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Πρόλογος 

 

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», με ειδίκευση στην 

«Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην 

Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) και στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot. 

Η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες έχει επισημανθεί 

τα τελευταία χρόνια τόσο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και από 

μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας ως προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότερη ένταξη και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα 

μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

μέσα στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) τους. Συγχρόνως, η εξέλιξη της 

Τεχνολογίας προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ευέλικτους τρόπους επιμόρφωσης, που 

τους βοηθούν να συνδυάζουν την καθημερινή εργασία με τη μάθηση. Από την άλλη, η 

εκπαιδευτική χρησιμοποίηση της Ρομποτικής έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και 

αρκετές έρευνες έχουν γίνει για τα οφέλη της στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών.  

Η διερεύνηση του θέματος αποσκοπεί στο να μελετήσει την επίδραση ενός εξ 

αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης στην ΕΡ και στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι 

Bee-bot, σε συνδυασμό με εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη, στην αλλαγή 

γνώσεων και στάσεων εν ενεργεία νηπιαγωγών που έχουν πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο 

επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) απέναντι στην 

ΕΡ, στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, στις μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και να τονίσει την ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών 

στις ΤΠΕ γενικότερα και στην ΕΡ ειδικότερα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης. 
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Εξ αποστάσεως επιμόρφωση στην Εκπαιδευτική Ρομποτική και στο 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot. Μελέτη περίπτωσης. 
 

Περίληψη 

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με ευέλικτους τρόπους, που συνδέει τη θεωρία με την 

πράξη και βοηθάει στην εισαγωγή καινοτομιών συμβάλλει τόσο στην προσωπική όσο 

και στην επαγγελματική ανάπτυξη τους. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να περιγράψει τις 

αλλαγές στις γνώσεις, στις στάσεις και στις μεθόδους ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία των εν 

ενεργεία νηπιαγωγών, ως αποτέλεσμα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

τους στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) και στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, 

σε συνδυασμό με εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μία επιμορφωτική δράση μέσω του 

Σύστηματος Διαχείρισης Μάθησης Moodle, από όπου οι συμμετέχουσες νηπιαγωγοί 

επιμορφώνονταν με την καθοδήγηση της ερευνήτριας. Η προσέγγιση του θέματος 

επιλέχθηκε να γίνει μέσα από μία ποιοτική έρευνα με την αξιοποίηση της στρατηγικής 

της μελέτης περίπτωσης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από δύο συνεντεύξεις (πριν 

και μετά την επιμόρφωση) και ενός φύλλου παρατήρησης των 11 νηπιαγωγών της 

έρευνας, που συμπλήρωσαν μετά την εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη. Η έρευνα 

αφορά σε νηπιαγωγούς, που έχουν πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ 

και υπηρετούν σε σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 

Η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι άλλαξαν τόσο οι γνώσεις και οι 

στάσεις των νηπιαγωγών απέναντι στην ΕΡ και στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι, η 

χρήση του οποίου θεωρούν ότι συμβάλλει στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών, όσο και οι μέθοδοι ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που η χρήση του επιφέρει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συμμετέχουσες νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν την ανάγκη να 

επιμορφώνονται σε θέματα που άπτονται των Νέων Τεχνολογιών προκειμένου να 

συμβαδίζουν με την Κοινωνία της Γνώσης στα πλαίσια τόσο της καλλιέργειας των 

μαθητικών ικανοτήτων του 21ου αιώνα όσο και της δικής τους επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση, Εκπαιδευτική Ρομποτική, 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, νηπιαγωγοί, επαγγελματική ανάπτυξη 
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Open distance-training program in Educational Robotics and the 

programmable toy Βee-bot. Case study. 

 

Abstact 

 

Flexible teachers’ training programs, which connect theory with practice and help the 

introduction of novelties, have an impact on both teachers’ personal and professional 

development. The present postgraduate project aims to describe the change in knowledge, 

attitudes and pedagogical methods used in integrating ICT of kindergarten teachers as 

means of their participation in an asynchronous open-distance training program regarding 

Educational Robotics (ER) and the programmable toy Bee-bot, in conjunction with the 

implementation of the new Knowledge in action. To achieve this goal, the researcher 

designed and conducted a training program via the Modular Object Oriented 

Development Learning Environment (Moodle), where the participants received guided 

training. It is a qualitative case study research in which two interviews (pro and post the 

training) and one observation worksheet, filled by the participants after the 

implementation of the new knowledge in action, were used in order to collect data. The 

11 participants who have been certified in the program called “In-Service Training of 

Teachers for the utilization and application of ICT in the teaching practice”, work in the 

district of Thessaloniki, Athens, Ioannina and Preveza. Data analysis leads to the 

conclusion that there is a change in Knowledge and attitudes towards ER and the 

programmable toy (whose implementation has an impact on the children’s cognitive and 

social development) and the subsequent methods used while integrating it in the 

educational process. The kindergarten teachers acknowledge the significance of 

participating in ICT training programs to keep in pace with Knowledge Society both in 

the view of helping children develop 21rst century skills and of their own professional 

development 

 

Keywords: Open distance training program, Educational Robotics, programmable toy 

Bee-bot, kindergarten teachers, professional development 
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Εισαγωγή 

 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) για το νηπιαγωγείο που έχει παραχθεί από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2011, δημιουργήθηκε για να βελτιώσει το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΠΙ, 2003), που ισχύει έως σήμερα, 

εξαιτίας των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών καθώς και των προτεραιοτήτων, τόσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της παγκόσμιας κοινότητας, για την ανάπτυξη «βασικών 

ικανοτήτων» που θα βοηθήσουν τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου  αιώνα. Αναγνωρίζοντας την αξία της ψηφιακής 

ικανότητας ως μία από τις βασικές ικανότητες που «χρειάζονται όλοι για την προσωπική 

τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 

και απασχόληση» σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την κατάρτιση και 

την εκπαίδευση (2007, αναφέρεται στο ΠΙ, 2011, σ. 114), το ΝΠΣ τονίζει τη σημασία της 

ενασχόλησης των παιδιών με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και 

εντάσσει σε αυτό τη Μαθησιακή Περιοχή «ΤΠΕ» με τέσσερις ενότητες. Για την επίτευξη 

των στόχων της, προτείνεται, ανάμεσα σε άλλα, η χρήση προγραμματιζόμενων 

παιχνιδιών όπως το Bee-bot, που θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τις βασικές 

λειτουργίες του και τον προγραμματισμό του, να αναπτύσσουν ικανότητες κρίσης, λήψης 

απόφασης, επίλυσης προβλημάτων, να αναστοχαστούν, να εκφραστούν λεκτικά και να 

συνεργαστούν. 

Το ΝΠΣ βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική εφαρμογή και δεν έχει καθολική ισχύ. Εύλογα 

όμως, γεννάται το ερώτημα πως θα μπορέσουν οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί να 

χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot στην 

εκπαιδευτική τους διαδικασία, αφού δεν έχουν επιμορφωθεί στην Εκπαιδευτική 

Ρομποτική (ΕΡ) και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια. Η ανώτερη επίσημη επιμόρφωση 

στις ΤΠΕ που μπορούν να συμμετάσχουν εν ενεργεία νηπιαγωγοί, με κλήρωση και με 

την προϋπόθεση να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς στην προγενέστερη επιμόρφωση, Α΄ 

επιπέδου, είναι η «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή 

των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη (Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) (http://b-

epipedo2.cti.gr/), όπου η ΕΡ και τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια εμπεριέχονται στο 

θεωρητικό κομμάτι της επιμόρφωσης μόνο για λόγους πληρότητας (ΙΤΥΕ, 2011). 

Υπό το πρίσμα αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη 

έρευνα διεθνώς, σχεδιάστηκε μία ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εν ενεργεία 

http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/
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νηπιαγωγών στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot με εφαρμογή της νέας γνώσης 

στην πράξη, από συνάδελφο νηπιαγωγό. Για την επιλογή του θέματος λήφθηκαν υπόψιν 

παράγοντες όπως η εμπειρία της ερευνήτριας πάνω στην εκπαίδευση παιδιών 

προσχολικής ηλικίας με χρήση προγραμματιζόμενων παιχνιδιών και τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει πως έχουν γίνει λίγες έρευνες και δράσεις για 

την επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικότερα και νηπιαγωγών ειδικότερα είτε στην ΕΡ είτε 

στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot κυρίως μέσα από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

και Ινστιτούτα Ρομποτικής (Alimisis, Moro, Arlegui, Pina, Frangou & Papanikolaou, 

2007· Bers, Ponte, Juelich, Viera & Schenker, 2002· Bers & Portsmore, 2005· Cejka, 

Rogers & Portsmore, 2006· Eck, Hirschmugl-Gaisch, Kandlhofer & Steinbauer, 2014· 

Vollmer, Jeschke, Burr, Knipping, Scheurich & Wilke, 2011) και ακόμη λιγότερες που 

να συνδυάζουν την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην ΕΡ με την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη (Bers, Seddighin & Sullivan, 2014· Martin, Butler & Gleason , 2000). 

Επιπρόσθετα στοιχεία για την επιλογή του θέματος και τον σχεδιασμό της έρευνας 

πρόσφεραν στην ερευνήτρια δύο έρευνες πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν τόσο η ιδέα της 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των νηπιαγωγών όσο και η έννοια του μέντορα-

εκπαιδευτικού που έχει γνώσεις στην ΕΡ και τις μεταλαμπαδεύει σε συναδέλφους προς 

όφελος από τη μία της μαθησιακής διαδικασίας και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

από την άλλη. 

Η πρώτη είναι του Khanlari (2016), ο οποίος θέλοντας να διερευνήσει τις απόψεις 

δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης της ΕΡ 

στη Διά Βίου Μάθηση των μαθητών και στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τα εμπόδια εισαγωγής της και της υποστήριξης που θα έπρεπε να λάβουν, 

δημιούργησε μια ιστοσελίδα που περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ΕΡ, 

βίντεο και άρθρα. Εν συνεχεία, δημιούργησε ένα on-line ερωτηματολόγιο το οποίο οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν. Για την ανωνυμία της έρευνας χρησιμοποίησε 

ψευδώνυμα, όπως “Teacher 1, Teacher 2”. 

Η δεύτερη αφορά σε μια συνεργασία του MIT Media Laboratory με το St. Patrick’s 

College, όπου συνδιοργανώθηκε ένα project με δασκάλους από δημοτικά σχολεία της 

Ιρλανδίας με τίτλο “Empowering Minds” με στόχο να λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί 

που πήραν μέρος στις δράσεις ως μέντορες για να διδάξουν καινούριους δασκάλους. 

Ήλπιζαν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών θα 



3 
 

αλλάξει ο τρόπος σκέψης χρήσης της Τεχνολογίας στις τάξεις του μέλλοντος τους 

(Martin et al., 2000).   

Το ευρύτερο πεδίο της έρευνας καλύπτει πολλούς τομείς· την επιμόρφωση ως μέσο 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, την ανοιχτή και εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση, την επιμόρφωση των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ γενικότερα και στην ΕΡ 

ειδικότερα και τα οφέλη της χρήσης και ενσωμάτωσης του προγραμματιζόμενου 

παιχνιδιού στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Όλοι αυτοί οι τομείς αποτυπώνονται με σαφήνεια στην πρόταση της Διαρκούς Επιτροπής 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, που κατατέθηκε το Μάιο του 2016, σχετικά με 

την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προκειμένου για την προσωπική 

ανάπτυξη και επαγγελματική ενδυνάμωση στο εκπαιδευτικό τους έργο. Σύμφωνα με 

αυτήν, ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης πρέπει να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, να 

βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στην εισαγωγή καινοτομιών και ταυτόχρονα να είναι 

ευέλικτο όσον αφορά τον τύπο επιμόρφωσης και τον τρόπο υλοποίησης. Τέλος, να δίνει 

τη δυνατότητα για άμεση εφαρμογή των γνώσεων στη σχολική πράξη, έτσι ώστε ο ίδιος 

ο εκπαιδευτικός να δοκιμάζει τις γνώσεις που απέκτησε. 

Το ενδιαφέρον της έρευνας έγκειται στο ότι χρησιμοποίησε όλους τους τομείς της 

πρότασης και βοήθησε τις νηπιαγωγούς να εισαχθούν στην έννοια της ΕΡ με την 

επιμόρφωση στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot και την εφαρμογή του στην 

πράξη. 

Η Ρομποτική αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό μαθησιακό εργαλείο εξαιτίας της 

ελκυστικότητας, της διεπιστημονικότητας και της ευκολίας της να ενσωματωθεί σε 

ευρύτερα, ποικιλόμορφα σχέδια εργασίας. Μολονότι οι περισσότερες έρευνες αφορούν 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα Πανεπιστήμια, τα τελευταία χρόνια, η 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η έρευνα προτείνουν καλές πρακτικές και 

παραδείγματα που αφορούν τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό (Cacco & Moro, 

2014). Η ενσωμάτωση της ΕΡ στο νηπιαγωγείο σκοπεύει στην ανάπτυξη διαφορετικών 

ικανοτήτων των παιδιών και στην εισαγωγή ποικίλων εννοιών (Misirli & Komis, 2014). 

Πιο συγκεκριμένα, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας φανερώνει πως η χρήση του επιδρά 

στην ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (Alimisis, 2013· 

Bers, 2008· Eck et al., 2014· Lee, Sullivan & Bers, 2013·Misirli & Komis, 2014· Sallivan, 

Kazakoff & Bers). 
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Αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι στάσεις των νηπιαγωγών απέναντι 

στην ΕΡ, καθώς, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διερεύνηση των στάσεων-απόψεων 

σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε μία τάξη 

(Jimoyiannis & Komis, 2006· Νικολοπούλου 2010). Επιπροσθέτως, ο Οικονομίδης 

(2014) αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το πως θα τις 

αξιοποιήσει ώστε να επιτευχθούν οι παιδαγωγικοί στόχοι (Tsitouridou & Vryzas, 2004). 

Κάτω από το ίδιο πρίσμα, προκειμένου να ενσωματωθεί η ΕΡ μέσα στις τάξεις, πρέπει 

πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί να καταλάβουν τα πιθανά οφέλη καθώς και της κατάλληλες 

παιδαγωγικές μεθόδους ενσωμάτωσης της στην εκπαιδευτική πρακτική (Bers, 2014). 

Για όλους τους αναφερθέντες λόγους, δημιουργήθηκε μια ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση, μέσω του Σύστηματος Διαχείρισης Μάθησης Moodle, στην ΕΡ και στο 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot στην οποία συμμετείχαν 11 εν ενεργεία νηπιαγωγοί 

από διάφορα μέρη της Ελλάδας, που έχουν πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης 

στις ΤΠΕ, με σκοπό να διεξαχθεί έρευνα και να διερευνήσει την επίδραση που έχει αυτή 

η επιμόρφωση, σε συνδυασμό με εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη, στην αλλαγή 

γνώσεων και στάσεων απέναντι στην ΕΡ και στην χρήση, ένταξη και αξία του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, στη 

συνακόλουθη αλλαγή των μεθόδων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που επιβάλλει η χρήση του. 

Τέλος, να τονίσει την ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ γενικότερα και 

στην ΕΡ ειδικότερα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

 

Έτσι, τα ερευνητικά ερωτήματα που πλαισιώνουν την έρευνα διαμορφώνονται ως εξής: 

 1. Τι εμπειρίες έχουν οι νηπιαγωγοί από εξ αποστάσεως προγράμματα 

 επιμόρφωσης  και πόσο θεωρούν ότι η επιμόρφωση συμβάλλει στην 

 επαγγελματική τους ανάπτυξη; 

 2α. Τι είδους μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί 

 που έχουν πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική τους 

 διαδικασία; 

  2β. Ποιες είναι οι γνώσεις και στάσεις τους αναφορικά με την ΕΡ, το 

 προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot και το ΝΠΣ του Νηπιαγωγείου; 
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 3. Ποια είναι η άποψη τους σχετικά την εμπειρία συμμετοχής στο συγκεκριμένο 

 πρόγραμμα επιμόρφωσης και εάν πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης 

 των νηπιαγωγών στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια; 

 4α.Υπάρχουν αλλαγές στις αρχικές γνώσεις και στάσεις μετά από τη 

 συμμετοχή τους στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατά πόσο 

 νιώθουν ικανές και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 

 Bee-bot μετά τη βιωματική τους εμπειρία; 

 4β. Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού επιφέρει αλλαγές στις με-

 θόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί στην 

 εκπαιδευτική τους διαδικασία; 

 5. Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού συμβάλλει στη γνωστική και 

 κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών; 

Το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων, που σχετίζονται με μη μετρήσιμες πλευρές της 

κοινωνικής πραγματικότητας (Ιωσηφίδης, 2008) δημιουργεί την ανάγκη να 

χρησιμοποιηθεί η ποιοτική μέθοδος έρευνας και πιο συγκεκριμένα να αξιοποιηθεί η 

στρατηγική της μελέτης περίπτωσης (case study) σε μια ομάδα εκπαιδευτικών και σε ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης που σύμφωνα με τον Stake (1995) μπορούν να αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης αυτής της στρατηγικής. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από τις δύο μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις των 

νηπιαγωγών πριν και μετά την επιμόρφωση και ενός φύλλου παρατήρησης το οποίο οι 

συμμετέχουσες συμπλήρωσαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της νέας γνώσης, με τη 

χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στις τάξεις τους. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε μια 

ανεπίσημη, φιλική συνομιλία, που δεν μαγνητοφωνήθηκε, ανάμεσα στην ερευνήτρια και 

τις συμμετέχουσες από το νομό Θεσσαλονίκης, όταν η πρώτη παραλάμβανε τα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια από τις τάξεις τους. Η επεξεργασία των δεδομένων 

περιλάμβανε την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, την εις βάθος μελέτη όλου του 

παραγόμενου υλικού και την επεξεργασία του σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης 

περιεχομένου. Για την κατηγοριοποίηση του υλικού σε εννοιολογικές ενότητες 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο που εφάρμοσε ο Μανιάτης (2014) για την αξιολόγηση της 

ασύγχρονης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία.  

Η διάρθρωση της έρευνας ακολουθεί την εξής δομή: 
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Το Πρώτο Κεφάλαιο αποτελεί το Θεωρητικό Πλαίσιο της εργασίας, το οποίο είναι 

συναφές με τα ερευνητικά ερωτήματα, περιγράφει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο 

στηρίζονται οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται και χωρίζεται σε τρεις Ενότητες. 

Η Πρώτη Ενότητα αναφέρεται στο επιστημονικό πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης 

και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μορφών, 

όπως είναι η εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Η Δεύτερη Ενότητα  αφορά στις Τεχνολογίες 

της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, όπου αποσαφηνίζεται ο όρος ΤΠΕ 

και ο ορισμός που υιοθετείται στην παρούσα εργασία. Γίνεται αναφορά στις διδακτικές 

και μαθησιακές πρακτικές με τη χρήση των ΤΠΕ για να προσδιοριστούν οι μέθοδοι 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί στην εκπαιδευτική τους 

διαδικασία, ενώ τονίζεται η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των 

νηπιαγωγών στις ΤΠΕ και η συμβολή τους στην αλλαγή πρακτικών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η Τρίτη και τελευταία Ενότητα ερευνά το θέμα της επιμόρφωσης, την ΕΡ 

και το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot. Γίνεται αναφορά στο ΝΠΣ του 

Νηπιαγωγείου (ΠΙ, 2011), η Μαθησιακή Περιοχή «ΤΠΕ» του οποίου αποτέλεσε την 

αφορμή για τη διεξαγωγή ολόκληρης της έρευνας, και στις ψηφιακές ικανότητες του 21ου 

αιώνα που το ΝΠΣ επιδιώκει να αναπτύξει στα παιδιά. Αναπτύσσεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο της ΕΡ και του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών που αποδεικνύουν την επίδραση του στη 

γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Το Πρώτο Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με 

την περιγραφή των ερευνών που σχετίζονται με την επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην 

ΕΡ. 

Το Δεύτερο Κεφάλαιο της εργασίας αφορά το Μεθοδολογικό Πλαίσιο. Περιγράφονται, 

ο σκοπός της έρευνας, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι λόγοι που οδήγησαν στην 

επιλογή της ερευνητικής μεθόδου και οι τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας των 

δεδομένων. Επιπλέον, περιγράφονται οι δύο οδηγοί συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκαν 

και η σύνδεση των ερευνητικών ερωτημάτων με τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων. 

Περιγράφεται το δείγμα και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, ενώ γίνεται αναφορά 

στους τρόπους που ακολουθήθηκαν προκειμένου για την εγκυρότητα και  την αξιοπιστία 

της έρευνας. Η Ένατη υπο-ενότητα του Δεύτερου Κεφαλαίου αφορά στην υλοποίηση της 

έρευνας, στο εκπαιδευτικό υλικό και στην περιγραφή της πλατφόρμας και της 

επιμόρφωσης, ενώ στη Δέκατη, περιγράφεται η μέθοδος ανάλυσης και επεξεργασίας των 

δεδομένων και στο τέλος, γίνεται η σύνδεση των ερευνητικών ερωτημάτων με το 
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συνδυαστικό μοντέλο αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης του Stake 

(1967) και του Guskey (2000) για την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόσο σε σχέση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα όσο και σε σχέση με το συνδυαστικό μοντέλο αξιολόγησης 

προγραμμάτων.  

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των ευρημάτων τα οποία εκτιμώνται σε 

συνδυασμό με άλλες έρευνες της βιβλιογραφίας και με το θεωρητικό πλαίσιο. Στη 

συνέχεια, περιγράφονται τα τελικά συμπεράσματα σε σχέση με τους αρχικούς στόχους 

της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, οι περιορισμοί της και στο τέλος, γίνεται 

αναφορά στην πρακτικότητα των αποτελεσμάτων και στην πρακτική εφαρμογή τους με 

τη μορφή προτάσεων. 

Στο παράρτημα, μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές, παρατίθενται οι δύο οδηγοί 

συνέντευξης και το φύλλο παρατήρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1 Επαγγελματική Ανάπτυξη και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

 

1.1.1 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης. 

 

Η βασική μόρφωση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των σπουδών 

του συμβάλλει στην απόκτηση διαφόρων γνώσεων και στη διαμόρφωση στάσεων τις 

οποίες θα χρησιμοποιήσει αργότερα στην εκπαιδευτική του πρακτική. Πρόκειται για μία 

κατάρτιση, κατά τους Μαυροειδή και Τύπα (2001) προκαταρκτική, προεπαγγελματική.  

Η απόσταση όμως που μεσολαβεί ανάμεσα στο χρόνο και στο χώρο που 

πραγματοποιήθηκε αυτή η κατάρτιση αφενός, και στην εκπαιδευτική πράξη αφετέρου, 

οδηγεί σε μία θεωρητική αποδυνάμωση που εξελίσσεται σε επαγγελματική 

«αποδιοργάνωση». Αυτή η «αποδιοργάνωση» σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη 

της Τεχνολογίας, της επιστημονικής γνώσης και των ταχύτατων κοινωνικοπολιτισμικών 

αλλαγών (Μαυροειδής & Τύπας, 2001) κάνουν, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στα 

πλαίσια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, πιο αναγκαία από ποτέ. 

Επιπροσθέτως, οι εξελίξεις στην παιδαγωγική θεωρία με τις σύγχρονες 

κοινωνικογνωστικές προσεγγίσεις δημιουργούν ένα καινούριο τοπίο στην εκπαίδευση. 

Αυτές οι αλλαγές επιβάλλουν την ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες, 

εξελιγμένες διδακτικές μεθόδους και στους προβληματισμούς που ανακύπτουν 

(Νικολακάκη, 2003) καθώς και στην κατανόηση και εφαρμογή των καινούριων 

αναλυτικών προγραμμάτων (Μαυρογιώργος, 1999β). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης και της ΔΒΜ τους. Προβάλλεται ως μέσο βελτίωσης της διδασκαλίας και 

συνεπώς ως μέσο βελτίωσης της μάθησης των μαθητών. Ζητούμενο επομένως της 

παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης που σχετίζεται με τη συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ώστε να 
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αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους 

αποτελεσματικά (Hargreaves, 1994· Day, 2003). 

Σύμφωνα με τους Ξωχέλλη και Παπαναούμ (2000), βασικός σκοπός της επιμόρφωσης 

είναι ο εμπλουτισμός, η βελτίωση, η αναβάθμιση των ακαδημαϊκών, θεωρητικών ή 

πρακτικών, επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

πορείας. 

Από τα ερευνητικά ευρήματα φαίνεται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη σε βάθος χρόνου 

είναι απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν 

τις αλλαγές, να ανανεώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και ακόμα να τις 

αναθεωρούν στο όραμα τους για μια καλή διδασκαλία (Day, 2003). 

Σύμφωνα με τους Fullan & Hargreaves (1992) η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει 

απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων σε καινούρια θέματα, εμπλουτισμό παλαιότερων 

γνώσεων, βελτίωση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της συνεργατικής 

ικανότητας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 

Παρομοίως, ο Ματσαγγούρας αναφέρει ότι (σ. 79, Ματσαγγούρας, 2005·Day, 2003) 

 η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνίσταται στη μέσω φυσικών 

 εμπειριών και σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σταδιακή 

 απόκτηση: Α. εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

 αποτελεσματικών στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης, β. προσωπικών 

 σχημάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και γ. ικανοτήτων 

 διακριτικής παρέμβασης, που είναι απαραίτητα στοιχεία ώστε ο εκπαιδευτικός, 

 με αίσθημα επαγγελματικής επάρκειας και ευθύνης, να προβαίνει στη 

 στοχαστοκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων, αντιλήψεων και 

 πρακτικών και στην αποτελεσματική παρέμβαση, με στόχο να προωθήσει τους 

 μαθησιακούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και ηθικούς σκοπούς της 

 εκπαίδευσης. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

ταυτίζεται με την επιθυμία του «να κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά 

του» (Μαυρογιώργος, 1999α, σ. 143). 

 

1.1.2 Στόχοι ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 
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Οι 3 βασικοί στόχοι ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης είναι σύμφωνα με 

τον Guskey (2002a) αλλαγή στην εκπαιδευτική πρακτική, αλλαγή στις στάσεις και 

πεποιθήσεις και στα αποτελέσματα της μάθησης των μαθητών. 

Οι βασικοί λόγοι που ωθούν τους εκπαιδευτικούς σε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης είναι η διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους/ικανοτήτων (skills), η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας τους, σε σχέση με τους μαθητές, και η 

συνεισφορά της κατάρτισης στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επειδή όμως, σύμφωνα 

με τους Fullan & Miles (1992, αναφέρεται στο Guskey, 2002a) οι εκπαιδευτικοί είναι 

πραγματιστές, τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν συγκεκριμένες και πρακτικές ιδέες που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. 

Ο Guskey (2002a) θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί πιθανόν να ανταποκριθούν θετικά σε μία 

καινοτομία ή σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης όταν έχουν στοιχεία ότι βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. Ομοίως, και ο Illeris (2003) θεωρεί ότι οι 

ενήλικες δεν μαθαίνουν κάτι στο οποίο δεν βλέπουν το νόημα και τη σπουδαιότητα του.  

Το εναλλακτικό μοντέλο που προτείνει ο Guskey (2002a), αφορά τη σειρά (sequence) με 

την οποία εμφανίζονται τα δεδομένα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η διαφορά στις 

στάσεις και στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών επέρχεται της ένδειξης βελτίωσης της 

μάθησης των εκπαιδευομένων. Αυτή η βελτίωση στη μάθηση είναι αποτέλεσμα της 

αλλαγής που έκαναν οι ίδιοι οι δάσκαλοι στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές, μια νέα 

διδακτική μέθοδο, νέα υλικά ή μέσα, πρόγραμμα σπουδών ή απλά μια αλλαγή στη 

διδακτική τους πρακτική ή στη διαμόρφωση της ομάδας τους. 

Το βασικό επομένως, δεν είναι η επαγγελματική ανάπτυξη αυτή καθαυτή, αλλά η 

εμπειρία της επιτυχημένης εφαρμογής (υλικού, μέσου, μεθόδου κ.τ.λ) που αλλάζει τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, το κλειδί για την αλλαγή των 

στάσεων και συμπεριφορών είναι η αντίληψη της αλλαγής στη μάθηση των 

εκπαιδευομένων (Guskey, 1985, 1986, 1989, αναφέρεται στο Guskey, 2002a, σσ. 381-

391). 

Τέλος, όταν επιδιώκεται οι αλλαγές και καινοτομίες στα σχολεία να είναι επιτυχημένες 

και αποτελεσματικές, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκομίσουν εμπειρία στην τάξη, 

δοκιμάζοντας τα, όπως υποστηρίζεται από την επιστημονική έρευνα. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί τα θεωρούν σημαντικά, έχοντας θετική στάση απέναντι τους, τότε 

αυξάνονται οι πιθανότητες να τα εφαρμόσουν στην πράξη (Eurat, 2000, αναφέρεται στο 

Χριστοφορίδου, 2012). 
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1.1.3 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βάση της αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

 

Οι εκπαιδευτικοί, ως ενήλικες συμμετέχοντες σε μία επιμόρφωση, φέρουν μαζί τους ένα 

σύνολο εμπειριών και αξιών, έχουν προσδοκίες για τη μαθησιακή διεργασία, δεδομένες 

προθέσεις στην εκπαίδευση και διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης (Rogers, 1999). 

Προκειμένου επομένως για την αποτελεσματική επιμόρφωση τους, απαιτείται η 

υιοθέτηση των αρχών της εκπαίδευσης των ενηλίκων, καθώς οι δραστηριότητες 

επιμόρφωσης αποτελούν μέρος αυτής (Χριστοφορίδου, 2012). 

Ο Knowles (1978), ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της μάθησης ενηλίκων, 

έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά από τους ενήλικες 

και επισήμανε τέσσερις παραδοχές που διαφοροποιούν την ανδραγωγική από την 

παιδαγωγική. Αυτές, συνοπτικά, συνίστανται στο ότι οι ενήλικες επιθυμούν να είναι 

περισσότερο αυτοκατευθυνόμενοι, οι εμπειρίες τους αποτελούν πηγή για τη μάθηση, 

επιθυμούν να μάθουν γνώσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζουν και επικεντρώνονται 

περισσότερο στη μάθηση παρά στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, η 

εκπαίδευση ενηλίκων σκοπεύει στην αυτοδυναμία των εκπαιδευομένων και την 

χαρακτηρίζουν μέθοδοι βιωματικής μάθησης (Κόκκος, 2006). 

Στη θεωρία του Knowels ασκήθηκε κριτική για το ότι η ανδραγωγική δεν βασίζεται σε 

επιστημονική τεκμηρίωση και επιπλέον ότι ο αυτοκαθορισμός του εκπαιδευόμενου δεν 

τους χαρακτηρίζει όλους, καθώς πολλοί δέχονται και επιθυμούν έναν παθητικό ρόλο 

(Jarvis, 2004· Κοκκος, 2006). 

Εν συνεχεία, αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την εκπαίδευση ενηλίκων, μέχρι που 

τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι θεωρίες των Mezirow (μετασχηματίζουσα μάθηση), 

Brookfield, Illeris, Rogers, Jarvis κ.α κάλυψαν το κενό που μέχρι τότε υπήρχε (Κόκκος, 

2006). 

Η θεωρία του Rogers (1999) για τις αρχές που διέπουν τη μάθηση ενηλίκων, 

συνοψίζονται, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εργασία, στο ότι η διδασκαλία οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ενήλικα και να μπορεί να 

προσαρμοστεί σε αυτά και ότι οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να έχουν μια ευρετική 

πορεία προς τη γνώση, συμμετέχουν ενεργά μέσω αλληλεπιδράσεων με το υλικό της 

διδασκαλίας. 
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Ο Illeris (2003) αναφέρει ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι ικανοί και διατεθειμένοι 

να αναλάβουν την ευθύνη της συμπεριφοράς, των πράξεων, των απόψεων και της 

μάθησης τους. Αυτή η άποψη σκιαγραφεί τον σχεδιασμό ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης ενηλίκων (Κόκκος, 2006). 

Τόσο ο Mezirow όσο και ο Illeris (αναφέρεται στο Κόκκος, 2006) θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της τις επιθυμίες και τις προσδοκίες 

των εκπαιδευομένων αναφορικά με το αντικείμενο της μάθησης τους. 

Προκειμένου λοιπόν οι ενήλικες να μαθαίνουν αποτελεσματικά πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψιν κάποιες παράμετροι στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόκκος, 2005). Μερικές από 

αυτές είναι: 

• Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, τόσο στην εκπαιδευτική διαδι-

 κασία όσο και στη συμβολή τους στη διαμόρφωση των στόχων και του 

 περιεχομένου του προγράμματος και στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

 υλικού 

• Η ανίχνευση των αναγκών των εκπαιδευομένων πριν την έναρξη του προγράμ-

 ματος και οι σαφείς εκπαιδευτικοί στόχοι που συνδέονται με αυτές τις ανάγκες 

• Η χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας και τεχνικών εκπαίδευσης, ώστε να 

 καλλιεργείται η αυτονομία των εκπαιδευομένων, η κριτική τους σκέψη και η 

 ευρετική πορεία προς τη μάθηση 

 

1.1.4 Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης 

 

Η επιμόρφωση, ανάλογα με τον χαρακτήρα της διακρίνεται σε υποχρεωτική και 

προαιρετική. Η προαιρετική πλευρά της την καθιστά και προσωπική υπόθεση. Ως τέτοια, 

είναι άτυπη και συντελείται μέσα από τη μελέτη επιστημονικών βιβλίων ή άρθρων, 

παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων κ.α. καθώς και συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς (Μελεκίδου, Μπάμπη, Ταμπάκη & Τσάκαλος, 2010). 

Η έννοια της «διευρυμένης άποψης της επαγγελματικής ανάπτυξης» (Lieberman, 1996, 

αναφέρεται στο Day, 2003), περιλαμβάνει τη μάθηση που προκύπτει από την εμπειρία 

των εκπαιδευτικών, μέσω της οποίας γίνονται ικανοί και αναπτύσσονται μέσα στις τάξεις 

και στα σχολεία. Υπό αυτή την έννοια, η μάθηση είναι ιδιωτική, άτυπη και μη 

υποβοηθούμενη. Υπάρχουν βέβαια και οι τυπικές ευκαιρίες για εκπαίδευση και 
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προγράμματα κατάρτισης μέσω δραστηριοτήτων που προσφέρονται από την υπηρεσία. 

Η Lieberman εντοπίζει τρία περιβάλλοντα στα οποία συντελείται η μάθηση (Day, 2003, 

σ. 26):  

 i) την άμεση διδασκαλία (μέσω συνεδρίων, κύκλων μαθημάτων, βιωματικών και συμ-

 βουλευτικών συναντήσεων), ii) τη μάθηση στο σχολείο (για παράδειγμα μέσα από 

 καθοδήγηση από συναδέλφους, της κριτικής από φίλους, της ποιοτικής ανασκόπησης, 

 της αξιολόγησης, της πρακτικής έρευνας, των προγραμμάτων αξιολόγησης, της από 

 κοινού εργασίας με συναδέλφους) και iii) τη μάθηση εκτός σχολείου (για παράδειγμα 

 μέσω δικτύων μεταρρύθμισης, συνεργασιών μεταξύ του σχολείου και του   

 πανεπιστημίου, κέντρων επαγγελματικής ανάπτυξης, δικτύων που να ασχολούνται με 

 συγκεκριμένα θέματα και ανεπίσημων ομάδων. 

Στις εναλλακτικές-καινοτομικές μορφές επιμόρφωσης που προτείνει ο Μπαγάκης (1999) 

εντάσσονται: 

• Ενδοσχολική Επιμόρφωση 

Υλοποιείται μέσα στο φυσικό χώρο του σχολείου όπου συμμετέχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτό, με απώτερο σκοπό να βελτιώσουν το 

εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας ο κάθε ένας 

την πείρα του, δουλεύουν σύμφωνα με τις υπαρκτές ανάγκες τους μέσα στον εργασιακό 

τους χώρο. Η επιμόρφωση τους εντάσσεται δηλαδή στην πολιτική του σχολείου, 

εξυπηρετεί τους στόχους και τις προτεραιότητες του και συμβάλλει στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Παπαναούμ, 2005). 

• Τα δίκτυα των εκπαιδευτικών και των σχολείων 

Υλοποιούνται εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης με τη δυνατότητα που 

παρέχουν οι ΤΠΕ με ευελιξία στο θέμα, στον χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τον ρυθμό 

της επιμορφωτικής διαδικασίας. Ο Michael Hubeman (1995, αναφέρεται στο Day, 2003), 

πρότεινε τη δημιουργία δικτύων ανάμεσα στα σχολεία με αντικείμενο την έρευνα, ώστε 

να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις ανταλλαγές συναδέλφων, στις επεμβάσεις εξωτερικών 

ανθρώπινων πόρων και μεγαλύτερης πιθανότητας για ουσιαστικές αλλαγές μέσα στη 

σχολική τάξη. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δικτύων είναι ότι η ευθύνη για την ανάπτυξη 

τους δεν επαφίεται σε τρίτους, άρα, πρόκειται για μια μέθοδο μάθησης η οποία μπορεί 

να έχει σημαντικές επιδράσεις πάνω στους εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία, βοηθάει τους 
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εκπαιδευτικούς να συναναστρέφονται με συναδέλφους μέσα και έξω από το σχολείο, να 

εισαγάγουν καινοτομίες, να αναπτύσσουν παιδαγωγικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες 

και να εξελίσσονται και οι ίδιοι ως επαγγελματίες (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

• Ανοιχτή εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

Υλοποιούνται σε διάφορα επίπεδα, όπως τοπικό, περιφερειακό και εθνικό με την 

ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Διαμορφώνεται ένα δίκτυο επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετεί πρωτίστως εκπαιδευτικούς που διαμένουν μακριά από 

τα επιμορφωτικά κέντρα 

• Επιμόρφωση μέσω παραδοσιακής έρευνας 

• Συνεργατική συμμετοχική έρευνα 

Ο εκπαιδευτικός δύναται να συμμετέχει σε σύντομες ερευνητικές διαδικασίες  

• Έρευνα δράσης με στόχο τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών  μεταξύ των 

 εκπαιδευτικών (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα) 

 

1.1.4.1 Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

 

Οι τρεις βασικοί άξονες εξέλιξης που ευθύνονται για την αλλαγή που συντελείται 

παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, ο οικονομικός, ο τεχνολογικός και ο κοινωνικο-

πολιτισμικός, δημιούργησαν την ανάγκη για Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 

ως μέσου διαρκούς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού. Γίνεται 

επομένως λόγος για μια μορφή διαρκούς, πολύπλευρης εκπαίδευσης που είναι ανοικτή 

για όλους. Σύμφωνα με τον Καρούλη (2007, σ. 58) 

     η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι το ευέλικτο και μαθητοκεντρικό 

 μοντέλο εκπαίδευσης που δομείται, ανεξαρτήτων τόπου και χρόνου, γύρω από ένα ad-

 hoc δημιουργημένο συγχρονικό και ασύγχρονο κανάλι επικοινωνίας, το οποίο 

 υλοποιεί τη διάδραση ανάμεσα στις οντότητες του εκπαιδευτικού οργανισμού, του 

 εκπαιδευτικού υλικού, των διδασκόντων και των διδασκομένων. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη 

της επαγγελματικής τους αυτομόρφωσης, ενώ πολλοί είναι αυτοί που στα πλαίσια της 

ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών και χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού, 

δραστηριοποιούνται αναζητώντας επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Ράπτης & Ράπτη, 

2013). Πρόκειται, επομένως, για μία διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς, εντάσσεται 
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στα πλαίσια της ΔΒΜ, καλύπτει ανάγκες συνεχούς κατάρτισης-επιμόρφωσης με 

καινοτόμες υπηρεσίες και υπερνικά τους περιορισμούς που προκύπτουν στη συμβατική 

διδασκαλία (Σύψας, Λέκκα, & Παγγέ, 2013). 

