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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΚΟΠΌΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
Ως μέρος του «Πακέτου αναβάθμισης, μεταφοράς, αξιοποίησης και βιωσιμότητας» του έργου Robot4All, η έκθεση αυτή
εξετάζει την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε θέματα σχετικά με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική στις χώρες εταίρους του έργου, και στην ΕΕ συνολικά. Η έκθεση αντικατοπτρίζει την τρέχουσα
κατάσταση, όπως και την εξέλιξη που υπήρξε από το 2018 έως το 2020. Κατά την έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε
μια παρόμοια ανάλυση, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του έργου (http://robovet.eu/io1/). Στα πλαίσια του έργου
Robot4All δημιουργήθηκε μια εργαλειοθήκη για την πραγματοποίηση μαθημάτων για αρχάριους στον προγραμματισμό
και στη ρομποτική, στα σχολεία ΕΕΚ (διατίθεται στη διεύθυνση http://robovet.eu), όπως και μια διαδικτυακή ακαδημία
(https://www.academy.robot4all.eu/). Η έκθεση, ως τελικό αποτέλεσμα του έργου, εξετάζει την εκπαιδευτική και πολιτική δομή κάθε χώρας εταίρου, για να εντοπίσει πού και σε ποιον βαθμό υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή/υλοποίηση των αποτελεσμάτων του. Οι πληροφορίες είναι προϊόν έρευνας στην κάθε χώρα σε συνδυασμό με την
εμπειρία των μελών της κοινοπραξίας, που βασίζεται στην απασχόλησή τους σε διάφορες θέσεις του εκπαιδευτικού
συστήματος. Επιπλέον, οι εκθέσεις παρέχουν συστάσεις πολιτικής για την κάθε χώρα εταίρο, αλλά και για την ΕΕ συνολικά, με σκοπό τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και της ρομποτικής στα σχολεία
ΕΕΚ, με έναν τρόπο που να κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον, και για τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γερμανία και Κάτω Σαξονία
Richard Heise (Leibniz University Hannover/Germany)
Ανάπτυξη της εκπαίδευσης ΕΕΚ στον προγραμματισμό και στη ρομποτική
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, το γενικό επίπεδο της εκπαίδευσης ΕΕΚ στη Γερμανία έχει βελτιωθεί. 8.100
περισσότερες συμβάσεις κατάρτισης συνάφθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.1 Ωστόσο, εξακολουθεί να
υπάρχει μια αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της πληροφορικής. Οι εταιρείες δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό: εξειδικευμένους εργαζόμενους, ειδικούς πληροφορικής και εμπειρογνώμονες σε θέματα πληροφορικής.
1

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Berufsbildungsbericht 2019. Page 51.
https://www.bmbf.de/upload_ﬁlestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf (access on 22.01.2020)
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Το παραπάνω γράφημα δείχνει το αυξανόμενο μέγεθος της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τομέα της πληροφορικής.2 Παρ' όλο που η ζήτηση για ειδικούς πληροφορικής (σκούρο μπλε) και εμπειρογνώμονες πληροφορικής (καφέ) με
ακαδημαϊκό υπόβαθρο εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει επίσης ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής (ανοιχτό μπλε) με εκπαίδευση ΕΕΚ. Ο τομέας της
πληροφορικής στη Γερμανία περιλαμβάνει θέσεις εργασίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της παροχής
ενέργειας, της ενεργειακής βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, της αεροδιαστημικής και της ρομποτικής.
Πέρα από τη βιομηχανία, η ρομποτική πρόκειται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης στο μέλλον. Λόγω της δημογραφικής τάσης της Γερμανίας προς μια γηράσκουσα κοινωνία, η ρομποτική μπορεί
να αντιμετωπίσει τόσο τις προκλήσεις ενός μειωμένου αριθμού ατόμων σε ηλικία εργασίας όσο και τον αυξανόμενο
αριθμό ατόμων που χρειάζονται φροντίδα.

3

Σύμφωνα με έρευνα σε εταιρείες της Κάτω Σαξονίας, η ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού στον τομέα της πληροφορικής αποτελεί μείζονα ανησυχία. Το 61% των εταιρειών δηλώνουν ότι η ανεπιτυχής αναζήτηση εξειδικευμένων εργαζομένων αποτελεί τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό κίνδυνο.4 Από το 2014 η έλλειψη εργατικού δυναμικού αυξήθηκε
κατά 18%.
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Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2019): MINT-Frühjahrsreport 2019. Page 68. https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/MINTFr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf/$ﬁle/MINT-Fr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf (access on 22.01.2020)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Was Robotik in der Pﬂege leisten kann. https://www.bmbf.de/de/was-robotik-in-der-pﬂege-leisten-kann9638.html (access on 22.01.2020)
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (2019): Fachkräf-teinitiative Niedersachsen. Page 3.
https://www.mw.niedersachsen.de/download/148888 (access on 22.01.2020)
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Προτάσεις πολιτικής
Ως απάντηση στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, το Ινστιτούτο για τη Γερμανική Οικονομία της Κολωνίας προτείνει να
καθιερωθεί ως μάθημα ο προγραμματισμός από το δημοτικό σχολείο. Ο προγραμματισμός πρέπει να θεωρείται ως
βασική δεξιότητα. όπως η αριθμητική και ο εγγραμματισμός, ακόμα και για τους νεότερους μαθητές. Νέα προγράμμα6

τα στην Κάτω Σαξονία:

Ÿ

„IT macht Schule“ (https://itms.online/)

Ÿ

Zukunftswerkstatt Buchholz (https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/)

Ÿ

Digization Lab (https://isse.tu-clausthal.de/en/research/labs-and-infrastructure/digitization-lab/)

Ÿ

Robonatives (https://www.robokind.de/de/RobonativesInitiative/index.html)

Ελλάδα
Thrasyvoulos Karaisarlis, Theodoros Tsapakidis (2EK Peraia, Athens/Greece)
Ανάπτυξη της εκπαίδευσης ΕΕΚ στον προγραμματισμό και στη ρομποτική
Τα τελευταία χρόνια ανελήφθησαν ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση ΕΕΚ στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Μερικές απ' αυτές περιελάμβαναν τη χρήση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Γονείς
και μαθητές θεωρούσαν πάντα την ΕΕΚ εκπαίδευση χαμηλότερου επιπέδου, με αποτέλεσμα οι μαθητές της ΕΕΚ να
έχουν πάντα περιορισμένη αυτοεκτίμηση και λιγότερες ευκαιρίες.
Ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκλειστικά για τα Λύκεια της ΕΕΚ με την ονομασία "Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ (αρκτικόλεξο για
τα σχολεία της ΕΕΚ)" εφαρμόζεται πλέον στα ελληνικά σχολεία. Εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2017-18
σε εννέα (9) Επαγγελματικά Λύκεια, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Από το σχολικό έτος 2018-19, το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στα 400 ΕΠΑΛ της χώρας. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και αυτή η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί για 4 χρόνια.
Μία από τις πρωτοβουλίες του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει τα σχολεία ΕΕΚ να δημιουργήσουν «Σχέδια Δράσης», τα οποία στην πραγματικότητα χρηματοδοτούν έργα που προωθούν την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα στα σχολεία και αναδεικνύουν την επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Πολλά από αυτά τα
έργα χρησιμοποιούν το STEM ως μέθοδο, και χρησιμοποιούν τον προγραμματισμό και τη ρομποτική σε συνδυασμό με
άλλες επιστήμες όπως τα Μαθηματικά, τη Φυσική κ.α..
Με χρήματα αυτού του έργου, τα σχολεία εφοδιάζονται επίσης με σύγχρονο εξοπλισμό ΤΠΕ, παρουσίασης και επικοινωνίας, ώστε να επικοινωνούν με άλλα σχολεία, να παρουσιάζουν τη δουλειά τους και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και
απόψεις. Η εξοικείωση των σχολείων με εργαλεία και τρόπους επικοινωνίας νέας τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, πολλοί διαγωνισμοί προγραμματισμού και Ρομποτικής διεξάγονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο. Και πολλά σχολεία συμμετέχουν με μεγάλη επιτυχία, με ομάδες μαθητών σε αυτούς. Τέτοιοι διαγωνισμοί, μεταξύ άλλων, είναι:
6

