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Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Δια Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή” με κατεύθυνση τη Δια Βίου Μάθηση. Απώτερος στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι να καταδείξει το αν μετασχηματίστηκαν οι στάσεις και αντιλήψεις των 

γονέων και των νηπίων τους για τη ρομποτική μέσα από άτυπα προγράμματα 

συνεκπαίδευσης στη Δημιουργική Γραφή.   

Οι αντιλήψεις των ενηλίκων που παίρνουν μέρος σ ένα τέτοιο άτυπο πρόγραμμα 

σχολής γονέων θα δώσουν πληροφορίες και απόψεις  για τις πεποιθήσεις τους ενώ ο 

οποιοσδήποτε ενδεχόμενος μετασχηματισμός τους, θα συμβάλει τα μάλα στην 

ανάπτυξη δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα χρησιμοποιούν τη 

ρομποτική ως εργαλείο εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο η επικρατούσα φιλοσοφία είναι η 

προσαρμογή (adaptation), η παρούσα εργασία έρχεται για να βάλει ένα ακόμη 

λιθαράκι στη γνωριμία και κατανόηση των σύγχρονων τεχνολογιών και πως αυτές 

μπορούν να επικουρούν τη διαδικασία της μάθησης. Παράλληλα θα καταδείξει και το 

βαθμό προσαρμοστικότητας των ενηλίκων απέναντι σε κάτι άγνωστο, όπως η 

ρομποτική η οποία θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως εργαλείο μάθησης. 

Εξάλλου, είναι στο χέρι όλων μας αλλά και χρέος μας να μάθουμε να 

χρησιμοποιούμε συνετά, κάθε επίτευγμα της τεχνολογίας προς όφελος της 

εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της παιδείας. 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις απόψεις και αντιλήψεις των νηπίων και των γονέων 

τους για τη ρομποτική μέσα από ένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης πάνω στη 

Δημιουργική Γραφή. Αρχικά, παρουσιάζεται στο νηπιαγωγείο το ρομπότ το οποίο 

αναλαμβάνει το ρόλο ενός ιστορικού αφηγητή και μεταφέρει πληροφορίες για τις 

“Μαγεμένες” της Θεσσαλονίκης και αναπτύσσει το μύθο γύρω από τα ιστορικά 

αγάλματα. Το όλο εγχείρημα εντάσσεται σε πρόγραμμα μουσειακής αγωγής μέσα 

από μια καινοτόμο δράση η οποία εισαγάγει ταυτόχρονα τη Δ.Γ. και τη ρομποτική 

στο Νηπιαγωγείο.  

Επιπρόσθετα, με το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα και στους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους-γονείς των παιδιών να διδαχθούν την «τέχνη» της 

συγγραφής αλλά και να γνωρίσουν τα ρομπότ (εμμέσως μέσω των εμπειριών των 

παιδιών) ως εργαλεία που προάγουν τη μάθηση. Θεωρούμε πως τα παιδιά 

μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει με τη συναναστροφή 

που έχουν με το ρομπότ στους γονείς τους.Στη συνέχεια, όταν αυτοί προσέρχονται 

στα άτυπα μαθήματα Δ.Γ. που διεξάγει η νηπιαγωγός των παιδιών τους στο χώρο του 

νηπιαγωγείου, ερωτώνται για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και εν τέλει τις στάσεις που 

απέκτησαν για τη ρομποτική και αν αυτές μετασχηματίστηκαν από την αρχική γνώμη 

που είχαν για αυτήν. Μελετούμε με αυτό τον τρόπο και αν αναπτύχθηκε ο ψηφιακός 

εγγραματισμός των γονέων για τις νέες τεχνολογίες, μέρος των οποίων είναι η 

ρομποτική. 

Η έρευνα διεξήχθη στο 21ο και 85ο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν 

30 νήπια και 15 γονείς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 
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παρατήρηση (όσον αφορά τα νήπια) και ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου (για τους γονείς). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν αφενός πως τα νήπια γνώρισαν εκ του σύνεγγυς τα 

εξαρτήματα και τις λειτουργίες του ρομπότ και εξοικειώθηκαν με τη χρήση του. 

Αφετέρου, ανέπτυξαν τη φαντασία τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες ενώ 

αισθάνονταν χαρά και ανυπομονησία κάθε φορά που γνώριζαν ότι θα εμφανιστεί το 

ρομπότ στο σχολείο τους. Τέλος ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους για μάθηση και 

ασκήθηκαν στο διάλογο.  

Επιπλέον, οι εμπειρίες των παιδιών μεταφέρθηκαν στους γονείς του οι οποίοι αν και 

δεν είχαν δει το ρομπότ, γνώριζαν πολύ καλά πως να το περιγράψουν και από τι 

αποτελείται καθώς και για τη λειτουργία του. Η χαρά, η ανυπομονησία και η 

οικειότητα που ανέπτυξαν τα παιδιά με το ρομπότ, εξίταρε τη φαντασία των γονέων 

οι οποίοι θέλησαν να το γνωρίσουν αλλά και αυτό αποτελούσε αφορμή για να 

παίξουν με τα παιδιά τους έχοντας ως κύρια πηγή παιχνιδιού ένα ρομπότ (είτε 

πραγματικό είτε φανταστικό). Διαπιστώθηκε τέλος η ενίσχυση των ήδη θετικών 

αντιλήψεων για τη ρομποτική και μάλιστα τη χρήση των ρομπότ ως εκαπιδευτικό 

εργαλείο.  

Τέλος το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω ενασχόληση των παιδιών τους με τη 

ρομποτική, αλλά και την απόκτηση κάποιου ρομπότ ως παιχνίδι- “φίλου” των 

παιδιών ήταν κάτι που ενίσχυσε τελικά και τη δική μας αντίληψη σχετικά με τα 

ευρήματα της έρευνας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ρομποτική, Δημιουργική γραφή, μετασχηματίζουσα μάθηση, Δια 

Βίου Μάθηση 
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Abstract 
 

The research examines the opinions and perceptions of preschoolers and their parents’ 

about robotics through a program of coeducation based on Creative Writing. Initially, 

the robot is introduced at kindergarten, which takes on the role of a historical narrator 

and transfers information about ‘Las Incantadas’ of Thessaloniki where it develops 

the myth about the historical statues. The whole attempt is integrated in a program of 

museum education through an innovative action which simultaneously introduces 

Creative Writing and robotics in Kindergarten.  

 

Additionally, through coeducation’s program adults trainees-parents of the 

preschoolers also have the opportunity to be taught the ‘art’ of writing and so to be 

familiarized with robots (vicariously through children’s experiences) and use them as 

tools which foster learning. We consider that children transfer their knowledge and 

experience they gained through the interaction they have with the robot to their 

parents. Consequently when the parents participate to the unofficial lessons of 

Creative Writing, which are conducted by their children’s kindergarten teacher at 

kindergarten’s venue, parents are asked about the knowledge, the skills and at last the 

stance they gained about robotics and if these had been reformed from their initial 

opinion. We examine whether this was an effective way developing the digital 

literacy of the parents about new technologies part of which is robotics. 

 

The research was conducted at the 21st and 85th Kindergarten of Thessaloniki and 30 

preschoolers and 15 parents participated. For the collection of data, observation 
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(concerning the preschoolers) and questionnaires with ‘open-end’ questions (for the 

parents), were used. 

 

The results showed that the preschoolers rigorously discovered robot’s components 

and operations and got acquainted with it. Furthermore, they developed their fantasy 

and their social skills while they were feeling happiness and eagerness every time 

they knew that the robot would appear at their school. In the end their interest for 

learning was activated and they exercised on dialogue. 

 

Moreover, preschoolers’ experiences transferred to their parents who, even though, 

they had never seen the robot, they knew how to describe it, what it was consisted of 

and its function. Happiness, eagerness and familiarity that the preschoolers developed 

with the robot, triggered the fantasy of their parents who wanted to meet it and it was 

the motive to play with their children having as a main source of a gaming robot 

(either real or fictional). Finally it has been noted that the positive perception that 

parents already had about robotics was reinforced and its use as a teaching tool. 

All things considered parents’ interest on further occupation their children may have 

on robotics and the idea of obtaining a robot as a game- ‘friend’ for their children, it 

was something that reinforced our perception relatively to the findings of our 

research. 

 

Keywords:Robotics, Creative Writing, Transforming learning, Lifelong learning  
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1. Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία συνδυάζεται η ρομποτική με τη Δημιουργική Γραφή 

(στο εξής Δ.Γ.) στην συνεκπαίδευση νηπίων και ενηλίκων (γονέων των νηπίων) και 

δίνεται η ώθηση και το έναυσμα για την ευρεία διάδοση της πρώτης σε εργαστήρια 

γραφής της δεύτερης. Εδώ και λίγα χρόνια η Δ.Γ. έχει ενταχθεί στα ελληνικά σχολεία 

μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα που την προτείνουν στο μάθημα της Γλώσσας 

και της Λογοτεχνίας, αλλά και σε οργανωμένα τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

ιδιωτική βάση αλλά και μέσω των προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Υπουργείου 

Παιδείας στους Δήμους της χώρας. Παράλληλα, η ρομποτική είναι μια σύγχρονη 

τεχνολογική μέθοδος η οποία έχει ενταχθεί κι αυτή δυναμικά στο χώρο της 

εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.Τον όρο συνεκπαίδευση τον συναντάμε στην 

ελληνική και παγκόσμια βιβλιογραφία σε προγράμματα που συνδέουν τη γενική με 

την ειδική αγωγή. Στην ελληνική πραγματικότητα ταυτίζεται συχνά με τις έννοιες 

«σύγκλιση», «εκπαίδευση του μη αποκλεισμού», «εκπαίδευση για όλους», 

«συμπεριληπτική εκπαίδευση» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000β). Εν ολίγοις προσπαθεί να 

αναπροσαρμόσει το σχολείο σε κάθε δυνατό επίπεδο, με σεβασμό στη 

διαφορετικότητα. Στην παρούσα έρευνα ο όρος χρησιμοποιείται για να καταδείξει τη 

συνεργασία μεταξύ δύο ομάδων (ανηλίκων και ενηλίκων) κάτω από το ίδιο πρίσμα, 

με κοινή αφετηρία και έναν κοινό σκοπό, την συμπαρουσίαση κειμένων σε σχολική 

γιορτή με την ίδια θεματολογία. 

Η εθελοντική μου συμμετοχή το σχολικό έτος 2017-2018 σε ένα πρόγραμμα Δ.Γ.  σε 

συνδυασμό με τη ρομποτική στα συστεγαζόμενα 85ο και 21ο νηπιαγωγεία της 

Θεσσαλονίκης, καλλιέργησε μέσα μου την ιδέα για την ολοκλήρωση της πτυχιακής 

μου εργασίας στο ΠΜΣ της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την 
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εισαγωγή των ρομπότ στα μαθήματα δημιουργικής γραφής που πραγματοποιούνται 

στα νήπια, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει και μαθήματα Δ.Γ. στους γονείς των 

μαθητών με τελικό σκοπό την παρουσίαση κοινής παρουσίασης των κειμένων 

μαθητών και γονέων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Μέσα από τη δράση αυτή δίνεται μια έξοχη ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις 

αντιλήψεις νηπίων και ενηλίκων απέναντι στη ρομποτική και να παρατηρήσουμε τη 

μεταβολή και το μετασχηματισμό της αντίληψης των δεύτερων (από το ρόλο του 

γονέα) μέσα από τις αντιδράσεις των πρώτων (από το ρόλο του εκπαιδευόμενου 

μαθητή) καθώς θα έρχονται σ’ επαφή με το αντικείμενο της ρομποτικής. Το εργαλείο 

της Δ.Γ. αξιοποιείται για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος μουσειακής αγωγής με 

θέμα «Λύνοντας τη σιωπή των μαγεμένων», όπου στο πρόγραμμα αυτό το ρομπότ 

«εκτελεί χρέη» ιστορικού που μεταφέρει πληροφορίες για τις μαγεμένες μέσα από μια 

υποθετική μετακίνηση του στο χωρόχρόνο με την ιδιότητα που προσδιορίζουμε πως 

εκ φύσεως έχει. Με τον τρόπο αυτό εμπλέκεται η ρομποτική με τη λογοτεχνία και τη 

Μουσειακή αγωγή σε μια σύνθετη διασχολική δράση που συνδέει Α/θμια, Β/θμια και 

Γ/θμιαεκπ/ση, πρόγραμμα παιδαγωγικής αλλά και εκπ/σης ενηλίκων. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για τις αντιλήψεις των ενηλίκων 

απέναντι στη ρομποτική (αφού και ο τομέας αυτός είναι πολύ σύγχρονος), η μελέτη 

αυτή θα προσπαθήσει να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση των απόψεων 

των ενηλίκων, και να βάλει τα θεμέλια για περισσότερες μελέτες πάνω στο θέμα 

αυτό. 

  



15 
 

2. Θεωρητικό Μέρος 

2.1. Δημιουργική γραφή 

 

2.1.1. Ορισμός 
 

Η απόδοση του όρου Δημιουργική Γραφή (Δ.Γ.)  συναντά εκ προοιμίου δυσκολίες 

καθώς επιχειρεί να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό όρο  CreativeWriting. 

Η πολλαπλή χρήση και σημασία του όπως και οι προεκτάσεις που δίνονται 

δημιουργούν συχνά ασάφειες καθώς η σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

παραπέμπει σε μια σειρά από νοήματα που αφορούν  συγγραφικές δραστηριότητες, 

τέχνη λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική εκπ/κή μέθοδο για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπο 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και πολλά άλλα.  

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσα 

από την εξάσκηση του γραπτού λόγου με βάση τις διάφορες συγγραφικές πρακτικές 

και στην καλλιέργεια της λογοτεχνικής έκφρασης. Αποτελείται από ένα σύνολο 

τεχνικών και κανόνων που ευνοούν την ανάπτυξη της δημιουργικής γραφής και 

έκφρασης του ατόμου μέσα από το δικό του προσωπικό ύφος (Καρακίτσιος, χ.χ.). 

Όπως σημειώνει ο Κωτόπουλος (χ.χ.), πρόκειται για την ανάπτυξη της ικανότητας 

του ατόμου να γράφει και να δημιουργεί λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα, ιστορίες 

κ.λπ.), χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, χωρίς να περιορίζεται αυστηρά από 

 συγκεκριμένους κανόνες γραφής και λογοτεχνικά στυλ. Με τον όρο αυτό 

αναφερόμαστεσε μία μορφή γραφής, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

αυθόρμητη,πρωτότυπηκαι εφευρετική, ωστόσο αντίθετη προς την επίσημη 

Λογοτεχνία. Το άτομο έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί με το γραπτό του λόγο. Η 

δημιουργική γραφή απευθύνεταισε όλους όσους επιθυμούν να γίνουν συγγραφείς και 

όχι μόνο σε εκείνους που έχουν τοταλέντο. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα κανείς να 
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εξασκηθεί στους κανόνες και στις τεχνικέςτης λογοτεχνικής συγγραφής για να μπορεί 

με βάση αυτές να αρχίσει να εκφράζεται μετο προσωπικό του ύφος. 

 

Οι υποστηρικτές πάντως  ισχυρίζονται πως η Δ.Γ. αναφέρεται σε 

οποιοδήποτεγράψιμο είναι δημιουργικό, πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό και 

που συχνάμοιάζει να εναντιώνεται ακόμη και στην επίσημη Λογοτεχνία. (Dawson, 

2005). 

Από μια άλλη οπτική η μετάφραση του αγγλοσαξωνικού όρου αποδίδει με 

σαφήνειαστα ελληνικά τα δύο συστατικά στοιχεία του: εδώ η γραφή αντικρίζεται με 

τηδημιουργία, συνεπώς με την επινόηση. (Νικολαϊδου, 2016) 

 

Η. Δ.Γ θα μπορούσε να ενταχθεί (Ντιούδη, 2012:16): 

-στο χώρο της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής και ως 

λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης 

-στο χώρο της Παιδαγωγικής ως εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 

και της Γλώσσας 

-στο χώρο της Ψυχολογίας ως θεραπευτική μέθοδος 

 

2.1.2. Είδη Λογοτεχνίας- Σύντομη ιστορική αναδρομή της Δ.Γ. 
Είδη Λογοτεχνίας 

Όταν αναφερόμαστε στα είδη λογοτεχνίας πρέπει να κάνουμε πρώτα έναν 

διαχωρισμό από τα λογοτεχνικά γένη, τα οποία αποτελούν έναν πιο γενικό όρο από 

τα λογοτεχνικά είδη. Στην παρούσα εργασία, δεν θα ασχοληθούμε και δεν θα 

εμβαθύνουμε επ’ ουδενί στο αντικείμενο της λογοτεχνίας- κάτι τέτοιο ξεφεύγει 

εξάλλου από το στόχο της παρούσας εργασίας- αλλά αξίζει να δούμε τα βασικά 

λογοτεχνικά είδη. Σύμφωνα με τις Diamantopoulou-Hirner, L. & Διαμαντοπούλου, 
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Λ., (2016) ως Λογοτεχνικά γένη ονομάζονται οι ευρείες κατηγορίες λογοτεχνημάτων, 

στις οποίες εντάσσονται τα επιμέρους λογοτεχνικά είδη. Ποιά και πόσα είναι τα γένη 

εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την εκάστοτε λογοτεχνική θεωρία. Η παλαιότερη 

διάκριση όριζε τρία λογοτεχνικά γένη: το έπος, το δράμα και τη λυρική ποίηση. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάμε ως πρωταρχική και τη διάκριση των 

λογοτεχνικών έργων στις τρεις μεγάλες κατηγορίες: ποίηση, πεζογραφία και 

θέατρο. Υπήρξε έντονη η ανάγκη των ανθρώπων να ορίσουν κατηγορίες στη 

λογοτεχνία, όπως ακριβώς έκαναν στη ζωολογία, τη βοτανολογία κ.α. Σε κάθε 

περίπτωση, οι όροι «λογοτεχνικό είδος» και «λογοτεχνικό γένος» εξυπηρετούν την 

ανάγκη ταξινόμησης της λογοτεχνίας, και αυτή με τη σειρά της οδηγεί στον ορισμό 

κατηγοριών και υποκατηγοριών, στις οποίες εντάσσονται τα διάφορα λογοτεχνικά 

κείμενα.(Καρακάση, Α., Σπυριδοπούλου, Μ., Κοτελίδης, Γ., 2015). Τα λογοτεχνικά 

είδη δεν είναι παρά οι επιμέρους κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα λογοτεχνικά 

γένη, ήτοι η ποίηση, η πεζογραφία και το θέατρο. Ενδεικτικά κάποιες από τις 

επιμέρους κατηγορίες είναι  το διήγημα, η μπαλάντα, το μυθιστόρημα, το σονέτο, η 

ωδή, η νουβέλα, το πεζό ποίημα, το παραμύθι, το σενάριο, το δοκίμιο κ.α. Επομένως 

και η Δ.Γ. ως κομμάτι της λογοτεχνίας, αν και συχνά σε αντίθεση με την κλασσική 

της έννοια, που δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε φιλόδοξο συγγραφέα να 

δημιουργήσει ένα δικό του κείμενο, αντλεί τη θεματολογία της από τα παραπάνω είδη 

λογοτεχνίας. Ας δούμε, όμως, παρακάτω, πως φτάσαμε να ασχολούμαστε και να έχει 

πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις στις μέρες μας η Δ.Γ. ως πεδίο τόσο της εκπαίδευσης 

αλλά και της δια βίου μάθησης εν γένει. 

Ιστορική αναδρομή της Δ.Γ. 

Σύμφωνα με την Μπουλιτσάκη Α. (2016): “Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, η 

Δημιουργική Γραφή πρωτοεμφανίζεται στην αρχαία Ελλάδα, μέσα από την αρχαία 

δραματική διδασκαλία όπως επίσης εμφανίζεται και σε ασκήσεις για την συγγραφική 
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σύνθεση της ρητορικής (Morley, 2007). Με λίγα λόγια η Δ. Γ. ξεκινάει στην Αθήνα με 

οδηγό της τον Αριστοτέλη (384- 322 π.Χ.), αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι είχε 

αρχίσει να εμφανίζεται και πριν από αυτόν, καθώς τα έργα του (Ποιητική), τα είχε 

συλλέξει από προηγούμενους. Ο Κωτόπουλος (2012) χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η 

αριστοτελική άποψη ενυπάρχει σε πολλούς συγγραφείς και στους κριτικούς τους. Το να 

μιλά και να γράφεις αντιμετωπίστηκε διαχρονικά ως τέχνη και η ρητορική, η δημόσια 

δηλαδή ομιλία , δίδαξε τα μέσα της προφορικής και γραπτής αποτελεσματικής πειθούς». 

Παρακάτω στην διδασκαλία της Δ.Γ ο Αριστοτέλης βάζει έναν ηθικό σκοπό, ο οποίος 

διασώζεται και χρησιμοποιείται και στις σύγχρονες πρακτικές της, το 

«BeyondtheWriters’ Workshop» (2001), το οποίο περιέχει έναν «κώδικα ηθικής». Την 

δεκαετία του 1870- 1880, στο Πανεπιστήμιο του Harvard , εμφανίστηκε το 

«EnglishComposition» το οποίο εστίαζε στην ατομικότητα, την αυτοέκφραση και την 

φαντασία του ατόμου, αντικαθιστώντας την ορθότητα της ρητορικής, την θεωρητική 

μάθηση και των γραμματικών ασκήσεων και ορθογραφίας (Myers, 2006). Ως 

σύγχρονος επιστημονικός κλάδος, η Δημιουργική Γραφή εμφανίζεται στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα των Η.Π.Α. τον 20ο αιώνα με την ίδρυση του IowaWriter’ s 

Workshop ,συγκεκριμένα το 1939. Το πρώτο εργαστήριο του Iowa, μπορούσαν να πάνε 

μόνο σπουδαστές οι οποίοι έπρεπε να παρουσιάσουν πειστήρια των ικανοτήτων τους 

για να πάρουν μέρος. Το εργαστήριο ταυτιζόταν με την άποψη πως δεν μπορεί να 

διδαχθεί η συγγραφή , αλλά ότι μπορεί να αναπτύξει το ταλέντο. ( IowaUniversity ,1939 

, Dawson, 2005). Ταυτόχρονα, γίνεται μια προσπάθεια για αντικατάστασης των 

ιστορικών, των φιλολογικών και των γλωσσολογικών αναλύσεων σε έργα λογοτεχνίας, 

από μία ‘’λογοτεχνική κριτική’’, η οποία εστιάζει στην αισθητική της ποιότητας τους. 