Είναι γεγονός, πως συνεχώς αυξάνει ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συνδέεται μέσω 

διαδικτύου με κεντρικές υπηρεσίες όπου διαχέονται πληροφορίες σχετικές με 

εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση των ΤΠΕ (Ράπτης & Ράπτη, 2013).  

Ακολούθως, σύμφωνα με τους Παπαδάκη και Φραγκούλη (σ. 278, 2005) ο όρος 

επιμόρφωση από απόσταση αφορά 

…..σε ένα οργανικά δομημένο σύνολο μέσων και διαδικασιών, με βάση τα οποία, ο 

  εκπαιδευόμενος, αν και βρίσκεται σε απόσταση από τον εκπαιδευτικό ή το επιμορφω- 

  τικό φορέα, μαθαίνει πως να χρησιμοποιεί μόνος του και πως να λειτουργεί αυτόνομα 

  μέσα από μία ευρετική πορεία αυτομάθησης, χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο 

  εκπαιδευτικό υλικό και έχοντας υποστήριξη από εκπαιδευτές-συμβούλους. 

Κύρια χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης από Απόσταση είναι, σύμφωνα με τον Ματραλή 

(1998β), τα εξής: 

• Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

• Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε απόσταση, ωστόσο υπάρχει 

 διαφορετικού τύπου επικοινωνία μεταξύ τους 

• Αξιοποιείται συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό  

• Υπάρχει συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευομένων  

Σύμφωνα με τον Μουζάκη (2006), η καθοδήγηση, η υποστήριξη και η ενθάρρυνση του 

εκπαιδευτικού προς τους εκπαιδευόμενους αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχίας 

ενός προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθώς, λόγω της απόστασης, δεν 

υπάρχει αμεσότητα και προσωπική επαφή. Όσο κατανοητό και προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των εκπαιδευομένων είναι το εκπαιδευτικό υλικό, οι εκπαιδευόμενοι 

χρειάζονται βοήθεια και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή τους λόγω της πιθανής 

αποξένωσης που μπορεί να αισθάνονται οι δεύτεροι 

• Αξιοποιούνται πλήρως οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

 και μπορεί να εφαρμοστεί ως (Παπαδάκης, Βελισάριος & Φραγούλης, 2003): 

• Αυτό-επιμόρφωση, που αφορά στην πρόσβαση, αναζήτηση και ανάκτηση σε 

 ειδικά σχεδιασμένο επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό 
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• Καθοδηγούμενη αυτο-επιμόρφωση, με ένα συγκεκριμένο χρονοδιά γραμμα ε-

 πικοινωνίας με τον εκπαιδευτή, που πραγματοποιείται με τρεις τρόπους: α) με 

 φυσική παρουσία σε ομαδικές συναντήσεις, β) μέσω διαδικτύου είτε γ) μέσω 

 σύγχρονων συναντήσεων 

• Συνεργατική επιμόρφωση, που αφορά τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρο-

 νη επικοινωνία, με τη συμμετοχή σε θεματικούς κύκλους συζητήσεων και 

 εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων. 

Η βασική κατηγοριοποίηση των μοντέλων της εκπαίδευσης από απόσταση σχετίζεται με 

τον τρόπο και τον χρόνο αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και συνίσταται 

στη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Με τον πρώτο όρο νοείται η διδασκαλία η 

οποία πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο με τους εκπαιδευτικούς και τους 

εκπαιδευόμενους να αλληλοεπιδρούν άμεσα, ενώ με τον δεύτερο όρο νοείται η 

εκπαίδευση όπου τα δύο μέρη (εκπαιδευτής-εκπαιδευόμενος) δεν αλληλοεπιδρούν και 

δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή παρά επικοινωνούν με ηλεκτρονικά μέσα. Όταν 

εφαρμόζεται η ασύγχρονη εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός έχει ένα πιο ενεργητικό ρόλο στη 

διαδικασία από ό,τι στη σύγχρονη, καθώς ο ίδιος είναι εκείνος που επιλέγει το χρόνο και 

το ρυθμό ενασχόλησης με το εκπαιδευτικό υλικό. Είναι αναγκαίο όμως να τηρείται ένα 

χρονοδιάγραμμα ή μία σειρά δραστηριοτήτων και ενεργειών ως μέρος μιας γενικής 

εποπτείας (Τσάφος, 2014).  

Το βασικότερο μειονέκτημα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η απομόνωση του 

σπουδαστή με αποτέλεσμα να επέρχεται αδράνεια η οποία καταλήγει σε εγκατάλειψη 

των σπουδών. Στη συνέχεια, αναφέρονται η διαλογικότητα ανάμεσα στον επιμορφωτή 

και στο επιμορφούμενο, ο μεγαλύτερος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

σπουδών, το μεγαλύτερο ενδεχομένως κόστος, ο έλεγχος για το πώς δομείται η γνώση, η 

έλλειψη πρακτικής άσκησης (Καρούλης, 2007).  

Ένα ιδανικό περιβάλλον ώστε να εισαχθούν οι εκπαιδευόμενοι βαθμιαία στις ρυθμίσεις 

και δεξιότητες που άπτονται των δραστηριοτήτων τηλεκπαίδευσης (Αναστασιάδης & 

Μανούσου 2016) είναι το μοντέλο που ονομάζεται υβριδικό ή μικτό (blended learning), 

το οποίο αφορά σε μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν δραστηριότητες οι οποίες 

υλοποιούνται σε παραδοσιακούς χώρους διδασκαλίας με εξ αποστάσεως δραστηριότητες 

(Δημητριάδης & Λιώτσιος, 2005). 

 

1.1.4.2 Το σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle 
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Το Σύστημα Διαχείρησης Μάθησης Moodle (Modular Object Oriented Development 

Learning Environment) σχεδιάστηκε από εκπαιδευτικούς και απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς. Υιοθετεί τις σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης και παιδαγωγικές 

στρατηγικές όπως η κοινωνική εποικοδομητική μάθηση και ο κοινωνικός 

εποικοδομητισμός ((Πετροπούλου, Κασιμάτη και Ρετάλης, 2015). Αυτό σημαίνει ότι ο 

στόχος του είναι να παρέχει διάφορα εργαλεία που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σε 

διερευνητική και ανακαλυπτική προσέγγιση της μάθησης που προσφέρεται εξ 

αποστάσεως (Brandl, 2005). 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ανοιχτού κώδικα (open source), ιδιαίτερα 

δημοφιλές, που παρέχεται δωρεάν (Brandl, 2005·Πετροπούλου, κ.ά., 2015). Ο 

διδάσκοντας-διαχειριστής μπορεί, χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού, να 

σχεδιάζει και να διεξάγει μαθήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το πιο 

βασικό όμως, είναι ότι οι μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί μπορούν να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα οπουδήποτε και οποτεδήποτε και επιπροσθέτως, 

παρέχει ένα περιβάλλον με ευέλικτα εργαλεία επικοινωνίας, εύχρηστες εφαρμογές και 

πληθώρα συνεργατικών, διαδραστικών δραστηριοτήτων (Ευθυμιάδου & Σανσονίου, 

2015) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αποκλειστικός τρόπος μάθησης είτε 

συνδυασμένος με διά ζώσης μαθήματα (Brandl, 2005). 

 

1.2. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 

εκπαίδευση 

 

1.2.1. Ορισμός και προσθετική αξία 

 

Ένα από τα βασικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας αποτελούν 

αναμφισβήτητα οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Κόμης, 2004).  

Η αναδίφηση της βιβλιογραφίας δείχνει, πως με την πάροδο των ετών, αλλάζει η σημασία 

του όρου ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από το 1980 όπου ο στόχος ήταν η μάθηση για τους 

υπολογιστές, πέρασε στο ενδιαφέρον για την υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή 

μάθηση, ενώ με την εμφάνιση νέων μαθησιακών περιβαλλόντων και του Διαδικτύου το 

1990, το ενδιαφέρον προσελκύει η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των πληροφορικών 

εργαλείων στην παιδαγωγική πράξη (Μικρόπουλος, 2006, Scanlon & O’ Shea, 1987, 

αναφέρεται στο Νικολοπούλου, 2010). 



18 
 

Όταν μιλάμε επομένως για Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών: ΤΠΕ 

(ICT: Information and Communications Technologies) σήμερα, νοούνται «οι 

Τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών 

αναπαράσταση της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα 

που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων» (Κόμης, 2004, σ. 11). 

Ένας ευρύτερος ορισμός ωστόσο για τις ΤΠΕ, που αντιπροσωπεύει την παρούσα 

εργασία, περιλαμβάνει πέρα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις ψηφιακές κάμερες, τα 

ηλεκτρονικά πληκτρολόγια, τα εξ αποστάσεως χειριστήρια, τα ρομπότ, τα «έξυπνα» 

παιχνίδια και τις συσκευές προσομοίωσης παιχνιδιών που απευθύνονται σε μικρά παιδιά 

(Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford 2003, αναφέρεται στο Aubrey & Dahl, 2008). 

Μάλιστα, το British Educational Communications and Technology Agency (BECTA) 

αναφέρεται στα προγραμματιζόμενα και τηλεχειριζόμενα παιχνίδια ως προϊόντα 

προσβάσιμα στα μικρά παιδιά που περιλαμβάνουν στοιχεία των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Plowman & Stephen, 2003a). 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ όμως, στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης, 

σχετίζεται και με την προστιθέμενη της αξία· η πρόσθετη παιδαγωγική αξία είναι, 

σύμφωνα με τον Κυνηγό (2007, αναφέρεται στο Ράπτης & Ράπτη, 2013), τα ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα της μάθησης σε σχέση με το τι δύναται να κάνουν οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί με την Τεχνολογία, που δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν χωρίς αυτή. 

Πρόκειται λοιπόν για τα εν δυνάμει ευεργετήματα για τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ 

σε συνδυασμό με το βίωμα, τη δράση, την ποικιλία των αναπαραστάσεων, καθώς δίνεται 

έμφαση στον πειραματισμό ιδεών, στη διερεύνηση και αναζήτηση, στην αυτονομία, στο 

διάλογο, στη συνεργασία κ.α. 

 

1.2.1.1 Διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές με τη χρήση των ΤΠΕ 

 

Σύμφωνα με τον Κόμη (2004), οι διάφορες θεωρίες και τα μοντέλα της ανθρώπινης 

γνώσης και μάθησης επηρεάζουν τον τρόπο εισαγωγής και χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι τρείς κύριες ψυχολογικές θεωρίες που επέδρασσαν και 

επιδρούν στον τρόπο που ενσωματώνονται και χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στην 

διδασκαλία και στη μάθηση είναι: ο συμπεριφορισμός (behaviorism), ο εποικοδομισμός 

(constuctivism) και οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociolcultural) ή ιστορικοπολιτισμικές 

(historicocultural) προσεγγίσεις. 
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Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στη μετάδοση της πληροφορίας και 

στην επακόλουθη αλλαγή της συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που 

βασίζονται σε αυτές στοχεύουν τόσο στην επίτευξη όσο και στην ανάγκη αξιολόγησης 

των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων που έχουν οριστεί. Το λογισμικό/εφαρμογή 

που χρησιμοποιείται αντικαθιστά ως ένα σημείο ή ακόμη και πλήρως τον εκπαιδευτικό 

και η εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται δασκαλοκεντρική (Κόμης, 2004) και η 

διδασκαλία, εποπτική (ΙΤΥΕ, 2013). 

Οι εποικοδομιστικές προσεγγίσεις λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα παιδιά, πριν ακόμη 

έρθουν στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις, και επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα 

βοηθήσουν να οικοδομήσουν τις νέες γνώσεις βασιζόμενοι  στις προϋπάρχουσες. Τα 

παιδιά έχουν ενεργητικό ρόλο στην οικοδόμηση των γνώσεων τους είτε αναφερόμαστε 

στον κλασικό εποικοδομισμό (Piaget), είτε στον κατασκευαστικό εποικοδομισμό 

(Papert), είτε στον κοινωνικό εποικοδομισμό (Mugny & Doise). Τα λογισμικά/εφαρμογές 

που χρησιμοποιούνται έχουν την μορφή συστημάτων προσομοίωσης ή μικρόκοσμων και 

προσφέρουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά χειρίζονται αντικείμενα και έννοιες και 

αλληλοεπιδρούν με αυτό. 

Τέλος, οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις βλέπουν τη δραστηριότητα της μάθησης 

μέσα στο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται. Η γνώση 

οικοδομείται μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες και σημαντικό ρόλο παίζουν τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται, υλικά και συμβολικά, όπως η γλώσσα, καθώς επίσης 

και ο καταμερισμός της εργασίας σύμφωνα με την θεωρία της δραστηριότητας (activity 

theory) (Κόμης, 2004, σσ. 72-75). 

 

1.2.2 Η Ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

 

Η εποχή της παγκοσμιοποίησης που διάγουμε χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες 

αλλαγές, εξελίξεις στις Νέες Τεχνολογίες και διάχυση της γνώσης. Οι ήδη αποκτημένες 

γνώσεις παλαιώνονται, ενώ παράλληλα ο άνθρωπος περιβάλλεται από καινούριες 

πληροφορίες και γνώσεις (Μπίκος, 2012). 

Ο εκπαιδευτικός είναι ανάγκη να αποκτήσει αρχικά δεξιότητες και γνώσεις που θα του 

επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών της Τεχνολογίας, ώστε να μπορεί 

από τη μία να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο που τον ενδιαφέρει αλλά και από 

την άλλη να αναπτύξει ικανότητες για αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των 

γνώσεων που βελτιώνουν την εκπαιδευτική του πράξη (Μπίκος, 2011). 
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Οι Νέες Τεχνολογίες ή η ποικιλία των εκπαιδευτικών μέσων δεν επαρκούν από μόνα τους 

για οποιαδήποτε αλλαγή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η 

παιδαγωγική συγκρότηση του ίδιου του εκπαιδευτικού, ο οποίος πέρα του ότι πρέπει να 

είναι εξοικειωμένος με τη χρήση των ΤΠΕ, πρέπει να έχει τις ανάλογες στάσεις, 

παιδαγωγική γνώση και εμπειρία, κατάλληλη τεχνολογική κατάρτιση που συνδυάζει την 

πράξη και την θεωρία και την απαραίτητη όμως υποστήριξη από ειδικούς και 

διοικητικούς φορείς, καθώς και ευκαιρίες για δραστηριότητες, κριτικές και δημιουργικές 

(Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

Η Βοσνιάδου (2006) αναφέρει ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μεγίστης 

σημασίας στην προσπάθεια εκμετάλλευσης των ΤΠΕ για την επίτευξη αλλαγών στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που συνάδουν με τους στόχους της Κοινωνίας της Μάθησης. Η 

χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από τη πλευρά των εκπαιδευτικών δεν αφορά μόνο στη 

σωστή καθοδήγηση των παιδιών αλλά και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που τους 

παρέχει για συνεργασία και επικοινωνία. 

Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη δημιουργική χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών έχει επισημανθεί και από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 

της Βουλής, τον Μάιο του 2016, ως απόρροια της αναγνώρισης τόσο της σπουδαιότητας 

της ικανότητας ψηφιακού γραμματισμού όσο και της κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

για τους τωρινούς μαθητές και τους αυριανούς πολίτες του 21ου  αιώνα, ώστε να 

αποκτήσουν τα εφόδια για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας ανταγωνιστικής 

κοινωνίας. 

Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά στις ΤΠΕ οφείλει να παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να μπορούν να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και εν συνεχεία, με κριτική σκέψη, να τις προσαρμόζουν και να τις ενσωματώνουν τόσο 

στις ανάγκες του μαθήματος όσο και σε αυτές των μαθητών τους (ΙΤΥΕ, 2013). 

Άλλωστε, οι στάσεις και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να εξερευνήσουν τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ είναι βασικοί παράγοντες για την επιτυχημένη 

ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Jimoyiannis & Komis 2006· Tsitouridou & 

Vryzas, 2004). Όσο πιο θετικά προσκείμενοι είναι απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ, τόσο 

αυξάνονται οι πιθανότητες να το κάνουν πράξη (Κόμης, Τσουράπη, Λαβίδας, & 

Ζαγούρας, 2015) και όπως αναφέρει η Βοσνιάδου (2006), η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ 

από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συμβάλλει 
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στην επιτυχημένη εκπαιδευτική ένταξη τους στα πλαίσια ενός αποτελεσματικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος. 

 

1.2.2.1 Η ανάγκη για επιμόρφωση των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ ως μέσου για την 

αποτελεσματική ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση με εποικοδομιστικό (κλασικό 

και κατασκευαστικό) τρόπο 

 

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών συμβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια μας 

νέας παιδαγωγικής αντίληψης, αφού διευκολύνει νέους και ενεργητικούς τρόπους 

μάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων (Κόμης, 2004). 

Η ενσωμάτωση όμως των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση δεν είναι ένα απλό ζήτημα, 

καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Στον τρόπο οικοδόμησης της 

γνώσης και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, στη σχέση θεωρίας και πράξης, στη σχέση 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή, στη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης 

και μοντέλων διδακτικής επικοινωνίας. Επίσης, το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό 

πλαίσιο με το οποίο τόσο οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας όσο και το σχολείο 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο (Ράπτης & 

Ράπτη, 2003). 

Σύμφωνα με την Ντολιοπούλου (2002), η εισαγωγή της Πληροφορικής στην προσχολική 

εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες στην εκπαίδευση των 

μικρών παιδιών, ωστόσο καθώς οι νηπιαγωγοί καλούνται να πάρουν ενεργό ρόλο στην 

τεχνολογική κοινωνία, πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα για την αποτελεσματική 

χρήση της και να προετοιμαστούν κατάλληλα, προκειμένου να μπορούν να 

ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη με ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο 

(Τζαβάρα & Κόμης, 2010). Άλλωστε, σύμφωνα με τους Κόμη κ.ά., (2015) η επιμόρφωση 

στις ΤΠΕ δεν εφοδιάζει τους συμμετέχοντες μόνο με γνώσεις και δεξιότητες αλλά τους 

κινητοποιεί να εφαρμόσουν ό,τι έμαθαν στην καθημερινή τους πρακτική.  

Η επιμόρφωση επομένως των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την αποτελεσματική ένταξη, χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση τους στην προσχολική 

εκπαίδευση. Η τεχνολογική γνώση όμως δεν είναι αρκετή· χρειάζεται αυτοπεποίθηση και 

κυρίως κατανόηση της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Hawkins, 2002· Νικολοπούλου, 2009· Τζαβάρα & Κόμης, 

2004). 
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Όπως αναφέρουν οι Bers, et al (2002), η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο σε θεωρητικά 

μαθήματα, ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και γνώση 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αλλά κυρίως σε εμπλοκή των νηπιαγωγών με εμπειρία 

«learning by doing», προκειμένου να ενσωματώσουν την Τεχνολογία στο πρόγραμμα 

σπουδών τους, να αναπτύξουν ψηφιακή ευχέρεια και να αναγνωρίσουν στους εαυτούς 

τους τη δυνατότητα να είναι οι ίδιοι η πηγή της αλλαγής του τρόπου που χρησιμοποιείται 

η Τεχνολογία στο νηπιαγωγείο με κατασκευαστικό εποικοδομιστικό τρόπο.Η εμπειρία 

που είχανε με φοιτητές/τριες νηπιαγωγούς έδειξε ότι μόνο ένα εξάμηνο εκπαίδευσης ήταν 

αρκετό, ώστε να μάθουν να αναπτύσσουν τεχνολογικές δεξιότητες και κυρίως να 

οραματιστούν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Τεχνολογία με καινοτόμο τρόπο. 

Βεβαίως, η έγκαιρη εκπαίδευση στις ΤΠΕ είναι χρήσιμη, αλλά από μόνη της δεν είναι 

αρκετή για να κάνει την αλλαγή. Υπάρχουν αρκετοί νηπιαγωγοί που αν και ακολουθούν 

παιδαγωγικές μεθόδους που άπτονται του κατασκευαστικού εποικοδομισμού στην 

εκπαιδευτική τους πρακτική, όταν πραγματοποιούν δραστηριότητες με χρήση ΤΠΕ στην 

τάξη, στρέφονται σε άλλες μεθόδους (Bers et al., 2002). 

Αυτό είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς εκπαίδευσης και ειδίκευσης στο πως να 

ενσωματώνουν τις ΤΠΕ με αυτόν τον τρόπο στο πρόγραμμα σπουδών τους καθώς τα 

περισσότερα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης δεν προετοιμάζουν τις 

νηπιαγωγούς στη χρήση των ΤΠΕ ούτε τους δίνουν τη δυνατότητα να οραματιστούν τους 

εαυτούς τους ως σχεδιαστές ενός τεχνολογικά εμπλουτισμένου προγράμματος σπουδών 

(Bers et al., 2002). 

Τέλος, η έλλειψη υποστήριξης στην αρχή της εκπαιδευτικής τους καριέρας μέσω 

προγραμμάτων μαθητείας ή μέσω δυνατοτήτων συνεργασίας με πιο έμπειρους 

εκπαιδευτικούς τους οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση (Bers et al., 2002· Hawkins, 

2002).  

 

1.2.3 Η συμβολή των ΤΠΕ στην αλλαγή πρακτικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας  

 

Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι υπάρχει μια φυσική σύνδεση ανάμεσα στους υπολογιστές 

και στην εκπαίδευση καθώς από τη μία η εκπαίδευση συνδέεται με την πληροφορία και 

από την άλλη ο υπολογιστής δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε 

αυτή, να τη μεταβιβάζει, να την αναπαραστεί και να τη χρησιμοποιεί ποικιλοτρόπως. 

Ωστόσο, αυτή η εστίαση στην πληροφορία είναι περιοριστική τόσο για αυτήν όσο και 

για την εκπαίδευση. Εάν επιθυμούμε, όπως αναφέρει ο Resnick (2002), να 
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εκμεταλλευτούμε πλήρως τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και εάν θέλουμε να 

βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται και να μαθαίνουν καλύτερα, πρέπει να 

ξεφύγουμε από αυτήν την επικεντρωμένη στην πληροφορία άποψη που σχετίζεται με την 

εκπαίδευση. 

Τα τελευταία 50 χρόνια ερευνητές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής βασιζόμενοι 

στην πρωτοποριακή δουλειά του Jean Piaget, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μάθηση 

δεν είναι μια απλή μεταφορά της πληροφορίας. Αντίθετα, πρόκειται για μία ενεργητική 

διαδικασία, κατά την οποία οι άνθρωποι κατασκευάζουν νέα νοήματα για τον κόσμο που 

τους περιβάλλει μέσω της διερεύνησης, του πειραματισμού, της συζήτησης και του 

αναστοχασμού. 

Οι παιδαγωγικές πρακτικές δεν αλλάζουν από μόνες τους με την ύπαρξη της 

Τεχνολογίας, τις αλλάζουν οι εκπαιδευτικοί ως αποτέλεσμα της αλλαγής των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων, των απόψεων και των στόχων τους. Όταν οι εκπαιδευτικοί, με 

συνείδηση μετακινηθούν σε μία νέα  παιδαγωγική, αλλάζοντας την καθημερινή ρουτίνα 

της τάξης, οδηγούνται σε ταυτόχρονη αλλαγή των πρακτικών τους σε σχέση με τις ΤΠΕ 

(Βοσνιάδου, 2006· Νικολοπούλου, 2009). 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστεί να μεταφερθούν από το δασκαλοκεντρικό 

μοντέλο διδασκαλίας στο μαθητοκεντρικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 

να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να καταλαβαίνουν τι μαθαίνουν και πως. Οι ίδιοι, θα 

πρέπει να διευκολύνουν τις μαθησιακές δραστηριότητες και να ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία των παιδιών, ώστε να μαθαίνουν ακούγοντας τους άλλους και μαζί με αυτούς 

να δημιουργούν και να επιλύουν προβλήματα (Βοσνιάδου, 2006). 

Ο Resnick (2002) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αναδιοργανωθούν οι τάξεις εκ 

βάθρων. Αντί να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί δασκαλοκεντρικά μοντέλα, πρέπει να 

ενσωματώσουν άλλες τεχνικές οι οποίες να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν ενεργητικά 

και αυτόνομα στη διαδικασία μάθησης τους και οι ίδιοι να έχουν απλά το ρόλο του 

διαμεσολαβητή. Αυτό, μπορεί δυνητικά να επιτευχθεί σύμφωνα με τους Jimoyiannis & 

Komis (2006), με την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Αντίστοιχα, ο Hawkins (2002), μιλώντας για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, ως βασικού συστατικού επιτυχίας οποιουδήποτε τεχνολογικού και 

εκπαιδευτικού προγράμματος, αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαμορφώσουν το 

περιβάλλον της τάξης τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταβούν από το δασκαλοκεντρικό 
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μοντέλο σε ένα δυναμικό, μαθητοκεντρικό όπου τα παιδιά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους 

μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. 

 

1.3 Εκπαιδευτική Ρομποτική και τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια στο 

Νηπιαγωγείο 

 

1.3.1 Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 

 

Το ΝΠΣ για το Νηπιαγωγείο που έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα 

πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου  αιώνα)-Νέο 

πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη» με 

κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση 

Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών 

για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», δημιουργήθηκε από την 

ανάγκη βελτίωσης του Διαθεματικού Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΙ, 2003) 

εξαιτίας των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών (υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο, 

αυξανόμενος αριθμός δίγλωσσων μαθητών, αλλά και εξαιτίας των  προτεραιοτήτων, 

τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της παγκόσμιας κοινότητας, για την ανάπτυξη 

«βασικών ικανοτήτων» που θα βοηθήσουν τους πολίτες να ανταπεξέλθουν στις 

προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΝΠΣ χωρίζεται σε 8 μαθησιακές περιοχές με αντίστοιχα 

περιεχόμενα και στόχους. Μία από αυτές, αφορά στις ΤΠΕ που εντάσσονται πλέον στο 

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών από το Νηπιαγωγείο έως το Γυμνάσιο. Ένα από τα 

περιεχόμενα του, αφορά στη διερεύνηση, στον πειραματισμό, στην ανακάλυψη και στη 

λύση προβλημάτων με τις ΤΠΕ. Για την επίτευξη του, προτείνεται η οργάνωση των ΤΠΕ 

να είναι ισοδύναμη με εκείνη άλλων εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται 

καθημερινά στο νηπιαγωγείο ενώ ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμπεριλάβει στις 

καθημερινές του δραστηριότητες προγραμματιζόμενα παιχνίδια είτε κατά τη διάρκεια 

της ελεύθερης απασχόλησης είτε ως μέσο στις οργανωμένες απασχολήσεις. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για τα οφέλη στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών που 

απορρέουν από τη χρήση των ΤΠΕ μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, 

προγραμματιζόμενα και τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια που κινητοποιούν τα παιδιά και 

τα ωθούν σε πειραματισμό με έννοιες όπως μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά (ΠΙ, 2011). 
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Με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου γίνεται 

αντιληπτό ότι καταβάλλεται προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας για ομαλή 

μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σε περιβάλλοντα δυναμικά, όπου τα 

παιδιά μέσα από βιωματικές, ευχάριστες, παιγνιώδεις δραστηριότητες, εμπλέκονται 

δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία (Βαρσαμίδου, & Ρες, 2008). 

 

1.3.1.1 Δεξιότητες 21ου αιώνα - Ψηφιακός γραμματισμός 

 

Ο Day (2003), σημειώνει ότι η αναφορά «Πλαίσιο για τη Μάθηση του Έτους 2000» της 

Επιτροπής Sullivan, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι εξαιτίας της νέας κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, οι μαθητές πρέπει 

να αναπτύξουν μία ευελιξία και μία ευστροφία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουν 

δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης ώστε να τις χρησιμοποιούνε για να λύνουν 

προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις και να είναι επιτυχημένοι (Resnick, 2008). 

Επίσης, πρέπει να είναι όχι μόνο παραδοσιακά εγγράμματοι και καλοί στην επικοινωνία 

αλλά και ψηφιακά εγγράμματοι, να έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις και να 

συνεργάζονται με άλλους. Για την ανάγκη του μελλοντικού ανθρώπου και των 

κοινωνικών ομάδων για ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης, 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία κάνουν λόγο και οι Ράπτης και Ράπτη (2013) και γίνεται 

αναφορά στην πρόταση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

(2016). 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση που εδρεύει στις 

ΗΠΑ( Ιnternational Society for Technology in Education-ISTE (https://www.iste.org/)  

οι ικανότητες που πρέπει να επιδεικνύουν οι μαθητές του 21ου αιώνα με βάση τα Εθνικά 

Εκπαιδευτικά Πρότυπα συνοψίζονται στη δημιουργική σκέψη και καινοτομία, 

επικοινωνία και συνεργασία, έρευνα και ψηφιακό γραμματισμό και τέλος, κριτική 

σκέψη, ικανότητες επίλυσης προβλήματος και λήψης αποφάσεων. 

Προκειμένου οι μελλοντικοί ενήλικες και τωρινοί μαθητές να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 21ου  αιώνα και να είναι ανταγωνιστικοί τόσο ως 

προϋπόθεση της προσωπικής/πνευματικής και κοινωνικής τους ανέλιξης όσο και της 

οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας του περιβάλλοντος τους, απαιτείται η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων πληροφορικού γραμματισμού και υπολογιστικής σκέψης. Η υπολογιστική 

αυτή σκέψη περιλαμβάνει ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού συστημάτων 

https://www.iste.org/
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και κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Wing, 2006, αναφέρεται στον Εθνικό 

Διάλογο για την Παιδεία, 2016). 

Ο ψηφιακός ή πληροφορικός γραμματισμός αναπτύχθηκε στα πλαίσια των 

πολυγραμματισμών που είναι απόρροια τόσο της συνεχούς αυξανόμενης ποικιλίας 

κατασκευής νοήματος και επικοινωνίας με πολυτροπικό τρόπο όσο και με τη διεύρυνση 

της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας. Τα πλαίσια επικοινωνίας είναι κάθε 

φορά διαφορετικά και επηρεάζονται από παράγοντες όπως διαφορετικοί πολιτισμοί, 

γλώσσες, εμπειρίες, μαθησιακές περιοχές, κ.α. Ως εκ τούτου, ο σημερινός μαθητής 

πρέπει να προετοιμαστεί, ήδη από το νηπιαγωγείο, ώστε να έχει ίσες ευκαιρίες για ενεργή 

συμμετοχή στις κοινωνικές επικοινωνιακές πρακτικές της σύγχρονης εποχής (ΠΙ, 2011). 

Η Bers (2010) και οι Papert & Resnick (1995, αναφέρεται στο Bers et al., 2002) 

αναφέρονται στον όρο «ψηφιακή ικανότητα» ως την ικανότητα να χρησιμοποιεί και να 

εφαρμόζει κάποιος την τεχνολογία με ευχέρεια χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, όπως γίνεται 

και με τη γλώσσα, για διαφορετικούς σκοπούς, ενώ το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για την κατάρτιση και την εκπαίδευση (2007), την κατατάσσει ως μία από τις βασικές 

ικανότητες που «χρειάζονται όλοι για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την 

ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση» (ΠΙ, 2011 σ. 

114). 

Επιπλέον, ο Κόμης (2016) αναφέρει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός δεν συμπεριλαμβάνει 

απλά την επαφή των παιδιών με την Τεχνολογία αλλά την ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε να 

μπορούν να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από αυτές. Τόσο η δημιουργία όσο 

και η έκφραση αποτελούν ικανότητες υψηλού επιπέδου οι οποίες συσχετίζουν χρήσεις 

από τα ψηφιακά εργαλεία παραγωγής και μετασχηματισμού ψηφιακού υλικού, όπως 

κείμενα, εικόνες, ήχους, και χρήσεις από τις τεχνολογίες ελέγχου και αλγοριθμικής 

προσέγγισης, δηλαδή της Ρομποτικής και του προγραμματισμού.  

Άρα, το εκπαιδευτικό σύστημα του 21ου  αιώνα οφείλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον 

όπου τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με καταστάσεις που ευνοούν την επίλυση 

προβλήματος, τη συνεργασία και την επικοινωνία, βασικά συστατικά της κριτικής 

σκέψης και επιπλέον να ενστερνιστούν τη ΔΒΜ (Khanlari, 2016).  

Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία που ονόμασε ο 

Resnick “Creative thinking spiral” δηλαδή: σκέφτομαι τι θέλω να κάνω, δημιουργώ ένα 

project που βασίζεται στην ιδέα μου, παίζω με τις δημιουργίες μου, μοιράζομαι τις ιδέες 

μου και τις δημιουργίες μου με άλλους και αναστοχάζομαι πάνω στις εμπειρίες μου, 
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οδηγούμαι στη δημιουργία νέων ιδεών και σχεδίων εργασίας, ώστε να ανταποκριθούν 

στη Δημιουργική Κοινωνία (Creative Society) (Resnick, 2008). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αρωγός αυτών των προσπαθειών αναδεικνύεται  η 

εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα, της ΕΡ (Khanlari, 2016). 

 

1.3.2 Η Εκπαιδευτική Ρομποτική  

 

Στα πλαίσια της χρήσης των Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εμφανίστηκε η 

ΕΡ κυρίως μέσα από το παιδαγωγικό ρεύμα της Logo (Κόμης, 2004), ενός βασικού 

εργαλείου για την εφαρμογή της κατασκευαστικής θεωρίας που αναπτύχθηκε από τον 

Papert και την ομάδα του στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 στο Εργαστήριο Τεχνητής 

Νοημοσύνης του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης (Ράπτης & Ράπτη, 

2013).   

Ο Seymour Papert, συνεργάτης και συνεχιστής του Jean Piaget επινόησε αυτή τη γλώσσα 

προγραμματισμού για παιδιά και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στο περιβάλλον της 

Logo το παιδί, ακόμη από την προσχολική ηλικία, είναι αυτό που έχει τον έλεγχο του 

υπολογιστή και διδάσκοντας τον πως να σκέφτεται οδηγείται στην κατανόηση της δικής 

του σκέψης (Papert, 1980). Τόνισε «τον κατασκευαστικό και εμπλαισιωμένο χαρακτήρα 

της οικοδόμησης της γνώσης» (constructionist), όχι ως απλής προσαρμογής, όπως 

εισηγήθηκε ο Piaget, αλλά ως εσωτερικής γνωστικής αλλαγής μέσα από την ενεργό 

εμπλοκή των νεαρών μαθητών στην κατασκευή ενός διανοητικού έργου σε ένα πλαίσιο, 

από πολλές απόψεις, αλληλεπιδραστικό» (Ράπτης & Ράπτη, 2013, σ. 204). Η γνώση 

οικοδομείται πιο αποτελεσματικά από τα παιδιά όταν εμπλέκονται σε δραστηριότητες 

που τους παρέχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν (με απτό ή 

ψηφιακό τρόπο) αντικείμενα που έχουν νόημα για τα ίδια (Αλιμήσης, Δημητριάδης, 

Κόμης, Μπράτιτσης, Φαχαντίδης κ.ά., 2012). Το μαθησιακό περιβάλλον, σύμφωνα με 

την εποικοδομιστική θεωρία για τη μάθηση, θα πρέπει να εμπλέκει τους μαθητές σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την επίλυση ανοιχτών προβλημάτων του 

πραγματικού κόσμου, να βοηθάει τα παιδιά να εκφράζονται, να αλληλεπιδρούν και να 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Αλιμήσης, 2008). 

Πέρα όμως από τη θεωρία του Papert, και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης 

φαίνεται ότι εμπνέουν κάποιες εφαρμογές της ΕΡ από τη στιγμή που προωθούν την 

ανθρώπινη συνεργασία (Κόμης, 2004), μέσω της οποίας τα παιδιά επιτυγχάνουν να 

κάνουν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαν να είχαν κάνει μόνοι τους. Εκπαιδευτικός και 
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μεγαλύτερα παιδιά λειτουργούνε μέσα στη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of 

Proximal Development) σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky, προωθώντας την πρόοδο 

του παιδιού (Ντολιοπούλου, 2002·João-Monteiro, Cristóvão-Morgado, Cruz & Morgado, 

2003). 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική χρησιμοποίηση 

της Ρομποτικής και αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει παγκοσμίως για την εισαγωγή της 

στην εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο μέχρι τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κυρίως στα 

μαθήματα της Τεχνολογίας και της Επιστήμης (Resnick, Martin, Sargent & Silverman, 

1996, Eguchi, 2010). Πρόκειται για ένα μοναδικό μαθησιακό εργαλείο που μπορεί να 

προσφέρει διασκεδαστικές, βιωματικές δραστηριότητες σε ένα ενδιαφέρον μαθησιακό 

περιβάλλον, τροφοδοτώντας τους μαθητές με ενδιαφέρον και περιέργεια (Eguchi, 2010). 

Επιπροσθέτως, οι ερευνητές της τελευταίας δεκαετίας θεωρούν ότι πρόκειται για ένα 

εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών από τη νηπιακή ακόμη ηλικία (Alimisis, 2013). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι λόγοι για τους οποίους έχει αυξηθεί η χρήση της ΕΡ, 

στα σχολεία τουλάχιστον της Αμερικής, πιθανόν να σχετίζονται με τους ολοένα και 

αυξανόμενους διαγωνισμούς και δράσεις (events) Ρομποτικής τόσο σε τοπικό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο (Eguchi, 2010). Αυτό όμως που επιδρά θετικά στη μάθηση των παιδιών, 

τόσο στα γνωστικά αντικείμενα όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένου γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη 

συνεργασία και την επικοινωνία σε ομάδα, είναι ότι δημιουργούν ένα διασκεδαστικό 

μαθησιακό περιβάλλον. Τους παρέχει απτά αντικείμενα τα οποία προσελκύουν τον 

ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Η ΕΡ δημιουργεί ένα περιβάλλον κατασκευαστικής 

μάθησης (constructionist-learning environment) όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

αληθινά προβλήματα. Έρευνες που έχουν γίνει, βεβαιώνουν ότι αυτού του είδους οι 

εμπειρίες προωθούν τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία και ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων, ικανότητες δηλαδή που απαιτούνται για την αγορά εργασίας του 21ου  

αιώνα (Eguchi, 2010). 

Είναι γεγονός όμως, ότι εάν δεν πειστούν οι δάσκαλοι για τα οφέλη της Ρομποτικής, δεν 

θα μπορέσει αυτή να ενταχθεί στις τάξεις (Αλιμήσης, 2008) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 

τα πιθανά οφέλη στην ανάπτυξη των παιδιών (Cejka et al., 2006). Προκειμένου η ΕΡ να 

ενσωματωθεί μέσα στις τάξεις πρέπει πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί να καταλάβουν τα 

πιθανά οφέλη καθώς και τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους ενσωμάτωσης της στην 

εκπαιδευτική πρακτική (Bers et al., 2013). 



29 
 

Πρόκειται για μία εκπαιδευτική καινοτομία στο σχολικό περιβάλλον, η επιτυχία της 

οποίας όμως δεν εξαρτάται μόνο από τη πρόσβαση στο αντίστοιχο Τεχνολογικό μέσο. 