Op. Cit. Page 74
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Ÿ

Διαγωνισμός AegeanRobotics. Διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο και οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τη
συνεργασία του Δήμου Σάμου και της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Σάμου. Ομάδες από σχολεία
όλων των ειδών και επιπέδων συμμετείχαν στους τελευταίους 3 διαγωνισμούς. (πηγή: https://icsdweb.aegean.gr/)

Ÿ

Διαγωνισμός Cansat. Σχολικές ομάδες (υπάρχει διαγωνισμός και για φοιτητές πανεπιστημίου) καλούνται να
αναπτύξουν ένα μικρό ρομπότ «δορυφόρο» που θα εκτοξευθεί στο διάστημα. Ο εθνικός διαγωνισμός είναι στην
πραγματικότητα προκριματικός για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Cansat. (πηγή: https://cansat.gr/)

Ÿ

FIRST LEGO League. Είναι παγκόσμιος διαγωνισμός. Πέρυσι στο FIRST GLOBAL Challenge που πραγματοποιήθηκε
στο Ντουμπάι, η Ελληνική Εθνική ομάδα «First Global Challenge Team Greece» κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο
της απονεμήθηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλη Διγαλάκη. Ο εθνικός διαγωνισμός έχει 4 επίπεδα, ανάλογα
με την ηλικία και την εμπειρία των συμμετεχόντων (FIRST LEGO League Jr. Discovery Edition για ηλικίες 4-6, FIRST
LEGO League Jr. για ηλικίες 6-10, FIRST LEGO League για ηλικίες 9-16 και FIRST Global για ηλικίες 14-18). (πηγή:
https://eduact.org/diagonismoi-rompotikis/)

Ÿ

WRO (World Robot Olympiad). Είναι παγκόσμιος διαγωνισμός. Τα ελληνικά σχολεία που συμμετείχαν τα τελευταία
χρόνια σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, καθώς κέρδισαν 4 μετάλλια. Ο διαγωνισμός έχει 4 κατηγορίες (Open και
Regular που έχουν 3 υποκατηγορίες για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, WRO Football και Advanced Robotics
Challenge που απευθύνονται σε μαθητές και φοιτητές πανεπιστημίου). (πηγή: https://wrohellas.gr/)

Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς τους διαγωνισμούς. Οι μαθητές που διακρίθηκαν σε
αυτούς έλαβαν τα βραβεία τους από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς
Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως σε μια βαρυσήμαντη τελετή. Στην ομιλία του, ο
Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους μαθητές και δήλωσε πόσο πιστεύει στον ρόλο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

7

Προτάσεις πολιτικής
Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη αποφασίσει ότι η Ρομποτική θα είναι ένα από τα τέσσερα θέματα που θα περιλαμβάνονται στα νέα πιλοτικά προγράμματα για την επόμενη σχολική χρονιά. Η υπουργός Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως,
δήλωσε:
«Μάλιστα, τις προσεχείς ημέρες το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) θα δημοσιεύσει ανοιχτή
πρόσκληση υποβολής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις επιμέρους
νέες θεματικές, οι οποίες και θα οργανώνονται σε 4 βασικούς θεματικούς πυλώνες, προκειμένου να
υλοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων από το ερχόμενο σχολικό έτος. Στο πλαίσιο
αυτό, θα κληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υλοποιούν ήδη
πετυχημένα προγράμματα στα σχολεία τα οποία αφορούν στις θεματικές όπως εθελοντισμός, οδική
ασφάλεια, πρόληψη από εξαρτήσεις, ρομποτική, σεξουαλική αγωγή – να καταθέσουν τις προτάσεις

7

6

https://www.ypes.gr/vraveysi-apo-ton-prothypoyrgo-kai-toys-ypoyrgoys-esoterikon-kai-paideias-ton-paidion-poy-diakrithikan-stin-olympiada-rompotikis/

τους και σχετικό υλικό ανά θεματική. Είναι δέσμευσή μας να εκσυγχρονίσουμε το σχολείο, ώστε να
εφοδιάσουμε τους μαθητές μας και με σύγχρονες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν
καλύτερα τη γνώση και να ανταποκρίνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον» 8
Στο παρελθόν, οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές θεωρούσαν ότι η εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα θα έπρεπε να γίνεται μόνο στον τομέα των επαγγελμάτων γραφείου. Ο προγραμματισμός ήταν μόνο ένα συγκεκριμένο μάθημα στον Τομέα της Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής στα ΕΠΑΛ. Αντίθετα, το
πρόγραμμα σπουδών όλων των άλλων τομέων και επιπέδων επικεντρώθηκε σε βασικές δεξιότητες υπολογιστή,
επεξεργασία κειμένου, εργαλεία παρουσίασης κ.λπ.
Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικές αρχές εγκατέλειψαν αυτές τις παρωχημένες αντιλήψεις και συνειδητοποίησαν
ότι οι ΤΠΕ έχουν περισσότερα να προσφέρουν. Ο προγραμματισμός και η ρομποτική δεν είναι απλώς παιχνίδια, είναι
χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του STEM και την ενδυνάμωση των μη τεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η
δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία, η λήψη αποφάσεων και άλλα. Επιπλέον, τον προγραμματισμό και τη ρομποτική τα
συναντάμε πλέον σε καθημερινά αντικείμενα και συνήθειες, όπως οι μεταφορές, το ηλεκτρονικό σπίτι, οι επικοινωνίες κ.λπ., επομένως είναι απαραίτητο οι σύγχρονοι πολίτες να είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα. Επιπλέον, η
ελληνική (και η ευρωπαϊκή) αγορά εργασίας έχει ειδικά στον τομέα των ΤΠΕ πολλές ευκαιρίες, αλλά το απαιτούμενο
προσωπικό πρέπει να διαθέτει υψηλά προσόντα. Ο προγραμματισμός και η αλγοριθμική αποτελούν διαχρονικά και
απαραίτητα προσόντα στην αγορά εργασίας ΤΠΕ, κατά συνέπεια οι μαθητές θα πρέπει να ενδυναμώνουν αυτές τους τις
δεξιότητες, για να έχουν καλύτερες πιθανότητες στη επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Έχει μεγάλη σημασία πως το
Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει την πρόθεση να εισάγει τον Προγραμματισμό και τη Ρομποτική σε όλο το φάσμα του
εκπαιδευτικού συστήματος και όχι αποκλειστικά στην ΕΕΚ. Μας βρίσκει, επίσης, σύμφωνους η ιδέα πως η εισαγωγή σε
αυτά τα θέματα πρέπει να ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια του σχολείου και να φτάνει μέχρι την αποφοίτηση του μαθητή.
Σκοπός μας είναι, η εφαρμογή και η διάδοση του έργου μας «Robot4All», ώστε να φανούν τα οφέλη από την εισαγωγή
ενός μαθήματος προγραμματισμού και ρομποτικής στο πρόγραμμα σπουδών.

