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Περίληψη 
Το πρόγραµµα Hydrobots είναι ένα διεθνές project που απευθύνεται σε µαθητές της 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι εµπλεκόµενοι µαθητές διδάσκονται βασικές επιστηµονικές 
αρχές και τεχνολογικές εφαρµογές, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται µε την ασφαλή χρήση των 
εργαλείων και τις τεχνικές διαδικασίες. Οι µαθητές κατασκευάζουν ένα υποβρύχιο όχηµα, το 
Hydrobot, µια εκδοχή του προγράµµατος SeaPerch του ΜΙΤ, χρησιµοποιώντας απλά υλικά 
και εργαλεία. Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής του πακέτου αισθητήρων 
Hydrosensor (θερµοκρασίας, πίεσης/βάθους και φωτεινότητας). Στο παρόν άρθρο 
παρουσιάζουµε την εφαρµογή του προγράµµατος στην Ελλάδα και τους εκπαιδευτικούς 
ορίζοντες που ανοίγονται. Μέσω της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, οι µαθητές αναπτύσσουν 
ικανότητες και καλλιεργούν δεξιότητες σχετικές µε τη Μηχανολογία και τον µηχανολογικό 
σχεδιασµό και έρχονται σε επαφή µε χώρους µέσα στους οποίους µπορεί να ανακαλύψουν 
ευκαιρίες για µια ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική πορεία. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική Ροµποτική, Hydrobots, Hydrosensor. 
 
Ευχαριστίες: Οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί ευχαριστούν το Ίδρυµα Ευγενίδου για τη 
χορηγία του εξοπλισµού Hydrobot/Hydrosensor. 
 

1. Εισαγωγή  
Στη σύγχρονη τεχνολογικά δοµηµένη κοινωνία ο επιστηµονικός και τεχνολογικός 
εγγραµµατισµός είναι απαραίτητο εφόδιο για την προσωπική, κοινωνική και 
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επαγγελµατική εξέλιξη των µελών της (Ματσαγγούρας, 2007). Η Εκπαίδευση οφείλει 
να κινείται σε γνωστικούς άξονες που να εισάγουν την Τεχνολογία ως γνώση στους 
µελλοντικούς πολίτες. Με δεδοµένες τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή στην 
ελληνική Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση και σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών, οι µαθητές των Γυµνασίων και των Γενικών Λυκείων δεν 
έχουν πολλές δυνατότητες να εµβαθύνουν στην Τεχνολογία και στις εφαρµογές της. 

Το πρόγραµµα Hydrobot/Hydrosensor απευθύνεται σε µαθητές της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Η σύνδεση του σκοπού του προγράµµατος µε το γνωστικό αντικείµενο 
για τα µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών, Μαθηµατικών, Τεχνολογίας, Μηχανολογίας, 
Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής είναι προφανής. Το υποβρύχιο όχηµα Hydrobot 
εισάγει τους µαθητές στις βασικές αρχές του σχεδιασµού πλοίων και υποβρυχίων και 
τους κινητοποιεί να εξερευνήσουν διάφορα θέµατα που άπτονται της Ναυπηγικής, 
της Θαλάσσιας Μηχανικής, της Ωκεανογραφίας, της Θαλάσσιας Βιολογίας και 
γενικότερα όλων των επιστηµών που έχουν σχέση µε τη θάλασσα. 

 

 

Εικόνα 1. (αριστερά) Hydrobot. Διακρίνοται οι πλωτήρες, οι κινητήρες και τα 
πρόσθετα βάρη. (δεξιά) Hydrosesor kit (πηγή: http://hydrobots.gr/index/?p=2180). 