Προκειμένου αυτή η καινοτομία να έχει επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα, 

χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις· κατάλληλη εκπαιδευτική φιλοσοφία, Πρόγραμμα 

Σπουδών και αντίστοιχα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον είναι βασικοί παράγοντες για 

την εισαγωγή και επιτυχία κάθε καινοτομίας. Πριν επομένως οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων βιαστούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της Ρομποτικής στην εκπαίδευση, 

πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους μέσα από τα 

προγράμματα σπουδών, καθώς τόσο τα περισσότερα σχολεία όσο και οι εκπαιδευτικοί 

έχουν όχι μόνο ελλιπή εμπειρία και πρόσβαση σε πηγές αλλά και συχνά ακολουθούν ένα 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών που δεν αφήνει περιθώρια για εισαγωγή 

εκπαιδευτικών καινοτομιών (Mataric, 2004· Mataric, Koenig & Feil-Seifer, 2007· 

Alimisis & Kynigos, 2009). 

 

1.3.2.1 Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην προσχολική εκπαίδευση 

 

Οι Ρομποτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ο προγραμματισμός έχουν κεντρίσει το 

ενδιαφέρον της προσχολικής εκπαίδευσης εξαιτίας των αλλεπάλληλων εξελίξεων των 

ψηφιακών εργαλείων που συσχετίζουν και συνενώνουν φυσικά, χειροπιαστά και 

εικονικά χαρακτηριστικά με δημιουργικό τρόπο και παρέχουν φιλική ψηφιακή 

διεπιφάνεια μάθησης (Chronaki, & Alimisi, 2010). Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια  

γίνονται αρκετές προσπάθειες να αξιοποιηθούν βασικές ιδέες της Ρομποτικής και της 

τεχνολογίας ελέγχου με παιδιά προσχολικής ηλικίας (Eck et al., 2014· Χρονάκη & 

Χατζηγεωργίου, 2011). Σύμφωνα με τους Eck et al., (2014) η ιδέα για τη χρήση της ΕΡ 

στο νηπιαγωγείο πηγάζει από τη χρήση του ρομπότ ως παιδαγωγικού εργαλείου για την 

εξοικείωση των παιδιών με τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία με παιγνιώδη 

τρόπο. 

Τα οφέλη από τη χρήση μεθόδων που άπτονται του κατασκευαστικού εποικοδομισμού 

στην προσχολική εκπαίδευση έχουν αναγνωριστεί εδώ και καιρό καθώς βοηθούν τα 

παιδιά να μάθουν πράττοντας με το να χειρίζονται αντικείμενα, με το να εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες διερεύνησης και με το να δημιουργούν παιγνιώδεις εμπειρίες. Την 

τελευταία δεκαετία υπάρχουν θετικές και αρνητικές απόψεις όσον αφορά την εισαγωγή 

του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση· το θέμα όμως, δεν είναι αυτό. Ο 

υπολογιστής υπάρχει στην τάξη. Η ουσία είναι πως να ενσωματωθεί με μεθόδους 

κατασκευαστικού εποικοδομισμού που ήδη υπάρχουν στην εκπαίδευση των μικρών 
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παιδιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνδράμει η εισαγωγή της Ρομποτικής με τη 

δυνατότητα που παρέχει τόσο στα παιδιά όσο και στις νηπιαγωγούς να εμπλακούν στον 

ενεργητικό σχεδιασμό σχεδίων εργασίας που έχουν νόημα για τα παιδιά (Bers, et al., 

2002). 

Ο Resnick (2000, αναφέρεται στο Bers et al., 2002) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η 

αλληλεπίδραση των παιδιών με την τεχνολογία θα έπρεπε να είναι περισσότερο σαν τη 

ζωγραφική με δακτυλομπογιές και όχι σαν την παρακολούθηση της τηλεόρασης και η 

Bers (2008) συμπληρώνει ότι η Ρομποτική τείνει να αναδειχθεί ως το χειριστικό 

αντικείμενο των παιδιών προσχολικής ηλικίας του 21ου  αιώνα.  

Οι Νέες Τεχνολογίες, και ιδιαίτερα η Ρομποτική, δημιουργούν νέες μαθησιακές 

δυνατότητες, διαφορετικού τύπου αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών, ενθαρρύνουν 

την συνεργασία και την ομαδική δουλειά (Lee et al., 2013), και παρέχουν πολλαπλές 

ευκαιρίες για δημιουργική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη (Sallivan et al., 2013). 

 

1.3.2.2 Οι προγραμματιζόμενες οντότητες-ρομπότ 

 

Το βασικότερο εργαλείο της ΕΡ είναι το προγραμματιζόμενο ρομπότ· πρόκειται για μία 

αυτόνομη οντότητα, ικανή να φέρνει εις πέρας συγκεκριμένες εκ των προτέρων 

αποστολές σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εντός και εκτός σχολείου, το κατατάσσει ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην 

εξοικείωση και στην αφομοίωση τεχνικών γνώσεων από τα παιδιά, καθώς και στην 

ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων, όπως η επίλυση προβλήματος, ο 

αναστοχασμός και η ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων (Κόμης, 2004). Σύμφωνα με 

τους Baron & Denis (1994, αναφέρεται στο Κόμης, 2004), η ανάπτυξη αυτών των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων υποστηρίζεται από βασικούς στόχους όπως α) η επίλυση 

προβλημάτων, β) ο φορμαλισμός της σκέψης, γ) η κοινωνικοποίηση και δ) η πρόσκτηση 

γνωστικών δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά αντικείμενα. Το ρομπότ, 

εξαιτίας του ανθρωπομορφικού του χαρακτήρα, αποτελεί ένα δυνατό τεχνολογικό 

αντικείμενο, που λειτουργώντας ως κάτοπτρο, βοηθάει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν 

με ποιον τρόπο λειτουργεί το άτομο (Κόμης, 2004). 

Αυτός ο τομέας της ΕΡ τύπου Lego αποτελεί τον χώρο για την εφαρμογή της 

κατασκευαστικής, ενσαρκωμένης, αυθεντικής μάθησης, με έναν παιγνιώδη τρόπο με τη 

μορφή μιας ολοκληρωμένης δραστηριότητας (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Και όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αλιμήσης για τα Lego Mindstorms, χρησιμοποιώντας τα, 



31 
 

πραγματοποιούνται οι ιδέες του Papert για «μαστόρεμα της γνώσης» (constructive 

learning): τα παιδιά, εμπλεκόμενα ενεργά στη σχεδίαση και στην εφαρμογή πραγματικών 

αντικειμένων που έχουν νόημα για αυτά, οικοδομούν πιο αποτελεσματικά τη γνώση. 

(Αλιμήσης, 2008). Οι παιδαγωγικοί στόχοι της Ρομποτικής διαιρούνται σε δύο 

κατηγορίες: τον χειρισμό ενός ρομπότ και την κατασκευή ενός ρομπότ. Τα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια σχετίζονται με τον χειρισμό του ρομπότ και στην απόδοση 

συμπεριφοράς σε αυτό από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Κοκκόση, Μισιρλή & Κόμης, 

2014). 

 

1.3.3.3 Το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot 

 

Η χρησιμοποίηση της Logo από τον Papert αρχικά αφορούσε σε μια χελώνα εδάφους, 

μια απλή, μηχανική, ρομποτική κατασκευή που ήταν συνδεδεμένη με ένα καλώδιο στον 

υπολογιστή. Στο σώμα της υπήρχαν στυλό με τη βοήθεια των οποίων δημιουργούνταν 

σχέδια στο χαρτί κατευθυνόμενα από το πρόγραμμα της Logo. Στη δεκαετία του ΄70, με 

την εισροή και ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε 

στις χελώνες οθόνης, που ήταν ταχύτερες, πιο αποτελεσματικές και προσέφεραν 

περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά για εξερεύνηση και επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων. Το 1980 το όραμα του Papert οδήγησε σε δραστηριότητες κατασκευής 

ρομπότ και σταδιακά στο πρώτο κατασκευαστικό κουτί Lego με πρόγραμμα Logo. Η 

Lego/Logo έφερε πίσω τη χελώνα εδάφους ενώ παράλληλα απλούστευσε τη χρήση της, 

μετατρέποντας τη σε αυτόνομη (Alimisis & Kynigos, 2007) και επαναφορτιζόμενη. 

Πρόκειται για ένα μηχάνημα (device) που βοηθάει τα παιδιά να το προγραμματίσουν για 

να εξερευνήσουν ιδέες και τον κόσμο που τα περιβάλλει (Catlin & Woollard, 2014). 

Η χελώνα αυτή έχει το σχήμα και τα χρώματα της μέλισσας. Οι κινήσεις 

προγραμματίζονται σύμφωνα με τις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού Logo (Eck et 

al., 2014· Κόμης, 2016) από ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων που βρίσκονται στο 

επάνω μέρος της μέλισσας, καθιστώντας τη διεπιφάνεια πολύ απλή. Τα πλήκτρα αυτά, 

παρέχουν τη δυνατότητα απτικού προγραμματισμού (tangible programming), 

κατάλληλου για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Κόμης, 2016). Τέσσερα πορτοκαλί 

πλήκτρα καθοδηγούν τη μέλισσα σε εμπρόσθια, οπίσθια, κίνηση και την περιστροφή 

δεξιά/αριστερά. Ένα πράσινο κεντρικό πλήκτρο με την ένδειξη ‘Go’ χρησιμοποιείται για 

την εκτέλεση των εντολών, ενώ τα δύο εναπομείναντα μπλε πλήκτρα εξυπηρετούν το ένα 

τη διαγραφή των εντολών από τη μνήμη (‘X’) και το άλλο (‘||’) τη στιγμιαία διακοπή της 

εκτέλεσης των εντολών.  
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Ο χρήστης, στην προκειμένη περίπτωση τα παιδιά, είναι αυτοί που αποφασίζουν κατά 

περίπτωση για τον σχεδιασμό και τον καθορισμό του συνόλου των εντολών που εισάγουν 

στο ρομπότ (Κόμης, 2016) στην προσπάθεια τους να λύσουν ανοιχτού τύπου 

προβλήματα (Μισιρλή, 2015, αναφέρεται στο Κόμης, 2016).  

Τα ρομποτικά παιχνίδια όπως το Bee-bot βοηθούν τα παιδιά να «εξωτερικεύσουν 

διαισθητικές προσδοκίες» (Papert, 1980, σ.145, αναφέρεται στο Highfield 2010). Όταν 

τα παιδιά προγραμματίζουν το παιχνίδι και βλέπουν άμεσα την κίνηση του, 

αντιλαμβάνονται εάν το σχέδιο τους εκτελέστηκε όπως το περίμεναν. Αυτή η οπτική 

διαδικασία είναι που βοηθάει τα παιδιά να αναστοχαστούν τον προγραμματισμό τους και 

επιπλέον να κάνουν τις μαθηματικές έννοιες «περισσότερο προσβάσιμες στον 

αναστοχασμό» (“more accessible to reflection”) (Papert, 1980, σ.145, αναφέρεται στο 

Highfield 2010). 

Επιπροσθέτως, ο προγραμματισμός της μέλισσας πάνω στο δάπεδο αποτελεί μια 

διαδικασία που βοηθάει τα παιδιά να βελτιώσουν ικανότητες επίλυσης προβλήματος και 

να ευνοήσουν αντίστοιχες, χωρικού προσανατολισμού (Clements, Douglas & Sarama, 

2002). Η χρήση δε των ρομποτικών παιχνιδιών όπως το Bee-bot, βοηθούν τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας να τα καθοδηγήσουν δίνοντας τους εντολές και να κατανοήσουν 

τους κανόνες της Ρομποτικής (Mioduser & Levy, 2010, αναφέρεται στο Sallivan et al., 

2013), αφού με αυτόν τον τρόπο εισάγονται στην τεχνολογία ελέγχου και έρχονται σε 

μια πρώτη επαφή με βασικές έννοιες προγραμματισμού (Αλιμήσης κ.ά, 2012· Κόμης, 

2016). 

Τέλος, η πτυχή του παιχνιδιού που έχουν τα προγραμματιζόμενα ρομπότ που είναι 

αυτόνομα, επιδρά ως θετικό κίνητρο και παρότρυνση, κυρίως στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (Κόμης, 2004) και εμπλέκει τα παιδιά σε παιγνιώδους τρόπους μάθησης 

μαθηματικών εννοιών (Highfield 2010), ενώ παράλληλα φέρνουν νέα διάσταση στα 

παιχνίδια ρόλων των παιδιών (Janka, 2008).  

 

1.3.4 Τα οφέλη της χρήσης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-bot στη 

γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 

Η Ρομποτική αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό μαθησιακό εργαλείο εξαιτίας της 

ελκυστικότητας, της διεπιστημονικότητας και της ευκολίας της να ενσωματωθεί σε 

ευρύτερα, ποικιλόμορφα σχέδια εργασίας. Μολονότι οι περισσότερες έρευνες αφορούν 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια, τα τελευταία χρόνια, η 
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επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η έρευνα προτείνουν καλές πρακτικές και 

παραδείγματα που αφορούν τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό (Cacco & Moro, 

2014). 

Η αναδίφηση της βιβλιογραφίας φανερώνει πως έχουν γίνει λίγες έρευνες παγκοσμίως 

που αφορούν στα οφέλη της χρήσης προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στην προσχολική 

εκπαίδευση. 

Η Janka (2008) διεξήγαγε με την ομάδα της ένα project στη Σλοβακία σε 26 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας ώστε να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot. Σε μία από αυτές, δημιούργησαν μια πόλη-δάπεδο 

με χάρτινα αντικείμενα, όπου η μέλισσα λειτουργούσε ως ξυπνητήρι και ενέπλεκε τα 

παιδιά σε διάφορες εργασίες και δημιουργία ιστοριών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι ενώ στις αρχικές δραστηριότητες γνωριμίας το ενδιαφέρον των παιδιών 

κράτησε για σύντομο χρονικό διάστημα, στις δραστηριότητες όπου τα παιδιά 

ενεπλάκησαν ενεργά στη δημιουργία της ιστορίας και στη διαμόρφωση των στόχων, 

μπόρεσαν αρκετά από αυτά να κατανοήσουν τις αρχές ελέγχου του παιχνιδιού. Όλα όμως 

διασκέδασαν παίζοντας με το αυτό και η μάθηση με την τεχνολογία αποδείχθηκε 

θελκτική γι’ αυτήν την ηλικία. 

Οι Bragg, Pullen & Skinner, (2010) σχεδίασαν μία δραστηριότητα-κυνήγι θησαυρού για 

τη διδασκαλία εννοιών προσανατολισμού. Τα παιδιά προγραμμάτιζαν το Bee-bot με 

στόχο να βρει τον θησαυρό ενώ παράλληλα επαναλάμβαναν τις έννοιες δεξιά, αριστερά, 

μπρος και πίσω. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν τη θετική συμβολή του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην κατανόηση και εκμάθηση βασικών μαθηματικών 

εννοιών. 

Οι Stoeckelmayr, Tesar & Hofmann, (2011) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 10 παιδιών στη 

Βιέννη, σχεδίασαν παιχνίδια ακολουθίας, επανάληψης και κανόνων και στα 

συμπεράσματα τους ανέφεραν ότι οι δραστηριότητες βοήθησαν στην ανάπτυξη 

αυτοεκτίμησης των νηπίων και στο ενδιαφέρον τους για τη Ρομποτική. 

Σκοπός του project που σχεδίασαν οι Eck et al.,(2014), ήταν τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας να εξοικειωθούν με την Επιστήμη και την Τεχνολογία χρησιμοποιώντας τη 

Ρομποτική ως παιδαγωγικό μέσο. Έτσι, δημιούργησαν δύο παιχνίδια όπου τα παιδιά θα 

έπρεπε να φέρουν εις πέρας κάποιες δραστηριότητες σχετικές με μία ιστορία. Το πρώτο, 

αφορούσε τα διαφορετικά στάδια κατασκευής γυαλιού σε ένα εργοστάσιο, όπου τα 

παιδιά θα έπρεπε να μάθουν στο Bee-bot να φτιάχνει γυαλί και το δεύτερο, το παραμύθι 
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«Τα τρία γουρουνάκια», όπου τα παιδιά θα έπρεπε να προγραμματίσουν την μελισσούλα-

«κακό λύκο» να φτάσει από την αρχή στο τέλος της διαδρομής σταματώντας σε 

ενδιάμεσες στάσεις αναδιηγώντας την ιστορία. Τα αποτελέσματα της έρευνας δικαίωσαν 

τους αρχικούς στόχους ενώ συγχρόνως φανέρωσαν τη θετική συμβολή της Ρομποτικής 

στην εκπλήρωση και των στόχων του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. 

Παρόμοια λογική παραμυθιού είχε και η δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε από τους 

João-Monteiro et al., (2003) στην Πορτογαλία, όπου τα παιδιά χρησιμοποιώντας το 

Roamer robot μεταμφιεσμένο σε Κοκκινοσκουφίτσα έπρεπε να το οδηγήσουν από το 

σπίτι του σε αυτό της γιαγιάς χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες, προσανατολισμού 

και ποσότητας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το προγραμματιζόμενο 

ρομπότ είναι ένας νέος τρόπος να παρουσιαστούν διασκεδαστικές δραστηριότητες και να 

εισαχθούν σταδιακά αρκετές έννοιες, όπως διάκριση αριστερά/δεξιά, χωρικός 

προσανατολισμός και μετρήσεις. Επιπλέον, τα παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές 

δεξιότητες μέσω της διερεύνησης και της επίλυσης προβλήματος, της κατάκτησης της 

γνώσης μέσα από διαδικασίες δοκιμής και λάθους και καταφέρνουν να οικοδομήσουν 

μόνα τους τη γνώση με την ενεργητική εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης. 

Έρευνα σχετικά με την κατάκτηση μαθηματικών και μεταγνωστκών δεξιοτήτων με τη 

χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-bot διεξήγαγε και η Highfield (2010) η 

οποία κατέληξε σε θετικά συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση του Bee-bot σε 

αυτές, χωρίς όμως να μπορεί να τα γενικεύσει καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

λίγα παιδιά και η ίδια παρείχε βοήθεια στις νηπιαγωγούς της τάξης. Η ίδια, αναφέρεται 

στο Bee-bot ως «καταλύτη» που παρείχε μοναδικές ευκαιρίες για δραστηριότητες που 

επικεντρώθηκαν στη δυναμική κίνηση, ενώ τόνισε παράλληλα και την ευελιξία του 

χρόνου και του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου, που δίνουν τη δυνατότητα 

στα παιδιά να ανακαλύψουν και  να ολοκληρώσουν τις εργασίες με το δικό τους ρυθμό. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες για τη χρήση του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-bot σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 

συγκεκριμένους ερευνητές, αποδεικνύοντας έτσι το ενδιαφέρον της επιστημονικής 

κοινότητας για διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η ΕΡ μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι Μισιρλή και 

Κόμης (2012) στα πλαίσια του προγράμματος Fibonacci διεξήγαγαν μια έρευνα σε επτά 

νηπιαγωγεία σχετικά με τις αναπαραστάσεις των παιδιών για το συγκεκριμένο 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μολονότι τα παιδιά 

αποδίδουν σε αυτό ανιμιστική ιδιότητα, εντούτοις, διατυπώνουν στοιχεία που 
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σχετίζονται με τον έλεγχο και χειρισμό του μέσα από την ανάλογη διαδικασία 

προγραμματισμού. 

Οι Κοκκόση, Μισιρλή και Κόμης (2014) σε μία μελέτη περίπτωσης με τέσσερα παιδιά 

επεδίωξαν να διερευνήσουν εάν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μπορούν να οικοδομήσουν 

έννοιες προγραμματισμού σχετιζόμενες με τις λειτουργίες της «Παύσης» και της 

«Διακοπής» επιλύοντας προβλήματα χρησιμοποιώντας το Bee-bot σε συμβατικό και 

ψηφιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αυτό είναι εφικτό και 

όχι απλά διαμορφώνουν πλήρης αναπαραστάσεις για τις υπό διερεύνηση έννοιες αλλά 

χρησιμοποιούν και τους αντίστοιχους λειτουργικούς ορισμούς. 

Σε ακόμη μία μελέτη περίπτωσης με μεγαλύτερο αριθμό παιδιών προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας οι Κοκκόση κ.ά, (2014), θέλησαν να συγκρίνουν τις αρχικές 

και τελικές αναπαραστάσεις των παιδιών για της έννοιες κατεύθυνσης και 

προσανατολισμού μέσω πειραματισμού με το Bee-bot και κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι ιδίως για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ο πειραματισμός με το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι ενδέχεται να προκαλέσει διαφοροποίηση σε αυτές. 

Τέλος, οι Τσουκαλά και Χαλκιαδάκη (2015), διεξήγαγαν μία έρευνα με στόχο να 

ανακαλύψουν εάν μπορούν να συνδυαστούν η ΕΡ (προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-

bot), τα ψηφιακά περιβάλλοντα και οι βιωματικές χειραπτικές δράσεις. Τα αποτελέσματα 

ήταν ενθαρρυντικά για τα παιδιά προσχολικής/πρώτης σχολικής ηλικίας καθώς έδειξαν 

ότι τα τρία αυτά αναπαραστικά μέσα μπορούν να συνδυαστούν, αλληλοσυμπληρώνοντας 

και αλληλοϋποστηρίζοντας το ένα το άλλο, παρέχοντας κοινωνιογνωστικά οφέλη για τα 

παιδιά. 

 

1.3.5 Επιμόρφωση νηπιαγωγών στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα τελευταία χρόνια, η ΕΡ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο 

των ερευνητών όσο και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Και ενώ, με την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως αυτόνομου μαθήματος 

στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού και η συνεργασία του καθηγητή της 

Πληροφορικής με τον δάσκαλο της τάξης συμβάλλουν στην αξιοποίηση της ΕΡ 

(Αλιμήσης κ.ά, 2012), τα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Νηπιαγωγών δεν περιλαμβάνουν μαθήματα Ρομποτικής (Μπράτιτσης, 2011). Το ίδιο 

παρατηρείται και στην επίσημη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (ΙΤΥΕ, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί επομένως που ενδιαφέρονται και θέλουν να ενσωματώσουν νέες 
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πρακτικές και μέσα στην εκπαιδευτική τους διαδικασία πρέπει να προβούν σε μορφές 

άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Το ενδιαφέρον επομένως έγκειται στο πως μπορούν να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί, 

ώστε να μπορέσει η ΕΡ, ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο μαθησιακό εργαλείο, να 

μπορέσει να εφαρμοστεί στη σχολική πραγματικότητα (Αναγνωστάκης & Φαχαντίδης, 

2014), καθώς συγκεκριμένα για τους νηπιαγωγούς, η έρευνα έχει δείξει ότι δεν διαθέτουν 

τις απαραίτητες Τεχνολογικές και σε θέματα Επιστήμης των Μηχανικών γνώσεις και 

κατάλληλων τεχνικών που θα τις βοηθήσουν να ενσωματώσουν την ΕΡ στην προσχολική 

εκπαίδευση (Bers et al., 2013). 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει πως έχουν γίνει λίγα προγράμματα επιμόρφωσης 

Ελλήνων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην ΕΡ (Fessakis, Kladogenis & 

Markoyzis, 2012).  

Το πρόγραμμα «Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical 

Methods»(TERECoP) (http://www.terecop.eu/) ως μέρος του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Socrates/Comenius/ Δράση 2.1 Κατάρτιση Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 

στο οποίο συμμετείχαν οχτώ Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πρότεινε ένα υβριδικό 

μοντέλο κατάρτισης εκπαιδευτικών στα πλαίσια του κατασκευαστικού εποικοδομισμού 

όπου οι ίδιοι, συνεργαζόμενοι σε ομάδες, δημιούργησαν τις δικές τους κατασκευές και 

μπόρεσαν έτσι να αναγνωρίσουν τις τεχνολογικές και παιδαγωγικές δυνατότητες της ΕΡ 

(Alimisis et al., 2007). 

Στηριζόμενοι στην άποψη ότι όταν οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε δραστηριότητες, 

οδηγούνται αργότερα σε καινούριες δράσεις στην τάξη με πιο αποτελεσματικό τρόπο, το 

Ελληνικό πρόγραμμα ενέπλεξε τους εκπαιδευόμενους σε ποικίλους ρόλους, από μαθητές, 

σε εκπαιδευτικούς και τέλος σε σχεδιαστές που κατασκεύασαν τα δικά τους έργα 

(Papanikolaou, Fragou & Alimisis, 2008). 

Σε άλλες χώρες, έχουν γίνει προσπάθειες επιμόρφωσης είτε φοιτητών είτε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Ρομποτικής υπό την  

αντίληψη ότι για να ενσωματωθεί η ΕΡ από το Νηπιαγωγείο έως τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και να ευεργετηθούν οι μαθητές, πρέπει πρωτίστως να επιμορφωθούν οι 

εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Austrian Computer Society, το 

οποίο προσφέρει workshops Ρομποτικής σε νηπιαγωγούς ώστε να τους διδάξει πώς να 

ενσωματώσουν την Ρομποτική στην εκπαιδευτική τους διαδικασία (Eck et al., 2014). 

http://www.terecop.eu/
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Στην Γερμανία, το Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

του Βερολίνου, δημιούργησαν το πρόγραμμα RoboTeach, με σκοπό να ενημερώσει, να 

διδάξει και να υποστηρίξει νηπιαγωγούς, δασκάλους και εκπαιδευτικό προσωπικό 

διαφορετικών βαθμίδων στην προσπάθεια τους να ενσωματώσουν μαθήματα ΕΡ στα 

σχολεία τους. Το πρόγραμμα προέβλεπε μαθήματα διά ζώσης, εξ αποστάσεως και 

βιωματικής εκπαίδευσης (Vollmer et al., 2011). 

Στο Tufs University γίνονται δράσεις που στοχεύουν στην εκπαίδευση των νηπιαγωγών 

και των δασκάλων στην ΕΡ (eeo.tufts.edu/outreach/workshopsEducators.htm). Οι Bers et 

al., (2002) βασιζόμενοι στην άποψη ότι προκειμένου οι φοιτητές νηπιαγωγοί να μάθουν 

να ενσωματώνουν την Τεχνολογία στο Πρόγραμμα Σπουδών τους, να αναπτύσσουν 

ψηφιακό γραμματισμό (digital fluency) και να χρησιμοποιήσουν με κατασκευαστικό 

εποικοδομιστικό τρόπο (constructionist) τους υπολογιστές στα νηπιαγωγεία, πρέπει 

πρωτίστως να εμπλακούν οι ίδιοι σε δραστηριότητες «learning by doing», δημιούργησαν 

ένα μάθημα στο Tufts University’s Department of Child Development με στόχο να τους 

διδάξουν τόσο τις τεχνολογικές όσο και τις φιλοσοφικές πτυχές ενός περιβάλλοντος 

κατασκευαστικής μάθησης. Οι φοιτητές σχεδίασαν και δημιούργησαν έργα 

χρησιμοποιώντας τα ROBOLAB and LEGO Mindstorms, κατέγραψαν τις εμπειρίες τους 

χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο καθόλη τη διάρκεια του project και παρουσίασαν τη 

διαδικασία και τα ευρήματα στα άλλα μέλη της κοινότητας.  

Σε μια άλλη περίπτωση, η Bers & Portsmore (2005) περιγράφουν την εμπειρία από μία 

συνεργασία (partnership) ανάμεσα σε φοιτητές προσχολικής εκπαίδευσης και φοιτητές 

της Επιστήμης των Μηχανικών (Engineering) στα πλαίσια του μαθήματος  «Curriculum 

for Young Children: Math, Science and Technology», με στόχο να εισαχθούν οι πρώτοι, 

σε τεχνικές και θεωρητικές έννοιες μαθηματικών, φυσικών επιστημών και τεχνολογίας 

με τη μέθοδο «learning by doing» και εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους στην τάξη μέσω 

ρομποτικών κατασκευών με επίβλεψη των διδασκόντων. 

Επιπλέον, στο Tufts University Center for Engineering Educational Outreach 

(http://ceeo.tufts.edu/) ενέπλεξαν δασκάλους σε εργαστήρια Ρομποτικής με βιωματικό 

τρόπο μάθησης, ανέπτυξαν υλικό για το Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με αυτούς 

και προσέφεραν υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην τάξη τους (Cejka et al., 2006). 

Τέλος, επιμορφώσεις νηπιαγωγών στην ΕΡ έχουν γίνει στα πλαίσια διαφόρων ερευνών. 

Ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία καθώς συνδυάζει την επιμόρφωση στην ΕΡ με την 

επαγγελματική ανάπτυξη των νηπιαγωγών, παρουσιάζει αυτή που διενήργησαν οι Bers 

eeo.tufts.edu/outreach/workshopsEducators.htm
http://ceeo.tufts.edu/
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et al., (2014) στην Αμερική, όπου 32 νηπιαγωγοί έλαβαν μέρος σε ένα εντατικό τριήμερο 

workshop επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο να βελτιωθούν οι γνώσεις τους για τη 

Ρομποτική, την Επιστήμη των Μηχανικών και τον προγραμματισμό και ταυτοχρόνως, να 

βελτιωθούν οι γνώσεις τους για τις κατάλληλες μεθόδους που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν για την ενσωμάτωση αυτών των εννοιών στην εκπαιδευτική τους 

διαδικασία. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν έχει γίνει καμία εξ αποστάσεως κατάρτιση 

στην ΕΡ και συγκεκριμένα στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot από εν ενεργεία 

νηπιαγωγό σε συναδέλφους με στόχο αυτοί να το γνωρίσουν και να το αξιολογήσουν 

ώστε να το ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. Μεθοδολογία έρευνας 

 

2.1 Η ταυτότητα της έρευνας 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της ταυτότητας της έρευνας, 

παρουσιάζονται δηλαδή ο σκοπός, οι στόχοι της και τα ερευνητικά ερωτήματα και εν 

συνεχεία η υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εν ενεργεία 

νηπιαγωγών στην ΕΡ και στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot μέσω της 

πλατφόρμας Moodle. Ακολουθούν, η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, οι τεχνικές της 

συλλογής των δεδομένων και πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία με το οποία αντλήθηκε το 

υλικό από τους συμμετέχοντες καθώς και οι λόγοι επιλογής τους. Επιπλέον, περιγράφεται 

η διαδικασία συλλογής δεδομένων και αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας. 

 

2.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση που έχει σε εν ενεργεία 

νηπιαγωγούς, που έχουν πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, μία 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση στην ΕΡ και στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι 

Bee-bot σε συνδυασμό με εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη, στην αλλαγή γνώσεων 

και στάσεων απέναντι στην ΕΡ, στην χρήση, ένταξη και αξία του προγραμματιζόμενου 

παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, και στων μεθόδων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που 

αυτό επιφέρει. Επιπλέον, να τονίσει την ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ 

γενικότερα και στην ΕΡ ειδικότερα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

 

2.3 Στόχοι της έρευνας 

 

Έτσι, οι στόχοι της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής: 

 Α. Να διερευνήσει την προϋπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με την εμπειρία 

 που έχουν οι νηπιαγωγοί σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και την 
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 άποψη τους για τη συμβολή της επιμόρφωσης στην επαγγελματική τους 

 ανάπτυξη.  

 Β. Να διερευνήσει τις μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που χρησιμοποιούν 

 οι νηπιαγωγοί  που έχουν πιστοποιηθεί στο Β ΄Επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ 

 στην εκπαιδευτική τους διαδικασία καθώς και τις γνώσεις τους στην ΕΡ, στα 

 προγραμματιζόμενα παιχνίδια και στο ΝΠΣ του Νηπιαγωγείου.   

 Γ. Να διερευνήσει την άποψη τους σχετικά με την εμπειρία συμμετοχής στη 

 συγκεκριμένη  εξ αποστάσεως επιμόρφωση και την ανάγκη επιμόρφωσης  των 

 νηπιαγωγών στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια 

 Δ. Να ανακαλύψει τις μεταβολές στις γνώσεις και στις στάσεις των επι-

 μορφούμενων νηπιαγωγών αναφορικά με την ΕΡ και το προγραμματιζόμενο 

 παιχνίδι Bee-bot και την ικανότητα τους να το χρησιμοποιήσουν μετά τη 

 βιωματική τους εμπειρία 

 Ε. Να ανακαλύψει τις μεταβολές στις μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που 

 επιφέρει η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην εκπαιδευτική τους 

 διαδικασία  

 ΣΤ. Να διερευνήσει την άποψη τους για τη συμβολή του προγραμματιζόμενου 

 παιχνιδιού στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

 

2.4 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που πλαισιώνουν την έρευνα είναι τα εξής: 

1. Τι εμπειρίες έχουν οι νηπιαγωγοί από εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης 

και πόσο θεωρούν ότι η επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη; 

2α. Τι είδους μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί που 

 έχουν πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική τους 

 διαδικασία; 

2β. Ποιες είναι οι γνώσεις και στάσεις τους αναφορικά με την ΕΡ, το προγραμ-

 ματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot και το ΝΠΣ του Νηπιαγωγείου; 
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3. Ποια είναι η άποψη τους σχετικά με την εμπειρία συμμετοχής στο συγκεκριμένο 

 πρόγραμμα επιμόρφωσης και εάν πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη επιμόρφω-

 σης των νηπιαγωγών στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια; 

4α.Υπάρχουν αλλαγές στις αρχικές γνώσεις και στάσεις μετά από τη συμ-

 μετοχή τους στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατά πόσο 

 νιώθουν ικανές και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν το προγραμματιζόμενο 

 παιχνίδι Bee-bot μετά τη βιωματική τους εμπειρία; 

4β. Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους 

 που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί κατά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

 εκπαιδευτική τους διαδικασία; 

5.  Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού συμβάλλει στη γνωστική και 

 κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών; 

 

2.5 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου και τεχνικών συλλογής δεδομένων 

 
Σκοπός της έρευνας, όπως ειπώθηκε είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

των ερωτώμενων νηπιαγωγών και η καταγραφή της βιωματικής τους εμπειρίας 

(Ζαφειρόπουλος, 2005)·ως εκ τούτου, η ποιοτική μέθοδος ανάγεται ως η πλέον 

κατάλληλη για αυτό τον σκοπό καθώς, πρώτον, τα ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται με 

το «τι», το «πως» και το «γιατί», στις μη μετρήσιμες δηλαδή πλευρές της κοινωνικής 

πραγματικότητας (Ιωσηφίδης, 2008), και δεύτερον, σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο 

(2005) «επιτρέπει την ανάλυση και κατανόηση των αιτίων σε φαινόμενα αλλαγής 

καταστάσεων» (σ. 159). Τέτοιου είδους μέθοδοι στοχεύουν στην ανακάλυψη μέσα από 

διερευνητικές διαδικασίες και χρησιμοποιούν την επαγωγική διαδικασία κατά την οποία 

η γνώση αναδύεται κατά τη διάρκεια της έρευνας (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης (case study) σε μια ομάδα εκπαιδευτικών και σε 

ένα πρόγραμμα που σύμφωνα με τον Stake (1995) μπορούν να αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης αυτής της στρατηγικής. Η μελέτη περίπτωσης χαρακτηρίζεται ως στρατηγική 

έρευνας και όχι ως μέθοδος όπου χρησιμοποιούνται συνδυασμοί μεθόδων 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Μολονότι ο ερευνητής της μελέτης περίπτωσης παρατηρεί, 

συμμετοχικά ή μη, άτομα ή δραστηριότητες στο φυσικό τους περιβάλλον (Cohen, & 

Manion, 1997), στη συγκεκριμένη μελέτη, η παρατήρηση της ομάδας των 
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συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 

Τεχνολογίας.  

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως συλλογική μελέτη περίπτωσης (collective case study) 

(Stake, 1995) που αφορά στη μελέτη των απόψεων 11 εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσει 

η ερευνήτρια καλύτερη κατανόηση του θέματος, στην επίδραση, δηλαδή, που έχει η εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση στην αλλαγή γνώσεων και στάσεων των νηπιαγωγών. Η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος που απαιτεί η συλλογική μελέτη περίπτωσης 

(Stake, 1995) αφορά στο γεγονός ότι πρόκειται για εν ενεργεία νηπιαγωγούς που 

επιμορφώνονται διαρκώς στα πλαίσια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και έχουν 

πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Η μελέτη περίπτωσης σύμφωνα 

με τον Μαγγόπουλο (2014) μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης 

όσο και στην αξιολόγηση προγραμμάτων. 

Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η προσωπική συνέντευξη ή αλλιώς «ποιοτική 

συνέντευξη» (Mason, 2011) καθώς εμπεριέχει τη δυναμική της συζήτησης που δίνει τη 

δυνατότητα να εξερευνηθούν οι αιτίες και οι λόγοι των αντίστοιχων στάσεων και 

συμπεριφορών των ερωτώμενων (Ζαφειρόπουλος, 2005· Ιωσηφίδης, 2008). Βεβαίως, η 

συνέντευξη από τη φύση της είναι πιο επιρρεπής στην υποκειμενικότητα και στη 

μεροληψία και των δύο πλευρών, του ερωτώμενου και του ερευνητή (Cohen & Manion, 

1997·Παρασκεύπουλος, 1993), αλλά σε μια ποιοτική προσέγγιση η υποκειμενικότητα 

λαμβάνεται ως δεδομένη και δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο (Ίσαρη και Πουρκός, 

2015). 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη λόγω της ευελιξίας της 

(Ιωσηφίδης, 2008· Cohen & Manion, 1997), η οποία χρησιμοποιήθηκε 2 φορές, πριν και 

μετά την επιμόρφωση, με διαφορετικά ερωτήματα και περιλάμβανε ερωτήσεις που 

αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων,  και 

ανοιχτές ερωτήσεις ώστε να δίνεται η ελευθερία στον ερωτώμενο να αναπτύξει τις ιδέες 

του. Επίσης, περιείχε περιγραφικές και αρκετές ερωτήσεις γνώμης (Ιωσηφίδης, 2008) και 

επιπροσθέτως, ερωτήσεις που δεν υπήρχαν αρχικά στους οδηγούς, αλλά 

χρησιμοποιήθηκαν από την ερευνήτρια για συγκεκριμενοποίηση και διευκρίνηση των 

απαντήσεων των ερωτώμενων, ώστε να προχωρήσει σε μία ερμηνεία των στάσεων και 

απόψεων τους στη διάρκεια της συνέντευξης για επιβεβαίωση ή διάψευση τους πριν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία (Ιωσηφίδης, 2008) όπως προσιδιάζει σε μια ημιδομημένη 

συνέντευξη (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  
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Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με την συναίνεση των νηπιαγωγών και εν συνεχεία, 

απομαγνητοφωνήθηκαν και μετατράπηκαν σε έντυπο υλικό με τη βοήθεια του 

επεξεργαστή κειμένου Word, για να μπορέσει να γίνει η κωδικοποίηση και επεξεργασία 

τους. 

Σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις, ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να συμπληρώσουν ένα 

φύλλο παρατήρησης κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που πραγματοποίησαν στο 

εργασιακό τους περιβάλλον αναφορικά με το αντικείμενο μελέτης, το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, ώστε να υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές για τη 

διασταύρωση και την εγκυρότητα του παραγόμενου υλικού της έρευνας (Παράρτημα Α. 

3). Σε αυτό, βοηθητικό ρόλο έπαιξε, για την επικαιροποίηση των δεδομένων της δεύτερης 

συνέντευξης, μία ανεπίσημη, φιλική συνομιλία ανάμεσα στην ερευνήτρια και στις 

συμμετέχουσες νηπιαγωγούς εντός Θεσσαλονίκης, που έλαβε χώρα στους χώρους 

εργασίας των δεύτερων όταν η ερευνήτρια παραλάμβανε τα προγραμματιζόμενα 

παιχνίδια. 