Κύπρος
Nicholas Moudouros, Andrianna Georgiou (Emphasys Centre, Nicosia/Cyprus),
Andreas Loutsios (Cyprus Computer Society, Nicosia/Cyprus)
Ανάπτυξη της εκπαίδευσης ΕΕΚ στον προγραμματισμό και στη ρομποτική
Τον Ιανουάριο του 2019, δημοσιεύθηκε η Ετήσια μελέτη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σ' αυτήν υπήρχαν ορισμένα
ενδιαφέροντα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο, σε ό,τι αφορά το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία, που
διδάσκεται στα δημόσια σχολεία.
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Σύμφωνα με τη μελέτη, σ' ό,τι αφορά τα Γυμνάσια, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στο κεφάλαιο «Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτική» όπως και στην παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος μέσα στην τάξη. Ο
βασικός στόχος ήταν να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες αλγοριθμικής σκέψης και προγραμματισμού των μαθητών. Για να επιτευχθεί
αυτό, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία, όπως επίγεια ρομπότ (PRO-BOT), τάπητες ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων, φύλλα
εργασίας μαθητών, και στάλθηκε στα σχολεία ένα λογισμικό προγραμματισμού (PROBOTIX). Πέρα απ' αυτά, το πρόγραμμα σπουδών
αναθεωρήθηκε ώστε να περιλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις και δραστηριότητες για τη ρομποτική. Για να υποστηριχθεί ακόμη
περισσότερο το εγχείρημα, πραγματοποιήθηκαν συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια και διαγωνισμοί για μαθητές, δασκάλους και
διευθυντές σχολείων. Στα σεμινάρια προσκλήθηκαν και οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την έκθεση, η εισαγωγή της Ρομποτικής στο μάθημα του Σχεδιασμού και της Τεχνολογίας προκάλεσε τον ενθουσιασμό
των μαθητών, όπως και των εκπαιδευτικών που δίδαξαν το θέμα, και υπήρξαν πολλά αιτήματα για συνέχιση της εκπαίδευσης στο
εν λόγω θέμα. Η ρομποτική ενσωματώθηκε σε άλλα μαθήματα και χρησιμοποιήθηκε από καθηγητές σε άλλα θέματα, όπως τα
Μαθηματικά, τα Αγγλικά και οι Φυσικές Επιστήμες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν αυξηθεί. Συνολικά στην Κύπρο,
στα Λύκεια, υπάρχουν 130 εργαστήρια πληροφορικής με βασική αποστολή τη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής. Πιο
συγκεκριμένα, κάθε εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με 18 υπολογιστές και 1 εκτυπωτή. Στα Γυμνάσια, υπάρχουν συνολικά 181 εργαστήρια πληροφορικής, με 15 υπολογιστές ανά εργαστήριο. Επιπλέον, σε κάθε εργαστήριο έχει εγκατασταθεί και ένας βιντεοπροβολέας, συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού. Στα Γυμνάσια, το μάθημα της Πληροφορικής είναι υποχρεωτικό και
οι μαθητές το παρακολουθούν δύο ώρες την εβδομάδα. Η ύλη που διδάσκεται είναι εν μέρει το ECDL (European Computer Driving
Licence). Οι μαθητές της πρώτης τάξης παίρνουν μέρος στην εξέταση επεξεργασίας κειμένου, οι μαθητές της δεύτερης τάξης
στην εξέταση για τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις και οι μαθητές της τρίτης τάξης στην εξέταση για τις βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, εισάγονται βασικές έννοιες ανάπτυξης αλγορίθμου και προγραμματισμού υπολογιστών για την ενθάρρυνση της
περαιτέρω μάθησης.
Στα Λύκεια, οι μαθητές της πρώτης τάξης έχουν και αυτοί υποχρεωτικά μαθήματα πληροφορικής, δύο ώρες την εβδομάδα. Αυτό
γίνεται ξανά για να τους εισαγάγει στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Στη δεύτερη και τρίτη τάξη του Λυκείου, τα μαθήματα πληροφορικής είναι επιλογής και διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν: Επιστήμη των Υπολογιστών,
Εφαρμογές Υπολογιστών και Δίκτυα/CISCO. Παρακάτω μερικές από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο των
συνδεδρίων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και διαγωνισμών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, για την ενθάρρυνση της διδασκαλίας
αυτών των θεμάτων στο σχολείο: Κυπριακή Ολυμπιάδα πληροφορικής; Ημερίδα για μαθητές Λυκείου και ΕΕΚ. Κυπριακός διαγωνισμός για τη δημιουργία Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών (LogiPaignion) για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ένα άλλο μεγάλο γεγονός που διοργανώνεται κάθε χρόνο - στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους είναι ο κυπριακός διαγωνισμός
Robotex. Το Robotex είναι πιθανώς το μεγαλύτερο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κύπρο. Εκατοντάδες μαθητές και σχολεία
συγκεντρώνονται για να δημιουργήσουν ρομπότ για ποικίλες αποστολές, αλλά και για να πληροφορηθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες. Επιπλέον, σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 9 δημοτικά σχολεία
από όλη την Κύπρο θα δοκιμάσουν πιλοτικά το πρόγραμμα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος (2019-2020). Ο Υπουργός Παιδείας (κ. Χαμπιαούρης), ανέφερε επίσης ότι μέσω ενός καλά δομημένου σχεδιασμού, το πρόγραμμα σπουδών STEM θα ενθαρρύνει τους μαθητές να ερευνήσουν, να σχεδιάσουν, να επεξεργαστούν και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας.
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Προτάσεις πολιτικής
Ο προγραμματισμός στην ουσία βρίσκεται παντού γύρω μας, από τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά,
όπως οι μεταφορές, τα κινητά τηλέφωνα, οι τηλεοράσεις και τα κλιματιστικά. Η ρομποτική είναι ένας από τους πιο οπτικούς
τρόπους εισαγωγής της έννοιας της πληροφορικής στην τάξη. Όσο νωρίτερα εισάγεται ο μαθητής στο θέμα τόσο μακρύτερα μπορεί να προχωρήσει αργότερα.
Για να βελτιωθεί η εισαγωγή της ρομποτικής και του προγραμματισμού στα σχολεία, καλό θα ήταν αυτά τα μαθήματα να ξεκινάνε σε
μικρότερη ηλικία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να καταλάβουν πιο προχωρημένες και περίπλοκες έννοιες ώσπου να τελειώσουν
το σχολείο. Τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται τώρα, τα PRO-BOTς προσφέρονται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού
KS2 (Scratch - block-coding γλώσσα). Αν το Scratch διδασκόταν από το δημοτικό σχολείο, οι μαθητές με ικανότητα στην Πληροφορική θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη γλώσσα προγραμματισμού C++ και να τη συνδυάσουν με το Arduino Robotics – συνδυασμό
που αναπτύξαμε στο έργο ROBOT4ALL.
Κατά τη σύνταξη κώδικα, οι μαθητές θα πρέπει να σκέφτονται κριτικά όσο και δημιουργικά για να καθοδηγήσουν ένα ρομπότ στο
ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει και θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ο κώδικας λειτουργεί με τον σωστό τρόπο. Ο κώδικας
πρέπει να είναι ακριβής και συγκεκριμένος για να λειτουργεί σωστά. Αν ένας κώδικας έχει λάθη, το ρομπότ δεν θα λειτουργεί
όπως πρέπει. Οι δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές είναι η επιμονή στην προσπάθεια, η επίλυση προβλημάτων και η
συνεργασία (όταν εργάζονται σε ομάδες).
Ο προγραμματισμός και η ρομποτική, με την κατάλληλη χρήση, θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν την ειδική εκπαίδευση. Ο
προγραμματισμός, καθώς είναι ένα δομημένο θέμα, βοηθά τους μαθητές της ειδικής αγωγής να οργανώσουν την ημέρα τους, να
αποθηκεύσουν τη δουλειά τους, τους βοηθάει να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, να υποστηρίξουν τις προκλήσεις του λόγου, της
ανάγνωσης και της γραφής, να εξηγήσουν τις κοινωνικές καταστάσεις, και τους προσφέρει προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα του
σχολείου. Επομένως, δεν πρέπει να τον περιορίσουμε σε συγκεκριμένες ηλικίες ή ικανότητες, κι αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να
προσφέρονται σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως.
Ένας άλλος τρόπος για την εισαγωγή και εφαρμογή του Προγραμματισμού και της ρομποτικής στο σχολείο, θα ήταν να σχετίζεται
με τη ζωή των μαθητών. Για παράδειγμα, εάν ένα συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται σε μια περιοχή που περιβάλλεται από αγροκτήματα, οι μαθητές θα μπορούσαν να προγραμματίσουν ρομπότ για τη συλλογή αυγών. Εάν το πρόγραμμα σπουδών ήταν προσαρμοσμένο στη ζωή και το περιβάλλον τους, θα μάθαιναν να επιλύουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου γεγονός που θα τους προετοίμαζε για την αγορά εργασίας, συνδυάζοντας έτσι τις πραγματικές συνθήκες με ρομποτικές λύσεις.
Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να δουν την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον πραγματικό κόσμο, και, κατά
συνέπεια, ίσως να ενδείκνυται η πραγματοποίηση περισσότερων σχετικών εκπαιδευτικών επισκέψεων. Για παράδειγμα, στην
Κύπρο, στη Λευκωσία, βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Wargaming.net (βραβευμένης εταιρείας ανάπτυξης και εμπορίας διαδικτυακών παιχνιδιών). Επίσης, θα μπορούσαν να γίνουν επισκέψεις σε πανεπιστήμια, όπου φοιτητές και ερευνητές θα έδιναν στους
μαθητές πληροφορίες για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα.
Συνοψίζοντας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 έδειξε ότι έχει γίνει πολύ σημαντική προσπάθεια ώστε να σχολεία να εισαγάγουν
τον Προγραμματισμό και τη Ρομποτική στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο. Φυσικά, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά αυτά
τα αντικείμενα είναι νέα για τα σχολεία και θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να κινήσουν ακόμη
περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών.

