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Εισαγωγή
Με αφετηρία την εκπαίδευση STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική (ΕΡ), η
παρούσα εργασία αποτελεί την αρχή μίας ερευνητικής πρότασης που εξετάζει
με την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας δράσης τη σχεδίαση
και ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου και συγκεκριμένα:
•

μίας χαμηλού κόστους,

•

«ανοικτής φιλοσοφίας»,

•

πλήρως εξελληνισμένης,

•

εκπαιδευτικής ρομποτικής
πλατφόρμας υλισμικού
(hardware) και λογισμικού
(software),

για την εφαρμογή STEM και ΕΡ
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Εικόνα 1
Δομή εκπαιδευτικής πλατφόρμας υλισμικού και λογισμικού
για εφαρμογές STEM και ΕΡ
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STEM - Ορισμός
Ο όρος STEM αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Science, Technology,
Engineering and Mathematics χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση αυτών των
ακαδημαϊκών κλάδων στην εκπαίδευση (Gonzalez & Kuenzi, 2012).
Η εκπαίδευση βασισμένη στο STEM αποτελεί ένα μαθησιακό συνεργατικό περιβάλλον
όπου οι μαθητές διευρύνουν τις γνώσεις τους και μαθαίνουν μέσω των διαδικασιών της
εξερεύνησης, εφεύρεσης και ανακάλυψης με τη χρήση πραγματικών προβλημάτων και
καταστάσεων.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση STEM στην εκπαίδευση
(Psycharis, 2018):
•

Η ενσωμάτωση περιεχομένου (content integration) που εστιάζει στην συγχώνευση
των πεδίων περιεχομένου σε μία ενιαία διδακτική δραστηριότητα για να επισημάνει
τις «μεγάλες ιδέες» από πολλαπλές περιοχές περιεχομένου.

•

Η ενσωμάτωση πλαισίου (context integration) που εστιάζει στο περιεχόμενο ενός
επιστημονικού κλάδου ενώ τα πλαίσια από τους άλλους επιστημονικούς κλάδους
χρησιμοποιούνται για να κάνουν το αντικείμενο περισσότερο συναφές.

Α. Χατζόπουλος
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STEM - Πλεονεκτήματα
Ως προς τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της προσέγγισης STEM
συγκαταλέγονται (Κολέζα, 2016):
•

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

•

Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης Επιστήμης,
Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών.

•

Επιπρόσθετα, τα άτομα τα οποία θα ολοκληρώσουν μια εκπαίδευση STEM, θα
είναι:
 ικανοί λύτες προβλημάτων,
 καινοτόμοι,
 αυτοδύναμοι και
 λογικοί στοχαστές
Εικόνα 2
STEM
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Εκπαιδευτική Ρομποτική
Η εκπαιδευτική ρομποτική (ΕΡ) είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε μια
συλλογή δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικά προγράμματα, τεχνολογικές
πλατφόρμες, εκπαιδευτικούς πόρους και παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης
(Miller, 2004).
Η ΕΡ είναι μία καινοτόμος δραστηριότητα, η οποία:
•

Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης.

•

Χάρη στη διεπιστημονικότητα που την χαρακτηρίζει, μπορεί να αποτελέσει
ισχυρό εργαλείο για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων STEM δημιουργώντας
κίνητρα στους μαθητές για εμπλοκή με τις επιστήμες του STEM.

Στην Ελλάδα η μοναδική κινητικότητα που διαφαίνεται σήμερα στις STEM
προσεγγίσεις στα σχολεία αφορούν εφαρμογές στην εκπαιδευτική ρομποτική
(Σταυρόπουλος & Οικονομίδης, 2017).
Α. Χατζόπουλος
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Έρευνα Δράσης - Ορισμός
Η έρευνα δράσης (action research) καθιερώθηκε
αρχικά από τον κοινωνικό ψυχολόγο Lewin (1944), με
στόχο να εμπλέξει τις κοινωνικές ομάδες με τους
ερευνητές για τη λήψη κοινών αποφάσεων στα
προβλήματα για περαιτέρω κοινωνικές και
πολιτιστικές αλλαγές (Κατσαρού, 2016).
Ως έρευνα δράσης χαρακτηρίζεται η έρευνα εκείνη, η
οποία επιχειρεί να αξιοποιήσει δεδομένα, που έχουν
βρεθεί ύστερα από σκόπιμη και συστηματική
συνεργασία φορέων, για τη λύση πρακτικών
προβλημάτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, με στόχο
τη βελτίωσή της (Αθανασίου, 2007).

