
121                                                    Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70  

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

121 

αντικείμενο στο περιβάλλον του παιδιού. Το ρομπότ ενσαρκώνει μια 
οντότητα προικισμένη με αυτονομία που είναι ικανή να εκπληρώσει 
συγκεκριμένες εκ των προτέρων αποστολές μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. Το ρομπότ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο 
αλλά και εκτός σχολείου ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη γνωστικών δομών στα παιδιά. Ωστόσο, δεν πρέπει, επίσης, να 
παραγνωρίσουμε την πλευρά του ως μέσο για την κατανόηση ή / και 
την αφομοίωση τεχνικών γνώσεων. Το ρομπότ, με τον 
ανθρωπομορφικό του χαρακτήρα συνιστά ένα ισχυρό τεχνολογικό 
αντικείμενο, το οποίο, ως κάτοπτρο, θα επιτρέψει στα παιδιά να 
συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το άτομο.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι βασικές προδιαγραφές της παιδαγωγικής 
προσέγγισης, που υποστηρίζει τη χρήση της ρομποτικής για 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι: 

• Η επίλυση προβλημάτων μέσω χειρισμού και κατασκευών ιδεατών 
και πραγματικών αντικειμένων  

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

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

• Η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά 
γνωστικά αντικείμενα (και συνεπώς η προώθηση της 
διεπιστημονικής και της διαθεματικής προσέγγισης). 

 

Μικρόκοσμοι σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα  

Σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένα υπολογιστικά περιβάλλοντα αυτής της 
κατηγορίας (όπως αυτά που σχεδίασε ο Papert) διέπονται από 
επιπρόσθετες προδιαγραφές που υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας 
πλούσιας και συγκεκριμένης δραστηριότητας, κατά την οποία ο 
μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα 
για τον ίδιο. Τέτοιου τύπου πλαίσια προσφέρουν, για παράδειγμα, οι 
υπολογιστικοί μικρόκοσμοι.  

Ως ιδέα, ένας «μικρόκοσμος» συνίσταται από ένα σύνολο 
συγκεκριμένων και αφηρημένων αντικειμένων και σχέσεων καθώς και 
ένα σύνολο λειτουργιών που επιδρούν πάνω στα αντικείμενα, 
τροποποιώντας τις σχέσεις τους και δημιουργώντας νέα αντικείμενα.  

Ένας μικρόκοσμος, σύμφωνα με τον Papert, συνιστά ένα εκκολαπτήριο 
γνώσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή - λόγω της 
ιδιότητάς του να προσομοιώνει τον πραγματικό κόσμο - να εξερευνά εκ 
των έσω ένα γνωστικό αντικείμενο. Για τους εμπνευστές τέτοιων 
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μικρόκοσμων το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου 
γνωστικών δεξιοτήτων που να μεταφέρονται σε ποικίλες καταστάσεις. 

Ως εφαρμογή, είναι ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο ο μαθητής μπορεί να εξερευνήσει ένα χώρο με ένα ελάχιστο 
συμβουλών, συνδυάζοντας, συνήθως τις εντολές κάποιας γλώσσας 
προγραμματισμού. Ένα κλασικό πλέον παράδειγμα μικρόκοσμου είναι 
τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας, όπως το Cabri Γεωμέτρης και το 
Geometer’s SketchPad.    

Σύμφωνα με την προηγούμενη προβληματική, οι βασικές προδιαγραφές 
που διέπουν έναν υπολογιστικό μικρόκοσμο είναι οι ακόλουθες: 

• Ένας μικρόκοσμος πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από 
υπολογιστικά αντικείμενα τα οποία μοντελοποιούν τις 
μαθηματικές, φυσικές ή επιστημονικές ιδιότητες του χώρου στον 
οποίο αντιστοιχεί ο μικρόκοσμος καθώς και συνδέσεις σε 
πολλαπλού τύπου αναπαραστάσεις των υποκείμενων ιδιοτήτων 
των αντικειμένων ή των μοντέλων του.   

• Ένας μικρόκοσμος πρέπει να επιτρέπει να συνδυάζονται 
αντικείμενα ή τελεστές ώστε να δημιουργούνται πιο σύνθετα 
αντικείμενα, όπως κατασκευάζονται οι φράσεις από τις λέξεις μιας 
γλώσσας.  

• Ένας μικρόκοσμος πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από 
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν το μαθητή να χρησιμοποιήσει 
τα αντικείμενα και τους τελεστές του για να λύσει ένα πρόβλημα, 
να διερευνήσει μία κατάσταση ή να πετύχει ένα στόχο.  

 

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα (τύπου Logo) (το λογισμικό 
MicroWorlds Pro) 

Η παιδαγωγική θεωρία της Logo αναπτύχθηκε πάνω στις απόψεις του 
Piaget. η θεωρία αυτή βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα του 
εμπνευστή της S. Papert. Πρώτον, η εμπειρία στο προγραμματιστικό 
περιβάλλον της Logo οδηγεί στην απόκτηση γενικών γνωστικών 
δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να 
μεταφερθούν σε άλλους γνωστικούς χώρους. Δεύτερον, η Logo 
συνιστά ένα ιδανικό χώρο για τη μάθηση βασικών μαθηματικών 
εννοιών όπως οι γωνίες, τα πολύγωνα, οι μεταβλητές, η 
αναδρομικότητα, κλπ. Η χρήση της προσφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα 
νέο τύπο μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί 
να οδηγηθεί στην οικοδόμηση σκέψεων πάνω στις ίδιες του τις πράξεις. 

Το περιβάλλον της γλώσσας Logo συνιστά επίσης πιο κλασικό 
παράδειγμα προγραμματιστικού μικρόκοσμου, το στο πλαίσιο της 
οποίας οι μαθητές λύνουν προβλήματα κατασκευάζοντας μικρά 
προγράμματα. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιήθηκε (και χρησιμοποιείται 