9

Ηνωμένο Βασίλειο
Nicole Liddell, Barbara Athanasakou (CIVIC, Edinburgh/UK)
Ανάπτυξη της εκπαίδευσης ΕΕΚ στον προγραμματισμό και στη ρομποτική
Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ Ουαλίας, Αγγλίας, Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Η εκπαίδευση και η παροχή της ποικίλλουν στις τέσσερεις χώρες, που έχουν ξεχωριστά
συστήματα και ξεχωριστές κυβερνήσεις. Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή θα επικεντρωθεί στην περίπτωση της Σκωτίας.
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση για συγκεκριμένες θέσεις
εργασίας, επαγγέλματα και επιτηδεύματα. Η ΕΕΚ εστιάζει στην πρακτική διδασκαλία και συνήθως οδηγεί σε πιστοποίηση ή δίπλωμα. Στη Σκωτία, η επαγγελματική κατάρτιση συνίσταται σε μαθήματα που διοργανώνονται από κολέγια
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή από ιδιωτικούς παρόχους κατάρτισης. Αυτά τα μαθήματα συνδυάζουν στοιχεία
εκπαίδευσης στους χώρους εργασίας και στην τάξη. Τα περισσότερα επαγγελματικά προσοντολόγια είναι καταρτισμένα και πιστοποιημένα από τη Scottish Qualiﬁcations Authority (SQA), από την οποία και αποδίδονται. Επιπλέον, το Skills
9

Development Scotland πραγματοποιεί το πρόγραμμα Modern Apprenticeship που δίνει σε άτομα άνω των 16 ετών την
ευκαιρία να αποκτήσουν αναγνωρισμένα από τη βιομηχανία προσόντα ενώ εργάζονται και αμοίβονται.
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Ένας μελλοντικός μαθητευόμενος μπορεί να βρει πάνω από 80 Σύγχρονα Προγράμματα Μαθητείας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχημένο με το 92% των
συμμετεχόντων να παραμένουν στη δουλειά τους μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας (και την απόκτηση των
προσόντων).
Σύμφωνα με το digitalworld.net η Σκωτία χρειάζεται περίπου 12.800 άτομα σε τεχνολογικές εργασίες κάθε χρόνο.

11

Παρ' όλο που η ρομποτική είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο με έναν αυξανόμενο αριθμό πανεπιστημίων να προσφέρουν σχετικά μαθήματα και πτυχία, τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης παρουσιάζουν υστέρηση.
Ωστόσο, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για άτομα που θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη κώδικα.12 Πέρα από τα προγράμματα μαθητείας, ένα νεαρό άτομο μπορεί να βρει ένα
πλήθος προσόντων σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία, όπως ανάπτυξη λογισμικού, προγραμματισμός,
σχεδιασμός ιστότοπων, ανάλυση δεδομένων κ.λπ.13 Συνολικά, οι πάροχοι ΕΕΚ θα πρέπει να προετοιμάσουν τους
εκπαιδευόμενους για τη μελλοντική τους απασχόληση, εξοπλίζοντας τους με σύγχρονες δεξιότητες, ώστε να είναι σε
θέση να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της τεχνολογίας και να πετύχουν στη σταδιοδρομία τους. Η
ψηφιακή μαθητεία μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη δημιουργία εξειδικευμένου, καταρτισμένου και πρόθυμου εργατικού δυναμικού. Είναι επομένως σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα κενά στην προσφορά δεξιοτήτων και να
βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι και οι μαθητευόμενοι να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί ενισχύοντας τις προοπτικές απασχολησιμότητας τους.
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Προτάσεις πολιτικής
Για πολλά χρόνια, η επαγγελματική κατάρτιση θεωρείτο φτωχότερη επιλογή σε σύγκριση με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ωστόσο, η αναγνώριση της αξίας των πρακτικών δεξιοτήτων και η πρακτική επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να
προσφέρει σημαντικό όφελος τόσο στους ανθρώπους όσο και στην οικονομία. Η ΕΕΚ σήμερα περιλαμβάνει προγράμματα που διδάσκουν πολύτιμες δεξιότητες σε πολύ υψηλό επίπεδο και προσφέρει στα άτομα μια ευκαιρία για προσωπική
και επαγγελματική εξέλιξη έξω από τη συμβατική ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

14,15

Επομένως, καλά και σύγχρονα

επαγγελματικά προγράμματα πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μιας χώρας.
Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα προγράμματα για τον προγραμματισμό και τη ρομποτική θα πρέπει να περιληφθούν στα
προγράμματα σπουδών των παρόχων ΕΕΚ. Η τεχνολογία μεγαλώνει δημιουργώντας την ανάγκη για άτομα με τις
κατάλληλες δεξιότητες και εργαλεία ώστε να διευκολύνουν αυτήν την ανάπτυξη. Η διδασκαλία δεξιοτήτων προγραμματισμού σε νεαρά άτομα θα μπορούσε να είναι μια μακροπρόθεσμη λύση στο «χάσμα δεξιοτήτων» μεταξύ των τεχνολογικών θέσεων εργασίας και των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να τις καλύψουν.16
Φυσικά, αυτό θα έχει κι άλλα οφέλη πέρα από την απασχόληση. Η εκμάθηση του προγραμματισμού και της ρομποτικής
μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές και τους νέους με πολλούς τρόπους ανεξάρτητα από τη μελλοντική πορεία της
σταδιοδρομίας τους. Το άτομο μπορεί να αναπτύξει πολύτιμες δεξιότητες όπως τη λογική, τη δημιουργικότητα, την
επιμονή, την κριτική σκέψη κ.α., οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες πτυχές της ζωής του.
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Ρουμανία
Radu Big, Mihai Badea (CDIMM, Baia Mare/Romania)
Εξέλιξη της ΕΕΚ εκπαίδευσης σχετικά με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική
Η κατάσταση στην εκπαίδευση ΕΕΚ δεν άλλαξε από την προηγούμενη έκθεση. Η ανάγκη εξιδικευμένων ατόμων στην
κωδικοποίηση και τη ρομποτική αυξήθηκε στην κομητεία Maramures - ένα νέο εργοστάσιο αεροναυτικών εξαρτημάτων είναι υπό κατασκευή (θα ανοίξει φέτος) και υπάρχουν 300-400 νέες θέσεις εργασίας και περιορισμένη προσφορά
ειδικευμένων ατόμων.
Πολιτική στη Ρομποτική
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Υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με την επίσημη πολιτική για την εισαγωγή ρομποτικής στη ΕΕΚ εκπαίδευση. Η νομοθεσία στη Ρουμανία για την εκπαίδευση τροποποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 με την έννοια της εισαγωγής κανονικών τάξεων ρομποτικής στις Τεχνικές σχολές (ΕΕΚ εκπαίδευση). Τα σχετικά εθνικά προγράμματα
σπουδών για τη ρομποτική βρίσκονται υπό προετοιμασία και διανομή στα σχολεία ΕΕΚ. Ο νέος κανονισμός θα παράγει
αποτελέσματα ξεκινώντας από το νέο ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος 2020 - Ιούνιος 2021). Υπάρχουν όλο και
περισσότερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες για να εισαχθούν στις τάξεις των σχολείων ρομποτικής και ομάδες ρομποτικής των γυμνασίων ως εξωσχολική δραστηριότητα (βλ. The George Baritiu Col-lege Baia Mare, Vasile Lucaciu College
Baia Mare, Gheorghe Sincai College Baia Mare, Marmatia College Sighetu Marmatiei , Dragos Voda College Sighetu
Marmatiei - όλα στην κομητεία Maramures).
Υπάρχουν όλο και περισσότεροι εθνικοί διαγωνισμοί στη ρομποτική για μαθητές της ΕΕΚ που διοργανώνονται από τα
τεχνικά πανεπιστήμια: Τεχνικό Πανεπιστήμιο στο Cluj Napoca, Τεχνικό Πανεπιστήμιο στην Τιμισοάρα κ.λπ. Υπάρχουν
και εθνικοί διαγωνισμοί στη ρομποτική για μαθητές της ΕΕΚ εκπαίδευσης που διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες.
Νέες δυνατότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού μας προγράμματος
Το CDIMM Maramures υποστήριξε την έναρξη τριών νέων συλλόγων ρομποτικής στο κολέγιο George Baritiu Baia Mare,
στο κολέγιο Vasile Lucaciu Baia Mare και στο κολέγιο Marmatia Sighetu Marmatiei. Αυτά τα σχολεία συμφώνησαν (σε
γραπτή μορφή) να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τουλάχιστον 3 χρόνια και να οργανώσουν τουλάχιστον μία δραστηριότητα ανά κοινότητα/έτος (ανταγωνισμός, ανταλλαγή εμπειριών, προπονήσεις κοινότητας κ.λπ.).
Θα κάνουμε προώθηση και θα προσκαλέσουμε άλλα σχολεία να συμμετάσχουν στην πιλοτική ομάδα. Συνειδητοποιήσαμε ότι οι νέοι μαθητές είναι ενθουσιώδεις για τη ρομποτική.
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Based on an interview done with the County Inspector for Technology (in function in 2019)