Μέσα από την κρίση που περνάει η αγγλοσαξονική ακαδημαϊκή παράδοση και παρόλο 

που υπήρχε η φιλολογική προσέγγιση της Λογοτεχνίας, η οποία 32 χαρακτηριζόταν ως 

‘’αποστεωμένο ιστορικό και γλωσσικό corpus’’, η Δ.Γ διανθίζει και κρατάει σταθερή 
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την επιστημονικής της ταυτότητα. Σε Πανεπιστημιακό επίπεδο τα μαθήματά της 

αυξάνονταν και γινόντουσαν ολοένα και πιο γνωστά, έχοντας ως στόχο τους την πιο 

βαθιά κατανόηση μέσα από τις δημιουργικές ασκήσεις. Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο μέχρι 

την δεκαετία του 1960 λειτουργούσαν στις Η.Π.Α. πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα, 

όπου έπειτα της χρηματοδότησης τους από τα πανεπιστήμια , αυξήθηκαν και άλλο και 

άρχισαν να έχουν τη μορφή επαγγελματικής μαθητείας, δηλαδή είχαν στόχο να 

γεννήσουν επίδοξους συγγραφείς (Cowman, 2011). Σήμερα η Δημιουργική Γραφή είναι 

διεθνώς γνωστή ,ειδικά την τελευταία εικοσαετία, και την συναντάμε στα πιο γνωστά 

Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Ασίας, της Αυστραλίας κ.α. Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να σημειωθεί πιο συγκεκριμένα ότι «στην Ελλάδα, από το 2008, το Πανεπιστήμιο της 

Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Επιστημονικά 

υπεύθυνο τον αείμνηστο ποιητή και πανεπιστημιακό Μίμη Σουλιώτη, πλαισιωμένο από 

μία σειρά αξιόλογων συνεργατών που εξειδικεύονται σε διάφορα επιμέρους γνωστικά 

αντικείμενα…». Ήδη στην Κύπρο έχει ενταχθεί στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 2012- 13 η Δημιουργική Γραφή, 

και αυτό μας προμηνύει ότι θα αρχίσει να καθιερώνεται και στην Ελλάδα ως αυτόνομο 

μάθημα. (Βακάλη, ΖωγράφουΤσαντάκη, Κωτόπουλος, 2013). Όμως παρά την άνθιση 

της και την γνωστοποίηση της, δεν θα πρέπει να παραληφθεί πως δέχτηκε κατά καιρούς 

και αρνητικές κριτικές από θεωρητικούς, συγγραφείς και κριτικούς για το ποιόν της, και 

συγκεκριμένα για την κοινωνική πρακτική της. Πιο αναλυτικά, το πρόβλημα σύμφωνα 

με τους κατακριτές της αφορούσε την ‘’νομιμοποίησή’’ της ως επιστημονικό κλάδο, και 

υπήρχαν διάφορα ερωτήματα για το αν μπορεί να διδαχθεί και αν μπορεί να διδάξει, αν 

πρέπει το άτομο να έχει φυσικό ταλέντο ή αν μπορεί να το καλλιεργήσει ή και τα δύο 

(Dawson, 2005). Πάντως ο Κωτόπουλος(2012) αναφέρει πως η Δημιουργική Γραφή, 

ανεξάρτητα από την ιστορία της κατά καιρούς, μπορεί να θεωρηθεί ως μία 

θεσμοθετημένη μαθητεία για τους φιλόδοξους που ασχολούνται με την Λογοτεχνία, και 



20 
 

την υπηρετούν χωρίς να υπάρχει το κριτήριο του ταλέντου. Επίσης μπορεί να φανεί 

χρήσιμη στους ήδη συγγραφείς και να λειτουργήσει ως ‘’ασπίδα’’ προστατεύοντάς τους. 

Η Δημιουργική Γραφή προτείνει ένα σύνολο γνώσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών, 

αποκτά ένα κοινωνικό, αλλά μπορεί και ψυχοθεραπευτικό ρόλο, κάτι το οποίο 

δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα συγγραφής.” 

 

2.1.3. Η Δ.Γ. στην εκπαίδευση 
Η Δ.Γ. έχει ενταχθεί δυναμικά τα τελευταία χρόνια σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, τόσο της τυπικής (από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο) όσο 

και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (βλ. Εργαστήρια δημιουργικής γραφής). 

 Η Morley (2007) αναφέρει ότι η Δημιουργική Γραφή είναι σαν μία τέχνη που μπορεί 

να διδαχθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και αυτό που χρειάζεται είναι μόνο η 

δεξιοτεχνία. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη διχογνωμία στο κατα πόσο η Δ.Γ. μπορεί ή 

όχι να διδαχθεί. Ο Dawson (2005 : 2) θεωρεί «ότι πρόκειται ουσιαστικά για τον 

παραδοσιακό ανταγωνισμό μεταξύ των συγγραφέων και των κριτικών που διαιωνίζει 

έναν πνευματικό και θεωρητικό διαχωρισμό μεταξύ της δημιουργικής πρακτικής του 

γραψίματος και της κριτικής μελέτης της Λογοτεχνίας». Η θεμελίωση της 

Δημιουργικής Γραφής ως πανεπιστημιακού γνωστικού αντικειμένου πραγματώνεται 

μέσα από τους τρεις άξονες της εφαρμογής, της έρευνας και της παιδαγωγικής της, 

όπως υποστηρίζεται από Harper&Kroll (2008) ( Βακάλη Α., Ζωγράφου-Τσαντάκη 

Μ., Κωτόπουλος Τ., 2013). Σκοπός της διδασκαλίας της Δ.Γ. δεν είναι να 

δημιουργήσει μαζική παραγωγή συγγραφέων αλλά να δημιουργήσει έναν οδικό 

χάρτη μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιο 

λειτουργικά τη γλώσσα και να εξασκούνται στη γραφή, να αγαπήσουν το διάβασμα 

(φιλαναγωσία) και γιατί όχι να εκφράζονται μέσω της γραφής και της ενδεχόμενης 

τόνωσης της αυτοπεποίθησης τους. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Morley (2009) η 
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Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο δεν αναζητά συγγραφικά ταλέντα 

χωρίς κάτι τέτοιο να θεωρείται απίθανο να συμβεί. Στη σημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα υπάρχει η ανάγκη οι μαθητές (και κατ’ επέκταση όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι) να αξιοποιούν τη φαντασία, την αυτοέκφραση, την κρίση και την 

ορθή χρήση της γλώσσας τα οποία δεν έχουν σχέση με την απρόσωπη και 

δασκαλοκεντρική μάθηση. “Σκοπός της διδασκαλίας είναι να διαμορφώσουμε πιο 

συστηματικούς και πιο υποψιασμένους αναγνώστες, είδος εν ανεπαρκεία στο σχολείο 

τα τελευταία χρόνια, ίσως απότοκο του εθισμού μας στη διαδικτυακή ανάγνωση και 

της εμμονής μας στην οθονική γνώση. Κι ακόμα, να απελευθερώσουμε τις 

δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών ,που ασφυκτιούν σε ένα εν πολλοίς 

πνευματοκτόνο εκπαιδευτικό σύστημα. Να δημιουργήσουμε κλίμα δημιουργικής 

χαράς στην τάξη. Γιατί η ουσιαστική και συστηματική επαφή με την τέχνη του λόγου, 

όχι μόνο από τη σκοπιά του κριτικού αναγνώστη αλλά και από την οπτική του 

δημιουργού, οδηγεί στην κατανόηση της τέχνης και της τεχνικής των λογοτεχνικών 

κειμένων. [...]Ακόμα πιο σημαντικό: Η Δ.Γ. χαρίζει στους μαθητές-κι αυτό το 

γνωρίζουν καλά οι εκπαιδευτικοί που τη χρησιμοποίησαν στην τάξη- την όρεξη να 

γράψουν, αλλά και να παρουσιάσουν το έργο τους στην ολομέλεια. [..] Αυτό είναι, 

ίσως, το πιο διασκεδαστικό και το πιο ενδιαφέρον μέρος της διδασκαλίας για τους 

μαθητές. Γιατί επιθυμούν διακαώς, σχεδόν διαγκωνίζονται, να παρουσιάσουν τη 

δουλειά τους στους συμμαθητές. [..] Βέβαια, οι μαθητές, όπως και οι ενήλικοι 

αναγνώστες εν γένει, έχουν τις εκλεκτικές τους συμπάθειες και αντιπάθειες, καθώς 

και ένα περισσότερο ή λιγότερο διαμορφωμένο αναγνωστικό γούστο. Όμως θα πρέπει 

να είναι σε θέση, με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον διδάσκοντα, να ονομάσουν 

τα κριτήρια της αρέσκειας και της απαρέσκειας τους όσον αφορά τα κείμενα των 

συμμαθητών τους, όπως και να προτείνουν λύσεις και διορθώσεις, με βάση το 

ζητούμενο είδος, την επιλογή και τη χρήση των λέξεων κ.ο.κ.” (Νικολαΐδου, 2016). 
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Όμως παρόλα αυτά, η εκπαίδευση φαίνεται να μην δίνει την ανάλογη σημασία για 

την δημιουργική μάθηση, όσο θα έπρεπε (Smith&Smith, 2001). Γενικά ο Beghetto 

(2011) αναφέρει πως η δημιουργική μάθηση περιορίζεται από τα αυστηρά 

σχεδιασμένα Αναλυτικά Προγράμματα και του συγκεκριμένους μαθησιακούς 

στόχους . Σύμφωνα με τον Starko (1995), τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού 

ατόμου είναι η διάθεσή του για παιχνίδι με την οποία ξαναδίνει σημασία σε διάφορες 

πτυχές της καθημερινότητας του. Είναι λοιπόν η Δ.Γ. Ένα “παιχνίδι και 

πειραματισμός με τη συγγραφή” (Καλογεροπούλου, 2006). Ο Dawson (2005), 

υποστηρίζει ότι όταν γίνεται μια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής μετά από μια 

λογοτεχνική ανάγνωση, το παιδί φαίνεται να μπαίνει σε μια διαδικασία που το 

καθιστά ωριμότερο και ολοκληρωμένο αναγνώστη. Η εξοικείωση του µε το λόγο, η 

εξερεύνηση των δυνατοτήτων του και η ανακάλυψη του προσωπικού του ύφους 

συνδυάζεται µε ένα δηµιουργικό παιχνίδι και έτσι η γραφή και η ανάγνωση γίνονται 

δηµιουργικές απασχολήσεις. (Κωτόπουλος, χ.χ.) Μέσα από το διδακτικό αντικείµενο 

της Δηµιουργικής Γραφής οι µαθητέςπειραµατίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη 

χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους (Morley 2009, 6), ενώ ταυτόχρονα δίνεται έµφαση 

στη δηµιουργική δραστηριότητα, στην αυτο-αποκάλυψη µέσω της γλώσσας και στην 

ευφάνταστη αξιοποίηση προσωπικών εµπειριών και συναισθηµάτων (Protherough 

1983, 56). Εν κατακλείδι όπως τονίζει η Νικολαΐδου (2016) σκοπός της Δ.Γ., μέσα ή 

έξω από τη σχολική τάξη, δεν είναι ένα είδος συγγραφικού πρωταθλητισμού, αλλά η 

εξοικείωση του μαθητή με τη συγγραφική (και την αναγνωστική) πράξη και η 

σταδιακή εδραίωση της σχέσης του με τη λογοτεχνία. Μέσα όμως από τη διαδικασία 

της Δ.Γ. Επιτυγχάνονται και επιμέρους στόχοι όπως: 

-η ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

-η κινητοποίηση της φαντασίας και της συγγραφικής επινοητικότητας 
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-η καλλιέργεια της δεξιότητας αφήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων 

και της περιγραφής προσώπων, τόπων και αντικειμένων με βιωματικό τρόπο 

-η γλωσσική καλλιέργεια 

-η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας 

-η δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη 

Τα παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε πως ισχύουν και επιτυγχάνονται και σε 

όσους από τους ενήλικες ασχοληθούν με την τέχνη της Δ.Γ. 

 

2.1.4. Η. Δ.Γ. ως μάθημα στην Ελλάδα 
Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παραθέτει ο Κωτόπουλος (2013), στην τυπική 

εκπαίδευση η Δημιουργική Γραφή διδάσκεται:  

o Σε Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας  

o Σε πανεπιστημιακά τμήματα: με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, με 

σεμινάρια  

o Στο Μαράσλειο Διδασκαλείο  

o Σε πιλοτικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Πειραματικά σχολεία)  

o Με τη μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και επισκέψεων συγγραφέων στα 

σχολεία σε συνεργασία με δημόσιους και εκπαιδευτικούς φορείς  

o Από φορείς δια βίου εκπαίδευσης (εκπαίδευσης ενηλίκων)  

o Σε λέσχες και εργαστήρια Δ.Γ. 

Η Λιτσοπούλου (2017, σελ. 15) αναφέρει πως η Δ.Γ εμφανίζεται στην ελληνική 

εκπαίδευση ως ‘’ειδική παιδαγωγική εφαρμογή’’. Η πρακτική φαίνεται να υπάρχει τα 

τελευταία δέκα χρόνια, και εμφανίστηκε αρχικά με μορφή άτυπης και μη 

θεσμοθετημένης εκπαίδευσης. Ωστόσο, φαίνεται να μην επηρεάζεται από την χρήση του 

διαδικτύου, ως μοναδικό εργαλείο με πολλές χρήσης, ούτε φαίνεται να επηρεάζεται από 
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την επιθυμία για ψηφιοποίησης του βιβλίου (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και 

Κωτόπουλος, 2013) ενώ η Κάτση (2017, σελ. 13) μας τονίζει πως τα ισχύοντα 

προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση εμπεριέχουν δημιουργικές 

δραστηριότητες προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων, ενώ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

για τη Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο έχει πλέον καθιερωθεί η χρήση εικονογραφημένων 

βιβλίων. 

Συγκεκριμένα για το νηπιαγωγείο η Μπουλιτσάκη (2016, σελ. 40) αναφέρει “Πιο 

αναλυτικά, οι Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, (2013,σελ 89-90) 

αναφέρουν τις θετικές επιρροές που έχει η Δημιουργική Γραφή στο νήπιο:   

-« βοηθιούνται στην ανάλυση και περιγραφή, ενώ ταυτόχρονα μυούνται στη σύγκριση 

και ταξινόμηση   

-Έρχονται σε επαφή με τη λογική ανάλυση/ ερμηνεία, υπόθεση/πιθανολογία, φαντασία/ 

επινόηση (‘’πώς νομίζεται ότι θα ένιωθε ο ήρωας αν…’’)   

-Αναπτύσσουν την ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών και ιδεών, καθώς 

επικεντρώνονται σε αντιπαραθέσεις, αντιφάσεις, διαφορετικές αποδεικτικές πηγές (‘’τι 

νομίζετε ότι συνέβη στην πραγματικότητα;’’)   

-Ενθαρρύνονται στην αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων και κρίση (‘’θα ήταν δίκαιο 

αν…’’)  Ενθαρρύνονται στην μετάδοση ιδεών και την εφαρμογή των γνώσεων (‘’σε τι 

χρησιμεύει αυτό το στοιχείο στην πλοκή;’’)   

-Ασκούνται στην υπομονή, μέσω της διερεύνησης νέων δεδομένων, που συχνά μπορεί 

να εκπλήττουν ή να λειτουργούν προσθετικά στις παλαιές γνώσειςοδηγούνται στην 

επεξεργασία των νέων δεδομένων   

-Διατυπώνουν υποθέσεις και αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των καταστάσεων   

-Η κριτική τους σκέψη αναπτύσσεται, καθώς συμμετέχουν σε συζητήσεις και γίνονται 

αποδέκτες διαφορετικών απόψεων ή προτάσεων για την συνέχιση της ιστορίας   
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-Μαθαίνουν να λειτουργούν στην ομάδα (συνεργατική μάθηση), να μοιράζονται χώρο 

και υλικά, να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και να αναλαμβάνουν την ευθύνη που 

τους αναλογεί».  

Όσον αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί προσφέρουν 

μαθήματα Δημιουργικής Γραφής (Εργαστήρια, Κ.Δ.Α.Π. κ.α.) τα οποία ναι μεν 

κάνουν αξιόλογες προσπάθειες χωρίς ωστόσο πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Έτσι, είναι επιτακτική η ανάγκη να διδάσκεται η Δ.Γ. από ανθρώπους που 

πραγματικά έχουν όλα τα τυπικά και μη τυπικά προσόντα ώστε να διδάξουν τη 

φιλοσοφία (τέχνη) της Δ.Γ. και όχι απλά να γνωρίζουν λογοτεχνία και τρόπους 

έκφρασης-έκθεσης. Παρακάτω εκθέτουμε κάποια στοιχεία ανάμεσα στη Δ.Γ. και την 

εκπαίδευση ενηλίκων 

 

2.1.5. Δ. Γ. και εκπαίδευση ενηλίκων 
Αναμφίβολα η διαδικασία της εκπαίδευσης διαρκεί καθόλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. Θεμελιώνεται ουσιαστικά από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται 

μέχρι το βαθύ γήρας (Field, 2000). Βασικοί στόχοι της διδασκαλίας και επομένως και 

της Δια Βίου Μάθησης είναι να προαχθεί η γνώση, να αξιοποιηθούν και να 

αποκτηθούν νέες δεξιότητες και να οδηγηθεί το άτομο σε νέες στάσεις και 

συμπεριφορές. Περισσότερο από ποτέ υφίσταται η ανάγκη για μια Δια Βίου Μάθηση 

η οποία θα μεταλαμπαδεύει τις αρχές του ουμανισμού και τις αξίες του ανθρωπισμού 

ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταστρατήγησης τους και μηδενισμού των 

πάντων. Είναι αναντίρρητη αλήθεια πως είναι τόσο μεγάλη και γρήγορη η εξάπλωση 

της τεχνολογίας η οποία προβάλλει συνεχώς πρότυπα τα οποία δεν έχουν να 

επιδείξουν τίποτα απολύτως και με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να αποχαυνώνουν 

το μέσο χρήστη, δημιουργώντας απαθή πλάσματα αποτραβηγμένα από τα 

πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας που είναι απαραίτητος ένας κυματοθραύστης. 
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Η γνώση προσεγγίζεται από την οικονομική-οικονομίστικη θα μπορούσαμε να 

πούμε- πλευρά και ταυτόχρονα αποικιοποιείται από την ηγεμονία της αγοράς 

(Brookfield, 2005) όταν η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της δημιουργούν νέα 

τρομακτικά πολιτικά μορφώματα. Έτσι η Εκπαίδευση Ενηλίκων ή καλύτερα η Δια 

Βίου Μάθηση παίζει το ρόλο και οφείλει να το κάνει της πρακτικής εκείνης που 

συμβάλλει στην άμβλυνση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού χάσματος ενισχύοντας 

τη συμμετοχή των ανθρώπων στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, 

πολιτισμικό κτλ γίγνεσθαι. Αναμφίβολα, το διακύβευμα που ορθώνεται μπροστά μας 

θεμελιώνεται στο κατά πόσο θα μπορέσει να ευδοκιμήσει το πρόταγμα της Διά βίου 

Μάθησης σε μια εποχή που καταφανώς αλλοιώνεται και υποβαθμίζεται, η δυναμική 

και ο απελευθερωτικός της χαρακτήρας (Armstrong, Armstrong, &Barton, 2000). 

Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Η Δια Βίου Μάθηση έχει τα εργαλεία εκείνα που 

μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να φτάσει σε μια επιθυμητή κοινωνική πραγμάτωση 

και σε μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, διδάσκοντας καλές πρακτικές και 

ενεργοποιώντας την εσωτερική δύναμη του καθενός αλλά σ’ αυτό πρέπει να 

συμβάλλουν όλοι με όλες τους τις δυνάμεις. Ένα μικρό μέρος και λιθαράκι αυτής της 

μεγάλης προσπάθειας της Δια Βίου Μάθησης, αποτελεί και η Δ.Γ.. Σύμφωνα με τους 

Κωτόπουλος Τ., Φωτόπουλος Β., Φωτόπουλος Ν. (χ.χ) “Στοιχεία όπως η αυτοδυναμία 

των εκπαιδευόμενων, οι μέθοδοι βιωματικής μάθησης, η ευρετική πορεία προς τη 

γνώση, οι συνεργατικές σχέσεις και ομαδική κουλτούρα αποτελούν μερικά μόνο από τα 

βασικά χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής μάθησης τα οποία μπορούν να 

απελευθερώσουν δεσμευμένα ή ακόμα και συνειδητά ή ασυνείδητα απωθημένα 

«ενεργειακά» πεδία. Το παράδειγμα της Δημιουργικής Γραφής έρχεται να αναδείξει τον 

χειραφετητικό προσανατολισμό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσα στο ευρύτερο 

εγχείρημα της Διά βίου Μάθησης. Ταυτόχρονα η εκπαίδευση, μέσα από τη Δημιουργική 

Γραφή, δύναται να διανοίξει καινοτόμους ορίζοντες∙ αφού η παιδεία και ο πολιτισμός 



27 
 

οφείλουν να συναρθρώνονται σε ένα ενιαίο όλο, σε μια ενιαία διαλεκτική και 

αμφίδρομα συναρτησιακή ενότητα. Υπό την έννοια αυτή η πρόκληση της Δημιουργικής 

Γραφής μέσα από την Εκπαίδευση Ενηλίκων θα μπορούσε να αποτελέσει το 

μεθοδολογικό παράδειγμα μιας καλής πρακτικής με κύριο άξονα τον κριτικό 

αναστοχασμό, την αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση, τη μετασχηματιστική μάθηση 

(Mezirow, 1997).” Όπως αναφέρει και σε προηγούμενη παράγραφο η Δ.Γ. διδάσκεται 

σε εργαστήρια τα οποία όμως θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά το ρόλο τους στη 

διαμόρφωση σκέψεων και μετασχηματιστικών αντιλήψεων και όχι απλά στην 

μεταφορά και επικαιροποίηση γνώσεων. Ένα τέτοιο εργαστήρι θεωρούμε πως 

αποτέλεσε και το άτυπο εργαστήρι στο νηπιαγωγείο στο οποίο υλοποιήσαμε την 

παρούσα έρευνα, διότι αναπτύχθηκαν απόψεις και γύρω από το σημερινό 

κατεστημένο και κοινωνικό γίγνεσθαι με ουσιαστικές συζητήσεις και γύρω από την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και κατ’ επέκταση και της ρομποτικής που θα 

αναπτύξουμε παρακάτω. Όπως αναφέρει και ο Freire (2000) ο αγώνας για την 

απελευθέρωση της παιδείας συνδέεται ευθέως με τον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, δεδομένο πάνω στο οποίο οφείλουμε να 

δομήσουμε μια νέα πρόταση εκπαίδευσης και κριτικής μάθησης απέναντι στην 

κυρίαρχη «τραπεζική αντίληψη» για τη μάθηση, την παιδεία και την κουλτούρα 

γενικότερα. Όσον αφορά τη Δ.Γ. αναφέραμε και προηγουμένως το μεγάλο ερώτημα 

κατά πόσο μπορεί αυτή να διδαχθεί ή όχι. Συντασσόμαστε με αυτούς που 

διατείνονται πως μπορεί να διδαχθεί χωρίς απαραίτητα να “παράγει” έτοιμους 

συγγραφείς. Αν κάποιος θα γίνει συγγραφέας και δη πετυχημένος, αυτό επαφίεται σε 

πάρα πολλούς παράγοντες που όλοι μαζί συνθέτουν ένα όλον. Χρειάζεται κόπο, 

προσωπική προσπάθεια, τύχη, έρευνα και ένα σωρό άλλες δεξιότητες και 

εξωτερικούς παράγοντες για να δοκιμάσει έστω κάποιος να δημιουργήσει κάποια 

λογοτεχνικά κείμενα και να τα εκδώσει. Για αυτό όμως που είμαστε σίγουροι, είναι 
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πως η Δ.Γ. Δίνει στην έννοια της λέξης Γραφή ένα ψυχοθεραπευτικό και 

απελευθερωτικό ρόλο χωρίς να σε υποβάλλει στη κλασσική βασανιστική διαδικασία 

που έχει για παράδειγμα η παραγωγή μιας έκθεσης όπως την αντιμετωπίζουμε τόσα 

χρονιά στην τυπική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Κωτόπουλος Τ. κ.α. (χ.χ) “Η 

Δημιουργική Γραφή μπορεί να συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη και στην 

αυτογνωσία, καθώς σε ενεργοποιεί, σε ωθεί πέρα από την ευφυΐα και την καθημερινή 

σου προσοχή και σε κάνει να σκέφτεσαι και να αντιλαμβάνεσαι καθαρότερα και 

διεξοδικότερα προοπτικές για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Τα εργαλεία της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω της Δημιουργικής Γραφής, βάζουν σε πρώτη θέση την 

έκφραση, την κριτική σκέψη, τη διαδικασία με την οποία μετουσιώνεται ο κόσμος, 

εσωτερικός ή εξωτερικός, σε λέξεις και σε ιδέες. Αυτή η δημιουργία, η επικοινωνία, η 

έκφραση, η διέξοδος από τα καθημερινά προβλήματα, δίνει άλλη προοπτική και έμφαση 

στην ανάγνωση και την αντιμετώπιση της πραγματικότητας, ενώ ταυτόχρονα 

καλλιεργούνται και αναπτύσσονται τρόποι έκφρασης που συντελούν στην 

κοινωνικοποίηση του ατόμου και, ταυτόχρονα, μέσα από τη δυνατότητα επικοινωνίας 

που του προσφέρουν να λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά.” Επομένως, το να γράψει 

κάποιος τις σκέψεις του και να τις αποτυπώσει σε ένα κομμάτι χαρτί λειτουργεί ως 

διέξοδο από τα καθημερινά του προβλήματα, δίνει γλαφυρά πολλά από τα ατομικά 

συναισθήματα και αποκαλύπτει “συγκαλυμμένα” βαθύτερους προβληματισμούς του. 

