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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ LEGO MINDSTORMS 
ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Πε ρ ί λ η ψ η  
Τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού είναι συνήθως 

απογοητευτικά τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές. Όπως 

προκύπτει από σχετική βιβλιογραφία, ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες στον οποίο έχει διαπιστωθεί ότι οφείλονται οι δυσκολίες κατά 

την εκμάθηση του προγραμματισμού είναι η παραδοσιακή προσέγγιση της 

διδασκαλίας των αρχών του προγραμματισμού.  

Σύμφωνα με την παραδοσιακή αυτή μέθοδο, οι μαθητές διδάσκονται μια 

γλώσσα γενικού σκοπού (Pascal, Basic, C κλπ), που δεν ικανοποιεί τις 

πραγματικές διδακτικές τους ανάγκες, και καλούνται να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα που αφορούν υπολογισμούς ή την εμφάνιση  μηνυμάτων. 

Επικεντρώνουν την προσοχή τους περισσότερο στην εκμάθηση της ίδιας 

της γλώσσας, παρά στην ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, και 

καταβάλλουν προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων που δεν τους 

φαίνονται πραγματικά χρήσιμα και ενδιαφέροντα.   

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν το κίνητρο για την αναζήτηση 

νέων μεθόδων διδασκαλίας του εισαγωγικού προγραμματισμού με σκοπό να 

εξαλειφθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει η παραδοσιακή μέθοδος και 

να βελτιωθεί η διδακτική διαδικασία. 

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η προσέγγιση της 

διδασκαλίας του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τα LEGO Mindstorms. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω 

ενέργειες: 

 η μελέτη της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας του 

προγραμματισμού, 

 η καταγραφή των αδυναμιών της παραδοσιακής μεθόδου και των 

δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές κατά την εκμάθηση του 

προγραμματισμού, 

 η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν τα LEGO 

Mindstorms για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα μέχρι σήμερα. 

Απώτερος στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας, αποτελεί η σύνταξη 

μιας πρότασης για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σχετικά με τη 
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διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού στη Γ’ Τάξη του 

Γυμνασίου.  

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια 

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα 

στις έννοιες «διδασκαλία» και «μάθηση» και επισημαίνεται η σημασία των 

μεθόδων και των μέσων διδασκαλίας. Επίσης, γίνεται μια σύντομη αναφορά 

σε ορισμένα συστήματα διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν και 

τονίζουν τη χρήση φυσικών, πραγματικών αντικειμένων κατά τη διαδικασία 

της μάθησης. Τέλος παρουσιάζεται σύντομα η θεωρία του 

εποικοδομητισμού (Constructivism), στην οποία βασίστηκε και η προσέγγιση 

της διδασκαλίας του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τα LEGO 

Mindstorms. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής 

μεθόδου διδασκαλίας του προγραμματισμού στους αρχάριους και 

καταγράφονται οι αδυναμίες που παρουσιάζει η μέθοδος, καθώς και οι 

δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την εκμάθηση των αρχών του 

προγραμματισμού. Επίσης, περιγράφεται η εναλλακτική προσέγγιση της 

διδασκαλίας του προγραμματισμού με τα LEGO Mindstorms και 

επισημαίνονται τα πλεονεκτήματά της και  ο βαθμός στον οποίο συμβάλλουν 

στην εξάλειψη των αδυναμιών και προβλημάτων της παραδοσιακής 

μεθόδου. 

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη τεχνική περιγραφή του επεξεργαστή 

RCX και του προϊόντος LEGO Mindstorms. Στη δεύτερη ενότητα του 

κεφαλαίου παρουσιάζονται οι γλώσσες και τα περιβάλλοντα που έχουν 

αναπτυχθεί για τον προγραμματισμό του RCX μέχρι σήμερα. 

Στο 4ο κεφάλαιο έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν αξιόλογα 

παραδείγματα εφαρμογής των LEGO Mindstorms σε Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα, Γυμνάσια και Δημοτικά σχολεία στο εξωτερικό. Μεγαλύτερη 

έμφαση δόθηκε στα παραδείγματα που αφορούσαν τη διδασκαλία των 

βασικών αρχών του προγραμματισμού. 

Στο 5ο κεφάλαιο προτείνεται ένα πλαίσιο μαθημάτων για τη διδασκαλία 

του προγραμματισμού στη Γ’ Τάξη του Γυμνασίου με τα LEGO Mindstorms. 

Περιγράφεται η σειρά και το περιεχόμενο των μαθημάτων και μελετάται ο 

βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών. 
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Τέλος, παρατίθεται σε Παράρτημα διδακτικό υλικό που συνοδεύει την 

πρόταση που περιγράφηκε στο 5ο κεφάλαιο. Στο διδακτικό υλικό 

περιλαμβάνονται Σχέδια Μαθήματος, Φύλλα Ελέγχου, Εργασιών και 

Πληροφοριών για κάθε μάθημα, καθώς επίσης και λύσεις αυτών. 
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1 Εισαγωγή 
Το επιστημονικό υπόβαθρο και οι τεχνικές γνώσεις, σε ορισμένες 

ειδικότητες, είναι στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει ένας 

εκπαιδευτικός. Η καλή γνώση όμως του αντικειμένου δεν συνεπάγεται και 

την ικανότητα κάποιου να διδάξει. Αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή 

συνθήκη για να θεωρείται κάποιος ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός. 

Για να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός τις γνώσεις που διαθέτει και να μπορέσει 

να πετύχει το στόχο του, δηλαδή τη μετάδοσή τους, κατά τη διδασκαλία, θα 

πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης στην τάξη. Για να 

είναι σε θέση να το κάνει αυτό, απαραίτητο είναι να επιλέξει την κατάλληλη 

μέθοδο διδασκαλίας, να χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικά εργαλεία που θα 

διευκολύνουν τον ίδιο και θα παρέχουν κίνητρα στους μαθητές και να 

οργανώσει τη διδασκαλία του με τον αποδοτικότερο τρόπο.  

Στο παρελθόν η σχολική διδασκαλία βασιζόταν στη διαίσθηση, την κοινή 

λογική και την εφαρμογή δοκιμής από το δάσκαλο (Ψαλτοπούλου, 1994). 

Σήμερα, τα αποτελέσματα ερευνών, πειραμάτων και κλάδοι της επιστήμης 

όπως η Διδακτική, Εκπαιδευτική Τεχνολογία κλπ μπορούν να βοηθήσουν 

τον εκπαιδευτικό στο έργο του. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού η βαθύτερη γνώση των φαινομένων της «διδασκαλίας» 

και της «μάθησης».  

Για τον παραπάνω λόγο, στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο επιχειρείται η 

αποσαφήνιση αρχικά των εννοιών «διδασκαλία» και «μάθηση», καθώς και 

της σχέσης που υπάρχει ανάμεσά τους. Επισημαίνεται η σημασία τόσο των 

μεθόδων, όσο και των μέσων διδασκαλίας. Στη συνέχεια περιγράφονται 

συστήματα διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν, και η γνώση 

τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αξιολογήσουμε την 

πρόταση που αναλύεται στο τελευταίο κεφάλαιο. Τέλος γίνεται μια σύντομη 

αναφορά στην θεωρία του εποικοδομητισμού (Constructivism), στην οποία 

βασίστηκε και η προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού με την 

προτεινόμενη μέθοδο που περιγράφεται στη συγκεκριμένη εργασία. 

1.1 Διδασκαλία & Μάθηση  
Η σχολική διδασκαλία έχει ως στόχο της τη μάθηση. Βέβαια, είναι γνωστό 

ότι αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται πάντα. Διδασκαλία και Μάθηση είναι 
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δύο έννοιες που δεν είναι ταυτόσημες, αλλά σχετίζονται ιδιαίτερα μεταξύ 

τους. Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσά 

τους κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν  οι όροι «διδασκαλία» και 

«μάθηση». 

1.1.1 Διδασκαλία 
Για τον όρο «διδασκαλία» έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί. 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν τρεις από αυτούς, που εκφράζουν τις 

φιλοσοφικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις διαφόρων παιδαγωγών, σύμφωνα 

με την Ψαλτοπούλου (1994).  

 Δασκαλοκεντρικός ορισμός 

«Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων από το δάσκαλο στο 

μαθητή.» 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό ο δάσκαλος αποτελεί τον πυρήνα του 

δασκαλοκεντρικού συστήματος εκπαίδευσης, στον οποίο ο δάσκαλος είναι 

ικανός να οδηγήσει σε άμεση μάθηση τους μαθητές. Ο έξυπνος μαθητής 

συλλαμβάνει αμέσως τις έννοιες που παρουσιάζει ο δάσκαλος, ενώ και ο 

αδύνατος μαθητής τις αντιλαμβάνεται χάρη στην τέχνη του δασκάλου. Με 

την πρόοδο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας τέθηκε υπό αμφισβήτηση η 

παντοδυναμία του δασκάλου και εγκαταλείφθηκε ο παραπάνω ορισμός 

(Ψαλτοπούλου, 1994). 

Στο σύστημα αυτό, ο ρόλος του δασκάλου είναι δυναμικός ενεργητικός και 

κυρίαρχος, ενώ ο ρόλος του μαθητή στατικός και παθητικός. 

• Μαθησιοκεντρικός ορισμός 

«Διδασκαλία είναι μια τελολογική ενέργεια. Δεν είναι αυτοτελής έννοια, αλλά 

έχει σύστοιχη έννοια, η οποία προσδιορίζει το τέλος, προς το οποίο οδηγεί, 

που είναι η μάθηση.» 

Σε αντίθεση με το δασκαλοκεντρικό σύστημα, ο ορισμός αυτός δίνει 

περισσότερη βαρύτητα στην «ανεξάρτητη» μάθηση. Η μάθηση είναι 

διαδικασία αυτόνομη, ανεξάρτητη από τη διδασκαλία και δεν επηρεάζεται με 

κανένα τρόπο από αυτήν. Ο μαθητής ελέγχει τη διδασκαλία και μαθαίνει 

μόνος του. Αντίθετα ο ρόλος του δασκάλου κάθε άλλο παρά αναβαθμίζεται, 

αφού γίνεται περισσότερο παρατηρητής, δεν διδάσκει, αλλά βοηθά το 

μαθητή να μάθει. Τις αντιλήψεις αυτές υποστηρίζει και η «Θεωρία της 
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Επανακαλύψεως (Rediscovery Theory)», σύμφωνα με την οποία ο μαθητής 

πρέπει μόνος του να ανακαλύψει τα πάντα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα 

πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι ο μαθητής δεν είναι αποτελεσματικός 

λήπτης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσής του (Ψαλτοπούλου, 1994). 

• Σύνθετος ορισμός 

«Διδασκαλία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων, οι οποίες σχεδιάζονται και 

πραγματοποιούνται για να επιτευχθεί η μάθηση.» 

Η διαδικασία της μάθησης δεν πρέπει να θεωρείται ως μια ανελαστική, 

αυτόνομη, αμετάλλακτη, δεδομένη διαδικασία, στην οποία πρέπει να 

προσαρμόζεται η διδασκαλία. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τη σχεδίαση 

εμπειριών μάθησης και την καθοδήγηση και παροχή βοήθειας στο μαθητή, 

ώστε να επιτευχθεί η μάθηση.  

Όλοι οι σύγχρονοι θεωρητικοί διδακτικοί συμφωνούν ότι η διδασκαλία είναι 

μια διακεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις 

(Ψαλτοπούλου, 1994): 

 Φάση αντικειμενικών σκοπών: 

Ο δάσκαλος διατυπώνει τους αντικειμενικούς σκοπούς της 

διδασκαλίας.  

 Φάση σχεδιασμού: 

Ο δάσκαλος αναλύει το διδακτικό πρόβλημα, από την άποψη του 

περιεχομένου, της φύσεως της μαθήσεως και της ατομικότητας των 

μαθητών. 

 Φάση διεξαγωγής: 

Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 

εφαρμόσει τους χειρισμούς των μεταβλητών, οι οποίες 

προγραμματίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. 

 Φάση αξιολογήσεως: 

Ο δάσκαλος εφαρμόζει τα τεστ που κατασκεύασε, έτσι ώστε να 

μεγιστοποιεί την ανατροφοδότηση των μαθητών και την 

πληροφόρησή του για την πληρότητα της διδασκαλίας του. 

Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι ταυτόχρονες ή να ανακυκλώνονται, 

γιατί η διδασκαλία είναι μια διαδικασία, η οποία σε μια χρονική περίοδο 

διαρκώς αυτορυθμίζεται, ανακατευθύνεται, ανακυκλώνεται, επηρεάζει τους 

μαθητές και επηρεάζεται από αυτούς (Ψαλτοπούλου, 1994). 
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1.1.2 Μάθηση 
Σύμφωνα και πάλι με την Ψαλτοπούλου (1994), η μάθηση μπορεί να οριστεί 

ως εξής: 

«Μάθηση είναι η διαδικασία εκείνη με την οποία η συμπεριφορά ενός ατόμου 

αλλάζει λόγω της αντιδράσεώς του προς μία κατάσταση.» 

Για να μπορεί κανείς να μιλάει για πραγματική μάθηση πρέπει να γίνει 

αλλαγή στη συμπεριφορά ενός ατόμου και μάλιστα, η αλλαγή αυτή να είναι 

σχετικά μόνιμη. Επίσης, η αλλαγή αυτή μπορεί να σημαίνει τόσο δημιουργία 

μιας καινούριας συμπεριφοράς, όσο και τροποποίηση κάποιας 

προϋπάρχουσας. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στις συμπεριφορές αυτές 

δεν περιλαμβάνονται αντιδράσεις που είναι έμφυτες, ούτε και αντιδράσεις 

που οφείλονται στην ωρίμανση ή σε ακραίες προσωρινές καταστάσεις 

Ψαλτοπούλου (1994). 

Το αντικείμενο της μάθησης μπορεί να είναι γνώσεις, δεξιότητες, κοινωνική 

συμπεριφορά, προσαρμογές, ενδιαφέροντα. Επίσης, μπορεί να αφορά 

εντελώς νέα γνώση και δεξιότητα ή βελτίωση κάποιας προϋπάρχουσας ή 

τροποποίηση και αντικατάσταση παλιών γνώσεων με νέες. 

Η διαδικασία της μάθησης δεν είναι τόσο απλή, γιατί περιλαμβάνει πολλά 

φαινόμενα, όπως παρατήρηση, αποθήκευση, διάκριση, κατάταξη, σύγκριση, 

αναζήτηση, κατανόηση, αφομοίωση κ.α. Στην παιδευτική αυτή διαδικασία το 

άτομο συμμετέχει καθολικά, ενεργητικά (με παρατήρηση, εμπειρία, άσκηση). 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση είναι (α) το 

ταλέντο και οι ικανότητες, (β) η νοημοσύνη, (γ) τα κίνητρα – η παρώθηση. 

Όλοι διαθέτουν την ικανότητα για μάθηση, καθώς και μια φυσική 

προδιάθεση. Γι’ αυτό, μέλημα του δασκάλου είναι να εξασφαλίσει τις 

συνθήκες για να γίνει η μάθηση όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποδοτική. 

1.1.3 Σχέση μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης 
Η διδασκαλία και η μάθηση είναι δυο διαφορετικές διαδικασίες, αλλά όχι 

ανεξάρτητες. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι συμπληρωματικές. Η 

συμπληρωματικότητα αυτή είναι μεγαλύτερη, όταν γίνεται εκμετάλλευση των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η μάθηση. 

Οι συνθήκες μάθησης διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. 
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• Εσωτερικές: Αναφέρονται στις ικανότητες, στις κλίσεις, στα 

ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες κλπ. που διαθέτει ως προσωπικότητα ο 

μαθητής και σχετίζονται με τις γνώσεις και δεξιότητες που πρόκειται να 

αποκτηθούν με τη διδασκαλία. 

• Εξωτερικές: Αφορούν στην οργάνωση των ερεθισμάτων της διδασκαλίας 

με μεθοδικό τρόπο, ώστε να προκαλέσουν τις επιθυμητές θετικές 

αντιδράσεις στους μαθητές και να επιτευχθεί καλύτερη μάθηση. 

Σύμφωνα με τις απόψεις του Jean Piaget, που αναλύονται παρακάτω, η 

διδασκαλία γίνεται αποδοτικότερη, όταν γίνεται εκμετάλλευση των 

εσωτερικών κυρίως συνθηκών μάθησης. Ενώ αντίθετα, ο Jerome Bruner 

(Οικονόμου, 1999) υποστηρίζει ότι η διδασκαλία συντελεί περισσότερο στη 

μάθηση, όταν γίνεται εκμετάλλευση των εξωτερικών συνθηκών. Ο τρόπος 

οργάνωσης της διδασκαλίας, καθορίζει και την αντίδραση των μαθητών σε 

αυτά. 

1.2 Σημασία των μεθόδων διδασκαλίας 
Όπως προκύπτει από την σχέση μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης στην 

προηγούμενη ενότητα, οι έννοιες αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η 

διδασκαλία πρέπει να σχεδιάζει τις εμπειρίες μάθησης που είναι 

απαραίτητες για να οδηγηθεί ο μαθητής στην επίτευξη των αντικειμενικών 

σκοπών της διδασκαλίας. Η μέθοδος λοιπόν που θα επιλεγεί για να 

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος διδασκαλίας: 

• Καθορίζει την απόδοση του μαθητή 

Δεν αρκεί ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τη διδακτέα ύλη, αλλά χρειάζεται 

να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο για να καταφέρει να αναπτύξει τις 

δεξιότητες - γνώσεις στο μαθητή. Αυτό που τελικά κρίνει την απόδοση 

του μαθητή και κατ’ επέκταση την επιτυχία του διδακτικού έργου είναι η 

μέθοδος διδασκαλίας. 

• Διαμορφώνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του μαθητή. 

Η μέθοδος διδασκαλίας πρέπει να δημιουργεί στην τάξη το κατάλληλο 

κλίμα και τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν 

πρωτοβουλία και κριτική σκέψη, ελεύθερο πνεύμα, ερευνητική διάθεση, 

δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα κλπ. 
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• Οδηγεί το μαθητή στην ανεξάρτητη μάθηση. 

Όταν η μέθοδος διδασκαλίας που έχει επιλεγεί είναι κατάλληλη και 

δημιουργούνται οι συνθήκες που περιγράφονται στο παραπάνω σημείο, 

τότε καλλιεργείται στο μαθητή και η ικανότητα να μαθαίνει μόνος του και 

αποδοτικά. 

1.3 Μέσα διδασκαλίας 
 
Βασικό χαρακτηριστικό της τυπικής διδασκαλίας είναι η προφορική 

επικοινωνία του διδάσκοντος με το διδασκόμενο, που συνήθως 

πραγματοποιείται με τη μορφή διάλεξης ή συζήτησης. 

Για να γίνει πληρέστερη και αποδοτικότερη η επικοινωνία αυτή, ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί διάφορα διδακτικά μέσα που του προσφέρει η 

τεχνολογία κατά καιρούς. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε έντυπο υλικό και 

διάφορα όργανα. Τα διδακτικά μέσα που ακολούθησαν, βασίστηκαν στην 

πρόοδο της φωτογραφίας και της εικονογράφησης και ονομάστηκαν 

εποπτικά μέσα. Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη του κινηματογράφου και των 

ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση) χρησιμοποιήθηκαν οπτικοακουστικά μέσα, 

που βοηθούν τη μάθηση μέσα από τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής. 

Ακολούθησαν οι υπολογιστές, οι οποίοι αποτέλεσαν τόσο εργαλείο (μέσο), 

που στηρίζει το έργο του εκπαιδευτικού, όσο και αντικείμενο διδασκαλίας. 

Σήμερα με την ανάπτυξη της ρομποτικής, φτάσαμε να μιλάμε για τη χρήση 

ρομπότ στο πλαίσιο της διδασκαλίας και την αξιοποίησή τους για να 

προσφέρουμε στους μαθητές πραγματικές εμπειρίες μάθησης. 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η σημασία των μέσων διδασκαλίας, καθώς και 

κάποιες αρχές που πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη πριν προχωρήσει 

στην επιλογή ενός ή περισσοτέρων από αυτά. 

1.3.1 Χρησιμότητα των μέσων διδασκαλίας 
Η συμβολή των μέσων διδασκαλίας στη διδασκαλία και μάθηση είναι 

αναμφίβολη και μοναδική. Μπορούμε να αναφέρουμε τους σημαντικότερους 

λόγους που συνηγορούν στη διαπίστωση αυτή. 

• Προσφέρουν αληθινές και ορθές εμπειρίες. 

• Οι προσφερόμενες εμπειρίες συμπληρώνουν την προσφορά του 

διδάσκοντος. 
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• Οι προσφερόμενες εμπειρίες αυξάνουν την απόδοση, το βάθος και την 

ποικιλία της μάθησης. 

• Βοηθούν στην σαφή αντίληψη των πραγμάτων. 

• Ενισχύουν τη μονιμότητα της μάθησης 

Η προσφορά αυτή των διδακτικών μέσων εξαρτάται σημαντικά από τις 

συνθήκες και τον ίδιο το διδάσκοντα. Τα μέσα από μόνα τους δεν μπορούν 

να πετύχουν τα παραπάνω, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με τις κατάλληλες 

συνθήκες μάθησης και την ικανότητα του εκπαιδευτικού να τα 

χρησιμοποιήσει σωστά και προς την κατεύθυνση των εκπαιδευτικών του 

σκοπών. 

Κάτι τέτοιο σαφώς δεν είναι εύκολο, γιατί θα πρέπει να επιλεγεί μεταξύ 

πολλών, το κατάλληλο κάθε φορά εργαλείο και ο εκπαιδευτικός να 

οργανώσει σωστά τη διδασκαλία του, ώστε να αξιοποιηθούν τα μέσα 

διδασκαλίας. 

1.3.2 Κριτήρια επιλογής των μέσων διδασκαλίας 
Η εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται επιτυχής όταν οδηγεί στη μάθηση. Δεν 

έχει νόημα λοιπόν να χρησιμοποιούμε στην τάξη διδακτικά μέσα, τα οποία 

ίσως δεν είναι κατάλληλα για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της 

διδασκαλίας. 

Προκειμένου να επιλέγει ο εκπαιδευτικός τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, 

πρέπει να λάβει υπόψη του ορισμένες γενικές αρχές που συνοψίζονται στις 

παρακάτω: 

• Πρωταρχικότητα σκοπών: Τα διδακτικά μέσα δεν προσδιορίζουν τους 

αντικειμενικούς στόχους, αλλά προσδιορίζονται από αυτούς. 

Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να εντυπωσιάζεται από οποιαδήποτε νέα 

τεχνολογία και να προχωρά άκριτα στην ενσωμάτωσή της στη διδακτική 

διαδικασία. Πρώτα πρέπει να μελετά τη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα 

και την ικανότητα των μέσων να βοηθήσουν στην επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων της διδασκαλίας. 

• Τα διδακτικά μέσα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη χρήση. 

Δεν χρησιμοποιούνται γενικά για την επιμόρφωση των διδασκόμενων, 

αλλά αποτελούν μέρος του μαθήματος, που επιτυγχάνει συγκεκριμένους 
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σκοπούς λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο χρόνο και τα χαρακτηριστικά 

των μαθητών. 

• Η αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων μέσων θα πρέπει να 

δικαιώνει τις σχετικές δαπάνες σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια.  

• Σχέση διδάσκοντος και μέσων: Τα μέσα δεν αντικαθιστούν το 

διδάσκοντα, αλλά συμπληρώνουν τις ικανότητές του και του επιτρέπουν 

να δραστηριοποιείται διαφορετικά.  

• Επιδεξιότητα του διδάσκοντος. 

1.4 Συστήματα Διδασκαλίας 
Θεωρίες σε θέματα αγωγής και διδακτικής εμφανίζονται από την αρχαιότητα. 

Πολλοί είναι εκείνοι οι σημαντικοί παιδαγωγοί που πραγματοποίησαν 

έρευνες και προσπάθησαν να θέσουν τη Διδακτική σε πιο γερά, φιλοσοφικά 

και ψυχολογικά θεμέλια (Ψαλτοπούλου, 1994). Αποτέλεσμα της 

προσπάθειάς τους αυτής ήταν και η ανάπτυξη ορισμένων συστημάτων 

διδασκαλίας, που διέπονται από συγκεκριμένες αρχές. Τα συστήματα 

Pestalozzi, Froebel και Montessori, καθώς και οι απόψεις των J.Piaget και 

L.Vygotsky μπορούν να αποτελέσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο 

για τις εκπαιδευτικές ιδέες που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. 

Πρόκειται για συστήματα και θεωρίες που αφενός τονίζουν τη χρήση 

φυσικών, πραγματικών αντικειμένων κατά τη διαδικασία της μάθησης, 

αφετέρου επισημαίνονται από αρκετούς υποστηρικτές της διδασκαλίας του 

προγραμματισμού με τα LEGO Mindstorms. 

Οι ενότητες που ακολουθούν, αποτελούν μια σύντομη αναδρομή στα 

συστήματα αυτά και τα χαρακτηριστικά τους, με βάση τη χρονολογία 

εμφάνισής τους.  

1.4.1 Σύστημα Pestalozzi 
Ο Πεσταλότσι (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746 – 1827) υπήρξε πρακτικός 

δάσκαλος, αλλά και παιδαγωγός στοχαστής. Σύμφωνα με αυτόν, τα παιδιά 

πρέπει να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους μέσα από 

φυσικές δραστηριότητες - εμπειρίες. Υποστήριζε ότι τα «πράγματα έρχονται 

πριν από τις λέξεις, το συγκεκριμένο πριν το αφηρημένο» (Resnick et al., 

1998). 
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Η γνώση δεν μπορεί να προσφέρεται μόνο με λόγια, αλλά πρέπει να 

συνδυάζεται με τη μελέτη των πραγμάτων, να διαμορφώνεται μέσα από 

δεδομένα που λαμβάνει το άτομο με τη βοήθεια των αισθήσεών του. Θεωρεί 

σημαντική την εποπτική διδασκαλία. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να 

παρακολουθεί, να βοηθάει, να καθοδηγεί το άτομο στην κατάκτηση της 

γνώσης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος που ανέπτυξε και που σχετίζονται 

με τη συγκεκριμένη εργασία είναι: 

• Εισαγωγή των «μαθημάτων δι’ αντικειμένων». Ο Pestalozzi μελέτησε την 

πρώτη αγωγή και την αγωγή του δημοτικού σχολείου. Οργάνωσε τη 

διδακτέα ύλη με βάση διάφορα αντικείμενα. Με τη μελέτη των 

αντικειμένων αυτών πίστευε ότι πετυχαίνεται η πνευματική ανάπτυξη του 

παιδιού, για τους παρακάτω λόγους (Ψαλτοπούλου, 1994):  

(1) Η μορφή των αντικειμένων δημιουργεί γνώση γύρω από το σχέδιο, 

τη γεωμετρία, τη γραφή και κατ’ επέκταση την ακριβή σκέψη. 

(2) Οι διαστάσεις και το πλήθος εισάγουν τις έννοιες των αριθμών και 

της αριθμητικής. 

(3) Τα ονόματα οδηγούν στις λέξεις και τις έννοιες. 

(4) Τα αντικείμενα και η μελέτη τους συνεπάγονται τη μελέτη της φύσης. 

(5) Η μουσική, οι ήχοι είναι μια μορφή γλώσσας.   

• Η μέθοδος που προτείνει ο Pestalozzi φροντίζει την πνευματική, ηθική 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων. 

• Ως σκοπός της αγωγής του προβάλλεται το ανθρωπιστικό ιδεώδες 

• Η διάταξη της ύλης γινόταν με λογικό τρόπο. Για παράδειγμα, για την 

εκμάθηση λέξεων πρότεινε τη σειρά φωνήεν – σύμφωνο – συλλαβή – 

λέξη. 

1.4.2 Σύστημα Froebel  
Ο Φρέμπελ (Friedrich Froebel, 1782 – 1852), Γερμανός φιλόσοφος και 

παιδαγωγός, επικέντρωσε την προσοχή του στην αγωγή της προσχολικής 

ηλικίας, την ίδρυση νηπιαγωγείων και την εκπαίδευση νηπιαγωγών. Είναι ο 

ιδρυτής του πρώτου νηπιαγωγείου στη Γερμανία. Ήταν πολύ επηρεασμένος 

από τις ιδέες του Pestalozzi. Γι’ αυτό και στο νηπιαγωγείο του υπήρχαν μια 
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σειρά από 20 φυσικά αντικείμενα, όπως μπάλες, τροχαλίες, βέργες κα., για 

να χρησιμοποιούν τα παιδιά. Τα αντικείμενα αυτά δεν ήταν τυχαία, αλλά 

σχεδιάστηκαν προσεκτικά από τον Froebel, προκειμένου να γνωρίσουν τα 

παιδιά τις βασικές μορφές και φόρμες που υπάρχουν στη φύση. Τα 

αντικείμενα αυτά του Froebel έγιναν ιδιαίτερα γνωστά σε ολόκληρο τον 

κόσμο και αποδείχθηκε ότι επηρέαζαν βαθιά και αποτελεσματικά την 

ανάπτυξη των μικρών παιδιών (Resnick et al., 1998).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία του συστήματος Froebel. 

• Ο Froebel πίστευε στη δημιουργική, δυναμική και όχι παθητική φύση του 

ανθρώπου. Η φύση αυτή τον οδηγεί στην ελεύθερη έκφραση, μέσα από 

αυθόρμητες δραστηριότητες, ώστε να πετύχει την αυτοπραγμάτωσή του.  

• Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπός της αγωγής είναι η αυτοπραγμάτωση του 

ατόμου με την αυτενέργεια και την αυτοέκφραση, γιατί όλα όσα πρόκειται 

να γίνει το άτομο υπάρχουν μέσα του. Κατά συνέπεια η διδασκαλία 

πρέπει να καλλιεργεί πρωταρχικά όχι τη νόηση αλλά τη βούληση. Στόχος 

της πρέπει να είναι η εξωτερίκευση των βιωμάτων και των 

συναισθημάτων του παιδιού και όχι η εισαγωγή στοιχείων 

(Ψαλτοπούλου, 1994). 

• Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου πρέπει να στηρίζεται στην 

ενεργητικότητα και την έκφραση του παιδιού. Γι’ αυτό και η διδακτέα ύλη 

επιλέγεται με βάση τον βαθμό στον οποίο βοηθά την έκφραση του 

παιδιού. Κεντρικό σημείο του προγράμματος έθεσε τις κατασκευαστικές 

εργασίες (Ψαλτοπούλου, 1994), με τις οποίες δημιουργεί συνήθειες, 

αποκτά δεξιότητες, ενισχύει τη δύναμη της θελήσεώς του και καλλιεργεί 

την αίσθηση της σκόπιμης ενέργειας. 

• Η μέθοδος που προτείνεται από τον Froebel διέπεται από ορισμένες 

αρχές. Οι πιο βασικές από αυτές είναι οι εξής: (α) η αρχή της 

αυτοέκφρασης, (β) η αρχή της φυσικής ανάπτυξης και της αυτενέργειας, 

(γ) η αρχή της κατασκευαστικής εργασίας, (δ) η αρχή του σχεδίου, (ε) η 

αρχή της κοινωνικής αγωγής κα. (Ψαλτοπούλου, 1994). 

• Για τα παιδιά ηλικίας 6 – 10 ετών, ο Froebel προτείνει ως παιδευτικές 

εργασίες που θα οδηγήσουν στη μάθηση: το παιχνίδι, τις 

κατασκευαστικές εργασίες, τη μελέτη της φύσης, τα μαθηματικά και τις 

ιστορίες (Ψαλτοπούλου, 1994). Λόγω της κινητικότητας και της 

δημιουργικής φύσης του ανθρώπου, η μάθηση δεν πετυχαίνεται μόνο με 
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τις αισθήσεις, αλλά και με τη συμμετοχή του παιδιού σε εργασίες. Οι 

εργασίες αυτές είναι προτιμότερο να είναι ομαδικές, ώστε να 

καλλιεργείται η κοινωνικότητα των παιδιών.  

1.4.3 Σύστημα Montessori 
Η Μοντεσσόρι (Maria Montessori, 1870 – 1952), Ιταλίδα γιατρός, επέκτεινε 

τις ιδέες του Froebel, δημιουργώντας αντικείμενα για μεγαλύτερες ηλικίες και 

διαμορφώνοντας μια σειρά σχολείων στα οποία η χρήση φυσικών 

αντικειμένων παίζει πρωταρχικό ρόλο. Στόχος των σχολείων αυτών ήταν και 

η δημιουργία της «εκπαίδευσης των αισθήσεων» και η ανάπτυξη 

αισθητήριων ικανοτήτων. Η Montessori πίστευε ότι με τη βοήθεια των 

φυσικών αντικειμένων κατά την διδακτική διαδικασία, τα παιδιά θα 

μπορούσαν να μάθουν μέσα από προσωπική έρευνα και εξερεύνηση 

(Resnick et al., 1998). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι: 

• Η ελευθερία: το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να δραστηριοποιείται 

χωρίς πίεση ή παρέμβαση από ενήλικες, ώστε να μπορεί να αναπτύξει 

την προσωπικότητά του. 

• Το έργο του δασκάλου: Ο ρόλος του δασκάλου είναι βοηθητικός, 

συμβάλλει έμμεσα στην ανάπτυξη του παιδιού και φροντίζει να αποτελεί 

ο ίδιος υπόδειγμα. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του παιδιού και σύμφωνα 

με αυτές προετοιμάζει το περιβάλλον  και την εργασία του. 

• Το προκατασκευασμένο περιβάλλον, οι διδακτικές συσκευές και 

ασκήσεις ζωής (Ψαλτοπούλου, 1994): Το περιβάλλον στο οποίο το παιδί 

αναπτύσσεται είναι προκατασκευασμένο, εμπλουτισμένο με διδακτικές 

συσκευές και μέσα. Αυτά είναι στη διάθεση του παιδιού να αξιοποιηθούν. 

Η επιλογή των μέσων και ο ρυθμός με τον οποίο θα εργαστεί εξαρτάται 

αποκλειστικά από το παιδί. 

• Το αναλυτικό πρόγραμμα: περιλαμβάνει α)καλλιέργεια των αισθήσεων, 

β)άσκηση στην παρατήρηση, γ)εργασίες στη γλώσσα, επιστήμες, 

αριθμητική, δ)εμπειρίες στη μουσική, τέχνες, τραγούδι, λογοτεχνία, 

ε)ομαδικές δραστηριότητες. 

• Η αγωγή των αισθήσεων (Ψαλτοπούλου, 1994): Η πνευματική 

δραστηριότητα (διάκριση, σύγκριση, ταξινόμηση) πρέπει να 
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πραγματοποιείται μέσα από εργασίες που ενεργοποιούν όλα τα 

αισθητήρια όργανα του παιδιού. 

• Η ομαλοποίηση του ανθρώπου: Το σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρέπει να ομαλοποιεί τον άνθρωπο και να 

περιορίζει τους καταπιεστικούς εκείνους παράγοντες που τον 

παρεκτρέπουν από τη φυσιολογική του πορεία (Ψαλτοπούλου, 1994). 