Policy-Empfehlungen
Στην κομητεία Maramures επικοινωνήσαμε με την κομητεία επιθεώρησης εκπαίδευσης (υπεύθυνη για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση) και θα στείλουμε ένα επίσημο κιτ εργαλείων Robot4All, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το
συμπέρασμα της πιλοτικής δραστηριότητας με τα 3 επιλεγμένα σχολεία. Θα τους προτείνουμε να διαδώσουν επίσημα
το κιτ εργαλείων σε όλα τα σχολεία κτηνιάτρων στη κοινότητα του Maramures και να στείλουν την πρόσκληση για
συμμετοχή στην πλατφόρμα. Θα προετοιμάσουμε μια επιστολή που θα απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό
να υπογραμμίσει την ύπαρξη του εκπαιδευτικού υλικού, της πλατφόρμας και της 3ετούς εμπειρίας συν την πιλοτική
δράση στη κοινότητα του Maramures. Θα ζητήσουμε από το Υπουργείο να προσθέσει το κιτ εργαλείων, το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη ρομποτική ως μέσο αξιολόγησης και κατάρτισης.

Λουξεμβούργο
Marina Andrieu, Emeline Petit (WIDE Luxembourg, Luxembourg)
Ανάπτυξη της ΕΕΚ σχετικά με τον προγραμματισμό και την ρομποτική.
Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Claude Meisch, Υπουργός Παιδείας του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε το «Εκπαίδευση στην
Ψηφιακή εποχή και κωδικοποίηση στο πρόγραμμα σπουδών για το 2020» ένα σχέδιο Ψηφιακής Εκπαίδευσης που αποφάσισε η Κυβέρνηση του Λουξεμβούργου. Με αυτό το μέτρο ο προγραμματισμός θα γίνει μέρος του προγράμματος
σπουδών του Λουξεμβούργου από την αρχή του επόμενου σχολικού έτους . Τον Σεπτέμβριο του 2020 οι μαθητές θα
μάθουν πώς να κωδικοποιούν και θα κάνουν μαθήματα υπολογιστικής σκέψης. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την κωδικοποίηση και την υπολογιστική σκέψη ως «τα δύο πόδια με τα οποία οι νέοι θα μάθουν να περπατούν»
Ο κόσμος του Λουξεμβούργου θα πάρει σύντομα την πρώτη έκθεση του Παρατηρητηρίου (προγραμματίζεται για τις
αρχές του 2020) η οποία θα επικεντρώνεται στις ψηφιακές δεξιότητες. Η ψηφιοποίηση γίνεται προτεραιότητα για
Υπουργείο και η ψηφιακή θα γίνει βασική δεξιότητα , καθώς θα είναι η γλώσσα του 21ου αιώνα. Από το Δημοτικό Σχολείο και μετά, θα διδάσκεται υπό τύπον παιχνιδιού, από το 2020 -2021 σε μαθήματα μαθηματικών για τους πιο προχωρημένους και μετά από 2021 -2022 για τους νεαρότερους με ένα διαθεματικό τρόπο. Οι δάσκαλοι θα εκπαιδευτούν και θα
συνοδεύονται από νέους δασκάλους ειδικευμένους στις ψηφιακές δεξιότητες. Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , η επιστήμη των υπολογιστών θα είναι ένας νέος κλάδος στις κατώτερες τάξεις από το 2021 – 2022.
Στις αρχές του 2019, μια Νοτιοκορεατική εταιρεία μίλησε με σχολεία στο Λουξεμβούργο για να δοκιμάσει ένα νέο
τρόπο να διδάξει τα παιδιά την κωδικοποίηση με την παροχή κύβους ρομπότ «robo-cubes» τα οποία μπορούν να προγραμματιστούν μέσω μιας απλής διεπαφής. Αφού συναρμολογηθούν, αυτοί οι κύβοι μπορούν να κάνουν ήχο, φώς και
κίνηση που είναι όλα βασικά χαρακτηριστικά ενός ρομπότ και είναι συμβατά με το Lego. Ενώ το παρών πιλοτικό
πρόγραμμα της εταιρείας έχει επιτυχία, η εταιρεία θα εγκαταστήσει τα Κεντρικά της Γραφεία στο Λουξεμβούργο, για
να αναπτύξει το προϊόν και την ευρύτερη ολοκλήρωση της.
Το Kniwwelino, είναι ένα έργο που βασίζεται στο Λουξεμβούργο, είναι η πρώτη πλατφόρμα ανάπτυξης μικροκελεγκτών
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σχεδιασμένη για παιδιά στο Δημοτικό σχολείο και εξωσχολικές δραστηριότητες. στο Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου. Το όνομα "kniwweln" αποτελείται από την λέξη "kniwweln" που στα λουξεμβουργιανά σημαίνει να
δημιουργήσεις κάτι, το επίθεμα "ino" για σύνδεση με το οικοσύστημα Arduino, και το "Lino" που στα Λουξεμβουργιανά
σημαίνει λιοντάρι, το οποίο είναι το ζώο στο οικόσημο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
Αυτή η τεχνολογία έχει πάρει χρηματοδότηση μέσω του FNR –Εθνικό Ταμείο Έρευνας του Λουξεμβούργου – και τώρα
βρίσκεται στη φάση τελικής προετοιμασίας με μια εταιρεία του Βελγίου για να εισαχθεί σε μια φάση εμπορίας. Η εκπαίδευση που σχετίζεται με αυτό το προϊόν έχει γίνει σε διάφορα σχολεία του Λουξεμβούργου το 2019 φτάνοντας σχεδόν
τους 300 μαθητές. Χρησιμοποιείται επίσης σε μερικά MakerSpaces και σε "Maison relais" τα οποία φιλοξενούν εξωσχολικές δραστηριότητες Έχει επίσης δοκιμαστεί για την ΕΕΚ εκπαίδευση σε συνεργασία με το Chamber of Métiers
(Professional Chamber for Crafts).
.Μια άλλη ρομποτική πρωτοβουλία προέρχεται από την εταιρεία LuxAI, μια εταιρεία που αναδύθηκε από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, η οποία δημιούργησε μια νέα πρωτοποριακή προσέγγιση στην θεραπεία παιδιών με αυτισμό :
QTrobot. Αυτό το μικρό ανθρωποειδές ρομπότ που μιλά, είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει ειδικούς στον αυτισμό,
στο να βοηθούν παιδιά με αυτισμό να μαθαίνουν νέες κοινωνικές, συναισθηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Το ρομπότ λέει ιστορίες , παίζει παιγνίδια, και κάνει διάλογο, μέσω του οποίου διδάσκει τις απαραίτητες δεξιότητες σε
παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας εκφραστικές κινήσεις του προσώπου και του
σώματος, QT διδάσκει στα παιδιά τι συναισθήματα είναι και πώς να τα αντιμετωπίζουν. Υπάρχει επίσης μία έκδοση του
ρομπότ QT για ερευνητές.
Στις 19 Μαΐου 2019, το Mini Maker Faire του Λουξεμβούργου, φιλοξένησε τον διαγωνισμό νεαρών ρομποτιστών του
Λουξεμβούργου ( Luxembourg Youth Robotic Challenge ) [LYRC]. 50 διαγωνιζόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες από 3 μέχρι
6 μέλη ηλικίας 14 μέχρι 18 ετών δεχτήκαν την πρόκληση και έλαβαν μέρος στην πρώτη έκδοση του διαγωνισμού. Η
νικήτρια ομάδα είχε την ευκαιρία να ταξιδεύσει στο Ντουμπάι το Οκτώβριο, για να λάβει μέρος στον πρώτο διεθνή
διαγωνισμό ρομποτικής ( First Global Robotics Challenge ) στο Ντουμπάι. Ακόμη ένας διαγωνισμός θα οργανωθεί τον
Μάιο του 2020 και οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα πρέπει είτε να σχεδιάσουν ένα ρομποτικό σύστημα που να δίνει
λύση σε ερώτημα/πρόβλημα που θα τους τεθεί, για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό MakeXRobotics Challenge ,ή να
λάβουν μέρος στον προκριματικό διαγωνισμό για τον Πρώτο Διεθνή Διαγωνισμό Ρομποτικής (FIRST Global Robotics
Challenge).
Προτάσεις Πολιτικής
IΤον Νοέμβριο του 2019 το chronicles.lu δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Διεθνούς Μελέτης Γνώσης υπολογιστών
και πληροφορικής του 2018 ( International Computer and Information Literacy Study) (ICILS). Αυτή η μελέτη αποκάλυψε
ότι η απόδοση των σχολείων στο Λουξεμβούργο ήταν κάτω από τον μέσο όρο συγκρινόμενα με άλλες χώρες που έλαβαν μέρος όσον αφορά την γνώση υπολογιστών και αριθμητικές δεξιότητες ανάμεσα σε δεκατετράχρονους μαθητές.
Οργανωμένη από τον Διεθνή Σύνδεσμο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων η μελέτη αυτή αξιολόγησε την
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, και ιδιαίτερα την κωδικοποίηση και την υπολογιστική σκέψη τα οποία έχουν αναγνωριστεί σαν απαραίτητες δεξιότητες για τα σχολεία του 21ου αιώνα.
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Παρατηρούμε μια προσπάθεια και μια αυξανόμενη ευαισθησία της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου σχετικά με την
σημασία του προγραμματισμού και της ρομποτικής στη καθημερινή ζωή και στην αγορά εργασίας. Χάρη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα έχει σύντομα εφαρμόσει ο Υπουργός Παιδείας ο προγραμματισμός θα μπορεί να είναι μέρος της
σχολικής ύλης από τις αρχές του Σεπτεμβρίου αρχίζοντας μάλιστα από τις μικρότερες τάξεις. Έχουν γίνει επενδύσεις
σε τελευταίες τεχνολογίες για να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός στα σχολεία για τους νέους. Όμως , αν
και η Κυβέρνηση σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα νέο μέτρο για κωδικοποίηση και υπολογιστική σκέψη στην παιδεία φέτος,
η ερώτηση που σχετίζεται με την έλλειψη εκπαιδευμένων δασκάλων έχει ήδη τεθεί από τους ιθύνοντες της παιδείας
στο Λουξεμβούργο. Παρόλο που είναι μια πολύ καλά αμειβομένη εργασία, είναι andδύσκολο για το εκπαιδευτικό
σύστημα να προσλάβει τους ειδικευμένους δασκάλους που χρειάζεται. Αυτό επίσης εξηγεί και το γιατί νέα έργα ανατίθενται σε εξωτερικούς οργανισμούς για την παροχή υλικού και εκπαίδευσης. Εμφανέστατα η κύρια πρόκληση είναι η
ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η κατάρτιση του προγράμματος των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή
της κωδικοποίησης και της ρομποτικής στην παρούσα σχολική ύλη (ειδικά σε μαθήματα άλλου κλάδου).