Ακόμη, η γραφή είναι επικοινωνία, προάγει το κοινωνικό γίγνεσθαι και αποτελεί 

ενίοτε μορφή ψυχικής εκτόνωσης που συμβάλλει στην αντιμετώπιση χρόνιων 

ασθενειών όπως η κατάθλιψη, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης 

και γιατί όχι και ο περιορισμός της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μην ξεχνάμε 

εξάλλου πως συμμετέχουν άνθρωποι διαφορετικών καταβολών, ηλικίας, μόρφωσης, 

φύλου, θρησκείας, επαγγέλματος κτλ κάτι το οποίο από μόνο του αποτελεί μια μορφή 

ομαδικής ψυχοθεραπείας και λύτρωσης. Μέσω της Δ.Γ. τα άτομα φτάνουν στην 
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επιθυμητή αυτογνωσία, κινητοποιεί τη σκέψη και την ενσυναίσθηση κάτι το οποίο 

είναι και το ζητούμενο όπως δηλώσαμε εξαρχής, να μπορείς δηλαδή να σκέφτεσαι 

τους γύρω σου και να εφευρίσκεις λύσεις στις προκλήσεις της σημερινής 

πραγματικότητας. Έρευνες έχουν αποδείξει πως είμαστε πιο ευτυχισμένοι όταν 

δουλεύουμε για κάποιον σκοπό και όταν το περιβάλλον, για το οποίο και μέσα στο 

οποίο εργαζόμαστε, μπορεί να προκαλέσει εκπλήξεις (Morley 2007). Το γράψιμο σε 

απορροφά τόσο που σε κάνει να νιώσεις ευφορία και ευεξία. Συνήθως, η διαδικασία 

της γραφής σε επιβραβεύει περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα. (Κωτόπουλος Τ. 

κ.α. , χ.χ.). Εν κατακλείδι, η Δια Βίου Μάθηση έχει υποχρέωση να προσφέρει 

μαθήματα Δ.Γ. για την αφύπνιση των συνειδήσεων και την ολοκλήρωση των 

ανθρώπων ως κοινωνικών όντων. Εξάλλου σύμφωνα με έρευνα της Γκόρα (2018) οι 

εκπαιδευόμενοι σε εργαστήρι Δ.Γ. δήλωσαν πως αδημονούν να ασχοληθούν με 

ασκήσεις Δ.Γ., με την προϋπόθεση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων να 

πραγματοποιούνται κι άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, όπως καλές πρακτικές και 

τεχνικές αυτοπαρουσίασης (αλυσίδας, χαρακτηριστικού, καρτέλας κ.α.) 

 

2.1.6. Δ.Γ. και νέες τεχνολογίες 
Η τεχνολογία μαζί με όλα τα παρακείμενα της και τις εφευρέσεις της έχει μπει με τον 

πλέον δυναμικό τρόπο στη ζωή μας. Με οτιδήποτε και αν καταπιαστούμε έχει άμεση 

συνάρτηση με την τεχνολογία και γι΄αυτό είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή μας. Αν 

αυτό είναι καλό ή κακό δεν θα εξεταστεί σε αυτή την έρευνα και ξεφεύγει από το 

σκοπό της. Το μόνο σίγουρο είναι πως η εκπαίδευση οφείλει να τη χρησιμοποιήσει 

μόνο προς όφελος της ανθρωπότητας και των πανανθρώπινων αξιών. Επιπρόσθετα, 

έχει δοθεί σχετική οδηγία και από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γίνεται χρήση της 

τεχνολογίας, ακόμη και των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήδη από την ηλικία του 

νηπιαγωγείου και αυτό είναι αναμφίβολα μια πράξη στο να προλαβαίνουμε τις 
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εξελίξεις και να ετοιμάζονται ψηφιακά εγγράμματοι άνθρωποι. Ακόμη, 

χρησιμοποιούνται σύγχρονα λογισμικά όπως το scratch4teachers ή τα Lego τα οποία 

συνεπικουρούν στη διαδικασία της μάθησης. Φυσικά η Δ.Γ. δεν μπορούσε παρά να 

μην ξεφύγει από αυτό τον κανόνα και να οικειοποιηθεί τις σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να γίνει πιο προσιτή στους 

εκπαιδευόμενους. Επίσης, προτείνεται η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, 

ιστοσελίδων και ποικίλων εφαρμογών πολυμέσων, τα οποία θα δώσουν ώθηση στη 

δημιουργικότητα των παιδιών και θα ενεργοποιήσουν την έμπνευσή τους (Βακάλη 

κ.ά., 2013). Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για να γίνει κανείς συγγραφέας. 

Αυτό που χρειάζεται, όπως αναφέρει ο WilliamFaulkner, (στο: Σουλιώτης, 2012: 13), 

«είναι 99% ταλέντο, 99% πειθαρχία και 99% δουλειά. Οι Νικολαϊδου, Μαυρίδου και 

Ρουβάς (χ.χ.) επισημαίνουν την κεντρική θέση την οποία καταλαμβάνει σταδιακά ο 

υπολογιστής ως μέσο επικοινωνίας έχοντας ποικίλες εφαρμογές σε πεδία της 

καθημερινότητας, όπως η εργασία, η ψυχαγωγία, η ενημέρωση , η επιστήμη και η 

εκπαίδευση. Θεωρούν δε, ότι το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάδυση μιας «νέας 

επικοινωνιακής τάξης πραγμάτων» (NewCommunicativeOrder) (όπ. π. σ. 205). Η 

Νικολαϊδου, αναφερόμενη ειδικότερα στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας, τονίζει την σημασία τους στην δημιουργία προσδοκιών για «μια 

καινοτόμο, πιο συμμετοχική, θεσμική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων», πού, 

όμως, έχει διαπιστωθεί ότι στις πλείστες των περιπτώσεων μένουν ανεκπλήρωτες. Ο 

Σουλιώτης (1995) (όπ. ανάφ. στο Νικολαϊδου κ.ά., χ.χ.) έχει την άποψη ότι αυτό 

οφείλεται σε μία «φυσική τάση» των διδασκόντων να χρησιμοποιούν ακόμη και αυτά 

τα μέσα διδασκαλίας που θεωρούνται σχετικά πρωτοποριακά με έναν τρόπο 

γραφειοκρατικό που θεωρούν περισσότερο οικείο σε αυτούς. Οι Νικολαϊδουκ.ά (χ.χ.) 

πιστεύουν ότι παράγοντες που σχετίζονται με την παραπάνω επισήμανση είναι η 

χαμηλή διείσδυση της τεχνολογίας στα ελληνικά σχολεία όλων των βαθμίδων, η 
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ελλιπής κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες αλλά και το ότι οι διδάσκοντες αδυνατούν 

να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη Δημιουργική Γραφή με στόχο την 

ανάπλαση ενός λογοτεχνικού κειμένου, αντί για την εύρεση πληροφοριών και την 

ανασύσταση του περικειμενικού πλαισίου ενός λογοτεχνικού έργου. Η πρακτική αυτή 

δεν στοχεύει στο να μετατρέψει τους μαθητές σε συγγραφείς ικανούς να παράγουν 

υψηλού επιπέδου λογοτεχνικά έργα. Ένα λογοτεχνικό έργο αποτελεί απλά μία 

«συγγραφική αφορμή» και η χρήση της δημιουργικής γραφής, ιδιαίτερα εκείνης που 

αξιοποιεί τον επεξεργαστή Web 2, αποσκοπεί στην οργάνωση πολλαπλών εκδοχών 

ενός κειμένου αναδεικνύοντας τη ρευστότητά του, αποκαλύπτοντας την συγγραφική 

διαδικασία και ευνοώντας, μέσω της οθόνης, την «αποστασιοποίηση του συγγραφέα 

από το κείμενο». Ακόμη η Νικολαΐδου (2016, σελ. 119) τονίζει “εκτός από μέσο 

συγγραφής, ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως δόλωμα για την παραγωγή 

γραπτού λόγου. Διαδικτυακές εφαρμογές όπως το Animoto, το Storybird, εφαρμογές 

δημιουργίας κόμικς όπως το Pixton και το Toondoo μπορούν να αποδειχθούν 

εξαιρετικά χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία στην προσπάθεια να ενισχυθεί η παραγωγή 

λόγου ακόμα και για τους πιο αμήχανους μαθητές.” και σε άλλο σημείο “Η πρόταση 

για μια καινοτόμο, πιο ουσιαστική και πιο συμμετοχική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας μεταφέρει το κέντρο βάρους του μαθήματος από την 

ανασύσταση του γραμματολογικού πλαισίου και τη φιλολογική προσέγγιση του 

λογοτεχνικού κειμένου στη Δ.Γ.. Αν προσεγγίσουμε τη λογοτεχνία με λιγότερες 

αγκυλώσεις και περισσότερη παιγνιώδη ορμή, αν παραγκωνίσουμε τη φιλολογική 

σοβαροφάνεια, η οποία εκπορεύεται τις περισσότερες φορές από αναγνωστική 

αμηχανία, αν προσανατολιστούμε στην αναγνωστική απόλαυση και όχι στη φιλολογική 

διδαχή, τότε πιθανόν η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί ως γκάζι και όχι ως φρένο κατά 

τη θεσμική ανάγνωση αλλά και τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων, η οποία 
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πραγματοποιείται στη σχολική τάξη, κεκλεισμένων των θυρών.” Διαπιστώνουμε 

λοιπόν τη σημαντικότητα των νέων τεχνολογιών και ειδικά των ΤΠΕ (στα οποία θα 

αναφερθούμε παρακάτω) στη χρήση και την ανάπτυξη της Δ.Γ. η οποία συντελείται 

όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση αλλά μπορεί να επεκταθεί και στην άτυπη 

εκπαίδευση ως απαραίτητο εργαλείο της μάθησης. Παράλληλα οι νέες τεχνολογίες 

αντιμετωπίζονται και ως παιχνίδι κάτι το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει ακόμη 

περισσότερη στην ανωτέρω διαδικασία (μην ξεχνάμε πόσα πολλά πράγματα μάθαμε 

μέσα από το παιχνίδι που κάναμε ως παιδιά). Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, αξίζει να 

αναφέρουμε και θα το δούμε παρακάτω πως μέρος των νέων τεχνολογιών αποτελεί 

και η ρομποτική η οποία ως μια από τις πιο σύγχρονες μεθόδους μπορεί κάλλιστα να 

ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι χαρά μας που συμβάλλουμε 

μέσα από την παρούσα έρευνα μας στο να διαπιστωθεί και να φανεί πιο 

χαρακτηριστικά όλο αυτό. 

 

 

2.2.. ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών) 
 

2.2.1. Ορισμός 
Σύμφωνα με το λεξικό Collins ως ΤΠΕ ορίζονται οι δραστηριότητες ή οι μελέτες που 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλη μορφή ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 

Επιπρόσθετα ο ορισμός που δίνει η techopedia εξηγεί πως με τον όρο ΤΠΕ 

αναφερόμαστε σε όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να χειριστούν τις 

τηλεπικοινωνίες, τα ραδιοφωνικά μέσα, την επεξεργασία εικόνας και ήχου και τα 

συστήματα μεταφοράς καθώς και για διαδικτυακό έλεγχο και άλλες λειτουργίες 

ελέγχου. 
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Οι ΤΠΕ περιλαμβάνουν όλα τα γνωστά μέσα τεχνολογίας (όπως τηλέφωνα, 

ραδιόφωνα και τηλεοράσεις) καθώς και καινοτόμα μέσα όπως η τεχνητή νοημοσύνη 

και τα ρομπότ. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, θα μπορούσε να υιοθετηθεί 

η άποψη ότι ασχολούνται, κυρίως, με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

επιτρέπουν την ανταλλαγή ή τη διάχυση- διαμοιρασμό πληροφορίας και την 

επικοινωνία μεταξύ ατόμων ή ομάδων (Μπράτιτσης, Θ., 2015). 

Αποτελεί αναντίρρητη αλήθεια πως τα τεχνολογικά μέσα έχουν εισβάλει για τα καλά 

στη ζωή μας και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μας. Οι Η/Υ έχουν γίνει 

απαραίτητο εργαλείο στην εργασία και τις δραστηριότητες μας, ειδικά από τότε που 

αναπτύχθηκε και το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εργασιών. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η προηγούμενη γενιά δεν είχε καθόλου σχέση ή ελάχιστη 

με τη χρήση των υπολογιστών και του ίντερνετ, τη στιγμή που η σημερινή γενιά 

σχεδόν γεννήθηκε ψηφιακά εγγράματη και η επόμενη γενιά ενδεχομένως θα είναι ένα 

βήμα παραπάνω. Εξάλλου, είναι γνωστό με τι ιλιγγιώδη ταχύτητα αναπτύσσεται η 

τεχνολογία και αυτό που γνωρίζουμε σήμερα θα είναι ξεπερασμένο σε λίγα μόλις 

χρόνια. Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

και η διείσδυση τους στις διαδικασίες της παραγωγής, της εργασίας, της επικοινωνίας 

και της κουλτούρας επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δράσης (Castells, 1998, όπ.αναφ στο Μουζάκης, 2006). Για τον σημερινό πολίτη, η 

ραγδαία τεχνολογική πρόοδος δεν ενδυναμώνει απλά και μόνο καταναλωτικά 

πρότυπα και συνήθειες (αγορά νέων συστημάτων υπολογιστών συμβατών με την 

εξέλιξη του λογισμικού, αλλαγή κινητών τηλεφώνων, εργαλείων ή συσκευών, κλπ) 

αλλά επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που εργάζεται, επικοινωνεί με τους 

συνανθρώπους του, δέχεται ιατρικές υπηρεσίες, ψυχαγωγείται και συμμετέχει στην 

κοινωνική ζωή (Dertuzos&Gates, 1997, όπ.αναφ στο Μουζάκης, 2006). Ο δυναμικός 
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χαρακτήρας των νέων τεχνολογιών με τις συνεχώς διευρυνόμενες εφαρμογές τους 

στην κοινωνία και την οικονομία θέτει υπό εξέταση τον ορισμό των βασικών 

δεξιοτήτων και αναγκάζει κάθε άτομο να βελτιώνει τις ικανότητές του και να 

αναπροσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον 

(European e-SkillsForum, 2004, όπ.αναφ στο Μουζάκης, 2006). Οι αλλαγές που 

επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία και στη λεγόμενη «αγορά 

εργασίας» και η κοινωνική διάσταση των αλλαγών αυτών αποτελούν σημαντικά 

ζητήματα που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές της ατζέντας πολιτικών, οικονομικών 

και εκπαιδευτικών φορέων στις περισσότερες χώρες του κόσμου (OECD, 2003, 

όπ.αναφ στο Μουζάκης, 2006)). Οι αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις 

στο χώρο της παραγωγής και της οικονομίας σχετίζονται με την εμφάνιση νέων 

επαγγελματικών ειδικοτήτων (οι περισσότερες από τις οποίες απαιτούν γνώση 

υπολογιστή ή την κατοχή δεξιοτήτων χειρισμού μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας), 

την αμφισβήτηση παραδοσιακών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και την 

αυξανόμενη πίεση προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για εκσυγχρονισμό 

τόσο των τεχνολογικών τους υποδομών, όσο και της οργάνωσης και της διοικητικής 

τους διάρθρωσης (Ράπτης και Ράπτη, 2005, Ματθαίου, 2002, όπ.αναφ στο Μουζάκης, 

2006).  

Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δεν θα 

μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη και η εκπαίδευση. Εφόσον υπάρχουν ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις, όπως αναφέραμε, το άτομο πρέπει συνεχώς να 

επανεκπαιδεύεται, να καταρτίζεται και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του προκειμένου 

να προλάβει όλες αυτές τις αλλαγές και να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα. Είναι 

όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης που πρέπει να συνεργάζονται και να συμβάλλουν 

σε αυτό που αποκαλούμε “κοινωνία της γνώσης”, η οποία θα αξιοποιεί στο έπακρο 

τις δυνατότητες των ΤΠΕ ώστε να δημιουργεί τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες στους 
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ανθρώπους για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Η αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 

αποτελεί πρόκληση για όλο και περισσότερους πολίτες όλων των ηλικιών, ενώ ο 

λεγόμενος «ψηφιακός αποκλεισμός» προβάλει ως απειλή για τα άτομα που δεν έχουν 

τις ευκαιρίες, τα εφόδια ή τις δυνατότητες να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της 

τεχνολογίας (OECD, 2003, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996,όπ.αναφ στο Μουζάκης, 

2006).  

Υπάρχει μια ανεξάντλητη πληθώρα από έρευνες, μελέτες και άρθρα τα οποία 

αναφέρονται στη χρήση των ΤΠΕ στη σύγχρονη ζωή και πως αυτές 

χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική και όχι μόνο διαδικασία. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας δεν είναι να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις μελέτες αλλά να 

επικεντρωθούμε στα βασικά σημεία τους και την ωφέλεια αυτών στην εκπαίδευση 

και δη στην εκπαίδευση ενηλίκων. Εξάλλου, θεωρούμε και παίρνουμε ως δεδομένο 

το γεγονός πως ναι μεν ο πυρήνας των ΤΠΕ είναι ο Η/Υ συνεπικουρούμενος από τη 

χρήση του Διαδικτύου, αλλά η εξέλιξη των ΤΠΕ είναι η ρομποτική, στην οποία θα 

κάνουμε αναφορά παρακάτω. Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο, όμως, θα αναφέρουμε 

λίγα λόγια για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Ψηφιακός εγγραμματισμός 

Πριν προχωρήσουμε στο πως εμφανίζονται οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οφείλουμε να 

δώσουμε και τον ορισμό του ψηφιακού εγγραμματισμού, αφού μας απασχολεί αν 

αυτός επιτεύχθηκε. Έτσι, με τον όρο ψηφιακό γραμματισμό (ITC literacy) 

περιγράφεται  η γνώση του τί είναι τεχνολογία, πώς δουλεύει, τι σκοπούς εξυπηρετεί 

ώστε να προάγεται η μάθηση, η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών. 

Η γνώση και η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

αποτελεσματικά (Μιχάλης Ι, Τσαλίκη Χ., Χατζηβασιλείου Ε., 2009) 
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2.2.2. ΤΠΕ και εκπαίδευση 
i. Γενικά 

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη οι ΤΠΕ αναφέρονται στη χρήση συστημάτων τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνίας. Όπως επισημαίνουν οι Smaldino, Lowther και Russel 

(2010, όπ. Αναφ. στην Κάτση, 2017), πολλές φορές γίνεται λόγος για την κοινωνία 

της γνώσης και της πληροφορίας. Στη σύγχρονη εποχή, επομένως, πρέπει να 

ανιχνευθεί πως τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε προάγουν την εν λόγω κοινωνία. 

Σε ένα περιβάλλον που δέχεται πολλές αλλαγές και που η οικονομία διαδραματίζει 

κυρίαρχο ρόλο, η εκπαίδευση, δυστυχώς κατά την άποψη μας, έρχεται να συμβάλλει 

σε διάχυση γνώσης που θα καθιστά τα άτομα και τις χώρες πιο ανταγωνιστικές. 

Αναφέραμε τη λέξη δυστυχώς διότι θεωρούμε πως δεν είναι αυτός ο σκοπός της 

εκπαίδευσης ο οποίος πρέπει να σχετίζεται με την ανάπτυξη πανανθρώπινων αξιών 

στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ο υλισμός και το κυνήγι του χρήματος παρόλο που η 

ανάπτυξη των χωρών δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων. Με τα δεδομένα, όμως, αυτά πρέπει να δεχτούμε ότι η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ γίνεται προς όφελος της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας και της 

εξειδίκευσης.  

Σύμφωνα με την Κάτση (2017): “Η χρήση των ΤΠΕ για την καλύτερη γλωσσική 

διδασκαλία ξεκίνησε τη δεκαετία του '60 μέσα από την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Η λογική πίσω από τη χρήση του υπολογιστή για αυτό το σκοπό βρίσκεται 

στο γεγονός ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούσε να οργανώσει την ύλη σε 

μικρότερα κομμάτια και να προσφέρει ανατροφοδότηση στους μαθητές, για να ελέγξουν 

τα λάθη τους και να βρουν τι δεν έχουν κατανοήσει. Οι μαθητές διδάσκονταν για τη 

δομή του κειμένου και εξασκούνταν σε γλωσσικά χαρακτηριστικά όπως η ορθογραφία. 

Επομένως, έπαιζε το ρόλο ενός δασκάλου που δεν εξαντλούνταν ποτέ, είχε υπομονή και 
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δεν έκανε ποτέ λάθος, πράγμα που οδηγούσε σε πιο ποιοτική μάθηση. Με την πάροδο 

των δεκαετιών και με την εξέλιξη της τεχνολογίας αυξήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να γίνει η γλωσσική διδασκαλία μέσω του υπολογιστή. Ο βασικός παράγοντας 

για αυτή την αλλαγή ήταν η ανακάλυψη του Διαδικτύου και η δυνατότητα που παρέχει 

για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία.” [..]Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες και Επικοινωνία) 

είναι ένας κλάδος που υπάγεται στην Πληροφορική και αφορά επιμέρους εργαλεία, τα 

οποία χρησιμοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης με σκοπό την ποιοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία και τη βελτίωση της μάθησης. Σε αυτή 

περιλαμβάνονται: υπολογιστές, λογισµικό, διαδραστικάσυστήµατα, δίκτυα, 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, κλπ. Η συμβολή τους έγκειται στη χρήση εφαρμογών 

εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών, τα οποία αποτελούν 

πληροφορικά μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι φτιαγμένα με τρόπο ώστε να 

υποστηρίζουν τη μάθηση και τηρούν κάποιες κατάλληλες προδιαγραφές για το σκοπό 

αυτό.OιSmaldinoetal. (2010) διαχωρίζουν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε τρεις 

κατηγορίες: 1. σε συστήματα καθοδήγησης και διδασκαλίας 2. σε συστήματα μάθησης 

μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης 3. σε συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και 

επικοινωνίας Αρχικά, οι ΤΠΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα σύγχρονο εργαλείο, 

το οποίο βοηθάει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη τεχνολογία και τον κλάδο της 

πληροφορικής, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους πάνω σε αυτόν τον τομέα και να 

αποκτήσουν μια γνώση η οποία είναι απαραίτητη για τις απαιτήσεις της σημερινής 

κοινωνίας. Τα ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται σαν ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τη 

μαθησιακή διδασκαλία, την κάνει πιο πρωτότυπη, παιγνιώδη και πιο ενδιαφέρουσα για 

τους μαθητές, προσφέροντας μεγάλο αριθμό πληροφοριών και ποικίλες πηγές γνώσεων 

και μαθησιακού υλικού. Επομένως, η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική καθώς 

ελκύεται η προσοχή των μαθητών και ενεργοποιείται η αντίληψή τους. Πέρα όμως από 

την καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού, ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
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είναι και επικουρικός σε σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως τα Μαθηματικά, η 

Γλώσσα και οι Φυσικές Επιστήμες, καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη των 

γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση βασικών εννοιών και την οικοδόμηση 

της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές”. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, 

ωστόσο, πως για να πετύχουν οι ΤΠΕ το σκοπό που θέλουμε στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό και εκπαιδευτικό 

προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο, κάτι που όμως δεν είναι πάντα εφικτό, ειδικά 

σε κοινωνίες όπως η δική μας που μαστίζεται από οικονομική κρίση και οι πόροι 

είναι περιορισμένοι. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ , οι Κόμης (2001) και Smaldinoet 

al.(2010, όπ.αναφ. στην Κάτση, 2017) καταλήγουν ότι η χρήση των ΤΠΕ 

συνδυάζεται συνήθως με δύο τρόπους: 1. Ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο μέσω 

το οποίο παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων τεχνολογίας και πληροφορικών 

συστημάτων και βοηθά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για την χρήση τους. 2. Ως 

εργαλείο το οποίο παρέχει την δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης της μαθησιακής 

διαδικασίας, πιο εύκολης και εκτενούς πρόσβασης στη γνώση και επιπλέον 

υποστηρίζει την δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα σε κάποιο θέμα ή αντικείμενο.  