1.4.4 Η συμβολή των Jean Piaget – Lev Vygotsky  
Η γνωστική ανάπτυξη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νοητικών ικανοτήτων και οι 

θεωρίες που σχετίζονται με αυτήν συμβάλλουν αρκετά στην ανάπτυξη της 

σκέψης και της ικανότητας απόκτησης της γνώσης. 

Οι θεωρητικοί Jean Piaget και Lev Vygotsky έχουν ασχοληθεί με τη 

γνωστική ανάπτυξη και έχουν επηρεάσει σημαντικά τόσο την ψυχολογική, 

όσο και τη διδακτική σκέψη. Στη συνέχεια αναφέρονται τα σημαντικότερα 

σημεία των θεωριών που έχουν διατυπώσει, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται 

και μια συγκριτική μελέτη. 

1.4.4.1 Οι απόψεις του Jean Piaget 

Ο J.Piaget (1896 – 1980) προσπάθησε να διερευνήσει πώς ένα άτομο 

φτάνει στη γνώση. Η προσέγγισή του ήταν εμπειρική, δηλαδή μέσω της 

διερεύνησης της ανάπτυξης της γνώσης στο παιδί. Εκπαιδεύτηκε σε δυο 

τομείς της ψυχολογίας, την ψυχανάλυση και την αξιολόγηση της νοημοσύνης 

μέσω ψυχολογικών δοκιμαστικών τεστ. Πολλές από τις σημαντικότερες 

ανακαλύψεις του προήλθαν από την παρατήρηση και τη συζήτηση με τα 

παιδιά, σχετικά με το πώς κατανοούν τις έννοιες (Οικονόμου, 1999).  

Σύμφωνα με τον J.Piaget τα παιδιά θα πρέπει να δομήσουν τη γνώση 

πρώτα μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και ύστερα μέσα από 

τυπικότερες. Δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του παιδιού και στη 

διαδικασία με την οποία οικοδομεί τη γνώση. 

Η «γνωστική αναπτυξιακή προσέγγιση» του J.Piaget χαρακτηρίζεται από τα 

παρακάτω στοιχεία (Οικονόμου, 1999):  

• Δομική Θεωρία: Το παιδί συνεχώς οικοδομεί μια κατανόηση του κόσμου. 

Η ανάπτυξή του, ακολουθεί στάδια στα οποία σημειώνονται σημαντικές 

ποιοτικές αλλαγές στο παιδί. Κάθε στάδιο προκύπτει από το 

προηγούμενό του και αποτελεί αναδόμηση της προηγούμενης γνώσης. 
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Τα παιδιά δεν είναι παθητικοί οργανισμοί που διαμορφώνονται με 

αμοιβές και τιμωρίες, αλλά συμβάλλουν ενεργά στη γνωστική τους 

ανάπτυξη. 

• Αλληλεπιδραστική προσέγγιση: Υπάρχει μια αμοιβαία εξαρτώμενη 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του. 

1.4.4.2 Οι απόψεις του Lev Vygotsky 

Ο Ρώσος ψυχολόγος και φιλόσοφος L.Vygotsky (1896 – 1934) βλέπει την 

ανάπτυξη περισσότερο ως σύμπραξη και συνεργασία ανάμεσα στο παιδί και 

τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του, όπως είναι οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τον ορισμό που δίνει στη 

νοημοσύνη: «η νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου να μαθαίνει μέσα 

από τη διδασκαλία». 

Το όνομα του Vygotsky συνδέεται με τη θεωρία του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού (constructivism). Ο ρόλος της διδασκαλίας, που από τον 

J.Piaget έχει παραμεληθεί, είναι κεντρικός στη θεωρία ανάπτυξης του 

L.Vygotsky. Βέβαια και οι δύο τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία της πράξης. Για 

τον J.Piaget είναι ατομική και δημιουργική, ενώ για τον L.Vygotsky έχει 

έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, ξεκινάει από τον εξωτερικό κοινωνικό κόσμο 

και βαθμιαία εσωτερικεύεται στο παιδί. 

Ο L.Vygotsky υποστηρίζει την ανακαλυπτική μάθηση και τοποθετεί το 

διδάσκοντα σε ένα ενεργό ρόλο, ενώ συγχρόνως οι μαθητές αναπτύσσουν 

τις νοητικές τους ικανότητες φυσικά, μέσα από ποικίλα μονοπάτια της 

ανακάλυψης. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ο μαθητής οικοδομεί τη δική 

του κατανόηση στο μυαλό του, ενώ ο δάσκαλος απλά διευκολύνει τη 

μάθηση. Επίσης εξωσχολικές εμπειρίες πρέπει να συσχετιστούν με τις 

σχολικές εμπειρίες (Κόκκοτας, 2002). 

Τα βασικά σημεία της πολύπλοκης θεωρία του Vygotsky είναι α)η 

σπουδαιότητα της πολιτισμικής παράδοσης, β)ο κεντρικός ρόλος της 

γλώσσας και γ)η «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal 

development). 

Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 

σχεδιασμό των κατάλληλων καταστάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων 

προσφέρεται στο μαθητή η απαραίτητη υποστήριξη για τη μέγιστη μάθηση 

(Κόκκοτας, 2002). 
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1.4.4.3 Συνέπειες των παραπάνω απόψεων στη μάθηση 

Το πώς σκέφτονται τα παιδιά και το πώς αλλάζει η σκέψη τους καθώς 

μεγαλώνουν, πρέπει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται. Η 

κατανόηση λοιπόν των γνωστικών διαδικασιών είναι χρήσιμη για τη 

διδασκαλία τους.  

Οι πιο σημαντικές συνέπειες από τις παραπάνω απόψεις είναι οι εξής: 

• Μάθηση μέσω ανακάλυψης: τα παιδιά φτάνουν στην κατανόηση των 

εννοιών και των σχέσεων όταν έχουν την ευκαιρία να χειριστούν, να 

ενεργήσουν, να δουν, να αισθανθούν πράγματα, παρά με πιο 

αφηρημένους τρόπους μάθησης. 

• Η άμεση εμπειρία πρέπει να προηγείται της έμμεσης. 

• Εισαγωγή νέων εμπειριών: οι νέες εμπειρίες διεγείρουν το ενδιαφέρον 

των μαθητών και αναπτύσσουν την κατανόηση. 

• Καταστάσεις μάθησης: Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερο καταστάσεις 

μάθησης και όχι τυπική διδασκαλία. Σε αυτές τις καταστάσεις, κάθε 

μαθητής έχει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης.  

• Αλληλεπίδραση μαθητή δασκάλου: είναι απαραίτητη για τη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού. Ο δάσκαλος πρέπει να ερμηνεύει, να καθοδηγεί, 

να παρακολουθεί,  να μοιράζεται την παιδεία με το μαθητή. 

• Ανάλυση λαθών: δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τον 

εκπαιδευτικό, όταν ο μαθητής κάνει λάθος, παρά όταν απαντάει σωστά. 

Είναι πολύ χρήσιμο για τον  εκπαιδευτικό να διερευνήσει τη λογική που 

κρύβεται πίσω από τα λάθη. 

1.5 Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού 

1.5.1 Ορισμός 
Είναι δύσκολο να δοθεί ένας μονοσήμαντος ορισμός για τον 

κονστρουκτιβισμό. Η έννοια αυτή προσεγγίζεται από διαφορετικές επιστήμες 

και με βάση διάφορες θεωρίες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, ο ψυχολογικός 

και ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός. Ο πρώτος βασίζεται στις απόψεις του 

J.Piaget, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση στα παιδιά είναι προσωπική, 

εξατομικευμένη και διανοητική διαδικασία που προέρχεται από τη δράση 

τους πάνω στο φυσικό κόσμο. Ο δεύτερος βασίζεται στις απόψεις του 
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Durkheim, ο οποίος τονίζει το ρόλο του κοινωνικού παράγοντα στη 

μεταμόρφωση των ιδεών του παιδιού (Κόκκοτας, 2002).  

Σύμφωνα με τις απόψεις που εκφράζονται στα έργα των νεο-θετικιστών, 

μεταξύ των οποίων εντάσσονται και οι Kuhn, Lakatos, Feyerabend, van 

Frassen, ο κονστρουκτιβισμός αποτελεί την κατασκευή της γνώσης που 

συμπεριλαμβάνει την κοινωνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Alan 

Cromer (1994) ο μετα-μοντέρνος κονστρουκτιβισμός βασίζεται στις απόψεις 

του Piaget για το πώς τα παιδιά οικοδομούν τις έννοιες και τις εννοιολογικές 

σχέσεις, και των Giambattista Vico και George Berkeley που υποστήριζαν 

την άποψη της Εκκλησίας (Κόκκοτας, 2002).  

Ο κονστρουκτιβισμός προέκυψε για τον J.Piaget (όσο και για τον 

Giambattista Vico, τον πρωτοπόρο του κονστρουκτιβισμού στην αρχή του 

18ου αιώνα) από μια έντονη δυσαρέσκεια για τις θεωρίες της γνώσης στην 

παράδοση της δυτικής φιλοσοφίας. Σύμφωνα με αυτήν η γνώση θα έπρεπε 

να εκπροσωπεί έναν πραγματικό κόσμο που είναι μια σκέψη, όπως η 

ύπαρξη, ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τον γνώστη. Αυτή η γνώση θα 

έπρεπε να θεωρηθεί αληθινή μόνο εάν αντανακλά σωστά αυτόν τον 

ανεξάρτητο κόσμο (Σκόδρας, 1999). 

Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού εγκατέλειψε την απαίτηση ότι η γνώση 

αντιπροσωπεύει έναν ανεξάρτητο κόσμο, και εισήγαγε την ιδέα ότι η γνώση 

αντιπροσωπεύει κάτι που είναι πιο σημαντικό για μας, ονομαστικά τι 

μπορούμε να κάνουμε στον εμπειρικό μας κόσμο, οι πετυχημένοι τρόποι 

αντιμετώπισης με αντικείμενα που αποκαλούμε φυσικά και οι πετυχημένοι 

τρόποι σκέψης με αφηρημένες έννοιες (Σκόδρας, 1999). 

Επίσης, ο κονστρουκτιβισμός θα μπορούσε να οριστεί ως «μια ψυχολογική 

θεωρία, η οποία ερμηνεύει τη μάθηση ως μια ερμηνευτική, επαναληπτική, 

κατασκευαστική διαδικασία με ενεργούς μαθητευόμενους που 

αλληλεπιδρούν με τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο» (Doll,1993). Είναι μια 

«ψυχολογική θεωρία μάθησης, η οποία περιγράφει πώς οι δομές και οι 

βαθύτερες αντιλήψεις για την κατανόηση βγαίνουν προς τα έξω, παρά μια 

θεωρία που απομονώνει τις συμπεριφορές που διδάχτηκαν μέσω 

ενίσχυσης» (Ben-Ari, 1998). 
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1.5.2 Κονστρουκτιβισμός και διδασκαλία 
Ο κονστρουκτιβισμός λοιπόν είναι μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο 

μαθητής ενεργητικά οικοδομεί τη γνώση πάνω σε προηγούμενες γνώσεις 

(γεγονότα, ιδέες, αντιλήψεις) και μέσα από τις εμπειρίες του (Ben-Ari, 1998). 

Η γνώση δεν μεταβιβάζεται παθητικά από τον καθηγητή ή από κάποιο 

βιβλίο, αλλά «χτίζεται» από τον ίδιο το μαθητή (Ben-Ari, 1998). Αυτό 

συνεπάγεται ότι ο μαθητής ως ανθρώπινο ον δεν έχει πρόσβαση σε μια 

αντικειμενική πραγματικότητα, αφού αυτός κατασκευάζει την εκδοχή του γι' 

αυτή, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπει και αυτήν και τον εαυτό του.  

Η επίλυση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει χρειάζεται 

αυτο-ρύθμιση και οικοδόμηση εννοιολογικών δομών και όχι ανάκτηση 

παπαγαλίστικων “σωστών” απαντήσεων. Πρέπει ο μαθητής να το 

αντιμετωπίσει ως δικό του πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να το αντιληφθεί ως 

ένα εμπόδιο που δυσκολεύει την πρόοδό του σ’ ένα στόχο του (Σκόδρας, 

1999). 

Το αποτελεσματικό κίνητρο για την εργασία των μαθητών είναι η εύρεση 

ενός τρόπου για να επιτύχουν το στόχο τους. Η επιτυχία της προσπάθειας 

αυτής δίνει ευχαρίστηση και ικανοποίηση στους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα 

δημιουργεί και νέα κίνητρα για να ανακαλύψουν νέους 

αποτελεσματικότερους τρόπους ή ικανοποιητικότερες λύσεις. 

Ο δάσκαλος δεν πρέπει να επικεντρώνει την προσοχή του μόνο στην 

επίδοση του εκπαιδευόμενου, αλλά πρέπει να ανησυχεί για το τι συμβαίνει 

στο μυαλό του μαθητή. Ο ρόλος του είναι να ακούσει το μαθητή, να 

ερμηνεύσει τι κάνει και λεει ο μαθητής, και να προσπαθήσει να χτίσει ένα 

“μοντέλο” των εννοιολογικών κατασκευών του μαθητή.  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα παραδείγματα που δίνονται από τον 

καθηγητή δεν πρέπει να προέρχονται από περιοχές έξω από το εμπειρικό 

πεδίο του μαθητή, γιατί δεν θα οδηγηθεί τελικά σε αλλαγή του τρόπου 

σκέψης του και επομένως και αλλαγή των λαθεμένων αντιλήψεων. Κίνητρο 

στους μαθητές για να αλλάξουν μπορεί να δοθεί μόνο όταν αυτοί 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σαν δικό τους, που δεν μπορούν να το 

προσεγγίσουν επαρκώς (Σκόδρας, 1999). 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που βασίζονται σε αυτή τη θεωρία θεωρούνται 

περισσότερο επιτυχημένες. 
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Η θεωρία αυτή έχει επηρεάσει την εκπαίδευση τόσο στον τομέα των 

Μαθηματικών όσο και στον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Τελευταία 

έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή της θεωρίας 

αυτής στην Πληροφορική. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται επανεξέταση της 

μεθόδου διδασκαλίας του εισαγωγικού προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα με βάση το παιδαγωγικό υπόβαθρο που έχει 

θέσει η θεωρία του κονστρουκτιβισμού (Hadjerrouit, 1999). 
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2 Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού 

2.1 Εισαγωγή 
Συνήθως τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού είναι ιδιαίτερα 

απογοητευτικά, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους καθηγητές (Fagin, 

2000). Ο προγραμματισμός απαιτεί ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και 

μεγάλη ακρίβεια. Το γεγονός όμως αυτό δεν εξηγεί τις δυσκολίες που 

συναντούν οι αρχάριοι. Όπως προκύπτει από σχετική βιβλιογραφία, ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες στους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι 

οφείλονται οι δυσκολίες κατά την εκμάθηση του προγραμματισμού είναι η 

παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας των αρχών του 

προγραμματισμού (Ξυνόγαλος, 2002). Η προσέγγιση δεν ικανοποιεί τις 

πραγματικές διδακτικές ανάγκες των διδασκομένων. 

Όταν οι τελευταίοι καλούνται να κατασκευάσουν τα πρώτα τους μικρά 

προγράμματα, αισθάνονται ότι πρέπει να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια 

για να υλοποιήσουν κάτι το οποίο δεν τους φαίνεται χρήσιμο. Από την άλλη 

πλευρά οι καθηγητές δυσκολεύονται, γιατί αντιμετωπίζουν άτομα με 

διαφορετικό τρόπο μάθησης, ενώ ταυτόχρονα πιέζονται να προχωρήσουν 

στη διδακτέα ύλη. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και οι αδυναμίες που παρουσιάζει η 

παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας του εισαγωγικού προγραμματισμού 

έχουν οδηγήσει τους καθηγητές στην αναζήτηση νέων μεθόδων με σκοπό 

να εξαλειφθούν τα προβλήματα αυτά και να βελτιωθεί η διδακτική 

διαδικασία. Μια από αυτές αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης 

πτυχιακής εργασίας και προϋποθέτει τη χρήση των LEGO Mindstorms, που 

εξηγούνται αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζεται με συντομία ο τρόπος με τον 

οποίο διεξάγεται μέχρι σήμερα η διδασκαλία του προγραμματισμού στους 

αρχάριους. Επιχειρείται ακόμη η καταγραφή των αδυναμιών που 

παρουσιάζει η μέθοδος αυτή, αλλά και οι δυσκολίες που συναντούν οι 

μαθητές κατά την εκμάθηση των αρχών του προγραμματισμού. 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται περιγραφή της εναλλακτικής 

προσέγγισης της διδασκαλίας του προγραμματισμού με τα LEGO 

Mindstorms και εξηγούνται τα βασικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, 
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αναφέρονται τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση των LEGO 

Mindstorms και ο βαθμός στον οποίο συμβάλλουν στην εξάλειψη των 

αδυναμιών και προβλημάτων της παραδοσιακής μεθόδου. Επειδή κάθε 

καινούρια τεχνολογία πρέπει να την αντιμετωπίζουμε αντικειμενικά και με 

κριτικό πνεύμα, στο τέλος του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μια 

προσπάθεια να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα προβληματικά σημεία 

της προσέγγισης. 

2.2 Η Παραδοσιακή Μέθοδος Διδασκαλίας του 
Προγραμματισμού 

2.2.1 Περιγραφή 
Οι αντικειμενικοί στόχοι που τίθενται συνήθως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Σπουδών, για το μάθημα του εισαγωγικού προγραμματισμού 

περιλαμβάνουν τόσο απόκτηση γνώσεων όσο και δεξιοτήτων. Οι γνώσεις 

σχετίζονται με την κατανόηση προβλήματος, το σχεδιασμό αλγορίθμων, είδη 

– τεχνικές – περιβάλλοντα προγραμματισμού, δομές δεδομένων, δομές 

αλγορίθμων και οι δεξιότητες με την υλοποίηση – έλεγχο – εκσφαλμάτωση – 

τεκμηρίωση – αξιολόγηση προγράμματος. 

Το διδακτικό λοιπόν έργο του εκπαιδευτικού σχετίζεται άμεσα με την αγωγή 

και εκπαίδευση των μαθητών, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από 

αυτούς. Όσον αφορά το πρώτο, μέχρι σήμερα ο εκπαιδευτικός επιχειρεί τη 

μετάδοση των γνώσεων με τη μέθοδο της διάλεξης, και όποτε είναι δυνατό, 

με το διάλογο και τη συζήτηση. Με διάλεξη ο εκπαιδευτικός αποσαφηνίζει 

όρους, εξηγεί διαδικασίες και παρουσιάζει παραδείγματα στον πίνακα για να 

πετύχει την εμπέδωση των εννοιών. 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού, 

δηλαδή την εκμάθηση δεξιοτήτων, αυτή περιλαμβάνει εξοικείωση με τις 

βασικές δομές του δομημένου προγραμματισμού και την υλοποίηση 

προγραμμάτων σε εργαστήριο. Για να αποκτήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες 

αυτές, διδάσκονται μια γλώσσα προγραμματισμού, συνήθως Pascal, Basic, 

Visual Basic, C κλπ. Διδάσκονται το συντακτικό (syntax) και τη 

σημασιολογία (semantics) των γλωσσών αυτών και δημιουργούν με τη 

βοήθεια του καθηγητή μικρά και απλά προγράμματα, τα οποία είναι εφικτό 

να υλοποιηθούν σε μια διδακτική ώρα.  
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Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη διδακτική διαδικασία στα ακόλουθα 

πέντε βήματα:  

(α) Προετοιμασία των μαθητών με ανάκληση προηγούμενων σχετικών 

γνώσεων, ώστε να μπορέσουν να δεχθούν καινούργιες.  

(β) Παρουσίαση του νέου αντικειμένου διδασκαλίας.  

(γ) Σύνδεση με τα προηγούμενα, ύστερα από εξήγηση και ανάλυση της 

νέας ενότητας.  

(δ) Εφαρμογή της καινούργιας γνώσης σε πραγματικές καταστάσεις 

(επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή).  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας 

του προγραμματισμού είναι αρκετά δασκαλοκεντρική, αφού επικεντρώνεται 

σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα του δασκάλου. 

Την επιλογή των ασκήσεων που θα πραγματοποιηθούν, καθορίζουν τόσο η 

γλώσσα προγραμματισμού, στην οποία βασίζεται το εργαστηριακό μάθημα, 

όσο και ο διαθέσιμος χρόνος. Επιλέγονται λοιπόν προς επίλυση, 

προβλήματα υπολογιστικά (μαθηματικού χαρακτήρα) ή εμφάνισης 

μηνυμάτων ή απλών γραφικών. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων 

συνήθως εμφανίζονται σε λιτό περιβάλλον.  

Η ανάθεση εργασιών που γίνεται από τον εκπαιδευτικό είναι μια 

προσπάθεια για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας από την πλευρά των μαθητών 

και συνήθως απαιτεί την οργάνωσή τους σε ομάδες. 

Η παραδοσιακή λοιπόν μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται (Ξυνόγαλος, 2002):  

(α)  στη χρήση μιας γλώσσας γενικού σκοπού (Pascal, Basic, C κλπ), 

(β)  ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος προγραμματισμού για τη 

γλώσσα αυτή, 

(γ) στην επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών 

και συμβόλων. 

2.2.2 Αδυναμίες Μεθόδου 
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν η 

παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 

δυσκολεύει την εκμάθηση του προγραμματισμού. Τα σημαντικότερα 
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προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι είναι τα εξής (Ξυνόγαλος, 

2002):  

(1) Οι γλώσσες γενικού σκοπού διαθέτουν ένα μεγάλο ρεπερτόριο εντολών 

και είναι πολύπλοκες. 

Εκτός λοιπόν από τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ο μαθητής 

αναγκάζεται από την ίδια τη μέθοδο να εμβαθύνει στο θεωρητικό 

υπόβαθρο μιας γλώσσας. Κάτι τέτοιο, όμως, θα επιβάρυνε πολύ το 

μαθητή και θα λειτουργούσε ανασταλτικά στην κατανόηση των 

απαραίτητων εννοιών του προγραμματισμού.  

(2) Η προσοχή των μαθητών επικεντρώνεται στην εκμάθηση της ίδιας της 

γλώσσας και όχι στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων.  

Για να μπορέσουν οι μαθητές να υλοποιήσουν προγράμματα, και με τον 

τρόπο αυτό να κατανοήσουν τις δομές αλγορίθμων και τις δομές 

δεδομένων, χρειάζεται να μάθουν μια γλώσσα γενικού σκοπού. Μάλιστα 

θα πρέπει να μάθουν με λεπτομέρεια το συντακτικό (syntax) και τη 

σημασιολογία (semantics) της γλώσσας. Η πολυπλοκότητα όμως που 

χαρακτηρίζει τους συντακτικούς κανόνες των γλωσσών αυτών αναγκάζει 

τους μαθητές να αφιερώσουν αρκετό χρόνο και κόπο στην προσπάθεια 

αυτή. Με τον τρόπο αυτό όμως αποκλίνουν από τον πρωταρχικό στόχο, 

τους αντικειμενικούς δηλαδή στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Επικεντρώνονται στην εκμάθηση της ίδιας της γλώσσας και όχι στην 

έννοια του προγραμματισμού, την υλοποίηση προγραμμάτων και την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η γλώσσα παύει να αποτελεί 

εργαλείο για την εκμάθηση των παραπάνω εννοιών και γίνεται η ίδια 

αντικείμενο διδασκαλίας. 

(3) Το προγραμματιστικό περιβάλλον συνήθως δεν παρέχει δυνατότητες 

οπτικοποίησης. 

Ο μαθητής κατά την εκτέλεση του προγράμματος που υλοποίησε ελέγχει 

την είσοδο και την έξοδο, χωρίς συνήθως να μπορεί να παρακολουθήσει 

τη διαδικασία εκτέλεσής του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να μην 

μπορεί να κατανοήσει τις βασικές ενέργειες και δομές ελέγχου, αφού δε 

βλέπει το αποτέλεσμα κάθε εντολής. Βέβαια μπορεί να καταφύγει στη 

χρήση του debugger, γεγονός όμως που θα του δημιουργήσει 

επιπρόσθετα προβλήματα, που έχουν σχέση με τη χρήση ενός επιπλέον 

εργαλείου. 
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(4) Οι εμπορικοί μεταγλωττιστές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των αρχαρίων 

προγραμματιστών[8]. 

Απευθύνονται σε επαγγελματίες και η χρήση τους κρίνεται ακατάλληλη 

σε μάθημα εισαγωγής στον προγραμματισμό. 

(5) Η επίλυση ενδιαφερόντων προβλημάτων απαιτεί την εκμάθηση ενός 

μεγάλου υποσυνόλου της γλώσσας και την ανάπτυξη μεγάλων 

προγραμμάτων. 

Τα προγράμματα που καλούνται να υλοποιήσουν οι μαθητές στα πρώτα 

τους προγραμματιστικά βήματα συνήθως τους φαίνονται ανιαρά και 

αισθάνονται ότι πρέπει να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να 

υλοποιήσουν κάτι το οποίο δε θεωρούν χρήσιμο. Συνήθως, όταν το 

πρόβλημα προς επίλυση ενδιαφέρει πραγματικά τους μαθητές, τότε 

αποκτούν κίνητρο για προσπάθεια. Για να είναι σε θέση να ασχοληθούν 

με ενδιαφέροντα προβλήματα θα πρέπει να έχουν φτάσει σε αρκετά 

υψηλό επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Άρα και πάλι, οι μαθητές θα 

επικεντρώσουν την προσπάθειά τους στην εκμάθηση της γλώσσας.  

(6) Η διανοητική πολυπλοκότητα που απαιτεί η εκφορά ενός αλγορίθμου σε 

μια γλώσσα προγραμματισμού είναι μεγάλη. 

2.2.3 Δυσκολίες των Μαθητών 
Οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την εκμάθηση του 

προγραμματισμού σχετίζονται μεταξύ άλλων με την παρανόηση των 

βασικών δομών, των κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού, των 

ιδιοτήτων της «μηχανής» που ελέγχει ο μαθητής και την ικανότητα 

καθορισμού, ανάπτυξης, ελέγχου και αποσφαλμάτωσης ενός προγράμματος 

με τα διαθέσιμα εργαλεία (Ξυνόγαλος, 2002).  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ιδιότητες της «μηχανής», ο αρχάριος 

προγραμματιστής (Ξυνόγαλος, 2002):  

(1) δυσκολεύεται να εντοπίσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο 

πρόγραμμα και τον μηχανισμό εκτέλεσής του, 

(2) κάνει δικές του υποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 

εσωτερικά το υπολογιστικό σύστημα, αν δεν του δοθεί μια περιγραφή 

σχετικά, 
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(3) δε μπορεί να αντιληφθεί το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί ο 

προγραμματισμός και την αυστηρότητα με την οποία πρέπει να 

τηρούνται οι κανόνες του προγραμματιστικού συστήματος, 

(4) δε μπορεί να παρακολουθήσει εσωτερικές αλλαγές της κατάστασης της 

μηχανής. 

Όσον αφορά τη γλώσσα προγραμματισμού ο αρχάριος προγραμματιστής 

(Ξυνόγαλος, 2002): 

(1) δυσκολεύεται από τις αγγλικές λέξεις που περιλαμβάνουν οι γλώσσες 

προγραμματισμού, είτε γιατί τις ερμηνεύει με λανθασμένο τρόπο, είτε 

γιατί έχουν διαφορετική σημασία στη γλώσσα προγραμματισμού απ’ ότι 

στην Αγγλική γλώσσα. 

(2) συναντά περισσότερες δυσκολίες όταν  η γλώσσα προγραμματισμού 

βασίζεται σε μεταγλωττιστή, γιατί 

• μόνο ολοκληρωμένα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να πειραματιστεί με μεμονωμένες 

εντολές, 

• η χρήση του συντάκτη (editor) είναι δυσκολότερη. 

• στο στάδιο της εκσφαλμάτωσης η αναφορά φιλικών προς το χρήστη 

μηνυμάτων λάθους είναι δύσκολη.  

Όσον αφορά το χειρισμό των δομών της γλώσσας προγραμματισμού, ο 

αρχάριος προγραμματιστής συναντά μεγάλες δυσκολίες, κάποιες από τις 

οποίες οφείλονται σε λανθασμένες αντιλήψεις. Οι αντιλήψεις αυτές, με τη 

σειρά τους, οφείλονται συνήθως στο γεγονός ότι οι αρχάριοι εκφράζουν τη 

λύση ενός προβλήματος σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, βασιζόμενοι 

στη φυσική γλώσσα που χρησιμοποιούν στις καθημερινές συνομιλίες τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δυσκολίες που συναντά συνήθως ο αρχάριος 

προγραμματιστής είναι: 

• Στις Δομές Επιλογής 

(1) Δυσκολεύεται να κατανοήσει τη δομή επιλογής όταν αυτή 

περιλαμβάνει στη συνθήκη σύνθετες λογικές εκφράσεις (AND, 

NOT, OR). 

(2) Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη λειτουργία των 

εμφωλευμένων εντολών. 
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(3) Αντιμετωπίζει και μαθαίνει ευκολότερα νέες δομές, όταν διαθέτει 

καλύτερο μαθηματικό υπόβαθρο. 

• Στις Δομές Επανάληψης (Loops) 

(1) Προτιμά να χρησιμοποιεί ακολουθίες επαναλαμβανόμενων 

εντολών στα προγράμματά του αντί για βρόχο. 

(2) Διαθέτει ανεπαρκή νοητά μοντέλα για τις επαναληπτικές δομές. 

(3) Δυσκολεύεται να επιλέξει την κατάλληλη για κάθε πρόβλημα 

επαναληπτική δομή. 

(4) Αδυνατεί να ορίσει με επιτυχία τη συνθήκη εξόδου από το βρόχο.  

(5) Δε μπορεί να καθορίσει την εμβέλεια του βρόχου και να 

κατανοήσει την αρχή και το τέλος τους, καθώς και τις εντολές που 

επαναλαμβάνονται. 

• Στις Μεταβλητές 

Ο αρχάριος προγραμματιστής δυσκολεύεται να κατανοήσει 

(1) τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μεταβλητές, 

(2) την ανάγκη αρχικοποίησης των μεταβλητών, 

(3) την ενημέρωση και τον έλεγχο των τιμών των μεταβλητών σε 

βρόχους. 

2.3 Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού με τα 
LEGO Mindstorms 

2.3.1 Περιγραφή 
Στην εργασία αυτή προτείνεται μια εναλλακτική προσέγγιση της διδασκαλίας 

των βασικών αρχών του προγραμματισμού, η οποία βασίζεται στη χρήση 

φυσικών μηχανικών μοντέλων και την εφαρμογή εννοιών και ιδεών από την 

πλευρά των μαθητών, με σκοπό την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.  

Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών μαθημάτων στον Προγραμματισμό 

χρησιμοποιούνται τα LEGO Mindstorms και το λογισμικό ROBOLAB σε 

εργαστηριακές δραστηριότητες. Οι διδασκόμενοι, ατομικά ή ομαδικά, 

κατασκευάζουν φυσικά μοντέλα, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες από το 

περιβάλλον με τη βοήθεια αισθητήρων (αφής, φωτός) και ανάλογα με τα 

ερεθίσματα που λαμβάνουν αντιδρούν, ενεργούν με τη βοήθεια κινητήρων ή 
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λαμπτήρων που είναι συνδεδεμένα σε αυτά. Τα μοντέλα είναι γνωστά  και 

απλά π.χ. ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι κα. 

Στη συνέχεια οι διδασκόμενοι υλοποιούν προγράμματα με ειδικό λογισμικό 

(ROBOLAB) για να μπορέσουν να καθορίσουν τη συμπεριφορά και την 

κίνηση του μοντέλου. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

χρησιμοποιείται ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, στο οποίο οι 

διδασκόμενοι μαθαίνουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού 

ελέγχοντας ένα φυσικό μοντέλο που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει.  

Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

υπολογιστή και του πραγματικού αντικειμένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο 

διδασκόμενος να μπορεί να συσχετίσει τις αντιδράσεις του μοντέλου με τις 

εντολές του προγράμματος και να παρατηρήσει τις συνέπειες που έχουν στη 

συμπεριφορά του μοντέλου οι αλλαγές που πραγματοποιεί στο πρόγραμμα 

(Eden et al., 1996). 

Οι διδασκόμενοι δεν ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αλλά επεξεργάζονται και 

δοκιμάζουν μόνοι τις λύσεις των προβλημάτων τους. Στην αρχή δεν 

χρειάζονται μεγάλη καθοδήγηση για να τα καταφέρουν. Σταδιακά όμως 

αυξάνεται η πολυπλοκότητα τόσο των κατασκευών, όσο και των 

προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερες 

προγραμματιστικές ικανότητες και καθοδήγηση. Ο ρόλος λοιπόν του 

καθηγητή είναι καθοδηγητικός, παρατηρεί, παρακολουθεί την εργασία των 

μαθητών και επεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο.  

Πρόκειται για μια μαθητοκεντρική προσέγγιση, στην οποία ο διδασκόμενος 

δεν είναι παθητικός δέκτης της γνώσης (Eden et al., 1996). Η μάθηση 

στηρίζεται στην άμεση εμπειρία, τον πειραματισμό και την ενεργό συμμετοχή 

του στην πραγματικότητα που μελετάται. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο 

διδασκόμενος ανακαλύπτει έννοιες, βελτιώνει την κατανόησή του και μέσα 

από την ανατροφοδότηση που λαμβάνει οικοδομεί νέα γνώση. Έχει την 

ευκαιρία να αυτενεργεί, να συνεργάζεται, να εξερευνά, να διερευνά και να 

αξιολογεί. 

Το περιβάλλον μάθησης λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 

τους εμπλέκει σε δραστηριότητες που έχουν πραγματικά χρησιμότητα και 

σημασία για αυτούς. Είναι ευέλικτο και ο διδασκόμενος έχει το δικαίωμα να 

θέτει τους δικούς του στόχους και τις δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν 
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και τελικά θα τον οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος (Eden et al., 

1996).  

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται έχει περιορισμένο 

ρεπερτόριο εντολών και οι βασικές δομές προγραμματισμού αναπαρίστανται 

στο προγραμματιστικό περιβάλλον ROBOLAB με εικονίδια. Έτσι η σύνταξη 

ενός προγράμματος γίνεται με επιλογή των κατάλληλων εικονιδίων - 

εντολών. 

2.3.2 Πλεονεκτήματα 
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η χρήση μοντέλων που ελέγχονται μέσω 

υπολογιστή αποτελούν σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για τη διδασκαλία 

εισαγωγικού προγραμματισμού (Barnes, 2002). Παραδείγματα που 

ενισχύουν την άποψη αυτή είναι η χελώνα (logo) αλλά και το ρομπότ Karel 

(Weber Becker, 2001). 

Η ενασχόληση των παιδιών με «έξυπνες» κατασκευές όπως τα LEGO 

Mindstorms μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά σκέφτονται 

και μαθαίνουν. Επίσης συντελεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων υπολογιστικών, 

προγραμματιστικών, ελέγχου και σχεδιασμού. Δεν βλέπουν πια τους 

υπολογιστές ως μηχανήματα που απλά δείχνουν εικόνες σε μια οθόνη. 