Α. Χατζόπουλος

Εικόνα 3
Kurt Lewin
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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Έρευνα Δράσης – Σημεία σύγκλισης ορισμών
Σύμφωνα με τα σημεία σύγκλισης των ορισμών που έχουν δοθεί από τους
Lewin, McNiff, Elliott, Lomax, Kemmis, η έρευνα δράσης (Κατσαρού, 2016):
•
•
•
•

είναι δράση μικρής εμβέλειας,
διενεργείται από τους ίδιους τους μετέχοντες,
ο ερευνητής είναι συγχρόνως και δρων υποκείμενο που βελτιώνει την επαγγελματική
πρακτική του,
εμπλέκονται και άλλα άτομα της ίδιας κοινότητας που διερευνούν για να κατανοήσουν και
παρεμβαίνουν για να βελτιώσουν.

Ο διαφορετικός ρόλος του ερευνητή προσδιορίζει και το διαφορετικό είδος
έρευνας δράσης η οποία μπορεί να λάβει μια από τις παρακάτω μορφές:
•

τεχνική, όπου επιδιώκεται η βελτίωση των πρακτικών μέσα από τα ευρήματα μιας άλλης
εξωτερικής έρευνας,

•

πρακτική, όπου δημιουργούνται σχέσεις συνεργασίας διευκολυντών-επαγγελματιών,

σχεδιάζουν μαζί δράσεις και παρακολουθούν συνέπειες και αλλαγές,
•

χειραφετική, η οποία συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία της πρακτικής, προχωρά, όμως, σ’ ένα
ευρύτερο συνεργατικό πλαίσιο και στην αλλαγή των θεσμών (Carr & Kemmis, 2002).

Α. Χατζόπουλος
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Έρευνα Δράσης – Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της
έρευνας δράσης είναι:
•

Η παρατήρηση (ερευνητικά ημερολόγια, σημειώσεις, ανάλυση ντοκουμέντων,
καρτέλες, μαγνητοφώνηση, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, γραπτά κείμενα, φύλλα
εργασίας).

•

Η συνέντευξη, τα ερωτηματολόγια.

•

Άλλες τεχνικές όπως παιχνίδια γνώσεων, ρόλων, μελέτη περίπτωσης, βιογραφική
μέθοδος, ομάδες συζήτησης/εστίασης, κ.ά.

Ο συνδυασμός μεθόδων, που ονομάζεται «τριγωνοποίηση», συγκεντρώνει
δεδομένα από τρεις οπτικές γωνίες και επιτρέπει την αντιπαράθεση και
σύγκριση διαφορετικών περιγραφών της ίδιας κατάστασης (Κατσαρού, 2016).

Α. Χατζόπουλος
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Έρευνα Δράσης – Διαδικασία (1/2)
Αν και υπάρχουν πολλά μοντέλα έρευνα δράσης σχεδόν όλα αποδέχονται την
κυκλική ή σπειροειδή διαδικασία που αποτελείται από τα παρακάτω στάδια
(Riding, Fowell & Levy, 1995):

Εικόνα 4
Τα στάδια της έρευνας δράσης

Α. Χατζόπουλος
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Έρευνα Δράσης – Διαδικασία (2/2)
Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τον αρχικό κύκλο τροφοδοτούν τον
προγραμματισμό του δεύτερου κύκλου για τον οποίο η έρευνα δράσης
τροποποιείται και η ερευνητική διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Εικόνα 5
Οι κύκλοι της έρευνας δράσης

Α. Χατζόπουλος
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Σκοπός Ερευνητικής Πρότασης
Σκοπός της ερευνητικής πρότασης είναι μέσω της χειραφετικής έρευνας
δράσης να αναπτυχθεί και εξελιχθεί μία "ανοικτής τεχνολογίας", ρομποτικής
πλατφόρμας υλισμικού και λογισμικού χαμηλού κόστους, για την εφαρμογή
STEM και ΕΡ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Κατά τη φάση της σχεδίασης θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η πλατφόρμα:
•

να μην απαιτεί σύγχρονες συσκευές αλλά να μπορεί να δουλεύει και με εξοπλισμό
παλαιότερης τεχνολογίας, προκειμένου να περιοριστεί ο τεχνολογικός κοινωνικός
αποκλεισμός και οι ασθενέστερες οικονομικές ομάδες χρηστών,

•

να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και τεχνολογίες (π.χ. Arduino),

•

να παρέχει συνεργατικά εργαλεία που να ενισχύουν την ομαδικότητα,

•

να προσφέρει ένα σύγχρονο ελκυστικό περιβάλλον χρήσης σύμφωνο με τις
υποδείξεις των χρηστών της.