 

2.5.1 Οδηγός συνεντεύξεων 

 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, σ. 119) «ο οδηγός περιλαμβάνει μια σειρά από 

θεματικές περιοχές που θα πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης». 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, σχεδιάστηκαν 2 οδηγοί συνέντευξης με συγκεκριμένες 

ερωτήσεις ανάλογες των ερευνητικών στόχων και χρησιμοποιήθηκαν στις πρόσωπο με 

πρόσωπο συνεντεύξεις πριν και μετά την επιμόρφωση.  

 

2.5.1.1 Πρώτος οδηγός συνέντευξης 

 

Ο πρώτος οδηγός συνέντευξης, που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη συνέντευξη και 

πραγματοποιήθηκε πριν την επιμόρφωση, συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να η 

ερευνήτρια να μπορέσει να αντλήσει πληροφορίες που θα τη βοηθούσαν τόσο στην 

ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των εν ενεργεία νηπιαγωγών στην ΕΡ και στα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια όσο και στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού της 

επιμόρφωσης με βάση της αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Έτσι, χωρίστηκε σε 5 θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία 

και το επίπεδο σπουδών των ερωτώμενων, η δεύτερη αφορούσε γενικές ερωτήσεις για τη 

χρήση των ΤΠΕ για την διερεύνηση των προσωπικών, επαγγελματικών και 
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παιδαγωγικών τρόπων αξιοποίησης τους, η τρίτη τις πρότερες γνώσεις τους στην ΕΡ και 

στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια, η τέταρτη τις γνώσεις τους σχετικά με το ΝΠΣ του 

Νηπιαγωγείου και της Μαθησιακής του Περιοχής «ΤΠΕ» και η τελευταία ενότητα 

σχετιζόταν με τις γνώσεις και εμπειρίες τους σχετικά με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

(Παράρτημα Α. 1)  

Ο σχεδιασμός περιλάμβανε και τη διεξαγωγή δύο πιλοτικών συνεντεύξεων για τον 

εντοπισμό παραλήψεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων, ωστόσο, επειδή δεν 

παρατηρήθηκε καμία δυσκολία και παρερμηνεία, συμπεριλήφθηκαν στο κύριο δείγμα 

της έρευνας. 

 

2.5.1.2. Δεύτερος οδηγός συνέντευξης 

 

Ο δεύτερος οδηγός συνέντευξης συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να χωρίζεται μόνο σε 

δύο θεματικές ενότητες καθώς στόχος ήταν να διερευνηθούν οι αλλαγές των γνώσεων, 

στάσεων και αντιλήψεων των συμμετεχόντων νηπιαγωγών μετά την ολοκλήρωση της εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης.  

Η πρώτη θεματική ενότητα αφορούσε σε ερωτήσεις σχετικές με την αποτελεσματικότητα 

της επιμόρφωσης και την αξιολόγηση της διαδικασίας και του υλικού ενώ η δεύτερη 

αφορούσε στην αξιολόγηση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-bot και στην 

αλλαγή των γνώσεων και στάσεων τους απέναντι στη χρήση και ενσωμάτωση του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στις αντίστοιχες μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ 

σε αυτήν, μετά και από την χρήση του από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς (Παράρτημα Α. 2). 

Ομοίως με τον πρώτο οδηγό, διενεργήθηκαν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις αλλά και πάλι 

συμπεριλήφθηκαν αυτούσιες καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία παρερμηνεία. 

Με βάση τα παραπάνω, οι ερωτήσεις και των δύο συνεντεύξεων σε αντιστοιχία με τα 

ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Πίνακας 2.5.1 Αντιστοιχία Ερευνητικών Ερωτημάτων-Ερωτήσεων-Συνεντεύξεων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

1. Τι εμπειρίες έχουν οι νηπιαγω-

γοί από εξ απόστάσεως προγράμ-

ματα επιμόρφωσης και πόσο 

θεωρούν ότι η επιμόρφωση 

συμβάλλει στην επαγγελματική 

τους ανάπτυξη; 

-Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο 

εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

επιμόρφωσης και εάν ναι, σε 

ποιο και από ποιον φορέα; 
 

-Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας 

ώθησαν να το επιλέξετε συγκρι-

1η  
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τικά με κάποιο άλλο που γινό-

ταν διά ζώσης; 
 

-Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση 

και η ΔΒΜ είναι σημαντική για 

την εργασία σας; Σε ποιους 

τομείς; 

2α. Τι είδους μεθόδους ενσωμά-

τωσης των ΤΠΕ χρησιμοποιούν 

οι νηπιαγωγοί που έχουν 

πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο 

Επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική 

τους διαδικασία;  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2β. Ποιες είναι οι γνώσεις και 

στάσεις τους αναφορικά με την 

ΕΡ, το προγραμματιζόμενο παι-

χνίδι Bee-bot και το ΝΠΣ του 

Νηπιαγωγείου; 

 

 

-Εφαρμόζετε τις γνώσεις που 

αποκτήσατε (από το Β΄ επίπε-

δο) στην εκπαιδευτική σας δια-

δικασία και με ποιον τρόπο; 
 

-Τι μεθόδους διδασκαλίας θα 

λέγατε ότι χρησιμοποιείτε στην 

εκπαιδευτική σας διαδικασία 

(σε σχέση με τις ΤΠΕ); 

 

 
 

 

-Γνωρίζετε τι είναι η ΕΡ και 

πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Εάν ναι, πως αποκτήσατε αυτές 

τις γνώσεις; 
 

-Γνωρίζετε τα προγραμματιζό-

μενα παιχνίδια και πιο συγκε-

κριμένα το Bee-bot; Εάν ναι, 

από που; 
 

-Τι πιστεύετε ότι μπορεί να 

κάνει ένα προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι; 
 

-Θεωρείτε ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία και εάν ναι, σε 

ποια γνωστικά αντικείμενα; 

 

-Γνωρίζετε το ΝΠΣ (2011) που 

έχει πιλοτική εφαρμογή; Εάν 

ναι, το εφαρμόζετε και σε ποιο 

βαθμό; 
 

-Ποιες είναι οι προσδοκίες σας 

από το επικείμενο εξ αποστά-

σεως πρόγραμμα επιμόρφωσης 

για τη χρήση και εφαρμογή 

προγραμματιζόμενων παιχνι-

διών στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία; 

1η  

3.Ποια είναι η άποψη τους 

σχετικά με την εμπειρία συμμε-

τοχής στο συγκεκριμένο πρό-

γραμμα επιμόρφωσης  και εάν 

-Πόσο ικανοποιητική θα 

χαρακτηρίζατε την επιμόρφω-

ση στην οποία συμμετείχατε; 

2η  
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πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη 

επιμόρφωσης των νηπιαγωγών 

στην ΕΡ και στα προγραμμα-

τιζόμενα παιχνίδια;  

Σας φάνηκε χρήσιμη και σε 

ποιους τομείς; 
 

-Ανταποκρίθηκε στις προσδο-

κίες σας; 
 

-Θα θέλατε να είχατε πιο 

ενεργητική συμμετοχή στη δια-

δικασία της επιμόρφωσης σας 

σύμφωνα με τις αρχές εκπαί-

δευσης ενηλίκων; Θεωρείτε ότι 

κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην 

καλύτερη κατανόηση του 

θέματος; 
 

-Πως θα χαρακτηρίζατε το υλι-

κό της επιμόρφωσης; 
 

-Αντιμετωπίσατε κάποια δυ-

σκολία στη χρήση της πλατ-

φόρμας; Τι σας άρεσε σε αυτή; 

Θεωρείτε ότι η πιστοποίηση Β΄ 

Επιπέδου που έχετε, βοήθησε 

στην ενασχόληση σας με την 

πλατφόρμα; 
 

-Είστε ικανοποιημένοι από τον 

ασύγχρονο τρόπο επιμόρφω-

σης σε σχέση με τον παραδοσι-

ακό και σε ποιους τομείς; 
 

-Ποιος θεωρείτε ότι θα ήταν ο 

καταλληλότερος τρόπος επι-

μόρφωσης των νηπιαγωγών 

στην ΕΡ και ιδιαίτερα στα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια; 

 

-Πιστεύετε ότι είναι αναγκαία 

μια τέτοιου είδους επιμόρφωση 

και γιατί; 

4α. Υπάρχουν αλλαγές στις αρχι-

κές γνώσεις και στάσεις μετά από 

τη συμμετοχή τους στο εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρ-

φωσης και κατά πόσο νιώθουν 

ικανές και έτοιμες να χρησιμο-

ποιήσουν το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι Bee-bot μετά τη βιωμα-

τική τους εμπειρία; 

 

 

 

 

 

 

-Μπορέσατε να κατανοήσετε τι 

είναι η ΕΡ και το προγραμμα-

τιζόμενο παιχνίδι Bee-bot; 
 

-Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας 

από το προγραμματιζόμενο παι-

χνίδι Bee-bot; 
 

-Θεωρείτε ότι η εμπειρία που 

είχατε με το προγραμματιζό-

μενο παιχνίδι συνέβαλε στην 

απόκτηση αυτοπεποίθησης α-

ναφορικά με την ετοιμότητα 

και ικανότητα χρήσης και εν-

σωμάτωσης του Bee-bot στην 

εκπαιδευτική σας διαδικασία; 
 

2η  
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4β. Η χρήση του προγραμματι-

ζόμενου παιχνιδιού επιφέρει 

αλλαγές στις μεθόδους ενσωμά-

τωσης των ΤΠΕ που χρησιμο-

ποιούν οι νηπιαγωγοί στην 

εκπαιδευτική τους διαδικασία; 

 

-Αυτή η εμπειρία της επιτυχη-

μένης εφαρμογής του νέου με-

σου είχε επίδραση στην αλλαγή 

των στάσεων και αντιλήψεων 

σας σε σχέση με την χρήση και 

αξία των προγραμματιζόμενων 

παιχνιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; 
 

-Προτίθεστε να χρησιμοποιή-

σετε το ΝΠΣ και ειδικότερα τη 

μαθησιακή περιοχή ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική σας διαδικασία; 
 

-Έχετε σκοπό να ενσωματώσε-

τε τα προγραμματιζόμενα παι-

χνίδια στην εκπαιδευτική σας 

διαδικασία και με ποιον τρόπο; 

 

 

 

 
-Θεωρείτε ότι η χρήση των 

προγραμματιζόμενων παιχνι-

διών στην εκπαιδευτική σας 

διαδικασία θα σας βοηθήσει να 

αλλάξετε παιδαγωγικές μεθό-

δους σε σχέση με την ένταξη 

των ΤΠΕ στην προσχολική 

εκπαίδευση; 

 

5. Η χρήση του προγραμματιζό-

μενου παιχνιδιού συμβάλλει στη 

γνωστική και κοινωνική ανάπτυ-

ξη των παιδιών; 

 

-Ποιες δεξιότητες, ικανότητες, 

γνώσεις πιστεύετε ότι καλλιερ-

γούνται με τη χρήση του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

-Σε ποια Γνωστικά Αντικείμενα 

πιστεύετε ότι μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί; 

-Θεωρείτε ότι μπόρεσαν τα 

παιδιά να κατανοήσουν ευκο-

λότερα χωρικές έννοιες και 

σχέσεις χρησιμοποιώντας το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι; 

Υπήρξε βελτίωση μάθησης; 

 
 

-Πως αξιολογείτε την εκπαιδευ-

τική αξία των προγραμματιζό-

μενων παιχνιδιών; 

 

2η  
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2.6 Δειγματοληψία  

 

Η επιλογή του δείγματος έχει άμεση σχέση τόσο με την ποιότητα των δεδομένων όσο και 

με τα συμπεράσματα που αναδύονται από την έρευνα (Ίσαρη και Πουρκός, 2015). 

Σύμφωνα με τη Mason (2011) πρόκειται για μία διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον 

εντοπισμό, την επιλογή και την απόκτηση πρόσβασης στις μονάδες εκείνες που 

σχετίζονται με τη μελέτη μας και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των 

δεδομένων της έρευνας, ανεξαρτήτου μεθόδου. 

Εκ πρώτης, επιλέχθηκαν άτομα τα οποία πληρούσαν κριτήρια της έρευνας που αφορούν 

στους γενικότερους και ειδικούς ερευνητικούς στόχους ώστε να δοθούν απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα. Πρόκειται επομένως, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) για 

σκόπιμη δειγματοληψία (purposing sampling) που έχει χαρακτηριστικά δειγματοληψίας 

κριτηρίου (criterion sampling) (Patton, 2002, αναφέρεται στους Ίσαρη και Πουρκό, 

2015) αφού ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ερωτώμενων ήταν η πιστοποίηση Β΄ 

Επιπέδου στις ΤΠΕ.. Στην ουσία όμως, πρόκειται για δειγματοληψία ευκολίας 

(convenience sampling) (Patton, 2002, αναφέρεται στους Ίσαρη και Πουρκό, 2015) 

καθώς οι συμμετέχουσες ανήκαν στον ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό κύκλο της 

ερευνήτριας.  

Καθώς δεν υπάρχει κάποιος κανόνας όσον αφορά στο μέγεθος των μονάδων που πρέπει 

να συμπεριληφθεί στο δείγμα της ποιοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008·Mason, 2011), ο 

αριθμός των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης έρευνας υπολογιζόταν στα 15 άτομα. 

Θετική απάντηση και συναίνεση λήφθηκε από 12 αλλά λόγω μίας αποχώρησης, το δείγμα 

κατέληξε σε 11 άτομα. 

 

2.6.1 Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 εν ενεργεία νηπιαγωγοί, γυναίκες, που είχαν 

ολοκληρώσει και πιστοποιηθεί επιτυχώς στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη 

(Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.). Η απόφαση για το συγκεκριμένο δείγμα βασίστηκε 

σε αποτελέσματα ερευνών τα οποία υποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη μορφή 

επιμόρφωσης απαιτεί άτομα με αυτοπεποίθηση στη χρήση των ΤΠΕ και με ένα επίπεδο 

ψηφιακού γραμματισμού (Μπίκος, 2014). Επίσης, από τη πεποίθηση ότι νηπιαγωγοί που 

είναι επιμορφωμένοι στις ΤΠΕ, τις εντάσσουν, τις χρησιμοποιούν και τις αξιοποιούν με 
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παιδαγωγικό τρόπο στην προσχολική εκπαίδευση πιο αποτελεσματικά (Νικολοπούλου, 

2009). 

 

2.7 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Στις αρχές Οκτωβρίου η ερευνήτρια έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

20 συναδέλφους (17 από τη Θεσσαλονίκη και 3 από πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης).  

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα αναλυόταν ο τίτλος της εργασίας, οι στόχοι, ο τρόπος με τον 

οποίον θα γινόταν η επιμόρφωση, το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και οι υποχρεώσεις 

των συμμετεχόντων. Γινόταν επίσης σαφές ότι η συμμετοχή στην έρευνα θα ήταν 

ανώνυμη και τα στοιχεία που θα συλλέγονταν από τις συνεντεύξεις θα αποσκοπούσαν 

μονάχα στην εξυπηρέτηση των αναγκών της έρευνας.  

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο ακόλουθος: 1. Πραγματοποίηση πρώτης συνέντευξης από 

τις 17 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. 2. Άνοιγμα της πλατφόρμας και μελέτη του εκπαιδευτικού 

υλικού από την 1η Δεκεμβρίου έως την 7η Ιανουαρίου. 3. Παράδοση και παραλαβή του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-bot στις συμμετέχουσες και γνωριμία, εξοικείωση 

και εφαρμογή συγκεκριμένης δραστηριότητας που είχε αποθηκευτεί στο εκπαιδευτικό 

υλικό. 4. Πραγματοποίηση δεύτερης συνέντευξης από τα μέσα έως τα τέλη Φεβρουαρίου. 

Η ερευνήτρια ενημέρωσε τις υποψήφιες συμμετέχουσες ότι θα επιθυμούσε το δείγμα να 

έχει προσωπικό ενδιαφέρον για την ΕΡ και τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια, επιθυμία 

για επέκταση γνώσεων και γνωριμία καινούριων, καινοτόμων μέσων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαθέσιμο χρόνο. 

Οι νηπιαγωγοί που απάντησαν στο μήνυμα ήταν 9 άτομα από Θεσσαλονίκη, 1 από 

Πρέβεζα, 1 από Ιωάννινα και 1 από την Αθήνα, σύνολο 12. 

Το χρονοδιάγραμμα ορίστηκε κατά αυτό τον τρόπο λόγω των συνθηκών που επικρατούν 

στο νηπιαγωγείο εξαιτίας των υποχρεώσεων που έχουν οι νηπιαγωγοί από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς (προσαρμογή) μέχρι την 17η Νοεμβρίου. Η ερευνήτρια θεώρησε πως 

καλύτερη περίοδος επιμόρφωσης θα ήταν από 1η μέχρι 31η Δεκεμβρίου που θα 

συμπεριελάμβανε και τις διακοπές των Χριστουγέννων για να μπορούν οι συμμετέχουσες 

να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό. Με την έναρξη της χρονιάς, θα γίνονταν η 

παράδοση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού και σταδιακά οι συνάδελφοι θα 

εφάρμοζαν τις αποκτημένες γνώσεις τους στην πράξη καθώς και τη δραστηριότητα που 

είχε σχεδιαστεί για αυτούς. Ο λόγος που επιλέχθηκε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα 
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ήταν για να υπάρχει κοινό πλαίσιο αναφοράς και να αξιολογηθούν συγκεκριμένοι 

γνωστικοί στόχοι. Έπρεπε να ληφθεί υπόψη τόσο η διάρκεια παραμονής του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στο κάθε νηπιαγωγείο (3 ημέρες) ώστε να εξοικειωθούν 

πρώτα οι επιμορφούμενες και εν συνεχεία τα παιδιά για να μπορούν οι πρώτες να έχουν 

μια ολοκληρωμένη εικόνα για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Επίσης, έπρεπε να ληφθεί 

υπόψη και η αποστολή και παραλαβή του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού σε πόλεις 

εκτός Θεσσαλονίκης. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν, η πρώτη συνέντευξη, έλαβε χώρα από τις 12 έως τις 

30 Νοεμβρίου. Άλλες έγιναν διά ζώσης σε τόπο και σε χρόνο που βόλευε την κάθε 

επιμορφούμενη και άλλες μέσω skype (σύγχρονη επικοινωνία). Πριν από την πρώτη 

συνέντευξη, εγγυόταν για ακόμη μία φορά η εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους κατά 

τη διάρκεια και με το πέρας της έρευνας και παράλληλα, οριζόταν η διάρκεια της σε δέκα 

με δεκαπέντε λεπτά. Σε μερικές περιπτώσεις υπήρχαν δυσκολίες στη σύνδεση με 

αποτέλεσμα να χρειαστεί να επαναληφθεί η συνέντευξη. Όταν έγιναν οι διά ζώσεις 

συναντήσεις, η ερευνήτρια παρείχε σε κάθε μία επιμορφούμενη ένα χαρτί με τη 

διεύθυνση της πλατφόρμας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ενώ τα υπόλοιπα 

εστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προκειμένου για την ανωνυμία της έρευνας, 

επιλέχθηκαν τα ονόματα Student 1, Student 2, Student 3. 

Αφού ολοκληρώθηκαν οι πρώτες 12 συνεντεύξεις, η ερευνήτρια έστειλε ένα ακόμη 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου υπενθύμιζε τη διεύθυνση της πλατφόρμας και 

έδινε αναλυτικά βήματα σύνδεσης με αντίστοιχες φωτογραφίες. Από τη 1η Δεκεμβρίου 

μέχρι και την 7η Ιανουαρίου παρακολουθούσε τους χρήστες της πλατφόρμας και 

αντιλαμβανόταν ποιες επιμορφούμενες μελετούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και πότε. 

Παράλληλα, έστελνε μηνύματα είτε μέσω πλατφόρμας είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για ενθάρρυνση, παρότρυνση και παροχή βοήθειας σε όποια χρειαζόταν. 

Εκτός από αυτούς του δύο τρόπους, υπήρχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τις 

συμμετέχουσες.  

Με την έναρξη του νέου έτους, η ερευνήτρια έστειλε ξανά μήνυμα όπου ζητούσε να 

ενσωματώσουν τη δραστηριότητα με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι στο πρόγραμμα 

τους και όποτε ένιωθαν έτοιμες να την ενημέρωναν με όποιον τρόπο ήθελαν προκειμένου 

για την παραλαβή του. Η παράδοση άρχισε να γίνεται από τις 22 Ιανουαρίου (λόγω 

καιρικών φαινομένων έκλεισαν τα σχολεία για μία επιπλέον εβδομάδα) και 

ολοκληρώθηκε τέλη Φεβρουαρίου. Στις κατ΄ιδιάν συναντήσεις η ερευνήτρια απαντούσε 

σε ερωτήσεις σχετικές με τη λειτουργία της μέλισσας, τα σημεία που θα έπρεπε να 
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προσέξουν και το σχεδιασμό της δραστηριότητας. Η παράδοση έγινε σε 11 από τις 12 

συμμετέχουσες, καθώς η μία βρισκόταν σε άδεια. Σε όλο αυτό το διάστημα ερευνήτρια 

και συμμετέχουσες ήταν σε επικοινωνία είτε για λύση αποριών είτε για αυθόρμητη 

αποστολή σχολίων, θετικών εντυπώσεων και φωτογραφιών μέσω mail και μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης από πλευράς των επιμορφούμενων. Στις συναντήσεις για την 

παραλαβή της μέλισσας γινόταν συζήτηση σχετικά με τις εντυπώσεις και τις αντιδράσεις 

των παιδιών κατά τη διάρκεια γνωριμίας και επαφής με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 

καθώς και για τις εντυπώσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Αυτές οι συζητήσεις 

βοήθησαν αργότερα στην επικαιροποίηση των ευρημάτων από το υλικό της δεύτερης 

συνέντευξης. 

Με την παράδοση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο 

συνεντεύξεις ενώ για τις υπόλοιπες η κάθε επιμορφούμενη έστελνε προσωπικό μήνυμα 

στην ερευνήτρια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο της δεύτερης συνέντευξης. Σε αυτή 

τη φάση, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες συνεντεύξεις με σύγχρονο εξ αποστάσεως 

τρόπο (μέσω skype) και για τις συμμετέχουσες που ήταν από τη Θεσσαλονίκη λόγω 

αδυναμίας συνάντησης διά ζώσης. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την πρώτη 

συνέντευξη που σχετίζεται με την ηθική και τη δεοντολογία. Τα φύλλα παρατήρησης 

εστάλησαν σε δεύτερο χρόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, δυστυχώς όμως όχι από όλες τις 

συμμετέχουσες (8 από τα 11). 

 

2.8 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 

Ο χαρακτήρας των εννοιών της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας σε μία ποιοτική έρευνα 

διαφέρει, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) από αυτόν που δίδεται στις ποσοτικές 

έρευνας. Έτσι, «η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας (validity) αναφέρεται στο βαθμό 

αντιστοίχισης των ερευνητικών σκοπών, υποθέσεων και ερωτημάτων με τα 

αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας» (σ. 269). 

Για να ενισχυθεί η εγκυρότητα της συγκεκριμένης έρευνας, η ερευνήτρια ακολούθησε 

την πρακτική της «επικύρωσης από τους συμμετέχοντες» (Ιωσηφίδης, 2008) κατά την 

οποία γίνεται επιβεβαίωση των συμπερασμάτων και των ερμηνειών της ερευνητικής 

διαδικασίας από τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν. Έτσι, για την πληρέστερη 

κατανόηση και για την ερμηνεία των στάσεων και απόψεων τους στη διάρκεια της 

συνέντευξης, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε ερωτήσεις, που δεν υπήρχαν αρχικά στους 

οδηγούς, για συγκεκριμενοποίηση και διευκρίνηση των απαντήσεων των ερωτώμενων, 



52 
 

ώστε να προχωρήσει σε μία επιβεβαίωση ή διάψευση τους πριν ολοκληρωθεί η 

διαδικασία (Ιωσηφίδης, 2008). Επίσης, παρείχε τη δυνατότητα σε όποια συμμετέχουσα 

επιθυμούσε να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας μέσω αποστολής τους με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Η αξιοπιστία στην ποιοτική κοινωνική έρευνα σχετίζεται με το βαθμό συνέπειας της 

διαδικασίας της έρευνας και με το εύρος της αξίας και της σημασίας που έχουν τα 

αποτελέσματα της (Peräkylä, 1997, αναφέρεται στον Ιωσηφίδη, 2008) και την ακρίβεια 

των ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούν οι ερευνητές (Mason, 2011). 

Επιπροσθέτως, έγινε προσπάθεια όσο το δυνατόν αντικειμενικότερης ερμηνείας των 

δεδομένων της έρευνας με χρήση διαφορετικών τεχνικών, που συνίστανται στην 

ημιδομημένη συνέντευξη, στο φύλλο παρατήρησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχουσες 

κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή της νέα γνώσης στην πράξη και με την ανεπίσημη 

φιλική συνομιλία που είχε η ερευνήτρια με αυτές στους χώρους εργασίας τους όταν 

παραδιδόταν ο εξοπλισμός. 

Τέλος, έγινε προσπάθεια για έναν λεπτομερή και πλήρη σχεδιασμό της διαδικασίας και 

της συσχέτισης των αποτελεσμάτων με ευρήματα άλλων ερευνών, με «ήδη υφιστάμενα 

στοιχεία, που με τη σειρά τους να διαφωτίσουν τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας» 

(Ζαφειρόπουλος, 2005, σ. 159). 

 

2.8.1 Ηθική και δεοντολογία 

 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) τα θέματα που άπτονται της ηθικής και δεοντολογίας 

στην ποιοτική κοινωνική έρευνα αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ερευνητής για την 

επίτευξη των στόχων του. Στην παρούσα έρευνα, εγγυήθηκε η εμπιστευτικότητα των 

συμμετεχόντων και στο αρχικό μήνυμα επικοινωνίας και στις πρόσωπο με πρόσωπο 

συνεντεύξεις καθώς και η ανωνυμία αυτών, που επιβεβαιώνεται με τη χρήση 

ψευδωνύμων, ονομάτων Student 1, Student 2 κ.ο.κ στην πλατφόρμα. Επιπλέον, έγινε 

σαφές ότι τα στοιχεία τους και η ανωνυμία τους θα διασφαλιστούν όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια της έρευνας αλλά και με το πέρας αυτής, στην ανάλυση, στη δημοσίευση και 

στη γενικότερη αξιοποίηση των ευρημάτων (Traianou, 2014, αναφέρεται στους Ίσαρη & 

Πουρκό, 2015).Επίσης, υπήρξε εντιμότητα απέναντι στους συμμετέχοντες και αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, προστασία αυτών από τυχόν κινδύνους για αυτό και οι ερωτήσεις δεν είχαν 

κανενός είδους συναισθηματικής φόρτισης και υπήρχε η δυνατότητα από μέρους των 
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ερωτώμενων να διακόψουν τη συνέντευξη ανά πάσα στιγμή εάν ένιωθαν άγχος ή 

αμηχανία. 

Η πληροφορημένη συναίνεση που είναι, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) το 

σημαντικότερο στοιχείο της δεοντολογίας στην ερευνητική διαδικασία, 

πραγματοποιήθηκε με την αποστολή του αρχικού μηνύματος που πληροφορούσε τις 

συμμετέχουσες για όλα τα δεδομένα της έρευνας. Τέλος, η πρόσβαση στα αποτελέσματα 

ήταν διαθέσιμη, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Για την πλήρωση της δεοντολογίας που διέπει τις συνεντεύξεις, οι συναντήσεις έγιναν με 

τη συγκατάθεση των ερωτώμενων στους χώρους και στις ώρες που εκείνους διευκόλυνε 

ενώ παράλληλα γινόταν ενημέρωση για τη διάρκεια της συνέντευξης 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008) η οποία και στις 2 περιπτώσεις κυμαινόταν από 10 

έως 15 λεπτά. 

 

2.9 Υλοποίηση της έρευνας 

 

2.9.1 Μέθοδος υλοποίησης της έρευνας 

 

Για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αξιοποιήθηκε η 

διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle που σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και αναπτύχθηκε 

κατάλληλα από την ερευνήτρια για το σκοπό αυτό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://partheni.byethost5.com/moodle/ Για το σχεδιασμό της επιμόρφωσης λήφθηκαν 

υπόψη οι αρχές μάθησης των ενηλίκων ώστε οι εκπαιδευτικοί να βρούνε προσωπικό 

ενδιαφέρον και να νιώθουν ότι αναπτύσσονται επαγγελματικά. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη 

οι πρότερες γνώσεις τους για την ΕΡ, τα κίνητρα και οι προσδοκίες τους από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης όπως αυτά διατυπώθηκαν στην πρώτη 

συνέντευξη καθώς και η επιθυμία τους για όσο το δυνατό λιγότερες απαιτήσεις από 

μέρους τους όσον αφορά στη διάδραση με το εκπαιδευτικό υλικό. Οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη θεματολογία της επιμόρφωσης όπως επίσης και τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους (σπουδές, επιμόρφωση, κ. α.) που διερευνήθηκαν στην πρώτη 

συνέντευξη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος, καθώς σύμφωνα 

με τον Κόκκο (2006) αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να προσδιοριστούν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες τους και για να είναι αποτελεσματική η οργάνωση και εφαρμογή 

του ίδιου του προγράμματος. 

http://partheni.byethost5.com/moodle/
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Έγινε εκμετάλλευση της δυνατότητας που παρέχει η πλατφόρμα να εμφανίζει μόνο όσα 

θέλει ο διαχειριστής χωρίς να δημιουργεί άγχος στους εκπαιδευόμενους με πληθώρα 

χαρακτηριστικών αφού σύμφωνα και με τον Robb (2004) το καλύτερο στοιχείο της 

πλατφόρμας είναι ότι μπορεί να εμφανίσει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο διαχειριστής. 

 

2.9.1.1 Εξεύρεση εξοπλισμού 

 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της νέας γνώσης μετά το πέρας 

της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αφορούσε μόνο στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-

bot. Τέσσερα Bee-bot και μία βάση φόρτισης χορηγήθηκαν από το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, και συγκεκριμένα από το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

ενώ ένα επιπλέον ήταν της ερευνήτριας το οποίο αποστελλόταν ταχυδρομικώς στις 

συμμετέχουσες εκτός του νομού της Θεσσαλονίκης.  

 

2.9.2 Το εκπαιδευτικό υλικό  

 

Είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι μιας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εξαρτώνται πολύ 

από το εκπαιδευτικό υλικό καθώς δεν υπάρχει ένα εκπαιδευτής να τους το διδάξει 

τμηματικά. Άρα, πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν οι 

εκπαιδευόμενοι να μάθουν από αυτό αποτελεσματικά με τη λιγότερη δυνατή παροχή 

βοήθειας από τον εκπαιδευτή (Ματραλής, 1998β). 

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σχετίζεται άμεσα από τον σχεδιασμό και την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001) η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται σε τρεις άξονες: στον εκπαιδευτή, στον 

εκπαιδευόμενο και στο εκπαιδευτικό υλικό σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή διά 

ζώσης μάθηση όπου η σχέση είναι δυαδική και συντελείται ανάμεσα στον εκπαιδευτή 

και στον εκπαιδευόμενο. Έτσι, το εκπαιδευτικό υλικό καταδεικνύεται ως πολύ σημαντικό 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει μέσα από αυτό και ο 

ρόλος του εκπαιδευτή είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. 

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του υλικού ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

• Καθορισμός του γενικού σκοπού 

• Καθορισμός των διδακτικών στόχων 

• Καθορισμός των περιεχομένων 
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• Επιλογή των μορφών του υλικού 

Υιοθετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού στην Εκπαίδευση 

από Απόσταση σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει: 

• Δυνατότητα να μπορούν οι νηπιαγωγοί να επιλέγουν τον τρόπο και τον 

 ρυθμό τον οποίο επιθυμούσαν καθώς και το χρόνο μελέτης του.  

• Περιγραφή σαφώς διατυπωμένων σκοπών, στόχων και προσδοκώμενων 

 αποτελεσμάτων σε κάθε ενότητα. Στην ύλη της πλατφόρμας, αναφέ-

 ρονται τόσο ο σκοπός όσο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που θα έχουν 

 οι επιμορφούμενες πετά το πέρας της μελέτης. Ο σκοπός, αποτελεί κατά τον 

 Ματραλή (1998α), έναν τρόπο πληροφόρησης σχετικά με το τι θα μάθει ο 

 σπουδαστής και ουσιαστικά ο εκπαιδευτής αναφέρει τις προθέσεις του. Η 

 ύπαρξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων συνιστούν μια συγκεκριμένη 

 περιγραφή των ικανοτήτων που θα είναι σε θέση να αποκτήσει ο σπουδαστής 

 μετά τη μελέτη της ύλης. Αναπληρώνει τις απορίες σχετικά με την ύλη, που θα 

 θέτονταν εάν η παρακολούθηση γινόταν διά ζώσης. Έτσι, ο επιμορφούμενος 

 γνωρίζει ακριβώς τι θα αποκομίσει μελετώντας την, γεγονός που ενισχύει το 

 ενδιαφέρον του για να συνεχίσει και να αξιολογήσει μόνος του την εξέλιξη του 

 (Ματραλής, 1998α). 

• Ενότητες και υποενότητες με επεξηγηματικούς τίτλους που επιτρέπουν την 

 επιλεκτική μελέτη του 

• Περιεχόμενο ελκυστικό και εύκολα προσπελάσιμο. Η ύλη της πλατ-

 φόρμας εμπεριείχε αρκετά βίντεο, ως μέσω διδασκαλίας, καθώς η κι-

 νούμενη εικόνα οπτικοποιεί αποτελεσματικά το διδακτικό υλικό, μετα-

 φέροντας έτσι, τις απαιτούμενες πληροφορίες και γνώσεις στους επι-

 μορφούμενους με ελκυστικό τρόπο. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στον 

 σπουδαστή να το παρακολουθήσει όσες φορές επιθυμεί, προκειμένου για την 

 εμπέδωση του (Λιοναράκης, 1998). Επίσης, έγινε εκμετάλλευση πολυμέσων 

 ώστε να παρουσιάζεται η πληροφορία με περισσότερο από έναν τρόπους 

 (Παναγιωτακόπουλος, 1998), οπτικό υλικό όπως προγράμματα παρουσιάσεων 

 (Καρούλης, 2007), διαδικτυακά εργαλεία, on line υπηρεσίες και εργαλεία Web 

 2.0 

• Μελέτες, παραδείγματα, δραστηριότητα για πρακτική εξάσκηση 
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• Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

2.9.3 Περιγραφή της πλατφόρμας και της επιμόρφωσης 

 

Η αρχική σελίδα περιλάμβανε το πλήρες όνομα του ιστοχώρου, ήτοι: «Το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot στην προσχολική εκπαίδευση». Η ερευνήτρια 

καλωσόριζε τις επιμορφούμενες στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση και μέσω ενός 

υπερσυνδέσμου μεταφέρονταν σε ένα voki (διαδικτυακό εργαλείο που προσφέρει τη 

δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών αναπαραστάσεων υποκειμένων (avatars) στο 

διαδίκτυο με δυνατότητα ομιλίας) που με τη μορφή μέλισσας τους καλωσόριζε με τη 

σειρά της στην πλατφόρμα. 

Οι επιμορφούμενες εισήγαγαν εν συνεχεία το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

που είχαν δημιουργηθεί για αυτές από την επιμορφώτρια και εισέρχονταν στην «αρχική 

τους σελίδα» όπου υπήρχε η επισκόπηση των 2 μαθημάτων, «Εισαγωγή στην 

Εκπαιδευτική Ρομποτική» και «Γνωριμία με το Bee-bot». Προκειμένου για την ανωνυμία 

της έρευνας δόθηκαν στις συμμετέχουσες τα ονόματα Student 1, Student 2, Student 3. 

Τα blog που ήταν ενεργοποιημένα στη σελίδα κάθε επιμορφούμενης ήταν από την 

αριστερή πλευρά «η πλοήγηση» ενώ από τη δεξιά «οι συνδεδεμένοι χρήστες» και το 

«ημερολόγιο». Το blog της «πλοήγησης» περιλάμβανε την «αρχική σελίδα ιστοτόπου», 

τις «σελίδες ιστοτόπου» και τα «μαθήματα». Οι εκπαιδευόμενες είχαν τη δυνατότητα 

αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας, κυρίως όμως με τη 

διαχειρίστρια για αντιμετώπιση προβλημάτων, αποριών, αποστολής σχολίων κ.α., λόγω 

της ανωνυμίας της έρευνας. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η εβδομαδιαία μορφή 

μαθήματος καθώς όλο το υλικό αναρτήθηκε και αποθηκεύτηκε εξ αρχής. Έτσι, «η αρχική 

σελίδα του ιστοτόπου» εμφάνιζε την κατηγορία με τον τίτλο «Το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι Bee-bot», δίνοντας πληροφορίες για τον σκοπό του μαθήματος και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα και εμφάνιζε μία μεγάλη εικόνα με πολλές μελισσούλες, 

ενώ τα διαθέσιμα μαθήματα ήτανε δύο, «Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική» και 

«Γνωριμία με το Bee-bot». 

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική» περιείχε μια μικρή περιγραφή και 

συνοδευόταν από μία εικόνα των Lego Mindstorms. Περιλάμβανε μία ψηφιακή 

παρουσίαση σε μορφή περιοδικού που δημιουργήθηκε με την on line υπηρεσία issuu από 

την ερευνήτρια (https://issuu.com/nipiondromena-.evangelia3/docs/). Ήταν σύντομο και 

παρουσίαζε βασικές εισαγωγικές έννοιες, το θεωρητικό της πλαίσιο, το 

https://issuu.com/nipiondromena-.evangelia3/docs/
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προγραμματιζόμενο ρομπότ και πως αυτό δημιουργείται, εικόνες με 

προγραμματιζόμενες συσκευές για μικρές και μεγαλύτερες ηλικίες, του βασικούς και 

τους παιδαγωγικούς στόχους, τα οφέλη από τη χρήση των ρομπότ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και ολοκληρωνόταν με την παράθεση της βιβλιογραφίας για περαιτέρω 

μελέτη. 

Όλα τα αρχεία, pdf, παρουσιάσεων, βίντεο εμφανίζονταν σε αναδυόμενο παράθυρο, για 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας κλεισίματος της πλατφόρμας από λάθος χειρισμό. 

Αντιστοίχως, το μάθημα «Γνωριμία με το Bee-bot», περιείχε μια σύντομη περιγραφή και 

μια εικόνα της μέλισσας. Χωριζόταν σε έξι ενότητες που εισήγαγαν σταδιακά τους 

επιμορφούμενους στη γνωριμία του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού και τελικά, στην 

κατανόηση της δραστηριότητας που θα έπρεπε να εφαρμόσουν. 

Η Πρώτη Ενότητα με τίτλο «Τα χαρακτηριστικά του Bee-bot» περιλάμβανε ένα αρχείο 

word της ερευνήτριας με μια σύντομη ιστορική αναδρομή και με τα χαρακτηριστικά της 

μέλισσας, και μία παρουσίαση στο πρόγραμμα issuu με τίτλο «Τι είναι το Bee-bot» που 

περιλάμβανε αναλυτική επεξήγηση του πως λειτουργεί, πως φορτίζεται και επιδείκνυε τα 

κουμπιά και τις λειτουργίες τους με αντίστοιχες εικόνες 

(https://issuu.com/nipiondromena.evangelia3/docs/) 

Η Δεύτερη Ενότητα με τίτλο «Έρευνες σχετικά με το Bee-bot (στα Ελληνικά)» 

περιλάμβανε ένα αρχείο word συνταγμένο από την ερευνήτρια με ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας όσον αφορά στη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην 

προσχολική εκπαίδευση και παράθεση πέντε ερευνών με μορφή pdf από αντίστοιχα 

συνέδρια. Η ενότητα ολοκληρωνόταν με παράθεση της βιβλιογραφίας από την οποία 

αντλήθηκαν οι πηγές. 