Απομυθοποιείται ο προγραμματισμός και οι δυσκολίες του, καθώς 

απελευθερώνονται από την ιδέα ότι ο προγραμματισμός είναι ικανότητα των 

ειδικών μόνο. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους όπως αυτός του 

προγραμματιστή, του ηλεκτρολόγου μηχανικού αλλά και του ψυχολόγου. 

Κατασκευάζοντας μηχανές με συμπεριφορά, τα παιδιά διαμορφώνουν 

καινούριες εικόνες τόσο για τις μηχανές και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

όσο και για τους ίδιους τους εαυτούς τους (Resnick, 1993). 

Αυτή η προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού πιστεύουμε ότι 

μπορεί να συμβάλλει στην εξάλειψη των αδυναμιών που συνεπάγεται η 

παραδοσιακή και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, ώστε να 

γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία. 

Τα πλεονεκτήματά της μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

1. Δεν επικεντρώνει στη γλώσσα προγραμματισμού και τις συντακτικές 

λεπτομέρειές της. 

2. Προσφέρει οπτικοποίηση της εκτέλεσης του προγράμματος.  
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Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εκτέλεση του 

προγράμματος και να αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα κάθε εντολής στην 

κίνηση – λειτουργία του φυσικού μοντέλου. 

3. Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και την απόκτηση 

δεξιοτήτων. 

Η μέθοδος αυτή, μέσα από το χειρισμό πραγματικών αντικειμένων 

επιτρέπει στο μαθητή να κατανοήσει ευκολότερα και σε μεγαλύτερο 

βάθος τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, προετοιμάζοντάς τον 

κατάλληλα για την ευκολότερη μετάβαση σε μια γλώσσα 

προγραμματισμού γενικού σκοπού. 

4. Συνδέει το σχολείο με τον πραγματικό κόσμο. 

Η πρακτική εργασία με πραγματικά αντικείμενα βοηθά τους μαθητές να 

συνδέσουν ιδέες και πληροφορίες που διδάσκονται θεωρητικά με το 

φυσικό κόσμο. 

5. Δίνει κίνητρα και προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση. 

Δεν έχει νόημα ένα περιβάλλον που απλά μεταδίδει συγκεκριμένη 

πληροφορία ή αναπτύσσει συγκεκριμένες ικανότητες στο διδασκόμενο 

όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σημασία έχει να αναπτύσσονται οι κατάλληλες 

συνθήκες μέσα σε αυτό, ώστε να του δίνει κίνητρο να μάθει και να 

εγείρουν το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο μελέτης (Eden et al., 

1996). Όταν λοιπόν η μάθηση βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό που 

απαιτεί χειρισμό από τα ίδια τα παιδιά, τότε μπορεί να γίνει περισσότερο 

ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Με τη βοήθεια των LEGO 

Mindstorms kits είναι σχετικά εύκολο τα παιδιά να δημιουργήσουν 

ενδιαφέροντα και ευφάνταστα φυσικά μοντέλα, τα οποία στη συνέχεια 

μπορούν να προγραμματίσουν και να ελέγξουν. Η αίσθηση ότι δεν 

χρησιμοποιούν κάποιο έτοιμο, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι 

τους το αντικείμενο που θα προγραμματίσουν, είναι ιδιαίτερα ελκυστική. 

Αισθάνονται υπεύθυνοι για την κατασκευή τους και προσπαθούν να 

κατανοήσουν διάφορες προγραμματιστικές δομές, ώστε στη συνέχεια να 

τις εφαρμόσουν για να βελτιώσουν ή να τροποποιήσουν το μοντέλο 

τους. 
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Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά, με 

αποτέλεσμα να ενδιαφέρεται και να αισθάνεται ότι τον αφορά 

περισσότερο (Fagin, 2000).  

Είναι σημαντικότερο τα παιδιά να πραγματοποιούν τη δική τους 

επιστημονική έρευνα, παρά να υλοποιούν προδιαγεγραμμένα πειράματα 

(Κόκκοτας, 2002). Η δημιουργικότητα και η ικανοποίηση συντελούν στη 

διαμόρφωση θετικότερης στάσης απέναντι στο μάθημα του εισαγωγικού 

προγραμματισμού. 

6. Οδηγεί στην απόκτηση επιστημονικής νοοτροπίας. 

Η διδασκαλία του προγραμματισμού με τα Lego Mindstorms προσφέρει 

στους μαθητές την ευκαιρία να ασκηθούν και να κατανοήσουν την 

επιστημονική μέθοδο, τις επιστημονικές διαδικασίες, αλλά και να 

αποκτήσουν τη νοοτροπία που χαρακτηρίζει τους επιστήμονες 

(Κόκκοτας, 2002). Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος από την εκπαιδευτική 

διαδικασία να παρατηρήσει προσεκτικά, να πραγματοποιήσει υποθέσεις, 

να εφαρμόσει τρόπους, να καταλήξει σε συμπεράσματα και να τα 

επαληθεύσει. Με τον τρόπο αυτό συνηθίζει στην επιστημονική 

μεθοδολογία. Πραγματοποιείται κριτική αξιολόγηση της επιστημονικής 

γνώσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται στην τάξη οι κατάλληλες 

συνθήκες για να αναπτυχθούν στο μαθητή χαρακτηριστικά όπως 

επιθυμία για ανακάλυψη, σκεπτικισμός, κριτική συμπεριφορά, 

διορατικότητα, πρωτοτυπία, δημιουργική σκέψη, επιμονή, υπομονή, 

θάρρος, να μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες και να βασίζεται στις δικές 

του δυνάμεις. 

7. Παρέχει δυνατότητα εύκολης ανατροφοδότησης. 

Σημαντικός λόγος που κάνει τα φυσικά μοντέλα ελκυστικά είναι το ότι 

προσφέρουν απτή ανατροφοδότηση (feedback) στους μαθητές για την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων τους (Barnes, 2002). Η 

δυνατότητα αυτή βοηθά τους μαθητές να οδηγούνται σταδιακά σε 

καλύτερες, αποτελεσματικότερες, πληρέστερες και ακριβέστερες λύσεις. 

8. Δεν απαιτούνται γνώσεις σχετικά με το υλικό (hardware) του υπολογιστή 

για να μπορέσουν να συνθέσουν πολύπλοκα λειτουργικά μοντέλα, αλλά 

και προγράμματα. 
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Το πλεονέκτημα αυτό των LEGO Mindstorms kits είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό τόσο για τους μαθητές,  όσο και τους καθηγητές (Barnes, 

2002).  

9. Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διδάξει την ίδια θεωρία και τις ίδιες 

έννοιες όχι μόνο πιο αποτελεσματικά αλλά και σε λιγότερο χρόνο (Fagin, 

2000). 

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι ο καθηγητής έχει στη διάθεσή του 

περισσότερο χρόνο για να παρακολουθήσει την πορεία κάθε μαθητή 

ξεχωριστά και να εντοπίσει τις αδυναμίες, παρανοήσεις, δυσκολίες που 

αυτός αντιμετωπίζει. Επίσης, ο μαθητής εργάζεται με το δικό του ρυθμό 

μάθησης, έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί όσο χρόνο χρειάζεται σε κάποια 

σημεία. Μπορεί κανείς δηλαδή να μιλάει για εξατομικευμένη μάθηση. 

10. Βοηθάει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του σωστού 

σχεδιασμού.  

Οι φυσικοί περιορισμοί του κύκλου κωδικοποίησης και εκσφαλμάτωσης 

οδηγούν τα παιδιά σε καλύτερο, προσεκτικότερο σχεδιασμό της λύσης 

τους προβλήματος (Barnes, 2002). 

11. Επιτρέπει τη διαθεματικότητα (διεπιστημονικότητα). 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του εισαγωγικού προγραμματισμού με τη 

βοήθεια των LEGO, δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή με απλό και 

ευχάριστο τρόπο να έρθει σε επαφή και με θέματα από άλλα 

επιστημονικά πεδία, όπως τη Μηχανική, την Τεχνολογία, τη Ρομποτική, 

τη Φυσική κλπ. Θα μπορούσε λοιπόν να συνδυαστεί η διδασκαλία του 

εισαγωγικού προγραμματισμού με τη διδασκαλία ενός άλλου μαθήματος. 

12. Έρευνες στο διεθνή χώρο δείχνουν πως οι ενεργητικές – βιωματικές 

μέθοδοι, όπως αυτή που περιγράφεται, οδηγούν σε μακρότερη 

διατήρηση της γνώσης (Κόκκοτας, 2002). 

2.3.3 Μειονεκτήματα  
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση των 

LEGO Mindstorms κατά τη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού 

είναι: 

1. Φυσικοί περιορισμοί του υλικού 
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Οι κινήσεις ενός φυσικού μοντέλου δεν είναι πάντα ακριβείς. Αυτό 

οφείλεται τόσο στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το φυσικό 

μοντέλο, όσο και στη δυσκολία προγραμματισμού των κινήσεών του 

(Barnes, 2002). Για παράδειγμα δυο κινητήρες που ελέγχουν δυο 

διαφορετικές ρόδες είναι απίθανο να παράγουν ακριβώς το ίδιο 

αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα το μοντέλο να παρεκκλίνει από μια ευθεία 

πορεία. Ακόμη και ένα λογικά σωστό πρόγραμμα μπορεί να μη φέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως η τριβή. 

2. Χρονικοί περιορισμοί – Χρόνος φόρτωσης του προγράμματος στον 

επεξεργαστή. 

Ο κύκλος που περιλαμβάνει την επεξεργασία – μετάφραση – φόρτωση – 

εκτέλεση του προγράμματος είναι χρονοβόρος. Αν υποθέσουμε ότι η 

ταχύτητα φόρτωσης του προγράμματος είναι 100 bytes/δευτερόλεπτο, ο 

κύκλος αυτός απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι αν τα 

προγράμματα φιλοξενούνταν στον υπολογιστή. Το πρόβλημα θα 

μπορούσε να λυθεί ίσως με τη βοήθεια ενός simulator, ο οποίος θα 

επέτρεπε την εκτέλεση, διόρθωση και επανεκτέλεση του προγράμματος 

σε ικανοποιητικό χρόνο (Barnes, 2002).  

3. Κόστος επένδυσης  

Ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών μονάδων με τα kit της LEGO σημαίνει 

και υψηλό κόστος. 
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3 Υλικό και Λογισμικό σχετικό με τα LEGO 
Mindstorms 

3.1 Τεχνική Περιγραφή των LEGO Mindstorms 
Τα πρώτα προϊόντα της LEGO αποτελούνταν από απλά τουβλάκια, τα 

οποία συναρμολογούσαν τα παιδιά προκειμένου να φτιάξουν σπίτια, 

κάστρα, πύργους, γέφυρες και άλλα. Με τον τρόπο αυτό έρχονταν σε πρώτη 

επαφή με βασικές ιδέες της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής επιστήμης. Στη 

συνέχεια τα kit της LEGO εμπλουτίστηκαν με νέα κομμάτια όπως γρανάζια, 

άξονες, κινητήρες και μπαταρίες, με τη βοήθεια των οποίων τα παιδιά 

φτιάχνουν μηχανικές κατασκευές, για παράδειγμα αυτοκίνητα, φορτηγά, 

γερανούς και τροχούς του λούνα-παρκ. Στο πλαίσιο των κατασκευών αυτών 

τα παιδιά μυούνται σταδιακά στην επιστήμη της μηχανολογίας. Σύμφωνα με 

τα παραπάνω, τα kit πρώτης γενιάς επέτρεπαν στα παιδιά να 

δημιουργήσουν δομές και τα kit δεύτερης γενιάς να φτιάξουν μηχανισμούς. 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν καινούρια kit της LEGO, τα kit τρίτης 

γενιάς, τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά να δημιουργήσουν 

«συμπεριφορές». Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τα τελευταία για να φτιάξουν 

μεγάλη ποικιλία μηχανών που εμφανίζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, 

όπως ένα ρομπότ, ένα μηχάνημα που κινείται αντιδρώντας στις κινήσεις 

ενός ανθρώπου ή ενός άλλου μηχανήματος. Τώρα λοιπόν προσαρμόζοντας 

αισθητήρες στα ηλεκτρονικά τουβλάκια της LEGO τα παιδιά μπορούν να 

μετατρέψουν μια απλή πόρτα σε μια πόρτα που «μιλάει» και «καλωσορίζει» 

αυτόν που την περνάει ή μια πόρτα που μετράει πόσοι περνούν από αυτήν 

κάθε μέρα (Resnick, 1993). 

Η εταιρεία LEGO έχει κυκλοφορήσει στην αγορά ένα καινούριο προϊόν με το 

όνομα LEGO® Mindstorms™ Robotics Invention System (RIS). 

Περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από τουβλάκια, αισθητήρες, κινητήρες και 

άλλα εξαρτήματα, τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να 

σχηματίσει φυσικά μοντέλα. Τα εξαρτήματα αυτά προσαρμόζονται πάνω σε 

ένα τουβλάκι της LEGO μεγαλύτερων διαστάσεων, στο οποίο είναι 

ενσωματωμένος ο επεξεργαστής RCX. Με κατάλληλο προγραμματισμό του 

RCX μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια μεγάλη ποικιλία αυτόνομων ρομπότ 

της LEGO.  

Η δημιουργία του αυτόνομου ρομπότ συνίσταται σε τρία βήματα: 
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1. Κατασκευή του ρομπότ σύμφωνα με τα σχέδια που παρέχει το kit ή 

τη φαντασία του καθενός. 

2. Ανάπτυξη προγράμματος, χρησιμοποιώντας το οπτικό 

προγραμματιστικό περιβάλλον που συνοδεύει το kit ή μια άλλη 

γλώσσα προγραμματισμού. 

3. Φόρτωση του προγράμματος στο ρομπότ, χρησιμοποιώντας τον 

πομπό υπερύθρων (Infrared transmitter). 

4. Εκτέλεση του προγράμματος. 

Για να εκδηλώσει το ρομπότ μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, συνήθως τα 

βήματα 2 έως 4 επαναλαμβάνονται αρκετές φορές (Patterson-McNeill, 

Binkerd, 2001).  

Ο επεξεργαστής RCX 

Σχήμα 3.1.1. Ο επεξεργαστής RCX 

Ο RCX (Robotic Control X) 

είναι ένα από τα πιο πρόσφατα 

προϊόντα της εταιρείας LEGO 

και, όπως προαναφέρθηκε, 

πρόκειται για έναν αυτόνομο 

μικροϋπολογιστή που 

ενσωματώνεται σε ένα τουβλάκι 

της LEGO. Αποτελεί τον 

εγκέφαλο σε οποιαδήποτε 

κατασκευή LEGO, ο οποίος 

μπορεί να προγραμματιστεί 

μέσω ενός υπολογιστή και 

επιτρέπει στην κατασκευή να 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον 

αυτόνομα και ανεξάρτητα από 

τον υπολογιστή. 

Ο επεξεργαστής αυτός διαθέτει 

• τρεις θύρες εισόδου (1, 2, 3),  

• τρεις θύρες εξόδου (A, B, C), 

• μια μικρή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) μιας γραμμής, 

• ένα μικρόφωνο και 

• τέσσερα κουμπιά.  
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Στις θύρες εισόδου συνδέονται αισθητήρες (αφής, φωτός, θερμοκρασίας), 

ενώ στις θύρες εξόδου κινητήρες και λαμπτήρες. Τα κουμπιά αφορούν το 

άνοιγμα – κλείσιμο του RCX, την επιλογή του προγράμματος που θα 

εκτελεστεί και την έναρξη – τερματισμό της εκτέλεσης.  

Λόγω των δυνατοτήτων του RCX να ελέγχει κινητήρες ή φώτα και να 

συγκεντρώνει δεδομένα με τη βοήθεια αισθητήρων, παιδιά και ενήλικες 

μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν κατασκευές που κινούνται, σκέφτονται, 

και αντιδρούν (Portsmore, 1999). 

Στο εσωτερικό του RCX υπάρχει ένας microcontroller Hitachi H8 με 32Κ 

εξωτερική RAM. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει τρεις κινητήρες, τρεις 

αισθητήρες και μια σειριακή θύρα επικοινωνίας υπερύθρων (infrared serial 

communication port). Επίσης στο εσωτερικό του RCX υπάρχει ένα chip 

ROM 16K, στο οποίο είναι αποθηκευμένο ένα πρόγραμμα οδήγησης (driver) 

που εκτελείται μόλις ενεργοποιηθεί ο RCX 

(http://graphics.stanford.edu/~kekoa/rcx/).  

Φορτώνεται ακόμη και ένα πρόγραμμα (firmware) που απαιτεί αποθηκευτικό 

χώρο 16Κ. Τα δύο αυτά προγράμματα – driver και firmware – 

αναλαμβάνουν την μετάφραση και εκτέλεση των προγραμμάτων που 

φορτώνονται στον RCX από το χρήστη για να ελέγξει το ρομπότ 

(http://emhain.wit.ie/~p98ac25/).  

Κατασκευή φυσικού μοντέλου της LEGO 

Ο μαθητής μπορεί να κατασκευάσει το 

ρομπότ ακολουθώντας τις οδηγίες που 

παρέχονται από το kit ή χρησιμοποιώντας 

τη φαντασία του και τις εμπειρίες του.  

Το kit της LEGO περιέχει πάνω από 700 

κομμάτια LEGO, τον RCX, τον πομπό 

υπερύθρων (infrared transmitter), 

αισθητήρες αφής – φωτός, κινητήρες, 

γρανάζια και έναν οδηγό για την 

κατασκευή των μοντέλων με το όνομα 

Constructopedia (http://emhain.wit.ie/~p98ac25/).  

Σχήμα 3.1.2. Το LEGO Mindstorms kit 

 Ο προγραμματισμός του RCX 
Για τον προγραμματισμό του RCX είναι απαραίτητα στον υπολογιστή δύο 
λογισμικά (http://mapageweb.umontreal.ca/cousined/lego/4-RCX/Survey/): 
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Α) Ένα λειτουργικό σύστημα (OS): χωρίς λειτουργικό σύστημα το RCX δεν 

μπορεί να πραγματοποιήσει καμία ενέργεια. 

Β) Ένα σύνολο διαδικασιών επικοινωνίας (βιβλιοθήκες): είναι απαραίτητες 

για τον υπολογιστή μόνο, προκειμένου να μπορέσει να στείλει 

πληροφορίες στον RCX ή να λαμβάνει δεδομένα από αυτόν. Οι 

βιβλιοθήκες αυτές μπορεί να είναι ένα σύνολο αρχείων .exe ή .dll ή .ocx 

(ActiveX). Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να υποστηρίζουν την αποστολή/ 

αποθήκευση/ ανάκτηση πληροφοριών/ προγραμμάτων από και προς τον 

μικροεπεξεργαστή. 

Παρόλο που τα δύο παραπάνω στοιχεία προορίζονται για διαφορετικές 

συσκευές (το λειτουργικό σύστημα για τον RCX, οι βιβλιοθήκες για τον 

υπολογιστή), θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους ώστε να είναι εφικτή η 

επικοινωνία μεταξύ υπολογιστή και RCX 

(http://mapageweb.umontreal.ca/cousined/lego/4-RCX/Survey/).  

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται ο RCX εκτελείται ο κώδικας που είναι 

αποθηκευμένος στη μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM) του RCX. Στη συνέχεια 

πρέπει να φορτωθεί λογισμικό, το οποίο ονομάζεται «firmware». Πρόκειται 

για το λειτουργικό σύστημα του RCX, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση των πόρων του συστήματος και την εκτέλεση των προγραμμάτων 

που θα φορτωθούν. Μόλις φορτωθεί το firmware στο RCX, ο χρήστης 

μπορεί να φορτώσει το πρόγραμμά του. 

Μαζί με το LEGO Mindstorms kit παρέχεται από την εταιρεία και ένα Active-

X αντικείμενο με το όνομα «Spirit.ocx». Αυτό το Active-X αντικείμενο 

λειτουργεί ως interface ανάμεσα στο πρόγραμμα που δημιουργεί ο χρήστης 

και τον RCX. Περιλαμβάνει ένα σύνολο από καθορισμένες διαδικασίες και 

μεταβλητές, οι οποίες υποστηρίζουν την επικοινωνία με τον RCX. Με τη 

βοήθεια λοιπόν του αρχείου αυτού μπορεί κανείς να δημιουργήσει για 

παράδειγμα μια φόρμα στην Access, η οποία περιέχει κουμπιά που 

ελέγχουν την κίνηση του ρομπότ. Επίσης, θεωρητικά μπορεί κανείς να 

προγραμματίσει τον RCX χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γλώσσα 

προγραμματισμού (http://emhain.wit.ie/~p98ac25/).   

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και άλλα περιβάλλοντα για τον 

προγραμματισμό του RCX, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην 

επόμενη ενότητα. 
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Όσον αφορά το λογισμικό που συνοδεύει το προϊόν LEGO® Mindstorms για 

τη δημιουργία των προγραμμάτων, είναι αρκετά απλό γιατί σχεδιάστηκε 

κυρίως για παιδιά, αλλά και ενήλικες που δεν έχουν εμπειρία στον 

προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός στο RIS (Robotic Invention System) 

συνίσταται στη χρήση ενός οπτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος και 

τη ανάπτυξη προγραμμάτων με επιλογή των κατάλληλων εικονιδίων – 

εντολών. Εκτενέστερη περιγραφή του RIS παρουσιάζεται στην ενότητα 

3.3.1. 

Φόρτωση – Εκτέλεση Προγράμματος 

Η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή 

και τον RCX πραγματοποιείται μέσω υπέ-

ρυθρων ακτίνων. Ένα πομπός υπερύθρων 

(IR-transceiver – tower) συνδέεται στη 

σειριακή θύρα του προσωπικού υπολογιστή 

(http://emhain.wit.ie/~p98ac25/). Με τη 

βοήθεια του IR φορτώνονται προγράμματα 

στον RCX. 6KB μνήμης είναι διαθέσιμα για 

την αποθήκευση κάθε προγράμματος που 

φορτώνει ο χρήστης στο RCX (http://graphics.stanford.edu/~kekoa/rcx/).  

Σχήμα 3.1.3. Επικοινωνία μεταξύ
υπολογιστή και RCX μέσω του
υπερύθρων. 

 
 πομπού 

Από τη στιγμή που φορτώνεται το πρόγραμμα στον RCX, το ρομπότ είναι 

έτοιμο να λειτουργήσει αυτόνομα. Η απουσία καλωδίων διευκολύνει την 

ελεύθερη κίνηση του ρομπότ. 

Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να πατήσει το κατάλληλο κουμπί 

στον RCX, ώστε να αρχίσει η εκτέλεση του προγράμματος. Η εκτέλεση 

μπορεί να επαναληφθεί. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να φορτωθούν στον 

υπολογιστή αρκετά προγράμματα και κάθε φορά να ενεργοποιείται και να 

εκτελείται αυτό που επιθυμεί ο χρήστης. 

3.2 Το Λειτουργικό Σύστημα – Firmware του RCX  
Σε προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε σε ένα ειδικό λογισμικό που 

φορτώνεται στον RCX, με το όνομα firmware. Το λογισμικό αυτό λειτουργεί 

ως λειτουργικό σύστημα στον επεξεργαστή. Λαμβάνει τα προγράμματα από 

τον πομπό υπερύθρων και ανταποκρίνεται στα κουμπιά που υπάρχουν 

πάνω στο RCX και χρησιμοποιεί ο χρήστης για να ορίσει την εκκίνηση ή τον 

τερματισμό της εκτέλεσης του προγράμματος. Διευκολύνει την επικοινωνία 
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με τους κινητήρες και τους αισθητήρες (robot I/O), υποστηρίζει τους 

βασικούς τύπους δεδομένων και πράξεων (e.g., a math library), υποστηρίζει 

εργαλεία για να είναι εφικτή η αλληλεπίδραση με το ρομπότ.  

Το firmware που παρέχει η εταιρεία LEGO είναι το Firmware version 3.28. 

Υπάρχουν όμως ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες firmware αυτό δεν είναι 

αρκετό, γιατί απαιτείται μεγαλύτερος έλεγχος του RCX, όπως για 

παράδειγμα χρήση περισσότερων μεταβλητών. Για να αντιμετωπιστούν 

τέτοιες καταστάσεις έχουν δημιουργηθεί δυο εναλλακτικά λειτουργικά 

συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον Lego Mindstorms RCX 

Controller, τα legOS, leJOS και PbFORTH.  

BrickOS (legOS) [http://www.noga.de/legOS/] 

Το legOS δημιουργήθηκε από τον Markus L. Noga τον Οκτώβριο του 1998. 

Ύστερα από αίτημα της εταιρείας LEGO, μετονομάστηκε σε BrickOS. 

Πρόκειται για ένα open-source embedded λειτουργικό σύστημα για τα LEGO 

Mindstorms. Προσφέρει καλή απόδοση και μεγάλη ευελιξία. Η πιο 

πρόσφατη έκδοση είναι η 0.2.0, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Δυναμική φόρτωση των προγραμμάτων και των modules  

• Πλήρης IR packet δικτύωση  

• Πολυεπεξεργασία  

• Δυναμική διαχείριση μνήμης 

• Οδηγούς για όλα τα υποσυστήματα RCX 

• Ταχύτητα 16 MHz (native mode speed) 

• Πρόσβαση σε 32k RAM 

Το legOS υποστηρίζεται από τις περισσότερες πλατφόρμες Linux και 

Windows. Για να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει στο legOS προγράμματα 

για τα Mindstorms, χρειάζεται έναν μεταγλωττιστή C/ C++. 

Τα PbFORTH και leJOS περιγράφονται αναλυτικότερα σε επόμενες 

ενότητες (3.3.13.2 και 3.3.11 αντίστοιχα). 

3.3 Γλώσσες & Περιβάλλοντα Προγραμματισμού του 
RCX 

Η ίδια η εταιρεία LEGO παρέχει το προϊόν της με δύο τύπους εργαλείων, ένα 

απλό και ένα πιο σύνθετο με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε γνώσεις 

προγραμματισμού. 
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Η μεγάλη όμως απήχηση που έχουν τα LEGO Mindstorms στην αγορά, η 

ολοένα αυξανόμενη χρήση τους και η ανάγκη  για προγραμματισμό με 

γνωστές γλώσσες προγραμματισμού, οδήγησε προγραμματιστές και 

ερευνητές στην ανάπτυξη νέων εργαλείων προγραμματισμού του RCX.  

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί αρκετές γλώσσες και περιβάλλοντα 

προγραμματισμού των LEGO Mindstroms, τα οποία ποικίλλουν σε δυσκολία 

και λειτουργικότητα. Κάποια από τα αυτά αποτελούν εμπορικά προϊόντα, 

ενώ κάποια άλλα έχουν αναπτυχθεί από ερασιτέχνες προγραμματιστές. Τα 

περισσότερα μπορεί κανείς να τα βρει ελεύθερα στο Internet. 

Αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου αυτού είναι οι γλώσσες 

προγραμματισμού: RCX Code (SDK), ROBOLAB, Visual Basic, C++, NQC 

(RcxCC, BricxCC, NQCedit), Smalltalk (Bot-Kit), Logo, TclRCX, Brick 

Programmer, Java (TinyVM, leJOS). Επιχειρείται μια σύντομη παρουσίασή 

τους επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

την καταλληλότητα των προϊόντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εξετάζονται 

στοιχεία όπως η λειτουργικότητα, η ευκολία χρήσης, η φιλικότητα του 

περιβάλλοντος και οι απαιτήσεις σε προγραμματιστικές ικανότητες. 

Έρευνα σχετική με τα Περιβάλλοντα Προγραμματισμού του RCX 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι υπάρχει μια ομάδα εργασίας με το όνομα 

«The Programming and Alternative Learning Group» 

(http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/) που αποτελείται από φοιτητές του 

University of Maine (Department of Computer Science) και έχει ως 

αντικείμενο μελέτης τις γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται 

στη ρομποτική. Επικεντρώνουν τη προσοχή τους όχι στα ίδια τα 

προγραμματιζόμενα ρομπότ, αλλά στην ανάλυση των γλωσσών που μπορεί 

κανείς να χρησιμοποιήσει για να τα προγραμματίσει. Επίσης εξετάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό τα ρομπότ να χρησιμοποιηθούν στη 

διδασκαλία.  

Ο απώτερος στόχος της ερευνητικής αυτής ομάδας είναι να αναπτύξει ένα 

interface για τα LEGO Mindstorms για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το 

περιβάλλον αυτό πρέπει να είναι ενδιαφέρον, ελκυστικό, εύκολο και φιλικό 

προς το χρήστη και να εκμεταλλεύεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό 

τις δυνατότητες του επεξεργαστή. Το πρώτο βήμα για την επίτευξη του 

στόχου αυτού είναι η αξιολόγηση των προγραμματιστικών περιβαλλόντων 

που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.  
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Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση αυτή είναι η 

μελέτη περίπτωσης, δηλαδή ανάλυση ενός προβλήματος και των λύσεών 

του σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Οι μελέτες δείχνουν την 

καταλληλότητα των διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού για την επίλυση 

διαφορετικών προβλημάτων και οδηγούν στη σύνταξη λίστας με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε γλώσσας. 

Οι γλώσσες που τώρα βρίσκονται υπό μελέτη είναι: 

• Robotics Invention System 

• RoboLab  

• Not Quite C  

• Yellow Brick Logo  

Τα προβλήματα στα οποία αναφέρονται οι μελέτες αυτές σχετίζονται με το 

σχεδιασμό της κίνησης ενός ρομπότ μέσα από τα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα που μελετούν. 

3.3.1 Official Software Development Kit (RCX Code) 
Το προγραμματιστικό περιβάλλον που συνοδεύει το προϊόν MindStorms της 

Lego είναι το Robot Invention System (RIS). Για τη δημιουργία των 

προγραμμάτων χρησιμοποιείται ο κώδικας RCX, ο οποίος στηρίζεται στη 

γραφική αναπαράσταση των εντολών (κάθε εντολή αντιπροσωπεύεται από 

ένα «τουβλάκι» (block) στην οθόνη). Μπορεί κανείς να συνθέσει ένα 

πρόγραμμα τοποθετώντας τα κατάλληλα blocks στη σωστή σειρά. 

Υποστηρίζει τέσσερις ομάδες εντολών: α) εντολές που σχετίζονται με τον 

έλεγχο των εξόδων, β) εντολές που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

αισθητήρων, γ) ελεγκτές στοίβας και δ) εντολές για την ομαδοποίηση 

εντολών κάτω από το ίδιο όνομα. 

Στην εικόνα 3.3.1 φαίνεται το user interface του συγκεκριμένου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος. 
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Σχήμα 3.3.1. Το User Interface του SDK 

Το SDK είναι αρκετά φιλικό προς το χρήστη και απλό για όλες τις ηλικίες. 

Έχει σχεδιαστεί για παιδιά, γι’ αυτό και απαιτεί μόνο στοιχειώδη εξοικείωση 

με τον υπολογιστή και δεν προϋποθέτει γνώση των αρχών του 

προγραμματισμού ή κάποιας γλώσσας προγραμματισμού (Κασκάλης et al., 

2001).  

Πρόκειται για ένα γραφικό περιβάλλον που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι, 

γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τα μικρά παιδιά. Όσον 

αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, το περιβάλλον αυτό παρέχει τα 

απαραίτητα εργαλεία για να πειραματιστεί κανείς και να δημιουργήσει απλά 

προγράμματα. Το SDK είναι κατάλληλο για να έρθει κανείς σε επαφή για 

πρώτη φορά με τον προγραμματισμό. 

Χαρακτηρίζεται όμως από περιορισμένη λειτουργικότητα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία απλών μόνο προγραμμάτων. Κατά την 

υλοποίηση πολύπλοκων προγραμμάτων είναι πιθανό να συναντήσει κανείς 

περιορισμούς.  

Βασικό μειονέκτημα του SDK είναι ότι δεν μπορεί να παρέχει πλήρη έλεγχο 

του ρομπότ, λόγω αδυναμίας να υποστηρίξει τη χρήση μεταβλητών και 

υπορουτινών. Επίσης, η ανάπτυξη πολύπλοκων προγραμμάτων 

συνεπάγεται και τη δημιουργία πολύπλοκων σχημάτων, τα οποία δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Κασκάλης et 

al., 2001).  
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3.3.2 ROBOLAB 
(http://www.pitsco-legodacta.com/Products/robolab.htm) 

Το φθινόπωρο του 1998 η LEGO κυκλοφόρησε δύο διαφορετικά πακέτα 

προϊόντων για να συνοδεύσει το RCX. Το πρώτο με την ονομασία 

«MINDSTORMS» απευθύνεται σε παιδιά άνω των 12 ετών και διατίθεται σε 

καταστήματα παιχνιδιών. Το δεύτερο με την ονομασία «σύστημα 

ROBOLAB» απευθύνεται στον τομέα της εκπαίδευσης και δημιουργήθηκε 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των δασκάλων και των μαθητών. 

Με σκοπό να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας για 

λογισμικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μαθητές διαφόρων 

ηλικιών και προγραμματιστικών ικανοτήτων, δημιουργήθηκε το ROBOLAB. 

Σχήμα 3.3.2. Pilot-Level 2 — Το πράσινο φως συμβο
έναρξη του προγράμματος. Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα
κινητήρας στην έξοδο A του RCX κινείται προς τα πίσω
λαμπτήρας στην έξοδο C φωτίζεται. Ο λαμπτήρας και ο κινητήρ
βρίσκονται στην κατάσταση αυτή μέχρι να πιεστεί ο αισθητήρας
που βρίσκεται στην είσοδο 1. Το κόκκινο φως συμβολίζει το 
προγράμματος. 

λίζει την 
, ο 

 και ο 
ας θα 
 αφής 

τέλος του 

Το προγραμματιστικό αυτό περιβάλλον είναι το αποτέλεσμα της 

συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Tufts University, LEGO Dacta (το 

τμήμα LEGO που ασχολείται με εκπαιδευτικό υλικό) και National Instuments 

(κατασκευαστές του λογισμικού LabVIEW) (Patterson-McNeill, Binkerd, 

2001). 

Πρόκειται για ένα γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού που βασίστηκε 

στο LabView, είναι κατάλληλο για PC και MAC και διαθέτει αρκετά επίπεδα 

που απαιτούν διαφορετικό βαθμό προγραμματιστικών ικανοτήτων.  

Οι προγραμματιστικές ικανότητες του περιβάλλοντος διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μαθητών 
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διαφόρων επιπέδων. Και στα δύο τμήματα χρησιμοποιούνται εικονίδια για 

την αναπαράσταση εντολών και δομών. 

Το πρώτο και βασικό τμήμα ονομάζεται Pilot και φαίνεται στο Σχήμα 3.3.2. 

Περιλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά το πλήθος και τη σειρά των 

εικονιδίων που χρησιμοποιεί ο μαθητής, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία 

της προσπάθειας. Είναι κατάλληλο για μικρές ηλικίες, γιατί επιτρέπει τη 

σύνταξη προγραμμάτων εύκολα και γρήγορα. Απαιτεί λίγο διάβασμα και 

χρησιμοποιεί εικονίδια όπως φώτα, βέλη και ρολόγια, τα οποία μπορούν να 

βοηθήσουν του μαθητές κατά τη χρήση του λογισμικού.  

