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ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ:  

 

Ο ρόλος της Τεχνολογίας στη συνεργασία γονέα και παιδιού , σε κοινές 

δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής και ψηφιακών τεχνολογιών. 

Περίληψη 

 

 

Διανύουμε την εποχή όπου πραγματοποιούνται ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις στον          

τομέα της τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Οι αλλαγές έχουν άμεση επιρροή            

στην εκπαίδευση δηλαδή στους μαθητές και στα παιδιά. Όλο και περισσότερα παιδιά            

έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και τις ψηφιακές            

τεχνολογίες. Συγχρόνως και οι ενήλικες – γονείς είναι μέρος της εποχής μας και θέλουν να               

εξελίσσονται , να μαθαίνουν και να έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και την              

εκπαιδευτική ρομποτική.  

Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά αποκτούν τεχνολογικές δεξιότητες μέσω της            

χρήσης της τεχνολογίας καθώς θεωρούνται πλέον απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή.           

Η εποχή που διανύουμε είναι συνδεδεμένη με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες στον τομέα              

της εκπαίδευσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους και μέσα από την εκπαιδευτική            

ρομποτική. 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να μελετήσει την τεχνολογία ως           

παράμετρο εάν μπορεί να ενισχύσει την σχέση γονέα παιδιού κατά την διάρκεια            

υλοποίησης κοινών τεχνολογικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικής ρομποτικής και       

ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης σε τι βαθμό η τεχνολογία προωθεί την συνεργασία και την             

επικοινωνία γονέα – παιδιού στην διάρκεια του προγράμματος ομαδικών τεχνολογικών          

δραστηριοτήτων. Εάν οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής γονέων - παιδιών         

συμβάλλουν στις τεχνολογικές δεξιότητές των παιδιών του 21ου αιώνα που κρίνονται           

απαραίτητες από τη σύγχρονη κοινωνία. 

Οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά με τους γονείς τους ήταν            

δομημένες και κατάλληλα σχεδιασμένες καθώς χρησιμοποιήθηκαν τα ανάλογα κιτ         
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εκπαιδευτικής ρομποτικής που ικανοποίησαν τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας.         

Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εφτά παιδιά με τους γονείς τους, τα οποία φοιτούσαν σε              

δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης.  

 

 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την παρακολούθηση των ομάδων γονέων -           

παιδιών κατέδειξαν πως υπήρχαν θετικά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.            

Συγκεκριμένα προκύπτει ότι η τεχνολογία δημιούργησε κατάλληλες συνθήκες ώστε να          

ενισχύσει την σχέση γονέα και παιδιού. Υπήρξε εξέλιξη στην επικοινωνία και στην            

συνεργασία όλων των ομάδων. Οι γονείς θεωρούν ότι τεχνολογία επιδρά θετικά και πολύ             

στην επικοινωνία της σχέσης γονέα παιδιού. Επίσης τα παιδιά ανέπτυξαν δεξιότητες ως            

προς τις νέες τεχνολογίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: σχέση γονέα παιδιού, επικοινωνία, συνεργασία, τεχνολογία, εκπαιδευτική 

ρομποτική, ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδι, τεχνολογικές δεξιότητες 
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PARENTS AND CHILDREN TOGETHER WITH ROBOTS: 
 
 

The role  of technology in parent-child collaboration, in joint actions of 

educational robotics and digital technologies. 

Abstract 

 

We are passing through an era when radical changes and developments take place in              

the field of technology and educational robotics. These changes have an immediate impact             

on education that is on students and children. More and more children get in touch with the                 

world of educational robotics and digital technologies. At the same time adults-parents as             

well, are a part of our time and want to further themselves, to learn and get in touch with                   

technology and educational robotics. 

Parents as well as children acquire technological skills through the use of            

technology as they are regarded highly necessary in our daily life. The times we are passing                

through are associated with the new technologies, which have emerged in the field of              

education and through educational robotics. 

The present research was contrived in order to study the technology as a parameter,              

whether it can strengthen the parent-child relationship during the implementation of           

ordinary technological activities, educational robotics and digital technologies. In addition,          

to what extend the technology promotes the parent-child cooperation and communication           

during the team technological activities scheme. Whether the parent-child activities of           

educational robotics contribute to the children’s technological skills of the 21st century            

which are considered necessary by modern society. 

The activities which the children along with their parents took part in, were             

structured and appropriately designed as the respective educational robotics kits were used            

which satisfied the needs of every activity. The participants in the research were seven              

children with their parents who were studying in primary schools of Thessaloniki. 
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The data which were collected from the observation of the parents-children teams            

clearly showed that there were positive benefits from their participation in the project.             