Η Τρίτη Ενότητα με τίτλο «Έρευνες σχετικά με το Bee-bot (στα Αγγλικά)» περιλάμβανε 

δύο αρχεία με μορφή pdf και ολοκληρωνόταν με την παράθεση της αντίστοιχης 

βιβλιογραφίας. 

Η Τέταρτη Ενότητα περιλάμβανε επιλεκτικά βίντεο από το youtube με δραστηριότητες 

με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι σε διαφορετικά Γνωστικά Αντικείμενα, σε μικρές 

ομάδες, σε διαδρομές και λαβυρίνθους ενώ κάθε φορά γινόταν μια μικρή περιγραφή της 

αντίστοιχης δραστηριότητας, ώστε να γνωρίζουν οι επιμορφούμενοι τι επρόκειτο να 

δουν. 

https://issuu.com/nipiondromena.evangelia3/docs/
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Η Πέμπτη Ενότητα με τίτλο «Ιδέες για δραστηριότητες σε διάφορα Γνωστικά 

Αντικείμενα» περιλάμβανε μια παρουσίαση που δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια με 

πρόγραμμα power point το οποίο αποθηκεύτηκε στο πρόγραμμα issuu 

(https://issuu.com/nipiondromena.evangelia3/docs) και παρουσίαζε ιδέες , εικόνες, 

συμβουλές και  πρακτικούς τρόπους ενσωμάτωσης και εφαρμογής του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, παρουσίαζε 

τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται το προγραμματιζόμενο παιχνίδι, τον 

γενικό σκοπό και στόχους της εκπαίδευσης που εκπληρώνονται αλλά και τους ειδικούς 

στόχους που αφορούν σε κάθε Γνωστικό Αντικείμενο καθώς και επεξηγηματικά βήματα 

για τη διαδικασία εφαρμογής των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, παρουσίαζε ιδέες για 

μεταμφίεση της μέλισσας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του θέματος που 

επεξεργάζεται κάθε φορά στην τάξη και τέλος, τρόπους για την εισαγωγή των παιδιών 

στην αλγοριθμική σκέψη και στη γραφή κώδικα με φύλλα δραστηριοτήτων.  

Η Έκτη και τελευταία Ενότητα περιλάμβανε περιγραφή της δραστηριότητας που θα 

εφάρμοζαν οι επιμορφούμενες στην τάξη. Επρόκειτο για μία δραστηριότητα 

«λαβυρίνθου» όπου οι μαθητές θα έπρεπε να καθοδηγήσουν τη μέλισσα να πάει από την 

αρχή στο τέλος της διαδρομής, πειραματιζόμενα έτσι, με χωρικές έννοιες και σχέσεις 

(κατεύθυνσης και προσανατολισμού). Επιλέχτηκε αυτού του είδους η δραστηριότητα 

αφού η εφαρμογή της δεν απαιτούσε τίποτε άλλο παρά μόνο υλικά με τα οποία είναι 

εξοπλισμένες οι τάξεις των νηπιαγωγείων.  

Αυτή η Ενότητα χωριζόταν σε τέσσερις υποενότητες. Στην πρώτη, δημιουργήθηκε από 

την ερευνήτρια ένα padlet , (δωρεάν εφαρμογή του Web 2.0 που δίνει τη δυνατότητα 

δημιουργίας ενός «πίνακα ανακοινώσεων» με εικόνες, βίντεο, κείμενο, υπερσυνδέσμους) 

(https://padlet.com/evagpar/bmnmcw1adsh8) όπου παρουσιαζόταν σε βίντεο η 

δραστηριότητα και σε μορφή σημειώσεων ο σκοπός και οι στόχοι της κύριας και των 

επιμέρους Γνωστικών Περιοχών τόσο του ΔΕΠΠΣ (ΠΙ, 2003) όσο και του ΝΠΣ (ΠΙ, 

2011).  

Στη δεύτερη υποενότητα, δημιουργήθηκε ακόμη ένα padlet 

(https://padlet.com/evagpar/ew4hkbmpay3f) με τίτλο «Συμβουλές για την πρώτη 

παρουσίαση της μέλισσας στα παιδιά», καθώς πριν από την εφαρμογή της 

δραστηριότητας τα παιδιά έπρεπε να ακολουθήσουν τα στάδια της εξοικείωσης και του 

πειραματισμού (Αλιμήσης, 2008·Chronaki & Alimisi, 2010·Τσοβόλας & Κόμης, 2010) 

πρωτίστως, που σχετίζονται άμεσα με την υποενότητα, και ακολούθως τα στάδια 

διερεύνησης, σύνθεσης και δημιουργίας, και αξιολόγησης. Επιπλέον, λαμβάνοντας 

https://issuu.com/nipiondromena.evangelia3/docs
https://padlet.com/evagpar/bmnmcw1adsh8
https://padlet.com/evagpar/ew4hkbmpay3f
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υπόψη τη σύνδεση των μαθησιακών περιοχών «ΤΠΕ» και «Φυσικής Αγωγής» και την 

πρόταση του ΝΠΣ (ΠΙ, 2011) για «μετατροπή» των παιδιών σε προγραμματιζόμενα 

παιχνίδια, ώστε να κινούνται ακολουθώντας οδηγίες από τα άλλα παιδιά και να εκτελούν 

διαδρομές στο χώρο, η ερευνήτρια πρότεινε μια αντίστοιχη δραστηριότητα με εικόνες 

από την εφαρμογή της στην τάξη της. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Alimisis (2013), η ενσάρκωση είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για να εμπλακούν 

τα παιδιά σε ρομποτικές δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα ίδια. Τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται καλύτερα το τι πρέπει να κάνουν αν αρχικά πραγματοποιούν τις 

κινήσεις με το σώμα τους και εν συνεχεία προγραμματίζουν τα ρομπότ για την επίτευξη 

ενός στόχου. 

Στην τρίτη υποενότητα με τίτλο «Πως δημιουργώ τη δραστηριότητα με το Bee-bot» 

γινόταν μια αναλυτική περιγραφή των βημάτων και των σταδίων της δραστηριότητας 

από τη δημιουργία του δαπέδου έως και την επέκταση της μετά την ολοκλήρωση της, με 

ενσωματωμένες φωτογραφίες και βίντεο από την εφαρμογή της στην τάξη της 

ερευνήτριας. 

Τέλος, στην τέταρτη υποενότητα ήταν αποθηκευμένο ένα φύλλο παρατήρησης με μορφή 

word με δέκα ερωτήσεις που αφορούσαν στις αντιδράσεις των παιδιών κατά την πρώτη 

επαφή με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι, στην ευκολία/δυσκολία κατανόησης της 

λειτουργίας των κουμπιών, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, στην αλληλεπίδραση των 

παιδιών και στην αξιολόγηση της δραστηριότητας. Η ερευνήτρια ζητούσε από τις 

επιμορφούμενες να το συμπληρώσουν είτε κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της 

δραστηριότητας (Παράρτημα Α. 3). 

 

2.10. Ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων 

 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών αναφορικά με τη 

νοηματοδότηση, κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση του υλικού της ποιοτικής 

έρευνας και στοχεύει στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Ιωσηφίδης, 2008). 

Στην παρούσα έρευνα, η κατηγοριοποίηση των ευρημάτων έγινε τόσο με βάση τα 

ερευνητικά ερωτήματα όσο και με βάση ενός συνδυαστικού μοντέλου αξιολόγησης 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Τα ποιοτικά δεδομένα 

προήλθαν από τις δύο συνεντεύξεις, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και μετατράπηκαν 

σε μορφή κειμένου προκειμένου για την ερμηνεία τους με ποιοτικούς όρους. 
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2.10.1 Μέθοδος ανάλυσης και επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων 

 

Τα κείμενα που παρήχθησαν από την μετατροπή (απομαγνητοφώνηση) των 

συνεντεύξεων επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, σε ένα σύνολο 

τεκμηρίων δηλαδή που αποτελούν το υλικό πάνω στο οποίο ο ερευνητής εργάζεται και 

επεξεργάζεται ώστε να ανακαλύψει «ιδιότητες ή καταστάσεις, αναγνωρίσιμες και 

διακρίσιμες, που συγκροτούν τους αρμούς του, με σκοπό να συναγάγει ειδικά και έγκυρα 

συμπεράσματα» (Βάμβουκας, 2002, σ. 269). Ο Ζαφειρόπουλος (2005) αναφέρει ότι η 

τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεδομένα απαντήσεων 

που προέρχονται από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε ένα ερωτηματολόγιο. 

Οι πληροφορίες που εμπεριέχουν τα τεκμήρια ανασυντίθενται σε ενότητες ώστε να 

χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η 

Θεματική ή Σημασιολογική Ανάλυση κατά την οποία η ενότητα που χρησιμοποιείται 

είναι το θέμα, το τμήμα του λόγου δηλαδή που αντιστοιχεί σε μια ιδέα (Βάμβουκας, 

2002). 

Ο Boyatzis (1998) προσδιορίζει τη θεματική ανάλυση ως μία διαδικασία κατά την οποία 

το πρωτογενές υλικό (raw information), στη συγκεκριμένη περίπτωση το παραγόμενο 

υλικό από τις συνεντεύξεις, κωδικοποιείται στη βάση ενός συστήματος κωδικοποίησης 

με σκοπό να γίνει μετατροπή του σε πληροφορία με νόημα-τόσο για τον ερευνητή όσο 

και για τους υπόλοιπους-που να ανταποκρίνεται στα ερωτήματα της έρευνας. 

 Η επιλογή αυτής της ανάλυσης έγινε καθώς συνεισφέρει στο να συγκεντρωθούν 

πληροφορίες για το υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο καθώς και για τις απόψεις και τις 

γνώμες που διατυπώνουν τα υποκείμενα της έρευνας εκφραζόμενα για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο (Βάμβουκας, 2002). 

Μολονότι σκοπός της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δεν ήταν η αξιολόγηση της, αλλά η 

διερεύνηση της αλλαγής των γνώσεων και στάσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

σχετικά με την ΕΡ, τη χρήση, εφαρμογή και αξία του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού 

Bee-bot στην προσχολική εκπαίδευση και των μεθόδων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που η 

χρήση του επιφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του 

Guskey (2000) και το θεωρητικό σχήμα του Stake (1967) για την αξιολόγηση 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες της συγκεκριμένης επιμόρφωσης. 
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Ο συνδυασμός των δύο αυτών μοντέλων αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε έρευνα του 

Μανιάτη (2014) για την αξιολόγηση της ασύγχρονης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Παρακάτω παρατίθεται ο τρόπος κατηγοριοποίησης του υλικού σε εννοιολογικές 

ενότητες στη βάση του μοντέλου αξιολόγησης προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών. Διαμορφώθηκαν πέντε ενότητες ερευνητικού υλικού στις οποίες 

έγινε η κατάταξη των δεδομένων. Κάθε ενότητα αποτελείται από επιμέρους υποενότητες, 

που αποτελούν προσπάθεια πιο εξειδικευμένης ταξινόμησης με βάση τις ερωτήσεις της 

συνέντευξης και των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Από το θεωρητικό σχήμα του Stake (1967) χρησιμοποιήθηκε η διερεύνηση της 

προϋπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τις προσδοκίες και τις γνώσεις του θέματος 

της επιμόρφωσης.  

Από το μοντέλο του Guskey (2000) χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα από τα πέντε επίπεδα 

που προτείνει για την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Το πρώτο 

επίπεδο αφορά στις αντιδράσεις των συμμετεχόντων από την εμπειρία της επιμόρφωσης, 

το δεύτερο, στη μάθηση (γνώσεις, ικανότητες, στάσεις) που αποκόμισαν από αυτήν, το 

τρίτο, στην υποστήριξη από το σχολείο, το τέταρτο, στην εφαρμογή της νέας γνώσης και 

των δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες στη σχολική τάξη και το τελευταίο επίπεδο, 

αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα με την εφαρμογή της αποκτηθήσας γνώσης. 

Ο Guskey (2002β) προτείνει διαφορετικά εργαλεία συλλογής πληροφοριών σε κάθε 

επίπεδο, όπως ερωτηματολόγιο, portfolio, δομημένες συνεντεύξεις, παρατήρηση, 

ημερολόγιο κ.α.  

Συμπερασματικά, η κατάταξη των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας σε ενότητες 

και υποενότητες έχει την ακόλουθη δομή: 

1.  Διερεύνηση της προϋπάρχουσας κατάστασης.  

Πρόκειται για τη διερεύνηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης, την εκπλήρωση των προσδοκιών αυτών, καθώς και τη διερεύνηση και 

μελέτη της προϋπάρχουσας γνώσης του υπό διαπραγμάτευση θέματος. Η διερεύνηση των 

προσδοκιών έγινε σε δύο φάσεις, πριν και μετά την επιμόρφωση. Τα ερωτήματα της 

πρώτης συνέντευξης κατηγοριοποιήθηκαν σε υποενότητες που σχετίζονταν με: 

 I. Την εμπειρία από προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης  
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 II. Την επιμόρφωση ως μέσω επαγγελματικής ανάπτυξης και ΔΒΜ  

 III. Τις μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 IV. Τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις για την ΕΡ, το  προγραμματιζόμενο παιχνί-

  δι Bee-bot και το ΝΠΣ 

2. Αντιδράσεις των συμμετεχόντων. 

Διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εμπειρία συμμετοχής τους στην 

επιμόρφωση. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν τα ερωτήματα της δεύτερης συνέντευξης 

και κατηγοριοποιήθηκαν σε επιμέρους τομείς: 

 I. Στη γενική ικανοποίηση από την επιμόρφωση 

 II. Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 

 III. Στη χρήση και στη μορφή οργάνωσης της πλατφόρμας 

 IV. Στην ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στην ΕΡ και στα προγραμ-

  ματιζόμενα παιχνίδια  

3. Μάθηση των συμμετεχόντων 

Αφορούσε την αποτίμηση της νέας γνώσης και την αλλαγή στις αντιλήψεις και στάσεις 

των συμμετεχόντων στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια. Αυτά τα δεδομένα 

βέβαια, στην παρούσα έρευνα, αξιολογήθηκαν αφού οι επιμορφούμενες είχαν ήδη 

εφαρμόσει τη νέα γνώση στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, έχοντας στα χέρια τους το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot. Ουσιαστικά, έγινε μια σύζευξη του τρίτου με του 

τέταρτου επιπέδου που ακολουθεί. Οι ερωτήσεις της δεύτερης συνέντευξης που 

σχετίζονταν με τη μάθηση των συμμετεχόντων οργανώθηκαν σε επιμέρους τομείς και 

αφορούσαν: 

 I. Τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά με την ΕΡ και το προγραμματιζό-

  μενο παιχνίδι Bee-bot 

 II. Στην ικανότητα και ετοιμότητα χρήσης αυτού του μέσου στην εκπαι-

  δευτική τους διαδικασία 

 IΙΙ. Στην αλλαγή των γνώσεων και στάσεων τους αναφορικά με την ΕΡ, το 

  προγραμματιζόμενο παιχνίδι και το ΝΠΣ 

4. Εφαρμογή της νέας γνώσης και των δεξιοτήτων  
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Στο μοντέλο του Guskey (2000) η εφαρμογή της νέας γνώσης γίνεται σε εύλογο χρόνο 

μετά το πέρας της επιμόρφωσης ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν τις 

νέες ιδέες και πρακτικές στο εργασιακό τους περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία, η 

εφαρμογή της νέας γνώσης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γνωριμίας και 

εξοικείωσης με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης και με τη δεύτερη συνέντευξη διερευνούσε: 

 I. Την επίδραση της εφαρμογής στην αλλαγή γνώσεων και στάσεων 

 II. Την επίδραση της εφαρμογής στην αλλαγή μεθόδων ενσωμάτωσης των 

  ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 III. Τη μελλοντική εφαρμογή της αποκτηθήσας γνώσης  

 IV. Τη μελλοντική αξιοποίηση της Μαθησιακής Περιοχής «ΤΠΕ» του ΝΠΣ 

5. Μαθησιακά αποτελεσμάτων  

Πρόκειται για την ουσία της επιμόρφωσης σύμφωνα με τον Guskey (2002β), που αφορά 

στα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την εφαρμογή της νέας γνώσης ή κάποιας 

δραστηριότητας. Για τη διερεύνηση τους στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκαν, οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στη δεύτερη συνέντευξη, η φιλική συνομιλία με τις 

συμμετέχουσες και τα φύλλα παρατήρησης που συμπλήρωσαν και έστειλαν στην 

ερευνήτρια οι ίδιες κατά την πραγματοποίηση συγκεκριμένης δραστηριότητας με το Bee-

bot. Τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο τομείς: 

 I. Στο Γνωστικό Επίπεδο 

 II. Στο Κοινωνικό Επίπεδο 
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Πίνακας 2.10.1 Συνδυασμός του μοντέλου αξιολόγησης του Stake (1967) και του Guskey 

(2000) με τα ερευνητικά ερωτήματα για την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. Διερεύνηση προϋπάρχουσας κατάστα-

 σης 

 

 

1. Τι εμπειρίες έχουν οι νηπιαγωγοί από εξ 

αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης και 

πόσο θεωρούν ότι η επιμόρφωση συμβάλλει 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη; 

 

2α. Τι είδους μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ 

χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί που έχουν 

πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης 

στην εκπαιδευτική τους διαδικασία;  

 

2β. Ποιες είναι οι γνώσεις και στάσεις τους 

αναφορικά με την ΕΡ, το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι Bee-bot και το ΝΠΣ του Νηπιαγωγείου; 

2. Αντιδράσεις των συμμετεχόντων 3. Ποια είναι η άποψη τους σχετικά με την 

εμπειρία συμμετοχής στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης και εάν πιστεύουν ότι 

υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών 

στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια;

  

3. Μάθηση των συμμετεχόντων/ 

4. Εφαρμογή της νέας γνώσης και των 

δεξιοτήτων 

4α. Υπάρχουν αλλαγές στις αρχικές γνώσεις και 

στάσεις μετά από τη συμμετοχή τους στο εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατά 

πόσο νιώθουν ικανές και έτοιμες να χρησιμο-

ποιήσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-

bot μετά τη βιωματική τους εμπειρία; 

 

4β. Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνι-

διού επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους ενσω-

μάτωσης των ΤΠΕ που χρησιμοποιούν οι 

νηπιαγωγοί στην εκπαιδευτική τους διαδικασία; 

 

5. Μαθησιακά αποτελέσματα  5. Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνι-

διού συμβάλλει στη γνωστική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 

3.1. Προφίλ νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση 

 

Οι νηπιαγωγοί της επιμόρφωσης είναι όλες γυναίκες, ηλικίας από 33 έως 50, με μέσο όρο 

τα 42, 5 έτη και με προϋπηρεσία που κυμαίνεται στα 15 έτη. Δέκα στις έντεκα έχουν 

τελειώσει Παιδαγωγικό Τμήμα τετραετούς φοίτησης, ενώ μία έχει τελειώσει το διετούς 

φοίτησης και έχει κάνει συμπληρωματική εξομοίωση. Τέσσερις συμμετέχουσες έχουν 

πτυχίο διδασκαλείου ενώ έξι έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθούν Μεταπτυχιακά 

Πρόγραμμα Σπουδών. Οι περισσότερες έχουν πάρει μέρος σε διάφορες επιμορφώσεις και 

σεμινάρια. Όσον αφορά τον τόπο διαμονής, οχτώ κατοικούν και εργάζονται στο νομό 

Θεσσαλονίκης, μία στο νομό Πρέβεζας, μία στα Ιωάννινα και μία στην Αθήνα. 

 

3.2 Διερεύνηση προϋπάρχουσας κατάστασης 
 

1ο Ερευνητικό ερώτημα:  

Τι εμπειρίες έχουν οι νηπιαγωγοί από εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης και 

πόσο θεωρούν ότι η επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη; 

Οι πλειονότητα των νηπιαγωγών έχουν πάρει μέρος σε εξ αποστάσεως προγράμματα 

επιμόρφωσης είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης μορφής. Οι λόγοι επιλογής τους ήταν 

σαφώς το θέμα του προγράμματος αλλά και η ευελιξία του χρόνου και τόπου, η έλλειψη 

φυσικής παρουσίας, οικογενειακοί και οικονομικοί λόγοι. Μία ενδεικτική απάντηση 

είναι η ακόλουθη: 

«Η διευκόλυνση του να τα παρακολουθώ και να καταρτιστώ με τους δικούς μου ρυθμούς 

και τους δικούς μου χρόνους και από το σπίτι» (Interviewee 11- εφεξής Int.). 

Ωστόσο, και οι υπόλοιπες τέσσερις που δεν έχουν συμμετάσχει σε ανάλογα 

προγράμματα, θεωρούν τους αναφερθέντες λόγους ως βασικό κριτήριο για την επιλογή 

ενός προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. 
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«Όχι. Το έχω ακουστά, έχω διαβάσει γιατί ενδιαφερόμουν για κάποια μεταπτυχιακά., δεν 

έτυχε όμως να πάρω… οι λόγοι θα ήτανε σίγουρα το θέμα…και από κει και πέρα θα ήταν 

και οι οικονομικοί λόγοι, το ότι δεν θα έπρεπε να πηγαινοέρχομαι συνέχεια, γενικά και 

οικογενειακοί λόγοι, δηλαδή κάποιοι λόγοι που θα διευκόλυναν και τη λειτουργία της όλης 

οικογένειας μου και των προσωπικών μου υποχρεώσεων» (Int. 2).  

Αναφορικά με τη επιμόρφωση, όλες ανεξαιρέτως, τη θεωρούν πολύ βασική στην εργασία 

τους εξαιτίας της Επιστήμης τους που συνεχώς εξελίσσεται και τη συνδέουν άμεσα με 

την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τη θεωρούν μέσο βελτίωσης, 

αναβάθμισης και καλύτερης μετάδοσης γνώσεων στα παιδιά. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απόψεις τους: 

«Ναι, ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βγαίνουν καινούρια πράγματα και ένας 

εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώνεται για ό,τι κυκλοφορεί, εάν θέλει, έτσι, η δουλειά του 

να είναι πιο παραγωγική και πιο ενδιαφέρουσα και για αυτόν και για τα παιδιά» (Int. 2). 

«Ναι, βέβαια, δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά που ξέρουμε, πρέπει συνεχώς οι γνώσεις μας 

να επεκτείνονται, να γνωρίζουμε νέα πράγματα, νέα δεδομένα, από τη στιγμή που όλοι, και 

η Παιδαγωγική σαν Επιστήμη προχωρά, πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς μαζί»( Int. 9). 

«Ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται, να επιμορφώνεται και να ενημερώνεται για 

κάθε τι που τον ενδιαφέρει, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα, αν θέλει να έχει μια 

καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση, εξέλιξη ίσως, ανάλογα με την προσωπική φιλοδοξία 

του καθενός στο επαγγελματικό του κομμάτι» (Int.. 10). 

2ο Ερευνητικό ερώτημα:  

Α. Τι είδους μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί που έχουν 

πιστοποιηθεί στο Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική τους διαδικασία;  

Οι τρόποι ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη συνδέεται αναπόσπαστα με την 

υλικοτεχνική υποδομή. Σε τρία νηπιαγωγεία δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με 

αποτέλεσμα είτε να μην εξασκούνται τα παιδιά στις ψηφιακές δεξιότητες είτε να φέρνουν 

οι ίδιες οι νηπιαγωγοί τον προσωπικό τους υπολογιστή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον 

τρόπο ενασχόλησης των παιδιών. Ο τρόπος που εντάσσουν τις ΤΠΕ εξαρτάται τόσο από 

το έμψυχο δυναμικό όσο και από το διαθέσιμο χρόνο. Σχεδόν όλες χρησιμοποιούν 

συνδυασμό μοντέλων με έμφαση όμως στα δασκαλοκεντρικά μοντέλα και τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας. Ενδεικτικές απαντήσεις 

είναι οι ακόλουθες: 
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«Δασκαλοκεντρικό, αυτό θα έλεγα, βέβαια μπορεί να είναι από αφόρμηση των παιδιών, να 

ζητήσουν τα παιδιά να δουν κάτι στον υπολογιστή, κυρίως όμως είναι δασκαλοκεντρικός ο 

τρόπος αυτός, θα έλεγα. Γιατί δεν έχουν τα παιδιά πρόσβαση στον υπολογιστή, γιατί δεν 

υπάρχει υπολογιστής για τα παιδιά, δεν υπάρχει δηλαδή γωνιά υπολογιστή».(Int. 5) 

«..λόγω απογευματινής βάρδιας, το χρησιμοποιώ, αλλά όχι συχνά, σαν εποπτικό μέσο 

κυρίως, τραγουδάκια στο youtube»( Int. 4). 

Επτά στις έντεκα χρησιμοποιούν συνεργατικές μεθόδους όσον αφορά όμως στην 

αλληλεπίδραση παιδιών-ηλεκτρονικού υπολογιστή με εργασία αυτών σε δυάδες ή μικρές 

ομάδες. 

«Διευρευνητικό λίγο δύσκολα. Κυρίως συνεργατικά, όταν παίζουν μόνα τους, ή μάλλον 

όταν τους καθοδηγώ και μετά παίζουν μόνα τους, αλλά και δασκαλοκεντρικά όταν θέλω να 

τους δείξω κάτι, κάποιο θέμα που έχω αναζητήσει από πριν εγώ» (Int. 8) 

Τέλος, λίγες το χρησιμοποιούν ως διερευνητικό εργαλείο, όπως το χαρακτήρισαν, κυρίως 

για αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων από το Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα ειπώθηκε: 

«..επίσης και σαν μέσο διερεύνησης, αν θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες πληροφορίες 

πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε μια δεδομένη στιγμή» (Int. 

10). 

2ο Ερευνητικό ερώτημα:  

Β. Ποιες είναι οι γνώσεις και στάσεις τους αναφορικά με την ΕΡ, το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι Bee-bot και το ΝΠΣ του Νηπιαγωγείου; 

Όλες οι νηπιαγωγοί, με εξαίρεση μιας περίπτωσης, είχαν ακούσει τον όρο «Εκπαιδευτική 

Ρομποτική» κυρίως μέσω προσωπικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και στα Μέσα 

Ενημέρωσης. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε: 

«..την έχω ακούσει, αλλά δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, πάρα πολύ λίγα, ελάχιστα… έτυχε 

να διαβάσω κάποια πράγματα έτσι τυχαίως, μέσα στο διαδίκτυο» (Int. 3) 

«Ναι, την έχω ακούσει σαν έννοια από μέσα ενημέρωσης, είδα κάποια προγράμματα που 

λειτουργούν στο πλανητάριο, κάποια αντίστοιχα στο ΠαΜακ..» (Int. 9) 

«Τελευταία ναι. Τα τελευταία κυρίως δύο χρόνια τον ακούω συχνά. Δεν έχω όμως επαφή.» 

(Int. 8) 

Όσον αφορά στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, πέντε νηπιαγωγοί δεν το 

γνώριζαν καθόλου, ενώ οι υπόλοιπες είχαν ελάχιστες γνώσεις που προήλθαν είτε από την 
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επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, είτε από σεμινάρια και διαλέξεις, είτε από προσωπική 

αναζήτηση, είτε από τα συναφή προγράμματα μεταπτυχιακών τα οποία 

παρακολουθούσαν. 

«..που δεν ξέρω καθόλου πως λειτουργεί και πως μπορεί να χρησιμεύσει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία..» (Int. 10) 

«Αυτές τις γνώσεις τις απέκτησα μέσω του μεταπτυχιακού, των μεταπτυχιακών σπουδών… 

και από παρακολουθήσεις διαλέξεων, συνεδρίων κ.τ.λ» (Int. 11) 

Ωστόσο, όλες μπόρεσαν να αντιληφθούν τι μπορεί να κάνει ένα προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι από τη νοηματοδοσία του. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις τους: 

«Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που τα παιδιά θα δίνουν κατευθύνσεις περισσότερο… 

Να κάνει κάποια κίνηση, να δίνει εντολές, να δίνει εντολές το ίδιο το παιδί» (Int. 3). 

«Ένα παιχνίδι που του βάζεις κάποια λειτουργία, το προγραμματίζεις να κάνει κάτι και 

αυτό το κάνει» (Int. 5). 

Όλες πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα 

περισσότερα, αν όχι σε όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα, με έμφαση στα Μαθηματικά, και 

στη Γλώσσα.  

«Σίγουρα ναι, νομίζω σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, και στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά 

και στο Περιβάλλον, στα Εικαστικά, όχι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

στα περισσότερα» (Int. 5). 

«Νομίζω πως ναι, στα Μαθηματικά φαντάζομαι, μπρος, πίσω, στις δεξιότητες των 

παιδιών…» (Int. 7) 

«Θεωρώ ότι πάρα πολύ καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πιστεύω σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα, κυρίως Γλώσσα και Μαθηματικά σαν πρώτη εικόνα, αλλά παντού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί» (Int. 11) 

Όσον αφορά στο ΝΠΣ (ΠΙ, 2011) του Νηπιαγωγείου, όπου προτείνεται η χρήση 

προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στη μαθησιακή περιοχή «ΤΠΕ», η πλειονότητα των 

νηπιαγωγών ήταν ενήμερες και χρησιμοποιούν ορισμένες θεματικές περιοχές του σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό συνδυαστικά με το ΔΕΠΠΣ (ΠΙ, 2003) που έως τώρα 

ισχύει, χωρίς όμως να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη μαθησιακή περιοχή των 

«ΤΠΕ». 
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«Δεν το εφαρμόζω πάρα πολύ, έχω πάρει κάποιες ιδέες και το συνδυάζω με το ήδη 

υπάρχον, με αυτό που δουλεύουμε δηλαδή» (Int. 2). 

Οι στάσεις τους, που φανερώνονται από τις προσδοκίες τους για τη συμμετοχή τους στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης  στην ΕΡ, φαίνεται να είναι θετικές χωρίς 

ωστόσο να λείπουν συναισθήματα άγχους, φόβου και επιφυλακτικότητας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις τους: 

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη δουλειά μου, θα βοηθήσει και εμένα να δω 

έτσι με άλλο τρόπο τη γνώση συγκεκριμένων μαθημάτων.. πως να το πω.., θα με βοηθήσει 

στη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων ίσως με πιο εύκολο τρόπο, με πιο πρωτότυπο, 

καινοτόμο, πιο ευχάριστο στα παιδιά, πιο ελκυστικό. Ναι, σίγουρα, κάτι καινούριο που θα 

προσφέρει νέες εμπειρίες» (Int. 10). 

«Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή…. ήμουνα λίγο αγχωμένη και φοβόμουνα» (Int. 5) 

«Στην αρχή ήμουν επιφυλακτική..» (Int. 8) 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας κατάστασης σχετικά 

με τις προσδοκίες των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση, όλες θεωρούν ότι θα αποκτήσουν καινούριες γνώσεις αναφορικά με ένα 

«νέο εργαλείο» και ενδιαφέρονται να μάθουν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και τον «αντίκτυπο»  που θα έχει στα παιδιά . Επιπλέον, 

προσδοκούν ότι θα βελτιώσουν τη διδασκαλία τους προς όφελος των παιδιών και της 

προσωπικής και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

«Ελπίζω να μου δώσει το κίνητρο να χρησιμοποιήσω ένα νέο εργαλείο στην τάξη μου. Και 

έτσι όπως το ακούω, είναι κάτι δελεαστικό για τα παιδιά… κάτι που να τους κεντρίσει το 

ενδιαφέρον και να ανοίξει τους γνωστικούς τους ορίζοντες παράλληλα. Δηλαδή, αν 

μπορέσουμε να συνδυάσουμε τη συγκίνηση που θα φέρει ένα τέτοιο εργαλείο στα παιδιά με 

τη γνώση θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία» (Int. 8). 

«Η απόκτηση νέων γνώσεων, αυτοβελτίωση και η χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

γιατί με ενδιαφέρει κάθε τι καινούριο που μπορώ να χρησιμοποιήσω στο νηπιαγωγείο» 

(Int. 8). 

«Οι προσδοκίες μου είναι να εξελίξω τις γνώσεις μου και αυτές να μπορέσω να τις 

μεταφέρω στην τάξη» (Int. 11). 
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3.3 Αντιδράσεις των συμμετεχόντων 

 

3ο Ερευνητικό ερώτημα:  

Ποια είναι η άποψη τους από την εμπειρία συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης και εάν πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια; 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση χαρακτηρίστηκε από τις περισσότερες νηπιαγωγούς 

«αρκετά ικανοποιητική» καθώς γνώρισαν ένα καινούριο μέσο διδασκαλίας και ένα νέο 

αντικείμενο όπως η ΕΡ. Την βρήκαν «χρήσιμη» στην «απόκτηση νέων γνώσεων», «πιο 

λεπτομερών γνώσεων» και στην «κατανόηση και την εφαρμογή της ΕΡ στην πράξη», «ήταν 

ουσιαστική και περιεκτική» και ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες τους: 

«Ναι, γιατί έμαθα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, ήταν μια 

γνωριμία με ένα διαφορετικό μέσο διδασκαλίας». (Int. 10). 

«Ήταν ακριβώς αυτό που φανταζόμουν» (Int. 7). 

«Ναι, ανταποκρίθηκε και με την απόκτηση νέων γνώσεων και φυσικά με τη γνωριμία με το 

καινοτόμο μέσω διδασκαλίας. Κάθε τι καινούριο που γνωρίζουμε αποτελεί κίνητρο και 

συνεχίζουμε να μαθαίνουμε» (Int. 3). 

Στο ερώτημα εάν θα ήθελαν πιο ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης, 

οι περισσότερες απαντήσεις ήταν θετικές αναφορικά με τον εμπλουτισμό των εμπειριών, 

των ιδεών και των δραστηριοτήτων και όχι της καλύτερης κατανόησης του θέματος.  

«Ναι, θα ήθελα, αλλά νομίζω και με τη μορφή που ήταν με βοήθησε αρκετά στην κατανόηση 

του θέματος» (Int. 9) 

«Αυτό θα ήταν ωραίο να υπάρχει, μία έτσι συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

μια ανταλλαγή απόψεων, θα υπήρχαν και καινούριες ιδέες, απορίες, θα προέκυπταν και 

καινούριες δραστηριότητες και θα υπήρχε και ένα πιο πλούσιο υλικό» (Int. 1). 

Η ενεργητική συμμετοχή ως προϋπόθεση καλύτερης κατανόησης τους θέματος 

σχολιάστηκε από τρεις περιπτώσεις. 

«Ναι, θα ήθελα, περισσότερο θα με ενδιέφερε ίσως να έχω επαφή και με άλλες 

συναδέλφους… ή να έβλεπα περισσότερες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα, ώστε να 

έχω καλύτερη και πιο σφαιρική άποψη. Σίγουρα θα βοηθούσε και εμένα προσωπικά να 

κατανοήσω καλύτερα το όλο θέμα…» (Int. 2). 
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Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας χαρακτηρίστηκε από όλες τις συμμετέχουσες ως 

«ικανοποιητικό και ενδιαφέρον» και δόθηκε έμφαση στα πρακτικά στοιχεία, όπως η 

ύπαρξη βίντεο που παρέχει τη δυνατότητα στα υποκείμενα να ξαναδούν το υλικό. 

«Ουσιαστικό, συνοπτικό, χωρίς να πλατειάζει, απόλυτα κατατοπιστικό. Τώρα για την 

πλατφόρμα, μου άρεσε ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών.. με τα βιντεάκια, τις 

οδηγίες βήμα βήμα.. και για οποιαδήποτε απορία μπορούσα να ξαναδώ τα βιντεάκια» (Int. 

8). 

«Ναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό, ήτανε οργανωμένο, ξεκάθαρο, πλήρες… Η 

πλοήγηση ήταν πάρα πολύ εύκολη. Ήταν πλήρως δομημένο το όλο θέμα, δηλαδή, υπήρχαν 

και θεωρητικά στοιχεία που μπορούσε κανείς να πληροφορηθεί, έτσι, χρήσιμα πράγματα 

είχε και τα πρακτικά, νομίζω ότι ήτανε πολύ οργανωμένη» (Int. 11). 

Στην ερώτηση «αν αντιμετώπισαν καμιά δυσκολία στη χρήση της πλατφόρμας», όλες οι 

απαντήσεις ήταν αρνητικές με διχογνωμία του κατά πόσο θεωρούν ότι η πιστοποίηση Β΄ 

Επιπέδου που έχουν τις βοήθησε στην ενασχόληση τους με αυτή. Πέντε συμμετέχουσες 

πιστεύουν ότι δεν σχετίζονται καθόλου και ότι είτε τους βοήθησε προηγούμενη ανάλογη 

εμπειρία τους είτε θεωρούν ότι οι γενικές γνώσεις χρήσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

είναι αρκετές στο να πάρει κάποιος μέρος σε μία επιμόρφωση μέσω πλατφόρμας. 

Ενδεικτικές είναι οι απαντήσεις τους: 

«Καμία δυσκολία στη χρήση της πλατφόρμας και η πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου βοήθησε στην 

ενασχόληση μου με την πλατφόρμα» (Int. 4) 

«Δεν υπήρχε δυσκολία και δε νομίζω ότι δεν θα τα κατάφερνα εάν δεν είχα παρακολουθήσει 

το Β΄ Επίπεδο, νομίζω ότι είναι εύκολο για τον καθένα που ξέρει να χειρίζεται λίγο τον 

υπολογιστή» (Int. 7). 

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τον ασύγχρονο τρόπο επιμόρφωσης σε σχέση με τον 

παραδοσιακό, όλες οι συμμετέχουσες εξέφρασαν θετικές απόψεις κυρίως στην ευελιξία 

του τόπου, του χρόνου και του ρυθμού. 

«Πολύ ικανοποιημένη, γιατί για την παρακολούθηση δεν απαιτήθηκε μετακίνηση και 

υπήρχε ευελιξία στο χρόνο» (Int. 4). 

«Ναι, γιατί διευκολύνει, βολεύει περισσότερο ο ασύγχρονος τρόπος. Ο καθένας έχει τους 

δικούς του ρυθμούς για να παρακολουθήσει αυτά που θέλει και για να διαβάσει, να 

επιμορφωθεί, σίγουρα προτιμότερος από τον παραδοσιακό που είναι πιο δεσμευτικός» (Int. 

11). 
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Βέβαια, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για τον καλύτερο τρόπο επιμόρφωσης 

των νηπιαγωγών στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια, οι μισές των οποίων, 

εμπεριέχουν το συνδυασμό εξ αποστάσεως και διά ζώσης επιμόρφωσης (υβριδικό 

μοντέλο) με ασύγχρονο τρόπο επικοινωνίας. Οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν τις διά 

ζώσης συναντήσεις αφορούν στην άμεση επαφή και επικοινωνία. 

«Διά ζώσης σίγουρα και εξ αποστάσεως σίγουρα. Διά ζώσης κάποια πράγματα μπορεί να 

είναι καλύτερα…και  εξ αποστάσεως για τους γνωστούς λόγους που είναι η εξ αποστάσεως» 

(Int. 6). 

Τρεις συμμετέχουσες θεωρούν ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να δημιουργηθούν δίκτυα 

εκπαιδευτικών είτε για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών ανά σχολική μονάδα είτε για 

ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε αυτούς που πραγματικά θέλουν να μάθουν και σε 

αυτούς που πραγματικά μπορούν να διδάξουν.  

«…κάποιες φορές με ένα δίκτυο με μια ανταλλαγή απόψεων πιστεύω ότι βοηθάει στην 

επιμόρφωση» (Int. 2). 

«…αλλά πιστεύω ότι ο καταλληλότερος τρόπος θα ήταν να συγκροτούταν ομάδες και να 

θέλουν…, να θέλουν να μάθουν.. και αυτοί που θα κάνουν την επιμόρφωση να είναι 

γνώστες του αντικειμένου και με θέληση» (Int. 3). 