Επιπρόσθετα, οι ΤΠΕ δεν αποτελούν μόνο τον κορμό της κοινωνίας της 

πληροφορίας, αλλά και ένα εργαλείο καταλυτικού χαρακτήρα για την εισαγωγή 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Pelgrum, 2001, όπ. αναφ. στους Παπαδάκης. Σ, 

Καλογιαννάκης Μ., 2009). Τα εργαλεία των ΤΠΕ μπορούν να επηρεάσουν και να 

μετασχηματίσουν τη μάθηση μεταβάλλοντας ριζικά το περιεχόμενο ενός θέματος και 

τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας και 

μάθησης (Berge&Collins, 1995; Passerini&Granger, 2000, όπ. αναφ. στους 

Παπαδάκης. Σ, Καλογιαννάκης Μ., 2009). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

συνιστά μια σημαντική ποσοτική και ποιοτική παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα 

της χώρας μας. Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και 
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στην ανάπτυξη της δημιουργικής-κριτικής σκέψης των μαθητών όσο και στην αλλαγή 

της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και επικοινωνίας (Bruce, 2008, 

όπ. αναφ. στους Παπαδάκης. Σ, Καλογιαννάκης Μ., 2009). Απώτερος στόχος μέσα 

από τις νέες αυτές μαθησιακές διαδικασίες είναι να προωθηθεί η διερευνητική και η 

συνεργατική μάθηση. Οι Berge&Collins (1996, όπ. αναφ. στους Παπαδάκης. Σ, 

Καλογιαννάκης Μ., 2009) περιγράφουν το πώς εμπλουτίζεται και αλλάζει ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού, όταν καλείται να συμμετάσχει και να συντονίσει μια 

δραστηριότητα με τη χρήση των ΤΠΕ αφού δρα περισσότερο ως σύμβουλος και 

καθοδηγητής του μαθητή (Kalogiannakis, 2008, όπ. αναφ. στους Παπαδάκης. Σ, 

Καλογιαννάκης Μ., 2009) χωρίς να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις. Σχεδιάζει τη 

μαθησιακή εμπειρία, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτοδιαχείριση, δεν 

λειτουργεί μεμονωμένα μέσα στην τάξη αλλά ως μέλος μιας ομάδας που μαθαίνει 

δυναμικά (Kalogiannnakis, 2008, όπ. αναφ. στους Παπαδάκης. Σ, Καλογιαννάκης Μ., 

2009). Μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέους ρόλους, με κύριο 

προσανατολισμό την προετοιμασία των μαθητών για τη νέα κοινωνία της γνώσης. 

(Παπαδάκης. Σ, Καλογιαννάκης Μ., 2009) 

 

ii. ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο 

Στην παρούσα υποενότητα θα αναφερθούμε μόνο ενδεικτικά ως προς τη χρήση των 

ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο διότι είναι έξω και πέρα από το γνωστικό μας αντικείμενο και 

δεν αποτελεί τον πυρήνα της έρευνας μας. Αναφερόμαστε μόνο για λόγους 

πληροφόρησης (εφόσον μέρος της έρευνας αποτελούσε και η μελέτη των αντιλήψεων 

των νηπίων) και μετάβασης στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων που είναι 

και το αντικείμενο των σπουδών.  

Σύμφωνα με τον Φεσάκη (2009): “Στην κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης 

που ζούμε η τεχνολογία έχει επιδράσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
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δραστηριότητας. Ο τρόπος που εργαζόμαστε, που μαθαίνουμε, που ψυχαγωγούμαστε 

και γενικά που ζούμε εξαρτάται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από την τεχνολογία. 

Ειδικότερα οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν 

κεντρίσει από νωρίς το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι ΤΠΕ 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ως εργαλεία για την ανάπτυξη γνωστικών και 

κοινωνικών ικανοτήτων όπως (ISTE, 2007): επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, 

συνεργασία, ικανότητα για αυτοδιαχείριση της μάθησης, ικανότητα συγκέντρωσης 

αξιολόγησης και επεξεργασίας πληροφοριών, καινοτομία, δημιουργικότητα, κριτική 

σκέψη, λήψη αποφάσεων κ.α. Η διαρκώς αυξανόμενη διάχυση των ΤΠΕ στο σχολικό 

και στο εξωσχολικό περιβάλλον φέρνει τα παιδιά σε επαφή με αυτές από μικρότερες 

ηλικίες. Τα μικρά παιδιά βλέπουν τηλεόραση, χειρίζονται συσκευές αναπαραγωγής 

βίντεο και ήχου, παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ. Οι αρχικοί αφορισμοί και η 

παράκαμψη της χρήσης των ΤΠΕ από τα παιδιά δεν είναι πλέον ρεαλιστικές 

προσεγγίσεις. Το ερώτημα «αν πρέπει να γίνεται χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά» 

(Healy, 1998) έχει αναδιατυπωθεί στο «ποιες χρήσεις έχουν νόημα και είναι 

κατάλληλες για τα παιδιά και πώς μπορούν γονείς και εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν 

τις ΤΠΕ στην ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών» (Papert, 1996).” 

Ο Prensky (στο Φεσάκης: 2008) χαρακτηρίζει τα σημερινά μικρά παιδιά ψηφιακούς 

ιθαγενείς σε αντίθεση με τους γονείς τους που είναι ψηφιακοί μετανάστες επειδή 

γεννήθηκαν σε μια τεχνολογικά πολύ φτωχότερη εποχή. 

Ακόμη, όσον αφορά τη χρήση των Η/Υ στην Προσχολική εκπαίδευση αυτή μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ποικίλες ενέργειες όπως σε γραφειοκρατικές εργασίες, προετοιμασία 

του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη, επικοινωνία με τους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς και η αξιοποίηση του κατά τη διδασκαλία. Σύμφωνα με τους 

Οικονομίδης Β, Ζαράνης Ν. (2010): “Ο Η.Υ. στην περίπτωση αυτή (σ.σ. κατά τη 

διδασκαλία) ενσωματώνεται στη διαδικασία της αγωγής και μάθησης όχι απλά ως ένα 
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μέσο που χειρίζεται ο εκπαιδευτικός, αλλά ως παιδαγωγικό υλικό με το οποίο 

αλληλεπιδρά δημιουργικά ο μαθητής κι συμβάλλει στη μαθησιακή προσπάθεια του 

παιδιού και την επαφή του με τον κόσμο των νέων τεχνολογιών (Fletcher-

Flinn&Gravatt, 1995; Mikropoulos, Τ. Α., Kossivaki, P., Katsikis, A., &Savranides, 

C., 1994). Είναι προφανές ότι η εισαγωγή του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο αφορά κυρίως την 

τελευταία χρήση του, καθώς έχει σημειωθεί ότι προσφέρει δυνατότητες για 

πειραματισμό, διερεύνηση, παιγνιώδη και ενεργό εκμάθηση, ποικίλους αισθητήριους 

και εννοιολογικούς τρόπους, λιγότερο διανοητικό μόχθο, αύξηση της ταχύτητας 

συλλογισμών, μάθηση που σέβεται και προσαρμόζεται καλύτερα σε ατομικούς ρυθμούς 

και χαρακτηριστικά, περισσότερο ανεξάρτητη μάθηση, ενίσχυση της αφαιρετικής 

λειτουργίας και αποτελεί σύγχρονο εναλλακτικό τρόπο εργασίας και επιτυχούς μάθησης, 

(Βοσνιάδου, 2006; Δαγδιλέλης&Κασκάλης, 2001; Ράπτης & Ράπτη, 2004; Διαμαντάκη 

κ.α., 2001). Ο Η.Υ. δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς, αλλά βοηθάει 

τα παιδιά να αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και να παίρνουν αποφάσεις 

(Bredekamp&Rosegrant, 1994). Αν και οι υπολογιστές φέρνουν συχνά νέες 

δυνατότητες διδασκαλίας και καινοτόμες δραστηριότητες, που μπορούν να καταστήσουν 

τη μάθηση ευκολότερη και διασκεδαστική, εντούτοις, είναι τελικά οι νηπιαγωγοί που 

κάνουν τη διαφορά στη διεξαγωγή της διδασκαλίας καθώς καθοδηγούν τους μαθητές 

προς τη γνώση, τους ενισχύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και τους υποστηρίζουν 

στην επεξεργασία καταστάσεων προβληματισμού (Liang&Johnson, 1999). Ο Η.Υ. έχει 

θέση στο νηπιαγωγείο, εάν γίνει μια από τις περιοχές ενδιαφέροντος του παιδιού στο 

περιβάλλον της τάξης και η νηπιαγωγός μπορέσει να υποβοηθήσει την ενασχόληση του 

παιδιού με τον Η.Υ. με αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους (Killianetal., 1986; Shipley, 

1990). Η ενσωμάτωση του Η.Υ. στις θεματικές ενότητες της διδασκαλίας αποτελεί την 

καλύτερη αφετηρία, ώστε η χρήση του να ωφελήσει τα μικρά παιδιά (Haugen, 1998). 

Απαραίτητος είναι ο εξοπλισμός του νηπιαγωγείου με ικανό αριθμό υπολογιστών 
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κατάλληλα χωροθετημένων στην αίθουσα διδασκαλίας και όχι στο γραφείο της 

νηπιαγωγού ώστε να ασκείται σημαντική επίδραση στις εκπαιδευτική πράξη και τα 

παιδιά να αποκτούν κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες (Ζαράνης& Οικονομίδης, 2008; 

Ντολιοπούλου, 2002). Η εισαγωγή του Η.Υ. και ευρύτερα της Πληροφορικής στο 

ελληνικό νηπιαγωγείο γίνεται με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΥΠΕΠΘ - ΠΙ, 2002) στο οποίο δίδεται έμφαση στην εξοικείωση 

του μαθητή με τις βασικές λειτουργίες του Η.Υ. και με τη χρήση του ως εργαλείου 

επικοινωνίας και μάθησης, δηλαδή στον «πληροφορικό αλφαβητισμό» και όχι τόσο 

στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Μικρόπουλος, 2006; Κόμης 

& Παπανδρέου, 2005).” 

Τέλος, σύμφωνα με τους Ξαφάκος Ε., Παπαδήμας Λ., Μαράτος Α., Δημακόπουλος 

Γ., Μπέκα Α. (2016): “οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις των ΤΠΕ είναι 

τόσο σημαντικές, ώστε θεωρείται επιτακτική η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Βεργόπουλος 1999; Γκίβαλος 2000; Δερτούζος, 1998 στο Κοτοπούλη κ.ά., 

2009; Φραγκάκη κ.ά., 2007α; 2007β)” 

Κλείνοντας, έχουμε να αναφέρουμε πως από τη μελέτη των διαφόρων άρθρων και 

επιστημονικών κειμένων που έχουμε κάνει προκύπτει πως υπάρχει διχογνωμία 

σχετικά με το αν βοηθούν οι ΤΠΕ στην προαγωγή της μάθησης στα νηπιαγωγεία με 

έρευνες που αποδεικνύουν είτε τη θετική επίδραση τους είτε την αρνητική με την 

πλάστιγγα να γέρνει ελαφρά προς τη θετική πλευρά. Αποτελεί εξάλλου και οδηγία 

της Ε.Ε. για περαιτέρω χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για να 

προλαβαίνουν τα άτομα όλες τις εξελίξεις στο παγκόσμιο, οικονομικό κυρίως, 

γίγνεσθαι. Ως σύγχρονοι άνθρωποι που χρησιμοποιούμε καθημερινά τις ΤΠΕ, 

ασπαζόμαστε την άποψη για ορθολογική και προσεκτική χρήση των τεχνολογιών 

πάσης φύσεως σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ειδικότερα στην τρυφερή 



43 
 

ηλικία των νηπίων. Εξάλλου όπως αναφέρουν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, Μέτρον 

Άριστον (σε όλους τους τομείς). 

 

iii. ΤΠΕ και εκπαίδευση ενηλίκων 

Είναι ευρέως γνωστό πως οι νέες ΤΠΕ αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για 

όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την κοινωνία και την εκπαίδευση (πολιτικοί, 

οικονομικοί κ.α) διότι έχουν ως στόχο την καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση των 

ατόμων και δη των εργαζομένων. Έχουν χυθεί τόνοι μελανιού σε κείμενα σε όλο τον 

κόσμο και από παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ που καταδεικνύουν την 

ανάγκη επαφής των πολιτών και της καλύτερης εξοικείωσης τους με τις νέες ΤΠΕ 

ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην “κοινωνία της γνώσης” που έχουμε αναφέρει και 

παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια σε ανεπτυγμένες κοινωνίες, όπως της Ευρώπης και 

της Αμερικής η ένταξη των νέων τεχνολογιών σε προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων αποτελεί μια εκ των ων ουκ ανευ προτεραιότητα και απαραίτητο εργαλείο 

ώστε να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος σκοπός. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, την Αυστραλία και την Ευρώπη μέχρι την Νότια Αμερική και τις χώρες 

της Ανατολικής Ασίας, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός 

για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

(Eurodyce, 2002, όπ. αναφ . στον Μουζάκη, 2006). Μέσα από μια σειρά από 

αποφάσεις και πρωτοβουλίες οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων ανεπτυγμένων 

χωρών εκδηλώνουν με εμφανή τρόπο την πρόθεσή τους να βασιστούν στις νέες 

τεχνολογίες σε μια προσπάθεια για να ξεπεράσουν υφιστάμενα εμπόδια και να 

βελτιώσουν την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (Selwynn, Gorard&Williams, 2001, 

όπ. αναφ . στον Μουζάκη, 2006). 

Πολλές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετήματα που 

διευκολύνουν την πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ και δίνουν σημαντικά κίνητρα σε 
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επιχειρήσεις και διάφορους φορείς ώστε να επιχειρούν τη δια βίου εκπαίδευση του 

προσωπικού μέσω νέων ΤΠΕ και προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, 

οδηγώντας στον τεχνολογικό αλφαβητισμό τους. Εξάλλου, σε μια ήπειρο όπως η 

Ευρώπη, η οποία επαληθεύει το προσωνύμιο της ώς Γηραιά Ήπειρος, δυστυχώς για 

διαφορετικό λόγο από τον πραγματικό, της οποίας ο πληθυσμός γηράσκει και 

μαστίζεται από υπογεννητικότητα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δια βίου 

εκπαίδευση των ενηλίκων και ιδιαιτέρων των συνταξιούχων ώστε να μειωθεί η πλήξη 

και να είναι πιο ομαλή η μετάβαση από τον εργασιακό βίο στη συνταξιοδότηση. 

Επίσης, λαμβάνονται πρωτοβουλίες που κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση 

υπολογιστή και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε πληθυσμό που ζει στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες αστικές και αγροτικές περιοχές, κάτι που μειώνει και τον ψηφιακό 

δυϊσμό. Σύμφωνα με τους Σαχινίδη Κ, Πολυχρονάκη Γ. (2009): “Σε μια προσπάθεια 

περιορισμού του «ψηφιακού δυϊσμού», η ΔΒΜ αποτελεί το βασικό στόχο των 

προγραμμάτων της Ε.Ε. για την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, την προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών και την 

αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, ενώ η ΕξΑΕ είναι το 

μέσο, το εργαλείο για την υλοποίησή της ΔΒΜ. Η ΕξΑΕ παρέχει ευκαιρίες μόρφωσης σε 

όλους, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν, και καλύπτει σύγχρονες 

ανάγκες σύμφωνα με τα ζητούμενα και τις απαιτήσεις της νέας εποχής και της 

κοινωνίας της γνώσης (Βασάλα, 2005).”  

Επιπρόσθετα, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες, έτσι και στη δική μας, 

ακολουθώντας και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αποτελεί επιλογή και προτεραιότητα 

στην εκπαίδευση ενηλίκων η αξιοποίηση των νέων ΤΠΕ. Σε ότι αφορά στην δια βίου 

μάθηση, τα βασικά σημεία των εκπαιδευτικών πολιτικών εστιάζονται στη διασφάλιση 

της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των προσόντων των πολιτών στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας, την αξιοποίηση των νέων 
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τεχνολογιών και τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στο Διαδίκτυο και τη δημιουργία 

κέντρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε 

ποικίλα γνωστικά αντικείμενα (Κείμενο Στρατηγικής, 2005, όπ. αναφέρ. στον 

Μουζάκη, 2006). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η αξιοποίηση αυτών των ΤΠΕ 

επηρεάζει το τρόπο που θα οργανωθούν τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης αλλά 

και το ίδιο τους το περιεχόμενο. Οι νέες ΤΠΕ δίνουν τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε 

να αυξηθεί η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευομένων, μέσω και των 

προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, που αναφέραμε και προηγουμένως, 

αφού παρέχεται και η σχετική ευελιξία. Σύμφωνα με τον Μουζάκη Χ. (2006): “Οι 

νέες τεχνολογίες καλούνται να κάνουν την εκπαίδευση ενηλίκων πιο δημοκρατική και 

πιο ευέλικτη ως προς τη δυνατότητα προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στις 

προσδοκίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενήλικα. Η προσαρμογή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στην οικογενειακή ζωή (καθιστώντας δυνατή τη φροντίδα ενός παιδιού 

κατά τη διάρκεια κύκλου μαθημάτων), η βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων (χωρίς 

να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση από το χώρο εργασίας), και η παροχή κινήτρων σε 

κάθε ενήλικα να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη βελτίωσης των ικανοτήτων του 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στην εργασία και 

την κοινωνία αποτελούν ζητήματα στα οποία οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται λύσεις 

(OECD, 2003). [...] Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στα προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων ακολουθεί τρεις προσεγγίσεις:  

- Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική αποτελούν 

γνωστικό αντικείμενο προς μάθηση.  

- Η δεύτερη προσέγγιση αντιμετωπίζει τις νέες τεχνολογίες ως ένα δυναμικό εργαλείο 

υποβοήθησης της μάθησης και έρευνας στο πλαίσιο όλων των γνωστικών αντικειμένων 

που διδάσκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων (από τον γραμματισμό και τον 

αριθμητισμό, έως τη συμβουλευτική και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου).  
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- Η τρίτη προσέγγιση δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία ποικιλίας γνωστικών αντικειμένων μέσα από εφαρμογές 

ηλεκτρονικής μάθησης. “ 

Συνοπτικά, θα αναφερθούμε στην προσέγγιση που αντιμετωπίζει τις νέες ΤΠΕ ως 

εργαλείο υποβοήθησης της μάθησης για να συνδέσουμε την παρούσα υποενότητα με 

την επόμενη που αφορά τη ρομποτική η οποία πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο όλων των γνωστικών 

αντικειμένων αποτελεί σήμερα σημαντικό σημείο στην προσπάθεια για τη βελτίωση 

της μαθητείας στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (Abbot, 2000, όπ. αναφ. στον 

Μουζάκη, 2006). Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τις σύγχρονες εποικοδομητικές 

προσεγγίσεις για τη μάθηση οι οποίες τοποθετούν τον εκπαιδευόμενο στο επίκεντρο 

της μαθησιακής διαδικασίας, τον βοηθούν «να μάθει πώς να μαθαίνει» και 

αναπτύσσουν δεξιότητες όπως είναι η ενεργητική μάθηση, η δυνατότητα έκφρασης 

και διερεύνησης ιδεών, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας και η συνεργατικότητα (Scrimshaw, 2001 όπ. αναφ. στον 

Μουζάκη, 2006). Οι νέες ΤΠΕ και γενικά η τεχνολογία προσφέρουν πλήθος 

εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές, όπως εικόνες, βίντεο, ήχο, επεξεργασία 

κειμένου κτλ αξιοποιώντας τα μάλιστα στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Το Διαδίκτυο πάνω απ’ όλα αποτελεί την κυριότερη πηγή 

πληροφοριών, αντικαθιστώντας το βιβλίο και κάνοντας την πληροφορία και εν γένει 

τη γνώση, πιο άμεση και ευκολότερα προσβάσιμη. Ταυτόχρονα, η δυναμική της 

εικόνας, του ήχου και της ομιλίας προσελκύει την προσοχή και αυξάνει το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, ενώ η δυνατότητα μετάδοσης μεγάλου όγκου 

πληροφοριών δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποφυγή του μονολόγου και την 

υιοθέτηση διδακτικών τεχνικών όπως είναι ο διάλογος, η συζήτηση, η κριτική 
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αντιμετώπιση των πραγμάτων και η συνεργασία (Belanger& Jordan,2000 όπ. αναφ. 

στον Μουζάκη Χ., 2006). Σύμφωνα με τον Μουζάκη Χ. (2006): “Τα πλεονεκτήματα 

που εξασφαλίζουν οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων εντοπίζονται στα εξής (Becta, 2004a, Cox& Web, 2004):  

- Την άμεση πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, 

φωτογραφίες, ήχους και βίντεο μέσα από CD-Rom, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και άλλες 

πηγές στο Διαδίκτυο.  

-Την παροχή πλούσιων εικονικών περιβαλλόντων μέσα από τη χρησιμοποίηση 

τρισδιάστατων γραφικών όπως είναι, για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό λογισμικό 

πολυμέσων-υπερμέσων, οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, τα εικονικά μουσεία 

ή οι εικονικές επιχειρήσεις.  

- Την ευελιξία της μαθησιακής διαδικασίας ως προς τη δυνατότητα του εκπαιδευόμενου 

να μελετήσει το διδακτικό υλικό στο χρόνο και τον τόπο που επιθυμεί, μακριά από τις 

συνήθεις καταστάσεις της «από στήθους απομνημόνευσης» και της μάθησης 

«ακολουθώντας τους ρυθμούς του εκπαιδευτή».  

- Την ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης καθώς οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται 

ως μέσα για την ανακάλυψη και όχι ως αποθήκη γνώσεων και τα εργαλεία λογισμικού 

ως μέσα έκφρασης, δημιουργίας και πειραματισμού.  

- Το σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων που απαιτούν την συλλογή, οργάνωση 

και παρουσίαση της πληροφορίας πάνω σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.”  

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε 

υλικοτεχνικές υποδομές, ιδίως στη χώρα μας που μαστίζεται επί δεκαετία από 

οικονομική κρίση αλλά και η κατάλληλη κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των νέων ΤΠΕ στα προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν ότι ακόμη κι αν όλα τα τεχνολογικά 

προβλήματα επιλυθούν και οι αίθουσες εξοπλιστούν πλήρως με τελευταίας 
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τεχνολογικά μέσα, τα προβλήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτές είναι 

παιδαγωγικά και κοινωνικά (Preston, Cox&Cox, 2000 όπ. αναφ. στον Μουζάκη Χ., 

2006). Για το λόγο αυτό, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προϋποθέτει την 

ικανότητα του εκπαιδευτή να σχεδιάζει πλούσιες διδακτικές και μαθησιακές 

δραστηριότητες και να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στο να αξιοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες για να αναζητούν πληροφορίες, να συγκρίνουν, να αξιολογούν, να 

συνεργάζονται και να δίνουν λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν την 

καθημερινότητά τους (Becta, 2004b όπ. αναφ. στον Μουζάκη Χ., 2006). 

 

ΤΠΕ και ρομποτική 

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών την Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με 

ταχύτατους ρυθμούς στις πρόσφατες δεκαετίες, επηρεάζει όλο και σε περισσότερους 

τομείς της καθημερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τα ρομπότ, τα οποία πέρα από τον κυρίαρχο ρόλο σε γραμμές συναρμολόγησης και 

παραγωγής, υποστηρίζουν και επεκτείνονται σε νέες δραστηριότητες, όπως ιατρικές 

διαδικασίες, παρακολούθηση, έρευνα, διάσωση, εξερεύνησης, αλλά και κοινωνικές 

υπηρεσίες. (Αναγνωστάκης Σ., Φαχαντίδης Ν., 2014). Ένα από τα πιο σύγχρονα 

κομμάτια των ΤΠΕ είναι και η ρομποτική η οποία έχει μπει δυναμικά στη 

καθημερινότητα των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων του, από την εκπαίδευση 

μέχρι την ιατρική κ.α. Στην επόμενη υποενότητα θα παρουσιαστεί η συμβολή της 

ρομποτικής στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

2.3. Ρομποτική 
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2.3.1. Ορισμός- Γενικά 
Σύμφωνα με έναν ορισμό που δίνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η 

Ρομποτική (Robotics) είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, 

την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί 

συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως  δε της πληροφορικής, της 

ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. Η λέξη ρομπότ (Robot) προέρχεται από το 

Σλαβικό robota που σημαίνει εργασία. Τα ρομπότ είναι αυτόματες μηχανές με 

προγραμματισμένη συμπεριφορά, η χρήση των οποίων αποσκοπεί στην 

αντικατάσταση του ανθρώπου στην εκτέλεση έργου, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου Ρομπότ των ΗΠΑ, "ρομπότ 

είναι μια επαναπρογραμματιζόμενηπολυλειτουργική χειριστική διάταξη, σχεδιασμένη 

για τη μετακίνηση υλικών, εξαρτημάτων, εργαλείων και εξειδικευμένων διατάξεων, 

μέσω μεταβλητών, προγραμματισμένων κινήσεων για την εκτέλεση μιας σειράς 

εργασιών". 

