σε αυτή, 

ενώ ελέγχεται και με τηλεχειριστήριο. Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγεται το ότι 

χρειάζεται να βιδωθούν τα μεταλλικά μέρη και είναι μία σχετικά βαριά κατασκευή. 

Τέλος, κάποιες συνδέσεις γίνονται με καλώδια, γεγονός που θυμίζει αρκετά το 

κόστος της βασικής έκδοσης φτάνει στα 95$.

 
1.5.2.4 Sparki 
 
Το επόμενο εργαλείο είναι το Sparki το οποίο βασίζεται στην πλακέτα του Arduino και 

γι αυτό διαθέτει εκτός από κινητήρες, α

displays. Όπως φαίνεται και στην

αριστερά) υπάρχουν δύο δαγκάνες οι οποίες χρησι

αντικείμενα, κάτι το οποίο 

διαθέτει 100 αξιόλογα μαθήματα

το ρομπότ. Προγραμματίζεται με τη γλώσσα SparkiDuino

γραμμής), το Ardublock (με πλακίδια εντολών) και 
                                                
4 http://www.makeblock.com/ 
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αποτελεί μία ενδιαφέρουσα λύση ως πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής το 

οποίο μάλιστα το κατασκευάζει το παιδί από την αρχή, είναι μεταλλικό, κάτι στο οποίο 

διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα της κατηγορίας του (Εικόνα 8). Επιπλέον, είναι 

επεκτάσιμο και ενώ η αρχική έκδοση απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, όσο αυξάνεται 

η πολυπλοκότητά του προσθέτοντας κι άλλα εξαρτήματα, ικανοποιεί

Μπορεί να ανιχνεύει τη γραμμή και να κινείται πάνω σε αυτή, 

ενώ ελέγχεται και με τηλεχειριστήριο. Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγεται το ότι 

χρειάζεται να βιδωθούν τα μεταλλικά μέρη και είναι μία σχετικά βαριά κατασκευή. 

ς, κάποιες συνδέσεις γίνονται με καλώδια, γεγονός που θυμίζει αρκετά το 

κόστος της βασικής έκδοσης φτάνει στα 95$.  

Το επόμενο εργαλείο είναι το Sparki το οποίο βασίζεται στην πλακέτα του Arduino και 

γι αυτό διαθέτει εκτός από κινητήρες, αισθητήρες, LEDS, ηχεία, διακόπτες και 

displays. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 9, στο μπροστινό μέρος (όπως το βλέπουμε, 

αριστερά) υπάρχουν δύο δαγκάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για να πιάνουν 

 δεν είχε κανένα από τα υπόλοιπα κιτ ρομποτικής. Επιπλέον, 

διαθέτει 100 αξιόλογα μαθήματα προκειμένου κάποιος να μάθει σταδιακά να χειρίζεται 

το ρομπότ. Προγραμματίζεται με τη γλώσσα SparkiDuino (χρησιμοποιώντας εντολές 

(με πλακίδια εντολών) και το miniBloq. 
         

Εικόνα 7. Το Thymio II 

Εικόνα 8. Δύο mBots 

ακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής το 

είναι μεταλλικό, κάτι στο οποίο 

. Επιπλέον, είναι  

επεκτάσιμο και ενώ η αρχική έκδοση απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, όσο αυξάνεται 

ικανοποιεί ανάγκες 

Μπορεί να ανιχνεύει τη γραμμή και να κινείται πάνω σε αυτή, 

ενώ ελέγχεται και με τηλεχειριστήριο. Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγεται το ότι 

χρειάζεται να βιδωθούν τα μεταλλικά μέρη και είναι μία σχετικά βαριά κατασκευή. 

ς, κάποιες συνδέσεις γίνονται με καλώδια, γεγονός που θυμίζει αρκετά το EV3. Το 

Το επόμενο εργαλείο είναι το Sparki το οποίο βασίζεται στην πλακέτα του Arduino και 

ισθητήρες, LEDS, ηχεία, διακόπτες και 

, στο μπροστινό μέρος (όπως το βλέπουμε, 

μοποιούνται κυρίως για να πιάνουν 

υπόλοιπα κιτ ρομποτικής. Επιπλέον, 

προκειμένου κάποιος να μάθει σταδιακά να χειρίζεται 

χρησιμοποιώντας εντολές 



 

1.5.2.5 AERobot 

 
Το AERobot (Εικόνα 10) διαφέρει λίγο οπτικά από τα αντίστοιχα ρομποτικά εργαλεία 

που εξετάζουμε. Προκειμένου να κρατήσουν το κόστος χαμηλό, απάλλαξαν τη 

συσκευή από οτιδήποτε περιττό. Αυτό μπορεί να μην το κάνει τ

παιδιά μικρότερης ηλικίας, ωστόσο εάν αντιληφθούν ότι μπορούν να το προσαρμόσουν 

στη δική τους αισθητική, μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη αξία. Διαθέτει επίσης 

ικανοποιητικό πλήθος αισθητήρων και υποστηρίζεται από δραστηριότητες ενός 

σύγχρονου προγράμματος σπουδών.

Minibloq και στοιχίζει 10USD

 

1.5.2.6 Edison 
 
Πρόκειται για ένα πακέτο (

στην Αυστραλία και είναι μία προγραμματιζόμενη συσκευή ρομποτικής, μεγέθους 

παλάμης, είναι απόλυτα συμβατή με τα 

περιβάλλον προγραμματισμού

(“Edison offers” n.d.). Μπορεί να προγραμματιστεί με τη χρήση φορητών συσκευών 

και για το λόγο αυτό δε δεσμεύει εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ παράλληλα 

ενσωματώνονται οι συσκευές αυτές στη διαδικασία της μάθησης. 
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Εικόνα 9. Το sparki 

διαφέρει λίγο οπτικά από τα αντίστοιχα ρομποτικά εργαλεία 

που εξετάζουμε. Προκειμένου να κρατήσουν το κόστος χαμηλό, απάλλαξαν τη 

συσκευή από οτιδήποτε περιττό. Αυτό μπορεί να μην το κάνει τόσο ελκυστικό στα 

παιδιά μικρότερης ηλικίας, ωστόσο εάν αντιληφθούν ότι μπορούν να το προσαρμόσουν 

στη δική τους αισθητική, μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη αξία. Διαθέτει επίσης 

ικανοποιητικό πλήθος αισθητήρων και υποστηρίζεται από δραστηριότητες ενός 

νου προγράμματος σπουδών. Προγραμματίζεται με το πακέτο ανοικτού κώδικα

USD. 

(Εικόνα 11) το οποίο κατασκευάστηκε από τον 

στην Αυστραλία και είναι μία προγραμματιζόμενη συσκευή ρομποτικής, μεγέθους 

παλάμης, είναι απόλυτα συμβατή με τα Lego, ενώ διαθέτει κι ένα εύχρηστ

περιβάλλον προγραμματισμού με εικονίδια το οποίο τρέχει τοπικά ή 

Μπορεί να προγραμματιστεί με τη χρήση φορητών συσκευών 

και για το λόγο αυτό δε δεσμεύει εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ παράλληλα 

συσκευές αυτές στη διαδικασία της μάθησης.  

Εικόνα 10. To AERobot 

διαφέρει λίγο οπτικά από τα αντίστοιχα ρομποτικά εργαλεία 

που εξετάζουμε. Προκειμένου να κρατήσουν το κόστος χαμηλό, απάλλαξαν τη 

όσο ελκυστικό στα 

παιδιά μικρότερης ηλικίας, ωστόσο εάν αντιληφθούν ότι μπορούν να το προσαρμόσουν 

στη δική τους αισθητική, μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη αξία. Διαθέτει επίσης 

ικανοποιητικό πλήθος αισθητήρων και υποστηρίζεται από δραστηριότητες ενός 

Προγραμματίζεται με το πακέτο ανοικτού κώδικα 

το οποίο κατασκευάστηκε από τον Thomas Alva 

στην Αυστραλία και είναι μία προγραμματιζόμενη συσκευή ρομποτικής, μεγέθους 

, ενώ διαθέτει κι ένα εύχρηστο γραφικό 

με εικονίδια το οποίο τρέχει τοπικά ή διαδικτυακά 

Μπορεί να προγραμματιστεί με τη χρήση φορητών συσκευών 

και για το λόγο αυτό δε δεσμεύει εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ παράλληλα 
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Αν και δεν υποστηρίζει bluetooth ή usb αλλά συνδέεται με την έξοδο των ακουστικών 

της εκάστοτε συσκευής προγραμματισμού, μπορεί να ελέγχονται οι κινήσεις του με τη 

βοήθεια ενός απλού τηλεχειριστηρίου κάνοντάς το ιδιαίτερα ελκυστικό για τους 

μαθητές. 

 
Επιπλέον, υπάρχει ελεύθερο ψηφιακό υλικό εκμάθησης το οποίο έχει μεταφραστεί στα 

Ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής έχει εξελληνιστεί και το 

προγραμματιστικό γραφικό περιβάλλον EdWare, το οποίο διανέμεται δωρεάν, ενώ η 

προστιθέμενη αξία του έγκειται στο χαμηλό οικονομικό κόστος (37€) σε συνδυασμό με 

την επεκτασιμότητα και τη συμβατότητά του (Takács, Á., et al., 2016) με τα διαχρονικά 

Lego.  

 
1.5.3 Συγκριτική μελέτη των κιτ ρομποτικής 

 
Στον Πίνακας 2 συγκεντρωθήκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των έξι παραπάνω 

πακέτων εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αν και το καθένα διαθέτει αξιόλογα 

χαρακτηριστικά, συμπερασματικά έχουμε να επισημάνουμε πως: 

 ενώ το Lego Minstorm EV3 αποτελεί ίσως την ιδανικότερη λύση, ο παράγοντας 

του κόστους το καθιστά απαγορευτικό για τη σχολική πραγματικότητα 

 το Thymio έχει πολλές δυνατότητες, αλλά παραμένει ακριβό 

 τα mBot, Sparki και AERobot αν και είναι αισθητά φθηνότερα, δεν είναι 

συμβατά με τα Lego και απαιτούν τα δικά τους εξαρτήματα για να γίνουν πιο 

αποδοτικά. Κάνοντας χρήση μίας ρομποτικής συσκευής συμβατής με τα Lego, 

αναπτύσσονται κατασκευαστικές δεξιότητες οι οποίες σε συνδυασμό με την 

προγραμματιστική ικανότητα ολοκληρώνει την προσωπικότητα του μαθητή. 

 το Edison αν και δεν υποστηρίζει Bluetooth και USB, συγκεντρώνει πολλές 

δυνατότητες και αποτελεί την καλύτερη επιλογή με υψηλό δείκτη απόδοσης-

τιμής 

Εικόνα 11. Το ρομπότ Edison 
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 το Edison παρέχει ένα εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον διεπαφής και τα 

εγχειρίδια που προτείνονται από τον κατασκευαστή του έχουν μεταφραστεί 

επίσης 

 παρέχονται επιπλέον 10 ολοκληρωμένα μαθήματα που μπορεί να αποτελέσουν 

σημαντικό βοήθημα για τον αρχάριο εκπαιδευτικό ή μαθητή για να ξεκινήσει τα 

πρώτα βήματα στη ρομποτική 

 οι προεγκατεστημένες εφαρμογές που διαθέτουν κάποιες από τις συσκευές (το 

thymio και το Edison) αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς τόσο για την 

απασχόληση μικρότερων σε ηλικία παιδιών, όσο και για την κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας του ρομπότ, αλλά και πηγή έμπνευσης για τον 

προγραμματισμό παρόμοιων αποστολών. 

 τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών των 

ΕΠΑΛ ο προγραμματισμός με την ισχυρή γλώσσα Python, ενώ αναμένεται να 

ενσωματωθεί και στα Γενικά Λύκεια όπου και εξετάζεται Πανελλαδικώς. Το 

Edison παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού με την EdPy που είναι μία 

ενσωματωμένη βιβλιοθήκη στην αντικειμενοστραφή εκδοχή της Python, 

γεγονός που το καθιστά πιο ελκυστικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με 

τα υπόλοιπα εργαλεία. 

 

1.6 Επιλογή του Edison 
 
Αντικείμενο μελέτης της παρούσης Διπλωματικής εργασίας αποτελεί το κιτ 

εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison. Έχοντας εργαστεί σε ατομικό επίπεδο με το EV3 της 

Lego και με σχολαστική αναζήτηση στο διαδίκτυο για αντίστοιχα εργαλεία που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο, το Edison αποτελούσε την πιο προσιτή λύση που 

ικανοποιούσε μία υψηλή σχέση απόδοσης/τιμής. 

 
1.6.1 Γιατί επιλέχθηκε το Edison 
 
Λαμβάνοντα υπόψη την οικονομική κρίση και την αδυναμία να εξοπλιστεί το δημόσιο 

Ελληνικό σχολείο με τα απαραίτητα ρομποτικά εργαλεία, ενώ παράλληλα αποτελεί 

απαίτηση του σύγχρονου προγράμματος σπουδών η ενασχόληση των μαθητών με τη 

ρομποτική, αναζητήθηκαν προσιτές λύσεις. Βέβαια οι εξελίξεις αποδείχθηκαν 

καλύτερες από κάθε προσδοκία. 
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Προκειμένου το γραφικό περιβάλλον διεπαφής να υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα 

αλλά και να μπορούν τα διαθέσιμα εγχειρίδια να χρησιμοποιούνται από μαθητές της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν την αντίστοιχη ευχέρεια, 

μεταφράστηκαν εθελοντικά στα Ελληνικά. Ο κατασκευαστή του Edison εκτιμώντας 

την προσπάθεια αυτή απέστειλε δέκα ρομπότ εντελώς δωρεάν και έτσι ο στόλος μπορεί 

πλέον να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός τμήματος δημόσιου σχολείου.  

 
Η ύπαρξη εγχειριδίων και προτεινόμενων μαθημάτων αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο 

για τους εκπαιδευτικούς. Θέλοντας να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία 

εξοικείωσης αλλά και να ενημερωθούν οι συνάδελφοι που αναζητούσαν επίσης κάποιες 

προσιτές λύσεις, επιχειρήθηκαν να δημιουργηθούν διαδικτυακά μαθήματα εκμάθησης 

του Edison που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. Έτσι θα μπορούν αργότερα να 

εντάξουν τη ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε στα πλαίσια συγκεκριμένων 

μαθημάτων είτε στα πλαίσια του μαθήματος "Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων" 

που διδάσκεται από το σχολικό έτος 2016-2017 στην Ά τάξη των ΕΠΑΛ. 

 
Τέλος, η συμβατότητά του με τα διαχρονικά Lego με τα οποία είναι απόλυτα 

εξοικειωμένο το σύνολο των μαθητών και τα προεγκατεστημένα προγράμματα που 

είναι άμεσα διαθέσιμα, αποτέλεσαν εξίσου σημαντικούς παράγοντες για να 

ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες.  
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Πίνακας 2. Συγκριτικά χαρακτηριστικά των πακέτων εκπαιδευτικής ρομποτικής 
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2. Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 
Τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς μεταβολές στον τεχνολογικό τομέα επιφέρουν 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις. Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία η 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων από μέρους των ενηλίκων, προκειμένου να 

ανταποκριθούν αξιοπρεπώς στην καθημερινότητά τους. Πλέον, η μαθησιακή 

διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με το πέρας της τυπικής εκπαίδευσης, η οποία ενίοτε 

αδυνατεί να συμβαδίσει με τις σύγχρονες εξελίξεις, παρά συνεχίζεται και κατά τη φάση 

της ενηλικίωσης (Σιπητάνου, 2014). Η ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας, η 

άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου και ο φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού θέτει 

υψηλότερα τον πήχη, καθώς ο σύγχρονος πολίτης αγωνίζεται να ανταποκριθεί στις νέες 

απαιτήσεις. Εξάλλου, η μάθηση αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη και θα πρέπει να 

θεωρείται θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία (Jarvis, 

2004). Προς αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η 

πρόσβαση στη μάθηση, η ανανέωση γνώσεων και ικανοτήτων, αποτελούν δικαίωμα του 

κάθε ανθρώπου και πλέον η πολιτική της αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που 

ορίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». 

 
2.1 Ορισμός 
 
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί σήμερα διακεκριμένη επιστημονική περιοχή, ενώ 

επιχειρήθηκε από διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς να αποδοθεί εννοιολογικά, 

συμπεριλαμβάνοντας τα εκάστοτε κοινωνικά πλαίσια και ανάγκες. 

 
2.1.1 Από τη Συνεχή Εκπαίδευση στη Δια βίου Μάθηση 
 
Το συμβούλιο της Ευρώπης, ήδη από το 1966, εισήγαγε τον όρο της Συνεχούς 

Εκπαίδευσης (Permanent Education) για να διατυπωθεί αργότερα από τον ΟΟΣΑ(1969) 

ως Εναλλασσόμενη Εκπαίδευση (Recurrent Education). Ο όρος Εκπαίδευση Ενηλίκων 

(Adult Education) υιοθετήθηκε από την Unesco (1975), συνδέοντάς την κυρίως με την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ή τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε 
πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την 
αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων 
άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα 
προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη 
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διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και 
αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Unesco, 1975). 
 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την έννοια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

(Continuing Education) την επόμενη δεκαετία. Υπό τη δική της οπτική, δίνεται έμφαση 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχολησιμότητας στον εργασιακό 

τομέα με σκοπό να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες.  

 
Το 1996, που ανακηρύχτηκε ως Ευρωπαϊκό έτος Δια Βίου Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, διατυπώθηκαν οι αντίστοιχοι όροι (Lifelong Education and Training). 

Πολλοί εκπαιδευτές, μάλιστα, θεωρούν την κατάρτιση "υποδεέστερη" σε σχέση με την 

εκπαίδευση (Dearden, 1984). Από τη δική τους σκοπιά η εκπαίδευση έχει ευρύτερο και 

πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο παρέχοντας τη δυνατότητα των ελεύθερων επιλογών στους 

ενήλικες. Αντίθετα η κατάρτιση αφορά τον συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων, όπως το αντιλαμβάνεται ο Rogers (1999). Ωστόσο, ο 

Κόκκος (2005) δικαίως υποστηρίζει ότι η εννοιολογική διχοτόμηση των δύο εννοιών 

δεν είναι δόκιμη.  

 
Τέλος, διατυπώθηκε ο όρος της Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) μετά το 

Συμβούλιο Κορυφής της Λισαβόνα (2000) (Σιπητάνου, 2014). Στη χώρα μας, η Γενική 

Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (2013) ορίζει τη Δια βίου μάθηση ως: 

«όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν 
στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, 
στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και 
την άτυπη μάθηση.».  
 

2.2 Χαρακτηριστικά και στάσεις των ενήλικων εκπαιδευομένων 
 
Προτού αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εφόσον ο όρος 

"ενήλικας" συναντάται επανειλημμένως στους παραπάνω ορισμούς κρίνεται 

απαραίτητο να σκιαγραφηθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που αντικατοπτρίζουν την 

ενήλικη συμπεριφορά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ενηλικίωση συχνά 

ταυτίζεται με το ηλικιακό όριο που η κάθε κοινωνία ορίζει, ωστόσο, πλέον 

αναζητούνται γενικότερα γνωρίσματα της. Ο A. Rogers (1999) προσδίδει στον ενήλικα 

τρία χαρακτηριστικά: την πλήρη ανάπτυξη ως επέκταση όλων των ικανοτήτων του, την 
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αίσθηση προοπτικής όπου με την αξιοποίηση της εμπειρίας οδηγεί σε σωστότερες 

κρίσεις και την υπευθυνότητα.  

 
Ο Κόκκος (2005) σε μία προσπάθεια να ορίσει τον ενήλικο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, υποστηρίζει πως προσέρχεται με συγκεκριμένους στόχους, διαθέτει 

εμπειρία την οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της 

μάθησης, ενώ έχει αποκρυσταλλωθεί πλέον ο τρόπος που μαθαίνει. Αναμένει, λοιπόν, 

από τον εκπαιδευτή να του συμπεριφέρεται ανάλογα, σεβόμενος τα χαρακτηριστικά 

αυτά και γι αυτό δε θα διστάσει να διακόψει τη διαδικασία μάθησης εφόσον κρίνει ότι 

δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες του. Ο Hiemstra (1990) παρατήρησε κάποια επιπλέον 

γνωρίσματα σε ενήλικες εκπαιδευομένους που σχετίζονται με την έλλειψη χρόνου, την 

ανάγκη για ενθάρρυνση και επιβράβευση και την ικανότητά τους να αξιολογούν άμεσα 

τις καταστάσεις, τον εκπαιδευτή τους και το σωστό σχεδιασμό του προγράμματος 

σπουδών. 

 
Οι γνωστικές ανάγκες των ενηλίκων διαφέρουν και σχετίζονται άμεσα με τους λόγους 

για τους ο οποίος κάποιος επιλέγει να εκπαιδευτεί. Έτσι, ενώ τις περισσότερες των 

περιπτώσεων η εκπαίδευση είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 

του ενήλικου εκπαιδευομένου, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου κρίνεται σκόπιμη 

(συνήθως για επαγγελματικούς λόγους) και ο εκπαιδευτής ενηλίκων καλείται να 

αντιμετωπίσει ένα κλίμα απροθυμίας και δυσαρέσκειας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση 

κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι επιδιώξεις και οι ανάγκες των 

εκπαιδευομένων για το σχεδιασμό των αντίστοιχων προγραμμάτων.  

 
2.2.1 Κίνητρα 
 
Ένα από τα κυριότερα πεδία έρευνας στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί η αναζήτηση 

των παραγόντων εκείνων που οδηγούν κάποιον ενήλικο να ενταχθεί σε οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Houle (1979) κατέληξε μάλιστα ότι δεν πρόκειται για ένα 

μόνο κίνητρο, αλλά για περισσότερα τα οποία αλληλοενισχύονται και μάλιστα 

διατύπωσε την τυπολογία τους: άλλοτε προσανατολίζονται στη δραστηριότητα, άλλοτε 

στο στόχο και άλλοτε στη μάθηση ως αυτοσκοπό.  

 
Ο Jarvis (2004) αναλύοντας διαφορετικές έρευνες, παλαιότερες αλλά και πιο 

σύγχρονες, παραθέτει έναν εκτενή κατάλογο με παράγοντες που ωθούν τους ενηλίκους 

στην εκπαίδευση. Από τους βασικότερους λόγους είναι η εργασία, είτε πρόκειται για 

ενίσχυση των γνώσεων της υπάρχουσας θέσης, είτε για εξειδίκευση ή ακόμη και 
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αλλαγή θέσης. Η απόδραση από την καθημερινότητα και η ανάγκη να διευρυνθούν οι 

κοινωνικές επαφές, η ψυχαγωγία και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου έπονται. Οι 

κοινωνικές επιδράσεις και προσδοκίες αποτελούν επίσης ικανούς λόγους, ενώ μερικοί 

ενήλικοι αποδίδουν την κίνησή τους αυτή σε κάποια αλλαγή που συνέβη στη ζωή τους.  

 
Για τους ενήλικες, πέραν όλων, σημαντικότερα θεωρούνται τα εσωτερικά κίνητρα 

μάθησης. Πρόκειται για εσωτερικές διεργασίες των ατόμων που σχετίζονται με τον 

τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Η αυτοεκτίμηση και η επιδίωξη της 

αυτοπραγμάτωσης ενεργοποιούν διαδικασίες αναζήτησης της μάθησης και διεγείρουν 

το γνωστικό ενδιαφέρον. Ενώ, παρατηρείται ότι τα εσωτερικά κίνητρα είναι πιο 

αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη διάρκεια έναντι των εξωτερικών. 

 
Πάντως, αν και τα κίνητρα ποικίλουν καθώς σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, την 

κοινωνικοοικονομική θέση και το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευομένου, το 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές. 

 
2.2.2 Εμπόδια 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για 

τους οποίους η εκπαίδευση θα έπρεπε να αποτελεί επιδίωξη του κάθε ενήλικα. Μήπως 

όμως υπάρχουν κι αντικίνητρα; 

 
Η υπευθυνότητα θεωρείται το κυριότερο χαρακτηριστικό των ενηλίκων οι οποίοι στο 

σύνολό τους εργάζονται και έχουν αποκτήσει οικογένεια. Προσπαθώντας να λάβουν 

μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται χρόνος για την παρακολούθηση, για 

εκπόνηση εργασιών και ίσως για τη μετακίνηση προς το φορέα παροχής των 

προγραμμάτων. Συχνά λοιπόν, προβάλλεται σαν το κυριότερο εμπόδιο και όχι άδικα. Οι 

οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις περιορίζουν σημαντικά το 

χρόνο τους και αδυνατούν να εμπλακούν στη διαδικασία οργανωμένης μάθησης η 

οποία πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. 