Ισπανία
Enrique Cuesta Albertos, Fernando Peral Pérez, Enrique Carballo Albarrán, José María de Lucas García
(IES Moliner, Segovia, Spain)
Ανάπτυξη της ΕΕΚ εκπαίδευσης σχετικά με τον προγραμματισμό και την ρομποτική.
Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η ρομποτική και ο προγραμματισμός αποφέρουν μεγάλα οφέλη στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτοί οι νέοι πόροι παρέχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν άμεσα για να αυξήσουν τα κίνητρα , να
ενθαρρύνουν αυτό-εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επιτάχυνση της επικοινωνίας. Εν συντομία οι νέες
τεχνολογίες πρέπει να εξυπηρετούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τους μαθησιακούς στόχους.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, η ασταθής πολιτική κατάσταση εμπόδιζε την λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών που θα επέτρεπε στο εκπαιδευτικό σύστημα να ενημερωθεί μελετώντας την εισαγωγή αυτών των θεμάτων σαν
βασικά ή προαιρετικά θέματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχτεί και από τους δύο Δημόσιους Οργανισμούς όσον αφορά τα σχέδια για την ενσωμάτωση της ρομποτικής και του προγραμματισμού στην παιδεία που ανακοινώθηκαν από κάποιες αυτόνομες κοινότητες υπάρχουν ακόμη λίγες περιπτώσεις ενσωμάτωσης αυτού του θέματος στη σχολική υλη.
Αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτιση, η Ισπανία αντιμετωπίζει επίσης το πρόβλημα αναγνώρισης αυτών των
σπουδών παρά τις τεράστιες προσπάθειες των Διοικήσεων. Ακόμα και έτσι το ποσοστό αυξάνεται. Όσον αφορά την
επαγγελματική κατάρτιση στην ρομποτική, υπάρχει ένας τύπος συγκεκριμένων υψηλότερου επίπεδου επαγγελματικών σπουδών που λέγεται «Αυτοματισμός και Βιομηχανική Ρομποτική» ειδικά για την ρομποτική. Δεν έχει την
ευρύτερη αποδοχή που απαιτείται στη αγορά εργασίας μερικώς επειδή δεν προσφέρεται ευρέως σε πολλές κοινότητες και πόλεις, αλλά είναι μια από τις λίγες ευκαιρίες για εκπαίδευση στην ρομποτική στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες σπουδές με θέματα τα ηλεκτρονικά τον ηλεκτρισμό και την επιστήμη των
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υπολογιστών ,όπου η ρομποτική ή ο προγραμματισμός είναι βασικά σημεία σε διάφορα θέματα. Όπως και να έχει, σήμερα υπάρχει πολύ μικρή ζήτηση για αυτή την εξειδίκευση, που δεν είναι ικανή να ικανοποιήσει την αυξανομένη ζήτηση
στην αγορά εργασίας.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, υπάρχει μια γενικά διαδεδομένη άγνοια στην Ισπανική κοινωνία αναφορικά με την σημασία της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην κατανόηση της σημασίας και της
αξίας της εκμάθησης τους από μικρή ηλικία. Οι σχετικές μελέτες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
είναι ακόμη σε ένα αρχικό στάδιο, αφού δεν έχουν εφαρμοστεί από τα περισσότερα σχολεία στην Ισπανία και οι εμπειρίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι ακόμη μαρτυρίες.
Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν ΤΠΕ (ICT) συχνά ή σε «όλες η
σχεδόν όλες τις τάξεις» στην Ισπανία είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (OECD), και το ποσοστό
αυτών που είπαν ότι χρειάζονται επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες είναι επίσης χαμηλότερο.
Οι Ισπανοί εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο σε κατάρτιση ΤΠΕ (ICT), ειδικά σε δεξιότητες προσανατολισμένες στη εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν μεγάλη ζήτηση για επιπλέον επιμόρφωση στην ρομποτική. Γενικά πιστεύουν ότι τα σχολεία διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και αίθουσες διδασκαλίας, αλλά χρειάζεται να κάνουν
μεγάλη προσπάθεια να εκπαιδευτούν μόνοι τους.
Τελικά, η κατάρτιση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι γενικά εθελοντική και η ρομποτική διδάσκεται μόνο μέσω ανεπισήμων εθελοντικών προγραμμάτων, προγραμμάτων εκτός διδακτικής ύλης ή συλλόγων. Οι μαθητές έδειξαν χαμηλή
χρήση εργαλείων ρομποτικής , ειδικά μεταξύ των γυναικών, με μια εμφανώς αυξανόμενη διαφορά μεταξύ των φύλων.
Υπάρχει μια σημαντική ομάδα μαθητών που ενδιαφέρεται πολύ στην ρομποτική, καθώς και στην ανάπτυξη ιστών, παιγνιδιών και προγραμματισμού. Θεωρούν ότι υπάρχουν καλές ευκαιρίες εκπαίδευσης στον προγραμματισμό αλλά
σχεδόν τίποτα στις βάσεις δεδομένων, αλγόριθμους και δυναμικό προγραμματισμό ή άλλους τύπους επιμόρφωσης.
Προτάσεις πολιτικής
LΣύμφωνα με τις έρευνες που έγιναν μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η εκπαίδευση στην
ρομποτική και τον προγραμματισμό πρέπει να είναι ένα παράπλευρο θέμα το οποίο πρέπει σταδιακά να εισαχθεί στην
διδακτική ύλη της εκπαίδευσης και ακόμη και στην εκπαίδευση πιο νεαρών παιδικών ηλικιών. Η προσέγγιση πρέπει να
προσφέρει μαθησιακές ευκαιρίες με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να «παίζουν για να μάθουν ενώ μαθαίνουν να παίζουν».
Επομένως, η διαχείριση με την οποία ο προγραμματισμός και η ρομποτική πρέπει να λειτουργούν σε αυτά το εκπαιδευτικά στάδια πρέπει να προωθηθούν χρησιμοποιώντας αυτές τις δεξιότητες ως μέσο διαθετικής μάθησης, χρησιμοποιώντας παιδαγωγική βασισμένη στο παιγνίδι η οποία μεταδίδει ότι ήδη κάνουν συνήθως οι δάσκαλοι στις τάξεις
τους κατά την διάρκεια των καθημερινών τους μαθημάτων, ώστε να καθοδηγούν και να βοηθούν τους μαθητές να
καταλαβαίνουν και να έχουν μια προκαταρκτική επαφή με τα βασικά θέματα της υπολογιστικής λογικής.
'Όσον αφορά τις γλώσσες προγραμματισμού οι περισσότεροι προτιμούν την Scratch, μια γλώσσα που εφαρμόζει τμημα-
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τικό « block» προγραμματισμό και που έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί για χρήση στους υπολογιστές καθώς και στα
ταπλετς και στα έξυπνα κινητά. Η ίδια γλώσσα έχει χρησιμοποιηθεί σε μια έρευνα με μαθητές νηπιαγωγείου, οι οποίοι
έδειξαν πολύ ψηλό βαθμό αποδεκτικότητας αυτού του εργαλείου, ως πόρου για την ανάπτυξη υπολογιστικής λογικής.
Ωστόσο, η παροχή στα σχολεία της κατάλληλης τεχνολογίας είναι πολύ δαπανηρή επειδή εκτός από τον εξοπλισμό και
την συντήρηση του, χρειάζεται καλής ποιότητας διαδικτυακή σύνδεση, και επιμόρφωση των δασκάλων. Στην
χειρότερη περίπτωση μαθήματα προγραμματισμού θα μπορούσαν επίσης να διδαχθούν δημιουργικά, εάν είναι απαραίτητο, χωρίς να προσφύγουν σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, για παράδειγμα μέσω παιγνιδιών λογικής ή επιτραπέζιων παιγνιδιών και ακόμη χάρη στις φυσικές κινήσεις που εκπροσωπούν διάφορες έννοιες του υπολογιστή όπως
την λειτουργία αλγορίθμων ή την μετάδοση δεδομένων.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτή η εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική χρησιμοποιώντας οπτικές γλώσσες
προγραμματισμού όπως είναι το Scratch το οποίο πρέπει να δημιουργεί παιχνίδια, προσομοιώσεις, καλλιτεχνικά έργα,
μεταξύ άλλων τύπων έργων, ή το Alice, που χρησιμοποιείται ευρέως για την δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων. Άλλα
περιβάλλοντα όπως το Minecraft Edu χρησιμοποιούνται επίσης για μοντελοποίηση και προγραμματισμό 3D ή App
Inventor για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές.
Από την άλλη πλευρά, στην επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να χρησιμοποιούνται επαγγελματικές γλώσσες προγραμματισμού βασισμένες σε κείμενο, όπως η Python, Swift ή JavaScript, όπως και οπτικές γλώσσες προγραμματισμού
όπως η Snap!, η οποία προσφέρει διαφορετικές δομές δεδομένων και προηγμένες βιβλιοθήκες. Άλλες επιλογές μπορεί να είναι η GP, μια γενικής χρήσης γλώσσα, που δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει την δύναμη του Python και την
απλότητα του Scratch, το AgentSheets, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη παιχνιδιών και προσομοιώσεων σε δύο διαστάσεις, το AgentCubes με το οποίο μπορείτε να μοντελοποιήσετε και να προγραμματίσετε έργα σε τρείς διαστάσεις ή
ακόμη το Cubely για να δημιουργείτε σενάρια εικονικής πραγματικότητας.
Εν συντομία, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται γλώσσες προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένες για την εκπαίδευση που προσφέρουν σύνδεση με άλλους τομείς της διδακτέας ύλης. Για παράδειγμα ο Sonic Pi, ένας προγραμματιζόμενος συνθέτης μουσικής που επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί ήχους με εντολές κωδικοποιημένες σε κείμενο.
Ταυτόχρονα οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με διάφορες συσκευές που συνδέουν ψηφιακές δημιουργίες
με τον φυσικό κόσμο μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων πρωτοτύπων, όπως η Arduino, ή μικροϋπολογιστές όπως Raspberry Pi, η οποία ενσωματώνει ή μπορεί να συνδεθεί με μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και διαφορετικές συσκευές.
Όσον αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σε διάφορες έρευνες Ισπανοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν πολύ
φτωχή κατάρτιση για την συνολική ένταξη των τεχνολογικών εργαλείων στις τάξεις τους. Αυτός είναι και ο λόγος που
πρέπει να επικαιροποιηθούν και τα προγράμματα κατάρτισης ΤΠΕ (ICT) τα οποία είναι σε γενικές γραμμές κακώς προ-
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σανατολισμένα για να πετύχουν την ψηφιακή ανάδειξη των εκπαιδευτικών ώστε να προωθήσουν ην εκπαιδευτική
χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανάπτυξη της ΕΕΚ εκπαίδευσης σχετικά με τον προγραμματισμό και την ρομποτική
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει διάφορες πρωτοβουλίες για να στηρίξει την ΕΕΚ εκπαίδευση στα διάφορα κράτη μέλη
της, ώστε να πετύχει μια συνεκτική προσέγγιση σχετικά με την υπάρχουσα ζήτηση για καταρτισμένο προσωπικό στους
τομείς του προγραμματισμού και της ρομποτικής.19,20,21
Το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας για την Επαγγελματική Κατάρτιση» ( EQAVET)“
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προσφέρ-