Ο προγραμματισμός στο τμήμα Pilot περιλαμβάνει κυρίως την επιλογή από 

pull-down μενού (Σχήμα 3.3.3) ώστε να σχηματιστεί ένα απλό πρόγραμμα 

σε ακολουθιακή (γραμμική) μορφή.  

Σχήμα 3.3.3. Pull-down μενού επιλογών— 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το είδος της 
εξόδου για τις θύρες A, B, και C από ένα pull-
down μενού. Οι επιλογές είναι: κίνηση του 
κινητήρα προς τα πίσω, κίνηση του κινητήρα 
μπροστά, φωτισμός ενός λαμπτήρα και τίποτα.

Υπάρχουν 4 προγραμματιστικά επίπεδα στο τμήμα Pilot, που αυξάνουν 

σταδιακά το βαθμό δυσκολίας μεταβαίνοντας από τα απλά προγράμματα σε 

πιο σύνθετα με περισσότερες επιλογές για τους αισθητήρες και 

περισσότερες παραμέτρους. Στο υψηλότερο επίπεδο του Pilot (Σχήμα 3.3.4) 

οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν προγράμματα που υλοποιούνται σε 2 ή 

περισσότερα βήματα 

ανάλογα με τις ανάγκες 

του προγράμματος. 

Παρά το γεγονός ότι το 

λογισμικό ROBOLAB 

συνοδεύεται από ένα 

λεπτομερές εγχειρίδιο, το 

τμήμα Pilot επιτρέπει 

στους πρώτους χρήστες 

να δημιουργήσουν 

προγράμματα γρήγορα 

και να προχωρήσουν 

βαθμιαία στον πιο 

περίπλοκο 

Σχήμα 3.3.4. Pilot-Level 4 – Βήμα 1 από 2 — Στην αρχή του 
προγράμματος ενεργοποιείται ο κινητήρας της θύρας Α προς τα 
πίσω, φωτίζεται ο λαμπτήρας στη θύρα B και ενεργοποιείται ο 
κινητήρας στη θύρα C μπροστά. Οι τρεις αυτοί έξοδοι θα 
παραμείνουν στην κατάσταση αυτή μέχρι να πιεστεί ο 
αισθητήρας αφής στη θύρα εισόδου 1. Μετά από τις ενέργειες 
αυτές συνεχίζεται η εκτέλεση του 2ου βήματος του 
προγράμματος. 
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προγραμματισμό. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα παιδιά, οι δάσκαλοι έχουν 

διαπιστώσει ότι αυτά μπορούν να προχωρήσουν μέσω των 4 επιπέδων στο 

Pilot  με πολύ λίγη καθοδήγηση. 

Το τμήμα Pilot δεν επιτρέπει στους χρήστες να εκμεταλλευτούν πλήρως τις 

δυνατότητες του RCX, απλά παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί 

κανείς να παρατηρήσει τη σύνδεση μεταξύ του προγραμματισμού και των 

ενεργειών που εκτελούνται από το RCX. Οι δυνατότητες αυτές είναι αρκετές 

για δασκάλους και παιδιά του δημοτικού σχολείου, που δε φτάνουν ποτέ σε 

υψηλότερο επίπεδο προγραμματισμού. Από την άλλη πλευρά, οι πιο 

έμπειροι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Pilot για να 

εξετάσουν τις δημιουργίες ή τις προγραμματιστικές ιδέες τους γρήγορα και 

εύκολα.  

Το δεύτερο και πιο προχωρημένο τμήμα ονομάζεται Inventor και 

δημιουργήθηκε για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες χρηστών μεγαλύτερων 

τάξεων, με περισσότερες προγραμματιστικές ικανότητες. Το περιβάλλον στο 

τμήμα αυτό είναι και πάλι γραφικό, αλλά προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία 

στον χρήστη. Υπάρχουν επίσης 4 επίπεδα ανάλογα με την πολυπλοκότητα. 

Στο τμήμα Inventor 

(Σχήμα 3.3.5) οι 

εντολές που 

διαμορφώνουν ένα 

πρόγραμμα 

επιλέγονται από την 

παλέτα λειτουργιών. 

Αυτό δίνει στους 

προγραμματιστές 

απεριόριστο πλήθος 

επιλογών, καθώς 

επίσης και υψηλό 

επίπεδο ευθύνης για 

την επιτυχία του 

προγράμματος. 

Το τμήμα Inventor 

παρέχει υψηλότερου 

επιπέδου δομές 

Σχήμα 3.3.5. Inventor-Level 1 — Υπάρχουν ομοιότητες
επίπεδο Pilot , όπως ο συμβολισμός της εκκίνησης 
τερματισμού του προγράμματος. Η επιλογή των εξόδω
εισόδων γίνεται με τη βοήθεια εικονιδίων με σχήμα 
πρόγραμμα που φαίνεται στο σχήμα, καθοδηγεί ένα 
ακολουθεί μια μαύρη γραμμή, στρέφοντάς το ανάλογα με
που επιστρέφει ένας αισθητήρας φωτός. 

 με το 
και του 
ν και 

ρόμβου. Το 
αυτοκίνητο να 

 τις τιμές 
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προγραμματισμού όπως βρόχους, μεταβλητές, δομές επιλογών, πολλαπλές 

επιλογές και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν υπορουτίνες. Για το λόγο 

αυτό οι προγραμματιστές μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις ικανότητες 

του RCX.  

Όσον αφορά τη μετάβαση από το τμήμα Pilot στο τμήμα Inventor, 

προϋποθέτει ο χρήστης να κατανοήσει τη λογική με την οποία πρέπει να 

επιλέγει τις εντολές-εικονίδια και να τις συνδέει μεταξύ τους ώστε να 

συνθέσει ένα πρόγραμμα. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση με το official SDK, το ROBOLAB δε θυμίζει 

παιχνίδι, είναι δυσκολότερο στη χρήση του, αλλά επιτρέπει την επίλυση 

πολύπλοκων προβλημάτων (Κασκάλης et al., 2001). Επίσης σημαντικό 

πλεονέκτημά του είναι ότι χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μάθησης σύμφωνα με 

το οποίο το πλήθος των διαθέσιμων εντολών εξαρτάται από το επίπεδο στο 

οποίο έχει φτάσει ο χρήστης (http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/).  

3.3.3 Visual Basic 
Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που συνοδεύουν το προϊόν της LEGO, 

όπως προαναφέρθηκε, είναι απλά και φιλικά γιατί απευθύνονται σε παιδιά 

και ενήλικες που δεν έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό. Για να 

καλυφθούν οι ανάγκες χρηστών που ήδη γνωρίζουν κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού και επιθυμούν να αναπτύξουν προγράμματα που 

εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες του RCX, προτείνονται λύσεις 

όπως η συγκεκριμένη (Κασκάλης et al., 2001).  

Σχήμα 3.3.6. Φόρμα στη Visual Basic που επιτρέπει τη 
φόρτωση προγράμματος στο RCX.
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Στην περίπτωση αυτή ο προγραμματισμός του RCX στηρίζεται στη χρήση 

αντικειμένων Active-X, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη προγραμμάτων 

υψηλού επιπέδου με τη βοήθεια εμπορικών περιβαλλόντων 

προγραμματισμού.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, μαζί με το LEGO 

Mindstorms kit παρέχεται από την εταιρεία και ένα Active-X αντικείμενο με το 

όνομα «Spirit.ocx», το οποίο επιτρέπει τον προγραμματισμό του RCX 

χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Στη χρήση του 

αντικειμένου αυτού βασίζεται και η λύση που προτείνεται στη συγκεκριμένη 

παράγραφο. 

Ο προγραμματισμός του RCX με τη Visual Basic παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Επιτρέπει την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, 

εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του υλικού, προσφέρει 

αποτελεσματικά εργαλεία ανίχνευσης λαθών και εκσφαλμάτωσης.  

Σημαντικό μειονέκτημα είναι το ότι προϋποθέτει τη γνώση βασικών αρχών 

προγραμματισμού και εξοικείωση με τους συντακτικούς κανόνες της Basic. 

Επίσης, απαιτεί την εγκατάσταση ενός εμπορικού περιβάλλοντος 

προγραμματισμού, MS Visual Basic, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον 

κόστος (Κασκάλης et al., 2001).  

3.3.4 C ++ 
Όπως και στην περίπτωση της Visual Basic, χρησιμοποιείται το Active X 

αντικείμενο για να μπορεί κανείς να προγραμματίσει ένα ρομπότ σε γλώσσα 

C++. Το Spirit.ocx εμφανίζεται ως κλάση με το όνομα Cspirit. Η κλάση αυτή 

μπορεί να ενσωματωθεί στο κυρίως πρόγραμμα, παρέχοντας συστατικά 

ελέγχου του RCX (Κασκάλης et al., 2001).  

Και στην περίπτωση της C++ είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός 

εμπορικού περιβάλλοντος προγραμματισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

το κόστος της λύσης. 

3.3.5 Smalltalk (Bot-Kit) 
Το προϊόν Bot-Kit είναι ένα σύστημα που επιτρέπει τον προγραμματισμό 

των LEGO  ρομπότ και δημιουργήθηκε από το συνδυασμό του Spirit.ocx και 

της γλώσσας προγραμματισμού Dolphin Smalltalk. Για να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το Bot-Kit πρέπει να εγκατασταθούν στον υπολογιστή τόσο 
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η γλώσσα Dolphin Smalltalk, όσο και το προϊόν της LEGO (http://www.object-

arts.com/Bower/Bot-Kit/). 

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Bot-Kit και οδηγίες για τον 

προγραμματισμό διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο (στη διεύθυνση 

http://www.object-arts.com/Bower/Bot-Kit/Bot-Kit.htm). Η γλώσσα 

προγραμματισμού Dolphin Smalltalk διατίθεται στο Object Arts website 

(www.object-arts.com). 

Σχήμα 3.3.7. Κώδικας Bot-Kit σε φυλλομετρητή Dolphin Smalltalk 

Η μόνη διαφορά που παρουσιάζει το συγκεκριμένο περιβάλλον αφορά τη 

γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί. 

Η Dolphin Smalltalk είναι μια οικονομική αλλά πλήρως ανεπτυγμένη έκδοση 

της γλώσσας Smalltalk για Microsoft Windows και NT. Η γλώσσα 

προγραμματισμού Smalltalk δημιουργήθηκε στο Xerox Palo Alto Research 

Centre στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και αρχές του '80. Πρόκειται για μια 

αντικειμενοστραφή γλώσσα που υποστηρίζει υψηλό βαθμό 

αλληλεπίδρασης. Η λειτουργικότητα και η αλληλεπίδραση που χαρακτηρίζει 

το σύστημα, το καθιστά κατάλληλο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού 

(http://www.object-arts.com/Bower/Bot-Kit/). 

Το περιβάλλον Bot-Kit παρέχει δυνατότητα ελέγχου του ρομπότ σε δύο 

καταστάσεις– μορφές, την Immediate και την Retained. Στην Immediate 

κατάσταση ο υπολογιστής ελέγχει απευθείας το ρομπότ στέλνοντας σήματα 

μέσω του πομπού υπερύθρων και λαμβάνοντας πληροφορίες από το 
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ρομπότ μέσω των αισθητήρων του. Μπορεί κανείς να κατευθύνει το ρομπότ 

ώστε να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες πληκτρολογώντας 

κατευθείαν εντολές ή γράφοντας ένα πρόγραμμα σε Smalltalk. Σε Retained 

κατάσταση ένα πρόγραμμα σε Smalltalk φορτώνεται στον RCX, με 

αποτέλεσμα το ρομπότ να λειτουργεί αυτόνομα, ανεξάρτητα από τον 

υπολογιστή (http://www.object-arts.com/Bower/Bot-Kit/). 

3.3.6 Logo (BrainStorm) 
Το προγραμματιστικό περιβάλλον BrainStorm ενσωματώνει μια έκδοση της 

Logo κατάλληλη για τον έλεγχο των MINDSTORMS ρομπότ. Αναπτύχθηκε 

από τον  Richard Maynard και στηρίζεται στη χρήση του αντικειμένου 

Spirit.ocx. Δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου εμπορικού 

προγραμματιστικού εργαλείου. Πρόκειται για ένα απλό και ενδιαφέρον 

περιβάλλον. Επειδή ακριβώς ενσωματώνει τη γλώσσα προγραμματισμού 

Logo, η οποία έχει ήδη περιληφθεί σε προγράμματα σπουδών πολλών 

σχολείων, κρίνεται κατάλληλο για μικρές ηλικίες και για τη διδασκαλία 

εισαγωγικού προγραμματισμού (Κασκάλης et al., 2001).  

3.3.7 Not Quite C (NQC) 
Η Not Quite C αναπτύχθηκε από τον David Baum και διατίθεται ελεύθερα 

στο Διαδίκτυο για Windows, Unix και MacOS (http://www.oreillynet.com/ 

pub/a/network/2000/02/25/mindstorms/NQC.html). 

Είναι μια απλή γλώσσα προγραμματισμού με σύνταξη που μοιάζει με τη C, 

στηρίζεται στο firmware που συνοδεύει το Robotics Invention System και δεν 

χρησιμοποιεί το αντικείμενο Spirit.ocx. Δεν συνιστάται για την εκμάθηση 

προγραμματισμού από αρχάριους. Αντίθετα αποτελεί καλή λύση για κάποιον 

που ξέρει να προγραμματίζει σε C (http://www.baumfamily.org/nqc/). 

Υποστηρίζει τη χρήση μεταβλητών, μετρητών, πινάκων και υπορουτινών, 

γεγονός που την καθιστά ισχυρό προγραμματιστικό εργαλείο.  

Αρχικά η NQC σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε γραμμή εντολών 

(command-line). Αργότερα αρκετοί χρήστες δημιούργησαν Integrated 

Development Environments (IDEs) που την υποστηρίζουν, με σκοπό να 

παρέχουν ένα πιο φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον για τον 

προγραμματισμό σε NQC. Ανέπτυξαν εύχρηστα γραφικά περιβάλλοντα που 

ενσωματώνουν το μεταγλωττιστή της NQC και είναι εμπλουτισμένα με 
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επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως απομακρυσμένο έλεγχο του RCX, τονισμός 

της σύνταξης κα. (Κασκάλης et al., 2001). 

Τέτοια προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι το RCX Command Center 

(RCXCC), το WinNQC, NQCedit, Bricx Command Center και το Visual NQC 

2001, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται σύντομα στις επόμενες 

παραγράφους. 

3.3.7.1 RCX Command Center (RCXCC)  
(http://www.cs.uu.nl/people/markov/lego/rcxcc/index.html) 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για Windows (95, 98, NT) που δημιουργήθηκε 

από τον Mark Overmars και υποστηρίζει τον προγραμματισμό με τα Lego 

MindStorms. Παρέχει ένα υψηλού επιπέδου interface για τον 

προγραμματισμό του RCX. Βασίζεται στη χρήση της γλώσσας Not Quite C 

και του compiler που έχει γραφτεί από τον Dave Baum και της βιβλιοθήκης 

Spirit.ocx. Είναι ένας εύκολος τρόπος να προγραμματίσει κανείς τον RCX. 

Το RCXCC είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού (Σχήμα 

3.3.8). Ενσωματώνει συντάκτη κώδικα (syntax editor), μεταγλωττιστή και 

Σχήμα 3.3.8. Η χρήση διαφορετικών χρωμάτων για να τονιστούν τα στοιχεία του 

προγράμματος, καθιστούν το πρόγραμμα ευανάγνωστο. 
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άλλα εργαλεία, όπως παράθυρο για να ελέγχει άμεσα το ρομπότ, παράθυρο 

που παρακολουθεί το ρομπότ, παράθυρο διαγνωστικών, παράθυρο για να 

παίζει το RCX μουσική (Σχήμα 3.3.9) κα. Η καινούρια έκδοση διαθέτει και 

μια πλήρη on-line τεκμηρίωση τόσο του λογισμικού όσο και της γλώσσας 

NQC.  

Η τελευταία έκδοση του 

RcxCC είναι η 3.1 η οποία 

χρησιμοποιεί την NQC 2.1r1 

(Μάρτιος 6, 2000). Επειδή η 

NQC 2.0 δεν είναι συμβατή με 

προηγούμενες εκδόσεις της, 

το RcxCC 3.1 υποστηρίζει τη 

μετάφραση προγραμμάτων 

από NQC 1.x σε NQC 2.0 

files, και αντίστροφα. 

Σχήμα 3.3.9. Παράθυρο για την παραγωγή 
μουσικής από το RCX 

3.3.7.2 NQCedit 
(http://hem.passagen.se/mickee/nqcedit/) 

Το περιβάλλον NQCEdit επιτρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες της 

NQC και ενσωματώνει ένα απλό και εύκολο στη χρήση συντάκτη. 

Σχήμα 3.3.10. Το User Interface του NQCedit 
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Για να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον NQCedit, αρκεί να 

εγκαταστήσει την NQC και το NQCedit.exe, η τελευταία έκδοση του οποίου 

είναι η 1.75 και διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://hem.passagen.se/mickee/nqcedit/. 

Στο Σχήμα 3.3.10 φαίνεται το User Interface του περιβάλλοντος NQCedit. 

3.3.7.3 Bricx Command Center 3.3 

Το λογισμικό Bricx Command Center (BricxCC) είναι ένα πρόγραμμα για 

Windows (95, 98, ME, NT, W2K, XP) και αποτελεί ένα ενοποιημένο 

περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development environment -IDE) για τον 

προγραμματισμό όλων των εκδόσεων των προγραμματιζόμενων RCX, 

Scout, Cybermaster και Spybot. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού 

Not Quite C 

(NQC) και 

υποστηρίζει τον 

προγραμματισμό 

του RCX brick 

χρησιμοποιώντας 

το brickOS 

firmware. Η πιο 

πρόσφατη έκδοση 

του BricxCC είναι 

η 3.3 η οποία 

χρησιμοποιεί την έκδοση 2.3r1 της NQC ή μεταγενέστερη. Πιο συγκεκριμένα 

για να υποστηριχθεί η θύρα USB χρειάζεται έκδοση της NQC 2.4r1 ή 

μεταγενέστερη (http://members.aol.com/johnbinder/bricxcc.htm).   

Σχήμα 3.3.11. Το User Interface του BricxCC 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί το αρχείο 

Spirit.ocx στον υπολογιστή για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το 

BricxCC. 

3.3.8 YellowBrick Logo 
Πρόκειται για μια έκδοση της Logo που δημιουργήθηκε στο Media Lab του 

MIT. Βασίζεται στη συγγραφή κειμένου και διατίθεται μόνο σε 

εκπαιδευτικούς και ερευνητές (http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/).  
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3.3.9 TclRCX  
Το TclRCX είναι ένα γραφικό προγραμματιστικό περιβάλλον που βασίζεται 

στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Tcl και χρησιμοποιείται στα 

λειτουργικά συστήματα Unix, MacOS και Windows 

(http://www.demailly.com/tcl/rcx/). 

3.3.10 Gordon's Brick Programmer 
Πρόκειται για ένα γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού, που απευθύνεται 

περισσότερο σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλοκα προγράμματα, χωρίς να χρειάζεται 

να χειριστούν σύνθετα γραφικά (Κασκάλης et al., 2001).  

Σχήμα 3.3.12. Το User Interface του Gordon's Brick Programmer 

Το περιβάλλον Gordon's Brick Programmer (Σχήμα 3.2.12) αποτελεί ένα 

συνδυασμό ανάμεσα στο απλό γραφικό περιβάλλον που παρέχει η εταιρεία 

LEGO με το προϊόν MindStorms και στο είδος του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες. Παρέχει γενικότερη 

πρόσβαση στις μεταβλητές που είναι αποθηκευμένες μέσα στο RCX, από 

ότι επιτρέπουν οι μετρητές του συστήματος MindStorms 

(http://www.umbra.demon.co.uk/gbp.html).  

Η εφαρμογή Gordon's Brick Programmer μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 

λειτουργικά συστήματα Windows NT 4.0, Windows 95 και Windows 98. Για 
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να μπορέσει το να επικοινωνήσει με το RCX, προϋποθέτει την εγκατάσταση 

του λογισμικού του LEGO Mindstorms kit. Χρησιμοποιεί το «spirit.ocx» για 

να επιτευχθεί η επικοινωνία με το RCX. Η τελευταία έκδοση του 

περιβάλλοντος είναι η 1.4.6 (Ιανουάριος 2001) 

(http://www.umbra.demon.co.uk/gbp.html).  

3.3.11 Programmable Brick FORTH (pbFORTH) 
Δημιουργήθηκε από τον Ralph Hempel (Patterson-McNeill, Binkerd, 2001).  

Βασική διαφορά του συγκεκριμένου περιβάλλοντος από τα υπόλοιπα είναι η 

ανάγκη για αντικατάσταση του firmware στον RCX. Η pbForth έχει 

σχεδιαστεί για τον 

προγραμματισμό του RCX 

των LEGO Mindstorms 

χρησιμοποιώντας τη 

γλώσσα Forth. Ο 

προγραμματισμός είναι 

αρκετά χαμηλού επιπέδου 

και δεν χρησιμοποιούνται 

καθόλου γραφικά. 

Το προγραμματιστικό 

αυτό περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για παιδιά, αλλά για έμπειρους 

προγραμματιστές (http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/).  

Σχήμα 3.3.13. Το User Interface του PbFORTH

Οι διαφορές που παρουσιάζει το εναλλακτικό αυτό firmware για τον RCX 

είναι ότι:  

 Η μετάφραση του προγράμματος γίνεται στον RCX, γεγονός που έχει 

ως αποτέλεσμα να είναι το περιβάλλον ανεξάρτητο από πλατφόρμες. 

 Το pbForth firmware χρησιμοποιεί μόνο 10K από τα 28K που είναι 

διαθέσιμα στη μνήμη του RCX. Τα υπόλοιπα 18K μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τα προγράμματα των χρηστών. 

 Μπορεί κανείς να στείλει απευθείας εντολές στο ρομπότ. Υπάρχει 

υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης κατά την ανάπτυξη του 

προγράμματος. 

3.3.12  BrickCommand 2  
(http://www.geocities.com/Area51/Nebula/8488/lego.html) 
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Το BrickCommand είναι ένα προγραμματιστικό εργαλείο που προσφέρει 

ικανοποιητικό έλεγχο του RCX. Έχει δημιουργηθεί από ερασιτέχνη 

προγραμματιστή για να καλύψει τις ατομικές του ανάγκες και διατίθεται 

δωρεάν στο Internet. 

Για να μπορέσει κανείς να 

χρησιμοποιήσει το 

BrickCommand πρέπει να 

εγκαταστήσει προηγουμένως το 

official SDK. 

Στο Σχήμα 3.3.14 φαίνεται το 

User Interface του 

BrickCommand. Ο τρόπος με 

τον οποίο εισάγονται οι εντολές 

στο πρόγραμμα μοιάζει πολύ με 

το official SDK, με τη διαφορά ότι διαθέτει επιπλέον BrickCommand – 

εντολές για την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του RCX. 

Σχήμα 3.3.14. Το User Interface του BrickCommand 

Επίσης διαθέτει παράθυρο όπου μπορεί ο χρήστης να ελέγξει τη λειτουργία 

των αισθητήρων και των κινητήρων σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ακόμη 

παράθυρο μέσα από το οποίο έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να στείλει 

κατευθείαν εντολές στο 

RCX και να λάβει 

πληροφορίες από αυτό. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι 

και το γεγονός ότι 

προσφέρει δυνατότητα 

καθοδήγησης του ρομπότ 

με τη βοήθεια του 

πληκτρολογίου (Σχήμα 

3.3.15). 
Σχήμα 3.3.15. Παράθυρο καθοδήγησης του ρομπό
το πληκτρολόγιο 

τ από 

3.3.13  JAVA  
Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί προγραμματιστικά περιβάλλοντα που 

επιτρέπουν τη δημιουργία προγραμμάτων σε γλώσσα JAVA για τον έλεγχο 

του RCX των Lego Mindstorms. Πρόκειται για τα TinyVM και leJOS που 

περιγράφονται στη συνέχεια.  
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Τα παραπάνω προγραμματιστικά περιβάλλοντα εκμεταλλεύονται όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού (RCX). Είναι οπτικά περιβάλλοντα 

προγραμματισμού αρκετά φιλικά και εύχρηστα. Το γεγονός όμως ότι 

χρησιμοποιούν τη Java, καθιστά τα TinyVM και leJOS κατάλληλα για 

μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών και χρήσιμα εργαλεία για τη διδασκαλία των 

βασικών αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως κλήση 

μεθόδων, πέρασμα παραμέτρων και χρήση των κλάσεων (Κασκάλης et al., 

2001). 

3.3.13.1 Tiny Virtual Machine – TinyVM  

Το TinyVM είναι ένα εναλλακτικό firmware για τον μικροεπεξεργαστή RCX 

των Lego MindstormsTM, που βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού 

Java. 

To TinyVM δεσμεύει 

αποθηκευτικό χώρο 

(footprint) περίπου 10 

Kb στον επεξεργαστή 

RCX. Επιπλέον, τα 

class files του 

προγράμματος 

συμπιέζονται αισθητά  

προτού φορτωθούν 

στον RCX. Ένα μικρό 

πρόγραμμα έχει 

πρόσβαση περίπου σε 

16 Kb της RAM 

(http://tinyvm.sourceforge.net/).  

Σχήμα 3.3.16. API που προσφέρει το TinyVM 

Το TinyVM διαθέτει σημαντικά χαρακτηριστικά.  Πιο συγκεκριμένα 

υποστηρίζει: 

• Μια αξιόπιστη αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού (Java)  

• Συγχρονισμό 

• Πίνακες πολλαπλών διαστάσεων  

• Αναδρομή  

• Πρόσβαση στα κουμπιά του RCX  

• Εύκολη εγκατάσταση  
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Επίσης συνοδεύεται από ένα εργαλείο προσομοίωσης και προσφέρει 

επαρκώς τεκμηριωμένα Application Programming Interfaces (APIs) 

(http://tinyvm.sourceforge.net/).  

Επειδή όμως δεν μπορεί να ενσωματωθεί πλήρες Java runtime περιβάλλον 

σε 10 Kb, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί και παραλήψεις όπως το 

γεγονός ότι δεν υποστηρίζει τιμές κινητής υποδιαστολής (floating point) και 

σταθερές αλφαριθμητικών. 

Η τελευταία έκδοση του TinyVM είναι η 0.2.6 (Νοέμβριος 2000) και είναι 

διαθέσιμη ελεύθερα στην ιστοσελίδα http://tinyvm.sourceforge.net/. 

3.3.13.2  leJOS 

Το leJOS, όπως και το TinyVM, μπορεί να αντικαταστήσει το firmware του 

Lego Mindstorms RCX. Βασίζεται στη JAVA και δεσμεύει 17KB της RAM του 

RCX. Παρά τους περιορισμούς αποθήκευσης του RCX, το leJOS παρέχει 

ένα σχεδόν πλήρες Java Virtual Machine (http://lejos.sourceforge.net/).  

Υποστηρίζει threads, συγχρονισμό, διαχείριση αριθμών κινητής 

υποδιαστολής, αλφαριθμητικά, φόρτωση πολλαπλών προγραμμάτων και 

μαθηματικές συναρτήσεις (sin, cos, tan, atan, log). Αποτελεί πιο πλήρες 

περιβάλλον από το TinyVM, έχει μεγαλύτερη απόδοση και παρέχει πιο 

εμπλουτισμένα APIs (Κασκάλης et al., 2001).  

Η τελευταία έκδοση του leJOS είναι η 2.1.0 και διατίθεται ελεύθερα στη 

διεύθυνση http://lejos.sourceforge.net/download.html. 

3.3.14 Ada/Mindstorms  
Το  interface Ada/Mindstorms αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας 

ανάμεσα στην εταιρεία Lego και το Media Laboratory του MIT. 

Χρησιμοποιείται στην Air Force Academy της Αμερικής, στο πλαίσιο ενός 

πειράματος για τη διδασκαλία του εισαγωγικού προγραμματισμού με 

ρομπότ. 

Όσον αφορά το προγραμματιστικό περιβάλλον Ada/Mindstorms, αυτό 

αποτελείται από δύο αρχεία, τα lego.ads και lego.adb, καθώς και ένα 

μεταφραστή γνωστό ως ada2nqc (http://brickos.sourceforge.net/) Ο 

μεταφραστής ada2nqc παράγει μικρά προγράμματα σε NQC από τα 

αντίστοιχα γραμμένα σε Ada.  
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Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι απαιτείται η εγκατάσταση στον υπολογιστή 

ενός μεταγλωττιστή της Ada (AdaGide - 

http://www.usafa.af.mil/dfcs/bios/mcc_html/ adagide.html), ο οποίος 

χρησιμοποιείται πριν αρχίσει η μετάφραση του προγράμματος από Ada σε 

Nqc. Ο μεταφραστής πραγματοποιεί κάποιους ελέγχους, γιατί κάποια 

στοιχεία της Ada δεν υποστηρίζονται από τον RCX και στη συνέχεια 

μεταφράζει το πρόγραμμα. 

Η προγραμματιστική διαδικασία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

Σχήμα 3.3.17. Η προγραμματιστική διαδικασία στο Ada/Mindstorms 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το περιβάλλον αυτό εκμεταλλεύεται τα 

πλεονεκτήματα της γλώσσας Ada χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα 

ολόκληρο περιβάλλον από την αρχή. 

Υποστηρίζει τη χρήση μεταβλητών (μόνο ακέραιες τιμές) και τη δημιουργία 

υπορουτινών (Fagin, 2000).  

3.4 Συμπεράσματα 
Κατά την περιγραφή των γλωσσών και περιβαλλόντων προγραμματισμού 

του RCX, που έγινε στην προηγούμενη ενότητα, αναφερθήκαμε σε 

χαρακτηριστικά όπως η φιλικότητα και ευκολία χρήσης, η δυνατότητα 

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του μικροϋπολογιστή και ο βαθμός 

αλληλεπίδρασης. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, επιχειρούμε στην 

ενότητα αυτή να αξιολογήσουμε τις γλώσσες και τα περιβάλλοντα 

προγραμματισμού του RCX, και να κάνουμε μια συγκριτική παρουσίαση. 

Για να πετύχουμε την αξιολόγηση αυτή, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις 

διευκρινήσεις που ακολουθούν: 
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(α) Για να θεωρείται ένα γραφικό προγραμματιστικό περιβάλλον RCX 

χρήσιμο και εύχρηστο, θα πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη και να 

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για τον προγραμματισμό του ρομπότ  

εργαλεία.  

(β) Όσον αφορά τη γλώσσα προγραμματισμού, θα πρέπει 

(http://mapageweb.umontreal.ca/cousined/lego/4-RCX/Survey/): 

1. να είναι ολοκληρωμένη 

(δηλαδή να υποστηρίζει όλες τις πράξεις πρόσθεση - 

πολλαπλασιασμό, ώστε να μπορεί ο RCX επεξεργαστής να 

υλοποιήσει οποιονδήποτε υπολογισμό).  

2. να είναι συμβολική 

(να υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης συμβολικών ονομάτων σε 

μεταβλητές, εργασίες και άλλα στοιχεία. Αλλιώς θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται οι διευθύνσεις, γεγονός που κάνει την 

κωδικοποίηση και την εκσφαλμάτωση διαδικασίες δύσκολες και 

χρονοβόρες). 

3. να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή και των 

προγραμμάτων που είναι φορτωμένα στο RCX. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, αλλά και την προηγούμενη 

ενότητα, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

• Η φιλικότητα του περιβάλλοντος μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 

προς τις προγραμματιστικές δυνατότητές του. Για παράδειγμα το 

περιβάλλον Robotics Invention System έχει σχεδιαστεί για παιδιά και 

είναι ιδιαίτερα φιλικό. Ωστόσο, δεν μπορεί να παρέχει πλήρη έλεγχο του 

ρομπότ, γιατί δεν υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το 

υλικό. Αντίθετα, περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως το pbFORTH, 

που εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του RCX δεν είναι 

καθόλου φιλικό και εύχρηστο από μαθητές. 

• Η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων χρησιμοποιώντας εντολές – 

εικονίδια, μπορεί να οδηγήσει σε πολύπλοκα σχήματα που δεν μπορούν 

να λειτουργήσουν ως παραδείγματα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Το ROBOLAB αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό παρέχοντας 

περιορισμούς ως προς τη χρήση των εντολών. Δηλαδή το πλήθος των 

διαθέσιμων εντολών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής 
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αυξάνεται σταδιακά, ανάλογα με το επίπεδο προγραμματιστικών 

ικανοτήτων που έχει φτάσει. 

• Περιβάλλοντα που βασίζονται σε γλώσσες γενικού σκοπού όπως C, 

C++, Visual Basic, Logo, απαιτούν την εγκατάσταση ενός εμπορικού 

μεταγλωττιστή.  

• Η επιλογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση 

εξαρτάται από το επίπεδο των προγραμματιστικών ικανοτήτων που ήδη 

έχει ή που θέλουμε να αποκτήσει ο διδασκόμενος. Οι ανάγκες χρηστών 

που έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό ικανοποιούνται από 

περιβάλλοντα προγραμματισμού που βασίζονται σε κάποια γλώσσα 

γενικού σκοπού Αντίθετα, οι αρχάριοι προγραμματιστές πρέπει να 

αποφεύγουν τέτοια περιβάλλοντα και να στρέφονται σε αυτά που 

στηρίζονται στη χρήση γραφικών. Με τον τρόπο αυτό, δε θα 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στην εκμάθηση των 

γραμματικοσυντακτικών κανόνων της γλώσσας, αλλά των βασικών 

αρχών του προγραμματισμού. 

• Κατάλληλα για τη διδασκαλία των εννοιών του αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού είναι τα περιβάλλοντα Ada/Mindstorms, TinyVM, 

leJOS. 

• Σύμφωνα με τους (Κασκάλης et al., 2001), τα παραπάνω εργαλεία 

χρησιμοποιούνται από άτομα διαφορετικής ηλικίας και με διαφορετικές 

γνώσεις στον προγραμματισμό. Η σειρά με την οποία προτείνουν να 

χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω εργαλεία είναι SDK, ROBOLAB, 

BrickProgrammer, C(NQC), και Java. Η C μπορεί να αντικατασταθεί με 

τη Visual Basic ή C++ ή Logo.  

• Το λογισμικό που συνοδεύει τα προϊόντα της LEGO δεν προσφέρει μια 

ολοκληρωμένη γλώσσα προγραμματισμού και επομένως δεν είναι 

κατάλληλο για πιο σύνθετες εφαρμογές.  
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4 Περιπτώσεις Εφαρμογής της Διδασκαλίας 
του Προγραμματισμού με τα LEGO 
Mindstorms 

4.1 Εισαγωγή 
Αρκετά είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια που δεν δίστασαν να 

προχωρήσουν στην ενσωμάτωση των Lego Mindstorms στο πρόγραμμα 

σπουδών τους είτε ως βασικό μάθημα, είτε ως εργαλείο άλλων μαθημάτων.  