 
Εξίσου αποτρεπτικό είναι όμως και το κόστος της εκπαίδευσης. Τα δίδακτρα και το 

κόστος μετακίνησης σε περιπτώσεις όπου απαιτείται δια ζώσης συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν μείζον ζήτημα. Η έλλειψη ευελιξίας στις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων, η αδυναμία μετακίνησης προς το φορέα 

επιμόρφωσης, τα ωρολόγια προγράμματα και η συνάφεια των αντικειμένων 

αποτρέπουν επίσης ένα ποσοστό ενηλίκων να συμμετάσχουν.  



33 
 

 

Οι Carp, Peterson και Roelfs (1973) υποστηρίζουν πως οι ανατρεπτικοί παράγοντες 

αφορούν τις συνθήκες, τους θεσμούς και την προδιάθεση. Ειδικότερα, την έλλειψη 

επαρκών σωματικών και πνευματικών αποθεμάτων, τη φροντίδα των παιδιών και την 

περασμένη ηλικία προβάλλουν οι μεσήλικες ως εμπόδια, ενώ νεότεροι προφασίζονται 

τις άσχημες εμπειρίες που είχαν αποκτήσει κατά τη σχολική περίοδο. 

 
Έτσι, σύμφωνα με τη J. Rogers, (1989) το άγχος της γελοιοποίησης, μήπως και δεν 

καταφέρουν να ανταποκριθούν ή το ενδεχόμενο μιας αποτυχίας τους καθιστά, ιδιαίτερα 

επιφυλακτικούς. Ενώ, ο Κόκκος (2005) προσθέτει το άγχος της αξιολόγησης και 

επισημαίνει πως οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με χαμηλή αυτοεκτίμηση διακρίνονται 

από μεγαλύτερο άγχος που μπορεί να μετατραπεί και σε φόβο. Αν και τα εσωτερικά 

αυτά αντικίνητρα μπορεί να προκαλέσουν αναβλητικότητα στην παρακολούθηση, το 

γεγονός ότι δεν συμμετείχαν ποτέ σε προγράμματα εκπαίδευσης δεν αποτελεί ισχυρή 

τροχοπέδη, αφού βάσει ερευνών, δεν αποκλείεται να ενταχθούν στο μέλλον σε κάποιο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

 
2.3 Στάση των εκπαιδευτικών 
 
Ενώ, η τάση στην Ευρώπη είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων στο 

δημόσιο σχολείο, από έρευνες διαφαίνεται ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προς 

αυτή την κατεύθυνση κρίνεται ανεπαρκής και οι ίδιοι δηλώνουν απρόθυμοι να τα 

εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (CERI, 2008). Στους λόγους τους οποίους 

κατονομάζουν συμπεριλαμβάνονται «η ανυπαρξία σαφούς θεσμικού πλαισίου, η 

έλλειψη επιμόρφωσης, η μικρή εμπλοκή τους στο εγχείρημα της ένταξης, η µη 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, η έλλειψη καλού εκπαιδευτικού λογισμικού και ο 

περιοριστικός χαρακτήρας του αναλυτικού προγράμματος» (Φαχαντίδης, Χριστοφόρου, 

& Πνευματικός, 2004). 

 
Άλλοι παράμετροι που καθορίζουν την ένταξη νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Ο καθένας φέρει 

παιδαγωγικές πεποιθήσεις κι έχει αποκρυσταλλώσει την εκπαιδευτική του φυσιογνωμία 

(Σύψα, Μάνεσης, & Κορδάκη, 2016). Έτσι, μπορεί να διατηρεί θετική ή αρνητική 

στάση στην οποιαδήποτε καινοτομία. Ωστόσο, σημαντικότερος παράγοντας μπορεί να 

θεωρηθεί η συναισθηματική διάθεση που τον χαρακτηρίζει και μπορεί να εμπεριέχει 

άγχος, αυτεπάρκεια, ανασφάλεια, "τεχνοφοβία". Από την άλλη, η καθημερινή 



34 
 

συναναστροφή με τους ψηφιακά αυτόχθονες νέους συχνά επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό 

των εκπαιδευτικών μεθόδων και ο δάσκαλος επιβάλλεται να προσαρμοστεί στη 

ψηφιακή κοινωνία. Η επαγγελματική ανάπτυξη του είναι μία συνεχής διαδικασία και η 

πρακτική τους μετασχηματίζεται μέσα από την εμπειρία και με τη συμμετοχή τους σε 

τυπικές ή άτυπες μορφές επιμόρφωσης. 

 
Εξάλλου, όπως προκύπτει από το προηγούμενο κεφάλαιο, η ένταξη της ρομποτικής 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον 

Αλιμήση (2008) "ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται καθοριστικός για την αξιοποίηση 

της ρομποτικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία". Παρόλα αυτά η 

παιδαγωγική της διδασκαλίας της ρομποτικής και η παιδαγωγική της διδασκαλίας με τη 

χρήση ρομπότ βρίσκεται ακόμη σε νηπιακή ηλικία (Mataric, 2004). Άλλωστε, όπως 

επισημαίνει η Bers και οι συνεργάτες της (2002) κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο καθώς 

μόλις πρόσφατα οι Παιδαγωγικές σχολές περιέλαβαν μαθήματα ΕΡ σε προπτυχιακό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα η ΑΣΠΑΙΤΕ της Πάτρας εισήγαγε προπτυχιακό μάθημα 

εκπαιδευτικής ρομποτικής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11. Επιπλέον, η εκπαιδευτική 

τεχνολογία ακόμη δεν εντάσσεται επισήμως ως μάθημα στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

σπουδών των μαθητών (Alimisis, 2013). 

 
Σύμφωνα με τους Αναγνωστάκης και Μιχαηλίδης (2008) θα ήταν πιο αποδοτικό η 

ένταξη της ΕΡ να ξεκινά από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πάντως, συνεχίζοντας 

αναγνωρίζουν πως οποιαδήποτε επιμόρφωση, απαξιώνεται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα καθώς οι εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι ραγδαίες, δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλοι επιμορφωτές και το οικονομικό και χρονικό κόστος μεγάλο.  

Μία πράξη επιμόρφωσης προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιήθηκε σε "ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών το οποίο ακολουθούσε την ίδια φιλοσοφία με αυτή που 

πρόκειται να εφαρμόσουν αργότερα οι εκπαιδευτικοί στη σχολική πραγματικότητα" (Δ. 

Αλιμήσης, 2008). Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό project TERECoP (Teacher Education 

on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods) που έλαβε χώρα το 

χρονικό διάστημα 2006-2009 στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από 6 ευρωπαϊκές 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ειδικότερα, σκοπός ήταν η ανάπτυξη 

ενός πλαισίου σχεδίασης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων που απευθύνονταν στον 

προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών, στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση και 

ακολουθούσε την κονστρακτιονιστική προσέγγιση και τη θεωρία του 

κονστρακτιβισμού. Οι εκπαιδευτικοί αρχικά ξεκίνησαν ως εκπαιδευόμενοι για να 
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περάσουν αργότερα στο ρόλο των εκπαιδευτών με τη σχεδίαση κατάλληλων 

δραστηριοτήτων στα πεδία των ενδιαφερόντων τους.  

 
Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας ότι το ρομποτικό υλικό και η εκπαίδευση συνήθως 

παρέχεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ενώ άλλες απλούστερες ρομποτικές κατασκευές 

που υπάρχουν στο εμπόριο υστερούν σε παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και δεν 

ενεργοποιούν τους μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση (Mataric, Koenig, & Feil-Seifer, 

2007). Έτσι η στάση των εκπαιδευτικών κρίνεται επιφυλακτική, καθώς δεν υπάρχει ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο που να ικανοποιεί συγκεκριμένες τους ανάγκες, στο οποίο θα 

βασισθούν για τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων.  

 
Αυτήν ακριβώς την αδυναμία έρχεται να αντιμετωπίσει η υλοποίηση των διαδικτυακών 

μαθημάτων που αφορούν την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το ρομπότ Edison. 

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη χρόνου και το γεγονός ότι η εκπαιδευτική ρομποτική 

μπορεί να ενδιαφέρει καθηγητές οποιασδήποτε ειδικότητας, αναπτύσσονται τα 

μαθήματα με απλό και κατανοητό τρόπο. Οι ασκήσεις, τα κουίζ και οι συνεργατικές 

εργασίες μπορεί να αποτελέσουν σημαντική πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση 

παρόμοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχολική πραγματικότητα, με την 

κατάλληλη βεβαίως προσαρμογή.  

 
2.4 Θεωρίες μάθησης 
 
Είναι πλέον αποδεκτό ότι ο τρόπος που κατακτά τη γνώση ο ενήλικος εκπαιδευόμενος 

διαφέρει σημαντικά από εκείνο του ανήλικου. Η εν δυνάμει ικανότητα του για κριτικό 

στοχασμό σε συνδυασμό με την εμπειρία που διαθέτει, αποφέρουν πιο ολοκληρωμένα 

αποτελέσματα στην κατάκτηση της γνώσης. Έτσι, ενώ αρχικά επικρατούσε ο όρος 

"παιδαγωγική" εννοώντας την τέχνη και την επιστήμη που αφορά την εκπαίδευση των 

παιδιών, οι κοινωνικές αλλαγές και η τεχνολογική πρόοδος κατέστησαν αναγκαία την 

εκπαίδευση ενηλίκων. Οι παιδαγωγικές τακτικές απέτυχαν όταν εφαρμόστηκαν σε 

διαφορετική ηλικιακή ομάδα και η αναζήτηση νέων μοντέλων ανέδειξε νέες θεωρίες 

στην επιστήμη της αγωγής. O Knowles, (1984, p. 13-18) μάλιστα επισήμανε ότι "η 

παιδαγωγική συνιστά ένα μοντέλο ως προς το περιεχόμενο, ενώ η ανδραγωγική ένα 

μοντέλο ως προς τη διεργασία του σχεδιασμού και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

προγράμματος". 

 
O A. Rogers (1999) προχώρησε το συλλογισμό του θεωρώντας πως ακόμα και η 

μαθησιακή προσέγγιση των ενηλίκων διαφοροποιεί τα εκάστοτε εκπαιδευτικά 
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προγράμματα και έτσι άλλοτε λαμβάνεται υπόψη η ενηλικιότητα στο σχεδιασμό τους 

(εκπαίδευση ώριμης ηλικίας - Adult Education) και άλλοτε όχι (εκπαίδευση ηλικιακά 

ενηλίκων - Education of Adults).  

 
Στις παρακάτω ενότητες θα γίνει αναφορά στις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 
2.4.1 Η θεωρία της ανδραγωγικής του Knowles 
 
Αν και θεμελιωτής της θεωρείται ο E.Lindeman, ο Malcolm Knowles εισήγαγε τη 

θεωρία της ανδραγωγικής στα τέλη της δεκαετίας του 60, ως "η τέχνη και η επιστήμη 

αρωγής των ενηλίκων στη μάθηση" σε αντιδιαστολή με την παιδαγωγική (Knowles, 

1980). Βάσει της θεωρίας αυτής η συσσωρευμένη εμπειρία που διαθέτει ο ενήλικος 

εκπαιδευόμενος αποτελεί σημαντικό εφόδιο και αξιόλογη παρακαταθήκη η οποία 

αποκτά νόημα μέσα από τη διεργασία της μάθησης. Οι ενήλικοι είναι 

συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους εισέρχονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και μάλιστα επιδιώκουν η αποκτηθείσα γνώση να βρίσκει 

πρακτική εφαρμογή επιλύοντας προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα, 

φαίνεται να αποτιμούν καλύτερα τη βιωματική μάθηση, παρά αυτή που αποκτούν 

παθητικά, ενώ ενεργοποιούνται κυρίως από εσωτερικά κίνητρα.  

 
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο ο εκπαιδευτής ενηλίκων να σταθεί αρωγός τους 

αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που η πορεία της ζωής τους έχει προσδώσει, 

να ενισχύσει την υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων, όχι μόνο σε θέματα που 

αφορούν τη ζωή τους, αλλά και στη διαδικασία της μάθησης. Η αυτοδυναμία που τους 

διακατέχει απαιτεί από τον εκπαιδευτή να τους αποδώσει πιο ενεργητικούς ρόλους, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να αναζητήσει μεθόδους ενεργοποίησής τους σε περιπτώσεις που 

κατάλοιπα της μαθησιακής ζωής περιορίζουν τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή 

διαδικασία. Η επίτευξη κλίματος εμπιστοσύνης αποτελεί μία αποδοτική τακτική, 

ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας και συνάδει με την εμψυχωτική διδασκαλία η οποία 

δίνει παράλληλα τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών αυτoαξιολόγησης στους 

εκπαιδευομένους. 

 
Η θεωρία της ανδραγωγικής, αν και προσέγγισε ανθρωπιστικά την εκπαίδευση 

ενηλίκων, εντούτοις δέχτηκε ισχυρή κριτική κυρίως (Jarvis & Κόκκος (επιμ.), 2007): 

 για το ότι δεν βασίζονταν σε ερευνητικές μελέτες παρά σε εμπειρική 

επαλήθευση που θεωρήθηκε ανεπαρκής 
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 γιατί ο Knowles στο βιβλίο του "Andragogy versus Pedagogy" (1970) 

διαχωρίζει τελείως τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά από εκείνο των ενηλίκων 

και δεν βρίσκει κανένα σημείο σύγκλισης. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι και τα 

παιδιά διαθέτουν κάποια από τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, ενώ από την 

άλλη η ενηλικιότητα δεν χαρακτηρίζει όλους τους ενήλικες  

 δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την επιρροή του κοινωνικού συνόλου στον 

αυτοκαθορισμό του ατόμου. 

 
2.4.2 Η προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers 
 
Ο Carl Rogers υπήρξε ψυχολόγος και ανθρωπιστής και γι αυτό ανέπτυξε τη ψυχολογική 

προσέγγιση στο πεδίο της εκπαίδευσης. Ισχυρίζεται ότι ο στόχος της εκπαίδευσης είναι 

ο πλήρως λειτουργικός άνθρωπος που επιτυγχάνεται με την αυτοπραγμάτωσή του. Η 

θεωρία του ονομάστηκε προσωποκεντρική επειδή υποστηρίζει πως σκοπός της 

συμβουλευτικής, αλλά και της εκπαίδευσης, είναι η ενδυνάμωση του ατόμου ως 

πρόσωπο το οποίο αξιοποιεί όλες τις δυνατότητές του για να δημιουργήσει την 

προσωπική του ζωή.  

 
Μάλιστα, ο Rogers πιστεύει πως ο κάθε άνθρωπος διαθέτει μία φυσική τάση για 

ολοκλήρωση και μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται. Γι αυτό είναι ικανός να διαμορφώσει 

την πορεία του βασιζόμενος στις δικές του δυνατότητες και δεν χρειάζεται καθοδήγηση 

(Κόκκος, 2005), ενώ με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα της μάθησης είναι βαθύτερα 

και διαρκούν περισσότερο. Στην εκπαιδευτική διαδικασία η προσωποκεντρική θεωρία 

βρίσκει εφαρμογή στην ενεργητική εκπαίδευση όπου ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες και αυτενεργεί. Ο εκπαιδευτής εμπιστεύεται απόλυτα τις ικανότητές του 

και του προσφέρει ευκαιρίες. Παράλληλα, ο Rogers αναγνωρίζει πως δεν διαθέτουν 

όλοι οι άνθρωποι τις παραπάνω ικανότητες, καθώς σημαντικός παράγοντας θεωρείται ο 

τρόπος που γαλουχήθηκαν. Έτσι, όταν οι συνθήκες ήταν ακατάλληλες τα άτομα 

γίνονται ανώριμα, λιγότερο κοινωνικά και καταστροφικά. Εφόσον, όμως ο εκπαιδευτής 

δείξει κατανόηση, μπορεί να στραφούν προς τη σωστή κατεύθυνση (Rogers, 1961). 

 
Επιπλέον, σημαντικό σημείο της συγκεκριμένης προσέγγισης στην εκπαίδευση 

ενηλίκων αποτελεί το γεγονός ότι η αυτοαξιολόγηση και η αυτοκριτική θεωρούνται 

θεμελιώδεις αξίες, ενώ η αξιολόγηση από άλλους δεν αποφέρει τόσο σημαντικά 

αποτελέσματα. Τέλος, άξια αναφοράς θεωρείται και η επισήμανση πως η πιο χρήσιμη 

μάθηση είναι η μάθηση του πώς μαθαίνουμε. 
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Η θεωρία του Rogers αποτελεί μία σημαντική πηγή έμπνευσης για τους εκπαιδευτές 

ενηλίκων. Καθώς, ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις αντλούνται από την 

επιστήμη της ψυχολογίας, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αποδοτικός. Όπως ο Knowles έτσι 

και ο Rogers, δε λαμβάνει υπόψη το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον των 

εκπαιδευομένων και δεν σχολιάζει τις επιδράσεις του στη μεθοδολογία των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, το περιβάλλον δε θεωρείται ενθαρρυντικός ή 

αποτρεπτικός παράγοντας για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 
2.4.3 Η κοινωνική αλλαγή του Freire 
 
Ο Freire ασχολήθηκε με την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού στη γενέτειρά του, τη 

Βραζιλία. Οι καταπιεσμένες μάζες διαμόρφωναν αλλοτριωμένες συνειδήσεις και 

διατηρούσαν μία λανθασμένη αντίληψη για την κοινωνικοπολιτική δομή στην οποία 

ζούσαν. Ο Freire πίστευε πως η εκπαίδευση θα μπορούσε είτε να συμμορφώσει τους 

εκπαιδευομένους με τις υπάρχουσες καταστάσεις (εκπαίδευση για εξημέρωση), είτε να 

τους απελευθερώσει από αυτές. Φυσικά, ήλπιζε για το δεύτερο κι αυτό δικαιολογεί την 

ανθρωπιστική προσέγγιση που ανέπτυξε, αλλά και την εκπαιδευτική πρακτική που 

προτείνει.  

 
Ειδικότερα, ορίζει τη συνειδητοποίηση ως μία διεργασία με την οποία τα άτομα, μέσω 

της γνώσης που αποκτούν, κατορθώνουν να αντιληφθούν την παρούσα 

κοινωνικοπολιτική κατάσταση και διαπιστώνουν ότι μπορούν να τη μετασχηματίσουν. 

Η τακτική που προτείνει ξεκινά με τους εκπαιδευτές να διερευνούν το κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο ζουν οι εκπαιδευόμενοι. Στη συνέχεια όλοι μαζί αναζητούν λέξεις οι 

οποίες έχουν ιδιαίτερο νόημα και περιγράφουν τις συνθήκες διαβίωσης στο παραπάνω 

πλαίσιο. Μέσα από το διάλογο, επεκτείνονται σε νέες λέξεις οι οποίες αναλύονται και 

προκύπτουν νέα θέματα, ενώ σταδιακά εισάγονται κείμενα και άρθρα. Έτσι, οι 

εκπαιδευόμενοι κατακτούν τη γραφή και την ανάγνωση, ενώ εμβαθύνουν και 

αναγνωρίζουν την κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα στην οποία συμμετέχουν. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτή στην παραπάνω διαδικασία είναι να υποκινεί το διάλογο, δίχως 

όμως να παραθέτει προσωπικές απόψεις καθώς έτσι θα προέκυπτε μία νέα χειραγώγηση 

των εκπαιδευομένων.  

 
Αν και ο Freire συμπεριέλαβε το κοινωνικό πλαίσιο στις θεωρίες του, ωστόσο, φαίνεται 

πως οι προσεγγίσεις του λειτουργούν έξω από αυτό του δυτικού κοινωνικού 
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συστήματος στο οποίο οι κοινωνικές συνθήκες είναι πιο σύνθετες και οι κατευθύνσεις 

λιγότερο ξεκάθαρες. Επιπλέον, δεν θεωρεί τη μάθηση σαν στόχο, αλλά σαν μέσο το 

οποίο θα οδηγήσει στην κοινωνική αλλαγή. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο Κόκκος 

(2005) αποτελεί μία χρήσιμη προσέγγιση η οποία συνδέει τον κριτικό στοχασμό με την 

πράξη και θεωρείται καλή τακτική για τις ανθρωπιστικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

 
2.4.4 Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow 
 
Η προσέγγιση του Mezirow αποτελεί μία από τις κυριότερες θεωρίες των επιστημόνων 

που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων τα τελευταία χρόνια. Στηρίζεται στην 

ιδέα πως το άτομο διαθέτει ένα σύστημα αντιλήψεων με το οποίο κατανοεί την 

πραγματικότητα και αποκτήθηκε μέσω των κοινωνικών επιδράσεων. Ενίοτε, οι 

καθημερινές δυσκολίες αποδεικνύουν πως κάποιες από τις πεποιθήσεις θα πρέπει να 

επανεξεταστούν. Με την εκπαίδευση επέρχεται η ικανότητα μετασχηματισμού των 

πλαισίων αναφοράς και αντιμετωπίζονται πλέον με διαφορετικό τρόπο οι παραδοχές.  

 
O Mezirow ορίζει το στοχασμό σαν "τη διεργασία επανεξέτασης των προϋποθέσεων 

στις οποίες βασίζονται οι πεποιθήσεις μας", ενώ ο κριτικός στοχασμός εμπεριέχει μία 

πιο κριτική στάση στη διεργασία αυτή και αφορά την αναζήτηση των λόγων και των 

συνεπειών των όσων πράττουμε.  

 
Απώτερος σκοπός της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι η καλλιέργεια της αυτόνομης 

σκέψης των ενήλικων εκπαιδευομένων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται 

τις αδυναμίες τους και να επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων. Η μάθηση δεν 

εννοείται σαν μια διαδικασία συσσώρευσης νέων γνώσεων, αλλά αποτελεί μία 

διεργασία κατά την οποία πολλές από τις παραδοχές αλλάζουν (Αθανασίου, 

Μπαλντούκας, & Παναούρα, 2014).  

 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν 

σε συζητήσεις που αφορούν πεποιθήσεις, αξίες και συναισθήματα, έτσι ώστε να 

αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Τα εργαλεία που προωθούν τέτοιες διαδικασίες είναι η 

παράθεση ιστοριών ζωής, η ανάλυση κρίσιμων συμβάντων, η τήρηση ημερολογίου, η 

αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών, ο διάλογος που ανιχνεύει τις πεποιθήσεις των 

ατόμων, το παιχνίδι ρόλων, η εννοιολογική χαρτογράφηση, η συμμετοχή σε κοινωνικές 

δράσεις, οι αναλύσεις αλληγοριών κ.α. (Mezirow, 1990). 
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Το έργο του Mezirow επικρίθηκε από πολλούς παιδαγωγούς καθώς θεωρήθηκε ότι 

αφορά περισσότερο την αυτομόρφωση, παρά ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

ενώ δίνει έμφαση στη μελέτη του εαυτού με αποτέλεσμα ο εκπαιδευόμενος να 

απομονώνεται από την ενασχόληση με τα κοινά. Παράλληλα, δεν θεωρεί πως ο 

μετασχηματισμός των ατομικών πεποιθήσεων θα επιφέρει κοινωνική αλλαγή, όπως 

υποστήριζε ο Freire. Τέλος, μπορεί οι εκπαιδευόμενοι να επαναθεωρούν τις αντιλήψεις 

τους, αλλά κανείς δεν εγγυάται εάν προσανατολίζονται σωστά καθώς οι ίδιοι φέρουν 

την αποκλειστική ευθύνη και πιθανότατα να οδηγηθούν σε νέες δυσλειτουργικές 

καταστάσεις (Κόκκος, 2005). 

 
2.5 Ηλεκτρονική μάθηση (E-learning) 
 
Η ηλεκτρονική μάθηση ή το ευρύτερα γνωστό e-learning, θεωρείται η διαδικασία 

μάθησης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν και σήμερα στον όρο e-learning, 

εμπεριέχονται διαδικασίες συνεργασίας και κοινωνικής παραγωγής γνώσης, εντούτοις η 

αρχική μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης αφορούσε περισσότερο μία ψηφιακή 

μονομερή απεικόνιση γνώσεων που ο εκπαιδευτικός έκρινε κατάλληλες.  