Τα ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε πολλούς τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας και κυρίως στο βιομηχανικό τομέα. Η μεγάλη 

αυτοματοποίηση μέσω της χρήσης των ρομπότ μειώνει το κόστος παραγωγής και 

αυξάνει το ίδιο το αποτέλεσμα της παραγωγής. Η ίδια επομένως η παραγωγή έχει 

αυτοματοποιηθεί και μάλιστα με τη χρήση ρομποτικών χειριστών που 

προγραμματίζονται είτε ανεξάρτητα είτε από κεντρικό υπολογιστή και οι οποίοι 

χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστές. Εκτός όμως από τη βιομηχανική παραγωγή, στον 

21ο αιώνα που διανύουμε και με τις αλματώδεις αλλαγές στην τεχνολογία, η 

ρομποτική έχει εισχωρήσει και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

όπως είναι η εκπαίδευση. Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τη χρήση των ρομπότ 

στην εκπαίδευση και όπως αναφέρουν οι Παπανικολάου Κ, Φράγκου Σ. και 
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Αλιμήσης Δ. (2017): “Η µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στην 

εκπαιδευτική αξιοποίηση της ροµποτικής διεθνώς, έδειξε ότι µέχρισήµερα η ροµποτική 

έχει αξιοποιηθεί ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς και 

τη δια βίου µάθηση (Resnick&Silverman, 2005), (Martinetal., 2000), (Martin, 1996), 

(Cerezoetal., 2005), (Parsons&Sklar, 2004).Ωστόσο την τελευταία δεκαετία 

σηµειώνονται αρκετές προσπάθειες για την εισαγωγή της ροµποτικής στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κύρια σε θέµαταεπιστήµης και τεχνολογίας (Καραντάνου 

κ.ά., 2005), (Alimisisetal. 2005), (Κυνηγός και Φράγκου, 2000), (∆ηµητρίου και 

Χατζηκρανιώτη, 2003), (JärvinenEsa-Matti, 1998), (Mataric´, 2004). ” 

Παρακάτω γίνεται μια αναφορά για την εκπαιδευτική ρομποτική η οποία έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα τον κόσμο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. 

 

2.3.2. Εκπαιδευτική ρομποτική 
Ο τομέας της ρομποτικής προσφέρει όλο και περισσότερα εργαλεία και γνώσεις για 

την καλυτέρευση της ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας και γι’ αυτό το λόγο 

δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η εκπαίδευση μέσω της οποίας είναι δυνατή 

και η σφαιρική γνώση αφενός και η ορθολογική χρήση της αφετέρου. Όπως έχει 

διαπιστωθεί από διάφορες έρευνες ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία στον 

προγραμματισμό-χειρισμό ρομποτικών κατασκευών (Καρατράντου κ.α., 2005; 

Hussain, etal., 2006; Φασουλάς &Κουλτζής, 2009, όπ. αναφ. στους Αναγνωστάκης Σ. 

&Μακράκης Β., 2010) καθώς και στην ανάπτυξη διαθεματικών συνθετικών εργασιών 

(Φράγκου &Γρηγοριάδου, 2009, όπ. αναφ. στους Αναγνωστάκης Σ. &Μακράκης Β., 

2010). Εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής με μαθητές και εκπαιδευτικούς 

έδειξαν θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του τεχνολογικού εγραμματισμού και 

της επίλυσης προβλημάτων (Anagnostakis&Michaelides, 2006, 2007; Τσοβόλας & 

Κόμης, 2010, όπ. αναφ. στους Αναγνωστάκης Σ. &Μακράκης Β., 2010).  
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Σύμφωνα με την Ατματζίδου (2018): “Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) είναι ένα 

ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 

να εφαρμόσουν τις ιδέες τους στην πράξη, συνθέτοντας μια μηχανική οντότητα και 

κατευθύνοντας την με τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος (Alimisis, 2009). Η ρομποτική θεωρείται μια διαθεματική 

δραστηριότητα, η οποία βασίζεται κυρίως στην Επιστήμη, τα Μαθηματικά, την 

Πληροφορική και την Τεχνολογία και προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης (Rogers, 2004; Alimisis, 2009). Κατά την τελευταία δεκαετία έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και των εκπαιδευτικών ως ένα ισχυρό 

διδακτικό εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης και την ανάπτυξη γνωστικο-

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Alimisis, 2009, 2013). Η ΕΡ εισάγεται σε πολλά 

περιβάλλοντα μάθησης ως ένα καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (Alimisis, 

2014; Eguchi, 2014) το οποίο μετατρέπει τις αίθουσες διδασκαλίας σε δυναμικούς 

χώρους μάθησης που υποστηρίζουν τους μαθητές: (α) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

υψηλού επιπέδου, (β) στη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων κατανόησης του 

γνωστικού αντικειμένου (Jonassen, 2000) και γ) στην εποικοδομητική επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ τους και δ) στην ανάπτυξη και βελτίωση της μάθησή τους, 

επιλύοντας σύνθετα αυθεντικά προβλήματα (Gura, 2007; Blanchardetal., 2010; 

Çaliketal., 2014, 2015).Η ρομποτική δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να 

υλοποιήσουν αφηρημένες σχεδιαστικές ιδέες, να αναστοχαστούν και να παρατηρήσουν 

άμεσα τα αποτελέσματα αυτής τους της προσπάθειας (Druin&Hendler, 2000). Με αυτό 

τον τρόπο οι μαθητές μεταβαίνουν από το στάδιο του «μαθαίνω για την τεχνολογία», 

που επικρατεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο στάδιο «μαθαίνω με την τεχνολογία» 

(Carbonaro, Rex&Chambers, 2004). Οι δραστηριότητες ΕΡ προωθούν την 

προβληματοκεντρική μάθηση, δεδομένου ότι εστιάζουν γύρω από την έρευνα και την 

ανάλυση ενός σύνθετου προβλήματος του πραγματικού κόσμου (Torp&Sage, 2002). 
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Σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας ένα ρομπότ να κάνει ακόμη και μια απλή 

εργασία, ενισχύεται η δημιουργικότητα των μαθητών και η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων (Druin&Hendler, 2000; Tappert, 2002). Σημαντική επίσης είναι, η 

πτυχή του παιχνιδιού που εμπεριέχει η ρομποτική και η οποία αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα θετικού κινήτρου και παρότρυνσης, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(Κόμης &Μικρόπουλος, 2001; Atmatzidouetal., 2008). Συνολικά, οι δραστηριότητες 

προγραμματισμού εκπαιδευτικών ρομπότ θεωρείται ότι καλλιεργούν ένα θετικό 

περιβάλλον μάθησης (Dagdilelis, etal., 2005), το οποίο παρέχει: - ένα ιδανικό 

περιβάλλον για πειραματισμό και αναζήτηση από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό  

- άμεση ανατροφοδότηση προς τους μαθητές σχετικά με την πορεία επίλυσης του 

προβλήματος.  

- τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με νέες μεθόδους και 

υλικά, αξιοποιώντας την τεχνολογία για πειραματισμό.  

- τη δυνατότητα ανάπτυξης σύνθετων νοητικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης και άλλων 

σημαντικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η συνεργασία, η καινοτομία, η διαχείριση 

ενός έργου.  

- τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τις προϋποθέσεις για να 

καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη, η διορατικότητα και η πρωτοτυπία.  

- υποστήριξη για τη διδασκαλία βασικών δομών προγραμματισμού.  

- υποστήριξη για τη διδασκαλία διαφόρων πεδίων, όπως τα Μαθηματικά, τον 

Προγραμματισμό, τη Φυσική, την Τεχνολογία, την Ιστορία, κ.α.  

- δυνατότητα για συνεργατική μάθηση μέσω της ανάθεσης κοινών εργασιών σε ομάδες 

μαθητών” 

Επιπλέον, η εκπαιδευτική ρομποτική έκανε την εμφάνιση μέσα από το παιδαγωγικό 

ρεύμα της Logo. Ο SeymourPapert με την ομάδα του ανέπτυξε την εν λόγω γλώσσα 

προγραμματισμού στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 στη Μασαχουσέτη. Ο 



53 
 

SeymourPapert υπήρξε συνεργάτης και συνεχιστής του JeanPiaget. Πιο συγκεκριμένα 

ο ίδιος αναφέρει πως το παιδί αξιοποιώντας το περιβάλλον της logo ελέγχει τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, του δίνει εντολές και μπορεί να οδηγηθεί στην κατανόηση 

της δικής του σκέψης (Papert, 1980, όπ. αναφ. στη Σαρρή Κ., 2018). Ως παιδαγωγική 

προσέγγιση φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο του εποικοδομισμού και κυρίως του 

κατασκευαστικού εποικοδομισμού, καθώς παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον με 

αυθεντικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν ανοιχτά προβλήματα από τον 

πραγματικό κόσμο, ενθαρρύνει την έκφραση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών/ τριών. Κάποιες εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής βέβαια φαίνεται 

πως επηρεάζονται και από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης καθώς 

προωθούν τη συνεργασία (Κόμης, 2004). Πρόκειται λοιπόν για μια ενεργή διαδικασία 

μέσα από την οποία οι μαθητές/ τριες μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 

τις ανταλλάξουν. (Σαρρή Κ., 2018) 

Σύμφωνα με τη Σαρρή Κ. (2018): “Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε όλες τις 

ηλικίες από μικρά παιδιά ως ενήλικες, έχει ως στόχο να μυήσει τα παιδιά στις 

επιστήμες, να αναπτύξουν, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τεχνικές γνώσεις. 

Επιπλέον μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης αντί να είναι παθητικοί δέκτες. Μέσα 

από πειραματισμούς και συνεχείς δοκιμές ευνοείται η ανάπτυξη προβληματισμού, 

κριτικής, διορατικότητας, πρωτοτυπίας, δημιουργικής σκέψης (Dagdilelis, 

Sartatzemi&Kagani, 2005). Μέσα από μια τέτοια διαδικασία μάθησης τα παιδιά 

γνωρίζουν πως δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος δράσης. Οι μαθητές/τριες 

καλλιεργούν δεξιότητες χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εκπαιδευτική 

ρομποτική γεφυρώνει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη 

(Αναγνωστάκης &Φαχαντίδης, 2014), καθώς προσφέρει αυθεντικές δραστηριότητες και 

λύνει προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο. Καλλιεργεί, αναπτύσσει και αξιοποιεί 
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δεξιότητες των παιδιών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας (Alimisis, Karatrantou, Tachos, 2005). Η εκπαιδευτική 

ρομποτική επομένως εκτός από τον γνωστικό τομέα επηρεάζει θετικά και τον 

συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση), αλλά και τον κοινωνικό 

(κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση) αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες του 21ου 

αιώνα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2006).” 

 

2.3.3. Ρομπότ και νήπια 
Τα ρομπότ και ο προγραμματισμός τους έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της 

προσχολικής εκπαίδευσης αφενός λόγω των οδηγιών του Υπουργείου και της Ε.Ε. 

μέσα από τις ατζέντες και τις Βίβλους που εκδίδει αλλά και αφετέρου λόγω της 

ανάπτυξης των ψηφιακών εργαλείων. Έτσι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

αυξανόμενη αξιοποίηση βασικών ιδεών της ρομποτικής με παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Σύμφωνα με τους Eck J, Hirschmugl-Gaisch S, Kandlhofer M &Steinbauer 

G. (2014) (όπ. αναφ. στην Παρθένη Ε., 2017) η ιδέα για τη χρήση της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής 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. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η επαφή των παιδιών με τη ρομποτική βασίζεται 

στον εποικοδομισμό και τα οφέλη του. Τα παιδιά μαθαίνουν πράττοντας, 

δημιουργούν παιγνιώδεις εμπειρίες και μεταχειρίζονται αντικείμενα. Επίσης, μέσα 

και από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, έχουν ενσωματωθεί πλέον οι υπολογιστές 

στα νηπιαγωγεία και χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία και το 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Ακόμη όμως δεν έχει διαφανεί αν αυτό είναι θετικό 

ή αρνητικό και μόνο μέσω του κατασκευαστικού εποικοδομισμού είναι εφικτή η 
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ορθολογική χρήση τους. Επομένως η ρομποτική έρχεται επικουρικά και 

συμπληρωματικά να καλύψει αυτό το κενό και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία 

στους εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάσουν ενεργητικά σχέδια μαθήματος που θα 

βοηθούν τα νήπια να μαθαίνουν κάνοντας. 

Επιπλέον, η Bers (2008, όπ. αναφ. στην Παρθένη Ε., 2017) δηλώνει πως η ρομποτική 

τείνει να αναδειχθεί ως το χειριστικό αντικείμενο των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με την Παρθένη Ε. (2017) οι Νέες Τεχνολογίες, και 

ιδιαίτερα η Ρομποτική, δημιουργούν νέες μαθησιακές δυνατότητες, διαφορετικού 

τύπου αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών, ενθαρρύνουν την συνεργασία και την 

ομαδική δουλειά (Leeetal., 2013) και παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες για δημιουργική, 

γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη (Sallivanetal., 2013). 

 

2.3.4. Ρομπότ και ενήλικες 
Ως γνωστόν η ρομποτική αποτελεί μια επιστήμη που εντάσσεται στις νέες ΤΠΕ και 

ακόμη είναι υπό διερεύνηση σχετικά με την πρακτικότητα και την ωφέλεια στην ζωή 

και τη δράση του ανθρώπου. Σταδιακά τα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε πολλούς 

τομείς εκτός από το βιομηχανικό και δειλά δειλά εντάσσονται όπως έχουμε πει και 

στην εκπαίδευση. Είναι όμως πολύ νωρίς για να μιλάμε για την ένταξη των ρομπότ 

στην εκπαίδευση ενηλίκων αν και κάτι τέτοιο δεν απέχει πολύ χρονικά από την πλήρη 

ένταξη τους, αφού συνήθως οι εξελίξεις στη δια βίου μάθηση ακολουθούν την 

εξέλιξη στην εκπαίδευση εν γένει. 

Επιπλέον, η αποδοχή των ρομπότ από τους πολίτες δεν είναι πάντα βέβαιη. Ποιοί 

παράγοντες επηρεάζουν τις σκέψεις και τις απόψεις των ανθρώπων για τα ρομπότ και 

ειδικά μέσα από την αλληλεπίδραση τους, δεν είναι ακόμη γνωστοί και ξεκάθαροι 

αλλά έχουν γίνει κάποιες μελέτες που προσπαθούν να ρίξουν φως στα ερωτήματα 

αυτά και να καταδείξουν τους παράγοντες που θα τα κάνουν πιο αποδεκτά. Σύμφωνα 
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με την Ευαγγέλου Γ. (2018): “Σύμφωνα με τη Woods (2006) ένας σημαντικός 

παράγοντας, φαίνεται να είναι η εμφάνιση των ρομπότ, η οποία φαίνεται να επηρεάζει 

τις αντιλήψεις του χρήστη και τις προσδοκίες για αυτό, ανεξαρτήτως του εάν θα 

αλληλοεπιδράσει ή αισθάνεται άνετα μαζί του. Αναλόγως την μορφή ο χρήστης μπορεί 

να θεωρεί ότι το ρομπότ έχει κάποιες ικανότητες. Για παράδειγμα ένα ανθρωπόμορφο 

ρομπότ πιθανότατα ο χρήστης να θεωρεί ότι έχει λεκτική επικοινωνία και διαθέτει 

προσωπικότητα, σε σχέση με ένα ρομπότ που μοιάζει με μηχανή (Woods, 2006). To 

2008 οι Ray, Mondada και Siegwartπραγματοποιήσαν έρευνα με σκοπό να 

διερευνήσουν τις αντιλήψεις που έχουν οι πολίτες απέναντι στα ρομπότ, με έμφαση σε 

αυτά της οικιακής χρήσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 240 άτομα, ηλικίας άνω των 10 

ετών από την Γενεύη και κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που 

περιελάβανε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις. Γενικώς η έρευνα έδειξε ότι το δείγμα 

έχει θετικές στάσεις απέναντι στα ρομπότ, εάν και αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν 

έχουν πραγματικά την εμπειρία του να υπάρχει ρομπότ μέσα στο σπίτι τους καθημερινά, 

οπότε δεν μπορούν να σκεφτούν τις επιπτώσεις μιας τέτοιας καθημερινής επαφής. Παρά 

τις θετικές στάσεις φαίνεται να μη θέλουν τα ρομπότ να εμπλέκονται σε εργασίες που 

αφορούν την φροντίδα ενός παιδιού ή ηλικιωμένων ανθρώπων, ενώ υπάρχει ο φόβος 

της αντικατάστασης του ανθρώπου με ρομπότ στον τομέα της εργασίας. Ακόμη τα 

ρομπότ στο χώρο του σπιτιού θεωρούν ότι πρέπει να μοιάζουν με μικρές μηχανές και 

όχι με έμβια όντα. Τέλος οι ερωτηθέντες προτιμούνε τη λεκτική επικοινωνία με τα 

ρομπότ, ενώ θεωρούν ότι ο έλεγχος του ρομπότ πρέπει πάντοτε να διατηρείται από τον 

χρήστη (Ray, Mondada, Siegwart, 2008). To 2012 έγινε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή 

έρευνα όπου συμμετείχαν 26751 πολίτες, άνω των 15 ετών και από τις 27 χώρες της 

ένωσης. Η έρευνα είχε ως στόχο να μελετήσει την άποψη 19 των πολιτών απέναντι στα 

ρομπότ μετρώντας τις στάσεις, τις αντιλήψεις, τα επίπεδα αποδοχής, καθώς και τις 

ανησυχίες και τις επιφυλάξεις τους. H έρευνα καταλήγει ότι, όσους τους ενδιαφέρει 
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πολύ το κομμάτι της εξέλιξης και των νέων ανακαλύψεων στην τεχνολογία και τις 

επιστήμες, έχουν γενικώς θετική άποψη για τα ρομπότ, είναι πιο δεκτικοί σε αυτά, εν 

αντιθέσει με όσους δεν τους ενδιαφέρει ή έχουν αρνητική άποψη. Παρ’όλα αυτά ακόμη 

και αυτοί που έχουν θετική άποψη και ασχολούνται με τις εξελίξεις, απέναντι στα 

ρομπότ που εκτελούν εργασίες σε πιο “ανθρώπινους” τομείς, με κύριο αυτόν των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κατά μεγάλο ποσοστό είναι αρνητικοί. Τέλος η άποψη 

για τα ρομπότ επηρεάζεται σημαντικά από την εκπαίδευση και το φύλο. Η έρευνα 

δείχνει ότι οι άντρες είναι γενικά πιο δεκτικοί και θετικοί από ότι οι γυναίκες, και η 

εκπαίδευση γενικά φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις απόψεις των ανθρώπων 

(EuropeanCommission, 2012).” 

Σίγουρα θα πραγματοποιηθούν και πραγματοποιούνται ήδη έρευνες που μελετούν την 

ανταπόκριση των ανθρώπων απέναντι στη ρομποτική, στη χρήση της, στον 

εγγραμματισμό γύρω από αυτήν, στην εξοικείωση τους με αυτήν και κυρίως αν είναι 

χρήσιμη και χρηστική για την ζωή μας. Ευελπιστούμε πως σε αυτό συμβάλλουμε και 

εμείς με την παρούσα εργασία. 

 

2.4. Μετασχηματίζουσα μάθηση 
 

Σύμφωνα με τη «Θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης» ο ενήλικος 

εκπαιδευόμενος στοχάζεται και αυτοστοχάζεται κριτικά πάνω στις ήδη 

παραδεδεγμένες έννοιες, επαναξιολογεί τις πρότερες υποθέσεις στις οποίες 

βασίζονται οι πεποιθήσεις και αναλαμβάνει δράση με γνώμονα τη διορατική σκέψη 

που απορρέει από τη μετασχηματισμένη άποψη ως συνέπεια των επαναξιολογήσεών 

του (Mezirow, 1990). 

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία επειδή δεν υπάρχει μια παγιωμένη αλήθεια ή 

οριστική γνώση και επειδή όπως έλεγε κι ο Ηράκλειτος ‘τα πάντα ρει” η ανθρώπινη 
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ύπαρξη γίνεται καλύτερα κατανοητή ως μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης 

αμφισβητούμενων νοημάτων. Η αιτιολόγηση όσων γνωρίζουμε, τα πιστεύω μας, οι 

αξίες μας και τα συναισθήματα μας εξαρτώνται από το πλαίσιο-κοινωνικό, ιστορικό, 

βιογραφικό, πολιτισμικό κτλ- στο οποίο εντάσσονται. Νοηματοδοτούμε με 

διαφορετικές διαστάσεις συνειδητοποίησης και κατανόησης (Mezirow, 2007). 

Σύμφωνα με τον Mezirow, κατά τη νεαρή ηλικία, μέσω της διαδικασίας 

κοινωνικοποίησης και ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μας με το ευρύτερο πλαίσιο 

της εποχής, της κοινωνίας, της φύσης και του πολιτισμού που μας περιβάλει, 

αφομοιώνουμε αντιλήψεις και υιοθετούμε συμπεριφορές. Η διαδικασία υιοθέτησης 

γενικευμένων πεποιθήσεων και προτύπων συμπεριφοράς συντελείται σταδιακά και κατά 

κύριο λόγο βιωματικά, χωρίς διαμεσολάβηση κριτικής σκέψης και χωρίς 

συνειδητοποίηση των βαθύτερων γνωστικών, κοινωνικο-πολιτισμικών ή ψυχολογικών 

παραδοχών που στηρίζουν αυτές τις πεποιθήσεις και τα πρότυπα. Όλα αυτά 

εσωτερικεύονται και εδραιώνουν ένα ισχυρό και βαθιά ριζωμένο προσωπικό σύστημα 

ιδεών, αξιών και συμπεριφορών. Αποτελούν ταυτοχρόνως ένα προσωπικό γνωστικό 

κεφάλαιο, ένα απόθεμα γνώσεων και δεξιοτήτων, ένα προσωπικό «παράδειγμα» 

(paradigm) ή με άλλα λόγια έναν τρόπο θέασης και αντιμετώπισης του κόσμου. Αυτές 

οι βαθύτερες παραδοχές, όπως εξηγεί ο Taylor (1998:6-7), «μας παρέχουν μία εξήγηση 

για τα συμβάντα της καθημερινής ζωής αλλά επίσης αποτελούν αντανάκλαση των 

πολιτισμικών και ψυχολογικών μας προκαταλήψεων […] Από τη μία δίνουν νόημα 

στην εμπειρία μας και από την άλλη διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Οι 

θεωρήσεις αυτές λειτουργούν ως φίλτρα που οργανώνουν το νόημα της εμπειρίας μας». 

(Λιντζέρης Π, 2008). 

Επιπρόσθετα, η μάθηση μπορεί να κατανοηθεί ως μια διεργασία με την οποία είμαστε 

σε θέση να αξιοποιήσουμε ερμηνευτικά σχήματα για να φτιάξουμε ένα νέο 

ερμηνευτικό σχήμα του νοήματος των εμπειριών του ανθρώπου, ώστε αυτό να 
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χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μελλοντική χρήση και δράση. Η μετασχηματίζουσα 

μάθηση αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας μετασχηματίζουμε δεδομένα 

πλαίσια αναφοράς (νοηματοδοτικές προοπτικές, νοητικά σύνολα και συνήθειες) έτσι 

ώστε αυτά να γίνουν πιο περιεκτικά, έτοιμα για αλλαγή και στοχαστικά προκειμένου 

να παραχθούν πεποιθήσεις περισσότερο αληθινές ή πιο ικανές να δικαιολογούν την 

παρώθηση σε δράση. Η Μετασχηματίζουσα μάθηση μας μαθαίνει να δρούμε 

σύμφωνα με τις αξίες μας, τους σκοπούς μας και τις ερμηνείες που εμείς έχουμε κάνει 

παρά με βάση όσα έχουμε αφομοιώσει, χωρίς κριτική σκέψη, από τους άλλους. 

