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Η εκπαιδευτική ρομποτική :
Στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης 
των σύγχρονων θετικών  επιστήμων μέσω 
της ανάπτυξης ενός αναλυτικού 
προγράμματος, υλικών και 
συμπληρωματικών πηγών 
με την χρήση του συστήματος 
εφευρετικότητας LEGO Mindstorms.
Προσφέρει περιβάλλον για δοκιμές κ 
αναζήτηση κατάλληλο για την ανάπτυξη 
σύνθετων γνωστικών αντικειμένων.
Αποτελεί παράδειγμα σύγχρονης 
τεχνολογίας (νέα υλικά κ μέθοδοι).
Προωθεί τη συνεργατική μάθηση.



Επιδιώξεις – Στόχοι

Κατανοήσουμε την τεχνολογία
Προλάβουμε τεχνικές δυσκολίες
Προσδιορίσουμε θεμελιώδεις 
έννοιες, απαραίτητες να 
ενσωματωθούν σε ένα 
πρόγραμμα σπουδών
Αποφασίσουμε πρακτικές 
εφαρμογές για την τεχνολογία 
μέσω του εκπαιδευτικού 
συστήματος



Θεωρητικό υπόβαθρο
Όρος Κρίσιμα σημεία

κλασικός 
εποικοδομισμός
(Constructivism –
Κονστρουκτιβισμός) 
Ιδρυτής Piaget

Η μάθηση λαμβάνει χώρο σαν αποτέλεσμα των νοητικών δομήσεων από τον μαθητή.
Η έμφαση δίνεται στον μαθητή και όχι στον δάσκαλο.
Ο μαθητής αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα και τα γεγονότα και με αυτόν τον τρόπο κερδίζει την κατανόηση 
των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που κατέχουν τέτοια αντικείμενα και γεγονότα
Ο μαθητής εποικοδομεί τις επίνοιες ((η) ουσ.  σκέψη, ιδέα | σύλληψη ιδέας, επινόηση) και τις λύσεις στα 
προβλήματα του.
Ενθαρρύνεται η αυτονομία και η πρωτοβουλία.

κατασκευαστικός 
εποικοδομισμός
(constructionism)
Ιδρυτής Papert

“Δίνοντας στα παιδιά καλά πράγματα να κάνουν έτσι ώστε αυτά μπορούν να μάθουν κάνοντας πολύ καλύτερα 
αυτό που θα μπορούσαν πριν”.
Βρείτε τους τρόπους στους οποίους η τεχνολογία επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν γνώση, 
μαθηματική ή άλλη.

Συνεργατική 
διερεύνηση
Cooperative Inquiry
Ιδρυτής University of
Maryland

Διαδικασία τριών βημάτων:
Διερεύνηση βασισμένη στα συμφραζόμενα : παρατηρήστε πώς τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τις τεχνολογίες 
που είναι ήδη διαθέσιμες;
Συμμετοχικό σχεδιασμό: σκαρίφημα ιδεών με την οικοδόμηση;
Τεχνολογική εμβαπτίση: Εκθέστε τα παιδιά σε τεχνολογία την οποία δεν θα αντιμετωπίσουν διαφορετικά.

Μάθηση μέσω 
σχεδιασμού
Learning by Design
Ιδρυτής Georgia 
Tech

Οι μαθητές μαθαίνουν ως αποτέλεσμα της συνεργατικής απασχόλησης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων και 
στην κατάλληλη αντανάκλαση στην εμπειρία τους.
Μαθαίνουν επιστημονικές έννοιες μέσω χειροπιαστής εμπειρίας και εφαρμογών του πραγματικού κόσμου.
Ενσωματώνει της υποστηρικτικής ύπαρξης του δασκάλου για να αποτρέψει το χάος στην τάξη.
Ενίσχυση της επίλυσης προβλήματος, τη λήψη απόφασης και των συνεργατικών δεξιοτήτων.



Το Υλικό
RCX

Από το 1998
•8bit
•3 είσοδοι 3 έξοδοι
•6 μπαταρίες ΑΑ

Από το 2006
•32bit ARM AT91SAM256/50Mhz
•4 είσοδοι, 3 έξοδοι
• επαναφορτ. μπαταρία

NXT



Sensors For Robotics



Είσοδοι
Αισθητήρας αφής(touch sensor) 

Αισθητήρας ήχου (sound sensor) 

Αισθητήρας φωτός(light sensor) 

Αισθητήρας απόστασης (υπερήχων)
(ultrasonic sensor) 

Αισθητήρας θερμοκρασίας
(temperature sensor) 



Έξοδοι
Κινητήρας* με έλεγχο ισχύος
*(είναι ταυτόχρονα και αισθητήρας περιστροφής)

Λαμπτήρας (εκπέμπει φώς ελεγχόμενης έντασης)

Οθόνη υγρών κρυστάλλων στην εμπρόσθια πλευρά του 
ΝΧΤ ηχείο για την αναπαραγωγή ηχητικών δεδομένων



Λογισμικό
NXT-G 
(NXT Graphical 
programming)