Specifically it turns out that technology created the suitable conditions so as to strengthen              

the parent-child relationship. There has been evolution in the communication and           

cooperation of all teams. The parents believe that technology has a great and positive effect               

on the communication of the parent-child relationship. Furthermore, the children develop           

skills regarding the new technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: parent-child relationship, communication, cooperation, technology,       

educational robotics, team activities, game, technological skills 
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Εισαγωγή 
 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικά η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελούν ένα          

σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα          

παιδιά έχουν θετική στάση στην χρήση αυτών των τεχνολογιών καθώς μπορούν να            

αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις δεξιότητες. Η εκπαιδευτική ρομποτική ταυτόχρονα δίνει         

τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι απτό, το οποίο μπορούν να αλλάξουν              

όπως εκείνα επιθυμούν, να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και να δούνε άμεσα τα             

αποτελέσματα της δουλειάς τους (Druin & Hendler, 2000). Τα πλεονεκτήματα από την            

εισαγωγή ενός εργαλείου εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία της         

μάθησης είναι σημαντικά και πολλά. Καλλιεργεί, αναπτύσσει και αξιοποιεί δεξιότητες των           

παιδιών για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας           

(Alimisis, Karatrantou, Tachos, 2005). 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. . Η           

αυξανόμενη βιβλιογραφία (Barak & Doppelt 2000; Barak 2004; Vernado 2005; Bers &            

Portsmore 2005; Peter & Price 2004; Hussain, Lindh & Shukur, 2006; Murray &             

Bartelmay, 2005) έχει αναφερθεί στα πλεονεκτήματα της εμπλοκής των μαθητών σε           

δραστηριότητες ρομποτικής για να προωθήσει την επίλυση προβλημάτων των μαθητών, τη           

δημιουργικότητα και τις δεξιότητες της ομαδικής εργασίας. Η εκπαιδευτική ρομποτική          

αποτελεί ένα συνεργατικό-ομαδικό περιβάλλον μάθησης όπου προάγεται η επικοινωνία, η          

συνεργασία των μελών της ομάδας.  

«Η τεχνολογία αποτελούσε ανέκαθεν πεδίο δημιουργίας χάσματος μεταξύ των         

γενεών. Το τελευταίο όμως διευρύνθηκε με την παρουσία του Διαδικτύου, την ραγδαία            

εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και την τεχνολογική εξέλιξη.» (Mulvihill C., Rivers K.,            

Aggleton P, 2000). 

Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού και η οργάνωση της ζωής του αρχίζει στην            

οικογένεια μέσα από την άμεση εμπλοκή και την αλληλεπίδραση του με τα μέλη της              

οικογένειας (Schaffer, 1996) και εξασφαλίζει στο παιδί κλίμα σιγουριάς και ασφάλειας,           

που μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική μάθηση. Είναι σημαντική η σχέση που χτίζεται             
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μεταξύ γονέα παιδιού και συμβάλλει στην μετέπειτα πορεία της ζωής του ατόμου. «Η             

σπουδαιότητα του ρόλου του ενηλίκου στο παιχνίδι και στην ανάπτυξη των παιδιών έχει             

τονιστεί από τον Vygotsky, με την θεωρία του για την ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και τον               

Bruner με την μέθοδο της «σκαλωσιάς», σύμφωνα με την οποία η υποστήριξη που παρέχει              

ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσαρμόζεται στο τρέχον επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού            

και να μπορεί να ελαττώνεται ή και να αφαιρείται όταν το παιδί αποκτήσει ικανότητα στο               

συγκεκριμένο έργο» Κάππας 2000.  

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος οι γονείς που θα συμμετέχουν στην            

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργάζονται με τα παιδιά τους, χρησιμοποιώντας τις          

ψηφιακές τεχνολογίες και την εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο. Η τεχνολογία θα είναι            

ένα παράγοντας για την οικοδόμηση της σχέσης γονέα παιδιού στις συγκεκριμένες           

δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Vygotsky η οικοδόμηση των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε            

κοινωνικά περιβάλλοντα και οικοδομείται αφενός διαμέσου αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε         

άτομα ή ομάδες και αφετέρου από κοινού συμμετοχή σε δραστηριότητες διαφόρων τύπων.            

Επίσης οι Edwards & Mercer ως «κοινή γνώση» όρισαν την κατανόηση που δημιουργείται             

και μοιράζεται από τους ανθρώπους μέσα από την αλληλεπίδραση.  

Σκοπός του προγράμματος «γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» είναι να            

διερευνήσει εάν η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα και μπορεί να δημιουργεί συνθήκες για             

ενίσχυση της σχέση γονέα παιδιού κατά την διάρκεια υλοποίησης εκπαιδευτικών          

τεχνολογικών δραστηριοτήτων και ρομποτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

 

1.1 Τεχνολογία 
 

1.1.1 Ορισμός 

 

Η τεχνολογία από το τέχνη και λόγος, είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της             

(θεωρητικής) επιστημονικής γνώσης με στόχο τη δημιουργία ενός πρακτικού αντικειμένου.          