ει ένα σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας για παρόχους ΕΕΚ, και στοχεύει στην δημιουργία μιας κοινής προσέγγισης
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και ικανοτήτων. Αυτό το πλαίσιο αποτελεί σημαντική κατευθυντήρια
γραμμή για την δημιουργία πλαισίων για εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στον
τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Μια άλλη πρωτοβουλία που συνδέεται με αυτό το πλαίσιο είναι η “ESCO” 23, η οποία εστιάζει στη σχέση μεταξύ των διαφορετικών εννοιών και κατηγοριών δεξιοτήτων και ικανοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι σημαντικά για την αγορά εργασίας.
Το «Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση»24 από το 2018 προσφέρει αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες στον
τομέα της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως Open Science Skills “, „EU Code Week in schools “,
„Cybersecurity in Education“ και ''Κατάρτιση στις ψηφιακές επιχειρηματικές ικανότητες για κορίτσια''. Αυτές οι ενέργειες είναι πολύ χρήσιμες για να αυξήσουν το ενδιαφέρον του κοινού όσον αφορά την σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και ειδικά στοχεύουν σε περιοχές και κοινωνικές ομάδες που μπορούν να ωφεληθούν από την περεταίρω ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα.
„Ο Συνασπισμός Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας'' εστιάζει στην συνεργασία όλων των σχετικών φορέ25