Το Hydrobot (Εικόνα 1, αριστερά) ανήκει στην κατηγορία των κινούµενων 
ροµποτικών συστηµάτων ROV (remotely operated vehicle – τηλεκατευθυνόµενου 
οχήµατος) που είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν σε φυσικό περιβάλλον και 
πραγµατοποιούν µετρήσεις, χρησιµοποιώντας τους αισθητήρες τους. Το Hydrobot 
είναι βασισµένο στο πρωτότυπο πρόγραµµα θαλάσσιας Ροµποτικής SeaPerch το 
οποίο αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από το εργαστήριο Sea Grant του Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Η βασική ιδέα του προγράµµατος είναι να 
εισάγει τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην ροµποτική χρησιµοποιώντας 
απλό σχέδιο και υλικά προσιτά και οικονοµικά (Bohm & Jensen, 1997). Εφαρµόζεται 
µε επιτυχία σε εκατοντάδες σχολεία στις ΗΠΑ µε 2.000 καθηγητές και δασκάλους 
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και πάνω από 26.000 µαθητές. Στην Ελλάδα, το πρόγραµµα έχει εισαχθεί µε τη 
συνεργασία του Ιδρύµατος Ευγενίδου, το οποίο και χορηγεί όλο το απαραίτητο 
υλικό. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης ενός ηλεκτρονικού κυκλώµατος 
µετρήσεων στο όχηµα, το Ηydrosensor v1 (Εικόνα 1, δεξιά). Το κύκλωµα επιτρέπει 
τη λήψη µετρήσεων φυσικών µεγεθών µέσα στο νερό (πίεση, θερµοκρασία, 
φωτεινότητα σε συνάρτηση µε το βάθος) και την αποθήκευσή τους σε ειδική φορητή 
κάρτα µνήµης. Το κύκλωµα είναι επεκτάσιµο, ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη 
επιπλέον αισθητήρων. Το Hydrosensor kit βασίζεται στην πολύ γνωστή και ευρέως 
χρησιµοποιούµενη ανοιχτή πλατφόρµα ανάπτυξης Arduino 
(http://www.arduino.cc/). Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να αποτελέσει και τον 
“ηλεκτρονικό εγκέφαλο” του Hydrobot, µε αποτέλεσµα το τελευταίο να 
µετατρέπεται, από ένα απλό τηλεκατευθυνόµενο σε ένα πραγµατικό αυτόνοµο 
ροµπότ. Το κύκλωµα σχεδιάστηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους υποψήφιους 
διδάκτορες κ. Γαλανόπουλο Κωνσταντίνο και κ. Πιπερίδη Δηµήτριο, υπό την 
επίβλεψη του καθηγητή κ. Παύλου Π. Σωτηριάδη της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ακολουθείται συγκεκριµένο πρωτόκολλο µετρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται η 
ποιότητα των ληφθέντων δεδοµένων και να ενηµερώνεται µια online πλατφόρµα 
(http://hydrobots.gr/index/hydrosensor.php) σχεδιασµένη για το σκοπό αυτό. Μέσω 
αυτής της διαδικασίας, οι εµπλεκόµενοι µαθητές εισάγονται στην επιστηµονική 
µέθοδο πραγµατοποιώντας σειρά πειραµάτων σε πραγµατικές συνθήκες. Η συλλογή 
των δεδοµένων εντάσσεται σε µια διαδικασία crowdsourcing και η βάση 
πληροφοριών που δηµιουργείται είναι διαθέσιµη σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Η 
πρακτική αυτή έχει διπλό όφελος για την κοινωνία καθώς εξοικονοµεί πόρους (από 
την συλλογή των στοιχείων) αλλά και γιατί βάζει τους νεαρούς µαθητές στην 
διαδικασία της επιστηµονικής έρευνας από νωρίς. 

Στην παρούσα χρονική στιγµή, το πρόγραµµα λειτουργεί πιλοτικά. Συγκροτούνται 
οµάδες αποτελούµενες από 5-10 µαθητές ανά όχηµα υπό την επίβλεψη 1-2 
εκπαιδευτικών. Για την κατασκευή του οχήµατος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές 
γνώσεις. Είναι σύνηθες η κάθε οµάδα να προβαίνει σε τροποποιήσεις ή βελτιώσεις 
του αρχικού σχεδιασµού.   

2. Δουλεύοντας σε οµάδες εργασίας 
Tο project Hydrobot/Hydrosensor είναι ένα πρόγραµµα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής 
που ενσωµατώνει την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών µάθησης (π.χ. διαδίκτυο, 
πλατφόρµα ψηφιακού σχολείου, εργαστηριακοί χώροι, δραστηριότητες υπαίθρου) µε 
τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εντάσσοντας 
βιωµατικές δράσεις σε επίπεδο σχολείου σε καθηµερινή βάση. Στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας των ερευνητικών εργασιών (Project), αλλά και εκτός διδακτικού 
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ωραρίου, διαµορφώνεται ένα περιβάλλον διερευνητικής µάθησης. Οι µαθητές 
χωρισµένοι σε οµάδες εργασίας, επικεντρώνονται µε βάση τον καταµερισµό εργασίας 
στην πραγµατοποίηση των βασικών στόχων του προγράµµατος αναπτύσσοντας 
δεξιότητες συναρµολόγησης του Hydrobot και παράλληλα επικοινωνιακές 
δεξιότητες. 