 
Οι εξελίξεις της τεχνολογίας και ειδικότερα η ανάπτυξη του διαδικτύου επέφερε 

σημαντικές αλλαγές στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και δημιουργήθηκαν 

νέες απαιτήσεις και ανάγκες για τον τρόπο προσέγγισης της μάθησης. Έτσι, ο 

παραπάνω ορισμός στη σύγχρονη εκδοχή του διαμορφώνεται ως εξής: ηλεκτρονική 

μάθηση ορίζεται ως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εκπαιδευτικών τεχνολογιών αλλά 

και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.  

 
Δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία μάθησης και ανατρέχοντας στο λεξικό 

του Cedefop (2014) κρίνεται σκόπιμο να συμπληρωθεί ότι η ηλεκτρονική μάθηση δεν 

αποσκοπεί απλά στον ψηφιακό γραμματισμό, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει υβριδικές 

μεθόδους που προσβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο τόσο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση 

αλλά και για τη δια ζώσης μάθηση. Επιπλέον, ηλεκτρονική μάθηση υποστηρίζεται είτε 

με τη σύνδεση διαδικτύου, είτε χωρίς αυτή (εξαιρετικά σπάνιο σήμερα), ενώ η 

επικοινωνία εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου μπορεί να γίνεται σύγχρονα ή 

ασύγχρονα. 

 
Ειδικότερα, στη σύγχρονη επικοινωνία όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία επικοινωνούν την ίδια χρονική στιγμή, είτε βρίσκονται στον 
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ίδιο χώρο, είτε ο καθένας στο δικό του περιβάλλον όπου αλληλεπιδρούν μέσω του 

διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας δεν ακολουθεί αυτό το μοντέλο, αλλά η επικοινωνία είναι ασύγχρονη. 

Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και να ικανοποιούνται οι 

χρονικοί περιορισμοί του κάθε εκπαιδευομένου, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε 

διαφορετικό χρόνο. Ωστόσο, το σύστημα δεν είναι απομονωμένο, παρά αξιοποιεί την 

κοινωνική μάθηση του elearning 2.0. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί αποτυπώνουν τις 

απόψεις τους χρησιμοποιώντας εργαλεία επικοινωνίας μη πραγματικού χρόνου, άλλοτε 

σε ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων και άλλοτε σε ομάδες συζητήσεων και 

ενημερώνονται για τις θέσεις των συναδέρφων τους ή αναπτύσσουν ένα 

διαμοιραζόμενο ρεπερτόριο γνώσεων.  

 
2.5.1 Από το elearning στο elearning 2.0 

 
Προκειμένου να γίνει πιο αντιληπτή η εξέλιξη του elearning κρίνεται απαραίτητο να 

προηγηθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή των εφαρμογών του web. 

Οι πρώτες σελίδες που φιλοξενήθηκαν στον παγκόσμιο ιστό περιείχαν μόνο κείμενο, 

δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικές προς το χρήστη και επαφίονταν στη διάθεση του ιδιοκτήτη 

τους η ενημέρωση του υλικού που περιείχαν. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

δικτύων η δυνατότητα πλοήγησης απόκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι 

ιστότοποι εμπλουτίστηκαν όχι μόνο με εικόνες αλλά και με πολυμεσικό υλικό. Ωστόσο, 

τα θέματα διαχείρισης δεν άλλαξαν σημαντικά και ο χρήστης παρέμεινε διερευνητής ή 

απλός καταναλωτής της γνώσης. Επιπλέον, τα περισσότερα μαθήματα που 

υποστηρίζονταν διαδικτυακά, είχαν τη μορφή ψηφιακού βιβλίου, η μετάβαση από την 

μία σελίδα στην επόμενη γινόταν σειριακά και τα τεστ αξιολόγησης ήταν της μορφής 

των πολλαπλών επιλογών. Η απήχηση που είχε ο παγκόσμιος ιστός στην καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων γρήγορα έγινε αντιληπτή και αναζητήθηκαν λύσεις για την 

αναβάθμισή του. Έτσι, το 2004 προτάθηκε από τον O'Reilly ο όρος web 2.0 

προκειμένου να αναδειχθούν οι νέες δυνατότητες συνεργασίας, κοινωνικής δικτύωσης 

και διαμοιρασμού πληροφοριών από οποιοδήποτε χρήστη του διαδικτύου.  

 
Πλέον, εφόσον η σύνδεση στο διαδίκτυο θεωρείται δεδομένη και η ταχύτητα 

ικανοποιητική για να επιτευχθεί η ψηφιακή επικοινωνία σε επίπεδο μάθησης, η 

δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού προσεγγίστηκε διαφορετικά. Οι elearning 2.0 

εφαρμογές αξιοποιούν τη συνεργατικότητα και προωθούν τη δημιουργία από μέρους 

των εκπαιδευομένων. Έτσι, αποκτούν ιδιαίτερη αξία γι αυτούς, γίνονται πιο 
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ενδιαφέρουσες κι εύχρηστες αφού απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Θεωρούνται φιλικές 

προς το χρήστη και ο τρόπος προσέγγισης της μάθησης προσαρμόζεται στις νέες 

τακτικές οι οποίες αποδεικνύονται εκτός των άλλων και αποτελεσματικές. 

 
Επιπλέον, εφόσον ο σύγχρονος μαθητής έχει εξοικειωθεί πλήρως με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κι εντάσσει οποιαδήποτε δραστηριότητά του στον ψηφιακό 

κόσμο, κρίνεται απαραίτητο κι ο εκπαιδευτικός να υιοθετήσει και να εκσυγχρονιστεί με 

τις νέες τάσεις. Μέσα από τα διαδικτυακά μαθήματα, λοιπόν, επιχειρείται μία πιο 

κοινωνική διαμεσολάβηση της γνώσης, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες του elearning 2.0, να εκτεθεί σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις 

παρόμοιες με αυτές των μαθητών, να τις αξιολογήσει για να τις εντάσσει αργότερα στη 

δική του εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, δεν παραγκωνίζεται η elearning 1.0 

τακτική, της οποίας τα οφέλη είναι αδιαμφισβήτητα για την απόδοση του περιεχομένου. 

Άλλωστε, αποτελεί μείζον έναυσμα για τη μετέπειτα δόμηση των κονστακτιονιστικών 

κοινωνικών διαδικασιών.  

 
2.5.2 e-learning εφαρμογές 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της νέας ηλεκτρονικής μάθησης διαπιστώνεται 

ότι ακολουθεί το μοντέλο του κοινωνικού εποικοδομητισμού, σύμφωνα με το οποίο η 

γνώση οικοδομείται μέσω της κοινωνικής μεσολάβησης του εκπαιδευομένου. Στον 

Πίνακας 3 αντιπαραβάλλονται οι πρωτόγονες e-learning εφαρμογές έναντι των 

σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων προκειμένου να γίνουν άμεσα αντιληπτές οι 

διαφορές τους στους σημαντικότερους άξονες (Αρβανίτης & Παναγιωτίδης, 2009). 

 
Πίνακας 3. E-learning 1.0 και e-learninig 2.0 

 E - learning 1.0 Ε - learning 2.0 

Χαρακτηριστικά 

 χρήστης ως απλός δέκτης 
γνώσης 

 Απομονωμένο περιβάλλον 
μάθησης και κλειστό 

 Εξατομικευμένο λογισμικό 
 Στατικό περιεχόμενο 
 Ομοιογένεια των πηγών 

μάθησης  

 ενδυνάμωση δυνατοτήτων του 
χρήστη 

 ομαδοσυνεργατική μάθηση 
 αντιμετώπιση προβλημάτων 

μέσα από συνεργατικές δράσεις 
 δυναμικό περιεχόμενο, ανοικτό 
 διερευνητικός χαρακτήρας 

μάθησης 
Πρόσβαση στη γνώση Δομημένη παροχή γνώσης  Ελεύθερη 

Στόχος Εξατομίκευση της μάθησης Κοινωνική μάθηση 

Μοντέλο μάθησης Δασκαλοκεντρικό  Μαθητοκεντρικό  

Ρόλος εκπαιδευτικού Παροχέας γνώσεων Βοηθητικός 



 

Θεωρία μάθησης Συμπεριφοριστική
Εκπαιδευτική 
μεθοδολογία  

Επίσκεψη πηγών πληροφορ

Εργαλεία Κουίζ αξιολόγησης

Χρήση εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Π

Προέλευση 
εκπαιδευτικού υλικού 

Κ
εκπαιδευτικό

Απευθύνεται σε 
εκπαιδευομένου
χρήστες

 
Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το πλαίσιο οχτώ 

Khan. Οι παράγοντες αυτοί κρίνεται

ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός e

και των πηγών της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να αποβλέπει στην 

αξιοποίησή τους, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη εφαρμογή να έχει νόημα και να επιφέρει 

όφελος στον εκπαιδευόμενο. Οι άξονες που έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τον 

αφορούν: την παιδαγωγική

αξιολόγηση, τη διαχείριση και τις πηγές, ενώ συμπεριλαμβάνονται επίσης το ηθικό και 

θεσμικό πλαίσιο. Αφορούν όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και ο καθένας 

προσδιορίζει επιμέρους παραμέτρους για την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγησή του, 

ενώ ταυτόχρονα αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται 

dimensional e-learning framework,” 2015)

χαρακτηρισθεί ως μοντέλο, αφού δεν περιγράφονται συγκεκριμένες διαδικασίες για την 

ανάπτυξη τεχνολογικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα 

χρήσιμο οδηγό για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και υβριδικών 

συστημάτων μάθησης. 

Εικόνα 
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υμπεριφοριστική Κοινωνικού εποικοδομητισμού

πίσκεψη πηγών πληροφοριών Σενάρια 

Κουίζ αξιολόγησης 
Συνεργατικές εργασίες, 
προσομοιώσεις, επίλυση 
προβλήματος, ψηφιακή συζήτηση

Προκαθορισμένη  Ελεύθερη 

Καθορίζεται από τον 
εκπαιδευτικό 

Οικοδομείται από τους χρήστες

εκπαιδευομένους τεχνολογικά 
χρήστες 

Ψηφιακούς πολίτες

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το πλαίσιο οχτώ παραγόντων που παρουσίασε ο

. Οι παράγοντες αυτοί κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη για τη σχεδίαση, 

ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός e-learning μαθήματος. Η χρήση των πόρων 

και των πηγών της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να αποβλέπει στην 

αξιοποίησή τους, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη εφαρμογή να έχει νόημα και να επιφέρει 

όφελος στον εκπαιδευόμενο. Οι άξονες που έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τον 

αφορούν: την παιδαγωγική και τεχνολογική διάσταση, το σχεδιασμό της διεπαφής, την 

ιολόγηση, τη διαχείριση και τις πηγές, ενώ συμπεριλαμβάνονται επίσης το ηθικό και 

φορούν όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και ο καθένας 

προσδιορίζει επιμέρους παραμέτρους για την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγησή του, 

αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται 

learning framework,” 2015) το πλαίσιο του Khan 

χαρακτηρισθεί ως μοντέλο, αφού δεν περιγράφονται συγκεκριμένες διαδικασίες για την 

ανάπτυξη τεχνολογικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα 

σιμο οδηγό για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και υβριδικών 

 
Εικόνα 12. Το πλαίσιο οχτώ παραγόντων του Khan 

οινωνικού εποικοδομητισμού 

υνεργατικές εργασίες, 
προσομοιώσεις, επίλυση 
προβλήματος, ψηφιακή συζήτηση 

ικοδομείται από τους χρήστες 

Ψηφιακούς πολίτες 

που παρουσίασε ο 

για τη σχεδίαση,  

μαθήματος. Η χρήση των πόρων 

και των πηγών της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να αποβλέπει στην παιδαγωγική 

αξιοποίησή τους, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη εφαρμογή να έχει νόημα και να επιφέρει 

όφελος στον εκπαιδευόμενο. Οι άξονες που έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τον Khan 

και τεχνολογική διάσταση, το σχεδιασμό της διεπαφής, την 

ιολόγηση, τη διαχείριση και τις πηγές, ενώ συμπεριλαμβάνονται επίσης το ηθικό και 

φορούν όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και ο καθένας 

προσδιορίζει επιμέρους παραμέτρους για την επιτυχή ολοκλήρωση και αξιολόγησή του, 

αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται (“Eight 

 δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως μοντέλο, αφού δεν περιγράφονται συγκεκριμένες διαδικασίες για την 

ανάπτυξη τεχνολογικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα 

σιμο οδηγό για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και υβριδικών 
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2.6 Μικτή μάθηση ή Blended  
 
Η μικτή μάθηση αποτελεί μία μορφή μάθησης που συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλία με τη μάθηση μέσω υπολογιστή (Dziuban, Hartman, & Moscal, 2004). Οι 

Bonk και Graham (2012) αν και συμφωνούν με τον ορισμό αυτό, τονίζουν την οπτική 

ότι συνδυάζονται δύο διαφορετικά ιστορικά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης. 

Επιπλέον, οι Ginns και Ellis (2007) συμπληρώνουν πως η μικτή μάθηση αποσκοπεί στη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων αξιοποιώντας τα οφέλη των δύο 

παραπάνω προσεγγίσεων, ενώ αυτές αναμιγνύονται με τρόπο ώστε η μία να στηρίζει 

λειτουργικά την άλλη. Στη βιβλιογραφία συναντάται και ως υβριδική, ενώ βασίζεται 

στην αρχή ότι η μάθηση δεν αποτελεί ένα αυτοτελές γεγονός, αλλά μία συνεχή 

διαδικασία και γι αυτό υπερέχει από οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική μέθοδο (Singh, 

2003).  

 
Υπάρχει ωστόσο κάποιο κρίσιμο σημείο που καθορίζει το ποσοστό συνεισφοράς της 

κάθε μεθόδου για να χαρακτηρισθεί μια διαδικασία μικτή; Πρόκειται για μια 

παραδοσιακή διδασκαλία η οποία ενισχύεται με ηλεκτρονικές λειτουργίες ή για ένα 

ηλεκτρονικό μάθημα το οποίο ενισχύεται με διδασκαλία στην παραδοσιακή τάξη; Η 

απάντηση των Dziuban, Hartman και Moskal (2004) υποστηρίζει ότι η μικτή μάθηση 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία συνδυάζει την 

αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης που παρέχει η παρουσία σε 

μια φυσική τάξη, με τις τεχνολογικά ενισχυμένες μαθησιακές δραστηριότητες που 

ενεργοποιούν το μαθητή ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος. 

 
Από την άλλη, η  Driscoll (2002) προσθέτει μερικές ακόμη περιπτώσεις κατά τις οποίες 

η μάθηση μπορεί να θεωρηθεί μικτή. Πιο συγκεκριμένα όταν συνδυάζονται 

διαφορετικές διαδικτυακές τεχνολογίες, όταν χρησιμοποιούνται διάφορες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, όταν εισάγεται εκπαιδευτική τεχνολογία στην παραδοσιακή τάξη και 

τέλος την ανάμειξη της διδακτικής τεχνολογίας στα εργασιακά καθήκοντα προκειμένου 

να επιτυγχάνεται ένα αρμονικό αποτέλεσμα της μάθησης στο εργασιακό πεδίο. 

Διευρύνοντας όμως τόσο έντονα τα πλαίσια της μικτής μάθησης εγκυμονεί την ύπαρξη 

ενστάσεων καθώς θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί κάποια εκπαιδευτική 

προσέγγιση που δεν χαρακτηρίζεται υβριδική.  

 
Παρόλα αυτά, η τελευταία περίπτωση της Driscoll, που αφορά την επαγγελματική 

κατάρτιση στον εργασιακό χώρο, φαίνεται να έχει ομοιότητες με το εγχείρημα της 
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παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Το αποτέλεσμα αναμένεται ιδιαίτερα αποδοτικό με 

μηδαμινό οικονομικό κόστος και η αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση 

βελτιώνει τις ικανότητες των συναδέρφων εκπαιδευτικών στο πεδίο της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής. 

 
2.6.1 Λόγοι επιλογής μικτής μάθησης 
 
Η αξία της μικτής μάθησης, αποδεικνύεται με τη βοήθεια ερευνών ότι είναι 

αδιαμφισβήτητη, ενώ χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Οι Osguthorpe και Graham (2003) επισημαίνουν έξι σημαντικούς λόγους για 

την επιλογή της μικτής μάθησης: 

 παιδαγωγικά οφέλη: η διασύνδεση διαφορετικών παιδαγωγικών μεθόδων που 

υποστηρίζει η υβριδική μάθηση αξιοποιεί πολλαπλές διδακτικές τακτικές και 

ποικίλα εργαλεία με αποτέλεσμα ο εκπαιδευόμενος να αποκομίζει το μέγιστο 

δυνατό όφελος.  

 πρόσβαση στη γνώση: οι δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών που 

παρέχονται με τη βοήθεια του διαδικτύου δεν ικανοποιεί όλους τους 

εκπαιδευόμενους καθώς κάποιοι δεν προτίθενται να θυσιάσουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση που βιώνουν στην κατά πρόσωπο διδασκαλία. Από την άλλη, οι 

περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης για οικονομικούς λόγους ή κοινωνικές 

υποχρεώσεις που παρεμποδίζουν ορισμένους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, παρακάμπτονται επιτυχώς. 

 κοινωνική αλληλεπίδραση: αν και τα οφέλη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

είναι αδιαμφισβήτητα, ωστόσο δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι την ίδια 

ευχέρεια να διαλαγούν με αποδοτικό τρόπο. Η ψηφιακή αλληλεπίδραση 

συμπληρώνει την αδυναμία αυτή και επικοινωνεί εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτικό από διαφορετικά σημεία καταργώντας χωρικούς περιορισμούς. 

 ατομικά καθοδηγούμενη μάθηση: ο κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθεί το 

εκπαιδευτικό υλικό και το προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες και τους 

ρυθμούς μάθησης. Καθώς έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ σύνολο παιδαγωγικών 

εργαλείων, μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το εκπαιδευτικό του προφίλ 

βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της μάθησης.  

 σχέση αποτελεσματικότητας- κόστους: ιδιαίτερα σημαντικός κι ο παράγοντας 

αυτός καθώς απασχολεί τόσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και τις 

επιχειρήσεις κατά την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Το εκπαιδευτικό υλικό 



46 
 

διαμοιράζεται εύκολα, ενώ οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε μία 

διευρυμένη βάση συγγραμμάτων.  

 εύκολη αναθεώρηση: του διδακτικού περιεχομένου και η επαναχρησιμοποίησή 

του βελτιώνει ακόμη περισσότερο τη σχέση αποτελεσματικότητας κόστους 

(Driscoll, 2002)  

 
Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να μειωθεί ο χρόνος δια ζώσης παρακολούθησης. 

Προσδίδεται έτσι μεγαλύτερη ευελιξία σε προγράμματα ενηλίκων, μετατρέποντας τον 

αντίστοιχο χρόνο σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση. 

 
Σύμφωνα πάλι, με τη Driscoll (2005) η μικτή μάθηση μπορεί να αποτελέσει το μέσο για 

τη μετάβαση από την κατά πρόσωπο διδασκαλία στην ηλεκτρονική μάθηση. 

Εισάγοντας μερικές μόνο διαδικτυακές ενότητες στην παραδοσιακή διαδικασία, οι 

εκπαιδευόμενοι αποκτούν σταδιακά την απαιτούμενη άνεση και είναι πιο δεκτικοί στη 

μετάβαση στην ηλεκτρονική μάθηση.  

 
2.7 Τα διαδικτυακά μαθήματα για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών 

 
Τα μαθήματα που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής αφορούν την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση του ρομπότ Edison. Αν και 

αναπτύσσονται διαδικτυακά, ακολουθούν την προσέγγιση της μικτής μάθησης καθώς η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει παρακολουθήσει μία δια ζώσης συνάντηση. Στα 

πλαίσια ημερίδας που απευθύνονταν σε καθηγητές Πληροφορικής του νομού Πιερίας, 

οι συνάδερφοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις δυνατότητες του 

ρομπότ και να πειραματιστούν με τη χρήση και τον προγραμματισμό του. Στη συνέχεια 

παρακολούθησαν τα μαθήματα διαδικτυακά, ενώ συμμετείχαν σε διαφορετικούς τύπους 

ασκήσεων αναπτύσσοντας ποικίλες δεξιότητες κάθε φορά.  
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3. Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης 
 
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

προγραμμάτων σπουδών κρίνεται σκόπιμο να επιμορφωθούν. Για την επιτυχή έκβαση 

της επιμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χρονικοί και οικονομικοί περιορισμοί 

που υπάρχουν. Εξίσου σημαντικές θεωρούνται όμως και οι ιδιαίτερες συνθήκες των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών ως προς τα αποθέματα ενέργειας που διαθέτουν εξαιτίας των 

καθημερινών υποχρεώσεων. Τέτοια εμπόδια υπερβαίνονται με την εισαγωγή των 

Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) τα οποία και αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης του παρόντος κεφαλαίου. Καθώς, το διαδικτυακό μάθημα φιλοξενήθηκε στην 

πλατφόρμα του Moodle, προκειμένου να τεκμηριωθεί η επιλογή του, θεωρείται 

αναγκαίο να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες παρόμοιων 

συστημάτων όπως το eClass, το Edmodo και το LAMS. Έτσι, θα αναδειχθούν τα 

σημεία στα οποία αυτό υπερέχει και θα αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους 

κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή ΣΔΜ.  

 
3.1 Ορισμός 

 
Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης ή Learning Management System (LMS) αποτελεί 

εφαρμογή λογισμικού η οποία βασίζεται στις τεχνολογίες διαδικτύου και αποσκοπεί 

στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, 

εξυπηρετεί στο διαμοιρασμό, στην οργάνωση και στη διαχείριση του εκπαιδευτικού 

υλικού διαδικτυακά, ενώ υποστηρίζει την εγγραφή εκπαιδευομένων αλλά και την 

ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε 

ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα που φιλοξενείται στον παγκόσμιο ιστό. Το LMS 

χρησιμοποιείται κατά την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ δύναται να 

υποστηρίξει και τη δια ζώσης διδασκαλία αξιοποιώντας τα οφέλη της μικτής μάθησης.  

 
Η προστιθέμενη αξία του έγκειται στο ότι: 

 αποτελεί μία οικονομική, εύχρηστη λύση η οποία βασίζεται σε παιδαγωγικές 

αρχές 

 αναιρεί τους χωροχρονικούς περιορισμούς 

 παρέχει ελευθερία στον τρόπο μάθησης 

 επιτρέπει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με κοινωνικό-κονστρακτιβιστικά 

χαρακτηριστικά  

 παρέχει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των μαθησιακών πόρων 



 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που ορίζεται ως σύστημα διαχείρισης μάθησης, η 

διαχείριση δεν αφορά τη διαδικ

συντελεί στη μάθηση.  

 
3.2 Λειτουργίες των ΣΔΜ

 
Με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών διαδικτύου, δημιουργούνται νέες ανάγκες 

και τάσεις στις διαδικασίες μάθησης. Τα ΣΔΜ συμμετέχουν ανταγωνιστικά, 

εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες που καλούνται να καλύψουν και εισάγουν νέες 

λειτουργίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις. 

Πλέον, η νέα γενιά περιλαμβάνει ανοικτά συστήματα που υποστηρίζουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις α

ενσωματώνουν δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, παρέχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία, διασφαλίζουν αναλυτικές αξιολογικές αναφορές των συμμετεχόντων και 

συμβαδίζουν με τη νέα τάση ενσωμάτωσης κινητών συσκευών στην εκπαίδευση

& Zheng, 2014). 

  

πηγή: http://www.capterra.com/learning

Αν και στις αρχές της χιλιετίας η χρήση των ΣΔΜ έκανε δειλά την εμφάνισή της σε 

ελάχιστα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σήμερα έχει διευρυνθεί ταχύτατα σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

διαφορετικές μαθησιακές διαδικασίες μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Βάσει έρευνας 

που έχει διενεργηθεί με 102 συμμετέχοντες από το 

προσδιορίζονται οι διαφορετικές κατηγορ

αποτυπώνονται στο Γράφημα 

σημαντικότερο υποστηρικτή των ΣΔΜ καθώς ξεπερνούν το 1/5
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Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που ορίζεται ως σύστημα διαχείρισης μάθησης, η 

διαχείριση δεν αφορά τη διαδικασία μάθησης, αλλά το εκπαιδευτικό υλικό που 

Λειτουργίες των ΣΔΜ 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών διαδικτύου, δημιουργούνται νέες ανάγκες 

και τάσεις στις διαδικασίες μάθησης. Τα ΣΔΜ συμμετέχουν ανταγωνιστικά, 

τις υπηρεσίες που καλούνται να καλύψουν και εισάγουν νέες 

λειτουργίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις. 