Στην ανθρώπινη κοινωνία είναι μια απόρροια της επιστήμης και της μηχανικής, αν και             

διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα προηγούνται χρονολογικά και των δύο αυτών εννοιών.          

Η τεχνολογία ορίζεται ως μία οποιαδήποτε εφαρμογή της επιστήμης που έχει σκοπό την             

επίτευξη μιας λειτουργίας. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να είναι καινοτόμα ή καλά            

εδραιωμένη και η λειτουργία μπορεί να είναι υψηλού επιπέδου ή αρκετά           

απλουστευμένη. Επίσης η Τεχνολογία εκτείνεται σε ευρύ πεδίο και ασχολείται με τη           

γνώση και τη χρήση εργαλείων και τεχνικών και με το πως αυτό επηρεάζει την ικανότητα               

ενός είδους να ελέγχει το περιβάλλον του και να προσαρμόζεται σε αυτό. Να αναφερθεί ότι               

έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για τη τεχνολογία. Οι επικρατέστεροι από αυτούς ορίζουν ότι             

τεχνολογία είναι: 

● η γνώση που ενσωματώνεται στην παραγωγική διαδικασία, 

● όλες οι δεξιότητες, η γνώση και οι διαδικασίες για παραγωγή, κατασκευή και χρήση             

χρήσιμων πραγμάτων, 

● ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι παραγωγικοί συντελεστές ώστε να παραχθεί            

ένα προϊόν, 

● η δημιουργία ενός τεχνητού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις           

επιλογές του ανθρώπου, 

● το σύνολο των γνώσεων που είναι χρήσιμες στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών            

και 
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● το σύνολο των γνώσεων μιας κοινωνίας, που αναφέρεται στη λειτουργία και την            

οργάνωση της παραγωγής και περιλαμβάνει την ευρεία χρησιμοποίηση γνωστών         

τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία. Το σύνολο των διαθέσιμων τεχνικών         

παραγωγής κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. 

 

Με την πάροδο το χρόνου υπήρξε ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία και άμεση            

ανταπόκριση από την κοινωνία για την χρήση των νέων τεχνολογιών . Η τεχνολογία             

αποτελούσε ανέκαθεν πεδίο δημιουργίας χάσματος μεταξύ των γενεών. Το τελευταίο όμως           

διευρύνθηκε με την παρουσία του Διαδικτύου, την ραγδαία εξάπλωση των κοινωνικών           

δικτύων και την τεχνολογική εξέλιξη (Mulvihill C.,Rivers K., Aggleton P, 2000). Η            

τεχνολογία αποτελεί συχνά πηγή έντασης στην οικογένεια διότι οι νέοι τη βιώνουν πολύ             

διαφορετικά από τους γονείς (Cho &Hongsik 2005, Livingstone & Helsper          

2007,Silverstone 1992, 2007 όπ. αναφ. στο Clark, 2009). 

Οι γονείς καλούνται να ανταποκριθούν στις υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις του           

σημερινού τρόπου ζωής με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά το αίσθημα γονικής           

αναποτελεσματικότητας (Chou, Mei-Ju & Fen, Chiou-Fan, 2014,Livingstone κ. συν.,2011,         

Wartella κ.συν., 2014). Στην σημερινή εποχή η ενασχόληση των παιδιών με την            

τεχνολογία είναι αναγκαία, διότι τα παιδιά έχουν τόσα πολλά ερεθίσματα και δέχονται           

τόσες πολλές πληροφορίες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν από πολύ νωρίς δεξιότητες.           

Χρησιμοποιούμε καθημερινά την τεχνολογία σε διαφορετικούς τομείς όπως στην ιατρική,          

στην βιομηχανία , στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας και στην εκπαίδευση.            

Η Τεχνολογία εκτείνεται σε ευρύ πεδίο και ασχολείται με τη γνώση και τη χρήση              

εργαλείων και τεχνικών και με το πως αυτό επηρεάζει την ικανότητα ενός είδους να              

ελέγχει το περιβάλλον του και να προσαρμόζεται σε αυτό. 
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1.2 Εκπαιδευτική Ρομποτική  

 

 
Η ρομποτική θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες αιχμής που           

συνιστούν ολοένα περισσότερες εφαρμογές στην αυγή του 21ου αιώνα (Δελή, 2011).           

Πρόκειται για τον κλάδο της επιστήμης που μελετά τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την             

κατασκευή και τη λειτουργία των μηχανών εκείνων των οποίων η χρήση αποσκοπεί στην             

αντικατάσταση του ανθρώπου κατά την εκτέλεση ενός έργου συνδυάζοντας τη φυσική           

δραστηριότητα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Μυλωνά, 2014). H ρομποτική          

τεχνολογία εφαρμόζεται σε διαφορετικά πεδία όπως η ιατρική, η φροντίδα των           

ηλικιωμένων, η αποκατάσταση, η εκπαίδευση, η έρευνα και διάσωση, η          

αυτοκινητοβιομηχανία και πολλές οικιακές εφαρμογές. 