Η οµαδοσυνεργατική µέθοδος αποτελεί έναν από τους προτεινόµενους τρόπους 
διδασκαλίας και σύµφωνα µε τους Cooper & Mueck (1990) πρόκειται για µια 
δοµηµένη, συστηµατική διδακτική στρατηγική κατά την οποία µικρές οµάδες 
εργάζονται προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η εν λόγω µέθοδος σε συνδυασµό 
µε τη διαθεµατική προσέγγιση και την ερευνητική µάθηση, προσφέρει στη διδακτική 
διαδικασία και ενισχύει την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του µαθητή 
(Heller, Keith, & Anderson, S., 1992). Με τη διερευνητική προσέγγιση, το γνωστικό 
αντικείµενο γίνεται εργαλείο για τους µαθητές για να αναπτύξουν θετική στάση 
απέναντι στα αντίστοιχα διδακτικά αντικείµενα, όπως αναφέρεται στη σχετική 
βιβλιογραφία (Βigge & Shermis, 2012).  

Η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος χαρακτηρίζεται ως επιτυχής και τα θετικά 
σηµεία που προέκυψαν ήταν πολλά. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα χαρακτηρίστηκε 
από την ενθουσιώδη ενεργοποίηση των εµπλεκοµένων µαθητών, οι οποίοι 
συµµετείχαν εθελοντικά, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η οµαδικότητα, 
η συνεργασία και η αναζήτηση/χρήση πληροφοριών. Η σύνδεση µε µαθήµατα του 
Αναλυτικού Προγράµµατος του Σχολείου όπως η Φυσική, η Χηµεία, τα Μαθηµατικά, 
η Τεχνολογία, η Μηχανολογία, η Ηλεκτρολογία και η Πληροφορική είναι 
ουσιαστική. Η διαδικασία κατασκευής του Hydrobot και η περαιτέρω λειτουργία του 
οχήµατος περιγράφεται στο ακόλουθο σχήµα (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Τα στάδια εφαρµογής του προγράµµατος Hydrobot/Hydrosensor. 

Κατά την εφαρµογή του project, ήρθαµε αντιµέτωποι µε τις συνηθισµένες δυσκολίες 
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για την οµαδοσυνεργατική µέθοδο. Οι 
συµµετέχοντες στις οµάδες µαθητές έχουν συνήθως µικρότερη αίσθηση ατοµικής 
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ευθύνης (Armstrong, 2012). Παρατηρήθηκε ότι σε ορισµένες οµαδικές 
δραστηριότητες, κάποια ικανά µέλη να αναλαµβάνουν την ευθύνη της διεκπεραίωσης 
του κύριου όγκου εργασίας, ενώ κάποια άλλα µέλη συµµετείχαν ως απλοί 
παρατηρητές (free rider effect) (Kerr & Bruun, 1983).  

3. Συµπεράσµατα από την Πιλοτική Εφαρµογή του project 
Hydrobot/Hydrosensor στα Ελληνικά Σχολεία 
Tο project Hydrobot/Hydrosensor εφαρµόστηκε πιλοτικά σε πάνω από 90 σχολικές 
µονάδες σε όλη την επικράτεια µε την εθελοντική συµµετοχή πάνω από 1.000 
µαθητών υπό την επίβλεψη 100 περίπου εκπαιδευτικών. Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται 
η γεωγραφική κατανοµή των εν λόγω σχολικών µονάδων.  

 
Εικόνα 3. Γεωγραφική απεικόνηση των εµπλεκοµένων σχολικών µονάδων στην 

πιλοτική φάση εφαρµογής του προγράµµατος Hydrobot/Hydrosensor. 