Πλέον, η νέα γενιά περιλαμβάνει ανοικτά συστήματα που υποστηρίζουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, 

ενσωματώνουν δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, παρέχουν μεγαλύτερη 

διασφαλίζουν αναλυτικές αξιολογικές αναφορές των συμμετεχόντων και 

συμβαδίζουν με τη νέα τάση ενσωμάτωσης κινητών συσκευών στην εκπαίδευση

 
Γράφημα 1. Ποιος χρησιμοποιεί LMS; 

http://www.capterra.com/learning-management-system-software/user-research

Αν και στις αρχές της χιλιετίας η χρήση των ΣΔΜ έκανε δειλά την εμφάνισή της σε 

ελάχιστα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σήμερα έχει διευρυνθεί ταχύτατα σε 

της εκπαίδευσης αλλά και στο χώρο των επιχειρήσεων, εμπλέκοντας 

διαφορετικές μαθησιακές διαδικασίες μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Βάσει έρευνας 

που έχει διενεργηθεί με 102 συμμετέχοντες από το Capterra (Medved, 2015), 

προσδιορίζονται οι διαφορετικές κατηγορίες χρηστών που επιλέγουν ένα 

Γράφημα 1. Έτσι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν το 

σημαντικότερο υποστηρικτή των ΣΔΜ καθώς ξεπερνούν το 1/5 του δείγματος. Στην 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που ορίζεται ως σύστημα διαχείρισης μάθησης, η 

ασία μάθησης, αλλά το εκπαιδευτικό υλικό που 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών διαδικτύου, δημιουργούνται νέες ανάγκες 

και τάσεις στις διαδικασίες μάθησης. Τα ΣΔΜ συμμετέχουν ανταγωνιστικά, 

τις υπηρεσίες που καλούνται να καλύψουν και εισάγουν νέες 

λειτουργίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις. 

Πλέον, η νέα γενιά περιλαμβάνει ανοικτά συστήματα που υποστηρίζουν τη 

νάγκες των εκπαιδευομένων, 

ενσωματώνουν δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, παρέχουν μεγαλύτερη 

διασφαλίζουν αναλυτικές αξιολογικές αναφορές των συμμετεχόντων και 

συμβαδίζουν με τη νέα τάση ενσωμάτωσης κινητών συσκευών στην εκπαίδευση (Stone 

research 

Αν και στις αρχές της χιλιετίας η χρήση των ΣΔΜ έκανε δειλά την εμφάνισή της σε 

ελάχιστα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σήμερα έχει διευρυνθεί ταχύτατα σε 

αλλά και στο χώρο των επιχειρήσεων, εμπλέκοντας 

διαφορετικές μαθησιακές διαδικασίες μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Βάσει έρευνας 

(Medved, 2015), 

ίες χρηστών που επιλέγουν ένα LMS και 

. Έτσι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν το 

του δείγματος. Στην 
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κατηγορία "Άλλοι" εμπεριέχονται εταιρείες που χρησιμοποιούν ΣΔΜ στα πλαίσια 

ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης, ενώ εκείνες που ασχολούνται με την πληροφορική 

αποτελούν το βασικότερο μερίδιο. 

Από την ίδια έρευνα (Medved, 2015) εξάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα που 

αφορούν τον προσδιορισμό των δημοφιλέστερων χαρακτηριστικών των ΣΔΜ: τα 

εργαλεία αξιολόγησης των συμμετεχόντων, η δυνατότητα μικτής μάθησης και η 

λειτουργία περιβάλλοντος χρηστών (Γράφημα 2).  

 

  
Γράφημα 2. Υπηρεσίες των ΣΔΜ χρησιμοποιούνται πιο συχνά 

 

Από την άλλη, ο Ellis (2009) διαπίστωσε πως εκτός από την αξιολόγηση, η διαχείριση 

του περιεχομένου και οι αναφορές αποτελούν τις πιο ουσιώδεις λειτουργίες, ενώ 

μερικές ακόμη είναι: 

 η κεντρική και αυτοματοποιημένη διαχείριση 

 η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών για την αυτόνομη εξυπηρέτηση και 

καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου αλλά και του εκπαιδευτικού 

 η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να αναρτηθεί άμεσα και με 

εύκολο τρόπο στους συμμετέχοντες 

 η συγκέντρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μία επεκτάσιμη πλατφόρμα 

 η φορητότητα 

 το προσωποποιημένο περιεχόμενο που φτάνει σε επίπεδο μονάδας (μαθητή) και 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

 η υποστήριξη προτύπων διαχείρισης μάθησης και η εύκολη ενσωμάτωση 

δραστηριοτήτων από διαφορετικά συστήματα 

 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Medved (2015) υπάρχουν επιπλέον υπηρεσίες που επιθυμούν 

οι χρήστες να προσφέρονται από το σύστημα και σχετίζονται με την πραγματοποίηση 

συνδιασκέψεων χρησιμοποιώντας βίντεο (live/video conferencing) και την 

ενσωμάτωση λειτουργιών φορητών συσκευών (Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3. Υπηρεσίες που οι χρήστες επιθυμούν να έχει ένα ΣΔΜ 

 (Πηγή: IMS Global, 2015) 
 

Τέλος, σύμφωνα με το πρότυπο IMS Global Learning Consortium, μία ολοκληρωμένη 

ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου 

να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ιδρύματος, των εκπαιδευόμενων και των 

εκπαιδευτικών όπως οπτικοποιούνται στην Εικόνα 13. 

 
Εικόνα 13. Η αρχιτεκτονική και τα εργαλεία μιας πλατφόρμας μάθησης, 

(Πηγή: IMS Global, 2015)  

3.3 Το Edmodo 
 
Το Edmodo αποτελεί μία ασφαλή πλατφόρμα μάθησης που σχεδιάστηκε αποκλειστικά 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους Jeff O' Hara και Nick Borg το 2008 (Chada, 

2013). Πρόκειται για ένα δίκτυο μάθησης που παρέχεται δωρεάν από τον ιστότοπο 

www.edmodo.com και επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών τάξεων. Μέσα από την 

ηλεκτρονική κοινότητα του Edmodo είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών 

και μαθητών, ενώ παράλληλα οι γονείς ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό υλικό και 

την πρόοδο των παιδιών τους επικοινωνώντας με το διδάσκοντα.  
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Αισθητικά μοιάζει με το Facebook. Καθώς οι σύγχρονοι εκπαιδευόμενοι είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο μέσο, αισθάνονται οικειότητα με τη διεπαφή του 

Edmodo και το θεωρούν εύχρηστο (Haefner and Hanor, 2012). Η προστιθέμενη αξία 

του έγκειται στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχει την 

απαραίτητη ιδιωτικότητα που απαιτείται για τους ανήλικους μαθητές, καθιστώντας το 

έτσι ιδιαίτερα προσφιλές ακόμη και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, το 

Edmodo αποτελεί ιδανική αφορμή για την ανάπτυξη καλών τακτικών ασφαλούς 

πλοήγησης στο διαδίκτυο (Holland & Muilenburg, 2011).  

 
Μόλις ο εκπαιδευτικός αποκτήσει λογαριασμό μπορεί άμεσα να δημιουργήσει την 

ηλεκτρονική κοινότητα της τάξης του και να διαμοιράσει έναν κωδικό εισόδου στους 

μαθητές του με εύκολο τρόπο. Ενώ, είναι απροσπέλαστο για τους υπόλοιπους, οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να περιφέρονται στο διαδίκτυο και να εισάγουν πολυμεσικό 

υλικό στις αναρτήσεις τους, διαμοιράσσοντας αρχεία, συνδέσμους και εργασίες εντός 

συστήματος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αφύπνισης μέσω γραπτών μηνυμάτων, η 

σύνταξη εργασιών αξιολόγησης, η δημιουργία δημοσκοπήσεων και η εισαγωγή 

ημερολογίου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να απευθύνεται σε όλους ή σε μεμονωμένους 

μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, ενώ η ανατροφοδότηση 

παρέχεται σε πραγματικό χρόνο.  

 
Εικόνα 14. Το περιβάλλον του Edmodo 

 
Οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον 

ενδυναμώνοντας τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τη συνοχή της μαθητικής 

κοινότητας, σύμφωνα με τους Mills και Chandra (2011). Σε αυτό πιθανότατα να 
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συμβάλει το γεγονός ότι τα μηνύματα προβάλλονται στο σύνολο της τάξης και δεν 

απευθύνονται σε κάποιον συγκεκριμένα, καθώς και το ότι ο εκπαιδευτικός ασκεί τον 

πλήρη έλεγχο. Αν και η παράμετρος αυτή αρχικά εκλαμβάνεται ως θετική, ωστόσο 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα περιοριστική όταν τα μέλη μιας ομάδας θέλουν να 

επικοινωνήσουν ιδιωτικά για την εκτέλεση της εργασίας τους. Επιπλέον, το ανεπίσημο 

ύφος των μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών, σε αντιδιαστολή με το προσεγμένο στυλ 

του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται από το διδάσκοντα, αναπτύσσει μία κριτική 

στάση των παιδιών και συμβάλει στην αναθεώρηση και στη βελτίωση της ποιότητας 

της επικοινωνίας τους (Holland & Muilenburg, 2011). Οι μαθητές θεωρούν το Edmodo 

μία υπέροχη πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης που τους επιτρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά σε μία online τάξη και φαίνεται να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα τη μάθηση 

(Balasubramanian, Jaykumar, & Fukey, 2014).  

 
Το Edmodo, καθώς συγκαταλέγεται στα ΣΔΜ, το 2011 αναγνωρίστηκε σαν ένας από 

τους κορυφαίους ιστοτόπους που προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την 

ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία. Στην Εικόνα 14 φαίνεται το περιβάλλον του 

συστήματος. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει πως το συγκεκριμένο ΣΔΜ αποτελεί ένα 

ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αποσκοπεί περισσότερο στην ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για την ανταλλαγή απόψεων. Εντούτοις, οι 

δυνατότητες συνεργασίας με άλλα συστήματα είναι περιορισμένες, ακόμη και με τα 

γνωστά μέσα δικτύωσης, παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους 

σχεδιαστές του (Thongmak, 2013). Το Edmodo δεν παρέχει ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης 

πολύπλοκων δραστηριοτήτων, καθώς τα εργαλεία τύπου κουίζ που διαθέτει δεν 

θεωρείται πως μπορεί να υποστηρίξουν ικανοποιητικά ένα ολοκληρωμένο μάθημα. 

Ελλείψεις παρουσιάζει και όσον αφορά την παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού. Αν 

και πρόκειται για ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον που σχεδιάστηκε για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και υποστηρίζει την πρόσβαση από φορητές συσκευές, μπορεί 

να λειτουργήσει μάλλον επικουρικά σε συνδυασμό με κάποιο άλλο ισχυρότερο 

σύστημα.  

 
3.4 Το e Class 
 
Η πλατφόρμα Open eClass του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο ΣΔΜ που αποσκοπεί στην εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου για 
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την ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιας διοίκησης, των ευρωπαϊκών έργων 

αλλά και των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών της χώρας. Πρόκειται για ένα 

εύχρηστο, ευέλικτο και ευπροσάρμοστο σύστημα το οποίο είναι απαλλαγμένο από την 

απαίτηση αδειών χρήσης και συντήρησης, δεν περιορίζεται από τα εκάστοτε 

Λειτουργικά Συστήματα και υποστηρίζει τη χρήση ανοικτών προτύπων. Διανέμεται 

ελεύθερα και υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet5 προσφέροντας υπηρεσίες στην 

εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. 

 
Ειδικότερα, η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη ή e-Class) αποτελεί μία 

υλοποίηση της πλατφόρμας Open eClass που εγκαθίσταται στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο (ΠΣΔ)6. Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού 

κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, ενώ μπορεί να 

παραμετροποιηθεί ώστε να καλύψει κάθε απαίτηση και ανάγκη. Η πρόσβαση στην 

υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser), χωρίς την 

απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων από μέρους του εκπαιδευτικού ή του 

μαθητή και η διάθεση της πλατφόρμας ξεκίνησε το Μάρτιο του 2003. Η τρέχουσα 

έκδοση (Μάρτιος 20017) είναι η 3.5.3 η οποία έχει πολλές αισθητικές και λειτουργικές 

βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 

σχολικού δικτύου, με τη συμβολή της πλατφόρμας "εμπλουτίζεται καθημερινά η 

κλασική διδασκαλία που πραγματοποιείται μέσα στο σχολείο, με σύγχρονα 

εκπαιδευτικά εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της 

μάθησης"7. Προσαρμόζεται σε όλες τις οθόνες (Η/Υ, Tablet, Smartphone) και 

διατίθεται πλέον ως εφαρμογή για φορητές συσκευές (mobile app). 

Πίνακας 4. Στοιχεία από το ΠΣΔ 

 

 

 

Η πλατφόρμα eclass υποστηρίζεται και αναβαθμίζεται διαρκώς από το Ακαδημαϊκό 

Διαδίκτυο GUnet και κατά το τρέχον σχολικό έτος φιλοξενεί πάνω από 4500 μαθήματα 

και 35000 χρήστες. Αναλυτικότερες πληροφορίες περιέχονται στον Πίνακας 4. 

                                                 
5 Δικτυακός τόπος στη διεύθυνση http://www.openeclass.org 
6 Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://eclass.sch.gr 
7 http://blogs.sch.gr/news/archives/420 

Μαθήματα 4529  Χρήστες 35618 
Ανοικτά μαθήματα 3497  Εκπαιδευτικοί 13433 
Κλειστά μαθήματα 819  Μαθητές 22096 
Απαιτούν εγγραφή 213  Χρήστης Επισκέπτης 89 
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3.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά 
 
Η πλατφόρμα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους μαθημάτων και χρηστών. Ειδικότερα, 

για τη δημιουργία και τη διαχείριση των μαθημάτων υποστηρίζονται 4 διαφορετικοί 

τρόποι πρόσβασης (ανοικτό, κλειστό, ανενεργό μάθημα ή μάθημα στο οποίο απαιτείται 

εγγραφή), 3 διακριτές μορφές μαθημάτων (απλή, εβδομαδιαία μορφή και μάθημα με 

θεματικές ενότητες) και 4 ρόλοι συμμετεχόντων (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτικός, 

διαχειριστής, επισκέπτης).  

 
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις 

ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων και διαμοιράζεται ως έγγραφο, με τη χρήση 

πολυμεσικού υλικού ή συνδέσμου, ως ιστολόγιο, ως γλωσσάρι αλλά και ως 

ηλεκτρονικό βιβλίο. Επιπλέον, η χρήση τοίχου επιτρέπει την ανάρτηση περιεχομένου 

πολλαπλών μορφών, ενώ η γραμμή μάθησης οργανώνει το εκπαιδευτικό υλικό σε 

δομημένες ενότητες. 

 
Τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχονται από την πλατφόρμα eClass, εκτός από τον 

ενημερωτικό χαρακτήρα με τη βοήθεια ημερολογίου και την ανάρτηση ανακοινώσεων 

και ειδοποιήσεων, εξυπηρετούν κονστρακτιβιστικές ανάγκες κοινωνικής συνεργασίας. 

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων και τα ενσωματωμένα εργαλεία 

συζήτησης, τηλεσυνεργασίας, wiki και η κουβεντούλα διατίθενται στον εκπαιδευτικό 

για να αξιοποιηθούν ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους.  

 
Τέλος, ικανοποιητικά θεωρούνται τα προσφερόμενα εργαλεία αξιολόγησης που 

βρίσκονται ενσωματωμένα στο σύστημα. Οι ασκήσεις κλειστού τύπου αποτυπώνουν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα το επίπεδο πρόσκτησης γνώσεων και οι εκπαιδευόμενοι 
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παρατηρούν άμεσα τις παρανοήσεις που έγιναν, ενώ η ανάθεση εργασιών αφορά 

σύνθετες δραστηριότητες που ο εκπαιδευτικός καλείται να βαθμολογήσει και να 

σχολιάσει. Τα ερωτηματολόγια έχουν το ρόλο των δημοσκοπήσεων και καταμετρούν 

τις απόψεις των εκπαιδευομένων, ενώ το εργαλείο των στατιστικών εξάγει στατιστικά 

αποτελέσματα των χρηστών. Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται με τη χρήση του 

βαθμολογίου και υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης ηλεκτρονικού παρουσιολογίου.  

Συμπερασματικά, η πλατφόρμα του Open eclass, αλλά και το ΣΔΜ eclass του ΠΣΔ 

αποτελούν μία ικανοποιητική λύση για τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών 

μαθημάτων τα οποία υποστηρίζουν το μοντέλο της Ενισχυτικής Τηλεκπαίδευσης. 

Εννοείται, δηλαδή, η χρήση των τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης όχι ως αυτόνομης δράσης αλλά ως ενισχυτικό εργαλείο της 

συμβατικής (πρόσωπο με πρόσωπο) εκπαίδευσης (Τσιμπάνης, 2015).  

 
3.5 To LAMS 
 
Το LAMS (Learning Activity Management System) ή Υπηρεσία Διαχείρισης 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων αποτελεί ένα σύγχρονο ΣΔΜ το οποίο ακολουθεί 

διαφορετική φιλοσοφία. Εστιάζει περισσότερο στη διαδικασία της μάθησης παρά στην 

οργάνωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου (Kraan, 2003). Σύμφωνα με τον ορισμό που 

παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, πρόκειται για ένα 

επαναστατικό εργαλείο που επιχειρεί να σχεδιάσει, να διαχειριστεί και να παραδώσει 

διαδικτυακές συνεργατικές δραστηριότητες με σκοπό τη μάθηση (“LAMS Foundation,” 

2015). Ανήκει στα λογισμικά ανοικτού κώδικα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και 

φιλοξενείται από το ΠΣΔ. Σημαντικό στοιχείο του συγκεκριμένου ΣΔΜ είναι ότι οι 

μαθησιακές ακολουθίες μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλα ΣΔΜ όπως είναι το 

Moodle, Sakai, LRN, Blackboard και WebCT.  

 
Το γραφικό περιβάλλον συγγραφής επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει, να 

εναποθέσει και να ξαναχρησιμοποιήσει τις ακολουθίες. Με τη μέθοδο "drag and drop" 

οι διδάσκοντες επιλέγουν τις δραστηριότητες και τις συνδέουν προκειμένου να 

δημιουργήσουν μία γραμμή μαθησιακής διαδικασίας. Άλλωστε, αυτό αποτελεί και την 

ουσιώδη διαφορά του από τα άλλα ΣΔΜ. Μάλιστα, η πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα 

εύχρηστη και οι συγγραφείς επωφελούνται με το να δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα 

στη διδακτική πρακτική τους. Εφόσον, κάποια ακολουθία αποδειχθεί επιτυχημένη, ο 

εκπαιδευτικός δύναται να τη χρησιμοποιήσει για κάποιο άλλο μαθησιακό αντικείμενο, 

τροποποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και διατηρώντας την ίδια διαδικασία μάθησης. 



 

Το LAMS υποστηρίζεται από μία παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευτικών και τεχνικών η 

οποία διανέμει τις βέλτιστες πρακτικές, διατηρεί αποθετήριο ακολουθιών και αναζητεί 

τις βελτιώσεις του συστήματος.

 
Τα διαθέσιμα εργαλεία φαίνονται στην 

χρώμα τους σε εργαλεία αξιολόγησης, συνεργασίας, ανατροφοδότησης, πληροφόρησης 

και ομαδικών δραστηριοτήτων. Ενώ, για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων 

χρησιμοποιούνται τα εργαλεία διαχείρισης της ακολουθίας.

 

αξιολόγησης συνεργασίας

 

 

 

 

 

 

  

Όσον αφορά τους μαθητές, εφόσον συνδεθούν με το λογαριασμό τους στο σύστημα, 

εκτελούν διαδικτυακά τις ακολουθίες που τους αναλογούν. Μπορούν να ολοκληρώσουν 

τις δραστηριότητες ή να τις συνεχίσουν σε επόμενη χρονική στιγμή καθώς το 

καταγράφει το σημείο στο οποίο σταμάτησαν. Επιπλέον, στο αριστερό πλαίσιο του 

περιβάλλοντος υπάρχει η γραμμή μάθησης από την οποία ενημερώνονται για την 

πορεία της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί εποπτικά το 
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υποστηρίζεται από μία παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευτικών και τεχνικών η 

στες πρακτικές, διατηρεί αποθετήριο ακολουθιών και αναζητεί 

τις βελτιώσεις του συστήματος. 

Τα διαθέσιμα εργαλεία φαίνονται στην Εικόνα 15 και διακρίνονται ανάλογα με

χρώμα τους σε εργαλεία αξιολόγησης, συνεργασίας, ανατροφοδότησης, πληροφόρησης 

και ομαδικών δραστηριοτήτων. Ενώ, για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων 

χρησιμοποιούνται τα εργαλεία διαχείρισης της ακολουθίας. 

συνεργασίας 
ανατροφο-
δότησης 

πληροφόρησης 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

ομαδικών δραστηριοτήτων 

 

Εικόνα 15. Τα εργαλεία του LAMS 

Όσον αφορά τους μαθητές, εφόσον συνδεθούν με το λογαριασμό τους στο σύστημα, 

εκτελούν διαδικτυακά τις ακολουθίες που τους αναλογούν. Μπορούν να ολοκληρώσουν 

τις δραστηριότητες ή να τις συνεχίσουν σε επόμενη χρονική στιγμή καθώς το 

στο οποίο σταμάτησαν. Επιπλέον, στο αριστερό πλαίσιο του 

περιβάλλοντος υπάρχει η γραμμή μάθησης από την οποία ενημερώνονται για την 

πορεία της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί εποπτικά το 

υποστηρίζεται από μία παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευτικών και τεχνικών η 

στες πρακτικές, διατηρεί αποθετήριο ακολουθιών και αναζητεί 

και διακρίνονται ανάλογα με το 

χρώμα τους σε εργαλεία αξιολόγησης, συνεργασίας, ανατροφοδότησης, πληροφόρησης 

και ομαδικών δραστηριοτήτων. Ενώ, για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων 

διαχείρισης 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τους μαθητές, εφόσον συνδεθούν με το λογαριασμό τους στο σύστημα, 

εκτελούν διαδικτυακά τις ακολουθίες που τους αναλογούν. Μπορούν να ολοκληρώσουν 

τις δραστηριότητες ή να τις συνεχίσουν σε επόμενη χρονική στιγμή καθώς το LAMS 

στο οποίο σταμάτησαν. Επιπλέον, στο αριστερό πλαίσιο του 

περιβάλλοντος υπάρχει η γραμμή μάθησης από την οποία ενημερώνονται για την 

πορεία της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί εποπτικά το 
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σύνολο της τάξης κάθε χρονική στιγμή. Η επίδραση του συστήματος φαίνεται να είναι 

θετική στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι συμμετέχουν πιο ενεργά χρησιμοποιώντας τα 

ποικίλα εργαλεία συνεργασίας έναντι της παραδοσιακής συμμετοχής στην τάξη και 

ενισχύεται η αυτενέργειά τους (“LAMS Foundation,” 2015). Στο LAMS, ακόμη, 

συμμετέχουν τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας 

διαφορετικές δεξιότητες. 

 
 Αν και η φιλοσοφία σχεδίασης του συγκεκριμένου ΣΔΜ είναι τελείως διαφορετική από 

τα υπόλοιπα, εντούτοις αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα που διευκολύνει τη μαθησιακή 

διαδικασία, διαμοιράσει πόρους και δραστηριότητες, ενώ παράλληλα αναδεικνύει 

καινοτόμες και ποιοτικές διδακτικές πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η 

πολυλειτουργικότητά του και η ενσωμάτωσή του σε άλλα ΣΔΜ το καθιστούν ως μία 

καλή επιλογή. 