RoboLab2.9 

RobotC,  NCX,  NBC

Microsoft Robotics Studio



Firmware (;) το Λειτουργικό σύστημα του ΝΧΤ

Το firmware πρέπει να κατέβει στο ΝΧΤ ώστε αυτό να κατανοεί τα 
προγράμματα σας. Οι μόνοι λόγοι να το φορτώσετε είναι,
•για να εγκαταστήσετε νεότερη έκδοση
•το ΝΧΤ να συμπεριφέρεται λανθασμένα





Διαδικασία Μάθησης ‐ διάγραμμα

Σχεδίαση

Απόκτηση
μηχανικών και

σχεδιαστικών αρχών

δόμηση / 
βελτίωση Μάθηση

Εμπειρία

Έλεγχος

Μοίρασμα
Μαθητική εμπειρία

Βασικά
Σπίτι, Ζουζούνι, Αυτοκίνητο, 

μικροσυσκευή, Tankbot

Εφαρμογές 
προγραμματισμού

Λύσεις για 
προκλήσεις

Εμπειρίες και αποτελέσματα

ΚανάλιαΠρογραμματισμόςΚατασκευή

Βασικά
Σπίτι, Ζουζούνι, Αυτοκίνητο, 

μικροσυσκευή, Tankbot

Πρόκληση - πρόβλημα



Τεχνολογικό Περιεχόμενο
Κατασκευή

Σπίτι, Ζουζούνι, Αυτοκίνητο, μικροσυσκευή
Tankbot

Βασικός προγραμματισμός
Έναρξη/Λήξη
Κινητήρες
Αναμονή για χρόνο
Διακοπές
Μουσική
Αισθητήρες Αφής

Αισθητήρες Αφής
Αναμονή για..
Άλματα
Εάν / τότε
Επαναλήψεις

Αισθητήρας Φωτός
Αναμονή για..
Άλματα
Εάν / τότε
Επαναλήψεις

Προηγμένος Προγραμματισμός
Φωλιασμένες δομές
Χρησιμοποιώντας παράλληλα 
αισθητήρων φωτός και αφής

Δόμηση

Βασικός
προγραμματισμός

Αισθητήρας
φωτός

Αισθητήρες

Προηγμένος
προγραμματισμός

Αισθητήρας
Αφής



Έννοιες «κλειδιών» προγραμματισμού

Ακολουθιακή εκτέλεση
Ταξινόμηση (order)
Λογική (logic)
Υποθετικά αιτήματα (if)
Επανάληψη (loop, waitfor)
Φώλιασμα (Nesting)
Απασφαλμάτωση
(debugging) Αυτό το πρόγραμμα θα διαβάσει την είσοδο 

από τον αισθητήρα αφής στην θύρα 2. Αν ο 
αισθητήρας αφής ελευθερωθεί τότε ο ήχος 
#1 θα ακουστεί ή αλλιώς αν ο αισθητήρας 
αφής πιεστεί τότε ο ήχος #2 θα ακουστεί. 
Αυτό θα επαναληφθεί 10 φορές.

Παράδειγμα Προγραμματισμού



Εντολές RoboLab

For loop
Όλες οι εντολές που 
μπαίνουν εδώ θα 
επαναληφθούν 5 φορές

Jump
Όλες οι εντολές που 
μπαίνουν εδώ θα 
επαναλαμβάνονται 
συνέχεια

While loopΌλες οι εντολές που μπαίνουν 
εδώ θα επαναλαμβάνονται 
ενόσω η φωτεινότητα του 
αισθητήρα είναι κάτω από 50. 



Εντολές RoboLab
If – then - Else

Εάν η τιμή της φωτεινότητας είναι 
μεγαλύτερη από 50, ακολούθα το πάνω 
μονοπάτι

Αλλιώς ακολούθα το κάτω 
μονοπάτι



Για την PISA 2006
Η φιλοσοφία της PISA αποτυπώνεται στο εξής
ερώτημα: «Είναι σε θέση οι μαθητές να
εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απέκτησαν στο σχολείο και να επιλύουν
προβλήματα παρόμοια με αυτά που
αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν στην
καθημερινή ζωή;»



Μικρές συμβουλές (για τους μαθητές)
Θυμηθείτε τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος
Δημιουργήστε τον αλγόριθμο πριν γράψετε τον κώδικα 
σας
Χρησιμοποιήστε υπορουτίνες για να κρατάτε τα 
πράγματα καθαρά
Προσοχή στη χρήση εντολών αισθητήρα
Γράψτε σχόλια
Προγραμματίστε και ελέγχετε μικρά τμήματα κάθε 
φορά
Διασκεδάστε το!



Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Course Information Reference Number : PT-2008-035-002
TITLE OF THE TRAINING ACTIVITY
IN THE LANGUAGE OF TUITION

English : AESTIT EDUCATIONAL ROBOTICS' 
INTRODUCTORY COURSE



Ευχαριστώ

Επιπλέον πηγές πληροφόρησης για τη ρομποτική 
μπορείτε να βρείτε: http://pegasus.edc.uoc.gr/ και 
στο http://www.clab.edc.uoc.gr/e03s09/

Για επικοινωνία,
sanagn@edc.uoc.gr

http://pegasus.edc.uoc.gr/
http://www.clab.edc.uoc.gr/e03s09/
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