Τέλος, αναφορικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στην ΕΡ και στα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια, όλες οι συμμετέχουσες ήταν θετικές, οι απαντήσεις τους, 

ωστόσο, περιέκλειαν την επιμόρφωση και σε γενικότερα θέματα Τεχνολογίας καθώς 

πιστεύουν ότι τόσο η Τεχνολογία όσο και η Εκπαίδευση προχωρούν μπροστά και πρέπει 

οι νηπιαγωγοί να συμβαδίσουν «δοκιμάζοντας νέες μεθόδους στην τάξη και στην πράξη» 

(Int. 5). 

 Χαρακτηριστικά αναφέρονται:   

«Πιστεύω ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωση όχι μόνο στην ΕΡ αλλά και σε ό,τι έχει να 

κάνει με τις ΤΠΕ και την Τεχνολογία… για τις δεξιότητες γενικότερα, γιατί αυτά τα παιδιά 

που έχουμε τώρα και τα επόμενα που θα έχουμε πρόκειται να ανταποκριθούν σε ανάγκες 

και απαιτήσεις του 21ου αιώνα που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν τους τις παρέχουμε με 

τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας». (Int. 10) 

«Είμαστε στην Κοινωνία της Γνώσης, τα πάντα κινούνται μέσω των υπολογιστών…. Η 

κάθε είδους τέτοια επιμόρφωση είναι απαραίτητη και αναγκαία» (Int. 11). 
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«Ε, ναι, πιστεύω γιατί η Τεχνολογία προχωράει, έχει μπει στην εκπαίδευση, πολλά 

προγράμματα δουλεύουνε με βάση την Τεχνολογία, οπότε είναι καλό να υπάρχει μία 

επιμόρφωση, να γίνεται κάτι καινούριο στα παιδιά και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την 

Τεχνολογία και βλέπω ότι ο,τιδήποτε αφορά αυτό το κομμάτι τους ενδιαφέρει και τους 

τραβάει» (Int. 2). 

 

3.4 Μάθηση των συμμετεχόντων/ Εφαρμογή της νέας γνώσης 

 

4ο Ερευνητικό ερώτημα:  

Α. Υπάρχουν αλλαγές στις αρχικές γνώσεις και στάσεις μετά από τη συμμετοχή τους στο 

εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατά πόσο νιώθουν ικανές και έτοιμες να 

χρησιμοποιήσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot μετά τη βιωματική τους 

εμπειρία; 

Όλες οι συμμετέχουσες μπόρεσαν να κατανοήσουν τι είναι η ΕΡ και το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις τους που, εκτός από 

την αλλαγή στις γνώσεις, φανερώνουν και τις στάσεις τους απέναντι στην ΕΡ και στα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια. 

«Ναι, διάβασα από την πλατφόρμα μέσα αρκετές λεπτομέρειες για την ΕΡ που είναι η νέα 

τάση όσον αφορά στη Τεχνολογία στην εκπαίδευση και για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 

πως χρησιμοποιείται, τι χρειάζεται να υπάρχει στην τάξη, πως γίνεται η εισαγωγή, ας το 

πω, στα παιδιά, οπότε πιστεύω πως τα κατανόησα αρκετά» (Int. 2). 

«Δεδομένου ότι δεν είχα καμία ενημέρωση για την ΕΡ, ούτε σε επίπεδο βασικών σπουδών, 

ούτε στις μεταπτυχιακές μου, αλλά ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιο σχετικό 

σεμινάριο…..οι πληροφορίες…τα σχετικά ενημερωτικά βίντεο…μου φάνηκαν αρκετά 

κατατοπιστικές, πλήρης και εν τέλει χρήσιμες για την κατανόηση και εφαρμογή της ΕΡ στην 

πράξη» (Int. 8).  

«Δεν το ήξερα πως είναι.. άκουγα ΕΡ αλλά δεν το ήξερα. Προέκυψε πιο εύκολη και 

ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι θα έπρεπε, θα ήταν καλό να ενταχθεί, ας πούμε, μέσα στα 

σχολεία» (Int. 1). 

«Φυσικά και με βοήθησε να αλλάξω στάση απέναντι στην ΕΡ και στη χρησιμότητα και αξία 

των προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Int. 4) 
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«Σίγουρα άλλαξα στάση γιατί αρχικά το ήξερα μόνο σαν τίτλο, λίγα πράγματα, ενώ τώρα, 

αναγκάστηκα, διάβασα, ενημερώθηκα περισσότερο το τι είναι ΕΡ και για τα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια όποτε έχω μια καλύτερη στάση απέναντι, πιο θετική, 

απέναντι, και στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια». 

«…και με πιο θετική αντιμετώπιση στο θέμα της ΕΡ, κάτι που ήταν τελείως άγνωστο μπορώ 

να πω για εμένα» (Int. 10). 

«Ναι γιατί δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα να σας πω την αλήθεια. Είδα ότι είναι ένας πολύ 

διασκεδαστικός τρόπος μάθησης για τα παιδιά, έψαξαν μόνοι τους, έψαξαν τα κουμπιά, τα 

έμαθαν, κάναν παρατηρήσεις σε εμένα.. πιστεύω ότι, ναι..» (Int. 3) 

Οι εντυπώσεις τους αναφορικά με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι ήταν θετικές και όλες 

θεώρησαν ότι πρόκειται για ένα ενδιαφέρον και καινοτόμο μέσο διδασκαλίας  

«Μου άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα αρκετά, πάρα πολύ ενδιαφέρον και καινοτόμο γιατί δεν 

είχα ξαναπιάσει στα χέρια μου κάτι ανάλογο και μου άρεσε το ενδιαφέρον που έδειξαν τα 

παιδιά γιατί ήταν κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο και για αυτά, όπως και για εμένα και έχω 

μόνο καλές εντυπώσεις, θετικές» (Int. 9). 

«Οι εντυπώσεις μου πάρα πολύ καλές, θετικές, νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, 

μπορείς να το αξιοποιήσεις σε πολλά Γνωστικά Αντικείμενα, με πολλούς στόχους, νομίζω 

ότι θα έπρεπε στα νηπιαγωγεία να το είχαμε λίγο πιο καλά αξιοποιημένο» (Int. 11). 

Οι πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι ικανές και έτοιμες να 

χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι στην 

εκπαιδευτική τους διαδικασία μετά την εξ αποστάσεως επιμόρφωσης τους.  

«Ναι, πιστεύω ότι μπορώ να εφαρμόσω τις γνώσεις που κέρδισα από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, αλλά και να τις επεκτείνω» (Int. 8). 

«Αν και ήταν σύντομος ο χρόνος χρήσης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού με βοήθησε 

αρκετά στην απόκτηση αυτοπεποίθησης αναφορικά με την ετοιμότητα και ικανότητα 

χρήσης και ενσωμάτωσης του Bee-bot στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Int. 4). 

«Ναι, τώρα πλέον από την ενασχόληση μου, ναι, έχω αποκτήσει ένα, μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στη χρήση του και στον τρόπο που θα μπορούσα να το εφαρμόσω και να το 

ενσωματώσω μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Int. 9). 

«Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, στην πρώτη συνέντευξη που δεν είχα ιδέα ήμουνα λίγο 

αγχωμένη και φοβόμουνα. Όταν ήρθε το μέρος της επιμόρφωσης άρχισα να ηρεμώ και να 



75 
 

κατανοώ ότι εντάξει είναι εύκολο, βατό και όταν πια έπιασα τη μελισσούλα στα χέρια και 

την πήγαμε και στην τάξη, ολοκληρώθηκε» (Int. 5). 

Τρεις συμμετέχουσες θεωρούν ότι, μολονότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης ήταν 

ικανοποιητικό, δεν νιώθουν ιδιαίτερα έτοιμες και ικανές, καθώς δεν ασχολήθηκαν 

αρκετά λόγω των υποχρεώσεων τους. Ωστόσο, νιώθουν ότι εάν αφιερώσουν λίγο χρόνο 

ακόμη θα τα καταφέρουν. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μίας συμμετέχουσας: 

«Έτοιμη και ικανή, όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν ασχολήθηκα εγώ λόγω των υποχρεώσεων μου, 

αλλά μου έδωσε ένα κίνητρο να ασχοληθώ, να ψάξω και να μάθω. Έτοιμη και ικανή θα 

αισθάνομαι όταν ασχοληθώ περισσότερο» (Int. 3). 

Η εμπειρία της επιτυχημένης εφαρμογής της νέας γνώσης θεωρούν ότι συνέβαλε στην 

αλλαγή των στάσεων τους απέναντι στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια καθώς οι 

πλειονότητα δεν τα γνώριζε εξ αρχής και τα συναισθήματα τους ήταν ανάμικτα. 

Ενδεικτικές απαντήσεις είναι οι ακόλουθες: 

«Ναι, σίγουρα, αφού είχε επιτυχία στα παιδιά είχε και σε εμένα» (Int. 6) 

«…είδα τα αποτελέσματα της στα παιδιά μου, πόσο τα βοήθησε, πόσο τα ευχαρίστησε, μια 

απίστευτα χαρούμενη εκπαιδευτική διαδικασία..» (Int. 10) 

«Ναι, σίγουρα. Στην αρχή ήμουν επιφυλακτική τώρα όμως συνειδητοποίησα πως η χρήση 

τους είναι αρκετά απλή» (Int. 8) 

Τρεις συμμετέχουσες που τα γνώριζαν και είχαν από την αρχή θετική στάση, απλά την 

επιβεβαίωσαν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται (Int. 8)  

«Ναι, σίγουρα, αν και πάντα ήμουν θετική στα νέα εκπαιδευτικά μέσα, καθώς τα θεωρώ 

ελκυστικότερα για τους μικρούς μαθητές της νέας γενιάς». 

«Από την αρχή μου κέντριζαν το ενδιαφέρον όλα αυτά, αλλά τώρα που τα εφάρμοσα και 

στην πράξη είδα πως η ΕΡ ενδιαφέρει πρωτίστως τα παιδιά και αυτό έχει μεγαλύτερη 

σημασία από όλα. Γιατί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουνε πιο εύκολα αυτά που θέλεις να 

τους δώσεις» (Int. 7). 

Αναφορικά με την πρόθεση ενσωμάτωσης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην 

εκπαιδευτική τους διαδικασία καθώς και τη αξιοποίηση της Μαθησιακής Περιοχής 

«ΤΠΕ» του ΝΠΣ, που προτείνει τη χρήση προγραμματιζόμενων παιχνιδιών, όλες 

ανεξαιρέτως εξέφρασαν την επιθυμία να το ενσωματώσουν, χρησιμοποιώντας 

ταυτόχρονα το ΝΠΣ, καθώς αντιλήφθηκαν το ενδιαφέρον που προκαλεί στα παιδιά και 
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τα οφέλη που τους παρέχει. Μία παράμετρος που σχολιάστηκε από μία ερωτώμενη 

σχετικά με την εισαγωγή του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού είναι η αυτονομία που έχει 

το Bee-bot από την άποψη ότι δεν χρειάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής και σύνδεση 

στο Διαδίκτυο για τη χρήση της, γεγονός που είναι πολύ διευκολυντικό. Πάντως, ο κύριος 

παράγοντας, που σχολιάστηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, που θα 

επιτρέψει αυτή την ενσωμάτωση είναι σαφώς ο οικονομικός, που σχετίζεται με τη 

διάθεση κονδυλίων στα σχολεία και όχι η ίδια η πρόθεση. 

«Ναι, έχω σκοπό, εάν μπορέσω να εξασφαλίσω κάποιο κονδύλιο, οικονομικό πακέτο, έχω 

σκοπό να το χρησιμοποιήσω γιατί είδα ότι έχει ενδιαφέρον…» (Int. 2). 

4ο Ερευνητικό ερώτημα:  

Β. Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί στην εκπαιδευτική τους 

διαδικασία; 

Οι περισσότερες νηπιαγωγοί θεωρούν ότι η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού 

βοηθάει στην αλλαγή μεθόδων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

καθώς από τη βιωματική εμπειρία που είχαν με το Bee-bot, την εφαρμογή συγκεκριμένης 

δραστηριότητας καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν είτε σε 

οργανωμένο πλαίσιο είτε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών, 

παρατήρησαν ότι τα παιδιά συνεργάζονταν αρμονικά, βοηθούσε το ένα το άλλο, 

διόρθωναν το ένα το άλλο και εργάζονταν σε ομάδες. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν 

βοηθητικός και υποστηρικτικός ενώ τα παιδιά μέσα από διαδικασίες δοκιμής και λάθους, 

έφταναν μόνα τους στη λύση, χτίζοντας τη γνώση τους. Η εισαγωγή και χρήση του 

παιχνιδιού οδηγεί, σύμφωνα με την άποψη τους, σε μαθητοκεντρικές, συνεργατικές 

μεθόδους, σε μεθόδους που επηρεάζονται δηλαδή είτε από τις κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις της γνώσης και της μάθησης είτε και από τις εποικοδομιστικές θεωρίες από 

τη στιγμή που τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους τη γνώση. Χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις και οι παρατηρήσεις τους:  

«Ναι, τα παιδιά με τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια που είναι κατάλληλα για την ηλικίας 

τους βέβαια, μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν, να ανακαλύπτουν, να 

αναθεωρούν… έχουνε ζωντανά μπροστά τους το παιχνίδι και το πιάνουν, γίνονται φίλοι, 

οπότε θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο… τα παιδιά θα προγραμματίζουν 

το παιχνίδι και εγώ θα ακολουθώ εκείνους» (Int. 7). 
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«Αλλάζεις έτσι και αλλιώς τη μέθοδο διδασκαλίας, γιατί μπορώ να πω ότι δε μπορείς, σε 

καμιά περίπτωση, να το κάνεις όλο αυτό με παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή δασκαλοκεντρικά, 

από τη στιγμή που στα χέρια των παιδιών υπάρχει το προγραμματιζόμενο παιχνίδι, αλλάζει 

έτσι και αλλιώς η διαδικασία μάθησης. Εννοείται προς τη μαθητοκεντρική και τα παιδιά τα 

ίδια μπαίνουν στη διαδικασία με βιωματικό τρόπο να κατευθύνουν το μάθημα. Μπορείς να 

τα βοηθήσεις, μπορείς να τα διευκολύνεις κάποια στιγμή, αλλά σίγουρα δεν είναι 

δασκαλοκεντρική η δραστηριότητα με κανέναν τρόπο» (Int. 11). 

 

3.5 Μαθησιακά αποτελέσματα  

 

5ο Ερευνητικό ερώτημα:  

Η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού συμβάλλει στη γνωστική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών; 

Όλες οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι η χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-bot 

συμβάλλει στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Τα δεδομένα για την 

απάντηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος συλλέχτηκαν τόσο από τις συνεντεύξεις 

όσο και από τις παρατηρήσεις που κατέγραψαν οι συμμετέχουσες κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης δραστηριότητας που υλοποίησαν στις τάξεις τους με το 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Θεωρούν πως πρόκειται για ένα μέσο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα , δίνοντας έμφαση στα Μαθηματικά 

και στη Γλώσσα. 

«Βασικά, πιστεύω Μαθηματικά και τις έννοιες, έτσι, τις χωροχρονικές, την 

αμφιπλευρικότητα και με τους αριθμούς…Επίσης, και στη Γλώσσα, στον προφορικό λόγο, 

όταν δίνουμε εντολές…., αλλά γενικότερα, πιστεύω ότι θα μπορούσε και σε όλα, έτσι, με 

κάποια προσαρμογή» (Int. 1) 

«Νομίζω σε όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα, και στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά και στη 

Μελέτη, μπορείς να βρεις ιδέες και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις παντού».(Int.7) 

Αναφορικά με τη Γνωστική Ανάπτυξη, θεωρούν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες 

επίλυσης προβλήματος, δοκιμής και λάθους, πειραματισμού, διατύπωσης υποθέσεων και 

έλεγχο αυτών.  

«…η ικανότητα διατύπωσης υποθέσεων και ελέγχου αυτών...» (Int. 8).   



78 
 

«…διευκολύνονται στην επίλυση προβλημάτων, ο τρόπος σκέψης απέναντι στην επίλυση 

προβλημάτων αξιοποιείται διαφορετικά,…, στο να μπουν σε μία διαδικασία να βρουν με 

βιωματικό τρόπο λύσεις σε προβληματισμούς που τίθενται, αυτά, γενικά τους βοηθάει 

πολύ» (Int. 11) 

Στον γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, στο οποίο αφορούσε και η 

δραστηριότητα που έπρεπε να εφαρμόσουν στην τάξη, θεωρούν ότι η χρήση του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού συνέβαλε στην ανάπτυξη ικανότητας προσανατολισμού 

στο χώρο και στην καλύτερη κατάκτηση των εννοιών «δεξί» «αριστερό».  

«Ναι, γιατί εμείς δεν το είχαμε δουλέψει αποκλειστικά το αριστερά και το δεξιά και είδα 

ότι μπόρεσαν εύκολα να το κατανοήσουν και μάλιστα διόρθωναν και κάποιους..» (Int. 2). 

«Ναι, βοήθησε πολύ στον προσανατολισμό… ξεκαθαρίζει τις έννοιες κατεύθυνσης με 

μεγάλη σαφήνεια» (Int. 8). 

«Ναι, γιατί μετράγανε, διορθώνανε, βλέπανε πόσο θέλει και που θέλει, οπότε πιστεύω πως 

ναι, μπόρεσαν» (Int. 5). 

Έμφαση δόθηκε από δύο συμμετέχουσες στην ενσάρκωση της μέλισσας από τα ίδια τα 

παιδιά, καθώς έτσι «μπόρεσαν να μπουν στη θέση της και να προσανατολιστούν προς 

δράση» (Int. 9). Οι περισσότερες θεωρούν ότι το ελκυστικό περιβάλλον που προσφέρει 

το Bee-bot σε συνδυασμό με τη παιγνιώδη μορφή που έχει, ενισχύουν τη μάθηση των 

παιδιών. 

«Ναι, βοηθήθηκαν περισσότερο. Καταρχήν, ήταν από μόνο του το περιβάλλον ελκυστικό 

όταν ήταν το Bee-bot παρόν, αλλά και μπαίνοντας στη διαδικασία να δοκιμάζουν, να 

επαληθεύουν ή να διαψεύδουν, νομίζω ότι κατέληξαν πιο εύκολα στην κατάκτηση της 

συγκεκριμένης γνώσης (χωροχρονικές έννοιες). Διευκολύνθηκαν εμφανώς» (Int. 11). 

Όλες οι συμμετέχουσες παρατήρησαν και σχολίασαν τη συμβολή της χρήσης του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην Κοινωνική Ανάπτυξη των παιδιών καθώς 

συνεργάζονταν, επικοινωνούσαν, αντάλλασσαν απόψεις, βοηθούσε και διόρθωνε το ένα 

το άλλο, δούλευαν σε ομάδες και επέδειξαν ενδιαφέρον καθόλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων.  

«Τα παιδιά συνεργάστηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Ο καθένας 

έλεγε τη γνώμη του ενώ παράλληλα διόρθωναν όπου και όποιον νόμιζε ότι κάνει λάθος» 

(Int. 5). 
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«Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τα παιδιά συνεργάστηκαν πολύ αρμονικά, 

αντάλλαξαν απόψεις συζητώντας και επιχειρηματολογώντας και με τον τρόπο τους 

ενίσχυσαν και διόρθωσαν τους συμμαθητές που έκαναν λάθη» (Int. 9). 

«..συνεργάζονται, επικοινωνούν, ηρεμούν, σέβονται κανόνες, εκφράζονται, συμμετέχουν 

ενεργά με όλες τις αισθήσεις τους» (Int. 7). 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερωτηθέντων, το προγραμματιζόμενο παιχνίδι άρεσε πολύ 

στα παιδιά και τους γέμισε συναισθήματα χαράς, ενθουσιασμού και περιέργειας, 

τονίζοντας έτσι, και τη Συναισθηματική Ανάπτυξη των παιδιών σε συνδυασμό με την 

Κοινωνική. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχόλια τριών ερωτώμενων για διάφορες 

περιπτώσεις συνεσταλμένων, άτολμων παιδιών, τα οποία ενεπλάκησαν με χαρά στη 

δραστηριότητα με το Bee-bot. Σε αντιδιαστολή με αυτά τα παιδιά, δύο ερωτώμενες, 

σχολίασαν τη θετική συμπεριφορά που επέδειξαν ζωηρά παιδιά με το να περιμένουν τη 

σειρά τους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: 

«Όλα τα παιδιά συμμετείχαν με ενδιαφέρον και προς μεγάλη μου έκπληξη περιμένοντας τη 

σειρά τους με αγωνία. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρω την καθήλωση, την προσοχή 

και την ηρεμία μιας δύσκολης περίπτωσης μαθήτριας που έχω στην τάξη» (Int. 5). 

Ολοκληρώνοντας, πέντε νηπιαγωγοί σχολίασαν την παιγνιώδη μορφή του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού που συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού 

και στην ενίσχυση της μάθησης με «κάτι χειροπιαστό» (Int. 7), ενώ δύο ερωτώμενες 

θεωρούν ότι παρέχει ένα κίνητρο μάθησης στα παιδιά. Όλες πάντως, θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτική αξία του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού είναι μεγάλη αναφορικά με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

«Νομίζω ότι η παιγνιώδης μορφή, δηλαδή τα παιδιά το βλέπουν σαν παιχνίδι, αυτή είναι η 

πρώτη τους αντίληψη για το Bee-bot, ας πούμε, οπότε επειδή όλες οι γνώσεις κατακτιόνται 

στο νηπιαγωγείο μέσω παιχνιδιού, νομίζω πως ναι, όλα μπορείς να τα καταφέρεις» (Int. 5) 

«Είναι μεγάλη η εκπαιδευτική τους αξία και θεωρώ ότι σε σύμπραξη με τα παραδοσιακά 

μέσα δύναται να εκτοξεύσει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης μέσα στην 

τάξη» (Int. 8). 

«Σαφέστατα, βοηθάει στον ψηφιακό εγγραμματισμό μέσω της παιγνιώδους μορφής του, 

δίνει ένα σημαντικό κίνητρο για μάθηση…. Ήτανε κάτι πολύ καινοτόμο, ιδιαίτερο, 

ξεχωριστό και καινούριο για αυτά (παιδιά), οπότε η εκπαιδευτική του αξία είναι μεγάλη» 

(Int. 10). 



80 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Ερμηνεία/συζήτηση των πορισμάτων-συμπερασματικές 

παρατηρήσεις-προτάσεις 

 

4.1 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 

Η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, που συνιστούν το 

προφίλ τους, αποτελεί, σύμφωνα με τον Κόκκο (2005) βασική συνιστώσα για να 

προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες και για να οργανωθεί και να εφαρμοστεί 

το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.  

Οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί που πήραν μέρος στην επιμόρφωση είχαν μέσο όρο διδακτικής 

εμπειρίας τα 15 έτη, αυξημένα τυπικά, επαγγελματικά προσόντα και με πιστοποίηση στο 

Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης για τις ΤΠΕ, την ανώτερη επιμόρφωση που παρέχεται από το 

Υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς, αναφορικά με τις Νέες Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση.  

Τα αυξημένα τυπικά τους προσόντα είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε επιμορφώσεις και προγράμματα κατάρτισης 

που πραγματοποιήθηκαν είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Οι πλειονότητα των 

νηπιαγωγών έχει πάρει μέρος σε εξ αποστάσεως επιμορφώσεις, μία μέθοδο εκπαίδευσης, 

το κυριότερο χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται και 

μαθαίνει χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία του διδάσκοντα και χωρίς να βρίσκεται σε 

κάποια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας (Ματραλής, 1998β). Οι λόγοι επιλογής αυτής 

της μεθόδου εκπαίδευσης ήταν το θέμα της επιμόρφωσης όσο και η ευελιξία του τόπου 

και του χρόνου, βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης (Μπίκος,2011) η 

έλλειψη φυσικής παρουσίας, οικογενειακοί και οικονομικοί λόγοι, που αποτυπώνονται 

και σε αποτελέσματα έρευνας που διεξάχθηκε από τους Εμμανουηλίδου, Αντωνίου και 

Δερρή, (2009) σε καθηγητές φυσικής αγωγής που επιμορφώθηκαν με τη μέθοδο της 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η τάση να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με 

αυξημένα προσόντα σε εξ αποστάσεως επιμορφώσεις, συμβαδίζει με ευρήματα και 

άλλων ερευνών (Μπίκος, 2011· Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2013).  
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Πρόκειται, επομένως, για άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη και προσπαθούν να βελτιώνουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους προς 

όφελος των μαθητών, που είναι και το ζητούμενο της παρακολούθησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων (Hargreaves, 1994· Day, 2003). Αυτή η προσπάθεια, φανερώνεται από 

τις προσδοκίες των νηπιαγωγών για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων, οι οποίες 

συγκλίνουν στην απόκτηση νέων γνώσεων, νέων εμπειριών, επαφής με καινοτόμα μέσα 

διδασκαλίας, και αδημονίας για τις αντιδράσεις των παιδιών και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της χρήσης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Πλατσίδου και Ταρασιάδου το 2010 σχετικά με τα 

κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης των νηπιαγωγών, βρήκαν ότι οι Ελληνίδες νηπιαγωγοί 

αγαπούν και ενδιαφέρονται για το επάγγελμα τους και θεωρούν τη δουλειά τους 

σημαντική, στοιχεία που τις κινητοποιούν για να εξελίξουν τις επαγγελματικές τους 

ικανότητες και να αναζητούν ευκαιρίες για συνεχιζόμενη παροχή ευκαιριών μάθησης και 

ωρίμανσης ως μέρος της εξέλιξης τους.  

Επιπροσθέτως, τόσο ο μέσος όρος ηλικίας τους όσο και η διδακτική τους εμπειρία 

φανερώνουν, σύμφωνα με το Day (2003), μια ωριμότητα που νιώθουν οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί όταν έχουν περάσει το στάδιο του νεοδιόριστου ή «προχωρημένου» 

αρχάριου, αισθανόμενοι σχετικά σίγουροι για τις γνώσεις τους γύρω από την πρακτική 

και το αντικείμενο της διδασκαλίας τους· αυτή η ωριμότητα είναι πιθανόν να τους 

οδηγήσει στη συμμετοχή περισσότερων και μεγαλύτερου εύρους εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων μέσα και έξω από το σχολείο, ακριβώς διότι εξελίσσεται και διευρύνεται 

η θεώρηση τους για το τι εστί «επαγγελματίας». 

Οι νηπιαγωγοί του δείγματος θεωρούν την επιμόρφωση σημαντική και απαραίτητη για 

την εργασία τους, γεγονός που συνάδει με τα αποτελέσματα των ερευνών των Σύψα, κ.ά., 

(2013), Μπατσούτα και Παπαγιαννίδου (2006), Χριστοφορίδου, (2012) και συμφωνεί με 

τους Ρες και Κατσαφάρου (2008) που θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ανάγκη να 

επιμορφώνονται όχι μόνο σε θέματα που άπτονται των Νέων Τεχνολογιών αλλά κυρίως 

σε θέματα που σχετίζονται με την έννοια του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού με 

σφαιρική μόρφωση, ώστε να αναπτύσσει πρωτοβουλίες επιστημονικού πειραματισμού 

και να υιοθετεί νέους ρόλους και πρότυπα διδασκαλίας. Η πλειονότητα αυτών θεωρούν 

ότι πρέπει να επιμορφώνονται Διά Βίου, και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Rogers 

(1999), «η μάθηση συνεχίζεται καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής ….. γιατί δεν μπορούμε να 
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μάθουμε εφάπαξ όλα αυτά που θα χρειαστούμε στη διάρκεια της διαδρομής μας στη ζωή» 

(σ. 310). 

Θα λέγαμε λοιπόν ότι το προφίλ των συμμετεχόντων νηπιαγωγών ανήκει σε εκείνη την 

κατηγορία εκπαιδευτικών που σύμφωνα με τους Ράπτη και Ράπτη (2013) έχουν  

     ανοιχτή/θετική , ενεργό, παιδαγωγικά κριτική και διερευνητική στάση απέναντι στο     

 καινούριο και στις νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες που παρουσιάζονται στο σχολείο 

 στην εποχή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Δεν διστάζουν 

 να αναπτύξουν ένα στοιχειώδη, τουλάχιστον, τεχνολογικό αλφαβητισμό….., ενώ τα 

 κριτήρια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης είναι κυρίως παιδαγωγικά, ψυχολογικά, 

 κοινωνικά, πολιτικά και αισθητικά (σ. 82). 

Ωστόσο, αν και ψηφιακά εγγράμματοι, οι νηπιαγωγοί του δείγματος δεν προσφέρουν στα 

παιδιά δυνατότητες εποικοδομιστικής (κλασικής και κατασκευαστικής) προσέγγισης της 

γνώσης όσον αφορά στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική τους 

διαδικασία (Κόμης, 2004·Papert, 1980). Θα περιμένει κανείς ότι, αφού έχουν αντιληφθεί 

τη σπουδαιότητα της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, θα ήτανε σε θέση να προσαρμόσουν τις 

διδακτικές πρακτικές τους έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικοί σε ένα τεχνολογικά 

υποστηριζόμενο περιβάλλον (Βοσνιάδου, 2006).  

Το γεγονός αυτό, αν και φαίνεται οξύμωρο, στην πραγματικότητα επικαιροποιείται και 

από τους  Bers et al., (2002) που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μολονότι πολλοί 

νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν μεθόδους κατασκευαστικού εποικοδομισμού στην 

εκπαιδευτική τους πρακτική, δεν κάνουν το ίδιο σε δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ 

στην τάξη. Δυστυχώς, οι περισσότερες χρήσεις της Τεχνολογίας σήμερα δεν 

υποστηρίζουνε τις μαθησιακές ικανότητες του 21ου  αιώνα (learning skills), όπως είναι η 

κριτική σκέψη, ο συστηματικός σχεδιασμός, η συνεργασία, ο κριτικός στοχασμός, η 

αποτελεσματική επικοινωνία, ο επαναλαμβανόμενος σχεδιασμός και η αέναη μάθηση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι Νέες Τεχνολογίες ενδυναμώνουν παλιές μεθόδους 

διδασκαλίας και μάθησης (Resnick, 2008· Alimisis, 2013). 

Ο βασικότερος βέβαια ανασταλτικός παράγοντας για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αλλά και 

των ερευνών των Ζαράνη και Οικονομίδη, (2014), Κόμη κ.ά., (2015) είναι η έλλειψη της 

υλικοτεχνικής υποδομής που παρατηρείται στα δημόσια νηπιαγωγεία. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τους Ρες και Κατσαφάρου (2008), οι οποίοι, σε έρευνα που 

έκαναν σε νηπιαγωγούς του νομού Χίου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι άλλοι 
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ανασταλτικοί παράγοντες είναι η έλλειψη χρόνου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, και 

ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη, παράγοντες που δρουν ανασταλτικά και για τις 

νηπιαγωγούς της παρούσας έρευνας. 

Αν και, όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι νηπιαγωγοί του δείγματος έχουν το ανώτερο επίπεδο 

επιμόρφωσης στις ΤΠΕ που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, έχουν ελάχιστες γνώσεις για την ΕΡ και το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-

bot, οι περισσότερες εκ των οποίων προήλθαν από προαιρετική και άτυπη επιμόρφωση 

(Μελεκίδου κ.ά, 2010) και συμμετοχή σε σχετικά με το αντικείμενο Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών. Έρευνα που διεξήγαγε ο Khanlari (2016) σε νηπιαγωγούς, 

επιβεβαιώνει ότι αυτοί αυτοεπιμορφώνοντα στην ΕΡ μέσω των ΜΜΕ και του Διαδικτύου 

ή διαβάζοντας σχετικά άρθρα, και μέσα από τους αγώνες Ρομποτικής.  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει πως οι νηπιαγωγοί δεν διαθέτουν τεχνολογικές 

γνώσεις και γνώσεις της Επιστήμης των Μηχανικών (Engineering) και δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές 

μεθόδους προκειμένου για την ενσωμάτωση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Bers, 

2008). Η έλλειψη γνώσεων στο συγκεκριμένο θέμα οφείλεται, πρωτίστως, στο γεγονός 

ότι τα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών δεν 

περιλαμβάνουν μαθήματα Ρομποτικής (Μπράτιτσης, 2011) και δεν προετοιμάζουν τους 

νηπιαγωγούς στη χρήση των ΤΠΕ (Bers et al., 2002). Επίσης, η επίσημη επιμόρφωση 

των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ από το κράτος, ενσωματώνει σε μικρό βαθμό, και μόνο για 

λόγους πληρότητας του επιμορφωτικού υλικού, την ΕΡ και τα προγραμματιζόμενα 

παιχνίδια στη θεματολογία της (ΙΤΥΕ, 2011) και τέλος, δεν υπάρχουν πολλά 

προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο θέμα, όπως προκύπτει από 

την αναδίφηση της βιβλιογραφίας (Alimisis, 2013). Η άγνοια των εκπαιδευτικών σε 

θέματα ΕΡ που οφείλεται στην έλλειψη επιμόρφωσης πριν και κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Khanlari 

(2016) που διεξήγαγε σε δασκάλους δημοτικού. 

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων απέναντι στην επιμόρφωση μπορούμε 

να πούμε πως μολονότι η επιμόρφωση χαρακτηρίστηκε «αρκετά ικανοποιητική», 

«πλήρης», «χρήσιμη» και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, οι περισσότερες 

νηπιαγωγοί θα προτιμούσαν να είχαν περισσότερο ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία 

της επιμόρφωσης τους, για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με συναδέρφους, γεγονός 

που συνάδει με τις αρχές μάθησης των ενηλίκων (Κόκκος, 2005) και μπορεί να 

υποστηριχθεί από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle, αφού η λειτουργία της βασίζεται 
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στον κοινωνικό εποικοδομισμό του Vygotsky και ευνοεί τη συνεργατική μάθηση 

(Αντωνίου & Σίσκος, 2007· Πετροπούλου κ.ά., 2015) καθώς παρέχει ένα περιβάλλον με 

ευέλικτα εργαλεία επικοινωνίας, εύχρηστες εφαρμογές και πληθώρα συνεργατικών, 

διαδραστικών δραστηριοτήτων (Ευθυμιάδου & Σανσονίου, 2015). Πάντως, η έλλειψη 

ενεργούς συμμετοχής με συνεργατικές δραστηριότητες, δε φάνηκε να ελαχιστοποιεί την 

κατανόηση του θέματος της χρήσης και αξιοποίησης του προγραμματιζόμενου 

παιχνιδιού στην προσχολική εκπαίδευση, αν και, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όταν 

κάποιος οργανώνει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης/κατάρτισης για εκπαιδευτικούς πρέπει 

να έχει στο μυαλό του το αξίωμα ότι «οι δάσκαλοι διδάσκουν όπως διδάσκονται και όχι 

όπως τους λένε να διδάξουν» (Papanikolaou et al., 2008). 

Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας, που χαρακτηρίστηκε «ενδιαφέρον και 

ικανοποιητικό» βοήθησε τις περισσότερες νηπιαγωγούς να κατανοήσουν πλήρως την 

έννοια της ΕΡ και το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot αν και δεν είχανε πρότερες 

ουσιαστικές γνώσεις επί του θέματος. Το υλικό μιας πλατφόρμας παίζει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθώς ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει μόνος του 

(Λιοναράκης, 2001). Η ενσωμάτωση βίντεο, πολυμεσικών εφαρμογών και οδηγιών βήμα 

προς βήμα δημιούργησε ένα περιεχόμενο ελκυστικό και εύκολο προσπελάσιμο, 

παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιμορφούμενες να το παρακολουθούν όσες φορές 

επιθυμούν προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση του (Λιοναράκης, 1998). Η 

κινούμενη εικόνα και ο πολυμεσικός τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας και το οπτικό 

υλικό μέσω προγραμμάτων παρουσίασης (Καρούλης, 2007) μετέφεραν τις πληροφορίες 

και τις γνώσεις με ελκυστικό τρόπο (Λιοναράκης, 1998· Παναγιωτακόπουλος, 1998). 

Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ματραλή (1998β), επειδή οι επιμορφούμενοι εξαρτώνται 

άμεσα από το εκπαιδευτικό υλικό, πρέπει αυτό να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μπορούν να μάθουν αποτελεσματικά με τη λιγότερη δυνατή παρεχόμενη βοήθεια από 

τον εκπαιδευτή. 

Αν και οι περισσότερες νηπιαγωγοί έμειναν ικανοποιημένες από τον ασύγχρονο τρόπο 

επιμόρφωσης, αν τους δινόταν ευκαιρία, θα προτιμούσαν να επιμορφωθούν στην ΕΡ με 

ένα μοντέλο μικτής μάθησης (υβριδικό μοντέλο/blended learning) που συνδυάζει την εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση με δια ζώσης συναντήσεις και βοηθάει στην ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ επιμορφωτή και εκπαιδευτικών καθώς 

και στην επίλυση αποριών των εκπαιδευομένων. Οι απόψεις τους δηλαδή για την ανάγκη 

άμεσης επαφής με τον επιμορφωτή και τους συναδέλφους συμπίπτουν με τη θεωρία 

αναφορικά με τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα οποία 
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συγκαταλέγονται η απομόνωση του σπουδαστή (Δαούσης, Λαζαρόπουλος, Κόμης & 

Πιντέλας, 2013· Καρούλης, 2007) και η διαλογικότητα ανάμεσα στον επιμορφωτή και 

στο επιμορφούμενο, (Καρούλης, 2007). Η βιωματική εκπαίδευση που να περιλαμβάνει 

δια ζώσης μαθήματα στην ΕΡ θεωρείται ο καλύτερος τρόπος επιμόρφωσης (Vollmer et 

al., 2011). Τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με την επιλογή του μικτού τρόπου 

επιμόρφωσης συνάδουν τόσο με τα αποτελέσματα της έρευνας των Μπίκο και 

Τζιφόπουλο (2013) που διενήργησαν σε εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος σε εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όσο και με αυτά των Μουζάκη, 

Μπουρλετίδη, Μπακλογιάννη και Μπουρλετίδη (2009) σε εκπαιδευτικούς που 

επιμορφώθηκαν στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και της επιθετικότητας. Η 

πλατφόρμα Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τέτοιου είδους μοντέλο εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης σύμφωνα με τον Brandl (2005). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη τριών εκπαιδευτικών, που θεωρούν ότι ο 

καλύτερος τρόπος επιμόρφωσης στην ΕΡ και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια θα ήταν 

μέσα από τα δίκτυα εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για το θέμα, ώστε να 

υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία, καθώς σύμφωνα και με τους Ράπτη και 

Ράπτη (2013), από τη στιγμή που σε αυτά τα δίκτυα η ευθύνη εναπόκειται στους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς, έχουν περισσότερες δυνατότητες για εισαγωγή καινοτομιών, για 

παιδαγωγικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες που τους οδηγούν στην επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου δικτύου είναι αυτό που 

δημιουργήθηκε Στην Ιταλία το 2007, από διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχαν προηγούμενη κατάρτιση και εμπειρία στη 

χρήση της ΕΡ. Ονομάστηκε «Δίκτυο για την Εκπαιδευτική Χρήση της Ρομποτικής» 

(PIedmOn NEt for Educational Robotics- PIONEER) με στόχο να εκμεταλλευτούν τον 

προγραμματισμό μικρών ρομπότ ώστε να φέρουν εις πέρας δραστηριότητες κοινού 

ενδιαφέροντος των σχολείων τους. Τα ρομπότ που χρησιμοποίησαν ήταν τα Bee-Bot, το 

Scribbler της Parallax,το RCX και το NXT της Lego, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα 

των παιδιών. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του δικτύου, συμπεριλήφθηκαν και νηπιαγωγεία 

(De Michele, Demo & Siega, 2008). 