Η εκπαιδευτική ρομποτική, ως αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει στους          

μαθητές το κατάλληλο περιβάλλον για να διερευνήσουν αυθεντικά προβλήματα του          

πραγματικού κόσμου συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία τεχνολογικά       

ενημερωμένων πολιτών σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας (Δημητρίου &           

Χατζηκρανιώτης, 2003). 

Η εκπαιδευτική ρομποτική γνωρίζει σημαντική διάδοση και εξέλιξη κυρίως μέσα          

από το παιδαγωγικό ρεύμα της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Ως παιδαγωγική          

προσέγγιση εγγράφεται στο πλαίσιο του κλασικού εποικοδομισμού και ειδικότερα του          

κατασκευαστικού εποικοδομισμού, όπως αναπτύχθηκε από τον Papert (Papert, 1991;         

Resnick, 1994).  

Βασικοί στόχοι της προσέγγισης αυτής είναι:  

α. η επίλυση προβλημάτων μέσω χειρισμού και κατασκευών πραγματικών και ιδεατών           

αντικειμένων,  
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β. ο φορμαλισμός της σκέψης – προγραμματισμός των ρομποτικών κατασκευών (με τη            

χρήση εντολών στο πλαίσιο μιας γλώσσας προγραμματισμού για το χειρισμό αυτομάτων),  

γ. η κοινωνικοποίηση, ανθρώπινη συνεργασία, αλληλεπίδραση και προώθηση της σκέψης          

μέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων και  

δ. η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά           

αντικείμενα και συνεπώς η προώθηση της διεπιστημονικής και της διαθεματικής          

προσέγγισης (Kafai & Resnick, 1996). 

 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται ως ένας εναλλακτικός τρόπος        

εκμάθησης προγραμματισμού κάτω από το πρίσμα της οργάνωσης της σκέψης, μέσω της            

πρόβλεψης, με στόχο την επίτευξη της κίνησης μέσα στον χώρο (Miglino, Hautop &             

Cardaci, 1999; Κόμης 2008). 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. 

Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες          

συνεργασίας, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα, τα κίνητρα των παιδιών και τις           

δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή (Palumbo & Palumbo, 1993). Επίσης έχει          

παρατηρηθεί ότι η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας προωθεί την προσοχή, την           

επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες στους εφήβους που ανήκουν στο φάσμα του            

αυτισμού (Jordan, King, Hellersteth, Wiren, & Mulligan, 2013). 

Η διαδικασία μαθησιακών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής         

ρομποτικής περιλαμβάνει τα τεχνολογικά βήματα για (Μικρόπουλος & Μπέλλου , 2010):  

1. Την κατασκευή του ρομπότ.  

2. Την σχεδίαση και την ανάπτυξη του κατάλληλου προγράμματος σε μια απλή γλώσσα             

οπτικού προγραμματισμού. 

 3. Την μεταφορά του στο ρομπότ.  

4. Την εκτέλεσή του. 

Γενικότερα, η ρομποτική περιέχει δραστηριότητες δύο ειδών, μια κατασκευαστική         

και μια προγραμματιστική (Τσοβόλας, Κόμης 2008).Πρόκειται για μια εναλλακτική         
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προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού, η οποία στηρίζεται στη χρήση απτών           

μηχανικών μοντέλων, με τα οποία οι μαθητές προσανατολίζονται στην κατασκευή και στον            

προγραμματισμό ενός ρομποτικού μηχανισμού. Στις δραστηριότητες εκπαιδευτικής       

ρομποτικής οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν σε ομάδες και έχουν ως στόχο να             

υλοποιήσουν και να θέσουν σε λειτουργία το ρομπότ τους. Μέσω της συνεργασίας των             

ομάδων στην εκπαιδευτική ρομποτική προωθείται και καλλιεργείται η επικοινωνία και η           

απόκτηση των τεχνολογικών δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Υπολογιστική Σκέψη 
 

 

Η ιδέα της υπολογιστικής σκέψης (computational thinking) έχει μακρά ιστορία στην           

επιστήμη της πληροφορικής, ξεκινώντας από την δεκαετία του 1950, όταν αρχικά την            

ονόμαζαν «αλγοριθμική σκέψη» (algorithmic thinking) (Yadav, Mayfield, Zhou,        

Hambrusch, & Korb, 2014). Στη συνέχεια η υπολογιστική σκέψη παρουσιάστηκε σε           

ακαδημαϊκές ομιλίες και κάτω από διάφορες ονομασίες και ορισμούς. Ένας από τους            

πρώτους διατυπώθηκε από τον Alan Perlis το 1962 κατά την παρουσίαση του εισαγωγικού             

μαθήματος προγραμματισμού στο Cornegie Institute of Technology (Czerkawski & Lyman          

III, 2015). 