Επίσης τα Lego Mindstorms έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη στο πλαίσιο 

μαθημάτων και ερευνητικών προγραμμάτων σε αρκετά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα της Αμερικής κυρίως. Κατά κύριο λόγο εφαρμόστηκαν για τη 

διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγής στη Ρομποτική, τον Προγραμματισμό, τη 

Μηχανική και τη Τεχνητή Νοημοσύνη.  

Στη συνέχεια παρατίθεται λίστα Πανεπιστημίων, τα οποία, σύμφωνα με 

έρευνα στο Internet, χρησιμοποιούν τα LEGO Mindstorms σε κάποιο από τα 

παραπάνω μαθήματα. 

• Εισαγωγή στη Ρομποτική: 

o Wellesley College, Robotic Design Studio (CS115/PHYS115) 

(http://www.wellesley.edu/Physics/robots/studio.html) 

o Indiana University, 

http://www.indiana.edu/~legobots/photohistory.html 

TecTrac (A110), Introduction to LEGO Robotics, (A290),  

Learning with LEGO Robots, (Q514/515) 

o Duke University, Department of Computer Science CPS 

196.2, http://www.cs.duke.edu/~mlittman/courses/cps196/, 

http://www.cs.duke.edu/courses/fall02/cps196.2/ 

o Lawrence Technological University, Department of Math. and 

Computer Science,  «Robotics (Robotics Programming), 

Section 01» (MCS5403), 

http://www3.ltu.edu/~chung/robot/s00/syl.htm 

o University of Southern California, http://www-

scf.usc.edu/~csci445/ 

Σελίδα 61 

http://www.wellesley.edu/Physics/robots/studio.html
http://www.indiana.edu/%7Elegobots/photohistory.html
http://www.cs.duke.edu/%7Emlittman/courses/cps196/
http://www.cs.duke.edu/courses/fall02/cps196.2/
http://www3.ltu.edu/%7Echung/robot/s00/syl.htm
http://www-scf.usc.edu/%7Ecsci445/
http://www-scf.usc.edu/%7Ecsci445/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ LEGO MINDSTORMS 
ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

o Department of Electronics and Information Engineering 

(Home), Faculty of Engineering, Toin University of Yokohama 

http://www.cc.toin.ac.jp/EI/EI537.html 

o Tufts University, EN10 ME: Prototyping Home Robots, 

http://www.ceeo.tufts.edu/al/en10/index.html 

o Department of Computer Science, Utrecht University, 

http://www.cs.uu.nl/people/markov/lego/challenge/index.html 

o CSCI 445, Introduction to Robotics, Spring 2003, http://www-

scf.usc.edu/~csci445/ 

o University of New Mexico's College of Engineering, 

http://www.me.unm.edu/~starr/lego/lego.html 

o University of Applied Sciences Hamburg 

http://www.informatik.haw-hamburg.de/~kvl/, 

http://www.informatik.haw-hamburg.de/~lego/index.html 

o Autonomous LEGO Robotics, at Case Western Reserve 

University, BIOL/EECS 375/475, 

http://eecs.cwru.edu/courses/lego375/ 

• Εισαγωγή στον Προγραμματισμό  

o Penn State Abington College, CMPSC 201 

o Department of Electrical Engineering and Computer Science, 

Massachusetts Institute of Technology, «Introduction to 

Interactive Programming» (6.030), 

http://www.ai.mit.edu/courses/6.030/ 

o Πανεπιστήμιο του New Jersey, CS1, 

http://doi.acm.org/10.1145/364447.364551 

o Colby College, «Exploration with Robots» (CS117) 

o Xavier University 

o University of Evansville, LEGO 101 Project 

o Texas A & M University Corpus Cristi, «Systems Analysis and 

Design»   

o Carnegie Mellon University, Robotics Academy 

(http://www.rec.ri.cmu.edu/education/k12education.html) 
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o US Air Force Academy  

• Εισαγωγή στην Μηχανική  

o Iowa State University, «Toying with Technology» 

o Smith College, Designing Intelligent Robots  

• Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη 

o Villanova University, Introduction to Artificial Intelligence 

(CSC4500) 

o Rensselaer Polytechnic Institute, 

http://www.rpi.edu/~brings/intai.html 

o UWF Lego Robots, http://www.coginst.uwf.edu/lego/ 

Επίσης τα LEGO Mindstorms έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετά δημοτικά 

σχολεία και γυμνάσια, μερικά από τα οποία είναι τα εξής: 

• Γυμνάσιο Bethany Christian High School, Goeshen, Indiana, 

http://www.indiana.edu/~legobots/q515/jodiprogcurriculum.html 

• Δημοτικό Brooks-Smith School (Lincoln, Massachusetts) 

• Γυμνάσιο Shady Hill School (Cambridge, Massachusetts) 

• Δημοτικό Davis Creek Elementary, 

http://boe.cabe.k12.wv.us/daviscre/LegoSiteMap.htm 

• Δημοτικό S.P. Waltrip High School – Texas, 

http://www.eng.iastate.edu/twt/extra/Links/index.htm, 

http://hs.houstonisd.org/WaltripHS/departments/tech/robotics.htm 

• Barboursville Middle School, 

http://www.marshall.edu/LEGO/bville/2002-2003/Bville2002-

2003.html 

• Spring Hill Elementary, 

http://www.marshall.edu/LEGO/SpringHill/SpringHill2002-2003.html 

• Pea Ridge Elementary, http://www.marshall.edu/lego/pearidge.html 

• Miller Elementary, http://www.marshall.edu/LEGO/Miller/Miller2002-

2003.html 
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http://www.marshall.edu/LEGO/bville/2002-2003/Bville2002-2003.html
http://www.marshall.edu/LEGO/SpringHill/SpringHill2002-2003.html
http://www.marshall.edu/lego/pearidge.html
http://www.marshall.edu/LEGO/Miller/Miller2002-2003.html
http://www.marshall.edu/LEGO/Miller/Miller2002-2003.html
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• Martha Elementary, 

http://www.marshall.edu/LEGO/martha/Martha.html 

• The Blake School, Lower School LEGO Dacta project, 

http://www.blakeschool.org/aaa/projects/lower/lego/index.html 

4.2 Εφαρμογές σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
Μερικά από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα σχολεία που 

προαναφέρθηκαν παρέχουν στο Internet πληροφορίες σχετικά με τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων που υποστηρίζουν χρησιμοποιώντας τα LEGO 

Mindstorms. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφουν στις ηλεκτρονικές τους σελίδες 

τους αντικειμενικούς σκοπούς των μαθημάτων, το πρόγραμμα και το 

περιεχόμενο των συναντήσεων και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. 

Στις επόμενες ενότητες καταγράφονται τα στοιχεία αυτά για τις σειρές 

μαθημάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία του προγραμματισμού, αλλά  

και για τις σειρές μαθημάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία άλλων 

αντικειμένων  δίνοντας έμφαση στο τμήμα του προγραμματισμού. 

4.2.1 Wellesley College, «Robotic Design Studio» 
(http://www.wellesley.edu/Physics/robots/studio.html

http://nike.wellesley.edu/~rds/handouts/CourseInformation02.pdf) 

Από το 1996 στο κολέγιο Wellesley πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 

χειμερινού εξαμήνου μια εντατική σειρά μαθημάτων με τίτλο «Robotic 

Design Studio» (CS115/PHYS115), στην οποία μπορούν να συμμετέχουν 

σπουδαστές από όλα τα τμήματα, χωρίς να ορίζονται προαπαιτούμενες 

γνώσεις. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και 

να προγραμματίζουν ρομπότ, με τη βοήθεια των προϊόντων της LEGO. 

Το πλήθος των σπουδαστών που μπορούν να παρακολουθήσουν τα 

μαθήματα είναι περιορισμένο, εξαιτίας των περιορισμένων πόρων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το πρόγραμμα είναι τόσο επιτυχημένο που υπάρχει και λίστα 

αναμονής! 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει 12 προσωπικούς υπολογιστές που διαθέτουν 

τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Handy Logo και Cricket Logo. Επίσης 

σε κάθε σπουδαστή παραχωρείται ένας λογαριασμός στον CS εξυπηρετητή 

αρχείων (file server), όπου πρέπει να αποθηκεύει την εργασία του στο τέλος 

κάθε μαθήματος. 
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Στην αρχή των μαθημάτων οι σπουδαστές μελετούν και τροποποιούν ένα 

απλό ρομπότ που λέγεται SciBorg. Στη συνέχεια, αφού οργανωθούν σε 

ομάδες, δημιουργούν και προγραμματίζουν τα δικά τους ρομπότ, τα οποία 

και παρουσιάζουν στο τέλος των μαθημάτων σε σπουδαστές, γονείς, 

καθηγητές και προσωπικό του κολεγίου στο πλαίσιο μιας έκθεσης με όνομα 

Robot Exhibition. 

Η δημιουργία αυτής της σειράς μαθημάτων βασίστηκε στην θεωρία του 

επικοδομητισμού (constructionism), που όπως προαναφέρθηκε, υποστηρίζει 

ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα μέσα από προσωπικές εμπειρίες που 

τους φαίνονται χρήσιμες και ευχάριστες. Επίσης, οι υπεύθυνοι των 

μαθημάτων θεωρούν ότι συνδυάζονται θέματα από πολλά επιστημονικά 

πεδία, όπως πληροφορική, φυσική, μαθηματικά, βιολογία, ψυχολογία, 

μηχανική και τέχνη. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία που καλύπτουν τα 

μαθήματα είναι: 

• Η έννοια του ρομπότ: ελεγκτές – αισθητήρες – κινητήρες  

• Βασικές αρχές προγραμματισμού: εντολές ελέγχου του ρομπότ – 

δομές ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης – κλήση συναρτήσεων 

• Βασικές αρχές ηλεκτρονικής: τάση – ρεύμα – ισχύς – κινητήρες – 

αισθητήρες. 

• Βασικές αρχές μηχανικής: τριβή – κατασκευή ανθεκτικών δομών – 

τοποθέτηση γραναζιών κα. 

• Ανάλυση συμπεριφοράς ζώων και μηχανών. 

• Σχεδιασμός απλών ιστοσελίδων.  

• Εκμάθηση στρατηγικών για επίλυση προβλημάτων. 

• Οι έννοιες ανατροφοδότηση και έλεγχος. 

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καλούνται να εκπονήσουν 

κάποιες εργασίες μέσα στην τάξη, αλλά και να ετοιμάσουν άλλες εκτός 

αυτής. Οι εργασίες για το σπίτι οδηγούν σε εμπέδωση και επέκταση αυτών 

που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δίνοντας έναυσμα στους 

μαθητές για μελέτη και προσωπική ενασχόληση με το αντικείμενο. 

Επίσης, στις υποχρεώσεις κάθε σπουδαστή περιλαμβάνεται και η διατήρηση 

ενός προσωπικού ημερολογίου εργασιών στο οποίο καταγράφονται τα εξής: 

• σημειώσεις των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην τάξη, 

• απαντήσεις στις εργασίες για το σπίτι, 

• τεκμηρίωση των λύσεων των ασκήσεων στην τάξη 
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• τεκμηρίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της τελικής 

εργασίας, που περιλαμβάνει κείμενο, σχεδιαγράμματα και κώδικα 

• σημειώσεις και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

Το ημερολόγιο αυτό χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες για την 

παρακολούθηση της πορείας και προόδου του σπουδαστή κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων, αλλά και από τους ίδιους τους σπουδαστές για 

αποτελεσματική ανατροφοδότηση κατά την εκπόνηση των εργασιών. 

Παραδίδεται στο τέλος των μαθημάτων, οπότε περιλαμβάνει πλήρη 

περιγραφή της διαδικασίας που τηρήθηκε για την υλοποίηση της τελικής 

εργασίας. 

Ομαδική εργασία 

Οι σπουδαστές οργανώνονται σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων και εργάζονται 

κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του εξαμήνου με σκοπό την 

υλοποίηση μιας τελικής εργασίας. Οι εργασίες αυτές δεν είναι ορισμένες από 

τους διδάσκοντες, αλλά οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν το 

θέμα της εργασίας τους. Μοναδικό περιορισμό για την επιλογή του θέματος 

αποτελεί να είναι ενδιαφέρον και ρεαλιστικό. 

Η ομάδα πρέπει: 

• Να αναπτύξει έναν προκαταρκτικό σχεδιασμό του ρομπότ, που θα 

περιλαμβάνει σχεδιαγράμματα, περιγραφή της συμπεριφοράς και 

ίσως ψευδοκώδικα. 

• Να κατασκευάσει το ρομπότ που σχεδίασε. Το ρομπότ τροποποιείται 

και βελτιώνεται ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

• Να τεκμηριώσει την κατασκευή με εικόνες, βίντεο, κείμενο και 

κώδικα. Η τεκμηρίωση αυτή θα έχει τη μορφή ιστοσελίδων που 

δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό μουσείο του Robotic Design Studio. 

• Να παρουσιάσει το ρομπότ και τη λειτουργία του στην έκθεση Robot 

Exhibition. 

Η αξιολόγηση των εργασιών καθορίζεται από τρεις παράγοντες: 

• το προσωπικό ημερολόγιο εργασιών. 

• την ομαδική τελική εργασία και η ηλεκτρονική τεκμηρίωση. 

• τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης και η προετοιμασία για 

αυτές. 

Πρόγραμμα μαθημάτων 
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Στο πλαίσιο του Robotic Design Studio πραγματοποιούνται συνολικά 13 

τετράωρες συναντήσεις: 

• οι έξι πρώτες είναι διαλέξεις και αφιερώνονται στη διδασκαλία των 

βασικών αρχών σχεδιασμού των ρομπότ. Στις συναντήσεις αυτές οι 

σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να τροποποιήσουν ή να 

κατασκευάσουν από την αρχή ένα ρομπότ. 

• Οι επτά επόμενες αφιερώνονται στην υλοποίηση της ομαδικής 

τελικής εργασίας. 

Μάθημα 1ο   
Εισαγωγή στο 

Σχεδιασμό των 

Ρομπότ 

• Έννοια του ρομπότ. 

• Περιγραφή του Handy Board. 

• Εισαγωγή στην Handy Logo (γλώσσα 
προγραμματισμού για το Handy Board). 

• Εργασία 1η: Κατασκευή ενός ρομπότ. 
 

Μάθημα 2ο  
Προγραμματισμός 

των Ρομπότ 

• Παρουσίαση του ρομπότ. 

• Διδασκαλία της Handy Logo (συνέχεια) 

• Παρουσίαση του SciBorg, ενός ρομπότ για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

• Εργασία 2η: Με ποιον τρόπο το SciBorg ακολουθεί 
μια γραμμή; (αποθήκευση της εργασίας) 

• Εργασία 3η: Μετατροπές του SciBorg. (για το σπίτι) 

• Εργασία 4η: Τροποποίηση (για το σπίτι) του 
SciBorg ώστε να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 

o ping-pong:  κίνηση εμπρός και πίσω 
ανάμεσα σε τοίχους χρησιμοποιώντας 2 
αισθητήρες αφής. 

o escape: έξοδος από περιορισμένο χώρο. 

o Sobriety - test: βελτίωση της κίνησης του 
SciBorg πάνω σε μια γραμμή. 

o light follower: καθοδήγηση του SciBorg 
προς ένα φωτεινό σημείο. 

• Εργασία 5η: Αλληλεπίδραση αισθητήρων (για το 
σπίτι). 

Μάθημα 3ο  
Δημιουργία 

Ανθεκτικών 

Κατασκευών 

• Εξέταση των εργασιών με το SciBorg. 

• Σύντομη περιγραφή των τεχνικών για τη κατασκευή 
των  LEGO. 

• Συμβουλές για ανθεκτικές κατασκευές. 

• Εργασία 6η: Κατασκευή ενός LEGO κουτιού, που 
δεν αποσυντίθεται ύστερα από πτώση. 
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• Εργασία 7η: Κατασκευή ενός αγωνιστικού οχήματος 
με έναν κινητήρα. Το όχημα θα αγωνιστεί σε 
απόσταση 3 μέτρων με φορτίο 1 kg. 

Μάθημα 4ο  
Δημιουργία 

Κινούμενων 

Κατασκευών 

• Συζήτηση για τις προηγούμενες εργασίες. 

• Επιπτώσεις ροπής, τριβής, αλυσίδων κα. στη 
λειτουργία των κινητήρων και των γραναζιών, στην 
ανάπτυξη ταχύτητας κλπ. 

Μάθημα 5ο  
Συνεχής 

Σχεδιασμός, 

Crickets 

• Δοκιμή και βελτίωση της σχεδίασης του 
αγωνιστικού οχήματος. 

• Σύντομη περιγραφή των Crickets, παραδείγματα. 

• Εργασία 8η: Επικοινωνία μεταξύ των Crickets. 

Μάθημα 6ο  
Αγώνες των 

Οχημάτων 

• Αποσαφήνιση των ψηφιακών και αναλογικών 
αισθητήρων, παρουσίαση της λειτουργίας 
διαφόρων αισθητήρων. 

• Εργασία 9η: Εύρεση 10 διαφορετικών ειδών 
αισθητήρων στο πραγματικό περιβάλλον. 

• Περιγραφή τελικής εργασίας, διαμόρφωση ομάδων 
εργασίας. 

Μάθημα 7ο  
Σχεδιασμός 

• Εύρεση θέματος εργασίας. 

• Πρόχειρος σχεδιασμός της εργασίας, περιγραφή 
της συμπεριφοράς του ρομπότ, σχεδιαγράμματα. 

Μάθημα 8ο  
Παρουσίαση 

Προκαταρκτικών 

Σχεδίων 

• Παρουσίαση των προκαταρκτικών σχεδίων του 
ρομπότ στην τάξη. 

• Εκκίνηση υλοποίησης του ρομπότ. 

Μάθημα 9ο  
Υλοποίηση του 

Ρομπότ 

• Υλοποίηση και τεκμηρίωση των ρομπότ (συνέχεια). 

Μάθημα 10ο  
Σχεδιασμός 

Ιστοσελίδων, 

Υλοποίηση του 

Ρομπότ 

• Οδηγίες για τη δημιουργία των ιστοσελίδων του 
ρομπότ και την ενσωμάτωση εικόνας και βίντεο σε 
αυτές. 

• Υλοποίηση και τεκμηρίωση των ρομπότ (συνέχεια). 

Μάθημα 11ο  
Υλοποίηση του 

Ρομπότ 

• Παρουσίαση των ομαδικών εργασιών στην τάξη, 
λήψη ανατροφοδότησης. 

• Υλοποίηση και τεκμηρίωση των ρομπότ (συνέχεια). 

Μάθημα 12ο  
Υλοποίηση του 

• Παράδοση ιστοσελίδων για διόρθωση. 

• Υλοποίηση και τεκμηρίωση των ρομπότ (συνέχεια). 
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Ρομπότ 

Μάθημα 13ο  
Robot Exhibition 

• Τροποποιήσεις τελευταίας στιγμής. 

• Δοκιμή των ρομπότ στο χώρο επίδειξης. 

• Επίδειξη των ρομπότ. 

4.2.2 University of Mississippi, «Java, Event and Robots»  
(Lawhead, Bland, 2001) 

Στο πανεπιστήμιο του Mississippi και κατά τη διάρκεια του χειμερινού 

εξαμήνου του 1999 έγινε πρόταση μιας σειρά μαθημάτων προς το 

πρόγραμμα Sun Microsystems Academic Equipment Grant (AEGS). Η σειρά 

μαθημάτων είχε τίτλο «Java, Event and Robots» και είχε ως στόχο να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι φοιτητές του τμήματος CS 

θα μάθαιναν τις βασικές αρχές προγραμματισμού, αρχιτεκτονικής 

υπολογιστών και του «καθοδηγούμενου από γεγονότα» (event driven) 

προγραμματισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η τεχνολογία που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν τα LEGO Mindstorms και το περιβάλλον Lego 

Mindstorms Robotics Invention Systems. 

Η Java είναι η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκεται στο τμήμα 

Computer and Information Science στο πλαίσιο τριών μαθημάτων, CS1, 

CS2, και CS3. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του 

προγράμματος επιλέχθηκε ένα από τα πέντε τμήματα εισαγωγικού 

προγραμματισμού CS1, στο οποίο θα εφαρμοζόταν η νέα μέθοδος.  

Βασικό μέλημα των διδασκόντων ήταν να φροντίσουν να συμπεριληφθεί στα 

μαθήματα αυτά όλη η διδακτέα ύλη που θα κάλυπταν τα υπόλοιπα τμήματα. 

Χρησιμοποιώντας μια λίστα των αντικειμενικών στόχων των μαθημάτων στα 

υπόλοιπα τμήματα, αναδιοργάνωσαν την ύλη και δημιούργησαν εργασίες – 

ασκήσεις που αντιστοιχούσαν στα θέματα που περιελάμβανε. Οι εργασίες 

αυτές κάλυπταν εννέα θεματικές ενότητες: 

1. «Καθοδηγούμενος από γεγονότα” προγραμματισμός, το Περιβάλλον, 
Σχεδιασμός Λύσης, Χρήση Java 

2. Τεκμηρίωση, Δοκιμή, Επαναληπτική δομή (σύντομα) 

3. Βασικοί τύποι δεδομένων, Είσοδος – Έξοδος, Απλή επαναληπτική 
δομή 

4. Ανάθεση τιμών, Αριθμητικές και Λογικές τιμές 

5. Δομή επανάληψης (αναλυτικά) – Εμφωλευμένοι Βρόχοι 

6. Δομή επιλογής (εκτενής αναφορά σε απλές και σύνθετες) 
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7. Διαδικασίες και Συναρτήσεις 

8. Πέρασμα Παραμέτρων και Πίνακες 

9. Αναδρομή (σύντομα) 

Η διδασκαλία των θεμάτων δεν έγινε με την ίδια σειρά που ακολουθούσαν 

τα υπόλοιπα τμήματα, λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας. Για παράδειγμα, οι 

επαναληπτική δομή “While <συνθήκη> do” διδάχθηκε από τα πρώτα κιόλας 

μαθήματα. 

Οι εννέα εργασίες που αφορούν καθεμιά από τις παραπάνω ενότητες 

ανατέθηκαν στους φοιτητές, αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες, 

προγραμματιστικές οδηγίες, επεξηγήσεις και πλήρης περιγραφή του 

προβλήματος. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιούνταν 4 δίωρα εργαστηριακά 

μαθήματα, ένα από τα οποία έπρεπε κάθε φοιτητής να παρακολουθήσει. 

Πριν από τα εργαστηριακά μαθήματα, οι ασκήσεις αποτελούσαν αντικείμενο 

συζήτησης στην τάξη. Οι φοιτητές έρχονταν προετοιμασμένοι στο 

εργαστηριακό μάθημα με μια λύση του προβλήματος σε ψευδοκώδικα.  

Για τη διδασκαλία ανάθεσης αριθμητικών τιμών οι φοιτητές έπρεπε να 

φτιάξουν ένα ρομπότ με δυο αισθητήρες αφής, έναν στο μπροστινό και έναν 

στο πίσω μέρος του ρομπότ. Το ρομπότ θα κινούνταν μέσα σε ένα κουτί 

μπρος και πίσω, ενώ ταυτόχρονα ένας μετρητής θα κρατούσε το πλήθος 

των συγκρούσεών του στις πλευρές του κουτιού. Η τιμή του μετρητή θα 

εμφανίζονταν στο τέλος στην LCD οθόνη του RCX. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών, παρατηρήθηκαν τα εξής:  

• Οι φοιτητές ήταν πραγματικά πολύ πρόθυμοι να πειραματιστούν. Ήταν 

έτοιμοι να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους για να πετύχουν τη 

συμπεριφορά που επιθυμούσαν να έχει το ρομπότ. 

• Όταν διδάσκονται τον προγραμματισμό με τον παραδοσιακό τρόπο, τότε 

κάθε φορά που κάτι δεν λειτουργούσε σωστά στην εκτέλεση του 

προγράμματος οι φοιτητές είχαν την τάση να υποθέτουν ότι ο 

υπολογιστής έχει πρόβλημα. Αντίθετα, ελέγχοντας τα ρομπότ οι φοιτητές 

είχαν τη διάθεση να εντοπίσουν την πηγή του προβλήματος. 

• Τα μαθήματα ήταν μια καινούρια εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, 

γιατί κανένας δεν είχε εργαστεί ξανά σε ένα τέτοιο προγραμματιστικό 
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περιβάλλον. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι όλοι τους 

ιδιαίτερα προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι. 

4.2.3 Indiana University,  «Learning with LEGO Robots»  
(http://www.indiana.edu/~legobots/photohistory.html) 

• «Learning with LEGO Robots», Q514/515 

Για πρώτη φορά, το 1999 οργανώθηκε στο Indiana University (Bloomington) 

των ΗΠΑ, στο τμήμα School of Education, ένα πρόγραμμα με τίτλο 

«Learning with LEGO Robots». Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου εντατικών μαθημάτων. Υπεύθυνοι ήταν 

οι Tom Keating και Matt Jadud, δυο μεταπτυχιακοί φοιτητές του 

Πανεπιστημίου, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν όσο το δυνατόν πιο 

πρακτικό χαρακτήρα στο πρόγραμμα. 

Τα μαθήματα ήταν καθημερινά, τρίωρα και εργαστηριακά. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών οι στόχοι των μαθημάτων και οι 

προσδοκίες των σχεδιαστών τους ήταν: 

1. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο προγραμματισμός των ρομπότ της 

LEGO ώστε να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα επιστημονικά πεδία. 

2. Δημιουργία διδακτικών μεθόδων. 

3. Δημοσίευση διδακτικού υλικού στον Παγκόσμιο Πληροφοριακό Ιστό. 

4. Μελέτη και συζήτηση σχετικά με τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού. 

Μια από τις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, ήταν της Jodi Huebert 

(1999) που είχε ως θέμα τη δημιουργία 

προγράμματος σπουδών για τη 

διδασκαλία του εισαγωγικού 

προγραμματισμού (Computer Programming 301 Course) με τα LEGO 

Mindstorms. Η πρόταση αυτή εφαρμόστηκε αργότερα στο Bethany Christian 

High School (Ενότητα 4.3.1). 

• TecTrac (A110) 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει: 
o να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν LEGO ρομπότ 

χρησιμοποιώντας το LEGO Mindstorms Robotics Invention System.  
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o να μελετήσουν βιβλιογραφία σχετική με την επιστήμη της 

Πληροφορικής.  

o να επιλέξουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει και να 

πραγματοποιήσουν μια εργασία χρησιμοποιώντας τα Mindstorms. 

Το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα αυτό περιγράφεται στην ιστοσελίδα 

του Πανεπιστημίου ως εξής: 

Ενότητα 1η: 

Εισαγωγή  

Γνωριμία με τα LEGO Mindstorms, κατασκευή ρομπότ. 

Ενότητα 2η: 

Αν ο Mozart 

είχε ένα 

Mindstorm ...  

Εισαγωγή στο οπτικό προγραμματιστικό περιβάλλον 

ROBOLAB. 

Χρήση ήχων για την ανατροφοδότηση κατά την εκτέλεση 

των προγραμμάτων. 

Ενότητα 3η Κατασκευή ρομπότ που παρουσιάζει αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον, 

Ενότητα 4η Μελέτη της Ιστορίας της Ρομποτικής.  

Συζήτηση, σύγκριση, αντιπαράθεση παλαιότερων 

κατασκευών για την επίλυση προβλημάτων με τα 

Mindstorms.  

Κατασκευή ενός ρομπότ που ακολουθεί μια γραμμή σε 

σχήμα οβάλ.  

Ενότητα 5η

Mail 

Κατασκευή και προγραμματισμός δύο ρομπότ ώστε να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Κατασκευή και προγραμματισμός δύο ρομπότ που θα 

παίζουν ένα παιχνίδι.  

Ενότητα 6η 
WWLWF: 

World Wide 

LEGO 

Wrestling 

Federation 

Συζήτηση και ενημέρωση για τη διεξαγωγή ενός 

διαγωνισμού. Κατασκευή και προγραμματισμός για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

 

•  «Introduction to LEGO Robotics», A290 

Στο μάθημα αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 30 φοιτητές, όσοι δηλαδή 

χωρούν στο εργαστήριο του τμήματος Πληροφορικής και μπορούν να 

χρησιμοποιούν τα LEGO ταυτόχρονα. Στόχοι των μαθημάτων είναι η 

κατασκευή ρομπότ της LEGO, η εισαγωγή στον προγραμματισμό, αλλά και 
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η μελέτη θεμάτων όπως ο ρόλος των ρομπότ στην κοινωνία, τεχνητή 

νοημοσύνη κα. 

4.2.4 Iowa State University, «Toying with Technology» 
(Genalo et al., 1997; http://www.eng.iastate.edu/twt/index.htm) 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1996, λειτούργησε στο πανεπιστήμιο 

Iowa State University ένα πρόγραμμα με τίτλο «Toying with Technology» για 

μαθήτριες σχολείου και φοιτήτριες, με σκοπό την απόκτηση εργαστηριακής 

εμπειρίας στον τομέα της μηχανικής. Από τότε και κάθε χρόνο το 

πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται το PWSE - Iowa State University’s Program 

for women in Science and Engineering. 

Στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1996, συμμετείχαν 

8 μαθήτριες γυμνασίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού σχεδίασαν 

και κατασκεύασαν αυτόνομα ρομπότ με τη βοήθεια των προϊόντων της 

LEGO, τα οποία επιτελούσαν συγκεκριμένες και προδιαγεγραμμένες 

λειτουργίες σχετικές με τον τομέα της μηχανικής. Τη δουλειά των μαθητών 

παρακολουθούσαν οι Kara Wright και η Christine Collier, και οι δυο 

τελειόφοιτες. 

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθήτριες να αποκτήσουν εμπειρία σε 

ερευνητικά εργαστήρια υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή του Iowa State 

University, ώστε να δημιουργηθεί και να εδραιωθεί σε αυτές το ενδιαφέρον 

για μια καριέρα στον τομέα της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Το 

πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις 

δυνατότητες για ερευνητική δραστηριότητα στις παραπάνω επιστήμες. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συνάντηση που είχε διδακτικό χαρακτήρα. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι μαθητές οργανώθηκαν σε 

ομάδες των δύο και ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τα kit της LEGO. 

Κλήθηκαν να συναρμολογήσουν ένα αυτοκίνητο και να εκτελέσουν σε αυτό 

ένα έτοιμο πρόγραμμα που έλεγχε του κινητήρες. Η πρώτη εργασία που 

έπρεπε να πραγματοποιήσουν ήταν να καθοδηγήσουν το αυτοκίνητο να 

προχωρήσει εμπρός για δώδεκα ίντσες και να σταματήσει. Η δεύτερη 

εργασία ήταν να καθοδηγήσουν το αυτοκίνητο να κινηθεί περιμετρικά σε ένα 

τετράγωνο. 

Οι περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δεν είχαν 

προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό. Η γλώσσα προγραμματισμού 

που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ήταν η ICC11, ένα υποσύνολο της C, η 
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οποία περιελάμβανε και μια σειρά εντολών για τον έλεγχο απλών ρομπότ. 

Για παράδειγμα, η εντολή motor(mtr,spd) έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση 

του κινητήρα mtr με ταχύτητα spd. Επίσης, χρήσιμη ήταν η εντολή msleep 

(amt), η οποία αναστέλλει τη λειτουργία του ρομπότ για χρονικό διάστημα 

ίσο με amt δευτερόλεπτα. Λόγω της ύπαρξης των εντολών αυτών οι μαθητές 

δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα κατά τη δημιουργία των απαραίτητων 

προγραμμάτων για την κίνηση του αυτοκινήτου. Για να μπορέσουν να 

πετύχουν την κίνηση του αυτοκινήτου για 12 ίντσες δεν είχαν παρά να 

χρησιμοποιήσουν την εντολή motor. Υπολόγισαν το χρόνο πειραματικά. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης των παραπάνω εργασιών, οι συμμετέχοντες 

δεν συνάντησαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων 

τους άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες 

που επηρεάζουν την επιτυχία του προγράμματος. Ακόμη και ένα λογικά 

σωστό πρόγραμμα μπορεί να μην επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, 

λόγω της τριβής ή της ισχύος των μπαταριών. Μέχρι στιγμής όμως δεν 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους 

προβλήματα. 

Η επόμενη φάση ασκήσεων είχε ως στόχο να κατανοήσουν τη χρησιμότητα 

των αισθητήρων. 

Αρχικά χρησιμοποίησαν αισθητήρες «bumper», οι οποίοι λειτουργούν σαν 

κουμπιά. Όταν πιέζονται επιστρέφουν την τιμή 1, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση την τιμή 0 (ψηφιακοί αισθητήρες). Οι μαθητές μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν την πληροφορία που λάμβαναν από τον αισθητήρα και να 

ρυθμίσουν την κίνηση του ρομπότ σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 

Έτσι η πρώτη άσκηση που τους δόθηκε προς υλοποίηση ήταν να 

προγραμματίσουν το ρομπότ να προχωρά προς τα μπροστά μέχρι να 

συναντήσει κάποιο αντικείμενο, οπότε και επιστρέφει προς τα πίσω. Με τον 

τρόπο αυτό οι μαθήτριες μυήθηκαν ομαλά σε διαδικασίες εισαγωγής 

δεδομένων, συμπληρώνοντας την προηγούμενη εμπειρία σε διαδικασίες 

εξαγωγής αποτελεσμάτων. 

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αισθητήρες φωτός, οι οποίοι επιστρέφουν 

τιμές στο διάστημα 0 – 255 (αναλογικοί αισθητήρες). Το επόμενο 

πρόγραμμα θα έπρεπε να καθοδηγεί την κίνηση του ρομπότ πάνω σε μια 

κόκκινη επιφάνεια, μέχρι να συναντήσει μια μαύρη γραμμή. Για αυτούς που 

θα την ολοκλήρωναν εύκολα και γρήγορα, ακολουθούσε άλλη εργασία, 
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σύμφωνα με την οποία το ρομπότ θα έπρεπε να κινείται πάνω σε μια μαύρη 

γραμμή.  

Μέχρι το σημείο αυτό, λογικά θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί στους 

μαθητές κάποιο κοινό υπόβαθρο σχετικά με την τεχνολογία των LEGO 

Mindstorms, αλλά ταυτόχρονα θα περίμενε κανείς ότι θα έχει καλλιεργηθεί 

σε αυτούς και το ενδιαφέρον για περισσότερη ενασχόληση. Το κοινό αυτό 

υπόβαθρο και ενδιαφέρον επιτρέπει τη σύνταξη ομάδων 2 ή 3 ατόμων και 

την ανάθεση εργασιών σε αυτούς. Οι εργασίες διακρίνονταν από 

διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και κάλυπταν διάφορους τομείς 

δραστηριότητας. 

Στο πανεπιστήμιο Iowa State University παραδίδονται τέτοιου είδους 

εργαστηριακά μαθήματα με LEGOs  σε σπουδαστές που ανήκουν σε 

διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης έχει ενσωματωθεί μια 

παρόμοια σειρά μαθημάτων στο πρώτο έτος του τμήματος Μηχανολόγων 

για τη διδασκαλία του εισαγωγικού προγραμματισμού. Μακροπρόθεσμος 

στόχος του πανεπιστημίου είναι η δημιουργία μιας σειράς μαθημάτων με 

τίτλο «Toying with Technology» για καθηγητές της Κ-12 τάξης. Η σειρά αυτή 

θα παρέχει το απαραίτητο διδακτικό υλικό και εξοικείωση με τη χρήση των 

ρομπότ στην τάξη. 