Το Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης συµµετέχει στο 
πρόγραµµα µε µαθητές Γυµνασίου. Το 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) 
Χίου και το 7ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Πειραιά συµµετέχουν µε 
µαθητές Τεχνικού Λυκείου. Το Γυµνάσιο - Λυκειακές τάξεις Κορθίου συµµετέχει µε 
µαθητές Λυκείου, όπως και το 8ο Γυµνάσιο - Λυκειακές τάξεις Χαλανδρίου. Το 
ΕΚΦΕ Μαγνησίας συµµετέχει µε µαθητές Γυµνασίου, το ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης 
συµµετέχει µε µαθητές Λυκείου, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου 
συνεργάστηκαν µε το ΕΚΦΕ Βόλου, το ΕΚΦΕ Λασιθίου συνεργάστηκε µε το 1ο 
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ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, ενώ το ΕΚΦΕ Ξάνθης συνεργάστηκε µε το ΕΕΕΚ Γενίσεας 
µε µαθητές Γυµνασίου. 

Με αφορµή το πρόγραµµα Hydrobot επιχειρήθηκε διαθεµατική προσέγγιση και 
ενσωµάτωση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών. Το πρόγραµµα αποτέλεσε µια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε οι µαθητές να διερευνήσουν βασικές έννοιες της 
Φυσικής όπως η άνωση, η ροπή αδράνειας, η στροφορµή και οι ηλεκτρικές πηγές, 
της Μηχανολογίας όπως η λειτουργία των ηλεκτρικών κινητήρων και της προπέλας, 
της Χηµείας όπως η µελέτη των ιδιοτήτων του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), της 
Ηλεκτρολογίας όπως τα τροφοδοτικά και οι µπαταρίες και του Μηχανολογικού 
σχεδιασµού όπως η πλοήγηση και ο σχεδιασµός του υποβρυχίου. Επίσης, το 
πρόγραµµα έδωσε την αφορµή να ασχοληθούν µε την ιστορία και εξέλιξη της 
Ροµποτικής καθώς και µε τις εφαρµογές της, αλλά και µε τον προγραµµατισµό σε 
Ανοικτό Λογισµικό. Οι µαθητές µε προσανατολισµό στην Τεχνική Εκπαίδευση 
εφάρµοσαν περαιτέρω επεκτάσεις στο πρωτότυπο.  

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος παράχθηκε από τους µαθητές κυρίως αλλά και 
από τους εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικό υλικό, φωτογραφίες, video, ιστοσελίδες και 
έγιναν ανακοινώσεις στα ΜΜΕ, στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε σχολικές 
εφηµερίδες. 

Μετά τη λήξη του προγράµµατος για το σχολικό έτος 2012-13 ζητήθηκε από τους 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και µαθητές να συµπληρώσουν ένα online 
ερωτηµατολόγιο µε σκοπό την αποτίµηση και αξιολόγηση του προγράµµατος: 

https://docs.google.com/forms/d/1AESX9VnK8cweTwhyem3LhEYXR2mBwGyItGzwp
Bm-z-c/viewform, 

https://docs.google.com/forms/d/1b_-NZZbSpprIP2kJYVaDfhv17vTiN0a8MEuVPq-
D0rE/viewform 

Συµπληρώθηκαν 46 ερωτηµατολόγια από τους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς  και 
91 από τους εµπλεκόµενους µαθητές. Θα εστιάσουµε στις απαντήσεις που έχουν 
σχέση µε το βαθµό ικανοποίησης από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα, το βαθµό 
δυσκολίας, τη συνεργασία και το βαθµό βελτίωσης των µαθητών. Οι υπόλοιπες 
ερωτήσεις ήταν περισσότερο τεχνικής φύσεως και θα αναλυθούν σε προσεχές άρθρο. 
Οι Πίνακες 1 και 2 περιέχουν τις εν λόγω απαντήσεις. Για να ποσοτικοποιήσουµε το 
αποτέλεσµα ακολουθήσαµε την κλίµακα Likert.  

Οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί και µαθητές είναι ικανοποιηµένοι σε µεγάλο βαθµό 
(άνω του 90%) όσον αφορά την εκπαιδευτική διάσταση του προγράµµατος, την 
ευκαιρία συνεργασίας µεταξύ των µαθητών και την δυνατότητα εξέλιξής τους. Στους 
µαθητές, οι αντίστοιχοι δείκτες ξεπερνούν το 75%.  
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Κατά την εκτίµηση των εκπαιδευτικών (87%) το πρόγραµµα ήταν πολύ ενδιαφέρον, 
ενώ µόνο ένα 10% δυσκολεύτηκε κατά την κατασκευή του, ενώ τα ποσοστά των 
απαντήσεων των µαθητών είναι 90% και 20% αντίστοιχα.  