Η έννοια της δράσης υπονοεί ότι ο καθένας μπορεί να κατανοήσει μέσως της 

αντίληψης. Αυτή η μορφή κατανόησης προϋποθέτει την ικανότητα και την 

προδιάθεση να γίνει κάποιος κριτικά στοχαστικός σχετικά με τις παραδοχές του και 

τις παραδοχές των άλλων, να συμμετάσχει πλήρως και ελεύθερα σε διάλογο, 

προκειμένου να επαληθεύσει τις πεποιθήσεις του και να αναλάβει αποτελεσματική 

δράση για να τις υλοποιήσει. (Mezirow, 2007) 

Σύμφωνα με τον Λιντζέρη Π.(2008): “Αυτός ακριβώς είναι για τον Mezirow ο 

ουσιαστικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων. Να βοηθήσει τους ενήλικους να 

αυξήσουν τη δυναμική προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής που διαθέτουν. Γι’ αυτό 

ισχυρίζεται ότι οι συνειδητοί εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να διευκολύνουν τη 

μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της ενθάρρυνσης του κριτικού στοχασμού και του 

διαλόγου. Το έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων συνδέεται άμεσα με την κατανόηση της 

διεργασίας μέσω της οποίας μαθαίνουν οι ενήλικοι και ειδικότερα με την αποσαφήνιση 

των διαφορετικών τρόπων μάθησης. Σύμφωνα με τον Mezirow (1994:224) υπάρχουν 

τέσσερις τρόποι μάθησης των ενηλίκων, οι οποίοι συνδέονται με αντίστοιχες αλλαγές 

των υφιστάμενων νοηματικών σχημάτων ή/και των νοηματικών συνόλων:  

i. εφαρμόζοντας τα υφιστάμενα νοηματικά σχήματα,  

ii. μαθαίνοντας νέα νοηματικά σχήματα,  
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iii. αλλάζοντας τα νοηματικά μας σχήματα και  

iv. μετασχηματίζοντας τη συνολική θεώρησή μας (το νοηματικό σύνολο). Το είδος της 

διδασκαλίας που εφαρμόζουμε κάθε φορά εξαρτάται από το είδος των προβλημάτων 

που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως το θέτει η Cranton (2006: 102) «το πώς 

διδάσκουμε εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το τι διδάσκουμε». Σε κάποιες 

περιπτώσεις αρκεί η εργαλειακή μάθηση που συνίσταται στον έλεγχο του περιβάλλοντος 

και των άλλων ανθρώπων (για παράδειγμα μάθηση για την επίλυση ενός σχετικά απλού 

τεχνικού, επαγγελματικού προβλήματος). Εάν όμως, όπως λέει ο Mezirow (1994:224-

225), «το ερώτημα είναι να κατανοήσουμε τι εννοεί κάποιος που επικοινωνεί με εμάς 

(το μήνυμα περιλαμβάνει αξίες, προθέσεις, συναισθήματα, ηθικές αποφάσεις κλπ) τότε 

μιλάμε για επικοινωνιακή μάθηση, η οποία δεν επιδέχεται εμπειρικό έλεγχο. Σε αυτή 

την περίπτωση αντί να προσπαθούμε να καθορίσουμε την αλήθεια, χρειάζεται να 

εδραιώσουμε την εγκυρότητα των πεποιθήσεών μας». Συμπερασματικά, κατά τον 

Mezirow έχουμε δύο βασικές περιοχές μάθησης, την εργαλειακή και την επικοινωνιακή. 

Και οι δύο περιοχές μπορούν διαμέσου του κριτικού στοχασμού να γονιμοποιήσουν 

διεργασίες που θα οδηγήσουν στο μετασχηματισμό θεώρησης. Ακόμα και η εργαλειακή 

μάθηση, για παράδειγμα η απόκτηση τεχνικών γνώσεων για να ασκήσει κάποιος το 

επάγγελμα του μηχανικού ή του γιατρού κοκ μπορεί να οδηγήσει στην ευρύτερη 

μεταβολή της οπτικής του για το πως αντιμετωπίζει τον εαυτό του και τον κόσμο. 

Ακόμα πιο πολύ φυσικά ισχύει αυτό στην περίπτωση της επικοινωνιακής μάθησης, όταν 

για παράδειγμα προσπαθούμε να κατανοήσουμε το νόημα ενός διαπροσωπικού 

συμβάντος και να πάρουμε αποφάσεις για τη αντιμετώπισή του.” 

Επιπλέον, σημαντικός είναι και ο ρόλος του μαθησιακού περιβάλλοντος. Ο ίδιος ο 

Mezirow θεωρεί ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον αυτό που εμπνέει ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη στους εκπαιδευόμενους. Ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον οφείλει να 

είναι ασφαλές, ανοικτό και δημοκρατικό ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται η αυτονομία 
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του εκπαιδευόμενου και να ενισχύεται η συμμετοχή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

να επιτευχθεί αυτό είναι να υπάρχει συνεργατικό κλίμα και να ενθαρρύνονται η 

έκφραση των προσωπικών απόψεων των εκπαιδευομένων, των προβληματισμών τους 

και των κριτικών τους αναζητήσεων. Όπως αναφέρουν οι Ζαρίφης Γ. &Δολιώτη Α. 

(2009) η ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων, οι διαφωνίες και οι λεκτικές διαμάχες 

αποτελούν ευκαιρίες για να επιτευχθεί η μετασχηματιστική μάθηση. Ωστόσο, ο ρόλος 

του εκπαιδευτή είναι εκείνος που θα αναδείξει και θα ενισχύσει το κατάλληλο 

μαθησιακό περιβάλλον. Ένα ανοικτό μαθησιακό περιβάλλον, όπως το αναφέραμε και 

παραπάνω, απαιτεί και έναν εκπαιδευτή αυθεντικό, αξιόπιστο και ακέραιο ο οποίος 

ενδιαφέρεται για τις απόψεις και τα συναισθήματα των εκπαιδευομένων. Να κάνει 

τους εκπαιδευόμενους να έχουν την αίσθηση του ανήκειν, να νιώθουν μέρος της 

ομάδας. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορούν ευκολότερα και οι εκπαιδευόμενοι 

να κατακτήσουν τη γνώση που ταιριάζει και ταυτίζεται με τις εμπειρίες τους. Μια 

γνώση όμως που ανήκει και έξω από τη σφαίρα του γνωστικού τους πεδίου και του 

εμπειρικού τους κόσμου. Αλλά αυτό επιτυγχάνεται σε ένα ανοικτό περιβάλλον όπου 

και οι εκπαιδευόμενοι είναι ανοικτοί και πρόθυμοι για έναν ουσιαστικό διάλογο στον 

οποίο αναθεωρούν τα ενδιαφέροντα τους και τις απόψεις τους και καθώς συζητούν, 

τροποποιούν την οπτική τους και τον τρόπο με τον οποίο εν τέλει νοηματοδοτούν. 

Εκεί είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτή. 

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε συνοπτικά πως με τη μετασχηματίζουσα μάθηση 

προσπαθούμε να “ταράξουμε” τα στάσιμα νερά του νου και των πεποιθήσεων μας 

ώστε να οδηγηθούμε σε νέες αξίες και νόρμες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να 

επιλύσουμε προβλήματα στα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε με τις παγιωμένες 

θέσεις μας. Αυτό διότι κάποτε μπορεί να δρούσαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να 

λύσουμε ένα θέμα, η οποία όμως δράση δεν είναι αποτελεσματική πλέον και πρέπει 

να αλλάξουμε την άποψη μας για την επίλυση αυτού του θέματος. Εξάλλου για να 



62 
 

ολοκληρωθεί και αυτή η δράση, δεν χρειάζεται μόνο η διάθεση αλλά και η θέληση 

για μετασχηματισμό και κριτικό αναστοχασμό. 
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3. Το πρόγραμμα 
 

3.1. Η ιδέα 
 

Αρχικά 

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018, το 85ο νηπιαγωγείο (σε συνεργασία 

με το συστεγαζόμενο 21ο νηπιαγωγείο) της Θεσσαλονίκης, με την παρότρυνση και 

εισήγηση της νηπιαγωγού καςΛαρδούτσου- Κούρτη Ειρήνης αποφάσισαν και 

πρότειναν προς τα αρμόδια όργανα τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα 

συνεκπαίδευσης νηπίων και ενηλίκων (γονέων) μέσω του επιστημονικού 

αντικειμένου της Δ.Γ. με τη χρήση ρομποτικής. Σκοπός ήταν ο συγκερασμός 

ρομποτικής και Δ.Γ. σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα μουσειακής αγωγής με θέμα: 

“Λύνοντας τη Σιωπή των Μαγεμένων”, μέσα από μια Διασχολική Δράση (Σύνδεση 

τριών βαθμίδων). Το πρόγραμμα προέβλεπε, όπως αναφέραμε, τη συμμετοχή των 

νηπιαγωγείων (πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Επιπλέον, συμμετείχαν το 30ο Δημοτικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης και το ΓΕΛ Σερβίων μέσω της συγκέντρωσης και οργάνωσης 

πληροφοριών γύρω από τις “Μαγεμένες” (βλ. παρακάτω) συντελώντας έτσι στο 

αντικείμενο των ΤΠΕ καθώς αυτή η συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών θα 

γινόταν στην ώρα του μαθήματος της πληροφορικής (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 

Τέλος, η εκπαίδευση των νηπίων εμπλουτίστηκε και ενισχύθηκε με τη χρήση ρομπότ, 

προερχόμενο και προγραμματισμένο από την Ακαδημία Ρομποτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο, κατά τις επισκέψεις του στο σχολείο, να έχει 

τη θέση του «αφηγητή» αλλά και του «ιστορικού» που μετακινείται σε χώρο (στοά 

όπου βρέθηκαν τα μνημεία, μουσείο του Λούβρου όπου τώρα βρίσκονται, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται τα αντίγραφα) αλλά και στο 

χρόνο (περίοδος κατασκευής 2ος -3 οςμ.Χ. αιώνας , μεταφοράς 1864, παρών χρόνος), 
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με τον αυτοματισμό και την ευχέρεια που του δίνει η ιδιότητά του. (τριτοβάθμια 

εκπαίδευση) 

 

Οι “Μαγεμένες” 

Οι “Μαγεμένες” της Θεσσαλονίκης (LasIncantadas), οι επονομαζόμενες και 

Καρυάτιδες της Θεσσαλονίκης ήταν 8 αρχαία αγάλματα του 2ου μ.Χ αιώνα περίπου, 

άγνωστο από ποιον γλύπτη σκαλίστηκαν, που αναπαριστούσαν μυθολογικές μορφές 

οι οποίες ήταν τοποθετημένες αντικριστά σε μια κορινθιακή κιονοστοιχία και 

βρίσκονταν στην περιοχή της αρχαίας αγοράς της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της 

Εγνατίας. Οι μορφές που αναπαριστούσαν ήταν ο θεός Διόνυσος μαζί με έναν 

πάνθηρα, η Αύρα με το πέπλο της, η Αριάδνη η οποία είχε στο κεφάλι της στεφάνι 

από αμπελόφυλλα, η Λήδα μαζί με τον μεταμορφωμένο Δία σε κύκνο, ο Γανυμήδης 

με το μεταμορφωμένο Δία σε αετό, μια Μαινάδα που παίζει φλάουτο, ένας από τους 

Διόσκουρους με ένα άλογο στα πόδια του και η “φτερωτή” Νίκη. Ο μύθος αναφέρει 

πως τα αγάλματα προέκυψαν εξαιτίας του παράνομου έρωτα του Μ. Αλεξάνδρου και 

της γυναίκας του βασιλιά της Θράκης που επισκέπτονταν τον Μ. Αλέξανδρο. Όταν ο 

βασιλιάς της Θράκης κατάλαβε πως η γυναίκα του και ο Αλέξανδρος βρίσκονταν 

κρυφά, ζήτησε από το μάγο ακόλουθο του να τον βοηθήσει. Αυτός έφτιαξε μια 

μαγική σκόνη την οποία τοποθέτησε στη στοά από την οποία θα περνούσε η γυναίκα 

του και μόλις συναντούσε τον Αλέξανδρο, αυτή θα έσκαγε πάνω τους και θα τους 

πέτρωνε. Τη νύχτα που ήταν να συναντηθούν, όμως, ο Αριστοτέλης ειδοποίησε τον 

Αλέξανδρο να μην επισκεφθεί τη γυναίκα του βασιλιά γιατί τα άστρα ήταν δυσοίωνα 

και ο Αλέξανδρος άκουσε τη συμβουλή του δασκάλου του. Όταν η γυναίκα του 

Θράκα βασιλιά είδε πως ο Αλέξανδρος δεν πήγε στο μέρος που συναντιόντουσαν 

κρυφά, αποφάσισε να πάει η ίδια να τον επισκεφθεί.  Πέρασε από τη στοά μαζί με τη 

συνοδεία της και από πίσω της έτρεξε ο σύζυγος της, μετανιωμένος για την πράξη 
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του, μαζί με το μάγο ακόλουθο του. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να την ειδοποιήσει και η 

σκόνη τους μετέτρεψε σε αγάλματα. 

Κατά τον 19ο αιώνα τα αγάλματα απαντώνται στην εβραϊκή συνοικία Rogos και 

συγκεκριμένα στο σπίτι ενός πλούσιου Εβραίου. Την εποχή εκείνη οι κάτοικοι τις 

αποκαλούσαν «LasIncantadas». Ο Γάλλος χρονογράφος EmmanuelMiller καταφέρνει 

το 1864 δωροδοκώντας το Σουλτάνο, να πάρει άδεια και να τις μεταφέρει ως δώρο 

στον Ναπολέοντα τον Γ’ της Γαλλίας. Οι κάτοικοι της πόλης, (Εβραίοι, Έλληνες, 

Τούρκοι κ.α.) αντέδρασαν στην απομάκρυνση των αγαλμάτων, αλλά ο Miller 

κατάφερε να τις φορτώσει στο πλοίο για τη Γαλλία, όπου και παραμένουν έως 

σήμερα και εκτίθενται στο Μουσείο του Λούβρου. Στη Θεσσαλονίκη και 

συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο εκτίθενται τα αντίγραφα των 

“Μαγεμένων”. 

 

3.2. Το Μέσο (Ρομπότ NAO) 
 

Γνωρίζοντας τον “Ερμή” 

 

Αρωγός και πολύτιμος βοηθός στην υλοποίηση του προγράμματος υπήρξε το ρομπότ 

ΝΑΟ στο οποίο δόθηκε το ψευδώνυμο “Ερμής” για να παραπέμπει στον αγγελιοφόρο 

των θεών και να είναι οικείο στα παιδιά. Το ρομπότ ως ιστορικός αφηγητή και 

χρονογράφος μεταφέρεται στο χωροχρόνο και φέρνει μηνύματα από τις “Μαγεμένες” 

του Λούβρου στη Θεσσαλονίκη. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό, το ρομπότ 

απέδιδε προακατασκευασμένους διαλόγους με προβλεπόμενες απαντήσεις των 

νηπίων επιτυγχάνοντας έτσι τη διαδραστικότητα και την αμεσότητα στην 

επικοινωνία. Για τον επιτυχή προγραμματισμό του δανειστήκαμε τη φωνή της 

μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δεληγκάρη Ολυμπίας (Ολίνα). 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά ΝΑΟ 

 

Ο ΝΑΟ, προφέρεται όπως γράφεται και στα ελληνικά, είναι ένα αυτόνομο, 

προγγραματιζόμενο ανθρωποειδές ρομπότ το οποίο αναπτύχθηκε το 2004 από την 

εταιρεία AldebaranRobotics, μια γαλλική εταιρεία με έδρα το Παρίσι και την οποία 

απορρόφησε η εταιρεία SoftBankGroup το 2015. Έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς 

οργανισμούς παγκοσμίως, ανάμεσα τους και πολλά πανεπιστήμια, για ερευνητικούς 

και εκπαιδευτικούς σκοπούς. (Πηγή: Wikipedia) Ο ΝΑΟ διαθέτει ειδικές κάμερες 

που καταγράφουν τις κινήσεις και τις εκφράσεις του προσώπου του ανθρώπου, 

μικρόφωνα που καταγράφουν τη φωνή του και ειδικούς αισθητήρες αφής για να 

«νιώθει» το άγγιγμά του. Όλες αυτές οι πληροφορίες διοχετεύονται στους 

επεξεργαστές του ρομπότ, που με ειδικό λογισμικό τις μεταφράζουν σε 

συναισθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο ΝΑΟ να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά 

ανάλογα, χαμογελώντας ή απαντώντας επίσης μ' ένα χάδι. (Πηγή: Pronews.gr) 

 

Ενδεικτικά ένα ρομπότ ΝΑΟ V6 Power έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ύψος: 58 cm 

 Βάρος: 5,5 kg 
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 Μπαταρία λιθίου που αποδίδει 48.6Wh 

 Αυτονομία μπαταρίας: 90 λεπτά 

 Βαθμοί ελευθερίας: 25 

 CPU: IntelAtom 1.91 GHz με ενδωματωμένο λειτουργικό σύστημα Linux 

 Συμβατόμε Windows, Mac OS Linux 

 Γλώσσεςπρογραμματισμού: C++, Python, Java, MATLAB, Urbi, C, Net 

 Περιβάλλον προσομείωσης: Webots 

 Αισθητήρες: Δύο κάμερες HD, τέσσερα μικρόφωνα, μετρητή sonar, 

υπέρυθρους πομπούς και δέκτες, εννέα απτικούς αισθητήρες, οκτώ 

αισθητήρες πίεσης 

 Συνδέεται με Ethernet ή Wifi 

  

 

3.3. Η Δράση 
Το πρόγραμμα έλαβε χώρα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 κατά τη διάρκεια 

του οποίου πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις στο νηπιαγωγείο παρουσία του 

συγγραφέα της εργασίας αυτής, του ρομπότ και φυσικά των παιδιών και των 

νηπιαγωγών. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν την ημέρα Τετάρτη μεταξύ 9 π.μ 

και 10 π.μ. αμέσως μετά την προσέλευση των παιδιών στο σχολείο. Μέρες πριν από 

κάθε επίσκεψη στο νηπιαγωγείο προηγούταν συνάντηση της κυρίας Λαρδούτσου 

(υπεύθυνη προγράμματος-νηπιαγωγός) με τον συγγραφέα της εργασίας κύριο 

Κεσίσογλου ώστε να κατασκευαστούν οι υποτιθέμενοι διάλογοι μέρος των οποίων θα 

εισαγόταν στο ρομπότ. Στη συνέχεια, οι παραπάνω αναφερόμενοι παρευρίσκονταν σε 

μέρος το οποίο ήταν επαρκώς ηχομονωμένο μαζί με την μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

κυρία Δεληγκάρη ώστε να ηχογραφήσουν τα κομμάτια του διαλόγου που αφορούσαν 

στο ρομπότ χρησιμοποιώντας συσκευή ηχογράφησης ήχου (κυρίως κινητό 
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τηλέφωνο). Απαραίτητες στην όλη διαδικασία ήταν και οι παύσεις που έπρεπε να 

γίνουν ανάμεσα στα κομμάτια ώστε να πετύχουμε τον καλύτερα δυνατό διάλογο και 

να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν και να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που τους έκανε το ρομπότ. Έπειτα ο συγγραφέας επεξεργαζόταν τον ήχο 

της φωνής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του προγράμματος audacity, κάνοντας 

τον περισσότερο “καρτουνίστικο” ώστε να είναι πιο διασκεδαστικός και φιλικός στα 

παιδιά και το αρχείο αυτό μαζί με τον κατασκευασμένο διάλογο κοινοποιούνταν σε 

κοινό αρχείο drive του gmail όπου είχαν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Κατόπιν αυτών, ο κύριος Φαχαντίδης (επιστημονικά υπεύθυνος) ή οι βοηθοί του 

προγραμμάτιζαν το ρομπότ ΝΑΟ, εισάγοντας του το φωνητικό κείμενο και κάνοντας 

όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να μπορεί το ρομπότ να ενεργοποιηθεί όταν 

χρειαζόταν. Εφόσον, είχε ετοιμαστεί το ρομπότ, ο συγγραφέας το μετέφερε από και 

προς το ΠΑ.ΜΑΚ. για να υλοποιήσει το έργο του και να επιστρέψει ασφαλές στην 

ακαδημία ρομποτικής. Για να λειτουργήσει το ρομπότ, έπρεπε να είναι συνδεδεμένο 

στην πρίζα και να έχει συνδεθεί σε δίκτυο wifi του υπολογιστή από όπου και θα 

φόρτωνε το πρόγραμμα ενώ για να ξεκινήσει την ομιλία του ήταν απαραίτητο το 

χάιδεμα του κεφαλιού του. 

Κατά τη διάρκεια των οκτώ (8) επισκέψεων στο νηπιαγωγείο, το ρομπότ “μετέφερε” 

στα παιδιά τις  πληροφορίες που του εκμυστηρεύονταν οι “Μαγεμένες” του Λούβρου, 

το περιεχόμενο των οποίων είχε άμεση συνάρτηση με τη μυθολογία και την 

προσωπική “ιστορία” του κάθε αγάλματος. Η ημέρα παρουσίασης και επίσκεψης του 

ρομπότ στο νηπιαγωγείο επιλέχθηκε επί τούτω η Τετάρτη διότι την ίδια μέρα το 

απόγευμα πραγματοποιούνταν τα μαθήματα άτυπης εκπαίδευσης της Δ.Γ. στους 

γονείς των παιδιών. Απώτερος σκοπός ήταν η μεταφορά των εντυπώσεων των 

παιδιών στους γονείς και τους οικείους ώστε στη συνέχεια, όπως θα δούμε και 
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παρακάτω, να μπορούν να μελετηθούν οι αντιλήψεις των γονέων για τη ρομποτική 

και αν αυτή μετασχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
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4. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
 

Πρωταρχικός και κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, όπως προαναφέραμε, 

η μελέτη των αντιλήψεων των γονέων εκπαιδευομένων για τη ρομποτική ως 

σύγχρονη μορφή ΤΠΕ και πως αυτές μπορούν να/θα μετασχηματιστούν μέσα από την 

αλληλεπίδραση των παιδιών τους με πραγματικά ρομπότ και τη μεταφορά της 

εμπειρίας και αλληλεπίδρασης τους στους γονείς τους. Για να μπορέσουμε να 

οδηγηθούμε στα σχετικά συμπεράσματα, χωρίσαμε το σκοπό σε δύο μέρη ώστε 

μελετώντας το πρώτο μέρος να φτάσουμε στο δεύτερο. 

 

Αναλυτικότερα: 

 

Ερευνητικός σκοπός και ερευνητικοί στόχοι που αφορούν τα νήπια 

 

Όσον αφορά τον ερευνητικό σκοπό με αντικείμενο τα νήπια, αυτός σχετίζεται με τον 

ψηφιακό εγγραμματισμό και τη διαμόρφωση των αντιλήψεων τους για τη ρομποτική. 

Με τον όρο ψηφιακό γραμματισμό (ITC literacy) περιγράφεται  η γνώση του τί είναι 

τεχνολογία, πώς δουλεύει, τι σκοπούς εξυπηρετεί ώστε να προάγεται η μάθηση, η 

παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Η γνώση και η 

ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αποτελεσματικά (Μιχάλης Ι, 

Τσαλίκη Χ., Χατζηβασιλείου Ε., 2009) 

Έχοντας στο νου τον παραπάνω ερευνητικό σκοπό και μέσω της εμφάνισης του 

ρομπότ στο νηπιαγωγείο, θέτουμε τους επιμέρους ερευνητικούς στόχους για τα νήπια. 