Προς το παρόν, το πρόγραμμα «Toying With Technology» έχει επεκταθεί 

ώστε να περιλαμβάνει και workshops που διαρκούν 1 ή 2 ώρες. Αυτά 

παρέχονται σε K-12 σχολεία της περιοχής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 

έχει αυξηθεί ιδιαίτερα (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2002 το παρακολούθησαν 

437 άτομα). 

4.2.5 Penn State Abington College, CMPSC 201 
(Avanzato, 1998) 

Στο Penn State Abington College πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 

1997 μια σειρά μαθημάτων (CMPSC 201), η οποία έχει ως στόχο την 

εκμάθηση των εισαγωγικών εννοιών του προγραμματισμού σε φοιτητές της 

σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

συνεργατικής μάθησης. Η υλοποίηση της σειράς αυτής βασίζεται στην 

ανάθεση εργασιών σε ομάδες φοιτητών. Οι ομάδες αυτές σχεδιάζουν και 

υλοποιούν προγράμματα σε γλώσσα C, με τα οποία ελέγχουν ρομπότ. 

Η εισαγωγική αυτή σειρά μαθημάτων προγραμματισμού σε προηγούμενα 

έτη περιλάμβανε διδασκαλία της C/C++ δίνοντας περισσότερο έμφαση σε 
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εφαρμογές μηχανικής. Σε αυτό το εξάμηνο ο καθηγητής οργάνωσε του 

μαθητές σε ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη σε 

προγραμματισμό εμπειρία τους. Με τον τρόπο αυτό σχηματίστηκαν ομάδες 

των 3-4 μαθητών, τόσο έμπειρων στον προγραμματισμό όσο και αρχαρίων. 

Οι ομάδες έπρεπε να συναντιούνται δύο φορές την εβδομάδα και η 

συνάντηση διαρκούσε 75 λεπτά. Η μία από τις δύο συναντήσεις είχε 

θεωρητικό χαρακτήρα και αφιερωνόταν σε συζήτηση, απαντήσεις σε 

απορίες, δοκιμαστικές εξετάσεις και σύντομες παραδόσεις. Οι παραδόσεις 

ήταν απαραίτητες, τόσο για να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό 

υπόβαθρο, όσο και για να συμπληρώσουν το εγχειρίδιο του μαθήματος. Η 

δεύτερη συνάντηση είχε πρακτικό χαρακτήρα και αφιερωνόταν εξ ολοκλήρου 

στη διαχείριση του ρομπότ στο εργαστήριο. Η αξιολόγηση της επίδοσης 

γινόταν σε ομαδικό επίπεδο (επίλυση προβλημάτων και προγραμματισμός 

των ρομπότ) και σε ατομικό επίπεδο (εξετάσεις). 

Σε κάθε μαθητή ανατέθηκε ένας από τους ρόλους του «παρουσιαστή», του 

«καταγραφέα σημειώσεων» και του «προγραμματιστή» στο πλαίσιο της 

ομάδας στην οποία ανήκει. Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν 

σε εβδομαδιαία βάση. Ο «παρουσιαστής» ήταν υπεύθυνος για την 

προφορική ή γραπτή παρουσίαση της εργασίας της ομάδας. Ο 

«καταγραφέας» σημείωνε ιδέες, δεδομένα και αποτελέσματα στο τετράδιο 

της ομάδας. Ο «προγραμματιστής» εισήγαγε το πρόγραμμα, που 

υλοποιήθηκε από όλη την ομάδα, και προχωρούσε στην εκσφαλμάτωσή 

του.  

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 9 εργασίες είχαν ολοκληρωθεί, οι οποίες 

περιλάμβαναν το σχεδιασμό του ρομπότ και ένα πρόγραμμα. Οι εργασίες 

αυτές σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν, εφαρμόστηκαν και δοκιμάστηκαν σε 

συναντήσεις της τάξης που διαρκούσαν μια ώρα περίπου.  

Μερικά από τα θέματα των εργασιών ήταν: 

• Κίνηση του ρομπότ μέσα σε ένα τετράγωνο. 

• Κίνηση του ρομπότ μέσα σε έναν κύκλο. 

• Κίνηση του ρομπότ μέχρι να χτυπήσει στον τοίχο και στη συνέχεια 
επιστροφή στην αρχική του θέση. 

• Κίνηση του ρομπότ αποφεύγοντας αντικείμενα. 

• Ανίχνευση φωτός και αποφυγή τους. 

• Robo – Sheep (ομάδα ρομπότ που κινούνται μέσα σε μια μάντρα). 
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Για την κατασκευή των ρομπότ χρησιμοποιήθηκαν τα Kit της LEGO με τη 

βοήθεια των σχεδίων του Fred Martin (ΜΙΤ). Επίσης χρησιμοποιήθηκε ο 

ελεγκτής Handy Board που αναπτύχθηκε από τον Fred Martin και 

υποστηρίζει 7 αναλογικούς αισθητήρες (8-bit A/D) και 9 ψηφιακές εισόδους. 

Η γλώσσα προγραμματισμού που υποστηρίζει το προγραμματιστικό 

περιβάλλον είναι η Interactive C (έκδοση 2.83), η οποία περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά της C όπως δομές επιλογής if/else, επαναληπτικές δομές 

for/while, συναρτήσεις, δείκτες και μονοδιάστατους πίνακες. 

Αποτελέσματα 

Η δοκιμαστική αυτή προσπάθεια κρίθηκε επιτυχής. 

• Ο ρυθμός των μαθημάτων ήταν ταχύτερος. 

• Το ενδιαφέρον, ο ενθουσιασμός και η δραστηριοποίηση που έδειξαν οι 

φοιτητές ήταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ότι στο παρελθόν, όταν 

διεξάγονταν τα μαθήματα προγραμματισμού με παραδοσιακό τρόπο.  

• Οι φοιτητές διδάχθηκαν τα κύρια θέματα του προγραμματισμού 

παρακολουθώντας λιγότερες διαλέξεις από πριν. 

• Οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με επιπλέον θέματα από επιστημονικά 

πεδία όπως η ρομποτική, προγραμματισμός πραγματικού χρόνου και 

συνεργατική μάθηση. 

• Η απόδοση στις εξετάσεις ήταν αν όχι σε υψηλότερα, στα ίδια επίπεδα 

με προηγούμενα έτη. 

• Όσον αφορά την πείρα που απέκτησαν οι φοιτητές στο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό των ρομπότ, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων προηγούμενων ετών. Η συγκεκριμένη 

σειρά μαθημάτων προϋπέθετε την ανάληψη ευθυνών από τους μαθητές 

κατά τη διδασκαλία και την έρευνα, μελέτη ατομικά εκτός μαθημάτων. 

Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό να συγκρίνουμε την πείρα και τις γνώσεις 

που απέκτησαν οι μαθητές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή 

διδασκαλίας σε σχέση με προηγούμενα έτη, από τη στιγμή που δεν είναι 

δυνατό να «μετρηθεί» η ατομική προσπάθεια και η επίδραση αυτής στην 

απόδοση του μαθητή. 

• Πολλοί από τους μαθητές που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στον 

προγραμματισμό, κατάφεραν να φτάσουν σε αρκετά καλό επίπεδο στη 
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σχεδίαση αλγορίθμων και την ανάπτυξη προγραμμάτων σε C. Η γνώση 

αυτή αποκτήθηκε επαγωγικά μέσα από πειραματισμό, ομαδική εργασία 

και έρευνα.  

Στο τέλος των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη βοήθεια των 

ερωτηματολογίων, με σκοπό την αξιολόγηση του μαθήματος από τους 

ίδιους τους μαθητές. Σε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των ομαδικών 

εργασιών και των ρομπότ, 13 από τους 20 απάντησαν «Πάρα πολύ 

χρήσιμη», 7 στους 20 «Πολύ χρήσιμη», 2 στους 20 «Λίγο χρήσιμη» και 1 

«Καθόλου χρήσιμη». Σε ερώτηση σχετικά με το αν θέλουν περισσότερες 

διαλέξεις κατά τη διδασκαλία, 8 απάντησαν αρνητικά και 5 θετικά. Οι 

περισσότεροι φοιτητές δήλωσαν ότι το πιο ενδιαφέρον τμήμα των 

μαθημάτων ήταν η χρήση των ρομπότ. 

4.2.6 University of New Jersey, CS1 
(Barnes, 2002) 

Η σημασία του σχεδιασμού 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων προγραμματισμού, οι μαθητές δεν 

αντιλαμβάνονται συνήθως τη σημασία του σχεδιασμού πριν από την 

ανάπτυξη του προγράμματος. Παλαιότερα οι προγραμματιστές εξαρτιόνταν 

σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία. Τα σύγχρονα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα παρέχουν τόσες πολλές ευκολίες στους χρήστες, που πολλές 

φορές οι μαθητές ενεργούν προτού να σκεφτούν και στη συνέχεια χάνουν 

πολύ χρόνο κατά την εκσφαλμάτωση.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σειρά μαθημάτων την οποία 

παρακολούθησαν οι φοιτητές ενός τμήματος Πληροφορικής στο 

Πανεπιστήμιο του New Jersey. Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών οι 

φοιτητές απέκτησαν πρακτική εμπειρία προγραμματίζοντας ένα ρομπότ υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες και περιορισμούς. Στόχος είναι να 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία του σωστού σχεδιασμού και της γνώσης 

των βασικών αρχών του προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, το 

πρόγραμμα είχε τρεις στόχους: 

1. Παροχή ενός περιορισμένου περιβάλλοντος στο οποίο επιπόλαιες 

επανακτελέσεις του προγράμματος δεν θα επιτρέπονταν. 

2. Αποδέσμευση από προκαταλήψεις σχετικά με το ποια εργαλεία 

θεωρούνται σημαντικά. 
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3. Εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων από κάθε αποτυχημένη 

προσπάθεια. 

Στο συγκεκριμένο τμήμα οι φοιτητές παραδίδουν τα σχέδια και τον 

ψευδοκώδικα που περιγράφουν τη λύση για τα προβλήματα που τους 

ανατίθενται, προτού ξεκινήσουν την υλοποίηση. Τα σχέδια λοιπόν που 

παραδίδουν πριν την υλοποίηση, συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με αυτά 

που προκύπτουν τελικά. Χρειάζεται να διορθωθούν πολλές φορές από τον 

καθηγητή και να ξαναπαραδοθούν. 

Η χρήση των LEGO MindSTORMS βοήθησε στο να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στόχοι. Από τη στιγμή που στην αίθουσα υπήρχαν μόνο 2 

ρομπότ διαθέσιμα για 20 φοιτητές, η χρήση των ρομπότ ήταν αυστηρά 

περιορισμένη για κάθε φοιτητή.  

Στόχοι της εργασίας που τους ανατέθηκε: 

• Να διδαχθούν οι φοιτητές τι σημαίνει σχεδιασμός πριν την υλοποίηση, 

• Να αποκτήσουν πρακτική, ουσιαστική εμπειρία με πραγματικές 

συσκευές,  

• Να αποκτήσουν βαθιά γνώση της φύσης των γλωσσών 

προγραμματισμού. 

Ανάθεση εργασίας 

Οι φοιτητές δεν συμμετείχαν στην κατασκευή των ρομπότ. Τους ανατέθηκε 

να δημιουργήσουν πρόγραμμα που να καθοδηγεί ένα ρομπότ μέσα σε έναν 

λαβύρινθο διαστάσεων 4x4 πόδια. Επιτρεπόταν να φορτώσουν το 

πρόγραμμά τους στο RCX όσες φορές ήθελαν, αλλά η πρόσβασή τους στα 

ρομπότ ήταν περιορισμένη. Δεν επιτρεπόταν να δοκιμάσουν το πρόγραμμά 

τους παρά μόνο στην τελική φάση. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές δεν 

έβλεπαν τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προγράμματός τους, αλλά 

προσπαθούσαν να προβλέψουν τι θα συνέβαινε στο ρομπότ. Η εργασία είχε 

διάρκεια 3 εβδομάδες.  

Εβδομάδα 1: Εκμάθηση των βασικών 

Κατά τη διαδικασία της πρώτης εβδομάδας οι φοιτητές απλά γνώρισαν το 

περιβάλλον και τη γλώσσα προγραμματισμού και μελέτησαν τα σχετικά 

βοηθήματα. Τους δόθηκαν υλικά από το kit, δυο κινητήρες, αισθητήρες κα., 

ενώ οι απαραίτητες συσκευές εγκαταστάθηκαν σε δυο υπολογιστές του 
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εργαστηρίου. Στο χρονικό αυτό διάστημα της μιας εβδομάδας οι φοιτητές 

έπρεπε να μάθουν χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα να συντάσσουν απλά 

προγράμματα, ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες αλλά και τους 

περιορισμούς του περιβάλλοντος. Η εργασία αυτή έγινε ατομικά και 

εφαρμόστηκε κάποιος έλεγχος ή κάποια δοκιμαστική εξέταση σχετικά. 

Εβδομάδα 2: Υλοποίηση της λύσης ενός προβλήματος 

Σχηματίζονται ομάδες 2-4 φοιτητών που θα πρέπει να γράψουν ένα 

πρόγραμμα με το οποίο θα κατευθύνουν ένα ρομπότ από ένα αρχικό σημείο 

του δωματίου σε ένα άλλο τελικό. Το ρομπότ θα σταματήσει να κινείται όταν 

αναγνωρίσει με κάποιον τρόπο ότι έχει φτάσει στην τελική θέση. 

Εβδομάδα 3: Δοκιμή 

Στην αρχή της τρίτης εβδομάδας δίνονται στους φοιτητές τα ρομπότ. Θα 

είναι διαθέσιμα σε κάθε ομάδα για δύο ώρες. Για το λόγο αυτό κάθε ομάδα 

θα μπορούσε από πριν να έχει το πρόγραμμά της έτοιμο να το φορτώσει. 

Θα μπορούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους μετά την πρώτη 

δοκιμή, αλλά όχι να το ξαναδοκιμάσουν. 

Εβδομάδα 3: Επίδειξη 

Στην αρχή της 4ης εβδομάδας ξεκίνησαν οι επιδείξεις, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο και βιντεοσκοπήθηκαν. Καμία από τις 

6 ομάδες δεν κατάφερε να πετύχει τον αρχικό στόχο, αλλά έμαθε σημαντικά 

πράγματα μέσα από αυτήν την εμπειρία.  

Παρατηρήσεις 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, οι φοιτητές ήταν αρκετά 

δραστήριοι. Έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχαν ουσιαστικές απορίες που 

δεν δίσταζαν να μοιραστούν πολλές φορές και με ολόκληρη την τάξη. 

Έγιναν πολλές συζητήσεις γύρω από δύο θέματα κυρίως, την αδυναμία τους 

να προβλέψουν τη συμπεριφορά του ρομπότ και να συνθέσουν το 

πρόγραμμά τους βασισμένοι στα γεγονότα και όχι ακολουθιακά. 

Συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς του υλικού για να μπορέσουν να το 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Έπρεπε, για παράδειγμα, να λάβουν 

υπόψη τους φαινόμενα όπως η τριβή κατά την κίνηση του ρομπότ. Αξίζει 

ακόμη να σημειωθεί, ότι ενώ οι ομάδες δεν κατάφεραν το στόχο, μετά από 
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τη δοκιμή καταλάβαιναν τι πήγε λάθος και τι έπρεπε να είχαν κάνει 

διαφορετικά αν είχαν περισσότερο χρόνο. 

Συμπεράσματα 

• Κύριο μέσο για να μάθουν τον κώδικα RCX ήταν το multimedia-tutorial 

και ο πειραματισμός. 

• Οι δοκιμές που πραγματοποίησαν ήταν πολύ σημαντική εμπειρία και θα 

ήθελαν να ξαναδοκιμάσουν. Αν μπορούσαν να ξαναδοκιμάσουν θα 

σχεδίαζαν το πρόγραμμα τελείως διαφορετικά. 

• Καλό θα ήταν να μπορούσαν να δοκιμάσουν το πρόγραμμά τους 

δεύτερη φορά, για να μπορέσουν να διορθώσουν και να εφαρμόσουν 

αυτά που έμαθαν την πρώτη φορά. 

Σύμφωνα με την άποψη των μαθητών για τη χρήση αυτού του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη μάθηση του προγραμματισμού, 

μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: 

• Αδυναμία αποθήκευσης πραγματικών δεδομένων, 

• Έλλειψη υπορουτίνων, 

• Αδυναμία περάσματος παραμέτρων. 

Χρησιμοποιώντας τα Lego οι φοιτητές προβληματίστηκαν περισσότερο για 

θέματα που σχετίζονταν τη φιλοσοφία του προγραμματισμού και όχι με τη 

σύνταξη μιας συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού. 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι οι φοιτητές θεώρησαν: 

• Ενδιαφέρον περιβάλλον, ευχάριστη εναλλαγή με το περιβάλλον της 

JAVA, 

• Εκτίμηση του τι είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, 

• Γνωριμία με τη ρομποτική. 

4.2.7 Texas A & M University Corpus Cristi, «Systems 
Analysis and Design»  
(Garcia, Patterson Mc-Neill, 2002) 

Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές της σειράς μαθημάτων «Systems Analysis and 

Design» στο πανεπιστήμιο Texas A & M University Corpus Cristi πρέπει να 

σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ως τελική εργασία ένα σύστημα λογισμικού. 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του 2001 ανέλαβαν εργασίες που 

βασίζονταν στην κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ της LEGO, 

χρησιμοποιώντας το περιβάλλον LEGO Mindstorms Invention System. Κατά 
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την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν γλώσσες προγραμματισμού όπως Not 

Quite C (NQC), Visual Basic και Robolab. 

Αρχικά οι φοιτητές διάλεξαν το ρομπότ που θέλουν να υλοποιήσουν και 

κατέγραψαν τις προδιαγραφές της λειτουργίας του. Στη συνέχεια έκαναν 

εκτιμήσεις σχετικά με τη διάρκεια της εργασίας και το κόστος της.  

Χρησιμοποίησαν το Microsoft Project για τη διαχείριση της διαδικασίας 

ανάπτυξης του λογισμικού (διαγράμματα GANT, PERT κλπ.) και το Visible 

Analyst κατά τη φάση της σχεδίασης για τη δημιουργία διαγραμμάτων ροής 

δεδομένων, σχέσεων οντοτήτων κλπ. 

Ακολούθησε η φάση της υλοποίησης και τέλος η φάση της παρουσίασης. 

Στην τελευταία συμμετείχαν όλοι οι φοιτητές, βαθμολογώντας αυτούς που 

παρουσίαζαν. 

Οι διαφορές στην πραγματοποίηση των μαθημάτων ήταν: 

1. Οι φοιτητές σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης (σχεδιασμό, υλοποίηση, 

δοκιμή) είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τα ρομπότ και να 

ελέγχουν τις αποφάσεις. 

2. Συμμετείχαν όλοι στην αξιολόγηση. 

Τα LEGO Mindstorms αποδείχθηκε ότι αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για 

την προσπάθεια των φοιτητών. Μάθαιναν καθώς έπαιζαν και διασκέδαζαν. 

4.2.8 Carnegie Mellon University, Robotics Academy  
(http://www.rec.ri.cmu.edu/education/k12education.html) 

Το μάθημα χωρίζεται σε 8 ενότητες, που παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Ενότητα 1 Εισαγωγή στη Ρομποτική 

Ενότητα 2 Εισαγωγή στο υλικό 

Ενότητα 3 Introduction to Software and Electronic Control 

Ενότητα 4 Εισαγωγή στον προγραμματισμό 

Ενότητα 5 Σχεδιασμός και Μηχανική ( Γρανάζια, Ταχύτητα, Ροπή, Απλές 

Μηχανές)  

Ενότητα 6 Αισθητήρες (Αφής, Φωτός, Θερμοκρασίας, Περιστροφής) 

Ενότητα 7 Επιπλέον θέματα προγραμματισμού Advanced Programming  
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(Μεταβλητές, Timers, Πολυεπεξεργασία)  

Syntax Based Languages (NQC – Interactive C) 

Ενότητα 8 Project Management 

Η ενότητα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη εργασία είναι η 4 και 

αναφέρεται στην διδασκαλία του προγραμματισμού της συμπεριφοράς του 

ρομπότ. Στα πρώτα μαθήματα του προγραμματισμού πραγματοποιούνται 

ασκήσεις που αφορούν τον έλεγχο των εξόδων του ρομπότ, κινητήρων και 

λαμπτήρων.  

Οι φοιτητές πρέπει στη διάρκεια του μαθήματος να συμπληρώσουν κάποια 

φύλλα εργασιών που τους βοηθούν στην εμπέδωση του αντικειμένου της 

διδασκαλίας.   

4.2.9 Colby College, «Exploration with Robots» (CS117) 
(Goldweber et al., 2001) 

Στο Colby College λειτουργεί μια σειρά μαθημάτων με τίτλο «Exploration 

with Robots» (CS117), το οποίο απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν 

προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό, αναπτύσσοντας σε αυτούς 

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και παρέχοντάς τους μια ομαλή 

εισαγωγή στον προγραμματισμό με C. Στο πλαίσιο του τμήματος αυτού οι 

φοιτητές έμαθαν να κατασκευάζουν απλά ρομπότ και να συνθέτουν 

προγράμματα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως έλεγχος 

της κίνησης ενός ρομπότ μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ακολουθώντας 

μια γραμμή ή γύρω από ένα αντικείμενο. Στο τέλος των μαθημάτων έπρεπε 

να παραδώσουν τελικά projects. Πολλοί φοιτητές μεγαλύτερων ετών 

χρησιμοποίησαν τον εξοπλισμό για άλλα projects, ανεξάρτητα από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προγραμμάτισαν σε C και έφτιαξαν ρομπότ πιο 

ανθεκτικά και με μεγαλύτερες υπολογιστικές ικανότητες. 

4.2.10  US Air Force Academy  
(Goldweber et al., 2001) 

Στην ακαδημία αυτή πραγματοποιείται πειραματικά το μάθημα της 

πληροφορικής χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms και τη γλώσσα 

προγραμματισμού Ada. Το μάθημα αυτό παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές 

του πανεπιστημίου, γι’ αυτό και περιλαμβάνει ανάλυση – επίλυση 

προβλημάτων και υλοποίηση βασικών προγραμματιστικών εργασιών. 
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Περίπου 60 από τους 600 φοιτητές του πανεπιστημίου μαθαίνουν 

προγραμματισμό με τη βοήθεια των ρομπότ.  

Τα ρομπότ δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διδαχθούν οι 

μαθητές μια γλώσσα υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα τις βασικές αρχές 

του προγραμματισμού, όπως ανάλυση προβλήματος, εντοπισμός 

μεταβλητών, διαδικασίες, δομές επιλογής και επανάληψης. Επίσης 

ενισχύουν τη διάθεση για μάθηση γιατί δημιουργούν ευχάριστο κλίμα στην 

τάξη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ίδιους του καθηγητές. 

Στα μελλοντικά σχέδια του πανεπιστημίου είναι και η δημιουργία ενός 

αντίστοιχου προγράμματος στο Τμήμα Πληροφορικής. Επίσης εξετάζεται και 

η περίπτωση να χρησιμοποιηθούν τα LEGO για τη διδασκαλία βασικών 

αρχών πληροφορικής. 

4.2.11 Xavier University 
(Goldweber et al., 2001) 

Στο μάθημα Τεχνητής Νοημοσύνης του παραπάνω πανεπιστημίου 

χρησιμοποιούνται τα LEGO Mindstorms με στόχο να μάθουν οι φοιτητές να 

υλοποιούν προγράμματα σε C. Στα μελλοντικά σχέδια του πανεπιστημίου 

είναι η χρήση της τεχνολογίας αυτής και στη σειρά μαθημάτων CS1.  

Επίσης η τεχνολογία των LEGO χρησιμοποιείται και στο τμήμα Computer 

Science, στο μάθημα Introduction to Computer Science (CSCI 170). Στη 

διάρκεια των μαθημάτων αυτών περιγράφονται έννοιες όπως πληροφορική 

και αλγόριθμος, γίνεται μια εισαγωγή στον προγραμματισμό και 

αναπτύσσουν προγράμματα με τη βοήθεια του περιβάλλοντος Karel J. 

Robot. 

4.2.12 University of Evansville, «LEGO 101 Project» 
(Goldweber et al., 2001) 

Το Πανεπιστήμιο του Evansville είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο που στόχο 

έχει να προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση στους φοιτητές του. Η 

εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει και ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να 

παρέχει σε κάθε πρωτοετή την ευκαιρία να γνωρίσει το Πανεπιστήμιο, τους 

μέντορες και τους φοιτητές του τμήματος. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Πληροφορικής ανέπτυξε ένα πρόγραμμα με το όνομα LEGO 

101 Project που απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές των τμημάτων 
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Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και 

υλοποιεί μεταξύ άλλων και τον παραπάνω στόχο. 

Οι πρωτοετείς φοιτητές οργανώνονται σε ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν 

και ένας τουλάχιστον major από κάθε τμήμα. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές 

μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες και ασχολούνται με διεπιστημονικά 

θέματα. Ταυτόχρονα γίνεται μια μικρή εισαγωγή τους στη γλώσσα 

προγραμματισμού C για το σχεδιασμό, υλοποίηση και τεκμηρίωση εργασιών 

που εκτελούνται από ένα αυτόνομο ρομπότ. Οι εργασίες αυτές έχουν 

σταδιακά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας. Για την 

κατασκευή του ρομπότ χρησιμοποιούνται τουβλάκια, κινητήρες και 

αισθητήρες της LEGO και για τον προγραμματισμό το περιβάλλον Keil C. 

4.2.13 Villanova University, «Introduction to Artificial 
Intelligence» (CSC4500)  

Στο πανεπιστήμιο Villanova χρησιμοποιήθηκαν τα LEGO Mindstorms σε μια 

προσπάθεια να ενσωματωθεί η ρομποτική στο πρόγραμμα μαθημάτων 

Τεχνητής Νοημοσύνης. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

χρησιμοποιείται η γλώσσα NQC (Goldweber et al., 2001). Η σειρά αυτή 

μαθημάτων έχει τίτλο «Introduction to Artificial Intelligence (CSC4500)» 

(http://www.csc.villanova.edu/~klassner/csc4500/). 

4.3 Εφαρμογές σε Δημοτικά Σχολεία & Γυμνάσια 
Τα LEGO Mindstorms χρησιμοποιήθηκαν συχνά από δασκάλους που 

θέλουν να διδάξουν με πρακτικό τρόπο επιστήμες όπως η πληροφορική, τα 

μαθηματικά, η τεχνολογία, η φυσική, η βιολογία κα. Μαθητές ηλικίας 9-19 

χρόνων χρησιμοποίησαν τα LEGO και κάποιο προγραμματιστικό 

περιβάλλον στα σχολεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Η επιτυχία και ο 

ενθουσιασμός των μαθητών ήταν μεγάλος, όπως και η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών που κατάφεραν να ενσωματώσουν αυτήν την υψηλού 

επιπέδου τεχνολογία εύκολα στις τάξεις τους. 

4.3.1 Bethany Christian High School, Goeshen, Indiana 
(http://www.indiana.edu/~legobots/q515/jodicurriculumoverview.html) 

Στο Bethany Christian High School έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα 

μαθημάτων για τη διδασκαλία βασικών αρχών του προγραμματισμού με 

τίτλο «Computer Programming 301 Course». Διαρκεί εννέα εβδομάδες, 

βασίζεται στη χρήση των LEGO Mindstorms και αποτελεί το πρώτο μισό 
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μέρος του μαθήματος του προγραμματισμού. Το πρόγραμμα αυτό ήταν 

αποτέλεσμα της εργασίας της Jodi Huebert φοιτήτρια του Indiana University.  

Δύο είναι οι λόγοι που ώθησαν στη δημιουργία του προγράμματος: 

Α) Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με μια νέα γλώσσα προγραμματισμού 

και έναν νέο τρόπο σκέψης. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο μαθητής 

βάζει τον εαυτό του στη θέση του ρομπότ και αναγκάζεται να σκεφτεί 

διαδικαστικά, όπως αυτό. 

Β) Να προετοιμαστούν οι μαθητές που σκοπεύουν να κάνουν καριέρα στην 

επιστήμη της πληροφορικής, παρέχοντάς τους το απαραίτητο υπόβαθρο 

σε γνώσεις προγραμματισμού. 

Η Jodi Huebert πιστεύει ότι η εισαγωγή αυτής της σειράς των μαθημάτων θα 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη σχολή, μία από τις οποίες είναι και η 

αύξηση των εγγραφών. Θεωρεί ότι η Pascal που αποτελούσε αντικείμενο 

μελέτης μέχρι στιγμής, είναι βαρετή για τους μαθητές, ενώ αντίθετα η χρήση 

των LEGO Mindstorms μπορεί να προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον 

τους και να αποτελέσει πόλο έλξης. 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι η χρήση των ρομπότ επιτρέπει την 

οπτικοποίηση σύνθετων προγραμματιστικών θεμάτων. Το περιβάλλον του 

Robolab δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν 

ευκολότερα τη πορεία των προγραμμάτων, απ’ ότι η ακολουθία των εντολών 

στο περιβάλλον της Pascal. 

Τέλος η αλληλεπίδραση με το ρομπότ τους δίνει κίνητρα να προχωρήσουν 

στην εκσφαλμάτωση των προγραμμάτων τους και να επιχειρήσουν τις 

απαραίτητες τροποποιήσεις. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Κάθε ομάδα 

χρειάζεται τα παρακάτω υλικά: 

o Ένα LEGO MINDSTORMS kit  

o Ένα αντίγραφο του λογισμικού LEGO Dacta ROBOLAB 

o Μπαταρίες 

o έναν υπολογιστή. 

Στο τέλος των μαθημάτων κάθε μαθητής πρέπει:  

o να μπορεί να εφαρμόζει διαδικασιακό προγραμματισμό για την 

επίλυση πραγματικών προβλημάτων. 
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o να αναλύει ένα πρόβλημα, να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να 

αξιολογεί  τη λύση του. 

o να πραγματοποιεί πράξεις με αριθμούς του δυαδικού αριθμητικού 

συστήματος και να κατανοεί τη σχέση μεταξύ ηλεκτρονικής και 

πληροφορικής.  

o να εκτιμά τις επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης στην ζωή μας. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ημέρα 1η  

Εισαγωγή 

(20 λεπτά) 

 Εισαγωγή στο μάθημα  

 Παρουσίαση του περιεχομένου των μαθημάτων  

 Γνωριμία μαθητών 

Ημέρα 2η  Οργάνωση των μαθητών σε ομάδες των δύο 

ατόμων 

 Παρουσίαση του περιεχομένου του LEGO kit  

 Σύντομη διάλεξη με θέμα: 

o Brick (μπαταρίες, θύρες εισόδου, θύρες 

εξόδου, άνοιγμα/ κλείσιμο, φόρτωμα – 

εκτέλεση προγραμμάτων 

o Ειδικά κομμάτια LEGO (κινητήρες, 

λαμπτήρες, αισθητήρες αφής, φωτός, 

περιστροφής, θερμοκρασίας) 

 Εργασία: δημιουργία ενός ρομπότ που κινείται 

σύμφωνα με κάποιο από τα υπάρχοντα 

προγράμματα. 

Ημέρα 3η   Εργασία μαθητών σε ομάδες. 

 Κάθε ομάδα παρουσιάζει σύντομα το σχεδιασμό 

της λύσης που προτείνουν. 

Ημέρες 4η – 6η   Σύντομη διάλεξη σχετικά με το περιβάλλον 

Robolab: 
o Windows (πρόγραμμα, διάγραμμα, 

αποθήκευση, βοήθεια, εργαλεία, 

συναρτήσεις) 

o Εικονίδια (έναρξη/τερματισμός 

προγράμματος, ενεργοποίηση κινητήρων, 

σύνδεση εντολών, αναμονή (wait for), 

προσθήκη ήχων, αναπαραγωγή μουσικής, 

φόρτωμα προγράμματος) 
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 Ανάθεση εργασίας: Δημιουργία των παρακάτω 

προγραμμάτων: 
o Πρόγραμμα 1 (SOUND1): το ρομπότ 

αναπαράγει τον ήχο 3, περιμένει 6 

δευτερόλεπτα και αναπαράγει τον ήχο 4. 
o Πρόγραμμα 2 (SOUND2): το ρομπότ 

περιμένει για 11 δευτερόλεπτα, αναπαράγει 

τους ήχους 1 έως 6 με τη σειρά.  
o Πρόγραμμα 3 (SOUND3): το ρομπότ 

περιμένει 5 έως 15 δευτερόλεπτα και στη 

συνέχει αναπαράγει ένα τραγούδι. 
 Σύντομη διάλεξη σχετικά με Go-To Loops (jumps): 

o jump-land και jump-start 
o συλλογική ανάπτυξη προγράμματος που θα 

έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή ενός 

τραγουδιού συνέχεια. 
 Ανάθεση εργασίας:  

o Μέρος 1ο: Δημιουργία ενός ρομπότ που 

κινείται εμπρός για τρία δευτερόλεπτα, πίσω 

για τρία δευτερόλεπτα, εμπρός για τρία 

δευτερόλεπτα και ξανά πίσω για τρία 

δευτερόλεπτα. 
o Μέρος 2ο: Τροποποίηση του προγράμματος 

ώστε να κινείται το ρομπότ μπροστά και 

πίσω τρία δευτερόλεπτα συνέχεια. 
o Μέρος 3ο: Τροποποίηση του προγράμματος 

ώστε να κινείται το ρομπότ μπροστά και 

πίσω συνέχεια, για τυχαίο χρονικό 

διάστημα. 
o Μέρος 4ο: Τροποποίηση του προγράμματος 

ώστε να κινείται το ρομπότ μπροστά και 

πίσω για τυχαίο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 

και 7 δευτερολέπτων. 

Ημέρες 7η – 16η  

(10 μέρες) 

Εκπόνηση εργασίας OvalTracker  

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη λύση της. 

Αγώνας 

Σελίδα 88 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ LEGO MINDSTORMS 
ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ημέρες 17η – 22η  

(5 μέρες) 

Εκπόνηση εργασίας Rubber Ducky 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη λύση της. 

Αγώνας 

Στη συνέχεια οι μαθητές δημιουργούν τις δικές τους εργασίες. Επιλέγουν 

ένα θέμα που θεωρούν ενδιαφέρον και χρήσιμο. Κατασκευάζουν το 

ρομπότ και αναπτύσσουν το πρόγραμμα που θα κατευθύνει τη 

συμπεριφορά του. 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι κάθε μαθητής πρέπει να δημιουργήσει μια 

συλλογή από άρθρα εφημερίδων σχετικά με υπολογιστές/ τεχνολογία/ 

Internet. Οι κανονισμοί για την επιλογή των άρθρων είναι οι εξής: 

 Να προέρχονται από εφημερίδα, όχι περιοδικά. 