Ο όρος Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking) χρησιμοποιήθηκε από τον         

Seymour Papert (1980) για να περιγράψει το συνδυασμό των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης            

με τη δύναμη της υπολογιστικής (computing) που περικλείει δεξιότητες επίλυσης          

προβλημάτων, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και υπολογισμού, οι οποίες        

είναι μεγίστης σημασίας για κάθε άνθρωπο τον 21ο αιώνα. 
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«Η υπολογιστική σκέψη είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος η οποία          

περιλαμβάνει:  

• Διατύπωση προβλήματος με έναν τρόπο που επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν           

υπολογιστή ή άλλα αντίστοιχα εργαλεία για την επίλυσή του.  

• Λογική οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων.  

• Αφαιρετική αναπαράσταση των δεδομένων, όπως με μοντέλα ή προσομοιώσεις.  

• Αυτοματοποιημένες λύσεις μέσω αλγοριθμικής σκέψης (μια σειρά από διατεταγμένα          

βήματα).  

• Αναγνώριση, ανάλυση και υλοποίηση των δυνατών λύσεων με σκοπό την επίτευξη των             

πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών συνδυασμών βημάτων και πόρων.  

• Γενίκευση και μεταφορά αυτής τη διαδικασίας επίλυσης προβλήματος σε ένα μεγάλο            

εύρος ποικίλων προβλημάτων. 

Αυτές οι δεξιότητες υποστηρίζονται και ενισχύονται μέσα από έναν αριθμό στάσεων και            

διαθέσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικές διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης, όπως:  

• Αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας.  

• Επιμονή στην εργασία με δύσκολα προβλήματα.  

• Ανοχή στην ασάφεια. 

 • Ικανότητα αντιμετώπισης ανοικτών προβλημάτων.  

• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου             

ή λύσης.» 

Ο Swaid (2015) θεωρεί ότι η υπολογιστική σκέψη μπορεί να αναπτυχθεί με τρεις             

πρακτικές: την μοντελοποίηση / προσομοίωση, την ρομποτική και των σχεδιασμό          

παιχνιδιών. Οι Czerkawski & Lyman III (2015) θεωρούν ότι η κυρίαρχες μέθοδοι            
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διδασκαλίας της υπολογιστικής σκέψης συνεχίζουν να είναι τα μαθήματα του STEM           

(Science,Technology , Engineering and Mathematics). To STEM παρουσιάζεται στην         

εκπαίδευση ως το “next big thing” (Eguchi E. , 2014) για τους σημερινούς μαθητές και               

μελλοντικούς πολίτες. Υπάρχει όμως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική προσέγγιση που         

προτείνει ότι η μάθηση με βάση το παιχνίδι (game-based learning) μπορεί να αποτελέσει             

μία αποτελεσματική στρατηγική για τη διδασκαλία δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης. Η          

εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει το περιεχόμενο STEM με τη μάθηση με βάση το            

παιχνίδι. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4 Εκπαιδευτική ρομποτική και υπολογιστική σκέψη 
 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 με αρχές του 1970, ο Seymour Papert ανέπτυξε              

την ιδέα της Logo ως μία γλώσσα προγραμματισμού για μικρά παιδιά. Επίσης ανακάλυψε             

την εκπαιδευτική ρομποτική όταν συνέλαβε την Χελώνα (Turtle) ως ένα αντικείμενο του            

πραγματικού κόσμου που τα παιδιά μπορούν να ελέγξουν μέσω των προγραμμάτων που            

δημιουργούν με την Logo. Ο Papert είδε την χελώνα ως ένα αντικείμενο που βοηθάει το               

παιδί στην κατανόηση του τρόπου που σκέφτεται (“You can’t think seriously about            

thinking without thinking about thinking about something” (Papert, 1980)). 
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Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στο σχεδιασμό – και         

ιδιαιτέρως ο προγραμματισμός διαδραστικών μέσων – υποστηρίζουν την ανάπτυξη         

υπολογιστικής σκέψης σε νέους και παιδιά (Brennan & Resnick, 2012). 

Η Carnegie Mellon Robotics Academy (2014) έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα           

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στον προγραμματισμό των ρομπότ το οποίο βοηθάει          

τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες της υπολογιστικής τους σκέψης, βασιζόμενο σε            

πέντε μεγάλες ιδέες:  

• Μεγάλη ιδέα #1: Ο προγραμματισμός είναι ακριβής. Αν θέλουμε ένα ρομπότ να             

κάνει κάτι, πρέπει να επικοινωνήσουμε αυτήν την ιδέα με μαθηματική και λογική ακρίβεια,             

αλλιώς δεν θα συμβεί αυτό που επιδιώκουμε. 