Έτσι τα νήπια: 

 Μαθαίνουν και εξοικειώνονται με τις βασικές λειτουργίες του (το ρομπότ 

είναι ένα παιδί στα μάτια τους) 
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 Μαθαίνουν παίζοντας 

 Διαμορφώνουν στάσεις σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο προς μια 

θετική κατεύθυνση σε σχέση με τη ρομποτική 

 

Ερευνητικός σκοπός και ερευνητικοί στόχοι που αφορούν τους γονείς 

 

Έχοντας μελετήσει την παραπάνω συμπεριφορά των νηπίων, κατευθυνόμαστε προς 

τον κύριο σκοπό της μελέτης μας που είναι η μελέτη εμμέσως του ψηφιακού 

εγγραμματισμού και μετασχηματισμού των αντιλήψεων των γονέων για τη ρομποτική 

μέσα από την ενασχόληση των παιδιών τους με αυτήν στο νηπιαγωγείο 

Σύμφωνα με τη «Θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης» ο ενήλικος 

εκπαιδευόμενος στοχάζεται και αυτοστοχάζεται κριτικά πάνω στις ήδη 

παραδεδεγμένες έννοιες, επαναξιολογεί τις πρότερες υποθέσεις στις οποίες 

βασίζονται οι πεποιθήσεις και αναλαμβάνει δράση με γνώμονα τη διορατική σκέψη 

που απορρέει από τη μετασχηματισμένη άποψη ως συνέπεια των επαναξιολογήσεών 

του (Mezirow, 1990). 

 

Επομένως, μέσω της εμφάνισης του ρομπότ στο νηπιαγωγείο των παιδιών τους 

θέτουμε τους επιμέρους στόχους που αφορούν 

 Τις αρχικές γνώσεις και στάσεις για τη ρομποτική 

 Τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων (εμμέσως) για τη ρομποτική 
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5. Ερευνητικός σχεδιασμός- Μεθοδολογία 
Η έρευνα που σχεδιάστηκε έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αφενός χρησιμοποιήθηκε 

η μέθοδος της παρατήρησης των νηπίων καθόλη τη διάρκεια που το ρομπότ 

βρισκόταν στο νηπιαγωγείο ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά τους. Το σύνολο των 

παιδιών των νηπιαγωγείων (85ο και 21ο) ανερχόταν σε 30 νήπια. Αφετέρου, δόθηκαν 

δύο ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοικτού τύπου στους γονείς εκπαιδευόμενους 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δ.Γ. (βλ. παράρτημα). Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ανήλθε σε 15 άτομα.  

Με το πρώτο ερωτηματολόγιο μελετήθηκε το αρχικό τους επίπεδο- αντίληψη 

απέναντι στις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα τη ρομποτική. Ανάμεσα στις άλλες 

ερωτήσεις που αφορούσαν το πρόγραμμα στο σύνολο του, υπήρχαν και στοχευμένες 

ερωτήσεις που αφορούσαν συγκεκριμένα τη ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες. Το 

ερωτηματολόγιο συντάχθηκε και δόθηκε με αυτή τη μορφή ώστε οι γονείς αρχικά να 

μην αντιληφθούν ότι συμμετέχουν σε κάποια έρευνα ώστε να μπορέσουν να 

απαντήσουν αντικειμενικά και αμερόληπτα. Στη συνέχεια και ενώ εξελισσόταν το 

πρόγραμμα που αφορά το μύθο των μαγεμένων αγαλμάτων της Θεσσαλονίκης και 

παιδιά και γονείς εργάζονταν πάνω σε κείμενα για το ίδιο θέμα, παρουσιάστηκε το 

ρομπότ- αφηγητής στο σχολείο για να ανα-διηγηθεί το μύθο στα παιδιά, 

συμπληρώνοντας τις γνώσεις τους με νέες πληροφορίες. Τα παιδιά υπολογίστηκε πως 

θα μετέφεραν την εμπειρία στους γονείς τους, στους οποίους δόθηκε το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο προς το τέλος του προγράμματος με παρόμοια ερωτήματα σε σχέση 

με το πρώτο και αφού γνωστοποιήσαμε την έρευνα μας, ώστε να μελετήσουμε τη 

μεταβολή των απόψεων τους για τη ρομποτική. 

Στη σχολική γιορτή που διεξήχθη στο τέλος της χρονιάς και στην οποία 

παρουσιάστηκαν από κοινού τα κείμενα γονέων και παιδιών, εμφανίστηκε και το 

ρομπότ για πρώτη φορά ενώπιον των γονέων και κηδεμόνων και αφού είχε 
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ολοκληρωθεί η έρευνα ώστε να παρουσιαστεί ο “αφηγητής”, ο επονομαζόμενος 

“Ερμής”, για τον οποίο είχαν ακούσει τόσα λόγια ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος. 

Ο ερευνητής και συγγράφων την παρούσα εργασία, ήταν παρών στις διαλέξεις της 

Δ.Γ. και συμμετείχε κι ο ίδιος ως εκπαιδευόμενος ώστε να παρακολουθεί την πορεία 

της έρευνας, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευόμενων και να παρατηρεί και 

να συλλέγει κάθε πληροφορία, σκέψη και αντίληψη που ήταν χρήσιμη για την 

έρευνα. 

 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις 
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6. Ανάλυση ερευνητικών αποτελεσμάτων- Συζήτηση 
 

6.1. Προφίλ των συμμετεχόντων 
Το δείγμα που μελετήσαμε ήταν τα 30 νήπια των νηπιαγωγείων και οι 15 ενήλικες 

που συμμετείχαν στα άτυπα μαθήματα της Δ.Γ. Ο μέσος όρος ηλικίας των ενηλίκων 

ήταν τα 35 έτη, με τους 14 από τους 15 να είναι γυναίκες. Όλοι ζουν στην ίδια 

περιοχή (περιοχή Ευζώνων), ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα και είναι άνθρωποι 

της μεσαίας κοινωνικής τάξης. Στην παρούσα μελέτη δεν θέσαμε κάποιους 

περιορισμούς όπως είναι για παράδειγμα το μορφωτικό επίπεδο, αφού θεωρήσαμε ότι 

το δείγμα μας είναι ομοιογενές και σκοπός μας ήταν η μελέτη των αντιλήψεων τους 

ανεξάρτητα από τις όποιες γνώσεις ή δεξιότητες έχουν για τη ρομποτική. Εξάλλου, ο 

μετασχηματισμός των αντιλήψεων προέρχεται από τη μεταφορά της εμπειρίας των 

νηπίων τους, επομένως ο οποιοσδήποτε περιορισμός θεωρούμε πως θα δημιουργούσε 

επιπρόσθετα προβλήματα παρά θα διευκόλυνε την έρευνα.  

 

6.2. Διδακτικοί ή μαθησιακοί στόχοι 
 

6.2.1. Ορισμός 
Ενώ για πάρα πολλά χρόνια η μάθηση ήταν γνωστό και κατανοητό ότι δεν συνέβαινε 

κατά τύχη και παρεμπιπτόντως αλλά ότι έπρεπε να έχει μια συγκεκριμένη νόρμα, 

ήταν μετά το 1948 όταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο κ. Bloom και 

μια ομάδα επιστημόνων ανέλαβαν το φιλόδοξο σχέδιο να συγκεκριμενοποιήσουν 

τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους. Κατέληξαν το 1956, μέσα από σειρά 

μελετών οι οποίες διήρκησαν χρόνια, στη δημοσίευση του βιβλίου με τίτλο 

TaxonomyofEducationalObjectives: TheclassificationofEducationalGoals, Handbook 

I:Cognitive Domain στο οποίο εγχειρίδιο αναφέρεται η γνωστή ταξονομία των 

εκπαιδευτικών στόχων οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τον γνωστικό, 
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που αφορά τον τομέα της γνώσης, τον συναισθηματικό που αφορά τον τομέα των 

στάσεων και τον ψυχοκινητικό που αφορά τον τομέα των δεξιοτήτων. 45 χρόνια 

αργότερα, ο μαθητής του Bloom κ. LorinAnderson μαζί με τον καθηγητή Krathwohl, 

δημοσίευσαν την Αναθεωρημένη ταξινομία (ταξονομία) του Bloom η οποία 

επικαιροποιεί τις επι μέρους συνιστώσες των τριών κατηγοριών των εκπαιδευτικών 

στόχων, διατηρώντας, ωστόσο, αναλλοίωτες τις αρχικές κατηγορίες. 

Αφού είδαμε συνοπτικά τις κατηγορίες των μαθησιακών/διδακτικών στόχων, ας 

δούμε πως αυτές αναπτύχθηκαν στα νήπια και πως αντίστοιχα αναπτύχθηκαν και 

μετασχηματίστηκαν στους ενήλικες. 

 

6.2.2. Μαθησιακοί στόχοι των νηπίων 
Σε επίπεδο γνώσεων 

Τα νήπια μέσα από ένα φάσμα ερωτήσεων όπως: πώς περπατάει; τι τρώει 

(“ρομποτόλαδο;”), που μένει; κ.α. και μέσω της προσωπικής τους παρατήρησης κατά 

τη διάρκεια των συναντήσεων διαπίστωσαν πολλές βασικές του λειτουργίες. 

Ανέφεραν πως είναι μηχάνημα που μοιάζει με παιδί (τους εξηγήσαμε την έννοια 

ανθρωποειδές). Όταν το άγγιξαν, κατανόησαν και σχολίασαν πως είναι από μέταλλο 

και πλαστικό, πως μπορεί και περπατά, πιάνει πράγματα παρόλο που έχει τρία 

δάχτυλα και μιλάει σαν άνθρωπος. Επίσης, παρακολουθώντας την όλη διαδικασία 

μέχρι το ρομπότ να τεθεί σε λειτουργία,  εντόπισαν πως συνδέεται με καλώδια με τον 

υπολογιστή και στο ρεύμα ενώ έχει ένα μεγάλο κουμπί που το αποκάλεσαν “καρδιά” 

και το οποίο πρέπει να ανάψει για να μπορεί να λειτουργήσει και να σηκωθεί όρθιο. 

Επιπρόσθετα και πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως ερμήνευσαν ότι για να 

ξεκινήσει να μιλάει θα έπρεπε να του χαϊδέψουμε το κεφάλι (εκεί δηλαδή που έχει 

τον αισθητήρα ώστε να λάβει εντολή από το πρόγραμμα του υπολογιστή και να 

ξεκινήσει την επόμενη κίνηση).  
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Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

Δεν υπήρχε αλληλεπίδραση των νηπίων με τα μηχανικά μέρη του ρομπότ ούτε και τη 

διαδικασία προγραμματισμού του. Ωστόσο, τα νήπια ανέπτυξαν κοινωνικές 

δεξιότητες όπως είναι η επικοινωνία και η συνεργασία. Τα νήπια μέσα από τη 

διαδικασία εξιστόρησης και μεταφοράς των μηνυμάτων από το ρομπότ και στο 

πλαίσιο της διαλογικής τους ανταλλαγής σκέψεων και γνώσεων, αναλάμβαναν 

πρωτοβουλίες για έναρξη διαλόγου και αντιδρούσαν κατάλληλα στα κοινωνικά 

πλαίσια (δεν διέκοπταν το ρομπότ και δεν κάλυπταν με τη φωνή τους τη δική του). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μέσα από την προσοχή που επιδείκνυαν προς το 

ρομπότ και τα λεγόμενα του, όξυναν τη μνήμη τους αφού απαντούσαν σε ερωτήσεις 

που αυτό έκανε σχετικά με τις προηγούμενες συναντήσεις και τις ιστορίες που αυτό 

είχε αφηγηθεί. 

 

Σε επίπεδο στάσεων/αντιλήψεων 

Μέσα από τις προηγούμενες διεργασίες, τα νήπια ανέπτυσσαν και μετασχημάτιζαν τις 

στάσεις τους. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκε η περιέργεια και η φαντασία τους και 

αυτό φάνηκε από ερωτήσεις που έκαναν σχετικά με το ίδιο το ρομπότ, όπως αν 

μπορούν να το αγγίξουν, πώς τρώει, που θα πάει μετά από το σχολείο και γενικά 

ερωτήσεις γύρω από την καθημερινότητα του ρομπότ. Ακόμη, επιδείκνυαν μεγάλο 

ενθουσιασμό κατά την προσέλευση του ρομπότ (χαρακτηριστικά φώναζαν όλα μαζί 

“Ήρθε ο “Ερμής”, ήρθε ο “Ερμής” και καλούσαν τους συμμαθητές τους σε 

περίπτωση που δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του), ενώ πολύ μεγάλο ήταν και 

το ενδιαφέρον τους για μάθηση (χαρακτηριστική η προσήλωση όταν τους μιλούσε το 

ρομπότ και οι πληροφορίες που τους μετέφερε). Επίσης, η προσοχή τους όσον αφορά 

την επαφή και τη χρήση ήταν αυξημένη (πρώτα ρωτούσαν τον συγγράφοντα αν 
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μπορούν να το αγγίξουν και μόνο μετά από τη δική μου συγκατάθεση το άγγιζαν, μου 

έδιναν και συμβουλές και μου εφιστούσαν την προσοχή στο πως θα το μεταφέρω για 

να το βάλω στο κουτί του και φρόντιζαν τον περιβάλλοντα χώρο του ρομπότ 

τοποθετώντας μαξιλάρια τριγύρω ώστε αν έπεφτε να μην “τραυματιζόταν” και 

χαλούσε). Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στο να εξοικειωθούν με το μέσο (το 

ρομπότ) και επιπρόσθετα διακατέχονταν από ανυπομονησία και διατύπωναν 

προσδοκίες για την ημέρα συνάντησης τους (ρωτούσαν πότε θα έρθει, αν θα είναι και 

την επόμενη Τετάρτη μαζί τους, τακτοποιούσαν το χώρο τους κτλ). Τέλος, όπως 

αναφέραμε και στις δεξιότητες, ασκήθηκαν ιδιαίτερα στους κανόνες συζήτησης 

μυούμενοι στο διάλογο που ήταν προαπαιτούμενος για τη “συνομιλία” τους με το 

ρομπότ. Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα αναπτύξουμε αν αυτές οι αντιλήψεις και 

στάσεις των νηπίων μεταφέρθηκαν στους γονείς τους και αν οι αντιλήψεις των 

γονέων επηρεάστηκαν εν τέλει από τη μεταφορά αυτή. 

 

6.2.3. Μαθησιακοί στόχοι των ενηλίκων εκπαιδευομένων 
α. Αρχική διερεύνηση απόψεων 

Όταν κλήθηκαν οι γονείς που συμμετείχαν στα άτυπα μαθήματα Δ.Γ. να απαντήσουν 

στο αρχικό ερωτηματολόγιο που τους μοιράστηκε (βλ. Παράρτημα για το 

ερωτηματολόγιο) δεν γνώριζαν για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, έτσι ώστε οι 

απαντήσεις που θα έδιναν να ήταν αυθόρμητες και αμερόληπτες. Στόχος ήταν να 

διερευνήσουμε σε επόμενο ερωτηματολόγιο αν μετασχηματίστηκαν οι απόψεις τους. 

Τα ερωτήματα που αφορούσαν τη ρομποτική και κατ’ επέκταση την τεχνολογία στο 

σύνολο της με τις ανάλογες απαντήσεις ήταν τα ακόλουθα. 

Ερώτημα 4: Ποια η άποψη μου για τη χρήση της ρομποτικής; 

Στο σύνολο τους οι γονείς απάντησαν θετικά ως προς τη χρήση της ρομποτικής, αν 

και 3 στους 15 γονείς δήλωσαν πως δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το αντικείμενο, 
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η οποία θα προσφέρει πολλά οφέλη στα παιδιά και τα φέρνει πιο κοντά στην 

τεχνολογία. 

(Θεωρώ ότι έχει να προσφέρει πολλά καινούργια πράγματα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία καθώς μπορεί να συνδυάσει τη χρήση της τεχνολογίας με τα σχολικά 

μαθήματα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. Άννα) 

(Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το αντικείμενο αλλά το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον 

δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες και η 

ρομποτική αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της. Ουσιαστικά είναι η τάση του 

μέλλοντος, Δήμητρα) 

Ερώτημα 7: Ποιά η επαφή του παιδιού μου με την τεχνολογία; 

Η πλειοψηφία των γονέων (13 στους 15) απάντησαν πως τα παιδιά ασχολούνται με 

την τεχνολογία, όπως με υπολογιστή, smartphones, tablet κτλ με μεγάλη συχνότητα. 

Οι δύο απάντησαν πως είτε το παιδί τους δεν ασχολείται είτε ότι οι ίδιοι απαγορεύουν 

τη χρήση των μέσων τεχνολογίας σ’ αυτή την ηλικία προς αποφυγή οποιουδήποτε 

εθισμού. 

Ενδεικτικά: (Σίγουρα περισσότερη από τη δική μου (σ.σ. επαφή) στην ηλικία του. 

Προσπαθούμε να έχει, Γιάννα) 

(Πολύ καλή και είναι κάτι που απολαμβάνει ιδιαίτερα, Ελένη) 

 

Ερώτημα 8: Πιστεύω ότι η εφαρμογή ρομποτικής στο σχολείο θα διευκολύνει τη 

μάθηση ή θα αλλάξει τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών στόχων; 

 

Όλοι οι γονείς τάχθηκαν με τις απαντήσεις τους υπέρ της διευκόλυνσης της μάθησης 

και της ολοκληρωμένης εξέλιξης των παιδιών. 
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(Πιστεύω ότι η ρομποτική και ο τρόπος που θα εφαρμοστεί θα βοηθήσουν στην 

εκπαίδευση των παιδιών, επίσης θα τους δώσει έναυσμα για νέα ενδιαφέροντα, 

Γεωργία) 

 

(Θεωρώ πως η εφαρμογή ρομποτικής στο σχολείο θα διευκολύνει τη μάθηση, θα την 

κάνει πιο ελκυστική για τα παιδιά και θα εισάγει στη χρήση τεχνολογιών μέσα από 

ασφαλείς διαδικασίες και εντός ασφαλούς περιβάλλοντος, Δήμητρα) 

 

(Θεωρώ ότι θα διευκολύνει τόσο τον τρόπο διδασκαλίας όσο και τον εκπαιδευτικό 

στόχο των διαφόρων μαθημάτων. Θα κάνει το μάθημα πιο διαδραστικό και θα 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, Ελένη) 

 

Ερώτημα 9: Είναι παιχνίδι το ρομπότ ή εκπ/κο εργαλείο; 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί πως είναι και τα δύο, ανάλογα με την αξιοποίηση 

του και ανάλογα με την οπτική γωνία, ως ενήλικες το αντιμετωπίζουν ως εργαλείο, 

στα μάτια των παιδιών όμως θεωρούν πως φαίνεται ως παιχνίδι. Είναι πεπεισμένοι 

πως στα χέρια των εκπαιδευτικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κατάλληλο 

εκπαιδευτικό εργαλείο. Ένας γονέας θεωρεί πως δεν είναι τίποτα από τα δύο, ωστόσο 

εκπαιδεύει με τη “μορφή” παιχνιδιού. 

(Σαν ενήλικας θεωρώ ότι είναι και τα δυο...Ωστόσο τα παιδιά νομίζω ότι το βλέπουν 

περισσότερο σαν παιχνίδι, Βάσω) 

(Αναλόγως με τον τρόπο χρήσης είναι και τα δύο, άλλωστε τι πιο ενδιαφέρον από ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο “παίζουν” τα παιδιά, Γεωργία) 

(Ένα εργαλείο που στα χέρια τους και κυρίως στο μυαλό τους (σ.σ. των παιδιών) θα 

φαίνεται σαν παιχνίδι, Γιάννα) 
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β.  Τελικές απόψεις και αντιλήψεις των γονέων 

Σε επίπεδο γνώσεων 

Οι γονείς μέσα από την εμπειρία των παιδιών τους και χωρίς να έχουν δει το ρομπότ, 

κατανόησαν πλήρως τη λειτουργία του όπως αυτή διαπιστώθηκε από τα 

ερωτηματολόγια και τις απαντήσεις των παιδιών στους ίδιους. Επιπρόσθετα, μέσα 

από τη συζήτηση μαζί τους, διαπιστώθηκε πως γνώριζαν για τα εξαρτήματα του 

ρομπότ με λεπτομέρειες, για τις κινήσεις του, την ομιλία του και την εμφάνιση του. 

Αυτά τους δημιούργησαν μια σφαιρική εικόνα γύρω από το τι εστί ανθρωποειδές, 

πως λειτουργεί, πόσο προσιτό είναι κάτι που έδωσε πρόσφορο έδαφος στην ανάπτυξη 

του ψηφιακού εγγραμματισμού. 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

Οι γονείς όπως και τα παιδιά δεν είχαν αλληλεπίδραση με τα μηχανικά μέρη του 

ρομπότ ή με τη διαδικασία προγραμματισμού του. Ωστόσο ανέπτυξαν τη φαντασία 

τους και ενδεχομένως και κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες, αφού μόνο να 

φανταστούν μπορούσαν το ρομπότ πλάθοντας ιστορίες μαζί με τα παιδιά τους και 

καθώς έπαιζαν μεταξύ τους. 

 

Σε επίπεδο στάσεων/αντιλήψεων 

Σε επίπεδο αντιλήψεων διαπιστώσαμε την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων θετικών 

αντιλήψεων και σκέψεων για τη ρομποτική. Οι γονείς αισθάνθηκαν σταδιακά όλο και 

πιο οικεία και εξοικειωμένοι με την ιδέα πως ένα ρομπότ επισκέπτεται το σχολείο 

των παιδιών τους. Επίσης, ήταν αρκετά ενθουσιώδεις με τις ιστορίες που μετέφεραν 

τα παιδιά όταν επέστρεφαν στο σπίτι και συμμερίζονταν αυτή τη χαρά και τον 

ενθουσιασμό. Επιπρόσθετα, από τα ευρήματα συμπεράναμε τη θετική στάση για την 

εφαρμογή της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαπιστώθηκε η 
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δυνατότητα της ρομποτικής για διαθεματική δράση στην εκπαίδευση. Τέλος και αυτό 

είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό “ήρθε” και ως προσωπική εμπειρία του 

συγγράφοντος, ότι δηλαδή δημιουργήθηκε η προδιάθεση και ενεργοποιήθηκε το 

ενδιαφέρον για τη μελλοντική επαφή και ενασχόληση των παιδιών τους με τη 

ρομποτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γονέα η οποία ρώτησε ευθέως που μπορεί 

να εγγράψει το παιδί της ώστε να γνωρίσει τη ρομποτική, διότι δείχνει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και μια κλίση προς τη ρομποτική.  

 

Ας δούμε πιο χαρακτηριστικά τι απάντησαν οι γονείς στα ερωτήματα του τελικού 

ερωτηματολογίου. 

 

Ερώτημα 1: Περιμένατε ότι ένα ρομπότ θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή 

αρνητικά τη διεξαγωγή του μαθήματος στην τάξη του παιδιού σας; Και γιατί; 

Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε πως το ρομπότ θα επηρεάσει θετικά τη 

διεξαγωγή του μαθήματος γιατί το κάνει πιο ενδιαφέρον και τα παιδιά μαθαίνουν 

παίζοντας.  

(Θετικά, γιατί στα περισσότερα παιδιά αρέσει η τεχνολογία και ως αποτέλεσμα 

μαθαίνουν ευκολότερα κάποια πράγματα χωρίς να τα αντιλαμβάνονται ως μάθηση, 

Μαρία) 

(Μόνο θετική επήρεια θα μπορούσε να έχει. Αρχικά προσδίδει μια χροιά παιχνιδιού 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα 

παιδιά αυτής της ηλικίας. Έπειτα ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και είναι σημαντικό 

τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία αποκομίζοντας ταυτόχρονα 

σημαντικά οφέλη σε γνωστικό επίπεδο, Γεωργία) 
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(Περίμενα ότι θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τη διεξαγωγή του μαθήματος γιατί θα 

το καθιστούσε πιο πρωτότυπο, ελκυστικό και συνάμα ενδιαφέρον για τα παιδιά, 

Δήμητρα) 

 

Ερώτημα 2: Γράψτε τις γνώσεις που απέκτησε το παιδί σας σε σχέση με τις 

λειτουργίες του ρομπότ. 