 Να σημειώνεται η πηγή και η ημερομηνία δημοσίευσης. 

 Να μην είναι αντίγραφα. 

 Να ακολουθεί μια σύντομη περίληψη για κάθε άρθρο. 

Τα άρθρα αυτά θα κληθούν να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους κατά 

τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 

σημεία: 

 Δοκιμαστική εξέταση (τεστ)/Εργασίες 20% 

 Παρουσιάσεις 20% 

 Συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης και της ομάδας 10% 

 Αυτο-αξιολόγηση 10% 

 Ημερολόγιο εργασιών 10% 

 Συλλογή άρθρων 10% 

 Εξετάσεις 20% 

4.3.2 Brooks-Smith School (Lincoln, Massachusetts) 
(http://www.pitsco-legodacta.com/Products/robolab.htm) 

Στο Brooks-Smith School (Lincoln, Massachusetts) ο Terry Green οργάνωσε 

ένα πρόγραμμα για παιδιά τετάρτης δημοτικού στο πλαίσιο του οποίου θα 

μάθαιναν να χρησιμοποιούν τα LEGO και το ROBOLAB. Το πρόγραμμα 

ξεκίνησε με 8 παιδιά, αλλά γρήγορα μεγάλωσε και έφτασε τα 12 –14 αγόρια 

και κορίτσια, τα οποία παρακολουθούσαν τα πρόγραμμα ανελλιπώς για 8 

εβδομάδες. Τα παιδιά εργάστηκαν με οχήματα. Ο Terry Green, που δεν είχε 

οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία με το υλικό ή το λογισμικό, βρήκε ότι 
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ήταν αρκετά εύχρηστο, δεδομένου ότι και οι μαθητές ακόμη τα κατάφεραν 

γρήγορα. 

Αν και το πρόγραμμα αυτό δεν είχε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 

στόχους, ο Green πιστεύει ότι τα παιδιά συγκέντρωσαν σημαντική εμπειρία 

με τη χρήση πραγματικών μοντέλων, που θα τα βοηθήσει αργότερα στην 

εκμάθηση άλλων επιστημών.  

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν, αφοσιώθηκαν στο πρόγραμμα και λυπήθηκαν 

πολύ όταν αυτό τελείωσε μετά από 8 εβδομάδες.  

4.3.3 Shady Hill School (Cambridge, Massachusetts) 
(http://www.pitsco-legodacta.com/Products/robolab.htm) 

Στο γυμνάσιο Shady Hill School στο Cambridge (Massachusetts), η Barbara 

Bratzel’s πραγματοποιεί μια σειρά μαθημάτων με τίτλο «Physics by Design» 

για παιδιά της όγδοης τάξης (Β’ Γυμνασίου). Στα μαθήματα αυτά 

χρησιμοποιεί τα LEGO, το λογισμικό ROBOLAB, και το RCX σε 

εργαστηριακές δραστηριότητες με σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές της 

μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας και του μαγνητισμού. Οι μαθητές στην 

αρχή του έτους κατασκευάζουν απλά οχήματα, τα οποία στη συνέχεια 

χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με τα προγράμματα που φτιάχνουν στο 

ROBOLAB για να πραγματοποιήσουν πειράματα σχετικά με την ταχύτητα 

και την επιτάχυνση.  

Με τον καιρό οι μαθητές σχεδιάζουν πιο πολύπλοκα οχήματα και μελετούν 

πιο προηγμένες ιδέες, όπως η τριβή. Ακόμη μαθαίνουν πώς να 

ενσωματώνουν τους αισθητήρες στις κατασκευές τους και κατασκευάζουν 

αυτοκίνητα που μπορούν να ακολουθήσουν μια γραμμή, ακόμη και ζυγαριές 

που μπορούν να ζυγίσουν αντικείμενα σε γραμμάρια. Η Bratzel θεωρεί ότι το 

λογισμικό ROBOLAB προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον μιας τάξης. 

Αφήνει τους μαθητές της να χρησιμοποιήσουν το Pilot τμήμα με πολύ λίγη 

καθοδήγηση και στη συνέχεια τους δίνει μια σειρά προγραμμάτων προς 

υλοποίηση, τα οποία απαιτούν σταδιακά περισσότερες προγραμματιστικές 

ικανότητες. 

Η Bratzel τονίζει το γεγονός ότι τα υλικά αυτά και το λογισμικό βοηθούν 

πολύ τα παιδιά να μάθουν. Δεν χρειάζεται πια να ακολουθούν πιστά 

συγκεκριμένες οδηγίες, όπως συμβαίνει φυσιολογικά κατά την εκπόνηση 

πειραμάτων, αλλά επεξεργάζονται μόνοι τους τις λύσεις των προβλημάτων 

και, αναπόφευκτα, εξετάζουν και τροποποιούν τις ιδέες τους 
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επανειλημμένως. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες μπορούν να φτάσουν 

εύκολα και αποτελεσματικότερα στη γνώση. Πάρα πολλά παιδιά ζήτησαν να 

συμμετέχουν την επόμενη χρονιά σε ανάλογο πρόγραμμα, ενώ δεν 

αποκλείεται να λειτουργήσουν δύο τμήματα. 

4.3.4 The Blake School, Lower School LEGO Dacta project 
(http://www.blakeschool.org/aaa/projects/lower/lego/index.html) 

Το δημοτικό αυτό σχολείο συμμετέχει στο πρόγραμμα «Lower School LEGO 

Dacta project». Εργασίες LEGO Logo έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα 

σπουδών της πληροφορικής στο Blake School. Οι μαθητές της δεύτερης 

τάξης μελετούν τους μοχλούς (LEGO Dacta Lever Set #9612), της τρίτης 

τάξης τροχαλίες (LEGO Dacta Pulley Set #9614), της τέταρτης γρανάζια 

(LEGO Dacta Gear Set #9610) και της πέμπτης τάξης χρησιμοποιούν τις 

προηγούμενες γνώσεις τους για να ολοκληρώσουν μια εργασία ρομποτικής.  

Στην τέταρτη και Πέμπτη τάξη οι μαθητές κρατούν σημειώσεις σχετικά με το 

θέμα που ανέπτυξαν σε κάθε συνάντηση, τα προβλήματα που συνάντησαν, 

ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετώπισαν κα.  

Όσον αφορά τις εργασίες που πραγματοποιεί η Πέμπτη τάξη, πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη χρήση ήχων, λαμπτήρων και αισθητήρων. Στο τέλος της 

χρονιάς, πραγματοποιείται παρουσίαση των εργασιών σε γονείς, φίλους, 

καθηγητές και συμμαθητές. 

4.3.5 S.P. Waltrip High School – Texas  
(http://www.eng.iastate.edu/twt/extra/Links/index.htm) 

Στο γυμνάσιο αυτό λειτουργεί το τμήμα Technology Education, το οποίο, 

μεταξύ άλλων, έχει ως σκοπό την  εκμάθηση βασικών εννοιών της 

τεχνολογίας, αλλά και μελέτη των επιπτώσεών της. Οι μαθητές εξετάζουν 

την τεχνολογία από την πλευρά της ενέργειας, παραγωγής, κατασκευής, 

διαχείρισης. Με τη βοήθεια υπολογιστών, ρομπότ και άλλων εργαλείων 

δοκιμάζουν, αναλύουν, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν ή παράγουν ένα προϊόν. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί προβλέπεται από το πρόγραμμα 

σπουδών, γνωριμία των μαθητών με τα LEGO Mindstorms. 

4.3.6 Davis Creek Elementary (West Virginia)  
(http://boe.cabe.k12.wv.us/daviscre/LegoSiteMap.htm) 
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Στο δημοτικό σχολείο Davis Creek 

Elementary πραγματοποιήθηκες 

κατά το σχολικό έτος 1998 – 1999 

ένα πρόγραμμα ρομποτικής που 

είχε διάρκεια τέσσερις εβδομάδες 

κατά τους μήνες Ιανουάριο  και 

Φεβρουάριο. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος αυτού, οι μαθητές 

της πέμπτης τάξης, οργανωμένοι σε ομάδες, είχαν την ευκαιρία να 

κατασκευάσουν ένα ρομπότ και να προγραμματίσουν τη συμπεριφορά του. 

Για την κατασκευή του ρομπότ χρησιμοποιήθηκε το LEGO Mindstorms kit, 

ενώ για τον προγραμματισμό το λογισμικό RoboLab. Τα παιδιά έδειξαν 

ιδιαίτερο ενθουσιασμό και κατασκεύασαν με τη βοήθεια της Linda Hamilton 

πρωτότυπα μοντέλα, όπως τρακτέρ, αυτοκίνητα, κάμπιες κα. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να έρθουν οι μαθητές της πέμπτης τάξης 

σε επαφή με αρχές της φυσικής, της μηχανική και των μαθηματικών.  

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη βοήθεια φοιτητών από 

το Marshall University. Οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν με τις 

κατασκευές τους σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες. 
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5 Πρόταση για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Σύστημα  

5.1 Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, η διδασκαλία του προγραμματισμού έχει επηρεαστεί 

από την εμφάνιση των προγραμματιζόμενων μοντέλων της LEGO, που 

μπορούν να κινούνται, να «αισθάνονται» και να αλληλεπιδρούν. Η 

διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τα προγράμματα σπουδών και τις 

σειρές μαθημάτων που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων επανεξέτασαν τη μέθοδο 

διδασκαλίας του εισαγωγικού προγραμματισμού και δημιούργησαν σειρές 

μαθημάτων που αφενός επιτυγχάνουν τους στόχους των αναλυτικών 

προγραμμάτων, αφετέρου κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, μελετώντας τις εφαρμογές των LEGO Mindstorms 

στην εκπαίδευση, επιχειρούμε στο κεφάλαιο αυτό να προτείνουμε η 

διδασκαλία του εισαγωγικού μαθήματος στον προγραμματισμό της Γ’ Τάξης 

Γυμνασίου να πραγματοποιηθεί με τα LEGO Mindstorms. Η συγκεκριμένη 

πρόταση συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων. Για το 

σκοπό αυτό αναπτύχθηκε σχετικό διδακτικό υλικό. 

Για τη σύνταξη της πρότασης αυτής λάβαμε υπόψη: 

(α) Τη διδακτέα ύλη της Γ’ Γυμνασίου (σχετικά με τον 

προγραμματισμό), σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας (http://www.pi-

schools.gr/lessons/computers/gymnasio/index.html). 

(β) Πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτικό υλικό από τα πανεπιστήμια: 

o Carnegie Mellon 

(http://www.rec.ri.cmu.edu/education/k12education.html) 

o Tufts University (http://www.ceeo.tufts.edu/curriculum/, 

http://www.ceeo.tufts.edu/graphics/robolab/intro.htm ) 

o Iowa University - Toying with Technology 

(http://www.eng.iastate.edu/twt/extra/Links/index.htm) 
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o Kent (http://www.kented.org.uk/ngfl/robolab/) 

(γ) Ασκήσεις από το επίσημο site του Robolab. 

(http://www.lego.com/eng/education/mindstorms/home.asp?menu=

download&pagename=download) 

(δ) Περιγραφή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Robolab, όπως 

παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο Teacher Guide – Getting Started. 

(Cyr, 1998) 

Για την πληρότητα της πρότασης, της οποίας η περιγραφή ακολουθεί στις 

επόμενες ενότητες, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε σύντομα τη διδακτέα 

ύλη της Γ’ Γυμνασίου (σχετικά με τον προγραμματισμό), σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας (http://www.pi-

schools.gr/lessons/computers/gymnasio/index.html). 

5.2 Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική 
Το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο έχει ως γενικό σκοπό να δώσει 

στους μαθητές όλα τα απαιτούμενα εφόδια ώστε : 

 να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και όρους της υπολογιστικής 

τεχνολογίας, δηλαδή των μέσων και των τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κάθε πληροφορίας, η οποία 

μπορεί να παρουσιασθεί σε ψηφιακή μορφή, 

 να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, ασκούμενοι σε ένα σύστημα 

υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν, 

 να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κρίνουν τις επιπτώσεις των 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Για την επίτευξη του γενικού αυτού σκοπού απαιτείται η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων και η εκμάθηση εννοιών που ταξινομούνται στις παρακάτω 

ενότητες στο πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Τάξης Γυμνασίου:  

1. Διερευνώ – Δημιουργώ – Ανακαλύπτω  

2. Ελέγχω – Προγραμματίζω τον Υπολογιστή 

3. Ο υπολογιστής στη ζωή μας 

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας "Ελέγχω – Προγραμματίζω τον 

Υπολογιστή" περιλαμβάνονται τα θέματα: 
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 Η έννοια του αλγορίθμου 

 Ο κύκλος ανάπτυξης ενός προγράμματος 

 Το περιβάλλον μιας γλώσσας προγραμματισμού 

 Βασικές δομές μιας συμβολικής γλώσσας 

Οι προβλεπόμενες διδακτικές ώρες για την ενότητα αυτή είναι 10. 

Ενότητα «Ελέγχω – Προγραμματίζω τον Υπολογιστή» 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ, «Ο Γενικός 

σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο 

υπολογιστής είναι μια μηχανή που ελέγχεται απόλυτα από τον άνθρωπο και 

να ασκηθούν στην επίλυση απλών προβλημάτων σε προγραμματιστικό 

περιβάλλον.»  

Ειδικοί σκοποί  

Οι μαθητές πρέπει: 

 να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση συμβολικών μέσων έκφρασης 

και διερεύνησης των ιδεών τους 

 να αναπτύξουν αναλυτική-συνθετική σκέψη 

 να εξοικειωθούν με τη χρήση συμβόλων για την αναπαράσταση της 

διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων 

 να γνωρίσουν και να ασκηθούν στα βασικά δομικά στοιχεία και στις 

έννοιες μιας γλώσσας προγραμματισμού. 

Περιεχόμενα Στόχοι 
Οι μαθητές πρέπει … 

1. Η έννοια του αλγορίθμου 

1.1 Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου. 

 

να μπορούν να 
αναλύσουν ένα απλό 
πρόβλημα σε μια 
ακολουθία σαφώς 
ορισμένων και 
πεπερασμένων 
βημάτων.  

2. Ο Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος 

2.1 Τι είναι προγραμματισμός.  

2.2. Γλώσσες προγραμματισμού, 
μεταγλώττιση και διερμηνεία. Αντικείμενο 
και  πηγαίο πρόγραμμα.  

2.3 Τα βασικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης 

Να μπορούν: 

να περιγράφουν 
έναν αλγό-ριθμο με 
ψευδοκώδικα, 

να  εξηγούν τις 
έννοιες: πρόγραμμα, 
γλώσσα 
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ενός προγράμματος: 

2.3.1 Περιγραφή και κατανόηση του 
προβλήματος. 

2.3.2  Σχεδίαση της λύσης του 
προβλήματος και περιγραφή  του 
αλγορίθμου (λεκτική, ψευδοκώδικας, 
λογικό διάγραμμα). 

2.3.3 Κωδικοποίηση του αλγορίθμου.  

2.3.4 Δοκιμαστική εκτέλεση και 
διορθώσεις. Συντακτικά και λογικά 
λάθη 

προγραμματισμού, 
μεταγλωττιστής, 
διερμηνέας, 
αντικείμενο και 
πηγαίο πρόγραμμα.  

3. Βασικές δομές μιας συμβολικής γλώσσας 

3.1   Περιγραφή του προγραμματιστικού 
περιβάλλοντος και σύγκριση με το  
περιβάλλον άλλων εφαρμογών.  

3.2   Οι βασικές λειτουργίες του 
προγραμματιστικού περιβάλλοντος που 
θα χρησιμοποιηθεί. 

3.3   Βασικές εντολές επικοινωνίας (διάβασε, 
κατάχώρησε, εμφάνισε, τύπωσε)  

3.4   Συμβολισμός εντολών-πρωτογενών 
διαδικασιών: συμβολικό όνομα, 
συγκεκριμένη σύνταξη, για την εκτέλεση 
κάποιας βασικής λειτουργίας. Eκτέλεση 
εντολής-πρωτογενούς διαδικασίας, 
παρατήρηση των αποτελεσμάτων. 

3.5   Mηνύματα στο χρησιμοποιούμενο 
προγραμματιστικό περιβάλλον και η 
σημασία τους για την επικοινωνία 
ανθρώπου - μηχανής.  

3.6   Οι έννοιες “σταθερή” και “μεταβλητή”. 

3.7   Εντολές, εισόδου, εξόδου και εκχώρησης 
στη γλώσσα προγραμματισμού. 

3.8   Παραδείγματα εντολών-πρωτογενών 
διαδικασιών που απαιτούν ή όχι 
δεδομένα. 

3.9   Επέκταση του λεξιλογίου 

3.10 Eπαναληπτική δομή 

3.11 Δομή ελέγχου συνθήκης 

να μπορούν να 
επιλύουν απλά 
προβλήματα σε 
προγραμματιστικό 
περιβάλλον. 

 

4. Η έννοια της διαδικασίας 

(Προαιρετικά) 

4.1 Έννοια υποδιαδικασίας - διαδικασίας 

4.2 Παραμετρικές διαδικασίες 

4.3 Κλήση διαδικασίας από άλλη. Tοπικές - 

να μπορούν να  
εφαρμόζουν πιο 
σύνθετες προγραμμα-
τιστικές τεχνικές. 
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καθολικές μεταβλητές 

4.4 Δήλωση και ονοματολογία παραμέτρων. 

4.5 Επίλυση απλού προβλήματος από 
σύνθεση διαδικασιών. 

4.6 Κλήση παραμετρικής διαδικασίας. 
Πέρασμα της τιμής της μεταβλητής. 

5. Εκτέλεση Προγράμματος 

5.1 Εικονική αναπαράσταση της σειράς με την 
οποία εκτελείται μία ομάδα εντολών.  

5.2 Εκτέλεση του προγράμματος στο 
περιβάλλον της γλώσσας. 

5.3 Συντακτικά και λογικά λάθη.  

να μπορούν να 
εκτελούν και να 
διορθώνουν 
προγράμματα  

 

να μαθαίνουν από τα 
λάθη τους και να 
κατανοήσουν ότι για 
τον υπολογιστή τίποτε 
δεν είναι αυτονόητο 
γιατί είναι μια μηχανή 
που προγραμματίζεται 
από τον άνθρωπο.   

Πίνακας 5 (α) 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Σπουδών, γενικός σκοπός της Πληροφορικής στο γυμνάσιο είναι μεταξύ 

άλλων και ο παρακάτω: 

• Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για να 

επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβληματιστούν, να 

διασκεδάσουν, να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους και να 

εφαρμόσουν απλές γνώσεις στην καθημερινή ζωή. 

• Να αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

με τη βοήθεια του υπολογιστή και να επιλύσουν απλά προβλήματα σε 

προγραμματιστικό περιβάλλον. 

• Να συνεργαστούν για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, να 

αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να σχεδιάσουν, να θέσουν στόχους, να 

διαλεχθούν, να υπερβούν τις αντιθέσεις τους, να διατηρήσουν την 

ανεξαρτησία τους με σεβασμό στην άποψη των άλλων, να 

αναγνωρίσουν τη συμβολή της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή του 

έργου, να συζητήσουν και να κρίνουν την εργασία τους και την εργασία 

των άλλων. 
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5.3 Πρόταση για τη Διδασκαλία Προγραμματισμού 
στη Γ’ Τάξη Γυμνασίου 

5.3.1 Περιγραφή Σειράς Μαθημάτων 
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η υλοποίηση της εναλλακτικής προσέγγισης 

της διδασκαλίας του προγραμματισμού, «Προγραμματισμός με τα LEGO 

Mindstorms», η οποία περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 2, στην ελληνική 

πραγματικότητα. Το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ενεργός 

συμμετοχή του μαθητή, ο οποίος καλείται να διευρύνει τις γνώσεις του, 

συμμετέχοντας στην κατασκευή, διαχείριση και καθοδήγηση ενός φυσικού 

μοντέλου. Βασικό ρόλο παίζει η πρακτική εξάσκηση, η οποία προσφέρει 

στους μαθητές τη δυνατότητα να υλοποιήσουν με άμεσο τρόπο τις ιδέες 

τους. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 10 διδακτικές ώρες πρέπει να διατεθούν για 

τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Στο πλαίσιο της σειράς μαθημάτων 

που προτείνουμε για τη διδασκαλία του εισαγωγικού προγραμματισμού στην 

Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, δημιουργήθηκαν πέντε δίωρα μαθήματα. Θεωρούμε ότι 

μία διδακτική ώρα δεν είναι αρκετή για να ολοκληρώσουν οι μαθητές τις 

εφαρμογές τους.  

Στο πρώτο μέρος κάθε μαθήματος παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα νέες 

προγραμματιστικές δομές σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του 

περιβάλλοντος προγραμματισμού Robolab. Στο δεύτερο μέρος κάθε 

μαθήματος, υλοποιούνται ασκήσεις – προγράμματα για τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς του ρομπότ. Η κατασκευή του ρομπότ γίνεται στο πρώτο 

μάθημα και χρησιμοποιείται σε όλα τα επόμενα. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων (περιεχόμενο θεωρητικών-εργαστηριακών 

παρουσιάσεων) φαίνεται στον Πίνακα 5(β): 

Μάθημα 1ο  

Εισαγωγή στον 

Προγραμματισμό 

με τα LEGO 

 Περιγραφή μαθήματος 

 Παρουσίαση των LEGO: 

o Περιγραφή του RCX 

o Πομπός υπερύθρων 

 Κατασκευή του φυσικού μοντέλου (LEGO ρομπότ) 

 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον 

ROBOLAB 

o Εντοπισμός Robolab στον υπολογιστή. 
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o Παρουσίαση ενός προγράμματος στο 

ROBOLAB 

o Αποσαφήνιση όρου «πρόγραμμα» 

o Φόρτωση προγράμματος 

o Εκτέλεση Προγράμματος 

o Παραδείγματα προγραμμάτων από το 

τμήμα PILOT. 

o Τροποποίηση έτοιμων παραδειγμάτων 

Μάθημα 2ο  

Εντολή Εξόδου, 

Εντολή Εισόδου 

(Αισθητήρες), 

Εντολή Wait For, 

Modifiers 

 Εντολή Εξόδου 

o Γενική περιγραφή – επεξήγηση 

o Κατηγορίες (κινητήρας – ήχος - 

λαμπτήρας) 

 Αισθητήρες 

o Αποσαφήνιση έννοιας 

o Κατηγορίες 

 Εντολή Wait For  (Αναμονής) 

o Χρησιμότητα της εντολής 

o κατηγορίες ανάλογα με την κατάσταση των 

αισθητήρων ή το χρονικό διάστημα 

 Modifiers 

o Έννοια των modifiers ως παράμετροι και 

επεξήγηση της χρήσης τους σε συνδυασμό 

με τις εντολές που έχουν διδαχθεί μέχρι 

στιγμής. 

o Κατηγορίες και αντίστοιχα εικονίδια. 

 Παραδείγματα χρήσης των εντολών που 

διδάχτηκαν στην ενότητα αυτή. 

 Δημιουργία προγραμμάτων στο τμήμα Inventor. 

Μάθημα 3ο  

Επαναληπτικές 

Δομές  

 Χρησιμότητα προγραμματιστικών δομών γενικά 

 Δομές που υποστηρίζει το ROBOLAB. 

 Χρησιμότητα Δομής επανάληψης 

 Ζεύγος εντολών Jump/Land  

 Ζεύγος εντολών Start of Loop/End of Loop  
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 Παραδείγματα χρήσης των εντολών επανάληψης 

που διδάχτηκαν στην ενότητα αυτή. 

Μάθημα 4ο 

Δομή επιλογής, 

Διακλαδώσεις 

 Χρησιμότητα Δομής Επιλογής  

 Εντολή Forks 

 Εντολή SplitTasks 

 Παραδείγματα χρήσης των εντολών που 

διδάχτηκαν στην ενότητα αυτή. 

Μάθημα 5ο  

Containers - 

Μεταβλητές 

 Η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό. 

 Η χρησιμότητα του μετρητή 

 Λειτουργία των Container ως μεταβλητές 

 Εντολές που σχετίζονται με τα containers 

o Αρχικοποίηση  

o Αναφορά στην τιμή  

o Καταχώρηση σταθερής τιμής – τιμής 

αισθητήρα  

o Πράξεις με containers  

o Εντολή Wait For 

o Εντολή Fork 

 Παράδειγμα χρήσης των containers 

Πίνακας 5 (β) 

Στο παράρτημα της εργασίας, παρουσιάζεται αναλυτικότερα το περιεχόμενο 

των παραπάνω διδακτικών ενοτήτων, καθώς και διδακτικό υλικό. Πιο 

συγκεκριμένα, παρέχονται 2 Φύλλα Πληροφοριών, 2 Καρτέλες Εικονιδίων 

και για κάθε μάθημα: 

 Το Σχέδιο Μαθήματος, 

 Η Παρουσίαση του Μαθήματος με τη βοήθεια διαφανειών 

(χρήση λογισμικού παρουσιάσεων), 

 Ένα Φύλλο Ελέγχου, 

 Ένα Φύλλο Εργασιών. 

Στο τέλος κάθε μαθήματος εμφανίζονται οι λύσεις των Φύλλων Ελέγχου και 

Εργασιών.  

Στο δεύτερο μέρος κάθε μαθήματος, μοιράζεται στους μαθητές ένα φύλλο 

εργασιών, το οποίο περιέχει ασκήσεις που αφορούν το προγραμματισμό της 
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συμπεριφοράς του ρομπότ. Στο μέρος αυτό, οι μαθητές οργανώνονται σε 

ομάδες και επιχειρούν να επιλύσουν τα προβλήματα.  

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, οι μαθητές έχουν την πρωτοβουλία 

στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βελτίωση της συμπεριφοράς του 

αυτόνομου ρομπότ τους. Ο καθηγητής παρακολουθεί την εργασία των 

μαθητών, επεμβαίνει όποτε το θεωρεί απαραίτητο, γίνεται βοηθός στην 

προσπάθειά τους. 

Τα στάδια που περιλαμβάνει η εργασία των μαθητών είναι τα παρακάτω: 

 Κατανόηση - Ανάλυση προβλήματος 

 Σχεδιασμός της λύσης στο χαρτί χρησιμοποιώντας τις Καρτέλες 

Εικονιδίων  

 Κωδικοποίηση του προγράμματος στο Robolab 

 Εκτέλεση προγράμματος 

 Διόρθωση (αν χρειάζεται)  

 Σύνταξη αναφοράς.  

Για το δεύτερο (πρακτικό μέρος) αξίζει να σημειωθούν οι εξής 

παρατηρήσεις: 

(Α) Οι μαθητές αρχικά σχεδιάζουν τη λύση των προβλημάτων στο χαρτί 

χρησιμοποιώντας τις καρτέλες με τα εικονίδια που έχουν μοιραστεί. 

Προχωρούν σε υλοποίηση στον υπολογιστή, μόνο αν ο διδάσκων 

ελέγξει ότι έχουν σχεδιάσει κάποια αποδεκτή λύση ή ένα πρόγραμμα 

που με μικρές διορθώσεις θα οδηγήσει στη λύση. Αυτό γίνεται για να 

δοθεί έμφαση στο στάδιο του σχεδιασμού.  

(Β) Η σύνταξη της αναφοράς για κάθε πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό 

σημείο της διαδικασίας και δεν πρέπει να υποτιμάται. Μέσω αυτής 

μπορεί κάθε μαθητής να μοιραστεί αυτά που έμαθε με άλλους. 

Ταυτόχρονα είναι ένας καλός τρόπος να καταγραφούν 

προγραμματιστικά προβλήματα, λύσεις και σημαντικά θέματα στα οποία 

μπορεί κανείς να ανατρέξει, όταν χρειαστεί στο μέλλον. Επειδή ακριβώς 

οι αναφορές ανανεώνονται ανάλογα με την ανατροφοδότηση που έχει ο 

μαθητής, σταδιακά αυτός οδηγείται σε καλύτερες, αποτελεσματικότερες, 

πληρέστερες και ακριβέστερες λύσεις. 
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(Γ) Η επιλογή των προβλημάτων στα Φύλλα Ελέγχου και Φύλλα Εργασιών, 

έγινε με βάση το διδασκόμενο θέμα, όπως αυτά αναφέρονται στον 

Πίνακα 5(β) και όχι με την κατασκευή του φυσικού μοντέλου. Για το λόγο 

αυτό η κατασκευή πραγματοποιείται μία φορά στην αρχή και 

περιλαμβάνει, από άποψη αισθητήρων, κινητήρων και λαμπτήρων, όλα 

όσα χρειάζονται στα παρακάτω μαθήματα. 

(Δ) Σε κάθε μάθημα, μετά την παρουσίαση των νέων εννοιών, οι μαθητές 

μελετούν έτοιμα προγράμματα και τροποποιούν τις παραμέτρους τους. 

Με τη μελέτη των έτοιμων προγραμμάτων, δίνεται η δυνατότητα να 

επισημανθούν σημαντικά στοιχεία, να αναδειχθούν συντακτικές 

ιδιαιτερότητες και να αποσαφηνιστούν δυσκολονόητα, για τους μαθητές, 

σημεία. 

Επίσης, πριν προχωρήσουν οι μαθητές στην υλοποίηση δικών τους 

προγραμμάτων, καλούνται να μελετήσουν έτοιμα προγράμματα και να 

δώσουν λεκτικές περιγραφές σχετικά με το αποτέλεσμα του 

προγράμματος στη συμπεριφορά του ρομπότ. 

Κατασκευή του φυσικού μοντέλου 

Το πλαίσιο των μαθημάτων που περιγράφεται στην ενότητα αυτή, δίνει 

έμφαση στην εκμάθηση των αρχών του προγραμματισμού και όχι στην 

ανάπτυξη κατασκευαστικών ικανοτήτων. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα των μαθημάτων που παρουσιάστηκε στον Πίνακα 5(β), 

διατίθεται για την κατασκευή του φυσικού μοντέλου LEGO μία διδακτική 

ώρα. Αν ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι η κατασκευή δεν είναι δυνατό να 

ολοκληρωθεί από τους μαθητές στο χρονικό αυτό διάστημα, μπορεί να τους 

δώσει το μοντέλο έτοιμο και να προχωρήσει κατευθείαν στον 

προγραμματισμό της συμπεριφοράς του.  Βέβαια κάτι τέτοιο καλύτερα να 

αποφευχθεί, γιατί, όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2, η συμμετοχή των 

μαθητών στην κατασκευή του ρομπότ του δημιουργεί αίσθημα ευθύνης, δίνει 

κίνητρα για εργασία και βοηθά στην ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης. 

Όσον αφορά το είδος του φυσικού μοντέλου που θα ελέγξουν οι μαθητές, 

στο προτεινόμενο πλαίσιο μαθημάτων αναφερόμαστε στην κατασκευή και 

τον έλεγχο ενός αυτοκινήτου. Για να εργάζονται ταυτόχρονα οι ομάδες των 

μαθητών, θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα τουλάχιστον διαφορετικά kit της 

LEGO. Μια οικονομικότερη λύση είναι να αναλάβει κάθε ομάδα την 

κατασκευή διαφορετικού μοντέλου. Το kit της LEGO περιλαμβάνει τα 
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απαραίτητα εξαρτήματα για την κατασκευή τεσσάρων διαφορετικών 

μοντέλων (αυτοκίνητο, έντομο, σπίτι, μηχάνημα). Με τον τρόπο αυτό, η 

εκπαιδευτική μονάδα αρκεί να προμηθευτεί ένα kit της LEGO, τρεις επιπλέον 

RCX και επιπλέον αισθητήρες.  

Σχετικά με τις ασκήσεις που περιέχονται στα Φύλλα Εργασιών του 

Παραρτήματος, αναφέρονται στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τον έλεγχο 

της κίνησης ενός αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα, προϋποθέτουν ένα 

αυτοκίνητο της LEGO, το οποίο διαθέτει έναν κινητήρα (στη θύρα Α), ένα 

λαμπτήρα (στη θύρα C), δύο αισθητήρες αφής (στις θύρες 1 και 2) και έναν 

αισθητήρα φωτός (στη θύρα 3). Με κατάλληλη τροποποίηση των 

εκφωνήσεων, οι ασκήσεις αυτές μπορούν να αναφερθούν στον έλεγχο της 

συμπεριφοράς και άλλων κατασκευών που διαθέτουν τους ίδιους 

αισθητήρες και τις ίδιες συσκευές εξόδου στις αντίστοιχες θύρες.  

5.3.2 Συσχέτιση με το Πρόγραμμα Σπουδών 
Με σκοπό την αξιολόγηση της σειράς μαθημάτων «Προγραμματισμός με τα 

LEGO Mindstorms», μελετούμε στην ενότητα αυτή το βαθμό στον οποίο 

επιτρέπεται η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών στο 

πλαίσιο των μαθημάτων.  

A. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Τάξης Γυμνασίου 

1.1 Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου. 

Ο μαθητής πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων, σχεδιάζει τη λύση 

του προβλήματος στο χαρτί. Αναλύει τη συμπεριφορά που θέλει να 

εμφανίσει το φυσικό μοντέλο σε ενέργειες που μπορούν να περιγραφούν με 

εντολές και στη συνέχεια τοποθετεί στη σειρά τα εικονίδια που είναι 

απαραίτητα από τις Καρτέλες Εικονιδίων. 

 

2.1 Τι είναι προγραμματισμός.  

Η έννοια του προγραμματισμού και του προγράμματος αποσαφηνίζεται στο 

1ο μάθημα της σειράς που προτείνουμε, με τη βοήθεια των έτοιμων 

προγραμμάτων του τμήματος Pilot του Robolab και την εκτέλεση. 

 

2.2. Γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλώττιση και διερμηνεία. Αντικείμενο 
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και  πηγαίο πρόγραμμα.  

- 

 

2.3 Τα βασικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης ενός προγράμματος: 

Κατά τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς του ρομπότ που έχουν 

κατασκευάσει, οι μαθητές ακολουθούν τα βασικά στάδια του κύκλου 

ανάπτυξης ενός προγράμματος. Αναλύουν την επιθυμητή συμπεριφορά του 

πραγματικού αντικειμένου σε επιμέρους συμπεριφορές που μπορούν να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Σχεδιάζουν και κωδικοποιούν τη λύση 

τους και στη συνέχεια, εκτελούν το πρόγραμμά τους. Ανάλογα με τη 

συμπεριφορά που παρατηρούν επιστρέφουν ή όχι στη φάση της σχεδίασης 

για διορθώσεις. Η τελευταία διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί η 

επιθυμητή συμπεριφορά του ρομπότ. 

 

3.1 Περιγραφή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και σύγκριση με το  

περιβάλλον άλλων εφαρμογών. 

3.2 Οι βασικές λειτουργίες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που θα 
χρησιμοποιηθεί. 
Στο πλαίσιο των δύο πρώτων διδακτικών ενοτήτων της σειράς μαθημάτων 

που προτείνουμε, παρουσιάζεται το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα 

χρησιμοποιηθεί, περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του και δίνονται 

οδηγίες για τη χρήση του. 