 
3.6 To Moodle 
 
Το Moodle αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα ΣΔΜ καθώς είναι ανοικτού κώδικά, 

διανέμεται ελεύθερα κι υποστηρίζεται από μία τεράστια ανά τον κόσμο κοινότητα 

χρηστών και προγραμματιστών. H φιλοσοφία του βασίζεται στις παιδαγωγικές αρχές 

του κοινωνικού κονστρουξιονισμού γι αυτό και περιλαμβάνει πληθώρα εργαλείων που 

επιδιώκουν την κατάκτηση της γνώσης μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

Επεκτείνεται με τη χρήση αρθρωμάτων αποτελώντας ένα άκρως ανταγωνιστικό προϊόν 

που συναγωνίζεται ακόμη και ακριβές εμπορικές πλατφόρμες (Cole & Foster, 2008). 

 
Ενώ πολλά από τα ΣΔΜ επικεντρώνουν τη φιλοσοφία τους γύρω από τα διαθέσιμα 

εργαλεία, το Moodle επιχειρεί μία πιο παιδαγωγική προσέγγιση που στοχεύει στη 

μάθηση. Ο εκπαιδευτικός μπορεί με εύκολο τρόπο μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον να 

ορίσει τον τύπο του μαθήματος και να δομήσει το υλικό με ποικίλους τρόπους, 

αποφεύγοντας τη στείρα απόδοση του στατικού περιεχομένου. H δυνατότητα πλήρους 

παραμετροποίησης της διεπαφής της πλατφόρμας, από τα χρώματα μέχρι τη θέση των 

μπλοκ και των μενού, επιτρέπει στο μαθητή να εστιάσει στη μάθηση (Rice & Nash, 

2010). Σύμφωνα με τους Cole και Foster (2008) η προστιθέμενη αξία του Moodle 

συνίσταται σε τρία ουσιώδη χαρακτηριστικά που αφορούν την παιδαγωγική φιλοσοφία, 

τη δωρεάν διανομή και την υποστήριξη από μία κοινότητα χρηστών που είναι πάντα 

πρόθυμοι να βοηθήσουν τους νέους χρήστες. 
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Το Moodle μπορεί να φιλοξενήσει απεριόριστο αριθμό μαθημάτων, διδασκόντων και 

εκπαιδευομένων. Αν και είναι ανοικτό σε καινοτομίες και στη δημιουργία νέων 

εργαλείων, παραμένει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες του. Κύριο μέλημά 

της ομάδας που το υποστηρίζει τεχνικά, αποτελεί η ενσωμάτωση σε  

μία ενιαία πλατφόρμα όλων εκείνων των ευέλικτων εργαλείων που συμβάλλον στη 

μάθηση, (“Moodle Pty Ltd,” 2017). Η γλώσσα του συστήματος αποτελεί επίσης 

σημαντικό χαρακτηριστικό, καθώς καθορίζει την ευκολία πλοήγησης στο περιβάλλον. 

Το Moodle έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 80 γλώσσες, ανάμεσά τους και η 

ελληνική. 

 
Για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος στο Moodle θα πρέπει να έχει 

φροντίσει κάποιος να το εγκαταστήσει σε κάποιον εξυπηρετητή και ο διαχειριστής του 

συστήματος να παρέχει στον δημιουργό του μαθήματος τα αντίστοιχα δικαιώματα. 

Διαφορετικά θα πρέπει ο διδάσκοντας να στήσει το δικό του σύστημα από την αρχή. Αν 

και δεν αποτελεί δύσκολη διαδικασία, εφόσον υπάρχει ο server, ωστόσο επιφορτίζεται 

με επιπλέον εργασία. Αυτό αποτελεί μία σημαντική απαίτηση σε σχέση με κάποια άλλα 

ΣΔΜ που υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα και η δημιουργία εικονικής τάξης ή μαθήματος 

μπορεί να ξεκινήσει διαθέτοντας έναν απλό λογαριασμό. 

 
Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να δομηθεί με τη μορφή πηγής πληροφοριών ή με την 

ένταξη κάποιων από τις 13 διαθέσιμες δραστηριότητες. Οι επιλογές για κάθε περίπτωση 

φαίνονται στην Εικόνα 16. 

 

 
Εικόνα 16. Οι πηγές πληροφοριών και οι δραστηριότητες στο Moodle  

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα, το 

οποίο εάν έχει δομηθεί σωστά θα μπορεί να προσφέρει ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό 

υλικό, που αξιοποιεί κάθε προφίλ μάθησης. Επιπλέον, η πολύπλευρη προσέγγιση της 

γνώσης μέσα από διαφορετικές πηγές και δραστηριότητες, αναπτύσσει ποικίλες 

δεξιότητες του συμμετέχοντα. Σημαντικός άξονας θεωρείται ωστόσο και αυτός της 

αξιολόγησης, η οποία μπορεί να συντελεστεί είτε από το διδάσκοντα προς το μαθητή, 

είτε με τη μορφή της αυτοαξιολόγησης ή ακόμη και μεταξύ των συμμαθητών.  
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Η εποπτεία του μαθήματος αναλαμβάνεται από τον δημιουργό του μαθήματος ο οποίος 

λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων, τη πρόοδο που παρουσιάζουν, τους βαθμούς που συγκεντρώνουν και 

γενικότερα για οποιαδήποτε δραστηριότητα παρατηρείται στο σύστημα.  

 
3.7 Σύγκριση ΣΔΜ 
 
Μετά την ανάλυση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν τα 

παραπάνω ΣΔΜ, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει μία αξιολογική διαδικασία αυτών. Έτσι, 

θα τεκμηριωθούν οι λόγοι επιλογής του Moodle για τη σχεδίαση των διαδικτυακών 

μαθημάτων γνωριμίας με το ρομπότ Edison.  

 
Στο διαδίκτυο υπάρχουν ιστοχώροι που σκοπό έχουν την ανάδειξη των βέλτιστων 

χαρακτηριστικών αλλά και την επισήμανση των στοιχείων εκείνων που αποτελούν 

τροχοπέδη για την επιλογή ενός ΣΔΜ. Εκτός από τον παράγοντα του κόστους, σε 

σχέση πάντοτε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εξετάζονται και κάποια τεχνικά θέματα 

συμβατότητας με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ειδικότερα, κάποιες από τις πλατφόρμες δηλώνουν ασύμβατες με διεθνή πρότυπα 

(SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η 

προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές 

μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής 

μάθησης. Επίσης, κάποιες άλλες προδιαγραφές είναι οι API Tin Can (μερικές φορές 

γνωστή ως εμπειρία API ή xapi) που καθιστούν δυνατή τη συλλογή δεδομένων σχετικά 

με το ευρύ φάσμα εμπειριών που το άτομο (ή ομάδα) αποκτά κατά την εμπλοκή με 

πολλές τεχνολογίες8. Ευνόητο είναι λοιπόν, να ληφθούν τέτοιες παράμετροι σοβαρά 

υπόψη προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές δυσλειτουργίες. Στον Πίνακας 5 

παρατίθενται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για τη σύγκριση των Edmodo, eClass, 

LAMS και Moodle. 

 
Ξεκινώντας από τον παράγοντα του κόστους, τα τέσσερα παραπάνω συστήματα 

παρέχονται δωρεάν, ενώ το Moodle, το eClass και το LAMS υποστηρίζονται από 

κοινότητες χρηστών δίνοντας λύση στα διάφορα καθημερινά προβλήματα. Πρόκειται 

για ασφαλή από εξωτερικές επιθέσεις περιβάλλοντα, τα οποία δεν περιορίζουν τους 

συμμετέχοντες στην αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό. Επιπλέον, 

υποστηρίζουν, όλα τους, την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και των 

                                                 
8 http://tincanapi.com/overview/ 
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εκπαιδευτών. Μάλιστα, το Edmodo φαίνεται πως επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτό 

το ρόλο, σημειώνοντας σοβαρές ελλείψεις σε άλλες απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να απορριφθεί σαν λύση ανάπτυξης διαδικτυακών 

μαθημάτων, αφού η παράδοση του υλικού δεν προσφέρει πολλές δυνατότητες σύμφωνα 

με τη σχεδίαση του εγχειρήματος που έχει προαποφασισθεί. 

 
Το LAMS, από την άλλη, αν και κατατάσσεται στα ΣΔΜ, δεν θεωρείται ότι μπορεί να 

αποτελέσει μία αξιόπιστη πρόταση καθώς δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

για την ανάπτυξη ολόκληρου μαθήματος. Θα ήταν ενδιαφέρον, δηλαδή, να 

ενσωματωθεί σε κάποιο πιο "ισχυρό" σύστημα σχεδιάζοντας μία ακολουθία 

δραστηριοτήτων για συγκεκριμένη υποενότητά του. Επιπλέον, καθώς τα μαθήματα 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, θα ήταν πιο ασφαλές να επιλεγεί ένα σύστημα με το 

οποίο οι συνάδερφοι έχουν αναπτύξει στοιχειώδη οικειότητα και το LAMS ήταν 

άγνωστο στους περισσότερους από αυτούς. 

 
Όσον αφορά τα εναπομείναντα Moodle και Open eClass, αποτελούν αξιόλογες επιλογές 

για το εγχείρημα της παρούσας εργασίας. Και τα δύο συστήματα απαιτούν 

εγκατάσταση σε κάποιον εξυπηρετητή και παραμετροποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες 

του προς σχεδίαση μαθήματος. Ένας ικανοποιητικός αριθμός των συναδέρφων έχει 

δημιουργήσει μαθήματα στην πλατφόρμα eClass του ΠΣΔ και κάποιοι έχουν 

χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του Moodle. Άρα, ο παράγοντας της εξοικείωσης δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντικός στην προκειμένη περίπτωση των δύο ΣΔΜ.  

 
Τα διαθέσιμα εργαλεία καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές του μαθήματος που θα 

φιλοξενηθεί και μάλιστα το eClass διαθέτει παρουσιολόγια τα οποία όμως δεν 

κρίνονται απαραίτητα για την συγκεκριμένη περίσταση. Η δυνατότητα της 

προσαρμοστικής διεπαφής σε φορητές συσκευές υποστηρίζεται εκατέρωθεν, ενώ η 

τεχνολογία Cloud παρέχεται μόνο στην περίπτωση του Moodle. Αν και η παράμετρος 

αυτή θα αποτελούσε ίσως την πιο ισχυρή αφορμή, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να 

δημιουργήσει μαθήματα με την τεχνολογία Moodle Cloud, παρακάμπτοντας την 

εγκατάσταση του Moodle, ωστόσο υπήρχε περιορισμός στον αριθμό των χρηστών και 

στο μέγεθος του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτηθεί. Επιπλέον, η αβεβαιότητα και 

η επιφυλακτικότητα προς κάτι νέο (η διάθεσή του ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2015) 

περιόρισε το ρεπερτόριο των επιλογών σε πιο σταθερές και δοκιμασμένες επιλογές. 
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Τελικά, το γεγονός της παγκόσμιας καταξίωσης του Μoodle ανάμεσα στα 

δημοφιλέστερα ΣΔΜ, υπερίσχυσε έναντι του Open eClass. Επιπλέον, η δυνατότητα 

πλήρους παραμετροποίησης του περιβάλλοντος, το καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτο και 

αποτελεσματικό για την ανάπτυξη των διαδικτυακών μαθημάτων, ενώ η πεποίθηση ότι 

υπάρχουν τα απαραίτητα αρθρώματα που καλύπτουν επιπρόσθετες ανάγκες το κάμουν 

ασυναγώνιστο.  
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Πίνακας 5. Αξιολογικός πίνακας των LMS 

  
Edmodo eClass LAMS Moodle 

Προορίζεται για χρήση εκπαιδευτική εκπαιδευτική εκπαιδευτική εκπαιδευτική 

Αριθμός χρηστών που μπορεί να 
εξυπηρετήσει 

- απεριόριστος 
ανάλογα με 

το 
διακομιστή 

απεριόριστος 

Δυνατότητα δωρεάν δοκιμής    

τεχνολογίες Cloud, SaaS, Web    

Λ.Σ. 
υπολογιστών 

Windows    
Mac    

Λ.Σ. φορητών 
συσκευών 

iOS Native    
Android Native    

Λειτουργίες 

Ακαδημαϊκή / 
εκπαιδευτική χρήση    
 AICC / SCORM 
Compliant  SCORM - 

Ασύγχρονη μάθηση    
Μικτή μάθηση    
ενσωματωμένη 
λειτουργία 
συγγραφής 

   

πιστοποίηση χρήστη    
διαχείριση τάξης    
Παιχνιδοποίηση    
δυνατότητα 
βαθμολόγησης    

 Live / Video 
Conferencing 

κατόπιν 
συνεννόησης 

με 
διαχειριστή 

- 

Μάθηση μέσω 
φορητών συσκευών    
Παρακολούθηση 
δεξιοτήτων    
μάθηση με 
κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις 

   

Περιβάλλον 
εκπαιδευομένων    
Σύγχρονη διαδικασία 
μάθησης    

Τεστ αξιολόγησης    
 Tin Can API  -  

Επιμόρφωση  
Live Online    
δια ζώσης    

Υποστήριξη Online    
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4. Περιγραφή μαθημάτων στην πλατφόρμα του Moodle  
 
Στο δεύτερο μέρος της παρούσας διπλωματικής περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης 

των επιμορφωτικών μαθημάτων εκμάθησης της λειτουργίας του ρομπότ Edison. Βάσει 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που προηγήθηκε αναδείχθηκαν τα οφέλη της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής και αναζητήθηκε μία προσιτή λύση για την ένταξή της στη 

σχολική πραγματικότητα. Ανάμεσα στα γνωστά κιτ ρομποτικής επιλέχθηκε το Edison, 

ενώ παράλληλα θεωρήθηκε σημαντική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την 

επιτυχή ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εφόσον, μελετήθηκε η συμπεριφορά 

του ενήλικου εκπαιδευομένου και επισημάνθηκαν οι ανάγκες και οι περιορισμοί που 

προκύπτουν για τη διαδικασία της εκμάθησης, η μικτή μάθηση θεωρήθηκε ως η 

καλύτερη δυνατή επιλογή. Τέλος, αφού εξετάστηκαν τέσσερα ΣΔΜ, αποφασίστηκε η 

υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων στην πλατφόρμα του Moodle.  

 
Παρουσιάζεται λοιπόν παρακάτω, η φάση της σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και 

αξιολόγησης του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού, τα προβλήματα που προέκυψαν 

και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ενώ έπεται η πρακτική εφαρμογή σε ομάδα 

εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας αλλά και οι βελτιώσεις 

που κρίθηκαν αναγκαίες, αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

4.1 Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού 
 
Η επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή του Edison, αποτελεί ένα καλοσχεδιασμένο 

ιστοχώρο, με πλούσιο υλικό που παρουσιάζει τις δυνατότητές του ρομπότ, τις 

προγραμματιστικές επιλογές και χρήσιμες πληροφορίες για την προώθησή του. 

Προκειμένου να γίνει πιο δελεαστικό και να διευκολύνεται η διαδικασία εκμάθησής 

του, παρέχονται τρία εγχειρίδια τα οποία αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την 

εισαγωγή στη ρομποτική. Παρατηρώντας πως το υλικό διατίθεται μεταφρασμένο σε 

διάφορες γλώσσες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, επήλθε επικοινωνία με τον 

κατασκευαστή και ξεκίνησε η διαδικασία μετάφρασής τους στα Ελληνικά. Το 

περιεχόμενο των εγχειριδίων είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και πλέον φιλοξενείται η 

εξελληνισμένη έκδοσή τους στον ιστοχώρο του κατασκευαστή και πιο συγκεκριμένα 

στο υπομενού των δραστηριοτήτων9. 

                                                 
9 Πιο συγκεκριμένα, στη διεύθυνση https://meetedison.com/robot-activities/ 
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Το ρομπότ έχει προεγκατεστημένα στη μνήμη του μία σειρά από προγράμματα τα 

οποία εκτελούνται καθώς σαρώνει αντίστοιχους κωδικούς που παρέχονται από τον 

δημιουργό του. Το πρώτο από τα εγχειρίδια, λοιπόν, επιχειρεί να περιγράψει τις 

λειτουργίες των αισθητήρων και να αναδείξει τις πολλές δυνατότητες της συσκευής 

μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες που βασίζονται στα προγράμματα αυτά.  

 
Εφόσον, ο χρήστης έχει κατανοήσει τα παραπάνω μπορεί να συνεχίσει με το δεύτερο 

εγχειρίδιο το οποίο ασχολείται με τον προγραμματισμό του ρομπότ. Οι δυνατότητες 

προγραμματισμού ικανοποιούν κάθε προγραμματιστικό προφίλ καθώς μπορεί να 

προγραμματιστεί με: 

 το EdWare10 το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή ή σε έξυπνες φορητές 

συσκευές 

 τη διαδικτυακή έκδοση του EdWare11 η οποία προσφέρεται σε αρκετές 

γλώσσες. Επειδή, αφενός μεν δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τη χρήση της 

αγγλικής γλώσσας και αφετέρου δυσκολεύονται να αντιληφθούν κάποιες 

προγραμματιστικές εντολές, γεγονός που θα προκαλούσε περιορισμούς στη 

χρήση της συσκευής, υπήρξε επικοινωνία με τον Brenton O’Brien. Με ιδιαίτερη 

χαρά απέστειλε κωδικούς για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος EdWare κι έτσι μεταφράστηκε και στα 

Ελληνικά. Μάλιστα, ο O’Brien θέλοντας να ευχαριστήσει τη συντάκτρια της 

παρούσας ΜΔΕ, προσέφερε δωρεάν 10 συσκευές Edison v2.0 οι οποίες και 

δανείσθηκαν στους συμμετέχοντες των διαδικτυακών μαθημάτων για πρακτική 

εφαρμογή. Ως εκ τούτου επωφελήθηκε η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 

αλλά και ο κατασκευαστής καθώς διευρύνονται οι ορίζοντες της αγοράς του 

Edison. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στο ελληνικό υλικό γίνεται 

αναφορά πλέον και από τον Κύπριο προμηθευτή του ρομπότ στην ομόγλωσση 

χώρα.  

 το EdPy που βασίζεται στην αντικειμενοστραφή εκδοχή της γλώσσας 

προγραμματισμού Python 

 από 4/7/2017 είναι προγραμματίζεται πλέον και με το EdBlocks12, που 

απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες και η διεπαφή μοιάζει με αυτή του Scratch. 

 

                                                 
10 http://www.edwareapp.com/ 
11 http://www.edpyapp.com/ 
12 https://www.edblocksapp.com/ 
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Με τη βοήθεια του εγχειριδίου αυτού, ο επίδοξος προγραμματιστής μαθαίνει τον 

προγραμματισμό του ρομπότ με τη χρήση του λογισμικού EdWare. 

 
Το τρίτο εγχειρίδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων 

αξιοποιώντας τη συμβατότητα του Edison με τα γνωστά Lego. Βήμα-βήμα και με τη 

χρήση εικόνων μπορεί κάποιος να κατασκευάσει και να προγραμματίσει έναν 

εκσκαφέα και έναν σχεδιογράφο με τη χρήση δύο συσκευών Edison και ενός 

συγκεκριμένου πακέτου της Lego.  

 
Αν και η ανάπτυξη των μαθημάτων βασίζεται στα παραπάνω εγχειρίδια, ωστόσο 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα εργαλεία που το Moodle παρέχει, το εκπαιδευτικό 

υλικό εμπλουτίζεται με δραστηριότητες, κουίζ και ο τρόπος παρουσίασης του γίνεται 

πιο ενδιαφέρον, αποδοτικός και αποτελεσματικός. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος θα 

αποκτήσει μία ολοκληρωμένη και συγκροτημένη γνώση γύρω από τη συσκευή και τις 

δυνατότητές της.  

 

4.2 Η εγκατάσταση του Moodle 
 
Η χρήση της πλατφόρμας του Moodle προϋποθέτει την εγκατάστασή του σε έναν 

εξυπηρετητή. Αν και αρχικά επιλέχθηκε ο server του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ο 

οποίος παρέχει ικανοποιητικό χώρο για τη φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων των 

εκπαιδευτικών (1000Mb), σύντομα η ιδέα εγκαταλείφθηκε. Ο χρόνος απόκρισης κατά 

τη διαδικασία δημιουργίας δραστηριοτήτων και παράδοσης του εκπαιδευτικού υλικού 

ήταν πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να σπαταλείται πολύτιμος χρόνος για 

μικροδιορθώσεις. Επιπλέον, κάποιες φορές οι υπηρεσίες του ΠΣΔ δεν είναι διαθέσιμες 

καθώς το υποστελεχωμένο τμήμα της τεχνικής υποστήριξης αδυνατεί να ανταποκριθεί 

στις αυξημένες καθημερινές ανάγκες. Έτσι, ενώ έγινε η εγκατάσταση, δημιουργήθηκε 

το μάθημα αλλά και η εισαγωγική ενότητα, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και 

αναζητήθηκε άλλος πάροχος φιλοξενίας.  

 
 Ο διακομιστής Byet παρέχει ίσο σε μέγεθος χώρο φιλοξενίας με εκείνο του ΠΣΔ, αλλά 

ανταποκρίνεται συντομότερα στα αιτήματα του χρήστη. Έτσι, αφού προηγήθηκε η 

μεταφόρτωση της 2.9.3 έκδοσης από την επίσημη ιστοσελίδα13, εγκαταστάθηκε εκ νέου 

στον παραπάνω εξυπηρετητή στις 4/11/2016. Μετά τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις 

                                                 
13 https://download.moodle.org/ 
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τα διαδικτυακά μαθήματα είναι πλέον προσβάσιμα από τη διεύθυνση 

http://mgeorgan.byethost11.com/moodle/. 

4.3 Ρυθμίσεις διεπαφής 
 
Ο διαχειριστής είναι ο κυρίαρχος σε μία πλατφόρμα Moodle, ο οποίος είναι 

επιφορτισμένος με τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις για την ασφαλή κι επιτυχή 

δημιουργία των διαδικτυακών μαθημάτων.  

 
Έτσι, έχοντας το ρόλο του διαχειριστή του συστήματος, πραγματοποιήθηκαν οι αρχικές 

ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση της διεπαφής. Επιλέχθηκε το θέμα "Essential" και 

τέθηκε σαν κυρίαρχο χρώμα, το πορτοκαλί. Αν και θεωρείται έντονο και μπορεί να 

προκαλέσει κόπωση, χρωματίστηκαν διακριτικά μόνο κάποιες περιοχές, αφού το 

πορτοκαλί προκαλεί υποσυνείδητους συνειρμούς και παραπέμπει στο χρώμα του κιτ 

ρομποτικής που μελετάται. Άλλωστε συνδυάζεται αρμονικά με το λευκό και το γκρι, 

δίχως να υποκινεί ιδιαίτερες συγχύσεις.  

 

Εικόνα 17. Η αρχική οθόνη για την είσοδο στα μαθήματα 

Η επικεφαλίδα της αρχικής σελίδας ορίστηκε ως "Διαδικτυακά μαθήματα για το ρομπότ 

Edison" και ακολουθεί ένα δυναμικό slide show τεσσάρων φωτογραφιών που 

παριστούν κάποιες μόνο από τις βασικές λειτουργίες του ρομπότ (Εικόνα 17). 

Άλλωστε, η πρώτη επαφή με το περιβάλλον του μαθήματος κρίνεται σκόπιμο να είναι 

ιδιαίτερα προσεγμένη, επιδιώκοντας την ανάπτυξη θετικής στάσης και προσελκύοντας 

το χρήστη να συνεχίσει παρακάτω.  

 
Σκόπιμα, δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία στη σελίδα αυτή, παρά ο συμμετέχων μπορεί 

να επιλέξει το ένα και μοναδικό μάθημα που υπάρχει με τον τίτλο "Το ρομπότ Edison". 

Η πρόσβαση πραγματοποιείται με την αυθεντικοποίηση του, όπου ελέγχεται εάν 

αντιστοιχεί το όνομα χρήστη με τον κωδικό πρόσβασης που δόθηκε. 
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4.4 Οι χρήστες 
 
Εκτός από τον διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος υπάρχει εξ ορισμού από την 

εγκατάστασή του Moodle, δημιουργήθηκαν επιπλέον χρήστες που θα έχουν το ρόλο 

των εκπαιδευομένων. Τα ονόματα των χρηστών (user name) είναι ανάλογα των 

επιθέτων τους (χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες) και διαμοιράσθηκαν οι 

αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης. Μάλιστα, την πρώτη φορά, θα πρέπει κατά την 

εισαγωγή τους στο διαδικτυακό μάθημα να κάνουν αυτοεγγραφή, προτού ξεκινήσουν 

την περιήγησή τους. 