• Μεγάλη ιδέα #2: Αισθητήρες, προγράμματα και ενέργειες. Τα δεδομένα από τους            

αισθητήρες δίνουν πληροφορίες στο ρομπότ για το περιβάλλον του. Το πρόγραμμα           

χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να πάρει αποφάσεις και ενεργεί βάσει αυτών των            

αποφάσεων. Τα δεδομένα αποτελούν την ουσία της όλης διαδικασίας.  

• Μεγάλη ιδέα #3: Η αίσθηση του συστήματος. Για να κατανοήσουμε τον τρόπο             

που λειτουργεί κάτι, κατασκευάζουμε ένα νοητό μοντέλο το οποία διαθέτει τα σημαντικά            

χαρακτηριστικά και ακολουθεί τους βασικούς κανόνες του συστήματος. Αυτό βοηθάει στη           

δημιουργία μιας αίσθησης του αντικειμένου και επίσης μας δίνει ένα εργαλείο για να             

«τρέξουμε» νέα (παρόμοια) σενάρια, έστω και εικονικά, και να προβλέψουμε τι μπορεί να             

συμβεί.  

• Μεγάλη ιδέα #4: Διάσπαση του προβλήματος και σύνθεση λύσεων. Για να            

λύσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα, δοκιμάζουμε να το διασπάσουμε σε μικρότερα          

προβλήματα. Στη συνέχεια επιλύουμε τα μικρότερα προβλήματα και συνθέτουμε τις λύσεις           

προς την επίλυση του μεγάλου προβλήματος.  

• Μεγάλη ιδέα #5: Η υπολογιστική σκέψη βρίσκει εφαρμογή παντού. Αυτές οι            

δεξιότητες – η μαθηματική και λογική σαφήνεια, η αξιοποίηση των δεδομένων, η            

αναπαράσταση του συστήματος με νοητά μοντέλα και η επίλυση προβλημάτων- δεν           

αφορούν μόνο την ρομποτική. Αποτελούν το κλειδί για την επίλυση πολλών προβλημάτων            

του πραγματικού κόσμου. 
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Στην Ελλάδα, οι Πολυμεράκη, Δεληγιαννάκου, Ατματζίδου & Δημητριάδης (2014)         

εστίασαν στην διερεύνηση ενός μοντέλου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΥΣ μέσω           

δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η έρευνά τους υλοποιήθηκε σε μαθητές         

Γυμνασίου και Επαγγελματικού Λυκείου και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μετά τις           

παρεμβάσεις υπάρχει μικρή βελτίωση των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των         

μαθητών. Επίσης αναφέρουν τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας που έδειξε ότι «οι           

μαθητές ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν την αφαίρεση, την αυτοματοποίηση και την            

ανάλυση για να δημιουργήσουν πρωτότυπα προϊόντα» (Πολυμεράκη κ.α., 2014). 

Η Βαβάμη (2014) διεξήγαγε δύο έρευνες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΥΣ σε            

μαθητές κατά την εμπλοκή σε δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ΕΡ),         

εστιάζοντας στις έννοιες της Αφαίρεσης, της Γενίκευσης, του Αλγόριθμου, της          

Τμηματοποίησης, της Διαδικασίας (MyBlock) και της Αποσφαλμάτωσης. Το δείγμα         

αποτελούσαν 17 μαθητές Γυμνασίου και 18 μαθητές Δημοτικού και χρησιμοποιήθηκε το           

πακέτο ρομποτικής Lego Mindstorms ΝΧΤ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές           

αναπτύσσουν δεξιότητες και κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες της ΥΣ, με            

μόνη εξαίρεση αυτή της αφαίρεσης. Ωστόσο, δεν παρατηρείται μεταφορά αυτών των           

εννοιών στην επίλυση άλλων προβλημάτων πέραν της ρομποτικής. 

Ο προγραμματισμός προσφέρει ενορατική γνώση για το πως λειτουργεί το μυαλό           

και οδηγεί σε αναστοχασμό πάνω στις διαδικασίες της ίδιας μας της σκέψης καθώς και την               

διανοητική και συναισθηματική σχέση μας με τη γνώση (Papert, 1993,Kafai & Resnick,            

1996). 
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1.5 Τεχνολογικές δεξιότητες 
 

Ως δεξιότητα ορίζεται η γνώση και η εμπειρία που έχει κάθε άτομο και θεωρείται              

αναγκαία για να επιτελέσει ένα καθήκον ή μια εργασία. Πρόκειται κυρίως για δεξιότητες             

που μαθαίνονται μέσα από πρακτική άσκηση (CEDEFOP 2011). Τα τελευταία χρόνια, η            

αγορά εργασίας απαιτεί την άμεση κατάκτηση δεξιοτήτων πληροφορικού αλφαβητισμού         

(Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1998). Οι δεξιότητες αυτές αφορούν        

κυρίως στη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση και μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας σε         

διάφορα πλαίσια επικοινωνίας, εργασίας και συνεργασίας (Kent & McNergney, 1998). 

Προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα είναι           

σημαντικό οι μαθητές να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες προγραμματισμού,         

ανεξάρτητα από τον τομέα εργασίας που σκοπεύουν να ακολουθήσουν.  

« Τα στάδια μάθησης του προγραμματισμού, όπως έχουν περιγραφεί από τον Pair            

(Pair, 1988, Pair, 1990) είναι τα ακόλουθα: 

1. Κάνω κάτι με μια μηχανή (προ-προγραμματιστικό στάδιο).  

2. Κάνω να κάνει μια μηχανή κάτι (συγγραφή απλού κώδικα). 

3. Περιγράφω ένα σύνολο εντολών.  

4. Περιγράφω επίσης το πρόγραμμα.  

5. Αντιλαμβάνομαι και περιγράφω με δομημένο τρόπο. 

6. Εισάγω πληροφορικές μεταβλητές.  

7. Υπολογίζω πάνω σε «αφηρημένα» αντικείμενα. » 

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των         

tablet καθώς κατανοούν την αναγκαιότητα χρήσης των εξαρτημάτων του ρομποτικού κιτ           

όπως τους κινητήρες και τους αισθητήρες. Επίσης χρησιμοποιούν φυσικά μηχανικά          

μοντέλα ώστε αρχικά να ασχολούνται με την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου και            

έπειτα μέσω του προγραμματισμού όπου από δοκιμές και πειραματισμούς οδηγούνται στην           

επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την πραγματικότητα. Μέσω αυτή της          

διαδικασίας κατανοούν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας μιας συσκευής. Με αυτόν τον           

τρόπο αναπτύσσεται και ενισχύεται ο τεχνολογικός γραμματισμός (Dagdilelis, Sartatzemi         

& Kagani, 2005) .  
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Σύμφωνα με τους Dagdilelis, Sartatzemi και Kagani, (2005) «Συνολικά, οι          

δραστηριότητες προγραμματισμού εκπαιδευτικών ρομπότ θεωρείται πως καλλιεργούν ένα        

θετικό περιβάλλον μάθησης , όπου:  

• Επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και        

φυσικού αντικειμένου(ρομπότ).  

• Υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση προς τους μαθητές σχετικά με την πορεία          

επίλυσης του προβλήματος.  

• Υπάρχει πειραματισμός και ενεργός συμμετοχή από τους μαθητές. 

• Αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη, η          

διορατικότητα και η πρωτοτυπία.  

• Υποστηρίζεται η μάθηση της σύνταξης και σημασιολογίας των βασικών         

δομών προγραμματισμού.  

• Υποστηρίζεται η διδασκαλία διαφόρων πεδίων, όπως τα Μαθηματικά, ο         

Προγραμματισμός, η Φυσική, η Επιστήμη Υπολογιστών, ο Σχεδιασμός, η Τεχνολογία,          

ακόμα και η Ιστορία, αφού για τη δημιουργία μιας ρομποτικής κατασκευής μπορεί να δοθεί              

στον μαθητή το ιστορικό υπόβαθρό της.  

• Αναπτύσσονται άλλες σημαντικές δεξιότητες των μαθητών, όπως η        

συνεργασία, η καινοτομία, η διαχείριση ενός έργου.  

• Προσφέρεται ένα περιβάλλον για δοκιμές και αναζήτηση από τους μαθητές          

και τον (συνεκπαιδευμένο) δάσκαλο, κατάλληλο για την ανάπτυξη σύνθετων νοητικών          

δεξιοτήτων.  

• Δίνεται η ευκαιρία σε μαθητές και δασκάλους να εξοικειωθούν με νέες            

μεθόδους και υλικά, χρησιμοποιώντας λειτουργικά την τεχνολογία που τους επιτρέπει να           

πραγματοποιήσουν αλλαγές στον (φυσικό) κόσμο.  

• Προωθείται η συνεργατική μάθηση μέσω της ανάθεσης κοινών εργασιών σε          

ομάδες μαθητών. » 

Ο Κόμης (2005) «Αναφέρει ότι η ιδιαιτερότητα στον προγραμματισμό των          

ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους          

μαθητές με τα εξής χαρακτηριστικά: α) Είναι έντονα παρακινητικό, και συνεπώς           
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παράγοντας υψίστης σημασίας για τη διδακτική. β) Έχει άμεση σύνδεση με κοινωνικές            

πρακτικές αναφοράς. » 

Οι τεχνολογικές δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω των δραστηριοτήτων από το          

ερευνητικό πρόγραμμα της παρούσας εργασίας είναι οι παρακάτω. 