 

3.3 Βασικές εντολές επικοινωνίας (διάβασε, καταχώρησε, εμφάνισε, τύπωσε) 

3.4 Συμβολισμός εντολών-πρωτογενών διαδικασιών: συμβολικό όνομα, 
συγκεκριμένη σύνταξη, για την εκτέλεση κάποιας βασικής λειτουργίας. 
Eκτέλεση εντολής-πρωτογενούς διαδικασίας, παρατήρηση των 
αποτελεσμάτων. 
Στο 2ο μάθημα, ανατίθενται στους μαθητές ασκήσεις που αφορούν στην 

ενεργοποίηση μιας συσκευής εξόδου ή είσοδο δεδομένων από έναν 

αισθητήρα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση 

απλών εντολών εισόδου και εξόδου και υλοποιούν απλά προγράμματα. 
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3.5 Mηνύματα στο χρησιμοποιούμενο προγραμματιστικό περιβάλλον και η 

σημασία τους για την επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής.  

Στις συνήθεις γλώσσες προγραμματισμού είναι αναγκαία η χρήση 

μηνυμάτων για να επιτευχθεί η επικοινωνία ανθρώπου (χρήστη) – μηχανής. 

Ο προγραμματισμός της συμπεριφοράς του ρομπότ με το προγραμματιστικό 

περιβάλλον Robolab δεν απαιτεί τη χρήση μηνυμάτων για να επιτευχθεί η 

επικοινωνία αυτή. Εδώ η επικοινωνία είναι άμεση και επιτυγχάνεται μέσω 

των αισθητήρων φωτός, αφής, θερμοκρασίας και περιστροφής.  

 

3.6 Οι έννοιες “σταθερή” και “μεταβλητή”.  

Η έννοια της «σταθεράς» στον προγραμματισμό μπορεί να εξηγηθεί με τη 

βοήθεια των modifiers, ενώ η έννοια της μεταβλητής με τη βοήθεια των 

containers. Τα τελευταία επιτρέπουν την παρουσίαση της έννοιας του 

«μετρητή» και του «αθροιστή». 

 

3.7   Εντολές εισόδου, εξόδου και εκχώρησης στη γλώσσα 

προγραμματισμού. 

Το RCX δέχεται ως είσοδο ερεθίσματα και δεδομένα από το περιβάλλον με 

τη βοήθεια αισθητήρων, επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και ανάλογα 

ελέγχει εξόδους. Χρησιμοποιώντας το Robolab, οι μαθητές μαθαίνουν να 

ελέγχουν τα δεδομένα που τους παρέχουν οι αισθητήρες (αφής, φωτός) και, 

ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων αυτών, να ενεργοποιούν κινητήρες 

και λαμπτήρες ή να παράγουν ηχητικά σήματα.  

 

3.8 Παραδείγματα εντολών-πρωτογενών διαδικασιών που απαιτούν ή όχι 

δεδομένα.

Βλέπε 3.3 – 3.4. 

 

3.9 Επέκταση του λεξιλογίου 

- 
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3.10 Eπαναληπτική δομή 

3.11 Δομή ελέγχου συνθήκης 
Με τη βοήθεια των εικονιδίων – εντολών οι μαθητές αναγνωρίζουν 

ευκολότερα τις προγραμματιστικές δομές και τη σχέση μεταξύ των εντολών 

ενός προγράμματος. Το Robolab υποστηρίζει: 

 δομές επανάληψης για περιορισμένο (Start of Loop/End of Loop) και 

απεριόριστο πλήθος επαναλήψεων (Jump/Land). Επίσης 

υποστηρίζει την εντολή Wait for, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση μια 

ενέργειας μέχρι να συμβεί κάποιο γεγονός (πίεση του αισθητήρα 

αφής, περιορισμός του φωτός, διέλευση κάποιου χρονικού 

διαστήματος). 

 δομή ελέγχου συνθήκης (Forks), η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο 

της κατάστασης ενός αισθητήρα αφής (Touch Sensor Fork) ή ενός 

αισθητήρα φωτός (Light Sensor Fork). Υποστηρίζει και άλλες 

μορφές της εντολής Fork, αλλά δεν κρίνεται αναγκαίο να διδαχθούν 

στη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων. Οι δύο πρώτες περιπτώσεις 

αρκούν για να γίνει αντιληπτός από τους μαθητές ο ρόλος μιας 

δομής ελέγχου συνθήκης. 

 τη  δομή Split Task, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση δυο ομάδων 

εντολών ταυτόχρονα. 

 

4.1 Έννοια υποδιαδικασίας - διαδικασίας 

4.2 Παραμετρικές διαδικασίες 

4.3 Κλήση διαδικασίας από άλλη. Tοπικές - καθολικές μεταβλητές 

4.4 Δήλωση και ονοματολογία παραμέτρων. 

4.5 Επίλυση απλού προβλήματος από σύνθεση διαδικασιών. 
- 

 

4.6 Κλήση παραμετρικής διαδικασίας. Πέρασμα της τιμής της μεταβλητής. 

Στο προγραμματιστικό περιβάλλον Robolab οι εντολές επανάληψης, οι 

εντολές επιλογής συνθήκες, οι εντολές ενεργοποίησης μιας εξόδου κα. 

δέχονται ως παραμέτρους στοιχεία όπως η θύρα στην οποία είναι 
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συνδεδεμένη μια συσκευή, το πλήθος των επαναλήψεων μιας ομάδας 

εντολών, το πλήθος των δευτερολέπτων κλπ. Οι μαθητές κατανοούν από τα 

πρώτα μαθήματα ότι, για να φωτίσουν ένα λαμπτήρα στην κατασκευή τους, 

πρέπει να ορίσουν τόσο τη θύρα του RCX στην οποία είναι συνδεδεμένος ο 

λαμπτήρας, όσο και το επίπεδο του φωτισμού. 

 

5.1 Εικονική αναπαράσταση της σειράς με την οποία εκτελείται μία ομάδα 

εντολών.  

5.2 Εκτέλεση του προγράμματος στο περιβάλλον της γλώσσας. 
Κατά τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς του πραγματικού μοντέλου ο 

μαθητής συσχετίζει τις αντιδράσεις του αντικειμένου με τις εντολές του 

προγράμματος που έχει υλοποιήσει. Ο μαθητής εντοπίζει τα λάθη του, τα 

διορθώνει και μαθαίνει μέσα από αυτά. Παρέχεται υψηλός βαθμός 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον υπολογιστή και το αντικείμενο, με 

αποτέλεσμα να μπορεί ο μαθητής να παρατηρήσει τις επιπτώσεις που έχει 

στον πραγματικό κόσμο η εκτέλεση των εντολών του προγράμματος.   

 

5.3 Συντακτικά και λογικά λάθη. 

Οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του συντακτικού λάθους 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των προγραμμάτων τους. Στο περιβάλλον 

Robolab επισημαίνονται τα λάθη που υπάρχουν στις συνδέσεις των εντολών 

και δεν επιτρέπεται η φόρτωση ενός προγράμματος στον RCX αν δεν είναι 

συντακτικά σωστό. Επίσης τα συντακτικά λάθη μπορούν να γίνουν 

κατανοητά και με τη βοήθεια των Φύλλων Ελέγχου των μαθημάτων. Στα 

φύλλα αυτά περιλαμβάνονται ασκήσεις που επισημαίνουν τη λανθασμένη 

σύνταξη των εντολών και αναθέτουν στους μαθητές τη διόρθωσή τους. 

Όσον αφορά τα λογικά λάθη, γίνονται κατανοητά από τους μαθητές εύκολα 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων τους, παρατηρώντας 

την απόκλιση ανάμεσα στην επιθυμητή συμπεριφορά του φυσικού μοντέλου 

και σ’ αυτήν που τελικά εκδηλώνει ύστερα από την εκτέλεση του 

προγράμματος. 

B. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 
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Όσον αφορά τους στόχους που θέτει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Σπουδών, το  ROBOLAB και τα LEGO Mindstorms μπορούν να τους 

καλύψουν. 

 Κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού με τα LEGO Mindstorms, οι 

μαθητές καλούνται να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, με 

αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται και να παρουσιάζουν - υλοποιούν τις 

δικές τους ιδέες. Επίσης, εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για να 

υλοποιήσουν διαδικασίες που μπορούν να ελέγχουν γεγονότα σε  ένα 

αυτόνομο περιβάλλον. Τέλος, οι μαθητές προγραμματίζοντας τη 

συμπεριφορά μιας LEGO κατασκευής,  διασκεδάζουν, ενώ ταυτόχρονα 

μαθαίνουν. 

 Οι μαθητές συμμετέχουν σε διαδικασίες επίλυσης πραγματικών 

προβλημάτων, ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύει ο κύκλος 

ανάπτυξης ενός προγράμματος. Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν 

συστηματικά και κριτικά κάθε πρόβλημα και τη διαδικασία της λύσης του. 

Σχεδιάζουν και υλοποιούν μια συγκεκριμένη κατασκευή, υποθέτουν και 

ερευνούν, καταστρώνουν μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος, 

εφαρμόζουν και παρατηρούν, αξιολογούν κριτικά τα δεδομένα (Κυνηγός, 

Φράγκου, 2002). 

 Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για την επίλυση των προβλημάτων, με 

αποτέλεσμα, να ενθαρρύνεται η έκφραση των απόψεων των μαθητών 

αλλά και η υποστήριξη της ορθότητάς τους με επιχειρήματα, να ευνοείται 

η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές κλπ. 

5.3.3 Αντιμετώπιση αδυναμιών και δυσκολιών 
Συσχετίζοντας το Πλαίσιο Μαθημάτων που προτείνεται στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, εξασφαλίσαμε ότι το 

περιεχόμενο των μαθημάτων καλύπτει τα σημαντικότερα θέματα που 

προβλέπονται από το ΥΠΕΠΘ. Ο βαθμός όμως στον οποίο μπορούν να 

διδαχθούν με επιτυχία αποτελεί ένα δεύτερο σκέλος της αξιολόγησης του 

Πλαισίου Μαθημάτων «Προγραμματισμός με τα LEGO Mindstorms».  

Στο 2ο κεφάλαιο αναφερθήκαμε αναλυτικά τόσο στις αδυναμίες που 

παρουσιάζει η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας του προγραμματισμού, 

όσο και στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την εκμάθηση του 

προγραμματισμού. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
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αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες και οι δυσκολίες αυτές με το Πλαίσιο 

Μαθημάτων που προτείνεται. 

Αδυναμίες της παραδοσιακής μεθόδου 

Όσον αφορά τις αδυναμίες της παραδοσιακής μεθόδου, η διδασκαλία του 

προγραμματισμού με τα LEGO Mindstorms αντιμετωπίζει με επιτυχία 

αρκετές από αυτές.  

Το Robolab είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού που έχει σχεδιαστεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και απευθύνεται σε παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διδακτικές τους ανάγκες. Επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν 

προγράμματα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο ρεπερτόριο εικονο-εντολών 

σε κάθε επίπεδο και με περιορισμένους συντακτικούς κανόνες. Με τον 

τρόπο αυτό, οι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι από το περιβάλλον να 

εμβαθύνουν σε μια πολύπλοκη γλώσσα προγραμματισμού και να 

επικεντρώσουν τελικά την προσπάθειά τους στην εκμάθησή της. 

Επίσης, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και με τη χρήση περιορισμένου 

αριθμού εντολών, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν προγράμματα που 

ελέγχουν τη συμπεριφορά του ρομπότ που έχουν κατασκευάσει. Δεν 

χρειάζεται δηλαδή να έχουν φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσης της 

γλώσσας, προκειμένου να ασχοληθούν με ενδιαφέροντα προβλήματα.  Το 

γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί οι μαθητές εμπλέκονται σε 

διαδικασίες που τους προκαλούν το ενδιαφέρον και τους δίνει κίνητρα για 

μάθηση. 

Τέλος, η χρήση των φυσικών μοντέλων κατά την εκμάθηση του 

προγραμματισμού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την διδασκαλία των 

βασικών αρχών του προγραμματισμού, γιατί επιτρέπει την οπτικοποίηση της 

εκτέλεσης του προγράμματος. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

μαθητές να μην αντιλαμβάνονται το πρόγραμμα ως μια διαδικασία εισόδου- 

εξόδου, αλλά ως μια διαδικασία που μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω 

της συμπεριφοράς του φυσικού μοντέλου. 

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές 

Όσον αφορά τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την εκμάθηση 

του προγραμματισμού, θα εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο που 

παρουσιάζονται στο 2ο κεφάλαιο, δηλαδή ανάλογα με τον τομέα στον οποίο 

εντοπίζονται. Οι τομείς είναι οι εξής: 

Σελίδα 109 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ LEGO MINDSTORMS 
ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(α) Η μηχανή που μαθαίνει να ελέγχει ο μαθητής. 

Στο πρώτο μάθημα του Πλαισίου Μαθημάτων, που προτείνεται στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρουσιάζεται, χωρίς μεγάλη τεχνική 

λεπτομέρεια, ο επεξεργαστής RCX και οι δυνατότητές του. Σκοπός της 

περιγραφής αυτής είναι να διαμορφώσει ο μαθητής μια ορθή εικόνα της 

μηχανής που πρόκειται να ελέγξει με τα προγράμματά του, ώστε να μην 

προχωρήσει σε δικές του, ίσως λανθασμένες, υποθέσεις. 

Όταν οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν με τις γλώσσες γενικού 

σκοπού χρησιμοποιούν τον ΗΥ (μηχανή) αφενός για να αναπτύξουν το 

πρόγραμμά τους (αποθήκευση, ανάκληση, τροποποίηση) και 

ταυτόχρονα χρησιμοποιούν την ίδια μηχανή – τον ΗΥ- για να εκτελέσει 

το πρόγραμμα ώστε να ελέγξει τη συμπεριφορά του «εαυτού» του. Αυτό 

δυσκολεύει τους μαθητές και δεν τους επιτρέπει να εντοπίσουν τη σχέση  

που υπάρχει ανάμεσα στο πρόγραμμα και στο μηχανισμό εκτέλεσης. 

Αντίθετα προγραμματίζοντας τα Lego Windstorms χρησιμοποιούν  τον 

ΗΥ για  να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους (αποθήκευση, ανάκληση, 

τροποποίηση) και η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται από μια άλλη 

μηχανή – τον RCΧ- που ελέγχει με τη σειρά του τη συμπεριφορά του 

ρομπότ. Κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι κάνει τα πράγματα διαυγή αφού βοηθά 

στην κατανόηση των γενικών ιδιοτήτων της μηχανής που θέλουμε μέσω 

του προγράμματος οι μαθητές να μάθουν να ελέγχουν. 

Επίσης, ο μαθητής μπορεί εύκολα, με προσεκτική παρατήρηση της 

συμπεριφοράς που εκδηλώνει το φυσικό μοντέλο, να εντοπίσει τη σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στις εντολές του προγράμματος και το μηχανισμό 

εκτέλεσής του. 

(β) Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ο μαθητής. 

Όπως έχει προαναφερθεί, στο προγραμματιστικό περιβάλλον Robolab οι 

εντολές αναπαριστώνται με τη βοήθεια εικονιδίων. Δεν τίθεται λοιπόν 

πρόβλημα λανθασμένης ερμηνείας αγγλικών λέξεων, όπως συμβαίνει 

στις γλώσσες γενικού σκοπού. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

εικονίδια που χρησιμοποιούνται, 

αναπαριστούν τις εντολές αρκετά 

επιτυχημένα. Για παράδειγμα η εντολή που 

φαίνεται στο σχήμα 5.3.1(α) έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ήχου, ενώ η 

         (α)        (
Σχήμα 5.3.1.  Εικονο- 
στο περιβάλλον Robolab 

β) 
εντολές 
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εντολή του σχήματος 5.3.1(β) αντιστοιχεί στην εντολή Wait for του 

αισθητήρα αφής (αναμονή μέχρι να πιεστεί ο αισθητήρας αφής). 

Επίσης, η διαδικασία σύνταξης ενός προγράμματος είναι αρκετά απλή. 

Ο μαθητής δε χρειάζεται να γράψει το πρόγραμμα, αλλά να συνδέσει 

σωστά τις κατάλληλες εντολές. Το περιβάλλον επιτρέπει τη φόρτωση 

ενός προγράμματος στον RCX μόνο αν είναι συντακτικά σωστό. Στην 

αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή υπάρχουν συντακτικά λάθη, πατώντας 

το κουμπί που δίνει εντολή να φορτωθεί το πρόγραμμα στον RCX, 

εμφανίζεται ένα πλαίσιο (Error List) με τα λάθη του προγράμματος.  

Σχήμα 5.3.2. Λίστα Συντακτικών Λαθών στο Robolab

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3.2 επιλέγοντας καθένα από τα λάθη αυτά, 

φωτίζεται το εικονίδιο της εντολής στην οποία αντιστοιχεί το λάθος. Το 

γεγονός αυτό διευκολύνει πολύ τη διαδικασία της εκσφαλμάτωσης και 

μειώνει το χρόνο που απαιτείται για αυτήν.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το περιβάλλον προγραμματισμού, με τα 

επίπεδα που διαθέτει, επιτρέπει τον πειραματισμό με μεμονωμένες 

εντολές. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μαθαίνει να αναπτύσσει 

προγράμματα με σταδιακά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας και με τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιεί τμήματα προγράμματος με τα οποία έχει 

ήδη εξοικειωθεί. 

(γ) Οι δομές της γλώσσας προγραμματισμού που μαθαίνει ο μαθητής. 
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Η διαγραμματική απεικόνιση του προγράμματος στο περιβάλλον 

Robolab βοηθάει το μαθητή να διαμορφώσει στο μυαλό του ορθά νοητά 

μοντέλα για τη δομή επιλογής και τη δομή επανάληψης. Για παράδειγμα, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3.3 η εντολή επιλογής (Fork) συνεπάγεται τη 

δημιουργία δυο διαφορετικών διαδρομών. Ανάλογα με το αποτέλεσμα 

του ελέγχου της συνθήκης ακολουθείται η αντίστοιχη διαδρομή. Είναι 

λοιπόν πιο  εύκολο για το μαθητή να αντιληφθεί την έννοια της εντολής 

Αν..τότε..αλλιώς..Τέλος_αν. 

Σχήμα 5.3.3 Εντολή Επιλογής (Fork) 

Το ίδιο ισχύει και με την εντολή επανάληψης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 

5.3.4, ο μαθητής 

μπορεί να καθορίσει 

την εμβέλεια του 

βρόχου με τη 

βοήθεια των 

εικονιδίων που 

υποδεικνύουν την 

αρχή και το τέλος 

του.  

Σχήμα 5.3.4. Εντολές Επανάληψης 

(α) 

(β) 

Εκτός από τον προσδιορισμό της εμβέλειας του βρόχου, μια από τις 

σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο μαθητής κατά την εκμάθηση 

των επαναληπτικών δομών σε μια γλώσσα γενικού σκοπού αφορά τον 

καθορισμό της συνθήκης εξόδου από το βρόχο. Επαναληπτικές δομές 

που στηρίζονται στον έλεγχο μιας συνθήκης δεν υποστηρίζει το Robolab. 

Η επαναληπτική δομή του Σχήματος 5.3.4 (α) χρησιμοποιείται όταν ο 

αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός, ενώ η επαναληπτική δομή 

του Σχήματος 5.3.4 (β) όταν η ομάδα εντολών πρέπει να 

επαναλαμβάνεται συνέχεια. 
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Στο σημείο όμως αυτό, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην εντολή 

Wait For που υποστηρίζει το Robolab. Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται 

όταν επιθυμούμε μια εντολή να εκτελείται μέχρι να πραγματοποιηθεί ένα 

γεγονός. Το γεγονός αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια 

συσκευή εισόδου (ένας αισθητήρας φωτός ή αφής). Για παράδειγμα να 

ενεργοποιηθεί ο κινητήρας του ρομπότ μέχρι να πιεστεί ο αισθητήρας 

αφής που βρίσκεται στο μπροστινό του μέρος. Στην περίπτωση λοιπόν 

αυτή πραγματοποιείται έλεγχος μιας συνθήκης, και μάλιστα η συνθήκη 

αφορά πραγματικά γεγονότα, δηλαδή αν πιέστηκε ο αισθητήρας ή όχι. 

Είναι πιο εύκολο για το μαθητή να διαμορφώσει τέτοιου είδους συνθήκες, 

παρά συνθήκες που αφορούν τη μεταβολή μιας μεταβλητής.  

(δ) Η έννοια και η χρήση της μεταβλητής. 

Σχετικά με τις μεταβλητές, το Robolab βοηθάει τους μαθητές στην 

κατανόηση της έννοιας και της χρήσης τους, γιατί αναπαριστώνται ως 

δοχεία. Τα δοχεία αυτά «αδειάζουν» στην αρχή του προγράμματος, 

εισάγοντας τους μαθητές στην έννοια της αρχικοποίησης, μεταβάλλονται 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος και χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με τις εντολές που διδάχθηκαν σε προηγούμενα μαθήματα.  

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί, ότι υπάρχουν διαφορετικά εικονίδια για τη 

μεταβλητή και την τιμή της. Ο μαθητής χρησιμοποιεί άλλο εικονίδιο όταν 

θέλει να ορίσει το container στο οποίο θα γίνει η ανάθεση, τιμής ή θα 

αποθηκευτεί το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού, και άλλο όταν  θέλει να 

χρησιμοποιήσει την τιμή της μεταβλητής σε κάποιον έλεγχο, κάποια 

εντολή εξόδου ή επανάληψης. 

Μεγάλη σημασία έχει επίσης και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ανάθεση 

τιμής σε μια μεταβλητή. Σε μια γλώσσα γενικού σκοπού, προκειμένου να 

εισαχθεί μια τιμή από μια συσκευή εισόδου σε μια 

μεταβλητή, χρησιμοποιείται η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ, π.χ. 

readln(x) στην Pascal. Στο Robolab,  η εισαγωγή μιας 

τιμής από μια συσκευή εισόδου (αισθητήρα) σε μια 

μεταβλητή (container) γίνεται με την εικονοεντολή του 

Σχήματος 5.3.5. Το κόκκινο εικονίδιο συμβολίζει 

container, στο οποίο γίνεται η καταχώριση, και το 1 

συμβολίζει τη θύρα στην οποία συνδέεται ο 

αισθητήρας, του οποίου η τιμή θα καταχωρηθεί στο 
Σχήμα 5.3.5. 

Σελίδα 113 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ LEGO MINDSTORMS 
ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

container. Είναι φανερό ότι η σχηματική παράσταση της διαδικασίας 

αυτής βοηθάει το μαθητή να διαμορφώσει τα σωστά νοητά μοντέλα για 

την έννοια της μεταβλητής. 

5.3.4 Προβλήματα & Αντιμετώπιση 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή της 

σειράς μαθημάτων που μόλις περιγράφηκε, σχετίζεται με τη χρήση και 

κατανομή των υπολογιστών. Η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού 

υπολογιστών στο εργαστήριο πληροφορικής μπορεί να δημιουργήσει 

δυσκολίες στην διεξαγωγή του μαθήματος. Ωστόσο, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με τον παρακάτω τρόπο. Ο καθηγητής ζητά από τους 

μαθητές να γράψουν το πρόγραμμά τους πριν χρησιμοποιήσουν τον 

υπολογιστή. Οι μαθητές ετοιμάζουν τις απαντήσεις τους προτού 

χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να γίνεται εξοικονόμηση 

του χρόνου απασχόλησής του από κάθε μαθητή ή κάθε ομάδα. Έπειτα, 

κάθε ομάδα που τελειώνει γράφει και αποθηκεύει τα προγράμματά της, ώστε 

να μπορεί να κάνει τροποποιήσεις, αν χρειαστεί. 

Ένα δεύτερο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σχετίζεται με τη φόρτωση 

των προγραμμάτων στο RCX. Πολλές φορές το RCX ενός υπολογιστή 

λαμβάνει κατά λάθος προγράμματα που εκείνη τη στιγμή φορτώνονται σε 

άλλα RCX. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού είναι να 

κλείνουν οι μαθητές το διακόπτη του RCX, όταν δεν φορτώνουν ή εκτελούν 

προγράμματα. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη διάρκεια 

των μπαταριών. Ένας άλλος τρόπος είναι να καλυφθεί με ταινία ο πομπός 

υπερύθρων, όταν δεν χρησιμοποιείται (http://www.ceeo.tufts.edu/ 

curriculum/). 

5.3.5 Παρατηρήσεις & Συμβουλές 
Βοήθεια 

Καλό θα ήταν επίσης ο καθηγητής να προτρέψει τους μαθητές να 

ενεργοποιήσουν τη βοήθεια όση ώρα εργάζονται στον υπολογιστή, ώστε να 

μπορούν να βλέπουν κάθε εικονίδιο ποια εντολή αντιπροσωπεύει και πώς 

πρέπει να συνδεθεί με τα υπόλοιπα. 

Έλεγχοι & αποφυγή λαθών 
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Ο καθηγητής πριν από την έναρξη του μαθήματος πρέπει να ελέγξει την 

επικοινωνία μεταξύ RCX και του υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

αναστάτωση και καθυστέρηση στη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης για να 

εξοικονομηθεί χρόνος, καλό θα ήταν ο καθηγητής να έχει ανοικτό το 

παράθυρο στο οποίο οι μαθητές θα γράψουν το πρόγραμμά τους. Έλεγχος 

πρέπει να γίνει και για τις μπαταρίες, ώστε να υπάρχουν εφεδρικές σε 

περίπτωση που τελειώσουν. Τέλος, για να αποφευχθούν αλλαγές στις 

ρυθμίσεις του RCX, πρέπει να γίνει απόκρυψη του πλήκτρου administrator 

στο ROBOLAB. 

Πριν την έναρξη 

Οι μαθητές δεν πρέπει να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό αμέσως. Ο 

καθηγητής πρέπει να βεβαιωθεί προηγουμένως ότι οι μαθητές έχουν 

καταλάβει τις βασικές αρχές κατασκευής των φυσικών μοντέλων. Αυτό 

μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των Φύλλων Ελέγχου και Φύλλων Εργασιών. 

Εξασφάλιση συμμετοχής όλων στις δραστηριότητες 

Καλό θα ήταν να ανατεθούν ρόλοι στους μαθητές κάθε ομάδας, όπως 

προγραμματιστής, παρουσιαστής, σχεδιαστής κ.α. Οι ρόλοι αυτοί 

εβδομαδιαίως θα εναλλάσσονται, με αποτέλεσμα καθένας να αναλαμβάνει 

όλους τους ρόλους και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αυτοί 

συνεπάγονται. 

5.4 Πληροφορική & Τεχνολογία 
Οι δραστηριότητες με τα LEGO ρομπότ παρέχουν υψηλό βαθμό 

διεπιστημονικότητας. Γνωστικά αντικείμενα, όπως Μαθηματικά, Φυσική, 

Πληροφορική, Βιολογία κ.α εμπλέκονται λειτουργικά μεταξύ τους στην 

υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής, οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν 

θεωρητικές γνώσεις (τριβή, ταχύτητα, κλάσματα κλπ ) που έχουν αποκτήσει 

μέσα από τη σχολική τους εμπειρία ή να ανακαλύψουν νέες γνώσεις μέσα 

από την άμεση εμπειρία και τον πειραματισμό με την κατασκευή (Κυνηγός, 

Φράγκου, 2002).  

Εκμεταλλευόμενοι αυτήν τη διαθεματική και διεπιστημονική διάσταση του 

προγραμματισμού με τα LEGO, προτείνουμε το συνδυασμό της διδασκαλίας 

του προγραμματισμού με το μάθημα της Τεχνολογίας.  
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Σκοπός του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με το 

Ε.Π.Π.Σ., είναι η απαραίτητη για το σύγχρονο μαθητή εξοικείωση με το 

τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον  στο οποίο ζει, ανεξάρτητα από μελλοντικές 

επαγγελματικές επιλογές. Με τη βοήθεια του μαθήματος της τεχνολογίας, 

εντάσσεται η τεχνολογική εκπαίδευση στη γενική εκπαίδευση και αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο της. Στο πλαίσιο της τεχνολογικής αυτής εκπαίδευσης 

εμπεριέχεται και η αξιοποίηση του υπολογιστή για την επίλυση τεχνολογικών 

προβλημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχο του μαθήματος της Τεχνολογίας της Α’ Τάξης 

Γυμνασίου αποτελεί η ανάπτυξη ικανότητας στους μαθητές να δημιουργούν 

τεχνικά σχέδια και να εκτελούν πρακτική δουλειά μόνοι τους, με ελάχιστη 

βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. 

Στο μάθημα της Τεχνολογίας της Α’ Τάξης Γυμνασίου δεν προβλέπεται η 

διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης, αλλά πρέπει να καλυφθούν θέματα όπως 

εργαλεία/ μηχανές, ενέργεια/ ισχύς, μεταφορές/ επικοινωνίες και γεωργική 

τεχνολογία. Υποχρέωση κάθε μαθητή είναι η εκπόνηση μιας εργασίας κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους, με θέμα τη δημιουργία και περιγραφή μιας 

κατασκευής. Τα στάδια εκπόνησης της εργασίας είναι: 

 Διερεύνηση βιβλιογραφίας (σχετική με τις ενότητες που 

προαναφέρθηκαν) 

 Επιλογή ενότητας και έργου που ενδιαφέρει το μαθητή 

 Δημιουργία τεχνικών κατασκευαστικών σχεδίων και υλοποίηση 

κατασκευής 

 Συγγραφή εργασίας 

 Παρουσίαση εργασίας. 

Στο στάδιο της υλοποίησης της κατασκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τα LEGO Mindstorms, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές να 

δημιουργήσουν κατασκευές που εμφανίζουν συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές χρησιμοποιούν υλικά όπως γρανάζια, 

κινητήρες, λαμπτήρες, ρόδες κ.α. για να «δημιουργήσουν» τεχνολογία. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

στην κατασκευή του φυσικού μοντέλου. Οι μαθητές δε θα περιοριστούν στην 

κατασκευή μόνο ενός ρομπότ, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να 

πειραματιστούν, να αυτοσχεδιάσουν, να τροποποιήσουν τις κατασκευές 

τους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προβλήματος, 
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Στο Διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα πολλά στοιχεία, κατασκευαστικά σχέδια 

και συμβουλές για τη δημιουργία φυσικών μοντέλων, στα οποία μπορούν να 

έχουν πρόσβαση οι μαθητές, ώστε να διευκολυνθούν κατά την υλοποίηση. 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Πληροφορικής, όπως περιγράφηκε στις 

παραπάνω ενότητες, δίνεται έμφαση στο προγραμματιστικό μέρος, ώστε να 

διδαχθούν οι μαθητές τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, για να 

μπορέσουν να υλοποιήσουν απλά προγράμματα. 

Οι προγραμματιστικές γνώσεις που διδάσκονται στο μάθημα της 

Πληροφορικής, σε συνδυασμό με τις κατασκευαστικές ικανότητες που 

αναπτύσσονται στο μάθημα της Τεχνολογίας, καθιστούν τους μαθητές 

ικανούς να δημιουργήσουν πραγματικά τεχνολογικά αντικείμενα που 

εκδηλώνουν συμπεριφορά σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές. 
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6 Περαιτέρω Έρευνα 
Η πρόταση, που περιγράφηκε στο 5ο κεφάλαιο, αν και ολοκληρωμένη στον 

κύκλο που διέτρεξε ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί η διδασκαλία του προγραμματισμού με τα LEGO Mindstorms 

στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, αφήνει αρκετά θέματα για περαιτέρω 

έρευνα από ερευνητές που ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα. Τα κύρια 

θέματα έρευνας είναι τα παρακάτω: 

1. Αξιολόγηση του Πλαισίου Μαθημάτων που προτείνεται. 

2. Διερεύνησης της Δυνατότητας Μετάβασης σε μια γλώσσα γενικού 

σκοπού ύστερα από τη χρήση των LEGO Mindstorms. 

3. Συγκριτική μελέτη των γλωσσών και περιβαλλόντων 

προγραμματισμού που έχουν αναπτυχθεί για τον προγραμματισμό 

του φυσικού μοντέλου. 

Μια πρόταση, λοιπόν, για περαιτέρω έρευνα σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Μαθημάτων που περιγράφηκε για τη 

διδασκαλία του προγραμματισμού. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μιας εμπειρικής μελέτης, στο πλαίσιο της 

οποίας απαραίτητο είναι να εφαρμοστεί η διδασκαλία του προγραμματισμού, 

σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο μαθημάτων, σε ομάδες μαθητών Γ΄ 

Τάξης Γυμνασίου. Η μέθοδος διδασκαλίας με τα LEGO Mindstorms έχει 

εφαρμοστεί με επιτυχία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ωστόσο η 

καθιέρωση ενός πλαισίου μαθημάτων όπως αυτό που περιγράφεται στη 

συγκεκριμένη εργασία, απαιτεί έγκυρα και επίσημα αποτελέσματα - 

συμπεράσματα. Τα κύρια ερευνητικά σημεία της πιλοτικής εφαρμογής είναι: 

 Ο βαθμός στον οποίο αντιμετωπίζονται, εξαλείφονται οι παρανοήσεις 

και οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την εκμάθηση του 

προγραμματισμού. 

 Ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο η εκπαιδευτική αυτή τεχνολογία 

βοηθάει το μαθητή κατά την εισαγωγή του στον προγραμματισμό. 

 Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την 

εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου μαθημάτων.  
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Το δεύτερο θέμα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας είναι ο 

βαθμός στον οποίο η διδασκαλία των βασικών αρχών του 

προγραμματισμού με τα LEGO Mindstorms διευκολύνει την μετάβαση σε μια 

γλώσσα γενικού σκοπού. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκπονηθεί 

μια εμπειρική μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί 

διδασκαλία μιας γλώσσας γενικού σκοπού σε δύο ομάδες μαθητών. Μια 

μόνο από τις ομάδες θα αποτελείται από μαθητές που έχουν προηγουμένως 

διδαχθεί τις βασικές αρχές του προγραμματισμού με τα LEGO Mindstorms. 

Η διαφορά στην επίδοση των δύο αυτών ομάδων, με διαφορετικές εμπειρίες,  

μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογα συμπεράσματα σχετικά με την αξία των 

LEGO Mindstorms, ως διδακτικά εργαλεία για την εισαγωγή των μαθητών 

στον προγραμματισμό. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας παίζει και η επιλογή του περιβάλλοντος για τον 

προγραμματισμό του RCX. Για τον προγραμματισμό του RCX μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένα από τα παρακάτω: 

 το προγραμματιστικό περιβάλλον μιας γλώσσας γενικού σκοπού, 

 ένα προγραμματιστικό περιβάλλον Προσομοίωσης,  

 ένα προγραμματιστικό περιβάλλον με εικονοεντολές, όπως το 

Robolab. 

Σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα θα μπορούσε να οδηγήσει η πιλοτική 

εφαρμογή καθενός από τα παραπάνω περιβάλλοντα, για τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού σε τρεις διαφορετικές ομάδες μαθητών χωρίς 

προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού. Η εμπειρική αυτή μελέτη θα 

επέτρεπε τη σύγκριση των παραπάνω περιβαλλόντων και θα βοηθούσε 

στην επιλογή του καταλληλότερου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
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