 

4.5 Δομή μαθήματος 

4.5.1 Διαδικασία σχεδίασης μαθήματος 
 
Όπως επισημάνθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας ΜΔΕ, οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι διαθέτουν διαφορετικό προφίλ μάθησης και η προώθηση της 

ενεργητικής συμμετοχής τους αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για την επίτευξη της 

μάθησης. Επιπλέον, το φορτίο των εμπειριών και των γνώσεων που φέρει ο καθένας 

κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ η 

διαδικασία της μάθησης δεν είναι απρόσκοπτη. Τα εμπόδια μπορεί να προέρχονται είτε 

από τη λανθασμένη παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού, τον τρόπο προσέγγισης της 

γνώσης αλλά και από προσωπικούς παράγοντες που αφορούν μεν αποκλειστικά τους 

εκπαιδευόμενους, δύνανται ωστόσο εν μέρει να αντιμετωπισθούν.  

 
Η ιδιαίτερη φύση των διαδικτυακών μαθημάτων μπορεί να συντελέσει στην 

αποτελεσματική άρση τέτοιων θεμάτων, εφόσον ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 

χαρακτηριστικά και οι αδυναμίες της ομάδας στόχου. Έτσι, ενώ προϋπήρχε ένα πλάνο 

σχεδίασης και οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού, η εναρκτήρια συνάντηση 

απέδωσε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοτικότερες εκπαιδευτικές 

τεχνικές, το επίπεδο των γνώσεων αλλά και τις διαθέσεις των εκπαιδευομένων. 

 
Η συνάντηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια μιας ημερίδας επιμόρφωσης με θέμα την 

ένταξη της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι Πληροφορικοί της Α΄θμιας 

και Β'θμιας Εκπαίδευσης της Πιερίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αρμοδίου 

συμβούλου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 

παρουσίαση του ρομπότ Edison, να συμμετέχουν σε ομάδες και να εξοικειωθούν με τη 
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χρήση των αισθητήρων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία σύντομη εισαγωγή στο 

προγραμματιστικό περιβάλλον και αφού ενημερωθήκαν για την ύπαρξη των 

διαδικτυακών μαθημάτων, ζητήθηκε να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας εφόσον 

τους ενδιέφερε μία περαιτέρω εμπλοκή με το Edison. Φυσικά, οι συμμετέχοντες θα 

αποκτούσαν από μία συσκευή ρομπότ κατά τη διάρκεια παρακολούθησης. 

 
Από το σύνολο των πενήντα παρευρισκομένων στην ημερίδα, οι είκοσι οχτώ 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στα μαθήματα μέσω Moodle, ενώ εξέφρασαν 

από την αρχή τον προβληματισμό τους για τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν. 

Σεβόμενη τον περιορισμό αυτό και λόγω των διαφορετικών υποχρεώσεων, 

απορρίφθηκε κάθε περίπτωση συγχρονισμένων δραστηριοτήτων, ενώ σχεδιάσθηκαν 

δραστηριότητες με χρήση ομάδων συζήτησης για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των 

συμμετεχόντων. Συχνά, γίνεται χρήση και του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων στον 

οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να καταγράψουν ανώνυμα την άποψή τους και 

απαλλάσσονται από το πιθανό άγχος της λανθασμένης απάντησης. 

 
Ωστόσο, η επιλογή της πρακτικής άσκησης ως μέθοδος προσέγγισης της μάθησης στην 

περίπτωση της εξοικείωσης με μία ρομποτική συσκευή θεωρείται απαραίτητη. Ως εκ 

τούτου, οι περισσότερες εργασίες απαιτούν την αποστολή αρχείων κώδικα ή τη 

συγγραφή σύντομου κειμένου ως απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν την 

τροποποίηση των ρομποτικών αποστολών. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν όσο χρόνο έχουν στη διάθεσή 

τους για να εμπλακούν πραγματικά με τον προγραμματισμό της συσκευής ή την 

κατασκευή ενός τεχνουργήματος. Έτσι, επιτυγχάνεται η ενεργοποίησή τους, 

αφομοιώνουν καλύτερα τις νέες έννοιες, επιλύουν προβλήματα και καρπώνονται τη 

χαρά της δημιουργίας. Ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί και ανατροφοδοτεί τις εργασίες, 

ενώ διαπιστώνει το επίπεδο πρόσκτησης των επιδιωκόμενων στόχων, ο οποίος 

θεωρείται σημαντικότατος παράγοντας κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου δεν 

μπορεί να διαπιστωθεί διαφορετικά η συμβολή του κάθε συμμετέχοντα. 

 
Η γλώσσα είναι σκόπιμα απλή και το ύφος του εκπαιδευτικού υλικού είναι αναλυτικό, 

όσο απαιτείται, για να γίνεται κατανοητό από τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν 

διαφορετικό επίπεδό γνώσεων όσον αφορά τη ρομποτική. Τέλος, τα τεστ αξιολόγησης 

επιδιώκεται να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, να επισημαίνονται τα σημαντικότερα 

σημεία των ενοτήτων και να παρέχεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση για να 

μεγιστοποιείται το όφελος των εκπαιδευόμενων. Έτσι, η παρουσία του διδάσκοντα 
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είναι διακριτική και γίνεται μέσω της διεπαφής του συστήματος, χωρίς να απαγορεύεται 

οποιουδήποτε άλλου είδους διευκρινιστική επικοινωνία. 

 

4.5.2 Σχεδιασμός της Σύνοψης μαθήματος 
 
Η σύνοψη του μαθήματος κατέχει περίοπτη θέση στην παρουσίαση ενός διαδικτυακού 

εκπαιδευτικού υλικού και είναι ορατή σε κάθε σελίδα του. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητο να είναι προσεγμένη, ελκυστική αλλά και περιεκτική, ενώ αν εξυπηρετεί 

πρακτικά τον συμμετέχοντα θα θεωρηθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη. 

 
Το ρομπότ Edison αποτελεί ένα κιτ ρομποτικής το οποίο διαθέτει αρκετούς αισθητήρες 

και μπορεί να προγραμματιστεί. Αν και η χαρτογράφηση τους περιλαμβάνεται 

αναλυτικά στις επιμέρους ενότητες, θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη η ενσωμάτωση μίας 

απεικόνισης της συσκευής στην οποία περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 

(Εικόνα 18). Ο εκπαιδευόμενος μπορεί εύκολα να ανατρέξει σε αυτήν εξοικονομώντας 

χρόνο, ενώ παράλληλα, η συνεχής παρατήρησή της, εξαιτίας της στρατηγικής της 

θέσης, βοηθά στην υποσυνείδητη αποτύπωσή της.  

 
Η ομάδα συζήτησης που υπάρχει στο πάνω μέρος κάθε μαθήματος και δημιουργείται 

αυτόματα κατά τη φάση της εγκατάστασης, έχει ως θεματολογία "Τα νέα μας σχετικά 

με το Edison!". Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου, εύκολα προσπελάσιμου για 

τους συμμετέχοντες, όπου θα ενημερώνονται και θα καταθέτουν την άποψή τους 

σχετικά με το μάθημα.  

  

Εικόνα 18. Η σύνοψη του μαθήματος 

Το τελευταίο στοιχείο της σύνοψης είναι το "Λεξικό του Edison" όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 19. Αποτελεί μία πηγή πληροφοριών που επιτρέπει την εισαγωγή ενός αρχείου 
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τύπου swf που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της πλατφόρμας iSpringSuite. Αν και 

παρέχεται η ίδια δυνατότητα μέσω Moodle, ωστόσο τα γραφικά της διεπαφής δεν ήταν 

ικανοποιητικά κι αναζητήθηκε άλλη λύση. 

 
Το γλωσσάρι θεωρείται ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς περιλαμβάνει τους ορισμούς των 

βασικότερων εννοιών που συναντώνται στο μάθημα και όπου κρίνεται απαραίτητο 

υπάρχουν υπερσύνδεσμοι προς τις αντίστοιχες δραστηριότητες, προκειμένου ο 

εκπαιδευόμενος να αποσαφηνίσει τις όποιες απορίες έχει. Τα περισσότερα λήμματα 

είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ κάποια άλλα είναι στην αγγλική, διαφυλάσσοντας 

κάθε φορά την αλφαβητική οργάνωσή τους. 

 
Το γλωσσάρι αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση λεξικού, ενώ η προστιθέμενη αξία του 

έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει στον συμμετέχοντα να κατηγοριοποιήσει τη γνώση, 

να τη συσχετίσει με την εμπειρία που διαθέτει και να επεξεργαστεί αποδοτικότερα τις 

έννοιες (Nash, 2016). Αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση δε δημιουργείται από τους 

εκπαιδευομένους στα πλαίσια μιας ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητας, ωστόσο δεν 

παύει να αποτελεί ένα υποστηρικτικό υλικό που σχετίζεται τόσο με τους 

εκπαιδευτικούς πόρους, όσο και με τις αντίστοιχες δραστηριότητες.  

 

Εικόνα 19. Το λεξικό του Edison 

Το εργαλείο της πλοήγησης βρίσκεται στο δεξί τμήμα της διεπαφής, ενώ υπάρχει και η 

πορτοκαλί μπάρα στην κεφαλίδα (κάτω από τον τίτλο του μαθήματος) για άμεση 

μετάβαση στις επιμέρους υποενότητες. 

 
4.5.3 Οι θεματικές ενότητες 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος διακρίνεται σε εννέα ενότητες για την 

αποδοτικότερη παρουσίασή του. Η πρώτη και η τελευταία δεν αφορούν το καθεαυτού 



71 
 

εκπαιδευτικό αντικείμενο, αλλά αποτελούν χρήσιμη εισαγωγή και επίλογο. Οι 

υπόλοιπες ενότητες επιδιώκουν την εκμάθηση της λειτουργίας του ρομπότ μέσα από 

μία ακολουθία δραστηριοτήτων, κλιμακούμενης δυσκολίας που θα αναλυθούν 

παρακάτω. Όλα τα μέρη φέρουν σύντομη περιγραφή και μία εικόνα, κατάλληλα 

επιλεγμένη, για την ενημέρωση του εκπαιδευομένου και την δημιουργία κατάλληλου 

κλίματος ετοιμότητας του. Οι ενότητες διαχωρίζονται οπτικά με έντονες γραμμές, 

πορτοκαλί χρώματος, προσδίδοντας μία ομοιομορφία στο σύνολο της σελίδας. 

 
Επιπλέον, αναπόσπαστο μέρος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας αποτελεί η παράθεση των 

στόχων που αναμένεται να επιτευχθούν μετά την ολοκλήρωσή της από τους 

συμμετέχοντες. Η στοχοθεσία αποτελεί, άλλωστε, μία υποχρέωση του διδάσκοντα προς 

τους συμμετέχοντες και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αξία, χωρίς όμως να υποτιμάται ο ρόλος της 

κατά την εκπαίδευση ανηλίκων. Εξάλλου, μπορεί να λάβει και το ρόλο του 

συμβολαίου, αν και είναι μονομερής καταγραφή των απαιτήσεων του εκπαιδευτή προς 

τους εκπαιδευόμενους. 

 
Οι μικρότερες υποενότητες διαχωρίζονται με λεπτές, διακεκομμένες, πορτοκαλί 

γραμμές, ενώ οι δραστηριότητες κάθε υποενότητας τοποθετήθηκαν σε εσοχές για να 

υπάρχει μία οπτική διάρθρωση της δομής του εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι, ο 

εκπαιδευόμενος παρατηρεί εποπτικά την ακολουθία του μαθήματος, διακρίνει τα 

σημαντικότερα σημεία, το πλήθος και την ποιότητα των δραστηριοτήτων και 

προετοιμάζεται ανάλογα για την πορεία του μαθήματος. 

 

4.5.3.1 Ενότητα 1: Ρομποτική 

 

Εικόνα 20. Η ενότητα "Ρομποτική" 
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Η πρώτη θεματική ενότητα (Εικόνα 20) είναι εισαγωγική και προσεγγίζεται η έννοια 

της ρομποτικής μέσα από την ιστορική αναδρομή του όρου. Προκειμένου να 

αναδειχθούν οι χρήσεις των ρομπότ στη σύγχρονη κοινωνία, προτείνονται τρία 

ξενόγλωσσα άρθρα που αναλύουν τις επιδράσεις τους και θα αποτελέσουν αφορμή για 

συζήτηση στην ομάδα συζητήσεων που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Η 

διαδικασία προσέγγισης έχει στοιχεία ιστοεξερεύνησης καθώς η δραστηριότητα 

εστιάζει στην αξιοποίηση πληροφοριών, στην ανάπτυξη ιδιοτήτων ανάλυσης και 

αξιολόγησης πληροφοριών, συμβάλει στην οικοδόμηση της γνώσης και την 

εννοιολογική μάθηση, ενώ τέλος ενεργοποιούνται οι εκπαιδευόμενοι και εισάγονται 

ομαλά στην ακολουθία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Οικονόμου, 2011).  

 

 
Εικόνα 21. Το padlet που καταγράφει απόψεις σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική 

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μία διάσταση που κρίνεται απαραίτητο να 

αναλυθεί ξεχωριστά. Οι εκπαιδευόμενοι εφόσον επισκεφθούν μία προτεινόμενη 

ιστοσελίδα με αξιόλογο υλικό για την ένταξη της ρομποτικής στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα, καλούνται να αποτυπώσουν τις απόψεις τους σε ένα ψηφιακό τοίχο 

ανακοινώσεων. Το padlet (Εικόνα 21) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για την 

επίτευξη συνεργατικών δραστηριοτήτων προκειμένου να ερευνηθεί ένα θέμα από 

διαφορετικές οπτικές σε πραγματικό χρόνο. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να 

διαμοιραστούν τις ιδέες τους και να εμπνευστούν σε ένα ελεύθερο ανοικτό περιβάλλον, 

να προσθέσουν πολυμεσικό υλικό και να διατηρήσουν, εάν το επιθυμούν, την ανωνυμία 

τους. 

4.5.3.2 Ενότητα 2: Γνωριμία με το ρομπότ Edison 
 
Η δεύτερη ενότητα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την παιδαγωγική 

προσέγγιση. Δεν περιέχει δραστηριότητες, αλλά περιέχει τρεις σελίδες που 

περιλαμβάνουν τους στόχους, τον ορισμό του ρομπότ και του μικροελεγκτή και τη 
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διαδικασία προετοιμασίας του Edison, αντίστοιχα. Ένα σύντομο βίντεο δημιουργήθηκε 

με τη βοήθεια του PowToon, προκειμένου να αποδώσει μία χιουμοριστική διάθεση στη 

σελίδα αυτή και να διατηρήσει το θετικό κλίμα των μαθημάτων (Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22. Βίντεο προετοιμασίας του Edison 

4.5.3.3 Ενότητα 3: Εκτέλεση προγραμμάτων με ανάγνωση barcodes 
 

 

Εικόνα 23. Η ενότητα "Εκτέλεση έτοιμων προγραμμάτων με ανάγνωση barcodes" 

Η επόμενη ενότητα (Εικόνα 23) εισάγει, ουσιαστικά πλέον, τον εκπαιδευόμενο στη 

διαδικασία κατανόησης της λειτουργίας του ρομπότ, ενώ οι στόχοι επικεντρώνονται 

στο να αναγνωρίζει τον αισθητήρα που χρησιμοποιείται σε κάθε δραστηριότητα και να 

τον εντοπίζει πάνω στη συσκευή. Για την επίτευξή τους δημιουργήθηκε ένα βιβλίο που 

έχει το ρόλο του εγχειριδίου όπως φαίνεται και στην Εικόνα 24.  

 
Βασικά, η χρήση του βιβλίου αποτελεί έναν πρακτικό, δυναμικό τρόπο οργάνωσης και 

συλλογής των ψηφιακών στοιχείων που θα δημιουργήσουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό 

αποθετήριο και θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν και να 

αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του ρομπότ. Παρουσιάζεται με αρθρωτό τρόπο και η 

περιήγηση μπορεί να γίνει σειριακά, επιλέγοντας τα γκρι τρίγωνα κουμπιά που 

βρίσκονται πάνω από τον τίτλο της σελίδας. Πιο σημαντική κρίνεται όμως, η δυναμική 
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δυνατότητα περιήγησης από το μενού τίτλων που βρίσκεται στην αριστερή στήλη της 

διεπαφής και θυμίζει πίνακα περιεχομένων.  

 

Εικόνα 24. Στιγμιότυπο του βιβλίου 

Η πηγή πληροφοριών που φέρει τον τίτλο "Βαθμονόμηση" αποτελείται από ένα αρχείο 

τύπου pdf, το οποίο περιλαμβάνει τους κατάλληλους κωδικούς σάρωσης για να 

ρυθμιστούν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων της συσκευής. 

Απευθύνεται, λοιπόν, σε εκείνους τους εκπαιδευμένους που είτε έχουν κάποιο 

πρόβλημα με το ρομπότ, είτε θα ήθελαν να ορίσουν διαφορετικά την ευαισθησία των 

αισθητήρων. 

 
Ακολουθεί το κουίζ της αυτοαξιολόγησης (Εικόνα 25). Έχει δημιουργηθεί με το 

αντίστοιχο εργαλείο που παρέχεται από το Moodle και περιέχει ερωτήσεις 

προσδιορισμού της θέσης των αισθητήρων πάνω στη συσκευή του ρομπότ, αλλά και 

 

Εικόνα 25. Στιγμιότυπο από το κουίζ "Αυτοαξιολόγησης" 

κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή διχοτομικές. Ο ρόλος του, όπως άλλωστε 

αναγνωρίζεται κι από τον τίτλο του, είναι να επιστήσει την προσοχή για τη 

σημαντικότητα των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την παρούσα ενότητα προκειμένου 

να συνεχίσει δίχως ελλείψεις με το επόμενο στάδιο του προγραμματισμού του Edison.  
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Εικόνα 26. Απάντηση με επιλογή του σημείου και κλικ 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο του iSpringSuite δημιουργήθηκε ένα ακόμη κουίζ το 

οποίο εισήχθη στο σύστημα ως SCORM/AICC πακέτο, η διεπαφή του οποίου φαίνεται 

στις εικόνες 25-27. Ειδικότερα, πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο εξέτασης της 

θέσης των αισθητήρων, λαμβάνοντας ο χρήστης μηνύματα ανατροφοδότησης. Άρα, η 

απόκριση από το σύστημα είναι άμεση και οι συμμετέχοντες είτε λαμβάνουν μία θετική 

κι ενθαρρυντική ανατροφοδότηση με επιπλέον πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά που 

αξιολογούνται (Εικόνα 27), είτε καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα της σύνοψης 

του μαθήματος σε περίπτωση που απαντήσουν λανθασμένα (Εικόνα 28). Ουσιαστικά, 

τα κουίζ αποτελούν την προστιθέμενη αξία ενός ΣΔΜ, καθώς ο εκπαιδευόμενος 

λαμβάνει άμεση ανατροφοδότηση και ο διδάσκοντας μπορεί να ορίσει την πορεία του 

φοιτητή, ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Το κρίσιμο σημείο έγκειται 

στον προσδιορισμό και τη σωστή διατύπωση των ερωτήσεων, καθώς ο φοιτητής δεν 

έχει τη δυνατότητα λήψης διευκρινήσεων και γι αυτό θα πρέπει ο διδάσκων να 

φροντίζει για τη σωστή διατύπωση των ζητούμενων.  

 

Εικόνα 27. Σωστή απάντηση 

 

Εικόνα 28. Λανθασμένη απάντηση 

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο φοιτητής επιλέγει τη σωστή απάντηση με κατάδειξη του 

δείκτη του ποντικιού πάνω σε μία χαρτογραφημένη περιοχή, παρέχει πιο εποπτικό και 

ρεαλιστικό ύφος στη διαδικασία της αξιολόγησης και την καθιστά πιο ενδιαφέρουσα 

και παιγνιώδη.  
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4.5.3.4 Ενότητα 4: Προγραμματίζοντας το Edison 
 
Η τέταρτη ενότητα (Εικόνα 29) εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην προγραμματιστική 

διάσταση του ρομπότ Edison. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένο τόσο με 

πηγές πληροφοριών για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και με 

δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης για τη χρήση των αντίστοιχων εντολών ελέγχου 

του ρομπότ.  

 
Αρχικά, περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από μέρους 

του εκπαιδευόμενου για την επιλογή του περιβάλλοντος προγραμματισμού. Για τη 

μεταφόρτωση του αρχείου εντολών στη συσκευή πρέπει να προηγηθεί η 

απενεργοποίηση των βελτιώσεων ήχου του υπολογιστικού συστήματος που 

χρησιμοποιεί ο χρήστης. Καθώς, τα διαδικτυακά μαθήματα απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι πιθανότητα αδυνατούν να 

προχωρήσουν σε τέτοιες ρυθμίσεις, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια λογισμικού 

καταγραφής οθόνης, ένα βίντεο που παρουσιάζει τη διαδικασία. 

 
Ακολουθούν επτά παραδείγματα προγραμματισμού του Edison, τα οποία 

κατατάσσονται σε εφαρμογές ρυθμίσεων ήχου και LEDS, προσδιορισμού της κίνησης 

και λήψης αποφάσεων από μέρους του ρομπότ. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται 

αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση των εντολών, 

βασιζόμενο στα εγχειρίδια του κατασκευαστή και προτείνονται ανάλογες 

δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης.  

 
Καθώς δεν ήταν εφικτό να εξασφαλιστεί η διάθεση του ρομπότ σε όλους τους 

συμμετέχοντες των διαδικτυακών μαθημάτων, κάποιες δραστηριότητες είναι σκόπιμα 

 

  

Εικόνα 29. Η ενότητα "Προγραμματίζοντας το Edison" 
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σχεδιασμένες να υλοποιηθούν δίχως τη χρήση της συσκευής. Πρόκειται για εργασίες 

κατά τις οποίες ζητείται να τροποποιηθεί κατάλληλα ο κώδικας προκειμένου το ρομπότ 

να παρουσιάσει μία ελαφρώς διαφοροποιημένη συμπεριφορά (Εικόνα 30).  

 

 
Εικόνα 30. Παράδειγμα εργασίας που μπορεί να υλοποιηθεί δίχως τη χρήση ρομπότ 

 
Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί πως σε κάθε περίπτωση δε γίνεται 

έκπτωση της ποιότητας της δραστηριότητας και από την απάντηση του εκπαιδευόμενου 

λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό πρόσκτησης γνώσεων. 

 
Άλλωστε, αυτή η μορφή δραστηριοτήτων μερικές φορές μπορεί να αποδειχθεί πιο 

αποδοτική από την αποστολή κώδικα, καθώς διεγείρεται η φαντασία του 

εκπαιδευόμενου αφού στο γραπτό κείμενο μπορούν να αποτυπωθούν πιο πιστά οι 

σκέψεις του και δεν περιορίζονται από εντολές. 

 
Διαφορετικό τύπο προσέγγισης έχει η Δραστηριότητα 7 (Εικόνα 31) που φέρει τον 

τίτλο "Διαγωνισμός Λαβυρίνθου". Οι εκπαιδευόμενοι αφού εκτυπώσουν μία πίστα στην 

οποία φαίνεται η αφετηρία και ο τερματισμός, καλούνται να προγραμματίσουν με 

τέτοιο τρόπο τη συσκευή, έτσι ώστε να κινείται στα πλαίσια της πίστας και να 

καταγράψουν τον βέλτιστο χρόνο. Οι απαντήσεις συλλέγονται σε ένα ψηφιακό πίνακα 

ανακοινώσεων προκειμένου να αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα αλλά και μέσα από 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις να αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και να 

αλληλοβοηθηθούν. Ο ανταγωνισμός είναι θεμιτός στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς 

αποδεικνύεται χρήσιμος για την αναζήτηση της ορθότερης λύσης. Ο συγκεκριμένος 

τοίχος padlet ενσωματώνεται στη διεπαφή των Moodle μαθημάτων και δε χρειάζεται να 

εγκαταλείψουν το περιβάλλον εργασίας.  
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Εικόνα 31. Ποιος θα βγει πιο γρήγορα από τον λαβύρινθο; 

 
Η πέμπτη θεματική ενότητα αφορά την εντολή λήψης αποφάσεων από μέρους του 

ρομπότ και χρησιμοποιείται σε ένα παράδειγμα οδήγησης πάνω σε προκαθορισμένη 

διαδρομή που ορίζεται με τη βοήθεια μαύρης γραμμής. Εφόσον, οι εκπαιδευόμενοι 

προγραμματίσουν το ρομπότ σύμφωνα με τις οδηγίες καλούνται να απαντήσουν σε μία 

ομάδα συζητήσεων για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά που παρουσιάζει όταν αυξηθεί 

η ταχύτητά του.  