Πίνακας 1. Απαντήσεις Εκπαιδευτικών στο ερωτηµατολόγιο ανατροφοδότησης: Το 5 
αντιστοιχεί στο "πάρα πολύ", ενώ το 1 αντιστοιχεί στο "καθόλου". 

Ερώτηση 5 4 3 2 1 ΔΓ/ 
ΔΑ 

Βαθµός ικανοποίησης για την 
εκπαιδευτική διάσταση του 

προγράµµατος 
31 11 2 1 0 1 

Βαθµός ικανοποίησης για την ευκαιρία 
που προσφέρει το πρόγραµµα για 
συνεργασία µεταξύ των µαθητών 

31 12 2 0 0 1 

Βαθµός ικανοποίησης για την ευκαιρία 
που προσφέρει το πρόγραµµα για 

εξέλιξη των δυνατοτήτων των µαθητών 
32 11 2 0 0 1 

Πόσο ενδιαφέρουσα ήταν η κατασκευή 
του Hydrobot για τους µαθητές που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα; 

34 6 2 1 1 2 

Πόσο δυσκόλεψε η κατασκευή του 
Hydrobot τους µαθητές που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα; 

0 5 22 10 6 3 

Ποιο ήταν το επίπεδο συνεργασίας 
µεταξύ των µαθητών που συµµετείχαν 

στο πρόγραµµα; 
20 14 8 1 0 3 

Πόσο επηρέασε κατά την εκτίµηση σας, 
την εκπαιδευτική τους απόδοση; 8 17 13 2 0 6 

Πόσο επέδρασε, κατά την εκτίµηση σας, 
στο ενδιαφέρον τους για το σχολείο; 14 18 7 3 0 4 

Συνέβαλε το πρόγραµµα στον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό των 

µαθητών που συµµετείχαν; 
5 11 11 7 0 12 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση των εκπαιδευτικών και µαθητών η συνεργασία µεταξύ των 
µαθητών ήταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα (75%).  

Τέλος οι µισοί περίπου εκπαιδευτικοί και µαθητές κρίνουν ότι βελτιώθηκε η 
εκπαιδευτική απόδοση των εµπλεκοµένων µαθητών, ότι αυξήθηκε το ενδιαφέρον των 
µαθητών για το σχολείο, ενώ µόνο το ένα τρίτο των συµµετεχόντων εκτιµά το 
πρόγραµµα συνέβαλε στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθητών. 
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Πίνακας 2. Απαντήσεις Μαθητών στο ερωτηµατολόγιο ανατροφοδότησης: Το 5 
αντιστοιχεί στο "πάρα πολύ", ενώ το 1 αντιστοιχεί στο "καθόλου". 

Ερώτηση 5 4 3 2 1 ΔΓ/ 
ΔΑ 

Βαθµός ικανοποίησης για την 
εκπαιδευτική διάσταση του 

προγράµµατος 
36 36 16 3 0 0 

Βαθµός ικανοποίησης για την ευκαιρία 
που προσφέρει το πρόγραµµα για 
συνεργασία µεταξύ των συµµαθητών 

52 24 9 4 1 1 

Βαθµός ικανοποίησης για την ευκαιρία 
που προσφέρει το πρόγραµµα για 

εξέλιξη των δυνατοτήτων των µαθητών 
43 28 15 4 0 1 

Βαθµός ικανοποίησης για ευκαιρία που 
προσφέρει το πρόγραµµα για 

συνεργασία µεταξύ των µαθητών και 
εκπαιδευτικών 

47 33 8 1 0 2 

Πόσο ενδιαφέρουσα ήταν η κατασκευή 
του Hydrobot; 69 13 9 0 0 0 

Βαθµός δυσκολίας κατασκευής του 
Hydrobot; 3 16 31 25 16 0 

Ποιο ήταν το επίπεδο συνεργασίας 
µεταξύ των συµµαθητών που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα; 