Οι γονείς κατέγραψαν κυρίως τα μηχανικά μέρη και εξαρτήματα του ρομπότ καθώς 

και τις βασικές λειτουργίες (υπήρχε σύμπτωση απόψεων) που τους μετέφεραν τα 

παιδιά τους. 

(1. Είναι από μέταλλο, 2. Βοηθάει τους ανθρώπους, 3. Το έχουν φτιάξει, δεν είναι 

άνθρωπος, 4. Έχει καλώδια, 5. Λειτουργεί ή με κουμπί ή με την αφή, 6. Αν βραχεί θα 

χαλάσει, Δήμητρα) 

(Έμαθε ότι ένα ρομπότ είναι μια μηχανή που μπορεί να περπατάει, να μιλάει, να 

κουνάει χέρια, πόδια και κεφάλι, να κάθεται και φυσικά να τους λέει όμορφες ιστορίες, 

Μαρία) 

(Έχει ένα κουμπί καρδιά που ξεκινάει τη λειτουργία του, κινείται, σταματάει, πιάνει 

πράγματα και κυρίως λέει πολλές πληροφορίες, Αντιγόνη) 

(Ένα ρομπότ μπορεί να περπατήσει, να μιλήσει και να ξέρει παραπάνω πράγματα και 

από τους ανθρώπους, Ελευθερία) 

Ερώτημα 3: Το παιδί ενισχύθηκε στο να κατανοήσει το περιεχόμενο του 

προγράμματος για τις “Μαγεμένες”; Αν ναι με ποιό τρόπο; 

Τα παιδιά κατανόησαν το πρόγραμμα των “Μαγεμένων”’ γιατί το ρομπότ μιλούσε 

αργά, κέντριζε το ενδιαφέρον των παιδιών, εξίταρε τη φαντασία τους και ήταν οικείο 

στο γλωσσικό τους κώδικα 
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(Έδωσε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που άκουγε, πρόσεχε περισσότερο γιατί τα έλεγε 

ένα ρομπότ και την ενθουσίαζε, Ελευθερία) 

 

(Πάρα πολύ καθώς λέει συνεχώς τα όσα τους είπε το ρομπότ ενώ αυξήθηκε το 

ενδιαφέρον του για βιβλία ανάλογου περιεχομένου, Θεοδώρα) 

 

(Ναι γιατί τα λέει πολύ αναλυτικά και με αργό ρυθμό ώστε να τα καταλαβαίνουν τα 

παιδιά, Μαρία) 

 

(Το παιδί ενισχύθηκε και κατανόησε το πρόγραμμα από τις ερωτήσεις του ρομπότ, 

Κατερίνα) 

 

(Ήρθε σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία-εξέλιξη. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι 

γνωρίζει όλη την ιστορία των “Μαγεμένων” και μάλιστα με σημαντικές λεπτομέρειες, 

γεγονός που θεωρώ ότι οφείλεται εν μέρει και στη χρήση του ρομπότ, καθώς αυτός ο 

τρόπος εκμάθησης είναι αναμφίβολα πρωτόγνωρος και εξιτάρει τη φαντασία μικρών 

αλλά και μεγάλων, Γεωργία) 

 

Ερώτημα 4: Ποιο χαρακτηριστικό εμφάνισης και ποιες λειτουργίες του ρομπότ 

ξεχώρισε; 

Όπως ήταν αναμενόμενο τα παιδιά μετέφεραν στους γονείς πως το ρομπότ έχει μια 

“καρδιά” που αναβοσβήνει, πολλά χρώματα, ενώ τους εντυπωσίασαν οι κινήσεις των 

χεριών και του κεφαλιού καθώς και το ότι μιλούσε. Παρόλα αυτά και μέσα από την 

παρατήρηση, κανένα παιδί δεν σχολίασε πως το ρομπότ δεν χρησιμοποιεί το στόμα 

του για να μιλήσει. Ξεχώρισαν την περιστροφή του κεφαλιού στην πηγή ομιλίας, το 
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ρομπότ δηλαδή κινούσε το κεφάλι προς τη μεριά του ομιλητή και τον κοιτούσε σαν 

να απευθυνόταν σε αυτόν. 

 

(Η όλη εμφάνιση του ρομπότ τής κίνησε το ενδιαφέρον (το κεφάλι του, ο κυρίως 

         κορμός) και η ομιλία του ήταν μια ανακάλυψη για αυτήν, Αντωνία) 

 

(Τα φωτάκια του και τις κινήσεις κεφαλιού και σώματος, Πόπη) 

 

(Του άρεσε η κόκκινη καρδιά του και το ότι μιλούσε, Κατερίνα) 

 

(1. Ότι μπορεί να διδάξει πράγματα, 2. Είναι διαφορετικό από τους ανθρώπους και 

αυτό είναι ωραίο γιατί μου αρέσει η τεχνολογία, 3. Είναι φτιαγμένο με ακρίβεια και 

προσπάθεια και έχει πολλά χρώματα, 4. Είναι έξυπνο γιατί έχει πάντα νέα, Δήμητρα)  

 

(Λυπήθηκε που δεν μπορεί να τρέξει και να κάνει ποδήλατο. Του αρέσει όμως που λέει 

όμορφες ιστορίες για τις “Μαγεμένες”, Γεωργία) 

          

(Το ότι μιλάει. Το ότι τα μάτια αναβόσβηναν. Το ότι γονάτιζε και γύριζε το κεφάλι, 

Θεοδώρα)    

 

Ερώτημα 5: Με ποιόν τρόπο θα μπορούσαν τα ρομπότ να αξιοποιηθούν στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη; 

Το πρόγραμμα των “Μαγεμένων” σαφώς επηρέασε τη γνώμη των γονέων οι οποίοι 

επικεντρώθηκαν στην αξιοποίηση των ρομπότ ως επικουρικών των εκπαιδευτικών 

και εξιστόρησης ιστοριών. Επισήμαναν τη λειτουργία του στην εκπαιδευτική πράξη 
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με τα χαρακτηριστικά παιχνιδιού, τη χρήση του ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την 

επίλυση κουίζ και ασκήσεων καθως και διατύπωση πληροφοριών.  

 

(Να δίνει τις οδηγίες για ένα παιχνίδι. Να γίνει ένα κουίζ ερωτήσεων-απαντήσεων από 

το ρομπότ, Αντιγόνη) 

 

(Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει μαθηματικά, φυσική το σχεδιασμό, την 

τεχνολογία ή τον τρόπο που έχει προγραμματιστεί (π.χ. να μιλήσει), Κατερίνα) 

 

(Εξιστόρηση γεγονότων πιο πολύ ως ιστορία παρά ως εκπαιδευτική ύλη. Παιχνίδια 

ερωταπαντήσεων με σκοπό τον εμπλουτισμό γνώσεων. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου για 

συμβουλευτικούς λόγους (εντοπισμό προσωπικών προβλημάτων του παιδιού που ίσως 

νιώσει πιο εύκολο να αναλύσει σε ένα ρομπότ παρά σε έναν/μια ειδικό, Δήμητρα) 

 

(Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα παιχνίδια, να αφηγούνται ιστορίες, να 

δίνουν οδηγίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες, Μαρία) 

(Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που 

δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, αφετέρου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων 

εννοιών, κυρίως, από τις Φυσικές Επιστήμες και άλλα γνωστικά αντικείμενα (Φυσική, 

Μαθηματικά και Γεωμετρία, Τεχνολογία, Ιστορία). Επιπλέον, με τη βοήθεια της 

ρομποτικής στη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση 

προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση, 

η καινοτομία, η διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α), 
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ο προγραμματισμός, οι δεξιότητες επικοινωνίας και οι πολύτιμες νοητικές δεξιότητες 

(αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α). , Άννα) 

 

Ερώτημα 6: Περιγράψτε τα συναισθήματα του παιδιού σας μετά τις εμπειρίες/την 

επαφή που είχε με το ρομπότ στο πρόγραμμα των “Μαγεμένων” 

Όλοι οι γονείς μίλησαν για ενθουσιασμό, χαρά, ανυπομονησία,περιέργεια, 

εξοικείωση 

(Κάθε φορά ανυπομονεί για την επόμενη συνάντηση, Μαρία) 

(Είναι ενθουσιασμένο, του αρέσει να ακούει το ρομπότ να μιλάει. Είναι χαρούμενος 

που έρχεται και τους μιλάει για τις “Μαγεμένες”, Γεωργία) 

(Ήταν ενθουσιασμένος! Πέραν του ότι ένιωσε μια οικειότητα με την όλη διαδικασία σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άρχισε να αποκτά παράλληλα ενδιαφέρον και για άλλα 

αντικείμενα, πέραν των μαγεμένων, όπως αυτό του κόσμου της ρομποτικής, Δήμητρα) 

 

Ερώτημα 7: α. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση του παιδιού σας με 

ένα ρομπότ σαν τον “Ερμή” μπορεί να ενισχύσει το παιδί και σε ποιούς τομείς; 

β. Θα είχα ρόλο στο σπίτι; Και ποιόν; 

Στο πρώτο υποερώτημα οι γονείς απάντησαν θετικά και έθεσαν συγκεκριμένους 

τομείς της εκπαίδευσης στους οποίους το παιδί μπορεί να βοηθηθεί και να 

ενδιαφερθεί για περαιτέρω διερεύνηση. Ακόμη υπήρξε κοινή πεποίθηση για ενίσχυση 

σε γνωστικό και συναισθηματικό/ψυχολογικό επίπεδο των παιδιών, για τόνωση της 

εξωστρέφειας, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων της εξοικείωσης με την τεχνολογία, 

την εγρήγορση του μυαλού.  

Στο δεύτερο υποερώτημα η πλειοψηφία (13/15) απάντησε πως το ρομπότ θα είχε 

ρόλο στο σπίτι, κυρίως ως “φίλος” των παιδιών και ως παιχνίδι και μόλις 2 στους 15 
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απάντησαν όχι (παρόλο που η γνώμη τους ήταν θετική για την επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση των παιδιών με ρομπότ) 

 

(α. Ναι θα μπορούσε να το φέρει πιο κοντά με τις επιστήμες και την τεχνολογία μέσω 

ενός πιο σωστού τρόπου δράσης και αντίδρασης. β. Μέσα στο σπίτι δεν θα το έβλεπα, 

Ελευθερία) 

 

(α. Θεωρώ, για όλους τους παραπάνω λόγους που ανέφερα σε προηγούμενη απάντηση, 

πως μέσω της ρομποτικής όλοι οι μαθητές θα αναπτύξουν το ερευνητικό ενδιαφέρον, 

θα έχουν κίνητρα να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία εμπλέκοντας τους σε 

καταστάσεις που απαιτούν από αυτούς να εφαρμόσουν τα μαθηματικά και την επιστήμη 

και όχι απλά να τα μελετήσουν. Επιπλέον η  αλληλεπίδραση με ένα τέτοιο ρομπότ 

επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας 

καθώς και την πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά 

αντικείμενα (και συνεπώς την προώθηση της διεπιστημονικής και διαθεματικής 

προσέγγισης), δίνει τη δυνατότητα για πιθανή διαισθητική συνειδητοποίηση σύνθετων 

φαινοµένων, όπως η σχέση ανάµεσα στην ταχύτητα, το χρόνο και τη µετακίνηση και 

υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση. Έτσι οι μαθητές θα αναπτύξουν όλες αυτές τις 

δεξιότητες οι οποίες στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αποτελούν επιτακτική ανάγκη 

για την προετοιμασία πολιτών του κόσμου που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

β. Η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται 

με το παιχνίδι. Η πτυχή του παιχνιδιού που εµπεριέχουν τα προγραµµατιζόµενα ρομπότ 

αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα θετικού κινήτρου και παρώθησης οπότε θα είχε 

ουσιαστικό ρόλο η χρήση του και μέσα στον προσωπικό  χώρο ενός παιδιού. Επιπλέον, 

θα είχε θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό 
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(αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση)., 

Άννα) 

(α. Ναι γιατί το βλέπει σαν έμψυχο ον. Μπορεί να το ενισχύσει σε πολλούς τομείς, όπως 

το γνωστικό και το ψυχολογικό. β. Σίγουρα θα είχε. Θα ήταν ο καλύτερος φίλος με τον 

οποίο θα μοιραζόταν ότι το προβλημάτιζε, Δέσποινα) 

(α. Να είναι πιο εξοικειωμένο με την τεχνολογία, να σκέφτεται πιο γρήγορα. β. Θα 

μπορούσε να είναι ο φίλος τους, το παιχνίδι τους, Αντιγόνη) 

(α.Επειδή νιώθει και εκλαμβάνει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο ως 

παιχνίδι και λιγότερο ως “καταναγκαστική” διαδικασία πρόσληψης νέων γνώσεων, 

ήταν πιο “ανοικτός”, αυθόρμητος, δημιουργικός και καλλιέργησε πολύ τη φαντασία 

του. Γενικά η αλληλεπίδραση με το ρομπότ τον έκανε: πιο ανοικτό στη μάθηση, πιο 

selfconfident όσον αφορά στην έκφραση των απόψεων του, πιο δημιουργικό σε πολλά 

επίπεδα (φαντασία, δίψα για περισσότερη γνώση). β. Όχι, Δήμητρα) 

(α. Πιστεύω ότι θα βοηθούσε, ιδιαίτερα, τα παιδιά που δεν είναι πολύ κοινωνικά και 

εξωστρεφή, καθώς θα είχαν μια αλληλεπίδραση παρόμοια με φίλους ή τ’ αδέρφια τους. 

β. Στο σπίτι, θα μπορούσαν τα παιδιά να το χρησιμοποιούν σαν βοηθό, σαν φίλο και να 

παίζουν μαζί του, να κάνουν απλές ερωτήσεις και να δέχονται απαντήσεις, Μαρία) 

(α. Πιστεύω ότι αυτή η επικοινωνία θα ενισχύσει θετικά το παιδί στο να πάρει σαν 

παιχνίδι ή να διασκεδάσει σε τομείς όπως η μηχανική, πληροφορική, μαθηματικά. β. 

Θα τον βοηθούσε στο να μην βαρεθεί να κάνει τα μαθήματα του, άρα η μάθηση να 

γινόταν πιο ευχάριστη, Κατερίνα) 
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7. Συμπεράσματα 
 

Η σημαντική συμβολή του προγράμματος έγκειται στην πραγματική γνωριμία των 

νηπίων και κατ’ επέκταση των γονέων τους με τη ρομποτική. Στις οδηγίες του 

Υπουργείου συμπεριλαμβάνονται, όπως είναι γνωστό, και αναφορές για την 

ανάπτυξη των νέων ΤΠΕ και φυσικά της ρομποτικής, η οποία αποτελεί κομμάτι τους, 

τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και σε κάθε μορφή τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. 

Μέσα από τις επισκέψεις του ρομπότ στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά ακριβώς και λόγω 

της εξοικείωσης τους με την τεχνολογία (μην ξεχνάμε πως πρόκειται για παιδιά 

μεσοαστικών οικογενειών),  καλλιέργησαν και διεύρυναν τις γνώσεις τους για τη 

λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του ρομπότ και προσαρμόστηκαν ταχύτατα στον 

τρόπο λειτουργίας του. Παιδιά τα οποία δεν είχαν ξαναδεί από τόσο κοντά ένα 

ρομπότ, κατανόησαν τις ευκολίες, τις δυσκολίες, τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς στη χρήση του. Επιπλέον, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα τους και 

κινητοποίησαν τη φαντασία τους, κάτι που οδηγεί σε αυξημένες νοητικές δεξιότητες 

και επιπρόσθετα ανέπτυξαν επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες 

συνεργασίας. Ακόνισαν τη μνήμη τους, αφού απαντούσαν σε ερωτήσεις του ρομπότ 

σχετικά με ήδη μαθημένη γνώση κάτι που καταδεικνύει και την αύξηση του κινήτρου 

μάθησης. Επιπρόσθετα, ανέπτυξαν αυτόβουλα ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς που 

αφορούσε την υποδοχή, την παρουσία και την αποχώρηση του ρομπότ από την τάξη 

τους, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε πως αυξήθηκαν γενικών οι κοινωνικές 

τους δεξιότητες. Σαν προβληματισμό αξίζει να αναφέρουμε πως ο εντυπωσιασμός της 

λειτουργίας του ρομπότ μαζί με τα οφέλη εγείρει και το ερώτημα για το “είναι” και το 

“φαίνεσθαι” του μέσου, δηλαδή αν και κατά πόσο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του 

ρομπότ απομακρύνουν ή όχι την προσοχή των παιδιών από την αφήγηση του ρομπότ 

και τη διαδικασία της μάθησης. Αυτό όμως αποτελεί έρευνα η οποία θα γίνει στο 
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πλαίσιο άλλου επιστημονικού κλάδου και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης. 

 

Όσον αφορά τους γονείς που ουσιαστικά αυτοί αποτελούν και την ομάδα- στόχο, 

εφόσον η έρευνα διεξάγεται και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, 

παρατηρήθηκε πως ανέπτυξαν γνώσεις γύρω από τη λειτουργία και τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του ρομπότ διότι μπορούσαν να το περιγράψουν χωρίς να έχουν 

έρθει σε άμεση επαφή μαζί του. Επιπλέον, η παρουσία του ρομπότ στο νηπιαγωγείο 

αποτελούσε σχεδόν καθημερινό θέμα συζήτησης στο σπίτι μεταξύ των παιδιών τους 

και αυτών κάτι που όχι μόνο εξίταρε τη φαντασία τους ώστε να το γνωρίσουν αλλά 

έκανε και τους ίδιους πιο δημιουργικούς, αφού μας δήλωσαν πως έπαιζαν παιχνίδια 

με τα παιδιά μιμούμενοι τις κινήσεις και την ομιλία του ρομπότ. Επιπρόσθετα, 

ενισχύθηκαν οι ήδη θετικές αντιλήψεις που είχαν για την τεχνολογία εν γένει και 

ειδικότερα για τη ρομποτική και μάλιστα θεωρούν πως η ρομποτική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο με παιγνιώδη τρόπο στο σχολείο. Μέσα 

από το πρόγραμμα διαπιστώθηκε πως ακόμη και οι όποιες αρχικές και σχετικά 

περιορισμένες αμφιβολίες και δισταγμοί υπήρχαν για τη χρήση της ρομποτικής, 

μετασχηματίστηκαν και κάμφθηκαν στην πορεία καθώς διαπίστωναν κι οι ίδιοι πόσο 

ενθουσιασμένα, χαρούμενα και ανυπόμονα ήταν τα παιδιά τους σε σημείο που 

κατάφεραν να τους μεταδώσουν και ενδιαφέρονταν κι οι ίδιοι για τη «ζωή» του 

ρομπότ. Αποκορύφωμα του ενθουσιασμού τους αποτέλεσε η σχολική γιορτή όπου 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το ρομπότ σε αυτούς και η προσοχή τους στη 

διαλογική συζήτηση που είχε ο συγγράφων μαζί του αλλά και το θερμό τους 

χειροκρότημα στο τέλος, ήταν απαράμιλλα και καταδείκνυαν την «ανοικτή» διάθεση 

και αντίληψη που έχουν για τη ρομποτική. Εξάλλου αρκετοί από αυτούς κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος θέλησαν να γνωρίσουν τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά 
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τους καλύτερα τη ρομποτική και να εγγραφούν σε σχετικά μαθήματα εκμάθησης της. 

Τόσο η εκπαιδεύτρια-νηπιαγωγός της Δ.Γ. όσο και ο συγγράφων προσπαθήσαμε να 

ταράξουμε τα νερά των αντιλήψεων των γονέων εκπαιδευομένων γύρω από την 

τεχνολογία και τη ρομποτική και από τα αποτελέσματα βλέπουμε πως οι αντιλήψεις 

αυτές μετασχηματίστηκαν, σίγουρα σε διαφορετικό βαθμό για τον καθένα και 

οδήγησαν σε μια νέα άποψη και αντίληψη για τη χρήση της ρομποτικής στην 

εκπαιδευτική δράση αλλά και στην αξιοποίηση της ακόμη και μέσα στο ίδιο το σπίτι 

ως ένα φιλικό μέσο για τα παιδιά που τα διασκεδάσει και αποτελεί παιχνίδι γι’ αυτά. 

Τέλος, προτείνουμε σε μελλοντικούς ερευνητές τη διεξαγωγή και ποσοτικών ερευνών 

γύρω από το θέμα των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων για τη ρομποτική ώστε να 

έχουμε μεγαλύτερα δείγματα και πιο γενικευμένα αποτελέσματα. Θεωρούμε πως ένα 

πρώτο λιθαράκι το βάλαμε κι εμείς με την παρούσα εργασία ώστε να αποτελέσει 

αντικείμενο περαιτέρω μελέτης και γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. 
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«Λύνοντας τη σιωπή των μαγεμένων» 

 

(Συνεκπαίδευση νηπίων -ενηλίκων) 

Εκπ/κό πρόγραμμα-καινοτόμος δράση 

85Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΜΕ ΤΟ 21Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 

 

Όνομα………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία:……………….. 

Μετά την ενημέρωσή  μου για το πρόγραμμα … 

1. Πως κρίνω τη πολυπαραγοντική συμμετοχή του Νηπιαγωγείου του παιδιού 
μου με φορείς οργανισμούς αιγίδες και σχολεία για τις ανάγκες του 
προγράμματος; 
 

 
 

2. Επισκέπτομαι συχνά με το παιδί μου μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους; 
 

 
 

3. Ενημερώνομαι, παρακολουθώ ή συμμετέχω σε πολιτιστικά δρώμενα; 
 
 
 

4. Ποια η άποψή μου για τη χρήση της ρομποτικής; 
 

 
 

5. Έχω παρακολουθήσει ποτέ δράσεις της Ρομποτικής Ακαδημίας; 
 
 
 

6. Κρίνω ότι η ηλικία του παιδιού μου είναι κατάλληλη για κάτι τέτοιο; 
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7. Ποια η επαφή του παιδιού μου με την τεχνολογία; 

 

8. Πιστεύω ότι η εφαρμογή ρομποτικής στο σχολείο θα διευκολύνει τη 
μάθηση ή θα αλλάξει τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών στόχων; 

 

9. Είναι παιχνίδι το ρομπότ ή εκπ/κο εργαλείο; 
 

 
10. Κρίνω ότι υπάρχει επαρκής κατάρτιση; 

 
 

11. Τι γνώμη έχω για τη διασχολική σύνδεση; 

 

12. Πόσο θεωρώ ότι οι εξωτερικές συνεργασίες θα στηρίξουν το εσωτερικό 
όραμα του σχολείου; 

 

13. Πόσο πιστεύω ότι οι προτεινόμενες καινοτομίες που προτείνονται θα 
συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό προφίλ του παιδιού μου; 
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2ο Ερωτηματολόγιο 

 

«Λύνοντας τη σιωπή των μαγεμένων» 

 

(Συνεκπαίδευση νηπίων -ενηλίκων) 

Εκπ/κό πρόγραμμα-καινοτόμος δράση 

85Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΜΕ ΤΟ 21Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 

 

Όνομα………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία:……………….. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος…. 

 

 

1. Περιμένατε ότι ένα ρομπότ θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη 
διεξαγωγή του μαθήματος στην τάξη του παιδιού σας; Και γιατί; 

 

2. Γράψτε τις γνώσεις που απέκτησε το παιδί σας σε σχέση με τις λειτουργίες του 
ρομπότ. 

 

 

3. Το παιδί ενισχύθηκε στο να κατανοήσει το περιεχόμενο του προγράμματος για τις 
«Μαγεμένες»; Αν ναι με ποιο τρόπο; 

 

4. Ποιο χαρακτηριστικό εμφάνισης και ποιες λειτουργίες του ρομπότ ξεχώρισε; 
 

 

5. Με ποιόν τρόπο θα μπορούσαν τα ρομπότ να αξιοποιηθούν στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες μέσα στην τάξη; 
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6. Περιγράψτε τα συναισθήματα του παιδιού σας μετ ά τις εμπειρίες/την επαφή που 
είχε με το ρομπότ στο πρόγραμμα των «Μαγεμένων» 

 

 

7. α. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση του παιδιού σας με ένα ρομπότ 
σαν τον «Ερμή» μπορεί να ενισχύσει το παιδί και σε ποιους τομείς; 

β. Θα είχε ρόλο στο σπίτι; Και ποιόν; 

 

 