 
Το πρόγραμμα ανίχνευσης εμποδίων αποτελεί μία δημοφιλή συμπεριφορά όλων των 

ρομποτικών συστημάτων. Αφού, οι εκπαιδευόμενοι πειραματιστούν και παρατηρήσουν 

τις αντιδράσεις του Edison όταν βρεθεί εμπόδιο μπροστά του συμμετέχουν σε μία 

ομάδα συζήτησης, απλής μορφής, προκειμένου να στοχαστούν για τις περιπτώσεις 

εκείνες που βρίσκει πρακτική εφαρμογή αυτή η ιδιότητα (Εικόνα 32). 

 
Ο κάθε εκπαιδευόμενος διαθέτει όσο χρόνο χρειάζεται για να εκφράσει τη δική του 

άποψη και πιθανότατα εμπνέεται από τους υπολοίπους ή αναζητεί λύσεις στο 

διαδίκτυο. Έρευνες έχουν δείξει ότι, αυτή η μορφή ασύγχρονης συνομιλίας απαλλάσσει 

τους συμμετέχοντες από το άγχος και την ανασφάλεια που τους διακατέχει όταν 

πρόκειται να μιλήσουν σε μία πραγματική τάξη, ενώ το φόρουμ μπορεί να αποτελέσει 

παράλληλα ένα ισχυρό εργαλείο συλλογής ποικίλων ιδεών που μπορεί να πάρει τη 

μορφή αποθετηρίου. Εν τω μεταξύ, η δραστηριότητα αυτή εκμεταλλεύεται την πρότερη 

γνώση και αντικείμενο διδασκαλίας κάθε εκπαιδευομένου και αναζητεί λύσεις 

βασιζόμενες στα δεδομένα αυτά. 
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Εικόνα 32. Συμμετοχή σε φόρουμ 

Εφόσον, ολοκληρωθούν οι παραπάνω δραστηριότητες ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

συμμετάσχει σε ένα τεστ αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει μόνο τρεις ερωτήσεις, 

ικανές να προσδιορίσουν τις σημαντικές έννοιες της ενότητας. Οι δύο είναι πολλαπλής 

επιλογής και η τρίτη αντιστοίχισης, ενώ έχουν δημιουργηθεί με εξωτερικό εργαλείο κι 

όχι με αυτά που διαθέτει το Moodle.  

 
Η ενότητα αυτή εισάγει τον κάθε εκπαιδευτικό που συμμετέχει στα διαδικτυακά 

μαθήματα μέσω Moodle, στον προγραμματισμό της συσκευής με απλό και αναλυτικό 

τρόπο, διαβαθμίζοντας τη δυσκολία των θεμάτων που θίγει. Οι δραστηριότητές της 

είναι επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μέσα από την υλοποίηση έτοιμων 

παραδειγμάτων να αντιμετωπίζονται τα προς επίλυση προβλήματα και βασιζόμενοι σε 

αυτά να μπορούν να επιλύσουν τις εργασίες που ακολουθούν. Επιπλέον, όπως 

διαφαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες 

συζήτησης προκειμένου να αποφορτίζονται οι συμμετέχοντες από τη συγγραφή κώδικα 

και να "χαλαρώνουν" επικοινωνώντας. Η συμμετοχή εκεί δε βαθμολογείται και ο 

γραπτός λόγος αποδίδει πιο παραστατικά τις απόψεις τους. Έτσι, εάν έχει κάποιος ήδη 

ασχοληθεί με το σύνολο των δραστηριοτήτων της ενότητας του προγραμματισμού, θα 

έχει κατακτήσει τους στόχους και θα μπορεί να συνεχίσει με τις επόμενες ενότητες που 

είναι αυξημένων απαιτήσεων. 

 

4.5.3.5 Ενότητα 5: Ειδικά θέματα προγραμματισμού του Edison 
 
Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, αλλά προχωρά τα 

θέματα προγραμματισμού του Edison ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας 

προγράμματα με προηγμένες λειτουργίες, όπως η απόκριση σε εντολές οι οποίες 



80 
 

λαμβάνονται από τηλεχειριστήριο και η εισαγωγή μεταβλητών στο προγραμματιστικό 

περιβάλλον του EdWare. Επιπλέον υπάρχουν πηγές πληροφοριών για τη μετατροπή της 

συσκευής σε εργαλείο αφύπνισης, ενώ παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα 

σε δύο ρομπότ (Εικόνα 33). 

 
Σκόπιμα στην ενότητα αυτή δεν υπάρχουν δραστηριότητες που καλείται να εκτελέσει ο 

εκπαιδευόμενος εκτός από την υλοποίηση των έτοιμων προγραμμάτων. Άλλωστε, η 

ενότητα απαιτεί περισσότερη εξειδίκευση σε θέματα προγραμματισμού και είναι πιο 

εύκολα κατανοητή από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Αναγνωρίζοντας το 

διαφορετικό υπόβαθρο και ανάγκες, επαφίεται στην κρίση του κάθε συμμετέχοντος η 

παραπέρα ενασχόληση του με το αντικείμενο.  

 

4.5.3.6 Ενότητα 6: Κατασκευές και προγραμματισμός 
 
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Edison, το οποίο το καθιστούν 

ιδιαίτερα αξιόλογη επιλογή, είναι η συμβατότητά του με τα γνωστά Lego. Η ενότητα 

αυτή περιλαμβάνει υλικό του τρίτου εγχειριδίου που διατίθεται από τον δημιουργό του 

Edison. Όπως προκύπτει κι από την Εικόνα 34, πρόκειται να κατασκευαστούν ένας 

εκσκαφέας κι ένας σχεδιογράφος (plotter) με τη βοήθεια δύο ρομπότ και του σετ της 

Lego 42032. Και η ενότητα αυτή περιέχει μόνο την παράθεση εκπαιδευτικού υλικού, 

εξαιτίας της αυξημένης δυσκολίας της.  

  
Εικόνα 33. Η ενότητα "Ειδικά θέματα προγραμματισμού του Edison" 

 
 

Εικόνα 34. Η ενότητα "Κατασκευές και προγραμματισμός" 
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 Ωστόσο, επιδιώκονται να αναπτυχθούν κατασκευαστικές δεξιότητες κατά τη 

συναρμολόγηση των ρομποτικών εργαλείων και ταυτόχρονα να γίνει κατανοητή η 

διαδικασία επικοινωνίας των επιμέρους μερών. Μάλιστα, ο εκσκαφέας μετακινείται με 

τη χρήση τηλεχειριστηρίου και αποτελεί μαζί με τον εκτυπωτή πολύπλοκες ρομποτικές 

εφαρμογές. Από την άλλη έχουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία, καθώς αποτελούν 

αντικείμενα του πραγματικού κόσμου και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης 

για μελλοντικές κατασκευές. 

 

4.5.3.7 Ενότητα 7: Ημερίδα 
 
Όπως προαναφέρθηκε, την Τετάρτη 7/12/2016 πραγματοποιήθηκε στο 2o ΕΠΑΛ 

Κατερίνης επιμορφωτική Ημερίδα την οποία παρακολούθησαν καθηγητές 

Πληροφορικής τόσο της Α' θμιας, όσο και της Β'θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας αλλά και 

συνάδερφοι άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον.  

 

  
Εικόνα 35. Υλικό από τις παρουσιάσεις της Ημερίδας 

 
Στην παρούσα ενότητα (Εικόνα 35) υπάρχουν αποθηκευμένες οι παρουσιάσεις που 

προβλήθηκαν στην Ημερίδα και μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για μια 

σύντομη εισαγωγή στα διαδικτυακά μαθήματα. Κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί 

στο εκπαιδευτικό υλικό για λόγους πληρότητας και για να έχουν την ευκαιρία κάποιοι 

συνάδελφοι που δεν είχαν τη δυνατότητα να παραβρεθούν, να ενημερωθούν για το 

περιεχόμενό της. 

 
4.5.3.8 Ενότητα 8: Εγχειρίδια χρήσης του Edison 
 
Στην τελευταία ενότητα που αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, παρατίθενται τα τρία 

μεταφρασμένα εγχειρίδια που προτείνονται από τον δημιουργό του ρομπότ και 

περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του Edison. Αν και φιλοξενούνται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του κατασκευαστή, εντούτοις οι συμμετέχοντες μπορούν να τα 

προμηθευτούν και μέσα από την πλατφόρμα του μαθήματος.  
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Παρόλο που το διαδικτυακό υλικό είναι πιο εμπλουτισμένο και περιέχει επιπλέον 

δραστηριότητες, εντούτοις αρκετοί συμμετέχοντες διατύπωσαν την πρόθεση να τα 

εκτυπώσουν καθώς η έντυπη μορφή τους είναι πιο οικεία στη χρήση. 

 
4.5.3.9 Ενότητα 9: Αξιολόγηση μαθήματος 
 
Στην τελευταία ενότητα των διαδικτυακών μαθημάτων, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

συμπληρώσουν μία φόρμα αξιολόγησης των διαδικτυακών μαθημάτων που 

παρακολούθησαν (Εικόνα 36). Ειδικότερα, οι ερωτήσεις αφορούν το βαθμό 

ικανοποίησης των συναδέλφων από το εκπαιδευτικό υλικό και τον τρόπο που αυτό 

παρουσιάζεται. Επιπλέον, ζητείται να προσδιοριστούν τα θετικά στοιχεία αλλά και 

εκείνα που προκάλεσαν οποιαδήποτε δυσκολία.  

 

Εικόνα 36. Η ενότητα της Αξιολόγησης 

Η ανατροφοδότηση που λήφθηκε βοηθάει σημαντικά στη βελτίωση του διαδικτυακού 

μαθήματος. Έτσι, όχι μόνο αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που επισημάνθηκαν και 

τροποποιούνται τα σημεία εκείνα που δημιουργούσαν παρανοήσεις, αλλά λαμβάνοντας 

υπόψη τη θετική αξιολόγηση, προσδιορίζονται οι καλές τακτικές και το προφίλ 

μάθησης των συναδέρφων. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για την 

αναθεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού και την εκ νέου σχεδίαση κάποιων ενοτήτων. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα διερευνηθούν στο επόμενο κεφάλαιο και θα 

αναζητηθούν καλές πρακτικές αντιμετώπισης των παρατηρήσεων που αποτυπώθηκαν 

από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, οριστικοποιείται η τελική μορφή των διαδικτυακών 

μαθημάτων και επισημαίνονται οι αλλαγές που έγιναν. 
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5. Αξιολόγηση των διαδικτυακών μαθημάτων 
 
Παλαιότερα, κατά την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία, η αξιολόγηση ενός 

μαθήματος κρινόταν από το περιεχόμενου του εκπαιδευτικού υλικού, την παιδαγωγική 

μέθοδο που εφαρμόζονταν, αλλά και από τα μαθησιακά αποτελέσματα (Bremer, 2012). 

Πλέον, με την ένταξη των ΤΠΕ και τη χρήση ΣΔΜ, η αξιολογική διαδικασία είναι πιο 

περίπλοκη και υπόκεινται σε αρκετούς περιορισμούς. Έτσι, αφενός μεν δεν υπάρχει μία 

κοινή διαδικασία αξιολόγησης που να βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα μοντέλα elearning 

και αφετέρου θα πρέπει να υπάρξει μία σύμβαση όσον αφορά το επίπεδο της ποιότητας 

που εξετάζεται (Misut & Pribilova, 2015). Σε μερικά διαδικτυακά μαθήματα επιλέγεται 

η διαδικασία αξιολόγησης να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει μία συνολική ανατροφοδότηση μετά το πέρας της 

διαδικασίας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα δεν είναι μόνιμα καθώς 

αφορούν την άποψη των συμμετεχόντων μία δεδομένη χρονική στιγμή και εφόσον η 

σχεδίαση του συστήματος προηγείται, τα αποτελέσματα της θα εφαρμοστούν σε 

επόμενη ομάδα στόχου (Morrison, 2015). 

 
Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην αξιολόγηση του διαδικτυακού μαθήματος που 

υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα του Moodle και αφορά την εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με το ρομπότ Edison. Τα διαδικτυακά μαθήματα που υλοποιήθηκαν, 

τέθηκαν σε εφαρμογή από το μήνα Φεβρουάριο και ήταν διαθέσιμα μέχρι και το πρώτο 

δεκαήμερο του Μαρτίου. Χρήσιμο είναι, λοιπόν, να εξετασθεί εάν το αναπτυσσόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό υπήρξε αποδοτικό για τους καθηγητές που επέλεξαν την εξ 

αποστάσεως μάθηση, αλλά και για εκείνους που επέλεξαν τη μικτή. Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε μία φόρμα τελικής αξιολόγησης στην οποία καλούνται να απαντήσουν 

οι συμμετέχοντες, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν 

πιθανότατα στην αναθεώρηση και βελτίωση των μαθημάτων. 

 
Η αξιολογική διαδικασία είναι ανώνυμη, φιλοξενείται στην τελευταία ενότητα του 

διαδικτυακού υλικού και είναι προαιρετική. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν 

καθηγητές Πληροφορικής, ωστόσο συμμετείχαν και κάποιοι συνάδερφοι άλλων 

ειδικοτήτων, ενώ μερικοί από αυτούς δεν ήταν παρόντες κατά τη δια ζώσης συνάντηση. 

Η διαδικασία πραγματοποιείται διαδικτυακά και ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση καθώς απευθύνεται μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα ερωτώμενων που 

παρακολούθησαν τα μαθήματα (Ζαφειρόπουλος, 2015). Τέλος, εφόσον εξασφαλίζεται 
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η ανωνυμία μπορούν να διατυπώσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, δίχως δισταγμούς και 

συναισθηματικούς περιορισμούς. 

 
5.1 Το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης 
 
Το ερωτηματολόγιο βασίσθηκε στο διαδικτυακό ερευνητικό εργαλείο που φιλοξενείται 

στον ιστότοπο με διεύθυνση http://www.questionpro.com και φέρει τον τίτλο eCourse 

Evaluation. Προσαρμόστηκε για τις ανάγκες του μαθήματος και υλοποιήθηκε με τη 

βοήθεια των φορμών του Google Drive, ενώ αποτελείται από τέσσερις σελίδες και δύο 

ενότητες. Ειδικότερα, η αρχική σελίδα είναι εισαγωγική, δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις 

παρά ενημερώνει για τη χρησιμότητά του. Ο αριθμός των ερωτήσεων είναι δεκαοχτώ 

και ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι τα πέντε λεπτά. Το πρώτο και το δεύτερο 

μέρος καλύπτουν τη δεύτερη και την τρίτη σελίδα του ερωτηματολογίου αντίστοιχα, 

ενώ η τελευταία σελίδα συλλέγει τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Η 

συνολική του μορφή παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

 
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται μία 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης 

των συμμετεχόντων από τη συνολική ανάπτυξη του μαθήματος, αλλά και από τις 

επιμέρους οπτικές που το συνθέτουν. Οι ερωτήσεις είναι Likert ή τύπου Likert και οι 

απαντήσεις είναι πενταβάθμιας μορφής προκειμένου να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

επιλογών. Επιπλέον, εισάγοντας περιττό αριθμό απαντήσεων, υπάρχει μεσαίο στοιχείο 

στην κλίμακα και δεν πιέζεται ο ερωτώμενος να επιλέξει από τη μία ή την άλλη μεριά 

(Ζαφειρόπουλος, 2015). Οι απαντήσεις κυμαίνονται από "καθόλου ικανοποιημένος" 

έως "απόλυτα ικανοποιημένος", ενώ μερικά από τα θέματα που εξετάζονται είναι η 

εμφάνιση και το αισθητικό αποτέλεσμα των μαθημάτων, ο συνδυασμός των χρωμάτων 

και των εικόνων που επιλέχθηκαν, η διάταξη και ο βασικός σχεδιασμός των σελίδων, η 

ευκολία πλοήγησης και η λογική ακολουθία των στόχων, η σαφήνεια του 

εκπαιδευτικού υλικού και η ευρύτητα προσέγγισης του θέματος. Ένα άλλο σετ 

ερωτήσεων επικεντρώνεται στις ασκήσεις που συνοδεύουν κάθε ενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και ελέγχεται κατά πόσο αυτές συσχετίζονταν με το αντίστοιχο 

θεωρητικό υπόβαθρο, εάν υπήρχε επικοινωνία με τους συναδέρφους, εάν αυτές 

βοήθησαν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και ο βαθμός προσφοράς τους 

για την αναζήτηση νέων χρήσεων του ρομπότ (Εικόνα 37). 
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Εικόνα 37. Στιγμιότυπο από την πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου 

Το δεύτερο μέρος της αξιολόγησης του διαδικτυακού μαθήματος περιλαμβάνει 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να αποτυπώσουν τα 

στοιχεία εκείνα τα οποία επιδράσανε θετικά στην επίτευξη των στόχων, αλλά κι εκείνα 

τα οποία χρήζουν επανεξέτασης για να βελτιωθούν. Η επιλογή των δύο τύπων 

ερωτήσεων λειτούργησε συμπληρωματικά. Ενώ, εξετάζονται οι απόψεις των 

ερωτηθέντων σε συγκεκριμένους άξονες μέσω της ποσοτικοποίησης, επιτρέπεται 

παράλληλα να διατυπώσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, δίχως καθοδήγηση. Έτσι, 

αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές, στις οποίες μπορεί να βασισθεί ο 

επαναπροσδιορισμός των προβληματικών σημείων. Αν και τα ερωτηματολόγια ήταν 

ανώνυμα, κάποιοι συνάδερφοι δε δίστασαν να δώσουν περισσότερες διευκρινήσεις 

σχετικά με τις απαντήσεις τους, κατά την καθημερινή επικοινωνία που υπάρχει στον 

επαγγελματικό χώρο, γεγονός που βοήθησε σημαντικά. 

 
Την πρόθεση να συστήσουν το μάθημα σε κάποιον άλλο συνάδερφο μετρούσε η 

επόμενη ερώτηση απλής επιλογής. Αν και δεν προβλεπόταν κάποια επιπλέον ενέργεια, 

η θετική πρόθεση επαληθεύει τις προηγούμενες απαντήσεις και αποτελεί μία τελική 

καλή έκβαση του εγχειρήματος. 

 
Η τέταρτη σελίδα του ερωτηματολογίου διευκρινίζει δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων τα οποία θεωρούνται εξίσου σημαντικά για την ολοκλήρωση των 

συμπερασμάτων. Εκτός από το φύλο, ζητείται να προσδιορίσουν το αντικείμενο της 

ειδικότητάς τους, αφού, πιθανότατα τα αποτελέσματα να μεταβάλλονται σε συνάφεια 

με αυτό, αν θεωρηθεί ότι οι καθηγητές Πληροφορικής έχουν μία έφεση στη χρήση και 

στην αντιμετώπιση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της ρομποτικής. Τέλος, σημαντικό 



86 
 

ρόλο για την αξιολόγηση του μαθήματος διαδραματίζει η παρακολούθηση της ημερίδας 

και η διάθεση του ρομπότ κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων, γι αυτό παρατίθεται 

σχετική ερώτηση. 

 
Σκόπιμα, το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο καθώς δεν αποτελεί εργαλείο ερευνητικής 

εργασίας, αλλά αποσκοπεί στην καταγραφή των εντυπώσεων των συμμετεχόντων. Οι 

κλειστού και οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις προσεγγίζουν πολύπλευρα το αντικείμενο, 

εξετάζοντας μεν συγκεκριμένους άξονες, παρέχοντας δε κάποιο βαθμό ελευθερίας για 

τον προσδιορισμό υποκειμενικών στοιχείων, τόσο θετικών, όσο και αρνητικών.  

 
 Ωστόσο, ανεξάρτητα από την αξιολογική διαδικασία έχουν εντοπιστεί κάποια θέματα, 

κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μαθημάτων, τα οποία θα διευκόλυναν τη διεξαγωγή 

τους και θα αναλυθούν παρακάτω. 

 
5.2 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 
 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 16 συναδέρφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

εισήχθηκαν στο περιβάλλον του Moodle. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές που 

παρέχονται από τα εργαλεία του συστήματος, παρατηρήθηκε ότι 12 συμμετέχοντες 

ασχολήθηκαν πραγματικά με τις δραστηριότητες και τα αξιολογικά τεστ που 

περιέχονταν στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι οι 

υπόλοιποι 4 περιηγήθηκαν μόνο στο περιβάλλον των μαθημάτων για να καταλήξουν 

στη συμπλήρωση της αξιολογικής φόρμας. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη 

εμπειρία τους, θεωρείται ότι είναι πλέον εύκολο να διαπιστώσουν την ποιότητα ενός 

διαδικτυακού εκπαιδευτικού εγχειρήματος και να αναδείξουν τα σημεία στα οποία αυτό 

υπερέχει ή υστερεί. Εξάλλου, η διασφάλιση της ανωνυμίας τους δεν μπορεί να 

καταδείξει ποιοι ήταν αυτοί. 

 
5.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 
 
Ως προς τη δημογραφική περιγραφή του δείγματος παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία 

των ερωτούμενων ήταν άντρες (65%), ενώ μόλις 5 ήταν οι γυναίκες. Ως προς την 

ειδικότητά τους, οι 12 ήταν Πληροφορικοί, 2 εκπαιδευτικοί ήταν Γενικής Παιδείας, 1 

ήταν Γεωπονίας και 1 συνάδερφος ήταν άλλης ειδικότητας.  
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Σημαντικό επίσης, θεωρείται το γεγονός ότι οι 3 συμμετέχοντες που δεν είχαν 

παρακολουθήσει την ημερίδα, είχαν προμηθευτεί το ρομπότ Edison, οπότε όλοι οι 

συμμετέχοντες παρατήρησαν πώς λειτουργεί και πώς προγραμματίζεται. 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται πιο αναλυτικά στον Πίνακας 6.  

Πίνακας 6. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 Φύλο 
Πληροφο-

ρικής 
Γενικής 
Παιδείας 

Γεωπο-
νίας 

Άλλη 
Ειδ 

Ημερίδα 

Διαδ. 
Μαθήματα

χωρίς 
Edison 

Διαδ. 
Μαθήματα 
με Edison 

Άντρας 11 8 1 1 1 10 - 1 
Γυναίκα 5 4 1 - - 3 - 2 
Σύνολο 16 12 2 1 1 13  3 

5.2.2 Αποτελέσματα συνολικής ανάπτυξης μαθήματος 
 
Από τις απαντήσεις της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου που αφορούσε 

ερωτήσεις σχετικές με τη συνολική ανάπτυξη των μαθημάτων προκύπτει: 

 πάνω από το 55% του δείγματος είναι ικανοποιημένοι από την εμφάνιση και το 

αισθητικό αποτέλεσμα της διεπαφής, ενώ οι υπόλοιποι είναι απόλυτα 

ικανοποιημένοι 

 μόλις 2 από τους ερωτηθέντες ήταν μέτρια ικανοποιημένοι από τη διάταξη και 

το σχεδιασμό των βασικών σελίδων, ενώ οι υπόλοιποι είναι ισομερώς 

κατανεμημένοι στις κατηγορίες "πολύ ικανοποιημένος" και "απόλυτα 

ικανοποιημένος" 

 όσον αφορά την ικανοποίηση από το συνδυασμό των χρωμάτων και των 

εικόνων που επιλέχθηκαν, τα αποτελέσματα είναι θετικά από το σύνολο των 

ερωτηθέντων 

 στην συντριπτική πλειοψηφία του, το δείγμα βρήκε εύκολο τον τρόπο 

πλοήγησης μεταξύ των ενοτήτων του μαθήματος, ενώ μόνο ένας συνάντησε 

δυσκολίες 

 πολύ έως απόλυτα ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι από τη λογική 

ακολουθία των επιδιωκόμενων στόχων 

 τη γενική δομή, οι περισσότεροι (10 ερωτηθέντες) τη χαρακτήρισαν 

ικανοποιητική, ενώ οι υπόλοιποι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι 

 η σαφήνεια του εκπαιδευτικού υλικού ικανοποίησε τους εκπαιδευομένους 

 η ευρύτητα προσέγγισης του θέματος θεωρήθηκε απόλυτα ικανοποιητική από 

τους περισσότερους 
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 η σχετικότητα των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, στο τέλος των ενοτήτων, έλαβε 

θετική αξιολόγηση. 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικότερα στο Γράφημα 4. 

