
Θεωρητικό σπόβαθρο Εκπαιδεστικής Ρομποτικής 

 
 

Δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο έρνπλ δηαηππσζεί, αιιά δχν απφ απηέο έρνπλ εκπεηξηθά απνδεηρζεί θαη  βξίζθνπλ ηε 
εθαξκνγή ηνπο ζηηο νκάδεο φπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά. Η πξψηε, πνπ βαζίδεη ηε δηδαζθαιία θαη 
ηε κάζεζε ζηε ζπλεξγαζία, αιιεινυπνζηήξημε θαη ηε κλεκφλεπζε ή ηελ θαηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ 
καζεηψλ, είλαη ε ζεσξία ηνπ εποικοδομιζμού (Tenenbaum, 2001 & Saunders, 1992). Ο επνηθνδνκηζκφο ζαλ ζεσξία 
ππνζηεξίδεη φηη, ε εκπεηξία πνπ απνθηά ν καζεηήο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηελ 
ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζην θπζηθφ ρεηξηζκφ εξγαιείσλ & θαηαζθεπψλ αιιά θαη ε εκπινθή ηνπ ζε λνεηηθέο δηεξγαζίεο 
φπσο, ε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ, ε αλαδήηεζε κνηίβσλ, ε επηινγή ζηξαηεγηθψλ θαη ε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ, ηνλ 
βνεζά λα θαηαθηήζεη ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε. Η δεχηεξε ζεσξία, παίξλνληαο ζαλ αθνξκή ηελ κοινωνιογνωζηική 
ζύγκροσζη & ηις ζσνετείς αλληλεπιδράζεις (Vygotsky, 1978 και Doise & Mugny 1984), ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε 
βαζίδεηαη ζηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ νη καζεηέο φηαλ εξγάδνληαη ζε κηθξέο αλνκνηνγελείο νκάδεο (ομαδοζσνεργαηιζμός, 
Μαηζαγγούρας, 2003) θαη ζηηο νπνίεο παξαηεξνχκε λα ζπκβαίλνπλ ηξία ηηλά: ζε κία νκάδα ππάξρεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή 
ησλ κειψλ, ζε άιιε αλαγλσξίδεηαη ε θπξηαξρία ελφο κέινπο θαη ζε κηα ηξίηε αλαπηχζζνληαη αληαγσληζηηθέο ηάζεηο κε 
απνηέιεζκα νη δηαδηθαζίεο λα πξνρσξνχλ αξγά. Όκσο, ηα κέιε θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ πεηπραίλνπλ ηε κάζεζε θαη 
γλψζε κέζα απφ ηηο ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ ηνπο θαη κέζα απφ ηηο γλσζηηθέο 
ηνπο ζπγθξνχζεηο, αηνκηθά θαη νκαδηθά. 
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Οη ηξεηο βαζηθφηεξνη ζηφρνη είλαη: (α) Η δηακφξθσζε ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζέηεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 
ξφιν εκςπρσηή-θαζνδεγεηή, ν νπνίνο δηακνξθψλεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπκβαίλεη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 
δηεπθνιχλνληαο ηε δηαπξαγκάηεπζε & ην δηάινγν, κνληεινπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο & ηα θαηλφκελα, παξέρνληαο 
ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαζψο επίζεο θαη  ζπζηεκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε (Jonassen, 
1999), αλαβαζκίδνληαο έηζη θαη επνηθνδνκψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. (β) Η δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ λα 
είλαη επνηθνδνκηθή γχξσ απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο ηειηθνχ πξντφληνο (ΡΟΜΠΟΣ), κηαο εκηαπηφλνκεο δειαδή, 
ειεθηξνκεραληθήο ζπζθεπήο πνπ αιιειεπηδξά κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δηαζέηεη ηερλεηή 
λνεκνζχλε κε ηε κνξθή ςεθηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηνλ Η/Τ ή ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ηνπ ξνκπφη, θαη είλαη πξντφλ 
αλζξψπηλεο αιγνξηζκηθήο ζθέςεο – ηεο δηθήο ηνπο. Η πξαγκαηνπνίεζε απηήο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο εκπιέθεη ηνπο 
καζεηέο ζε πξαθηηθή, νκαδηθή εξγαζία δηεξεπλεηηθνχ & πεηξακαηηθνχ (άξα επηζηεκνληθνχ) ραξαθηήξα, εληζρχνληαο έηζη 
ηελ ενεργή ζπκκεηνρή θαζελφο ζηηο νκάδεο ηνπο. (γ) Η ζπκκεηνρή ζε εηήζηνπο, παλειιήληνπο δηαγσληζκνχο ξνκπνηηθήο 
ηεο WRO Hellas (Lego WeDo κφλν γηα Δεκνηηθά θαη Lego Mindstorms γηα ηάμεηο Ε΄ & Σ΄ Δεκνηηθνχ, Γπκλάζηα, Λχθεηα 
θαη θνηηεηέο), πνπ δηεμάγνληαη θάζε Μάξηην & Ινχλην. Τπφςε φηη νη παλειιήληνη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ Lego NXT 
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παγθφζκην δηαγσληζκφ World Robotics Olympiad, πνπ δηεμάγεηαη θάζε Ννέκβξην θαη ζε δηαθνξεηηθή 
ρψξα, κε φια ηα έμνδα πιεξσκέλα απφ ηνλ νξγαληζκφ WRO θάζε ρψξαο ζπκκεηνρήο. 