46 26 16 2 1 0 

Πόσο βελτιώθηκε το επίπεδο 
συνεργασίας των συµµαθητών εξαιτίας 
της συµµετοχής στο πρόγραµµα; 

32 33 16 7 0 2 

Πόσο επηρέασε κατά την εκτίµηση σας, 
την εκπαιδευτική απόδοση των 

µαθητών; 
15 33 24 8 9 2 

Πόσο επέδρασε, κατά την εκτίµηση σας, 
στο ενδιαφέρον των µαθητών για το 

σχολείο; 
24 29 20 9 8 1 

Συνέβαλε το πρόγραµµα στον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό των 

µαθητών που συµµετείχαν; 
10 18 21 17 20 5 

4. Συµπεράσµατα/Προτάσεις 
Αναµφίβολα, η εισαγωγή ενός προγράµµατος Εκπαιδευτικής Ροµποτικής στα 
Ελληνικά Σχολεία αποτελεί µια καινοτοµία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η εφαρµογή 
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δράσεων που ενισχύουν τη δηµιουργία οµαδοσυνεργατικού κλίµατος στο σχολικό 
περιβάλλον προωθούνται στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε το 
Νέο Πιλοτικό Πρόγραµµα Σπουδών στα Δηµοτικά και Γυµνάσια, όπου η εφαρµογή 
µπορεί να χαρακτηριστεί εν µέρει επιτυχής - χωρίς να παραβλέπονται και τα πολλά 
προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν (π.χ. Μπαµπασίδης, 2012), καθώς και το 
Project στα Λύκεια. Τα οφέλη από την εισαγωγή του διαθεµατικού project όπως το 
Hydrobot/Hydrosensor στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση κινούνται σε δύο βασικούς 
άξονες: Ο µαθητής γίνεται δηµιουργικός, νιώθει παραγωγικός και αποκτά θετική 
στάση απέναντι στο Σχολείο (Θεοφιλίδης, 1997), ενώ η προσωπική βελτίωση και 
επαγγελµατική ικανοποίηση (Huberman, 1995) και η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας στην τάξη (Guskey, 2002) αποτελούν σηµαντικό κίνητρο για 
τον εκπαιδευτικό. Η οµαδική εργασία συνεισφέρει καταλυτικά στην κοινωνική 
συµµετοχή των εµπλεκοµένων µαθητών αλλά και του συνόλου της σχολικής 
κοινότητας, παραµερίζοντας το σκληρό ανταγωνισµό που καταπονεί τους µαθητές 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Μέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος οι 
µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν στη µαθησιακή διαδικασία, να 
αξιολογούν το αποτέλεσµα της εργασίας τους, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και 
θετική στάση απέναντι στο Σχολείο. Σκοπός του Ιδρύµατος Ευγενίδου είναι να 
συνεχιστεί και να εξελιχθεί το πρόγραµµα συµπεριλαµβάνοντας έναν διαγωνισµό, 
παρουσιάσεις, καθώς και συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς. Η δράση αυτή θα 
συνδυαστεί µε άλλες που ετοιµάζει το Ίδρυµα για το ευρύτερο κοινό και οι οποίες θα 
ανακοινωθούν µέσα στο Σχολικό Έτος 2013-2014. 

Το project Hydrobot/Hydrosensor εποµένως ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
σύγχρονου διδακτικού περιβάλλοντος και κυρίως στις ανάγκες των µαθητών και τους 
βοηθά να οδηγηθούν σε πιο µελετηµένες επιλογές για τα µελλοντικά τους βήµατα. 
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Abstract 
The project Hydrobot is an international effort that focuses on students of Secondary 
Education. The project introduces the involved students to the fundamental scientific 
principles as well as to the applications of modern Technology. At the same time, the students 
get familiar with safety rules of using tools and techniques. The students construct their own 
submarine, the Hydrobot, an edition of the MIT project SeaPerch, but with simple and cheap 
materials and tools. Moreover, they can implement a set of sensors (Hydrosensor) in order to 
measure temperature, pressure, depth and luminosity. Here, we present the introduction of this 
project in Greece and its educational perpectives. Through the Educational Robotics, the 
students can develop abilities and skills related to Engineering and Engineering Design which 
may help them discover possibilities for a future academic or professional career. 
 
Keywords: Educational Robotics, Hydrobots, Hydrosensor. 
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