Οι περισσότερες νηπιαγωγοί της έρευνας θεωρούν ότι η επιμόρφωση στην ΕΡ 

γενικότερα, και στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια ειδικότερα, είναι αναγκαία για τον 

κλάδο τους, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις Τεχνολογικές εξελίξεις καθώς, σύμφωνα 

και με τη βιβλιογραφία, η Επιστήμη και η Τεχνολογία αλλάζουν ραγδαία και τα παιδιά 

πρέπει να προετοιμαστούν για αυτήν την ανάπτυξη (Eck et al., 2014). Επιπλέον, θεωρούν 
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ότι θα τους βοηθήσει στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν τα νήπια ικανότητες του 21ου 

αιώνα, όπως αυτές αναφέρονται στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Πρότυπα της Διεθνούς 

Ένωσης για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (https://www.iste.org/) ·ΠΙ, 2011), με 

έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό (Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, 2016· Κόμης, 

2016· ΠΙ 2011). Τα οφέλη της ΕΡ στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του 21ου αιώνα, όπως 

γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες τονίζονται και από τους Βοσνιάδου 

(2006) και Eguchi (2010). 

Η ανάγκη για επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην ΕΡ ως μέρος της προσπάθειας των 

εκπαιδευτικών να συμβαδίσουν με την εξέλιξη της Τεχνολογίας και να εισάγουν στις 

τάξεις τεχνολογικά αντικείμενα που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν τα παιδιά έξω από 

αυτήν, τονίζεται από τη De Michele (De Michele et al., 2008), η οποία χαρακτηριστικά 

αναφέρει «πιστεύω ότι είναι απαραίτητο το σχολείο να αντιμετωπίσει την τεχνολογία με 

την οποία τα παιδιά εκτίθενται στην καθημερινότητα» (μτφ, σ. 94). 

Οι καινούριες πληροφορίες και γνώσεις που εμφανίζονται με την εξέλιξη της 

Τεχνολογίας δημιουργούν την ανάγκη στις εκπαιδευτικούς να επιμορφώνονται για να 

μπορούν να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα, όπως αναφέρει και ο Μπίκος (2012, 

2014). Οι νηπιαγωγοί της έρευνας θεωρούν απαραίτητη την γενικότερη επιμόρφωση σε 

θέματα Τεχνολογίας προκειμένου να μπορέσουν ανταποκριθούν στην Κοινωνία της 

Γνώσης, γεγονός που συμπίπτει με την άποψη της Βοσνιάδου (2006), ώστε να γίνει 

εκμετάλλευση των ΤΠΕ για να επέλθουν αλλαγές στις εκπαιδευτικές πρακτικές που να 

συνάδουν με τους στόχους της Κοινωνίας της Γνώσης. Άλλωστε, σύμφωνα με τους Κόμη 

κ.ά. (2015), η επιμόρφωση στις ΤΠΕ πέρα του ότι εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με 

γνώσεις και δεξιότητες, τους κινητοποιεί να εφαρμόσουν ό,τι έμαθαν στην καθημερινή 

τους πρακτική. 

Όσον αφορά στη μάθηση των συμμετεχόντων/εφαρμογή της νέας γνώσης, μπορούμε να 

πούμε ότι το εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες 

των νηπιαγωγών και τις βοήθησε να κατανοήσουν βασικές αρχές της ΕΡ και τη χρήση 

και αξία του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην προσχολική εκπαίδευση, το οποίο 

χαρακτήρισαν ως ένα καινοτόμο, διασκεδαστικό μέσο διδασκαλίας, ενώ παράλληλα 

ενδυνάμωσε τη θετική αντίληψη τριών εκπαιδευτικών που είχαν εξ αρχής σχετικές 

γνώσεις. Ο Illeris (2003) αναφέρει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, όταν οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι έχουν θετικά κίνητρα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες τους, μπορεί να έχουν μια μακροπρόθεσμη εμπλουτισμένη ανάπτυξη. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξαν αλλαγές στις πρότερες γνώσεις και 

https://www.iste.org/
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στάσεις των εκπαιδευτικών, γεγονός που συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας που 

έκαναν οι Bers et al., (2013) σε νηπιαγωγούς που παρακολούθησαν τριήμερο workshop 

στην ΕΡ. 

Τα θετικά αποτελέσματα της εξ αποστάσεως κατάρτισης σε συνδυασμό με την 

προσανατολισμένη στο χώρο εργασίας μάθηση, που περιλαμβάνει την εφαρμογή της 

νέας γνώσης, έχουν τονιστεί από έρευνες των Μαλλιάρα και Παπανικολάου (2010) και 

Μανιάτη (2014).  

Σημαντικό ρόλο στην αλλαγή των γνώσεων και των στάσεων απέναντι στην ΕΡ και στο 

προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot έπαιξε η επιτυχημένη εφαρμογή του νέου 

εκπαιδευτικού μέσου διδασκαλίας, με τη βιωματική εμπειρία που είχανε οι νηπιαγωγοί 

και την εφαρμογή συγκεκριμένης δραστηριότητας μέσα στις τάξεις τους, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από τη θεωρία του Guskey (2002α), ο οποίος υποστηρίζει ότι η εμπειρία 

της επιτυχημένης εφαρμογής ενός μέσου αλλάζει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί της επιμόρφωσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που χρησιμοποιούν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία 

αλλάζουν όταν αξιοποιούν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται από την Janka (2008), η οποία θεωρεί ότι οι νηπιαγωγοί 

πρέπει να σκεφτούν ξανά τις παιδαγωγικές πρακτικές που χρησιμοποιούν όταν θελήσουν 

να ενσωματώσουν το Bee-bot στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Οι παιδαγωγικές 

πρακτικές άλλαξαν όχι μόνο ως αποτέλεσμα της ύπαρξης της Τεχνολογίας αλλά ως 

αποτέλεσμα των γνώσεων, των απόψεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 

(Βοσνιάδου, 2006· Νικολοπούλου, 2009). Συγκεκριμένα, γίνεται μετάβαση από 

δασκαλοκεντρικές σε μαθητοκεντρικές μεθόδους (Βοσνιάδου, 2006· Κόμης, 2004) όπου 

τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση μέσα από διερευνητικές διαδικασίες συνεργαζόμενα 

μεταξύ τους μέσω της χρήσης των ΤΠΕ (Hawkins, 2002) Η συνεργασία, η ομαδική 

δουλειά και η αλληλεπίδραση ως τρόποι εργασίας που επιφέρει η χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και η Ρομποτική έχει τονιστεί από τους Lee et al., (2013). Η άποψη των 

νηπιαγωγών, ότι η παραδοσιακή διδασκαλία δίνει τη σκυτάλη σε καινοτόμες πρακτικές 

όπου τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, 

επιβεβαιώνεται και από τους Βαρσαμίδου, και Ρες, (2008). 

Οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι ο ρόλος τους αλλάζει και από μεταδότης γνώσεων γίνεται 

διευκολυντικός και υποστηρικτικός. Είναι γεγονός ότι σε δραστηριότητες της ΕΡ, όταν 
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τα παιδιά διερευνούν, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν ένα κατάλληλο περιβάλλον, όπου μέσα 

από ερωτήσεις και παρατηρήσεις τους βοηθούν να διευρύνουν τις δικές τους 

παρατηρήσεις, διαδικασίες σκέψης και διερευνήσεις και δεν δίνουν άμεσες απαντήσεις 

αλλά τους ωθούν να βρουν μόνα τους τη λύση (Bers, 2014). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότερες νηπιαγωγοί νιώθουν ικανές 

και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 

στην εκπαιδευτική τους διαδικασία μετά την επιμόρφωση τους και τη βιωματική τους 

εμπειρία, γεγονός που συνάδει τόσο με τα αποτελέσματα της έρευνας των Bers et al., 

(2013) που έδειξαν ότι υπήρχε βελτίωση γενικότερα στο επίπεδο της τεχνολογικής 

αυτοπεποίθησης των νηπιαγωγών μετά την παρακολούθηση τριήμερου workshop στην 

ΕΡ σε συνδυασμό με βιωματική εμπειρία και με συνεργατικές μεθόδους που παρείχε το 

workshop του Ινστιτούτου, τόσο και με τα αποτελέσματα της έρευνας των Papanikolaou 

et al., (2008), που έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στο πρόγραμμα 

TeReCop ένιωσαν ικανοί να ενσωματώσουν την ΕΡ στη διδακτική τους πρακτική μετά 

το πέρας της κατάρτισης τους. 

Η βιωματική εμπειρία και η εφαρμογή συγκεκριμένης δραστηριότητας έδωσαν στις 

νηπιαγωγούς της έρευνας τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι Bee-bot και ουσιαστικά να αποτιμήσουν να μαθησιακά αποτελέσματα των 

παιδιών, που αποτελεί σύμφωνα με τον Guskey (2002β) την ουσία της επιμόρφωσης. 

Οι νηπιαγωγοί της έρευνας ενθουσιάστηκαν με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι· 

παρατήρησαν ότι γοήτευσε, εντυπωσίασε και χαροποίησε τα παιδιά, δίνοντας έτσι 

έμφαση και στη Συναισθηματική Ανάπτυξη των παιδιών, μολονότι δεν ερωτήθηκαν για 

αυτό. Η χαρά αυτή αιτιολογείται από τους Chronaki & Alimisi, (2010) οι οποίοι 

αναφέρουν ότι η τάση των παιδιών προσχολικής ηλικίας να εκφράζονται 

συναισθηματικά με έντονο τρόπο (χαρά, λύπη, φόβο) όταν έρχονται σε επαφή με 

προγραμματιζόμενα ρομπότ είναι αποτέλεσμα των ανθρωπομορφικών, μυθικών 

χαρακτηριστικών και διαστάσεων που αποδίδουν σε αυτά. Εκφράζουν τα συναισθήματα 

τους τόσο λεκτικά όσο και σωματικά. Άλλωστε, οι διασκεδαστικές δραστηριότητες και 

το κλίμα χαράς που επιφέρει η χρήση του Bee-bot στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν 

τονιστεί και από τους João-Monteiro et al., (2003) και Janka, (2008). Η παρουσία του 

Bee-bot δημιούργησε στους μαθητές περιέργεια, ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και τα 

παιδιά ρωτούσαν πότε θα ξαναέρθει η μέλισσα κάτι που επιβεβαιώνεται και από την 

έρευνα των Eck et al. (2014), όπου οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν 
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με τις δραστηριότητες Ρομποτικής που συμπεριλάμβαναν και το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι και ενδιαφέρονταν για την επιστροφή του στην τάξη.  

Έμφαση δόθηκε από τις περισσότερες νηπιαγωγούς στη παιγνιώδη μορφή που έχει αυτό 

το μέσο διδασκαλίας που βοηθάει στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών τους στόχων, 

καθώς αποτελεί κίνητρο για μάθηση (Eguchi, 2010· Highfield, 2010· Κόμης, 2004). Οι 

Bers et al. (2013) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η Ρομποτική, με τον παιγνιώδη 

χαρακτήρα της, συνδυάζει το ακαδημαϊκό περιεχόμενο με σχέδια εργασίας που έχουν 

νόημα για τα παιδιά, ενώ ο Φεσάκης (2008) θεωρεί πως τα μικρά παιδιά εμπλέκονται 

αυθόρμητα σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην κοινωνική 

συνεργασία, στη χρήση του σώματος και τα χειροπιαστά υλικά 

Μέσω αυτού του μέσου και της παιγνιώδους μορφής του, αρκετές νηπιαγωγοί της 

έρευνας θεωρούν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες ψηφιακού γραμματισμού 

γεγονός που συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας των De Michele et al., (2008) που 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά προσέγγισαν την Ρομποτική με παιγνιώδη 

τρόπο και άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να προγραμματίζεις ένα ρομπότ. 

Τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός της διαθεματικής προσέγγισης που εμπεριέχει η χρήση 

του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού καθώς θεωρούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα και συνάδει με τους στόχους του ΔΕΠΠΣ (ΠΙ, 2003) και 

του ΝΠΣ (ΠΙ, 2011), καθώς και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Cacco & Moro, 

2014· De Michele et al., 2008· João-Monteiro et al., 2003). Είναι γεγονός πως καινοτόμες 

προσεγγίσεις, όπως η χρήση της Ρομποτικής είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (νηπιαγωγείο και δημοτικό) καθώς οι δάσκαλοι είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι με διαθεματικές δραστηριότητες και θεωρείται ότι η 

διδασκαλία παραδοσιακών μαθημάτων με καινοτόμες μεθόδους είναι πιο 

αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής των παιδιών 

(De Michele et al., 2008). 

Μολονότι οι νηπιαγωγοί της έρευνας είχαν στην κατοχή τους το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι μόνο για τρεις ημέρες, μπόρεσαν να αντιληφθούν τα δυνητικά οφέλη που θα είχε 

η χρήση του στη Γνωστική Ανάπτυξη των παιδιών, καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά 

αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, δοκιμής και λάθους, πειραματισμού, 

διατύπωσης υποθέσεων και έλεγχο αυτών κάτι που έχει τονιστεί και από τα ευρήματα 

άλλων ερευνών (Cacco & Moro, 2014· De Michele et al., 2008). Χαρακτηριστικά, η De 

Michele (De Michele et al., 2008) μετά την ετήσια εμπειρία που είχε χρησιμοποιώντας 

το Bee-bot με μαθητές δευτέρας δημοτικού, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά 
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χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο παιχνίδι, αναπτύσσουν ικανότητες λογικής 

σκέψης και μέτρησης, λύσης τοπολογικών προβλημάτων, επίλυσης προβλήματος και 

εξοικειώνονται με τεχνικές διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας.  

Αναφορικά με την κατάκτηση μαθηματικών εννοιών, θεωρούν ότι η χρήση του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού συνέβαλε στην ανάπτυξη ικανότητας προσανα-

τολισμού και κατεύθυνσης στο χώρο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τους Beraza, Pina 

& Demo, (2010)· Bragg et al., (2010)·Clements & Sarama, 2002· Highfield & Mulligan, 

(2008), João-Monteiro et al., (2003)· Κοκκόση κ.ά., 2014) οι οποίοι θεωρούν ότι η χρήση 

του βοηθάει τα παιδιά να πειραματιστούν με μαθηματικές έννοιες που εμφανίζονται στο 

πρόγραμμα σπουδών τους και έχουν εν δυνάμει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη 

μαθησιακή διαδικασία τους και να επιδράσουν στη διδασκαλία μαθηματικών. Άλλωστε, 

σύμφωνα με τον Οικονομίδη (2014), η κατανόηση χωρικών εννοιών κατακτιέται από τα 

παιδιά με το να τοποθετούν το σώμα τους σε σχέση με τα αντικείμενα και να 

προσανατολίζονται στο χώρο. Τα τεχνολογικά παιχνίδια προσφέρουν δυνατότητες για 

εκμάθηση μαθηματικών εννοιών και αξιοποίηση ανώτερων διαδικασιών σκέψης 

νωρίτερα από την αναμενόμενη ηλικία (Highfield & Mulligan, 2008). 

Όλες οι συμμετέχουσες παρατήρησαν και σχολίασαν τη συμβολή της χρήσης του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην Κοινωνική Ανάπτυξη των παιδιών καθώς 

συνεργάζονταν, επικοινωνούσαν, αντάλλασσαν απόψεις, βοηθούσαν και διόρθωναν το 

ένα το άλλο και δούλευαν σε ομάδες, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες 

(Cacco & Moro, 2014· Κόμης, 2004· Τσουκαλά και Χαλκιαδάκη, 2015). Η θετική 

επίδραση στην Κοινωνική Ανάπτυξη των παιδιών που έχει η χρήση ενός ρομπότ έχει 

τονιστεί από τους João-Monteiro et al., (2003) τόσο στο προσωπικό επίπεδο όσο και στο 

επίπεδο της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

τους, τα οποία λειτουργούν έτσι μέσα στη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) ενός 

παιδιού, σύμφωνα με τον Vygotsky (Ντολιοπούλου, 2002), ο οποίος τόνισε τον 

σημαντικό ρόλο που παίζουν τα παιχνίδια και η αλληλεπίδραση με τους άλλους στην 

ανάπτυξη του παιδιού (Craidy, 2001, αναφέρεται στο João-Monteiro et al., 2003). 

Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Khanlari (2016), κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι δάσκαλοι θεωρούν πως η ομαδική εργασία που απαιτεί η φύση της ΕΡ βοηθάει τα 

παιδιά να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι γεγονός πως η εισαγωγή της ΕΡ 

γενικότερα στην προσχολική ηλικία συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο γνωστικών όσο και 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Alimisis, 2013· Bers, 2008· Eck et al., 2014· Lee et al., 2013· 

Misirli & Komis, 2014· Sallivan et al., 2013). 
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4.2 Συμπεράσματα 

 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε σε εν ενεργεία νηπιαγωγούς από 

διάφορα μέρη της Ελλάδας με στόχο να τους επιμορφώσει στην ΕΡ και πιο συγκεκριμένα 

στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, σε συνδυασμό με εφαρμογή της νέας γνώσης 

στην πράξη, ανέδειξε, μετά την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

Οι περισσότερες εν ενεργεία νηπιαγωγοί που έλαβαν μέρος στην επιμόρφωση, έχουν 

προηγούμενη εμπειρία σε εξ αποστάσεως επιμορφώσεις. Αν και έχουν πιστοποιηθεί στο 

Β΄ Επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, την ανώτερη επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες 

που προσφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχουν πρότερες γνώσεις στην ΕΡ και 

στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια. Γνωρίζουν κάποιες γενικές πληροφορίες μέσα από 

διαδικασίες αυτομόρφωσης, αλλά φαντάζονται πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όσον αφορά στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, λίγες 

το έχουν ακουστά από την επιμόρφωση του Β΄ Επιπέδου, ενώ άλλες είτε πάλι μέσα από 

διαδικασίες αυτομόρφωσης, είτε από τη συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών που σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες. Καμία δεν το έχει 

χρησιμοποιήσει στην εκπαιδευτική της διαδικασία και δεν γνωρίζουν ότι η Μαθησιακή 

Περιοχή «ΤΠΕ» του πιλοτικού ΝΠΣ (ΠΙ,2011) προτείνει την εισαγωγή του για την 

επίτευξη των στόχων της.  

Αν και ψηφιακά εγγράμματες, όταν η υλικοτεχνική υποδομή των νηπιαγωγείων το 

επιτρέπει, χρησιμοποιούν κυρίως δασκαλοκεντρικές μεθόδους στην εφαρμογή δρα-

στηριοτήτων με τις ΤΠΕ και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας 

και λιγότερο μεθόδους διερεύνησης και ανακάλυψης από τα ίδια τα παιδιά. Οι 

συνεργατικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν αφορούν στην ενασχόληση των παιδιών σε 

δυάδες μπροστά από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν συμπεριλαμβάνουν την 

εκπαιδευτική διάσταση της συνεργατικής μάθησης. 

Η επιθυμία τους όμως να έρθουν σε επαφή με καινοτόμα μέσα διδασκαλίας προς όφελος 

των παιδιών, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες, και 

να αναπτυχθούν επαγγελματικά, τις οδήγησε στην εθελοντική συμμετοχή στο εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης. Θεωρούν ότι η επιμόρφωση γενικότερα και η 

επιμόρφωση που σχετίζεται με τις ΤΠΕ ειδικότερα είναι απαραίτητη για τον κλάδο τους 

και συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 
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Το μοντέλο εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επιμόρφωση τις ικανοποίησε 

από την άποψη της ευελιξίας του τόπου, του χρόνου και του ρυθμού που αυτό προσφέρει, 

καθώς δεν διαταράχθηκαν οικογενειακοί, προσωπικοί και οικονομικοί παράγοντες. 

Έμειναν ευχαριστημένες από το εκπαιδευτικό υλικό που είχε αποθηκευτεί και αναρτηθεί 

στην πλατφόρμα Moodle και δεν δυσκολεύτηκαν να πλοηγηθούν και να αποκτήσουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες, αν και οι περισσότερες, θεωρούν ότι η ικανότητα τους αυτή, 

προήλθε από προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε εξ αποστάσεως προγράμματα και 

ικανότητες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και όχι από τη συμμετοχή τους στο Β΄ 

Επίπεδο επιμόρφωσης. Η ύπαρξη βίντεο, προγραμμάτων παρουσιάσεων, φωτογραφιών 

και πρακτικών οδηγιών συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και έδωσε τη 

δυνατότητα στις συμμετέχουσες να συνδυάσουν το θεωρητικό κομμάτι του 

εκπαιδευτικού υλικού με αναλυτικές οδηγίες και πρακτικές εφαρμογές. 

Η φύση της έρευνας, που απαιτεί την ανωνυμία των συμμετεχόντων προκειμένου για την 

εγκυρότητα της, δεν παρείχε στις νηπιαγωγούς τη δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν 

μεταξύ τους και να συνεργαστούν μέσω της πλατφόρμας κάτι που αποδείχθηκε 

επιθυμητό από αυτές. Οι περισσότερες θα επιθυμούσαν μία πιο ενεργητική συμμετοχή 

στη διαδικασία της επιμόρφωσης τους όχι τόσο για την καλύτερη κατανόηση του 

θέματος, που σχολιάστηκε από τρεις συμμετέχουσες, όσο για τη δυνατότητα που 

προσφέρει η συνεργασία για εμπλουτισμό ιδεών, εμπειριών και δραστηριοτήτων. 

Πάντως, αν τους δινόταν η ευκαιρία, οι περισσότερες θα προτιμούσαν να επιμορφωθούν 

στην ΕΡ με ένα μοντέλο μικτής μάθησης (υβριδικό μοντέλο/blended learning) για να 

εκμεταλλευτούν τα οφέλη από τις διά ζώσης συναντήσεις, που συνίστανται στην επίλυση 

αποριών και άμεσης επαφής και επικοινωνίας με τον επιμορφωτή και τους συναδέλφους. 

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και η άποψη τριών συμμετεχόντων, οι οποίες θεωρούν 

τα δίκτυα εκπαιδευτικών ως τον καλύτερο τρόπο επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στην 

ΕΡ. 

Πάντως, όλες πιστεύουν ότι μία γενικότερη επιμόρφωση στη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών, που να συμπεριλαμβάνει την ΕΡ και τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια, 

είναι χρήσιμη και αναγκαία για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής, καθώς 

θεωρούν ότι οι γνώσεις τους πρέπει να ανανεώνονται και να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις 

της εποχής, ώστε να βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσουν ικανότητες του 21ου αιώνα, 

συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού.  

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους και οι 

συμμετέχουσες νηπιαγωγοί απέκτησαν καινούριες γνώσεις και εμπειρίες ενώ παράλληλα 
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ανακάλυψαν ένα καινοτόμο μέσο διδασκαλίας που ενθουσίασε τόσο τις ίδιες όσο και τα 

παιδιά. Οι στάσεις τους, αν και πριν από την έναρξη της επιμόρφωσης, φάνηκαν να είναι 

θετικές, υπήρχαν συναισθήματα άγχους, φόβου και επιφυλακτικότητας. Ωστόσο, με το 

πέρας αυτής και την εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη, ξεπεράστηκαν, και οι 

νηπιαγωγοί συνειδητοποίησαν ότι η ΕΡ και τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια έχουν θέση 

στην προσχολική εκπαίδευση. Υπήρξε εμφανής αλλαγή επομένως, στις γνώσεις και στις 

στάσεις τους ,σημαντικό ρόλο για την οποία διαδραμάτισε η επιτυχημένη εφαρμογή της 

νέας γνώσης και του νέου μέσου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότερες 

νηπιαγωγοί νιώθουν πλέον ικανές και έτοιμες να ενσωματώσουν το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι Bee-bot στην καθημερινή τους πρακτική. 

Κατά αντιστοιχία, υπήρξε αλλαγή και στις μεθόδους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ που 

χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Η χρήση του 

προγραμματιζόμενου παιχνιδιού, ανέδειξε την ανάγκη να παραμεριστούν οι 

δασκαλοκεντρικές μέθοδοι και να αξιοποιηθούν οι μαθητοκεντρικές, όπου τα παιδιά 

διερευνούν, ανακαλύπτουν και οικοδομούν μόνα τους τη γνώση μέσα από διαδικασίες 

δοκιμής και λάθους και μέσα από τη συνεργασία, την επικοινωνία και την εργασία σε 

ομάδες, που αφορούν στην εκπαιδευτική διάσταση της συνεργατικής μάθησης.  

Η εφαρμογή συγκεκριμένης δραστηριότητας που διερευνούσε την κατανόηση εννοιών 

προσανατολισμού και κατεύθυνσης στο χώρο από τα παιδιά, και άλλων αυθόρμητων και 

οργανωμένων δραστηριοτήτων που δημιούργησε η κάθε νηπιαγωγός με τα παιδιά της 

τάξης της, τις βοήθησε να αντιληφθούν τα οφέλη της χρήσης του προγραμματιζόμενου 

παιχνιδιού Bee-bot στη Γνωστική και Κοινωνική Ανάπτυξη των παιδιών. 

Θεωρούν ότι η ενσωμάτωση του ως μέσου διδασκαλίας λειτουργεί ως κίνητρο για 

μάθηση, προκαλεί ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στα παιδιά, ενώ συμβάλλει τόσο στην 

εκπλήρωση των εκπαιδευτικών τους στόχων, όσο και στην ανάπτυξη ψηφιακού 

γραμματισμού και στην εισαγωγή της Ρομποτικής με παιγνιώδη τρόπο. Η 

διαθεματικότητα που εμπεριέχει η χρήση του, το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Αναγνωρίζουν επιπλέον, την επίδραση που έχει η χρήση του 

στην Γνωστική και Κοινωνική Ανάπτυξη των παιδιών καθώς τα βοηθάει να αναπτύξουν 

δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, δοκιμής και λάθους, πειραματισμού, διατύπωσης 

υποθέσεων και έλεγχο αυτών. Αναφορικά με τον τομέα των Μαθηματικών, συμβάλλει 

στην ανάπτυξη ικανότητας προσανατολισμού και κατεύθυνσης στο χώρο. Ο τρόπος 

εργασίας που επιφέρει η χρήση του συμβάλλει στη ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, 

επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, αλληλοβοήθειας και εργασία σε ομάδες. 
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Αναγνωρίζοντας τα οφέλη της ενσωμάτωσης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού στην 

ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και βλέποντας το ενδιαφέρον τους, τον 

ενθουσιασμό και τη χαρά τους, οι νηπιαγωγοί της έρευνας προτίθενται να το 

χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία και να αξιοποιήσουν τη 

Μαθησιακή Περιοχή «ΤΠΕ» του ΝΠΣ (ΠΙ, 2011). 

 

4.3 Περιορισμοί και προτάσεις 

 

Αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική 

χρησιμοποίηση της Ρομποτικής και αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει παγκοσμίως για την 

εισαγωγή της στην εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο μέχρι τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Resnick et al, 1996· Eguchi, 2010), λίγες έρευνες έχουν γίνει για την 

ενσωμάτωση της στο δημοτικό και ακόμη λιγότερες για τις απόψεις των δασκάλων επί 

του θέματος (Khanlari, 2016), πόσο μάλλον για τις απόψεις των νηπιαγωγών. Η 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποδεικνύει την έλλειψη αυτή, γεγονός που αποτελεί από 

μόνο του έναν μεγάλο περιορισμό για την εκπόνηση της μελέτης καθώς δεν υπήρχαν 

αρκετά διαθέσιμα στοιχεία ώστε να διασταυρωθούν με τα ευρήματα του υπό μελέτη 

φαινομένου και να τα ενδυναμώσουν (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Επιπλέον, από τη στιγμή που ο σκοπός της μελέτης περίπτωσης είναι η 

συγκεκριμενοποίηση και όχι η γενίκευση (Stake, 1995), τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν. Η μελέτη αφορά σε ένα μικρό αριθμό ερωτώμενων, 

που είχαν όμως, κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως η διαρκής επιμόρφωση τους στα 

πλαίσια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και η πιστοποίηση τους στο Β΄ Επίπεδο 

επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Επίσης, μολονότι η επιμόρφωση ήταν εξ αποστάσεως, οι 

περισσότερες συμμετέχουσες ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός όμως, ότι έπρεπε 

να γίνει εφαρμογή της νέας γνώσης με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot, 

δυσχέρανε τη συμμετοχή περισσότερων νηπιαγωγών από πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης 

λόγω του περιορισμένου χρονικού περιθωρίου που υπήρχε για την αποστολή και 

παραλαβή του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού. 

Κάτι που έχει ήδη επισημανθεί, είναι το ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης νηπιαγωγοί δεν μπόρεσαν να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους μέσω της 

πλατφόρμας Moodle, που θα έδινε τη δυνατότητα για συνεργατικές δραστηριότητες, πιο 

ενεργητική συμμετοχή και καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της ίδιας της πλατφόρμας, 

καθώς λόγω της ανωνυμίας της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα. 
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Παρά το γεγονός ότι, όπως ειπώθηκε, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν 

μπορούν να γενικευτούν, μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν τους άξονες σχεδίασης μιας 

ευρύτερης, ποσοτικής έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί το ποσοστό των νηπιαγωγών σε όλη 

την Ελλάδα, που έχουν επιμορφωθεί με διάφορους τρόπους στην ΕΡ και στα 

προγραμματιζόμενα παιχνίδια και να διερευνηθούν οι απόψεις τους για την επίδραση 

τους στη Γνωστική και Κοινωνική Ανάπτυξη των παιδιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας σε συνδυασμό με τα ευρήματα και τις 

απόψεις άλλων ερευνητών (Bers & Portsmore, 2005· Βοσνιάδου, 2006· De Michele et 

al., 2008· Jimoyiannis & Komis, 2006· Martin et al., 2000), καθώς και την άποψη ότι 

όταν οι εκπαιδευτικοί εκμεταλλεύονται τη συνεργασία μέσω διαδικτύου, εντάσσονται σε 

επιμορφωτικά προγράμματα των Πανεπιστημίων ή δημιουργούν «κοινότητες μάθησης» 

μέσω των οποίων επικοινωνούν και βοηθιούνται από απόσταση αλλά και με συναντήσεις 

(Κυνηγός, 2002, αναφέρεται στο Ράπτης & Ράπτη, 2013) προτείνεται: 

• Η συνεργασία (partnership) φοιτητών νηπιαγωγών με φοιτητές 

 Πληροφορικής ώστε να επιμορφώνονται οι πρώτοι σε θέματα ΕΡ και εφαρμογή 

 της νέας γνώσης κατά τη διάρκεια των πρακτικών τους ασκήσεων, προκειμένου 

 για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της αργότερα στη διδασκαλία τους 

• Ουσιαστική διδασκαλία της ΕΡ και του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-

 bot από τους επιμορφωτές Β΄ Επιπέδου στα πλαίσια της Επιμόρφωσης των 

 Εκπαιδευτικών (ΠΕ 60-Νηπιαγωγοί) στις ΤΠΕ, με πρακτική εφαρμογή μέσα 

 στην τάξη 

• Δημιουργία δικτύων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας     εκ-

 παίδευσης σε τοπικό επίπεδο για εξ αποστάσεως επιμόρφωση στην ΕΡ σε συν

 δυασμό με δια ζώσης συναντήσεις  όπου  θα παρέχεται η δυνατότητα για  συν-

 εργασία και αλληλοϋποστήριξη προκειμένου για την  καλύτερη  δυνατή  αξιο-

 ποίηση ρομποτικών κατασκευών ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών 

 και εν συνεχεία, διάχυση των αποτελεσμάτων  του δικτύου  στην τοπική κοινό-

 τητα 

• Δημιουργία δικτύου νηπιαγωγών για επιμόρφωση στο προγραμματι-

 ζόμενο παιχνίδι Bee-bot από συναδέλφους που έχουν επιμορφωθεί και 

 μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες, σε συνδυασμό με διά ζώσης συ-

 ναντήσεις για ανταλλαγή εμπειριών και διασχολικές συνεργασίες σε 
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 τοπικό ή σε ευρύτερο επίπεδο και δημιουργία ενός αποθετηρίου εκπαι-

 δευτικών δραστηριοτήτων.  

Οι παραπάνω προτάσεις συνάδουν με τα πορίσματα της Κοινής Έκθεσης για το 2015 του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού 

πλαισίου για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και της 

Κατάρτισης (ΕΚ 2020) (http://eur-lex.europa.eu) που θέτουν ως τομείς προτεραιότητας, 

ανάμεσα σε άλλες τέσσερις, για την περίοδο 2016-2020 τόσο τις «κατάλληλες και 

υψηλής ποιότητας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της ΔΒΜ, 

με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και με στόχο την απασχολησιμότητα, την 

καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ευημερία του πολίτη» όσο και «την 

ανοικτή και καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση, κυρίως πλήρως εντεταγμένη στην 

ψηφιακή εποχή». Σύμφωνα με το πόρισμα, η κατάλληλη και υψηλής ποιότητας μάθηση 

απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν με ενεργητικό τρόπο καινοτόμες 

εκπαιδευτικές μεθόδους και διδακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ψηφιακών 

ικανοτήτων τόσο των ίδιων όσο και των εκπαιδευομένων. Η μετατροπή της κοινωνίας σε 

ψηφιακή απαιτεί την αντίστοιχη ανάπτυξη ικανοτήτων που αποκτώνται τόσο μέσω της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες όσο και στη δημιουργία 

ψηφιακών και ανοικτών εκπαιδευτικών μέσων. Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθούν οι 

εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ και να υιοθετηθούν καινοτόμες και δυναμικές 

παιδαγωγικές διαδικασίες που να βασίζονται σε συμμετοχικές μεθόδους και να 

προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού για μία 

καινοτόμο και ανοικτή εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία υποστηρίζει τη συνεχή 

επαγγελματική τους εξέλιξη. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/


97 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Α. Βιβλιογραφία στα Ελληνικά 

 

Αλιμήσης, Δ. (2008). Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως 

 εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής. Στο Β. 

 Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική της 

 Πληροφορικής, 273-282. Πάτρα. 

Αλιμήσης, Δ., Δημητριάδης, Σ., Κόμης, Β., Μπράτισης, Θ., Φαχαντίδης, Ν., και  

 Φεσάκης, Γ. (2012). Σύγχρονες τάσεις της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Στο 

 Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΤΠΕ, 440-442. Βόλος. 

Αναγνωστάκης, Σ. και Φαχαντίδης, Ν. (2014). Διερεύνηση για σχεδιασμό  κατάλληλου 

 πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

 Εκπαιδευτική Ρομποτική. Στο Αναστασιάδης, Π.,  Ζαράνης, Ν.,  Οικονομίδης, 

 Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (επιμ.), Πρακτικά  9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με 

 Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην 

 Εκπαίδευση», 468-476. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 

Αναστασιάδης, Θ. και Μανούσου, Ε. (2016). Προδιαγραφές σχεδιασμού 

 προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης από απόσταση για τους 

 εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Ανοικτή Εκπαίδευση: 

 το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την 

 Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12, 60-75. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10240 

Αντωνίου, Π. και Σίσκος, Α. (2007). ∆ια βίου μάθηση, Νέες Τεχνολογίες και 

 διαδικτυακή Επιμόρφωση από απόσταση: Αντιλήψεις συµμετεχόντων στην 

 Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Στο 

 Πρακτικά του 5ου  Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του 

 Ε.Μ.Π. και του  ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το 

 χθες στο αύριο». Μέτσοβο. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2016 από: 

 http://mirc.ntua.gr/5th_conference/5th_conference_ergasies.htm 

Βάμβουκας, Ι. Μ. (2002). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. 

 Αθήνα: Γρηγόρη. 

http://dx.doi.org/10.12681/jode.10240
http://mirc.ntua.gr/5th_conference/5th_conference_ergasies.htm


98 
 

Βαρσαμίδου, Α. και Ρες, .Γ (2008). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική 

 εκπαίδευση: Το λογισμικό Hot Potatoes 6. Στο Κακανά, Δ.-Μ. και Σιμούλη, Γ. 

 (επιμ.), Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρητικές προσεγγίσεις 

 και διδακτικές πρακτικές, σσ.420-428. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές: προοπτικές, προβλήματα και 

 προτάσεις για την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

 εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (2015). Εθνικός και 

 Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία. Διαπιστώσεις, Προτάσεις και 

 Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης. Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 

 από: 

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/morfotikwn_porisma.pdf 

Δαούσης, Δ.,  Λαζαρόπουλος, Σ., Κόμης, Β., και Πιντέλας, Π. (2013). Μελέτη 

 Περίπτωσης Αξιοποίησης του Moodle για την Υποστήριξη Θεματικής 

 Ενότητας του ΕΑΠ.  Στο Λαδιάς, Α., Μικρόπουλος, Α., 

 Παναγιωτακόπουλος, Χ., Παρασκευά, Φ., Πιντέλας, Πολίτης, Π.,….  

 Χαλκίδης, Α.  (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

 «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής 

 Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών 

 Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς. Ανακτήθηκε στις 19 

 Αυγούστου 2017 από: http://www.ask4research.info/etpe2013/ 

Δημητριάδης, Σ. και Λιώτσιος, Κ. (2005). Η υβριδική οργάνωση της εκπαίδευσης 

 ως διαδικασία προσαρμογής στις ανάγκες της δια βίου μάθησης.  Δημοσίευση 

 σε ηλεκτρονική μορφή στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Νέες  τεχνολογίες και δια 

 βίου μάθηση». Λαμία. Ανακτήθηκε στις 30 Απριλίου  2017 από: 

 http://cosy.ted.unipi.gr/NTdiabiou2005/default.asp?id=10&mnu=10  

Εμμανουηλίδου, Κ., Αντωνίου, Π.,  και Δερρή, Β. (2009). Αντιλήψεις καθηγητών 

 φυσικής αγωγής για τη διδακτική μεθοδολογία της σύγχρονης εξ αποστάσεως 

 επιμόρφωσης. In Proccedings 5th International Conference in Open and 

 Distance Learning, 139-148. Athens. Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 

 από: eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/489/464 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/morfotikwn_porisma.pdf
http://www.ask4research.info/etpe2013/
http://cosy.ted.unipi.gr/NTdiabiou2005/default.asp?id=10&mnu=10
eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/489/464


99 
 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15/12/2015). Κοινή Έκθεση για το 

 2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 

 εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον  τομέα 

 της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020). Ανακτήθηκε στις  10/4/2017 

 από: http://eur-lex.europa.eu/legal-

 content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EL 

Ευθυμιάδου, & Σανσονίου (2015). Η πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης Moodle στη 

 διδασκαλία/εκμάθηση  ξένων γλωσσών: ποιες παιδαγωγικές εφαρμογές θα 

 μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ψυχολογική εμπλοκή της ομάδας-τάξης. In 8th 

 International Conference in Open & Distance Learning. Athens, Greece. 

 Ανακτήθηκε 3 Σεπτεμβρίου 2016 από: 

 http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/46/

 37 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Αθήνα: Κριτική. 

Ζαράνης, Ν. και Οικονομίδης, Β. (2008). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

 επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρη.  

Ίσαρη, Φ. και Πουρκός, Μ., (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. [ηλεκτρ. βιβλ.] 

 Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

 http://hdl.handle.net/11419/5826 

ΙΤΥΕ (2011). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα 

 Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2β: Κλάδος ΠΕ60. (Α΄). Πάτρα: ΙΤΥΕ. 

ΙΤΥΕ (2013). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα 

 Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος (Γ΄εκδ.). Πάτρα: ΙΤΥΕ. 

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: 

 Κριτική. 