Α. Χατζόπουλος
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Στόχοι ερευνητικής πρότασης
Ως επικουρικοί στόχοι κατά τη σχεδίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
τίθενται:
•

να ενισχύει την συνεργατικότητα, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία,

•

να μην αποκλείει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μαθητές από ασθενέστερα
οικονομικά στρώματα),

•

να εστιάζει στην ανάπτυξη STEM δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα την ΕΡ, με έμφαση
στην αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών ως δομικά στοιχεία των κατασκευών,

•

και να αξιοποιεί κατά το βέλτιστο δυνατόν βασικές επιστημονικές αρχές των
σύγχρονων θεωριών μάθησης.

Α. Χατζόπουλος
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Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν είναι τα παρακάτω:
•

Μπορεί η χειραφετική έρευνα δράσης να προσφέρει στο σχεδιασμό και στην
ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας για εφαρμογές STEM και ΕΡ;

•

Μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών προϊόντων που τους αφορούν;

•

Πόσο αποτελεσματικά μπορεί μία πλατφόρμα για εφαρμογές STEM να
χρησιμοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε μαθητές για
εφαρμογές STEM;

•

Πως μπορεί το ΕΛ/ΛΑΚ να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση νέων προϊόντων υπηρεσιών;

Α. Χατζόπουλος
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Μεθοδολογία Έρευνας (1/2)
Η μεθοδολογία της ερευνητικής πρότασης, αποτελείται από 4 φάσεις:
•

Φάση 1η: Βιβλιογραφική καταγραφή & αξιολόγηση υφισταμένων εκπαιδευτικών
πλατφόρμων ρομποτικής και STEM.

•

Φάση 2η: 1ος κύκλος της έρευνας δράσης: καθορισμός αρχικών προδιαγραφών της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας με σκοπό να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί η πρώτη έκδοση
της.

•

Φάση 3η: 2ος κύκλος της έρευνας δράσης: ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας (1η
έκδοση). Υπό-στάδια της 3ης φάσης είναι τα:
 Η σχεδίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας βάσει των χαρακτηριστικών και
προδιαγραφών της 1ης και 2ης φάσης. Επιπλέον, θα σχεδιαστούν τα ρομπότ και τα
δομικά στοιχεία STEM με τη συμμετοχή ανακυκλώσιμων υλικών, φθηνών
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και μικροελεγκτών Arduino.

 Η κατασκευή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
 Η κατασκευή πρωτοτύπων ρομπότ και δομικών στοιχείων STEM.

Α. Χατζόπουλος
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Μεθοδολογία Έρευνας (2/2)
•

Φάση 4η: 3ος κύκλος της έρευνας δράσης: εφαρμογή της πλατφόρμας στην ΕΡ ή/και
εκπαίδευση STEM, αξιολόγηση, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση.

Αν και εφόσον υπάρχουν προτάσεις για βελτιώσεις τότε θα επαναληφθεί ένας ακόμη
κύκλος (Φάσεις 2, 3 και 4) της έρευνας δράσης σχηματίζοντας την σπειροειδής δομής
της.

Εικόνα 6
Η σπειροειδής δομή και οι κύκλοι της έρευνας δράσης
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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων φάσεων προσδοκούμε:
•

Να παραχθεί ένα εκπαιδευτικό προϊόν
κατάλληλο για εκπαίδευση STEM και ΕΡ στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

•

Να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα
της πρότασης.

•

Το τελικό προϊόν να διανεμηθεί ελεύθερα
προς την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα
με απώτερο στόχο τη διάδοση και περαιτέρω
ανάπτυξή του.

•

Να δημιουργηθεί μία ανοικτή και ελεύθερη
κοινότητα με σκοπό την ανάπτυξη υλικού,
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε
θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική
πλατφόρμα.

Α. Χατζόπουλος

Εικόνα 6
Δομή προσδοκώμενης εκπαιδευτικής πλατφόρμας
υλισμικού και λογισμικού
για εφαρμογές STEM και ΕΡ
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