Γράφημα 4. Βαθμός ικανοποίησης από τη συνολική ανάπτυξη του μαθήματος 

 

Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, την 

οργάνωση και την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα 

ευχάριστο και άρα προς αυτή την κατεύθυνση δεν αναμένεται να γίνουν ιδιαίτερες 

διορθώσεις. Άλλωστε, κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στο εκπαιδευτικό υλικό και στον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένο, ώστε να 

διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008).  

 
5.2.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης δραστηριοτήτων 
 
Στο τέλος κάθε διδακτικής υποενότητας υπάρχουν δραστηριότητες και τεστ 

αυτοαξιολόγησης που αφορούν την ενότητα αυτή και γι αυτό κρίθηκε απαραίτητο να 

ερωτηθούν οι συμμετέχοντες (Γράφημα 5).  

Γράφημα 5. Βαθμός αξιολόγησης δραστηριοτήτων 

 

Από τις απαντήσεις τους συμπεραίνεται ότι: 
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 οι δραστηριότητες συσχετίζονται απόλυτα με τις αντίστοιχες θεωρητικές 

ενότητες 

 αν και υπήρχαν δραστηριότητες συζητήσεων και επικοινωνίας μεταξύ των 

ερωτηθέντων, καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη συμμετοχή, δεν θεωρήθηκε ότι 

μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτό δικαιολογεί ότι, το 20% κράτησε ουδέτερη 

στάση στις απαντήσεις του, ενώ οι υπόλοιποι συμφώνησαν ότι υπήρχε κάποιου 

είδους επικοινωνία 

 πάνω από το 55% των συμμετεχόντων θεώρησε ότι οι δραστηριότητες 

προσφέρονται για αναζήτηση νέων πρακτικών με το ρομπότ Edison, γεγονός 

που θα οδηγούσε στη σχεδίαση περισσοτέρων δραστηριοτήτων 

 τέλος, θετική στάση διατύπωσε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

συμφωνώντας πως οι δραστηριότητες τους βοήθησαν στην ανάπτυξη γνώσεων 

και δεξιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο. 

 
Άρα, εντοπίζονται κάποια θέματα όσον αφορά την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων τα οποία συσχετίζοντάς τα με τις απαντήσεις της επόμενης 

ενότητας του ερωτηματολογίου, προσδιορίζουν καλύτερα τις αναμενόμενες 

επιδιορθώσεις.  

 
5.2.4 Θετικά στοιχεία 
 
Τις κλειστού τύπου ερωτήσεις, διαδέχονται οι ανοικτού τύπου, στις οποίες οι 

συμμετέχοντες διατυπώνουν ελεύθερα την άποψή τους ως προς τα στοιχεία εκείνα τα 

οποία είχαν θετική επίδραση κι εκείνα που χρήζουν επιδιόρθωσης (Εικόνα 38).  

 
Ειδικότερα, η απλή και κατανοητή γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού υλικού, κυριαρχούσε στα σχόλια των εκπαιδευομένων, ενώ και η 

οργάνωσή του απέσπασε θετικές κρητικές. Αν και η ικανοποίησή τους διαφάνηκε από 

τις προηγούμενες απαντήσεις, το γεγονός ότι επισημάνθηκαν για ακόμη μία φορά, 

επιβεβαιώνουν την αποδοτικότητά τους. 

 
Το σαφή καθορισμό των στόχων σχολίασε κάποιος συνάδερφος, αλλά οι περισσότερες 

θέσεις αφορούσαν τις δραστηριότητες που συνόδευαν το εκπαιδευτικό υλικό. Πιο 

συγκεκριμένα, η κλιμακούμενη δυσκολία και οι κατατοπιστικές, λεπτομερείς οδηγίες 

για την υλοποίηση των ασκήσεων βοήθησαν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν 

ευκολότερα τις λειτουργίες του ρομπότ. Επιπλέον, η παρουσίαση έτοιμων 

παραδειγμάτων αποτέλεσε μία αποδοτική τακτική και οι ερωτήσεις τροποποίησης 
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συγκεκριμένων ρυθμίσεων σε αυτά, βασίζονταν αποκλειστικά στους προς επίτευξη 

στόχους. Όσον αφορά τον αριθμό των δραστηριοτήτων, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. 

Έτσι, ενώ κάποιοι θεώρησαν επαρκή το σύνολο των παραδειγμάτων και των ασκήσεων, 

κάποιοι σημείωσαν πως θα ήθελαν περισσότερες δραστηριότητες, γεγονός που 

καταγράφτηκε στα προς βελτίωση στοιχεία.  

 

 

Εικόνα 38. Οι απαντήσεις ως προς τα θετικά στοιχεία του μαθήματος 

Η οπτική της βιωματικής μάθησης σε συνδυασμό με τη γοητεία της διαδικτυακής 

προσέγγισης, που επισημάνθηκαν από δύο συναδέρφους, δίνουν μία διαφορετική χροιά 

στο ύφος των μαθημάτων. Μπορεί δηλαδή να αποτελεί μία καινοτόμο μέθοδο η 

εκμάθηση της λειτουργία ενός ρομπότ και η επίλυση πραγματικών καταστάσεων μέσα 

από τη διαδικτυακή παρακολούθηση μαθημάτων, έναντι της συμβατικής 

εργαστηριακής προσέγγισης που ακολουθείται συνήθως. Άρα, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

η αναγκαιότητα ανάπτυξης των διαδικτυακών μαθημάτων αναδείχθηκε ως μία 

επιτυχημένη τακτική και η διαδικασία αναζήτησης βελτιώσεων αποκτά πλέον 

μεγαλύτερη αξία. 

 
Στα θετικά σημεία αναφέρθηκε, επίσης, το λεξικό που υπάρχει στη σύνοψη του 

μαθήματος. Αυτό προσφέρει μία εύκολη αναζήτηση των ορισμών, των αισθητήρων και 

των λειτουργιών του ρομπότ με παραπομπές σε αντίστοιχες δραστηριότητες. Τέλος, τα 

τεστ αξιολόγησης, που υπάρχουν στο τέλος κάθε ενότητας, ικανοποίησαν τους 

συμμετέχοντες αφού αποτελούν μία καλή τακτική για την ολοκλήρωση μιας διδακτικής 

περιοχής, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση και 

εντοπίζουν ακριβώς το σημείο στο οποίο παρουσιάζονται οι αδυναμίες τους (Rice & 

Nash, 2010). 



91 
 

5.2.5 Στοιχεία που πρέπει να διορθωθούν 
 
Ανάμεσα στα θέματα που έθιξε η αξιολόγηση των διαδικτυακών μαθημάτων, ήταν και 

ο προσδιορισμός των σημείων εκείνων που θα έπρεπε να βελτιωθούν ή να 

αναθεωρηθούν εξ ολοκλήρου. Αν και δεν προέκυψαν σοβαρά προβλήματα, εντούτοις 

υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον 

επαναπροσδιορισμό κάποιων στοιχείων και προήλθαν από παρατηρήσεις των 

εκπαιδευομένων. Από την άλλη, εντοπίστηκαν κάποια θέματα κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής των μαθημάτων τα οποία δε δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά 

μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του διαδικτυακού υλικού.  

 

Εικόνα 39. Οι απαντήσεις ως προς τα στοιχεία που πρέπει να τροποποιηθούν 

Οι συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα φειδωλοί σχετικά με τα προβληματικά σημεία (Εικόνα 

39). Αναζητώντας τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς θα μπορούσε να αποδοθεί στον 

περιορισμένο χρόνο ενασχόλησης, ο οποίος δεν επέτρεψε τον εις βάθος εντοπισμό των 

προβλημάτων. Από την άλλη, για λόγους συναδερφικής αλληλεγγύης, ίσως να μην 

ήθελαν να αναδείξουν τα μελανά σημεία, αγνοώντας ωστόσο ότι η ουσιαστική συμβολή 

τους κρίνεται από την ειλικρινή κατάθεση της πολύτιμης άποψής τους. 

 
Όπως προαναφέρθηκε ο αριθμός των δραστηριοτήτων ήταν το κρίσιμο θέμα που 

σχολιάστηκε από κάποιους ως θετικό, ενώ από κάποιους άλλους ότι χρήζει 

αναθεώρησης. Πράγματι, ενώ η ενότητα που διαπραγματεύεται τον προγραμματισμό 

του ρομπότ είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένη με δραστηριότητες, οι επόμενες ενότητες 

μειονεκτούν. Το γεγονός ότι τα διαδικτυακά μαθήματα απευθύνονταν σε 

εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, με περιορισμένο υπόβαθρο σε θέματα 

ρομποτικής και προγραμματισμού συνιστούσε μία πιο επιδερμική προσέγγιση στις 

ενότητες αυτές και γι αυτό σκόπιμα δεν περιείχαν εξ αρχής πολλές δραστηριότητες. 
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Εφόσον, όμως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, οι 

απαιτήσεις τους ήταν διαφορετικές και θεώρησαν σημαντική την εις βάθος κατανόηση 

της προγραμματιστικής συμπεριφοράς του ρομπότ. Επιπλέον, η τακτική της 

παρουσίασης έτοιμων προγραμμάτων και η αναζήτηση λύσεων έδειξε πως είναι θεμιτή 

από το σύνολο των εκπαιδευομένων. Άρα, η αυξημένη δυσκολία που παρουσιάζουν οι 

τελευταίες ενότητες, μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με τη μέθοδο αυτή, εφόσον 

αναδείχθηκε ως καλή τακτική. 

 
Προκειμένου να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το προγραμματιστικό περιβάλλον 

του EdWare και να κατανοήσουν τη χρήση των εντολών, σχεδιάστηκαν ασκήσεις που 

ζητούσαν την αποστολή αρχείου τύπου edw, που δημιουργείται από την εφαρμογή. 

Ωστόσο, η διαδικτυακή έκδοση δεν αποθηκεύει το αρχείο, αλλά μπορεί ο χρήστης να 

κοινοποιήσει το σύνδεσμο που το φιλοξενεί. Οπότε, προκειμένου να απαντηθούν οι 

ασκήσεις, θα έπρεπε να εγκατασταθεί το EdWare τοπικά στον υπολογιστή για να 

υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του edw αρχείου, γεγονός που περιορίζει τις δυνατές 

επιλογές των εκπαιδευομένων και δεν εκμεταλλεύεται την ελληνική γλώσσα που 

υποστηρίζεται από την on line εφαρμογή. Η λύση, προκειμένου να αρθεί αυτός ο 

περιορισμός, είναι απλή. Θα πρέπει όλες οι ασκήσεις, αυτής της μορφής, να επιτρέπουν 

την εισαγωγή του υπερσυνδέσμου του διαμοιρασμένου αρχείου για να μπορούν οι 

συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν και την online έκδοση του EdWare.  

 
Ένας συμμετέχων κατέγραψε πως κρίνεται αναγκαίο να γίνουν "κάποιες βελτιώσεις 

στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων - ασκήσεων (π.χ. κάποιο tip ή κάποια on 

line παραπομπή σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα)". Αν και αρχικά δεν έγινε κατανοητό το 

αίτημα του συναδέρφου, καθώς υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων και παραπομπών, 

λαμβάνοντας υπόψη την απάντησή του για τη "δυνατότητα επιλογής μιας 

δραστηριότητας ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες", λύθηκε η παρεξήγηση. 

Παρεμπιπτόντως, ο ίδιος θέλησε αυτοβούλως να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις κατ 

ιδίαν και προέκυψε πως η περιήγησή του στο μάθημα γινόταν από το μενού που 

υπάρχει στο πάνω μέρος της σελίδας και για το λόγο αυτό δεν είχε παρατηρήσει το 

εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει τις ασκήσεις (Εικόνα 40).  

 
Κάποιος εκπαιδευόμενος έθεσε το θέμα "πρακτικό μέρος" δίχως περισσότερες 

διευκρινήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό πληροφορικής, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται πιθανότατα στην έλλειψη δραστηριοτήτων που 

αφορούν τις τελευταίες ενότητες και αναλύθηκε παραπάνω. Αν και είναι μία αυθαίρετη 
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παραδοχή, η ανωνυμία των απαντήσεων δεν αφήνει περιθώρια περεταίρω διερεύνησης 

των ερωτηθέντων. 

 

Εικόνα 40. To menu με τις δραστηριότητες 

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων θα σύστηνε το μάθημα σε 

κάποιον άλλο συνάδερφο, γεγονός που φανερώνει πως η συνολική αξιολόγηση ήταν 

θετική από μέρους των συμμετεχόντων.  

 
5.3 Βελτιώσεις 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας εντοπίστηκαν 

κάποια θέματα που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Ωστόσο, παρατηρώντας την 

εξέλιξη της διεξαγωγής των μαθημάτων, αποτυπώθηκαν και κάποιες ακόμη 

παραλείψεις οι οποίες, εφόσον σχεδιασθούν κατάλληλα, θα βελτιώσουν το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και θα το καταστήσουν πιο ισχυρό κι αποτελεσματικό. 

  
5.3.1 Βάσει του ερωτηματολογίου αξιολόγησης 
 
Μετά την ανάλυση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, προέκυψε η ανάγκη να 

εμπλουτιστούν οι τελευταίες ενότητες του μαθήματος με επιπλέον δραστηριότητες και 

να επεκταθεί ο τρόπος αποστολής αρχείων.  

 
5.3.1.1 Εμπλουτισμός με περισσότερες δραστηριότητες 
 
Η ενότητα με τίτλο "Ειδικά θέματα προγραμματισμού του Edison" παρουσιάζει 

μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τις προηγούμενες. Εντούτοις, μαθαίνοντας τη χρήση 

των μεταβλητών στο προγραμματιστικό περιβάλλον του EdWare, επεκτείνονται 

εκθετικά οι δυνατότητες χρήσης του ρομπότ. Αναζητώντας έναν διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης, ο οποίος θα είναι συνάμα αποδοτικός, επιχειρήθηκε η μέθοδος του 

"μαύρου κουτιού" η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού. 
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Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση (Εικόνα 41) αποτελείται από δύο φάσεις όπου 

αρχικά οι συμμετέχοντες παρατηρούν τη συμπεριφορά του ρομπότ και απαντούν σε 

κατάλληλες ερωτήσεις. Σε επόμενο στάδιο μελετούν τον κώδικά και καλούνται να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη σύνταξη, τη δομή και τη λειτουργία του 

προγράμματος. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση για τη διευκρίνηση αποριών. Βάσει 

ερευνών αποδείχθηκε ότι η τακτική αυτή είναι πιο αποτελεσματική για την κατανόηση 

των μεταβλητών (Haberman & Kolikant, 2001; Παπανικολάου κ.ά., 2005), γι αυτό κι 

επιλέχθηκε για την παρούσα ενότητα. 

 

Εικόνα 41. Δραστηριότητα με τη προσέγγιση του "μαύρου κουτιού" 

Για την ενότητα "Κατασκευές και προγραμματισμός" ζητείται από τους συμμετέχοντες 

να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν δύο ρομπότ σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν 

και το συγκεκριμένο σενάριο είναι αυξημένης δυσκολίας, αποτελεί ένα βιωματικό 

σχέδιο και για το λόγο αυτό θα διεγείρει το ενδιαφέρον των πιο τολμηρών και ικανών 

εκπαιδευομένων. 

 

Εικόνα 42. Δραστηριότητα αυξημένης δυσκολίας 

5.3.1.2 Δυνατότητα αποστολής συνδέσμου διαμοιρασμού 
 
Η επιδιόρθωση αυτή αν και είναι ιδιαίτερα σημαντική δεν είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. 

Αρκεί να ενημερωθούν όλες οι εργασίες οι οποίες απαιτούν την αποστολή αρχείου και 
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να προστεθεί η επιλογή αποστολής κειμένου (Εικόνα 43). Επιπλέον, ενημερώνεται η 

περιγραφή της εκφώνησης για τη νέα επιλογή που προστέθηκε για να γνωρίζουν οι 

εκπαιδευόμενοι πώς θα απαντήσουν. 

 

Εικόνα 43. Επιδιόρθωση αποστολής αρχείων 

 

5.3.2 Βάσει της διεξαγωγής των μαθημάτων 
 

5.3.2.1 Συμβόλαιο 
 
Τα διαδικτυακά μαθήματα μέσω Moodle απευθύνονταν σε συναδέρφους 

εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε, δοθήκαν οι 

πρώτες οδηγίες κι έγινε η περιγραφή του πλαισίου στο οποίο θα διεξαχθεί η φάση της 

επιμόρφωσης. Ωστόσο, κάποιοι συνάδερφοι απουσίαζαν, ενώ κάποιοι δεν έδωσαν 

ιδιαίτερη προσοχή εκείνη τη στιγμή. Ως εκ τούτου, ήταν αναμενόμενο να 

δημιουργούνται απορίες και παρανοήσεις σχετικά με την πορεία και τη διαδικασία 

διεξαγωγής των μαθημάτων. Από την άλλη, αποτελεί παράλειψη από μέρους του 

εκπαιδευτή η έλλειψη ενός σημείου αναφοράς στο οποίο περιγράφεται η δομή του 

μαθήματος και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, αλλά και του ίδιου προς αυτούς. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για το συμβόλαιο το οποίο δεσμεύει αμφότερα εκπαιδευτή και 

εκπαιδευομένους και μπορεί ενδόμυχα να μη γίνεται σκόπιμα η αναλυτική αναφορά 

του, προκειμένου να μην αποθαρρύνονται οι πιθανοί συμμετέχοντες από τις απαιτήσεις 

του προγράμματος (Κόκκος, 2005).  

 
Στα πλαίσια βελτίωσης του παρόντος πονήματος, δημιουργήθηκε το πλαίσιο αναφοράς 

το οποίο περιλαμβάνει τα συστατικά μέρη του μαθήματος, τι αναμένεται από τους 

συμμετέχοντες να πράξουν και τι θα αποκομίσουν αυτοί μετά το πέρα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Εικόνα 44). Αναρτήθηκε στη σύνοψη του μαθήματος για να 

είναι άμεσα προσπελάσιμο και ορατό κάθε στιγμή και αναμένεται να καλύψει το κενό 

που αρχικά υπήρχε. 
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Εικόνα 44. Περιεχόμενο συμβολαίου 

 

5.3.2.2 Εκτιμώμενος χρόνος ενότητας 
 
Επιπλέον, κάθε ενότητα απαιτεί διαφορετικό φόρτο εργασίας που εξαρτάται τόσο από 

το χρόνο αφομοίωσης του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και από το χρόνο για την 

πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Αν και το χρονικό πλαίσιο 

διαφέρει και εξαρτάται άμεσα από το ρυθμό πρόσκτησης των γνώσεων που ο καθένας 

διαθέτει, εντούτοις θεωρείται θεμιτό να εκτιμάται ο μέσος χρόνος που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι, ο συμμετέχων έχοντας υψηλό βαθμό ευθύνης, 

ως προς τον έλεγχο και την οργάνωση της επιμορφωτικής του πορείας, κατανέμει τον 

χρόνο του ανάλογα και ανταποκρίνεται καλύτερα στις υποχρεώσεις του (Τζώτζου & 

Μπιγιλάκη, 2013) .  

 

Εικόνα 45. Προσθήκη του εκτιμώμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της ενότητας. 

 
Ο αρχικός σχεδιασμός του μαθήματος δεν προέβλεπε τη συμπερίληψη του εκτιμώμενου 

χρόνου της εκάστοτε ενότητας. Καθώς όμως αρκετοί από τους συμμετέχοντες 

προβληματίστηκαν για τις χρονικές απαιτήσεις της επιμορφωτικής διαδικασίας, 
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προέκυψε η απαίτηση του υπολογισμού του χρόνου διεκπεραίωσης τους. Πλέον, η 

εκτιμώμενη διάρκεια επισυνάφτηκε μαζί με τους στόχους και τις σημαντικότερες λέξεις 

(λέξεις κλειδιά) στην πηγή πληροφοριών που φέρει το όνομα "Στόχοι" στην αρχή κάθε 

ενότητας (Εικόνα 45).  

 
Πάντως, κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι δεν υπήρχε χρονικό 

όριο για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Από σεβασμό στο διαθέσιμο χρόνο των 

συμμετεχόντων, σκόπιμα αφέθηκε ανοικτό το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των 

μαθημάτων, γεγονός που επέφερε αρνητικά αποτελέσματα. Αφενός μεν η 

αναβλητικότητα τους υπονόμευε τη λειτουργία των ομάδων συζήτησης καθώς δεν 

έτυχαν οι συμμετέχοντες σε κοινή χρονική φάση και αφετέρου υπήρχε μεγάλο χρονικό 

διάστημα από τη μία ενότητα μέχρι την επόμενη. Φυσικά, την ευθύνη φέρει 

αποκλειστικά ο εκπαιδευτής.  

 
5.3.2.3 Ομάδα συζήτησης για τις απορίες κάθε ενότητας 
 
Κατά την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία, ο εκπαιδευτής συνυπάρχει με τους 

εκπαιδευόμενους και υφίσταται μία σύγχρονη επικοινωνία η οποία επιλύει άμεσα κάθε 

προβληματική κατάσταση που προκύπτει. Αντίθετα, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η 

απόσταση που τους χωρίζει αποτελεί βασικό στοιχείο και το εκπαιδευτικό υλικό θα 

πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης 

(Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Αν και η αξιολόγηση κατέδειξε ότι η σαφήνεια και η 

απλή κατανοητή γλώσσα του μαθήματος ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική για την 

επίτευξη των στόχων, δεν αποκλείεται να προέκυψαν προβλήματα και να αναζητήθηκε 

η βοήθεια του εκπαιδευτή. Ωστόσο, στο αρχικό σχέδιο του μαθήματος δεν υπήρχε η 

πρόβλεψη της ύπαρξης βοήθειας κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, αλλά 

μπορούσαν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 
Οι ομάδες συζήτησης αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο συνεργασίας, ενεργητικής 

μάθησης αλλά και μέσο επικοινωνίας του εκπαιδευόμενου με τον εκπαιδευτή (Cole & 

Foster, 2007). Για το λόγο αυτό κάθε επιμέρους ενότητα του διαδικτυακού υλικού 

εμπλουτίστηκε με μία ομάδα συζήτησης, μέσω της οποίας ο συμμετέχων καταγράφει 

τις απορίες που έχει σχετικά με τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης ενότητας και ο 

επιμορφωτής επικοινωνεί δίνοντας λύση στο πρόβλημα (Εικόνα 46). Με τον τρόπο 

αυτό, ικανοποιούνται τα τρία κριτήρια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των Garrison 

και Shale (1987, όπ. αναφ. στο Λιοναράκης, 2006) σύμφωνα με τους οποίους η 
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επικοινωνία δε γίνεται σε συνεχή βάση και η αμφίδρομη επικοινωνία πραγματοποιείται 

με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με το σκεπτικό της υποστήριξης και της διευκόλυνσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δικαίωμα απάντησης έχουν φυσικά και οι συνάδερφοι 

που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας την βοήθεια άμεση και 

προσομοιώνοντας την πρόσωπο με πρόσωπο μάθηση.  

 

Εικόνα 46. Προσθήκη ομάδας συζήτησης ια επίλυση αποριών 

5.4 Επίλογος 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα τάση που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης και 

σχετίζεται με την ενσωμάτωση εργαλείων εκπαιδευτικής ρομποτικής στη σχολική 

καθημερινότητα, εντοπίστηκε έλλειψη επιμορφωτικών διαδικασιών που απευθύνονται 

σε εκπαιδευτικούς. Το παρόν εγχείρημα επιδίωξε να καλύψει την αδυναμία αυτή, με 

την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων μέσω ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης (Moodle). 

 

Το ρομπότ Edison αποτέλεσε το μέσο για την κατανόηση βασικών αρχών ρομποτικής. 

Η συμβατότητά του με τα Lego μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από τα αποτελέσματα 

των πρόσφατων ερευνών, το χαμηλό οικονομικό κόστος το καθιστά ιδιαίτερα προσιτό, 

ενώ η ευχρηστία του και τα πολλαπλά προγραμματιστικά προφίλ το κάνουν 

ασυναγώνιστο.  

 

Τα διαδικτυακά μαθήματα εκμάθησης της χρήσης του Edison, επέφεραν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική ανατροφοδότηση και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με 

τη συσκευή, αποκτώντας ανάλογες δεξιότητες. Παράλληλα, τονώθηκε το αίσθημα 

αυτοεκτίμησης και είναι πλέον θετικοί στην ενασχόληση με αντίστοιχα κιτ ρομποτικής. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 
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