Καρούλης, Α. (2007). Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην 

 Εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. 

Κοκκόση, Α., Μισιρλή, Α., και Κόμης, Β. (2014). Μελέτη πρώιμων εννοιών 

 προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε συμβατικό και ψηφιακό 

 περιβάλλον. Στο Ζαράνης, Β., Οικονομίδης, Β. και Καλογιαννάκης, Μ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EL
http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/46/%0937
http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/46/%0937
http://hdl.handle.net/11419/5826


100 
 

 (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής». 

 Ρέθυμνο, 218-227.  

Κοκκόση, Α., Μισιρλή, Α., Λαβίδας, Κ. και Κόμης, Β. (2014)). Μελέτη των 

 αναπαραστάσεων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για 

 έννοιες κατεύθυνσης και προσανατολισμού μέσα από τη χρήση του 

 προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-bot. Στο  Αναστασιάδης Π., Ζαράνης 

 Ν., Οικονομίδης Β.,  & Καλογιαννάκης, Μ. (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελληνίου 

 Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 211-217. Ρέθυμνο.  

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κόκκος, Α. (2006). Η ιδιαιτερότητα και ο σκοπός εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με 

 τη θεωρία του Jack Mezirow για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Εκπαίδευση 

 Ενηλίκων (τ. 9) Ανακτήθηκε στις 19 Ιουνίου 2016 

 από:https://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/TELEGU243/KOKKO

 S.pdf   

Κόκκος, Α. (2008). Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Θεωρητικές 

 Προσεγγίσεις. Πάτρα: Ε.Α.Π.  

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 

 Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

Κόμης, Β.,Τσουράπη,Χ., Λαβίδας, Κ., και Ζαγούρας, Χ. (2015). Απόψεις και 

 Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 

 Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης 

 στο Πρόγραμμα Β΄ Επιπέδου. Στο Δαγδιλέλης, Λαδιάς, Μπίκος, 

 Ντρενογιάννη, Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου 

 Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής 

 Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). Αριστοτέλειο 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 

 Οκτωβρίου –1 Νοεμβρίου 2015. 

Κόμης, Β. (2016). Διδακτική - γνωστική ανάλυση περιβαλλόντων προγραμματισμού 

 προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στο Τ. Α. Μικρόπουλος, Α. 

 Χαλκή (επιμ.), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της 

 Πληροφορικής», 8-15. Ιωάννινα: ΕΤΠΕ. 23-25 Σεπτεμβρίου 2016.  

https://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/TELEGU243/KOKKO%09S.pdf
https://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/TELEGU243/KOKKO%09S.pdf


101 
 

Λιοναράκης, Α. (1998). Το βίντεο στην εκπαίδευση (κεφ. 6). Στο Ανοικτή και εξ 

 αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες, (τ. Γ΄). 

 Κόκκος, Α., Λιοναράκης., Ματραλής, Χ., και Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πάτρα: 

 ΕΑΠ. 

Λιοναράκης, Α. (2001). Για ποια εξ αποστάσεως εκπαίδευση μιλάμε; Ανασύρθηκε 

 στις 08 Οκτωβρίου 2010 από: 

 http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect2/34

 .htm  

Λιοναράκης, Α. (2008). Η εκπόνηση Μεθοδολογικής Προσέγγισης (Διδακτική) των 

 Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από απόσταση. Ανασύρθηκε στις  18 

 Νοεμβρίου 2016 από:

 http://esp.inf.teilam.gr/documents/Lionarakis_didaktikh_programm_eae.doc  

Μαγγόπουλος, Γ. (2014). Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική στρατηγική στην 

 αξιολόγηση προγραμμάτων: θεωρητικοί προβληματισμοί. Το Βήμα των 

 Κοινωνικών Επιστημών ΙΣΤ (64), σσ 73-93. 

Μαλλιάρα, Π και Παπανικολάου, Κ. (2010) Μία Πρόταση Επιμόρφωσης 

 Εκπαιδευτικών: ‘Πρόσωπο με Πρόσωπο’, από Απόσταση ή Δημιουργική 

 Σύνθεση των Δύο; Στο Γρηγοριάδου Μ. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου 

 Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 429-438. Αθήνα,  9-

 11 Απριλίου 2010. Ανακτήθηκε στις 30/6/2016 από: 

 http://hermes2.di.uoa.gr:8080/didinf5/ 

Μανιάτης, Π. (2014). Η αξιολόγηση της επιμόρφωσης: το παράδειγμα ενός 

 επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στο 

 Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: εγχειρίδιο 

 επιμόρφωσης. Παπαναούμ, Ζ., Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.), σσ. 161-195. 

 Θεσσαλονίκη: Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Ματραλής, Χ. (1998α). Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα (κεφ. 2) στο 

 Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες 

 τεχνολογίες, (τ. Γ΄). Κόκκος, Α., Λιοναράκης., Ματραλής, Χ., και 

 Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πάτρα: ΕΑΠ. 

Ματραλής, Χ. (1998β). Εκπαίδευση από Απόσταση (κεφ. 2). Στο Ανοικτή και εξ 

 αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες (τ. Α΄).Βεργίδης, Δ., 

http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect2/34%09.htm
http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect2/34%09.htm
http://esp.inf.teilam.gr/documents/Lionarakis_didaktikh_programm_eae.doc
http://hermes2.di.uoa.gr:8080/didinf5/


102 
 

 Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., και Ματραλής, Χ. Πάτρα: 

 ΕΑΠ. 

Ματσαγγούρας, Η. (2005). Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο 

 Μπαγάκης, Γ. (επιμ.). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του 

 εκπαιδευτικού, σσ. 63-79. Αθήνα: Μεταίχμιο,  

Μαυρογιώργος, Γ. (1999α). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτική πολιτική 

 στην Ελλάδα. Στο συλλογικό: Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: Διοίκηση 

 Ανθρώπινου Δυναμικού, σσ. 93- 135. Πάτρα: Ε.Α.Π.  

Μαυρογιώργος, Γ. (1999β). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Η «Άλλη»-(αντι)-πάλη-

 Πρόταση. Ανακτήθηκε στις  30 Ιανουαρίου 2017 από: 

 http://www.pi.ac.cy/pi/files/keea/synedria/synedrio_pi_pdf_tel/7_Mavrogiorg

 os.pdf 

Μαυροειδής, Γ. και  Τύπας, Γ. (2001). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Τεχνική και 

 μεθοδολογία επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε σχέση με το νόμο 1566/1985). 

 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 5, 17-35. 

Μελεκίδου,Ε., Μπάμπη, Χ., Ταμπάκη, Θ. και Τσάκαλος, Δ. (2010). Διερεύνηση της 

 επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 του νομού Ξάνθης. Μεταπτυχιακή εργασία. Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 

 2017 από: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1249 

Μικρόπουλος, Α. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά 

 Γράμματα. 

Μισιρλή, Α. και Κόμης, Β. (2012). Αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για 

 το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot. Στο Πρακτικά 6ου Πανελληνίου 

 Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 331-340. Φλώρινα.  

Μουζάκης, Χ. (2006). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 

 εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής. Αθήνα: 

 ΙΔΕΚΕ, ΥΠΕΠΘ. Ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2016 από :  

 http://repository.edulll.gr/790 

Μουζάκης, Χ., Μπουρλετίδης, Κ., Μαγκλογιάννης, Η. & Μπουρλετίδης, Δ. (2009). 

 Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Ανατολικής Μακεδονίας-

 Θράκης και Ηπείρου. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.) Πρακτικά 5ου Διεθνούς 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/keea/synedria/synedrio_pi_pdf_tel/7_Mavrogiorg%09os.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/keea/synedria/synedrio_pi_pdf_tel/7_Mavrogiorg%09os.pdf
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1249
http://repository.edulll.gr/790


103 
 

 Συνεδρίου «Ανοικτή& εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για Διεθνείς Συνεργασίες 

 και  Εκπαιδευτική Ανάπτυξη», (σσ 195-209). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικό 

 Δίκτυο Ανοικτής & Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Μπαγάκης, Γ. (1999). Εκπαιδευτικές αλλαγές προγράμματα κινητικότητας και 

 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Μπαγάκης, Γ. (Επιμ.) (2005). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του 

 εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Μπατσούτα, Μ. και Παπαγιαννίδου, Χ. (2006). Διερεύνηση των επιμορφωτικών 

 αναγκών των νηπιαγωγών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 11, σσ. 143-

 158. 

Μπίκος, Κ. (2011). Νέες Τεχνολογίες και διά βίου Εκπαίδευση. Στο Β. Δαγδιλέλης 

 και Μ. Πλατσίδου (επιμ.). Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το 

 πλαίσιο της, (σσ 117-116) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  

Μπίκος, Κ. (2012). Ζητήματα παιδαγωγικής που θέτουν οι τεχνολογίες της  πληροφορίας 

 και των επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός 

Μπίκος, και Τζιφόπουλος (2013). Η επαγγελματική ανάπτυξη των σύγχρονων 

 εκπαιδευτικών: Μοντέλο εφαρμογής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στη 

 διαπολιτισμική εκπαίδευση. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ 

 Αποστάσεως  Εκπαίδευση, 7. 

Μπίκος, Κ. (2014).  Η εξ αποστάσεως/ηλεκτρονική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: μια 

 καινοτομία που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή στο 

 Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: εγχειρίδιο 

 επιμόρφωσης. Στο Παπαναούμ, Ζ., Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.), σσ. 95-124. 

 Θεσσαλονίκη: Υ.ΠΑΙ.Θ 

Μπράτιτσης, Θ. (2011). Οι ΤΠΕ στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών 

 Τμημάτων Νηπιαγωγών. Στο Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη 

 και Χρήση των  ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 591-600. Πάτρα.   

Νικολακάκη, Μ. (2003). Διερεύνηση των προϋποθέσεων για μια αποτελεσματική 

 επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 8, σσ. 

 5-19. 



104 
 

Νικολοπούλου, Κ. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

 στην Προσχολική Εκπαίδευση. Ένταξη, χρήση και αξιοποίηση. Αθήνα: Πατάκη. 

Νικολοπούλου, Κ. (2010). Διερεύνηση των θεμάτων της Παιδαγωγικής με τις 

 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ): χρησιμότητα 

 των θεωρητικών πλαισίων και μοντέλων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 50, σσ. 

 64-76. 

Ντολιοπούλου, Ε. (2002). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: 

 Τυπωθήτω 

Ξωχέλλης, Π. και Παπαναούμ, Ζ. (2000). Η ενδοσχολική επιμόρφωση των 

 εκπαιδευτικών: ελληνικές εμπειρίες 1997-2000. Θεσσαλονίκη: Action 

Οικονομίδης, Β. (2014). Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ στην Ελλάδα: μικρή βιβλιογραφική 

 ανασκόπηση. Στο Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β.  &  

 Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή 

 Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην 

 Εκπαίδευση», 578-596. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ). (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

 Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Ανακτήθηκε 10 Μάϊου, 2016 από: 

 http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ). (2011). Πρόγραμμα Σπουδών  Νηπιαγωγείου 1ο και 2ο 

 Μέρος. Ανακτήθηκε 28 Μαΐου, 2016 από: 

 http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/  

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1998). Ο η/υ και το εκπαιδευτικό λογισμικό (κεφ. 7). Στο 

 Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες 

 τεχνολογίες, (τ. Γ΄). Κόκκος, Α., Λιοναράκης., Ματραλής, Χ., και 

 Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πάτρα: ΕΑΠ 

Παπαδάκης, Σ., Βελισάριος, Α. και Φραγκούλης, Ι. (2003). Η επιμόρφωση και 

 μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών στην κοινωνία της πληροφορίας με αξιοποίηση 

 των μεθόδων της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο Α. 

 Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου για την Ανοιχτή και Εξ 

 Αποστάσεως Εκπαίδευση, (σσ 558-571). Αθήνα: Προπομπός 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/


105 
 

Παπαδάκης, Σ. και Φραγούλης, Ι. (2005) Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών και 

 στάσεων εκπαιδευτικών για την παροχή εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε 

 περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Στο Μπαγάκης, Γ., 

 Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, (σσ. 276-285)

 Αθήνα: Μεταίχμιο 

Παπαναούμ, Ζ. (2005) Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην 

 επαγγελματικής τους ανάπτυξη: γιατί, πότε, πως. Στο Μπαγάκης, Γ., 

 Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, (σσ 82-89). 

 Αθήνα: Μεταίχμιο 

Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. (τ. ΄Β). Αθήνα: 

 Ελληνικά Γράμματα 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Ε. (2008)  Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας στις 

 κοινωνικές επιστήμες και συνεντεύξεις.  Στο Open Education - The Journal 

 for Open and Distance Education and Educational Technology 4 (1). 

 Ανακτήθηκε στις 1/2/2017  από: 

 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal 

Πετροπούλου, Ου., Κασιμάτη, Κ., Ρετάλης, Σ. (2015). Σύγχρονες μορφές 

 εκπαιδευτικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών. 

 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. 

 Ανακτήθηκε στις 3 Μαρτίου 2017 από www.kallipos.gr  

Πλατσίδου, Μ., και Ταρασιάδου, Α.(2010). Τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης των 

 νηπιαγωγών και η επίδραση τους στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. 

 Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 49, σσ. 145-160. 

Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (2013). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της  πληροφορίας, 

 (τ. Α΄). Αθήνα: Του συγγραφέα. 

Ρες, Γ. και Κατσαφάρου, Μ. (2008) Απόψεις νηπιαγωγών για την εκπαίδευση και την 

 επιμόρφωση τους στις Νέες Τεχνολογίες .Στο Η προσχολική εκπαίδευση στον 

 21ο αιώνα: θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές (σσ 233-240). 

 Κακανά, Δ.-Μ. & Σιμούλη Γ. (επιμ.). Αθήνα: Επίκεντρο 

Σύψας, Λέκκα, και Παγγέ (2013). Μάθηση από απόσταση με σύγχρονα μέσα και δια 

 βίου μάθηση, προτιμήσεις εκπαιδευτικών. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & 

 εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal
http://www.kallipos.gr/


106 
 

Τζαβάρα, Α., & Κόμης, Β. (2004). Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ: στάσεις και 

 αναπαραστάσεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη χρήση εκπαιδευτικού 

 λογισµικού. Στο Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 187-196. Αθήνα, 29/9-

 3/10/2016   

Τζαβάρα, Α. και Κόμης, Β. (2010). Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στο 

 σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ στο  Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.), Πρακτικά 

 Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην 

 Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ,  287-294. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 

 23-26 Σεπτεμβρίου 2010 

Τσάφος, Β. (2014) Συμμετοχικές και δυναμικές μορφές επιμόρφωσης: θεωρητική 

 πλαισίωση και πρακτικοί προσανατολισμοί. Στο Παπαναούμ και 

 Λιακοπούλου (επιμ.) Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των 

 εκπαιδευτικών (σσ. 23-34). Αθήνα: Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Τσοβόλας, Σ. και Κόμης, Β. (2010). Ρομποτικές κατασκευές μαθητών δημοτικού: μια 

 ανάλυση με βάση τη Θεωρία της Δραστηριότητας. Στο 5ο  Συνέδριο 

 Διδακτικής Πληροφορικής , Αθήνα, 9-11 Απρίλη 

Τσουκαλά, Κ. και  Χαλκιαδάκη, Ζ. (2015, Οκτώβριος) Εκπαιδευτική ρομποτική στην 

 προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στο Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου 

 Συνεδρίου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 8, (2), 2015118-131 Ε.Ε.Π.Ε.Κ  . 

 Λάρισα.  

Φεσάκης, Γ. (2008).Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προσχολική 

 εκπαίδευση, διαστάσεις και προοπτικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

 «Διδακτική της Πληροφορικής», 415-417. Πάτρα 

Χριστοφορίδου, Σ. (2012). Οι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη 

 συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των 

 νηπιαγωγών του νομού Χανίων. Στο Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου 

 Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

 (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012, σσ. 1-9 

Χρονάκη, Α., και Χατζηγεωργίου, Ε. (2011). Εκπαιδευτική ρομποτική, σχέδια 

 εργασίας, συνεργατική μάθηση: εστίαση σε μια ομάδα παιδιών προσχολικής 

 ηλικίας για την κατασκευή ενός ρομπότ. Στο Ν. Στελλάκης (επιμ.) Πρακτικά 



107 
 

 Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΟΜΕΡ 2011 «Δημιουργικότητα και μάθηση στην 

 πρώτη σχολική ηλικία» (σσ.771-780). Κύπρος. 

 

Β. Βιβλιογραφία στα Ελληνικά από μετάφραση 

 

Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (1η εκδ.). 

 Μητσοπούλου, Χ. και Φιλοπούλου, Μ. (μτφ.). Αθήνα: Έκφραση 

Day, C. (2003). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της Διά Βίου Μάθησης. 

 Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Fullan, M. & Hargreaves, A. (1995) (Ed.). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών (1η εκδ.). 

 Χατζηπαντελή, Π. (μτφ.). Αθήνα: Πατάκης 

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση: θεωρία και πράξη (1η εκδ.). 

 Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Mason, J. (2011). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Ν. Κυριαζή (επιμ.).Αθήνα:  Πεδίο 

Rogers, A. (1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο 

 

Γ. Βιβλιογραφία στα Αγγλικά 

 

Alimisis, D., Moro, Μ., Arlegui, J., Pina, A., Frangou, S. & Papanikolaou, S. (2007). 

 Robotics & Constructivism in Education: the TERECoP project. In Kalas I. 

 (ed.) Proceedings of 11th European Logo Conference, Bratislava 19 – 24 

 August, 2007, Bratislava, Slovakia, Faculty of Mathematics, Physics and 

 Informatics, Comenius University Bratislava. Retrieved August 10, 2016  

 from: http://hermes.di.uoa.gr/frangou/papers/eurologo%202007.pdf 

Alimisis, D., & Kynigos, C. (2009). Constructionism and robotics in education. In D. 

 Alimisis (ed.) Teacher Education on Robotic-Enhanced Constructivist 

 Pedagogical  Methods, pp 11-26. School of Pedagogical and Technological 

 Education (ASPETE). Athens. Retrieved August, 3, 2016 from: 

 http://www.terecop.eu/ 

Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. 

 Themes in Science and Technology Education, 6(1), 63-71 

http://hermes.di.uoa.gr/frangou/papers/eurologo%202007.pdf
http://www.terecop.eu/


108 
 

Aubrey, C., & Dahl, S. (2008). A review of the evidence on the use of ICT in the Early 

 Years Foundation Stage. Retrieved March 19, 2016 from: 

 http://dera.ioe.ac.uk/1631/2/becta_2008_eyfsreview_report.pdf 

Bers, M., Ponte, I., Juelich, K., Viera, A., & Schenker, J. (2002). Teachers as 

 designers: Integrating robotics in early childhood education. Information 

 Technology in childhood education, 1, 123-145. 

Bers, M., and Portsmore, M. (2005). Teaching Partnerships: Early Childhood and 

 Engineering Students Teaching Math and Science through Robotics. Journal 

 of Science Education and Technology, Vol. 14, No. 1 

Bers, M. (2008). Engineers and storytellers: Using robotic manipulatives to develop 

 technological fluency in early childhood   in O. Saracho & B. Spodek (eds.), 

 Contemporary Perspectives on Science and Technology in Early Childhood 

 Education (pp. 105-125). Charlotte, NC: Information Age Publishing. 

 Retrieved January, 1, 2017 from: https://books.google.gr 

Bers, M. U. (2010). Beyond computer literacy: supporting youth's positive 

 development through technology. New Directions for Student Leadership,  (128), 

 13-23. Retrieved March, 3, 2017 from:  

 https://ase.tufts.edu/Devtech/Publications/bers%20beyond%20computer%20lit

 eracy.pdf 

Bers, M., Seddighin, S. & Sullivan, A. (2013). Ready for Robotics: Bringing together 

 the T and E of STEM in early childhood teacher education. Journal of 

 Technology and Teacher Education, 21(3), 355-377. Chesapeake, VA: Society 

 for Information Technology & Teacher Education. Retrieved February, 2, 2017 

 from: http://ase.tufts.edu/devtech/publications/BringingTogetherT.pdf 

Bers, M. U. (2014). Tangible Kindergarten. The Go-To Guide for Engineering 

 Curricula, PreK-5: Choosing and Using the Best Instructional Materials for 

 Your Students, 133. Retrieved November 3, 2016 from: 

 http://ase.tufts.edu/devtech/publications/Bers_ch8_tk.pdf 

Boyatzis, E. R (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and 

 code development. Thousand Oaks, CA: Sage 

Bragg, L. A., Pullen, Y., & Skinner, M. (2010, January). Geocaching: a  

http://dera.ioe.ac.uk/1631/2/becta_2008_eyfsreview_report.pdf
https://books.google.gr/
https://ase.tufts.edu/Devtech/Publications/bers%20beyond%20computer%20lit%09eracy.pdf
https://ase.tufts.edu/Devtech/Publications/bers%20beyond%20computer%20lit%09eracy.pdf
http://ase.tufts.edu/devtech/publications/BringingTogetherT.pdf
http://ase.tufts.edu/devtech/publications/Bers_ch8_tk.pdf


109 
 

 worldwide treasure hunt enhancing the mathematics classroom. In MAV  2010: 

 Proceedings of the 47th Annual Conference of the Mathematical  Association 

 of Victoria (pp. 54-62). Mathematical Association of Victoria. Retrieved 

 August, 17, 2016 from:http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30031991/bragg-

 geocaching-2010.pdf 

Beraza, I., Pina, A., & Demo, B. (2010, November). Soft & Hard ideas to improve 

 interaction with robots for Kids & Teachers. In workshop Proceedings of 

 SIMPAR 2010 Intl. Conference on SIMULATION, MODELING and 

 PROGRAMMING for AUTONOMOUS ROBOTS (pp. 549-557). 

Brandl, K. (2005). Are you ready to “Moodle”? Language Learning & Technology, 9, 

 (2), pp. 16-23. Retrieved October 10, 2016 from: 

 http://llt.msu.edu/vol9num2/review1/ 

Cacco, L., & Moro, M. (2014, July). When a Bee meets a Sunflower. In Proc. of 4th 

 Int. Workshop Teaching Robotics Teaching with Robotics & 5th Int. Conf. 

 Robotics in Education, Padova, Italy (pp. 68-75). 

Catlin, D., & Woollard, J. (2014, May). Educational robots and computational 

 thinking. In Proceedings of 4th International Workshop Teaching Robotics, 

 Teaching with Robotics & 5th International Conference Robotics in Education 

 (pp. 144-151).  

Cejka, Ε., Rogers, C., & Portsmore, M. (2006) Kindergarten Robotics: Using 

 Robotics to Motivate Math, Science, and Engineering Literacy in Elementary 

 School. International Journal of Engineering Education Vol. 22, No. 4, pp. 

 711-722  

Chronaki, Α., & Alimisi, R. (2010). Engaging young children to ‘control’ technology: 

 emotion, negotiation, agency.  Proceedings of SIMPAR 2010 Workshops, 

 International Conference on Simulation, Modeling and Programming for 

 Autonomous Robots, Darmstadt (Germany) November 15-16, pp. 624-638.  

Clements, D.H, Douglas H. & Sarama, J. (2002). The role of technology in early 

 childhood learning. Teaching Children Mathematics, 8(6), 340-343 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007) Research methods in education. 6th 

 ed. Abingdon, UK: Routledge. 

http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30031991/bragg-%09geocaching-2010.pdf
http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30031991/bragg-%09geocaching-2010.pdf
http://llt.msu.edu/vol9num2/review1/


110 
 

De Michele, M. S., Demo, G. B., & Siega, S. (2008, November). A piedmont 

 schoolnet for a k-12 mini-robots programming project: Experiences in primary 

 schools. In workshop proceedings of SIMPAR 2008 Intl. Conf. on simulation, 

 modeling and programming for autonomous robots (pp. 90-99).  

Eck, J., Hirschmugl-Gaisch, S., Kandlhofer, M., & Steinbauer, G. (2014). A cross-

 generational robotics project day: pre-school children, pupils and grandparents 

 learn together. Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent 

 Systems, 8. 

Eguchi, A. (2010). What is Educational Robotics? Theories behind it and practical 

 implementation. Retrieved September, 27, 2016 from: editlib.org 

Fessakis, G., Kladogenis, D., Markouzis, D., (2012). “Training mixed groups of 

 teachers and students in educational robotics using the studio pedagogical 

 model”., In C., Kynigos, J., Clayson., & N., Yiannoutsou (eds.), Proceedings 

 of CONSTRUCTIONISM 2012, Conference, August 21-25, Athens, Greece. 

 pp.: 260-269.  

Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. Corwin Press. 

Guskey, T. R. (2002α). Professional development and teacher change. Teachers and 

 teaching, 8(3), 381-391. http://dx.doi.org/10.1080/135406002100000512 

Guskey, T. R. (2002β). Does it make a difference? Educational leadership, 59(6), 45-

 51. 

Hargeaves, A. (1994) Changing teachers, changing times. New York: Teachers 

 College Press 

Hawkins, J. R. (2002) Ten Lessons for ICT and Education in the Developing World. 

 In The Global Information Technology Report: Readiness for the Networked 

 World, edited by G. Kirkman. Oxford University Press 

Highfield, K. (2010). Robotic Toys as a Catalyst for Mathematical Problem Solving. 

 Australian Primary Mathematics Classroom V.15 (2): 22–27 

Highfield, K., & Mulligan, J. (2008). Young children’s engagement with technological 

 tools: The impact on mathematics learning. In Proceedings of international 

 congress in mathematical education, 11, (pp. 6-13). 

http://dx.doi.org/10.1080/135406002100000512


111 
 

Illeris, K. (2003). Workplace learning and learning theory. Journal of workplace 

 learning, 15 (4), pp 167-178.  

Janka, P. (2008). Using a programmable toy at preschool age: why and how. In 

 Teaching with robotics: didactic approaches and experiences. Workshop of 

 International Conference on Simulation, Modeling and Programming 

 Autonomous Robots (SIMPAR 2008), 112-121 

Jimoyiannis, A., & Komis, V. (2006). Examining teachers' beliefs about ICT in 

 education: implications of a teacher preparation programme, Teacher 

 Development, 11:2, 149 – 173. doi 10.1080/13664530701414779 

João-Monteiro, M., Cristóvão-Morgado, R., Cruz, M. G. B., & Morgado, L. (2003). A 

 robot in kindergarten. Eurologo'2003, 382-387. Retrieved July 21, 2016 

 from:https//hal.archivesouvertes.fr/file/index/docid/190327/filename/BulasCr

 uz-2003.pdf  

Khanlari, Α. (2016). Teachers’ perceptions of the benefits and the challenges of 

 integrating educational robots into primary/elementary curricula. European 

 Journal of Engineering Education, 41(3), pp. 320–330. doi 

 http://dx.doi.org/10.1080/03043797.2015.1056106 

Knowles, M. S. (1973). The adult learner: A neglected species. Houston: Gulf 

 Publishing Co. Retrieved from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED084368.pdf 

Lee, K. T., Sullivan, A., & Bers, M. U. (2013). Collaboration by design: Using 

 robotics to foster social interaction in kindergarten. Computers in the Schools, 

 30(3), 271-281.  

Martin, F. G., Butler, D., & Gleason, W. M. (2000). Design, story-telling, and robots 

 in Irish primary education. In Systems, Man, and Cybernetics, 2000 IEEE 

 International Conference on (Vol. 1), pp. 730-735. IEEE. 

Mataric, M. (2004). Robotics Education for All Ages, Proceedings, AAAI 

 SpringSymposium on Accessible, Hands-on AI and Robotics Education, Palo 

 Alto, CA, Mar 22-24, 2004 

Mataric, M., Koenig, N., & d Feil-Seifer, D. (2007). Materials for Enabling Hands-On 

 Robotics and STEM Education in AAAI Spring Symposium on Robots and  Robot 

doi%2010.1080/13664530701414779
https/hal.archivesouvertes.fr/file/index/docid/190327/filename/BulasCr%09uz-2003.pdf
https/hal.archivesouvertes.fr/file/index/docid/190327/filename/BulasCr%09uz-2003.pdf
doi%20%09http:/dx.doi.org/10.1080/03043797.2015.1056106
doi%20%09http:/dx.doi.org/10.1080/03043797.2015.1056106
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED084368.pdf


112 
 

 Venus. Resources for AI Education. Stanford, CA. Retrieved March 20,  2017 

 from: http://robotics.usc.edu/publications/media/uploads/pubs/536.pdf  

Misirli, A., & Komis, V. (2014). Robotics and programming concepts in Early 

 Childhood Education: a conceptual framework for designing educational 

 scenarios. Research on e-Learning and ICT in Education, 99-118.  

Papanikolaou, K., Frangou, S., Alimisis, D. (November 2008). Teachers as designers 

 of robotics-enhanced projects: the TERECoP course in Greece (pp. 100-111).  

 Workshop Proceedings of SIMPAR 2008 Intl. Conf. on SIMULATION, 

 MODELING and PROGRAMMING for AUTONOMOUS ROBOTS. 

 Venice (Italy)  

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. (E-book. 

 Chapter 1) New York: Basic Books. Retrieved June 29, 2016, from: 

 https://llk.media.mit.edu/courses/readings/mindstorms-chap1.pdf 

Plowman, L., & Stephen, C. (2003a). A ‘benign addition’? Research on ICT and pre‐

 schoolchildren. Journal of computer assisted learning, 19(2), 149-164. 

Plowman, L., & Stephen, C. (2003b). Developing a policy on ICT in pre-school 

 settings: the role of research in the British Educational Research Association 

 Annual Conference, Heriot-Watt University, Edinburgh, 11-13 September  2003 

Resnick, M., Martin, F. G., Sargent, R., & Silverman, B. (1996). Programmable 

 bricks: Toys to think with. IBM Systems Journal, 35(3&4), 443-452. 

Resnick, M. (2002). Rethinking Learning in the Digital Age. In The Global 

 Information Technology Report: Readiness for the Networked World, edited 

 by G. Kirkman. Oxford University Press. 

Resnick, M. (2008). Sowing the seeds for a more creative society. Learning & 

 Leading with Technology, 35(4), 18-22. 

Robb, T. (2004). Moodle: A virtual learning environment for the rest of  us. TESL-

 EJ, 8(2), 1-8. Retrieved 22, 2017 από: http://tesl-ej.org/ej30/m2.html   

Sallivan, A., Kazakoff, E., & Bers, M. (2013). The Wheels on the Bot go Round and 

 Round: Robotics Curriculum in Pre-Kindergarten. Journal of Information 

 Technology Education: Innovations in Practice, 12, pp. 203-219.  

https://llk.media.mit.edu/courses/readings/mindstorms-chap1.pdf
http://tesl-ej.org/ej30/m2.html


113 
 

Stake, R. E. (1967). The countenance of educational evaluation. Teachers College 

 Record, 68, 523-540 

Stake, R. (1995). The art of case study research. (E-book) Sage: London. Retrieved 

 November 2, 2016 from: eprints.ioe.ac.uk 

Stoeckelmayr, K., Tesar, M., & Hofmann, A. (2011). Kindergarten children 

 programming robots: a first attempt. Proc. Robotics in Education, 185-192. 

Tsitouridou, M. & Vryzas, K. (2004).The prospect of integrating ICT into the 

 education of young children: the views of Greek early childhood teachers, 

 European Journal of Teacher Education, 27 (1), 29-45.  

 doi 10.1080/0261976042000211838  

Vollmer U., Jeschke S., Burr B., Knipping L., Scheurich J., & Wilke M. (2011) 

 Teachers need robotics training, too. In: Jeschke S., Isenhardt I., Henning K. 

 (eds)  Automation, Communication and Cybernetics in Science and 

 Engineering  2009/2010. Springer, Berlin, Heidelberg. Retrieved August 3, 

 2016. doi 10.1007/978-3-642-16208-4_32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eprints.ioe.ac.uk
doi%20%0910.1080/0261976042000211838
doi%20%0910.1007/978-3-642-16208-4_32


114 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

.Παράρτημα Α. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

.Α.1 Οδηγός πρώτης συνέντευξης 

 

1.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

        •  Ηλικία 

        • Έτη προϋπηρεσίας 

        • Επίπεδο σπουδών 

        •  Τόπος διαμονής/εργασίας 

2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ 

        • Διαθέτετε η/υ στο σπίτι με σύνδεση στο Διαδίκτυο και εάν ναι, για ποιους λόγους τον χρησιμο-

  ποιείτε στην καθημερινότητα σας; 

        • Πριν πόσα χρόνια ολοκληρώσατε την επιμόρφωση σας στο Β΄ Επίπεδο; 

        • Τι επίδραση είχε η επιμόρφωση αυτή στις αντιλήψεις και στις απόψεις σας σε σχέση με τη 

 χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 

        • Εφαρμόζετε τις γνώσεις που αποκτήσατε στην εκπαιδευτική σας διαδικασία και  με ποιον τρόπο; 

  Εάν όχι, για ποιους λόγους; 

        • Τι μεθόδους διδασκαλίας (σε σχέση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ) θα λέγατε ότι χρησιμοποιείτε 

  στην εκπαιδευτική σας διαδικασία; 

3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

 Γνωρίζετε τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στην εκπαι-

δευτική διαδικασία; Εάν ναι, πως αποκτήσατε αυτές τις γνώσεις; 

 

  Γνωρίζετε τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια και πιο συγκεκριμένα το Bee-bot; Εάν ναι, από που; 

 

 Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ένα προγραμματιζόμενο παιχνίδι; 

 

 Θεωρείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και εάν ναι, σε ποια 

γνωστικά αντικείμενα; 

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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         • Γνωρίζετε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2011) που έχει πιλοτική εφαρμογή; Εάν ναι, το  

  εφαρμόζετε και σε ποιο βαθμό;  

• Στη Μαθησιακή Περιοχή «ΤΠΕ» στο  Νέο Πρόγραμμα Σπουδών προτείνεται η χρήση 

 προγραμματιζόμενων παιχνιδιών για την επίτευξη των στόχων της. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι 

 έγινε αυτό; 

5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

• Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης και εάν  ναι, σε ποιο και 

 από ποιον φορέα; 

        • Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν να το επιλέξετε συγκριτικά με κάποιο άλλο που γινόταν 

 διά ζώσης; 

• Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση και η ΔΒΜ είναι σημαντική για την εργασία σας; Σε ποιους τομείς  

      • Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το επικείμενο εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης για τη 

 χρήση και εφαρμογή προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (γενικότερα 

 και ειδικότερα); 

 

Α.2 Οδηγός δεύτερης συνέντευξης 

 

1.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

 Πόσο ικανοποιητική θα χαρακτηρίζατε την επιμόρφωση στην οποία συμμετείχατε; Σας φάνηκε 

χρήσιμη και σε ποιους τομείς; 

 Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας ; 

 Μπορέσατε να κατανοήσετε τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική και το προγραμματιζόμενο 

παιχνίδι Bee-bot; 

 Θα θέλατε να είχατε πιο ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης σας σύμφωνα 

με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην καλύτερη 

κατανόηση του θέματος; 

 Πως θα χαρακτηρίζατε το υλικό της επιμόρφωσης; 

 Είστε ικανοποιημένοι από τον ασύγχρονο τρόπο επιμόρφωσης σε σχέση με τον παραδοσιακό και 

σε ποιους τομείς; 

 Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας καθιστά ικανούς και έτοιμους 

να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε; 

 Πως θα χαρακτηρίζατε τη λειτουργικότητα/αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας Moodleως 

μέθοδο μαζικής και εξ αποστάσεως κατάρτισης σε ένα θέμα όπως η Εκπαιδευτική Ρομποτική; 

 Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία στη χρήση της πλατφόρμας; Τι σας άρεσε σε αυτή; Θεωρείτε 

ότι η πιστοποίηση ΄Β Επιπέδου που έχετε, βοήθησε στην ενασχόληση σας με την πλατφόρμα; 

 Ποιος θεωρείτε ότι θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στην 

Εκπαιδευτική Ρομποτική και ιδιαίτερα στα προγραμματιζόμενα παιχνίδια; 
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 Πιστεύετε ότι είναι αναγκαία μια τέτοιου είδους επιμόρφωση και γιατί; 

 Θεωρείτε ότι η εμπειρία που αποκομίσατε σας έκανε να αλλάξετε στάση απέναντι στην 

Εκπαιδευτική Ρομποτική και στη χρησιμότητα και αξία των προγραμματιζόμενων παιχνιδιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Προτίθεστε να συμμετάσχετε σε άλλους είδους εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης στα 

πλαίσια της επαγγελματικής σας ανάπτυξης; 

 

2.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ BEE-BOT 

 

 Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot; 

 Σε ποια Γνωστικά Αντικείμενα πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί; 

 Ποιες δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις πιστεύετε ότι καλλιεργούνται με τη χρήση του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη); 

 Θεωρείτε ότι μπόρεσαν τα παιδιά να κατανοήσουν ευκολότερα χωρικές έννοιες και σχέσεις 

(κατεύθυνσης και προσανατολισμού) χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο παιχνίδι; Υπήρξε 

βελτίωση μάθησης; 

 Αυτή η εμπειρία της επιτυχημένης εφαρμογής του νέου μέσου είχε επίδραση στην αλλαγή των 

στάσεων και αντιλήψεων σας σε σχέση με την χρήση και αξία των προγραμματιζόμενων 

παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Πως αξιολογείτε την εκπαιδευτική αξία των προγραμματιζόμενων παιχνιδιών; 

 Θεωρείτε ότι η εμπειρία που είχατε  με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι συνέβαλε στην απόκτηση 

αυτοπεποίθησης αναφορικά με την ετοιμότητα και ικανότητα  χρήσης και ενσωμάτωσης του Bee-

botστην εκπαιδευτική σας διαδικασία; 

 Θεωρείτε ότι η χρήση των προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στην εκπαιδευτική σας διαδικασία θα 

σας βοηθήσει να αλλάξετε παιδαγωγικές μεθόδους σε σχέση με την ένταξη των ΤΠΕ στην 

προσχολική εκπαίδευση; 

 Προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και ειδικότερα τη μαθησιακή 

περιοχή ΤΠΕ στην εκπαιδευτική σας διαδικασία; 

 Έχετε σκοπό να ενσωματώσετε τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια στην εκπαιδευτική σας 

διαδικασία και με ποιον τρόπο; 

 

Α. 3 Φύλλο παρατήρησης 

 

Φύλλο παρατήρησης 

1. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των παιδιών όταν τους παρουσιάσατε τη μελισσούλα; 

2. Τι χαρακτηριστικά της απέδωσαν (παιχνίδι, ρομπότ, αληθινό έντομο, μας βλέπει/ακούει, της 

έδωσαν όνομα); 

3. Μπόρεσαν να κατανοήσουν τα πλήκτρα χειρισμού; 

4. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των παιδιών όταν την είδαν να κινείται στο πάτωμα; 

5. Τα παιδιά συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (έδινε οδηγίες ο ένας στον 

άλλον, συζητούσαν); 
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6. Τι τους δυσκόλεψε κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας (προσανατολισμός, 

δεξιά/αριστερά, το πλήκτρο της διαγραφής); 

7. Πως διαχειρίστηκαν ενδεχόμενες λανθασμένες οδηγίες (κατανόησαν γιατί η μέλισσα 

προχώρησε παραπάνω βήματα, γιατί έστριψε σε λάθος μεριά, γιατί δεν σταμάτησε στο σωστό 

σημείο, προβληματιστήκαν, την ξαναπρογραμμάτισαν); 

8. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους αφού ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα; 

9. Υπήρχε ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών (υπήρχαν παιδιά που τρόμαξαν, που 

απομονώθηκαν, που δεν ήθελαν να πάρουν μέρος στη δραστηριότητα); 

10.  Υπήρξε ενδιαφέρον, ενθουσιασμός, σας ζήτησαν να το ξαναχρησιμοποιήσουν; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

Παρθένη Ευαγγελία 

 

 


	3.2 Διερεύνηση προϋπάρχουσας κατάστασης