ων στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης και οικονομίας. Κράτη Μέλη, εταιρείες, κοινωνικοί εταίροι, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και παροχείς εκπαίδευσης συγκεντρώνονται για βρουν λύσεις για το υπάρχον κενό.
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https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-ﬁeld-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-ﬁeld-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://www.cedefop.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/6af39243-1e25-484b-af62-ad223a9c48b8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

Προτάσεις πολιτικής

Ÿ

Στήριξη για ένα ελκυστικό σύστημα ΕΕΚ- σε όλη την Ευρώπη: Η καθιέρωση της ΕΕΚ εκπαίδευσης σαν 'προτεραιότητα' μεταξύ των νεαρών ήταν ένας από τους στόχους του ΕΕ202026. Η κατάσταση στα διάφορα μέλη που περιγράφονται πιο πάνω, καθώς και η «Έρευνα γνώμης του Cedefop για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην
Ευρώπη»27. Από το 2017, δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτός ο στόχος απέχει πολύ από το να πραγματοποιηθεί. Δεδομένης
της ραγδαίας ανάπτυξης του ψηφιακού τομέα στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, περισσότερη προσπάθεια πρέπει να
καταβληθεί στην διαφήμιση της ΕΕΚ εκπαίδευσης σαν μια ελκυστική επιλογή μεταξύ όλων των ομάδων νεαρών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα να στηρίξει ακόμη και μικρές επιχειρήσεις για να λάβουν μέρος σε προγράμματα όπως το Erasmus+ τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε νεαρούς ανθρώπους να κάνουν μαθητεία στο εξωτερικό. Αυτό θεωρείται ότι είναι σημαντικό στοιχείο για την αύξηση της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης VET σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ÿ

Ρομποτική Εκπαίδευση για όλους: Η δυνατότητα ΕΕΚ εκπαίδευσης στην ρομποτική εξακολουθεί να εξαρτάται από
την τεχνική υποδομή των σχολείων ΕΕΚ, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon
2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την έρευνα σχετικά με την ρομποτική για να την καθιερώσουν σε τομείς όπως
“AI and Cognition”, “Cognitive Mechatronics” and “socially cooperative human-robot interaction” . Ο σχεδιασμός των
28

επερχομένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουν υπόψη τον τομέα ΕΕΚ
και να προσφέρουν δυνατότητες χρηματοδότησης για προγράμματα έρευνας στον τομέα της ΕΕΚ εκπαίδευσης

https://www.efvet.org/2018/05/02/vet-as-a-ﬁrst-choice-eu-conference/
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8118
28
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-10-2019-2020

26

27
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανάπτυξη της ΕΕΚ εκπαίδευσης σχετικά με τον προγραμματισμό και την ρομποτική.
Η ραγδαίως αυξανόμενη ζήτηση ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας σχετικά με την ρομποτική και τον
προγραμματισμό, δημιουργεί ένα κενό δεξιοτήτων στις περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Αν και
η κατάσταση του προγραμματισμού και της ρομποτικής εξαρτάται από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονταν ένα σύνολο κοινών προκλήσεων στη προσπάθεια να καλύψουν αυτό το κενό, αυξάνοντας τον αριθμό των αποφοίτων σε αυτόν τον τομέα. Το σύστημα ΕΕΚ εκπαίδευσης, ειδικότερα αντιμετωπίζει και
την έλλειψη ελκυστικότητας γενικότερα, σε σύγκριση με τη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Επιπρόσθετες προκλήσεις
είναι η έλλειψη τεχνικής υποδομής στα περισσότερα σχολεία ΕΕΚ, και η έλλειψη ειδικευμένου διδακτικού προσωπικού, λόγω της μικρής σημασίας σε αυτά τα θέματα τις τελευταίες δεκαετίες.
Για να υπερπηδηθούν αυτές οι προκλήσεις έχουν δημιουργηθεί πολλά προγράμματα, όπως απογευματινοί ιδιωτικοί
όμιλοι, και ρομποτικοί διαγωνισμοί. Έχουν δημιουργηθεί εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα για να
εξασφαλίσουν την τεχνική υποδομή για την διδασκαλία της ρομποτικής και ρομποτικής στα σχολεία ΕΕΚ. Βήμα – βήμα
αυτά τα θέματα εισάγονται στις επίσημες διδακτικές ύλες βασισμένα στην αναγνώριση ότι προγραμματικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την αγορά εργασίας των επερχόμενων χρόνων. Επιπλέον η συνειδητοποίηση αυξάνεται
ότι ο συνδυασμός προγραμματισμού και ρομποτικής είναι ένα κίνητρο για την είσοδο στον τομέα, επειδή τα αποτελέσματα επιτυχημένου προγραμματισμού έχει άμεσες επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο. Από ακαδημαϊκής άποψης τα
οφέλη απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων και λογικής σκέψης είναι σαφώς ορατά.
.Προτάσεις πολιτικής
Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή του προγραμματισμού και της ρομποτικής στα σχολεία ΕΕΚ επέχει πολύ από το να επιτευχθεί. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας συνδυασμός εθνικών προγραμμάτων στο σύστημα εκπαίδευσης υποστηριζόμενο
από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει ότι η ΕΕΚ εκπαίδευση μπορεί να εξοπλίσει τους νέους
με τις ικανότητες που θα χρειάζεται η αγοράς εργασίας στο μέλλον.

Ÿ

Ευρεία εφαρμογή του προγραμματισμού και της ρομποτικής ενωρίς στα σχολεία: Όσο πιο ενωρίς έρθουν οι νεαροί
σε επαφή με τον ψηφιακό κόσμο του προγραμματισμού και την ρομποτική, τόσο πιο καλές είναι οι πιθανότητες να
ενδιαφερθούν για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν ήδη πολλά εκπαιδευτικά ρομπότ διαθέσιμα στους νέους που μπορούν
να υποστηρίξουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό. Το θέμα απόκτησης μιας ποικιλίας δεξιοτήτων
μέσω των δραστηριοτήτων του προγραμματισμού που είναι σημαντικό για νέα παιδιά πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη. Η Εκπαιδευτική Στρατηγική μπορεί ακολούθως να ανοίξει τον δρόμο για την ΕΕΚ εκπαίδευση, που περιλαμβάνει προγραμματισμό και ρομποτική.
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Ÿ

Συμπερίληψη προγραμματισμού και ρομποτικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών: Πριν από δεκαετίες, όταν οι
περισσότεροι ΕΕΚ εκπαιδευτές, που είναι υπεύθυνοι τώρα, εκπαιδεύτηκαν, ο προγραμματισμός και η ρομποτική
είχαν πολύ μικρό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτή η έλλειψη πρέπει να εξαλειφθεί με την συμπερίληψη του
προγραμματισμού και της ρομποτικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Εάν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ είναι ήδη
εξοικειωμένοι με τις βασικές πτυχές του προγραμματισμού και της ρομποτικής, θα έχουν τα κίνητρα και την ικανότητα να λάβουν μέρος σε προγράμματα όπως το Robot4all και να προσφέρουν την ευκαιρία στους μαθητές τους να
μάθουν αυτά τα θέματα.
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