 Ο μαθητής θα είναι σε θέση : 

• Να έρθει σε επαφή με το εκπαιδευτικό κιτ ρομποτικής Lego Mindstorms           

NXT. 

• Να κατασκευάσει το αυτοκίνητο με τα Lego. 

• Να γνωρίσει το Βee-Βot και να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του. 

• Να γνωρίσει και να εφαρμόσει το απτό προγραμματισμό. 

• Να προγραμματίσει με δοθείσες εντολές. 

• Να χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές δεξιότητες με τον δικό του ερευνητικό          

τρόπο. 

• Η αξιοποίηση των τεχνολογικών γνώσεων που προϋπάρχουν. 

• Να εκτελεί έτοιμα προγράμματα. 

• Να συνδέει την εικονική πραγματικότητα με την κίνηση στον πραγματικό          

χρόνο. 

• Να εξοικειώνεται με τις παραμέτρους-μεταβλητές και τις εντολές του         

προγραμματισμού. 

• Να εξοικειώνεται με το ρομποτικό κιτ. 

• Να έρθει σε επαφή  με την ασύρματη τεχνολογία. 

• Να χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές του δεξιότητες και τον προσωπικό του          

ερευνητικό τρόπο για να προτείνει, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να ελέγξει τη δική του               

λύση μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. 

Επιπροσθέτως η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής προωθεί την ενίσχυση των          

δεξιοτήτων της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων μέσα από τη            

συνεργατική μάθηση. Ακόμη οι μαθητές σε μια δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής          

λειτουργούν και συνεργάζονται σε μικρές ομάδες, ώστε να κατασκευάσουν και να           

προγραμματίσουν ένα ρομπότ που θα ανταποκρίνεται και θα συμπεριφέρεται σύμφωνα με           

το σενάριο-project που τους δόθηκε όπου αναπτύσσουν διαφορετικούς ρόλους μέσα στην           
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ομάδα και διακρίνεται η διαφορετικά τους καθενός .Η επικοινωνία, η συνεργασία, η            

διαδραστικότητα και η όλη δόμηση και οργάνωση της γνώσης δεν έχουν το ίδιο νόημα για               

όλους (Hofstede 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Στάση γονέων και παιδιών ως προς τις νέες τεχνολογίες και 

την εκπαιδευτική ρομποτική 
 

 

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι επιτακτική ανάγκη η γνώση και η χρήση των νέων             

τεχνολογιών στην καθημερινότητα. Οι νέες τεχνολογίες και η εκπαιδευτική ρομποτική          

αποτελούν ένα ενδιαφέρον εργαλείο μάθησης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά όπου μέσω            

κατάλληλων δραστηριοτήτων αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες. Επίσης αρκετοί γονείς        

είναι υποστηρικτές της τεχνολογίας στην καθημερινότητα τους, χρησιμοποιούν το         

διαδίκτυο , εφαρμογές , ηλεκτρονικές συσκευές – υπολογιστές τόσο σε επαγγελματικό όσο            

και σε προσωπικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με τους Prensky (2001) «Την θεωρία του στην οποία χαρακτηρίζει τα            

παιδιά ως «ψηφιακούς ιθαγενείς» (digital natives) και τους γονείς ως «ψηφιακούς           

μετανάστες» (digital immigrants), τα εμπειρικά παραδείγματα που υπάρχουν σε μελέτες          

της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι συχνά τα παιδιά όχι μόνο             

εισάγουν τους γονείς τους στα νέα μέσα αλλά τους διδάσκουν και τους καθοδηγούν στο              
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πώς να τα χρησιμοποιούν και να αλληλεπιδρούν με αυτά ». (Selwyn, 2004, Van Rompaey              

et al., 2002)  Nelissen κ. συν., 2017).  

Ακόμη υπάρχουν οι γονείς που είναι επιφυλακτικοί ως προς την χρήση των νέων             

τεχνολογιών . Επίσης παιδιά που γνωρίζουν καλύτερα και χειρίζονται με περισσότερη           

ευχέρεια τις νέες τεχνολογίες σε σύγκριση με τους γονείς τους. 

Σύμφωνα με τους Mulvihill C., Rivers K., Aggleton P. (2000) «επικοινωνιακό           

χάσμα μεταξύ των παιδιών και των γονέων υπήρχε πάντα αλλά έχει διευρυνθεί με την              

παρουσία του Internet, την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και την τεχνολογική           

εξέλιξη». 

Όπως επισημαίνουν ερευνητές «οι νέοι βιώνουν την τεχνολογία στη ζωή τους πολύ            

διαφορετικά από τους γονείς τους και αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή έντασης στην             

οικογενειακή ζωή» (Cho & Hongsik 2005; Livingstone & Helsper 2007a; Silverstone 1992,            

2007 όπ. αναφ. στο Clark, 2009). 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΟΝΕΙΣ 
 

 

2.1 Σχέση γονέα παιδιού 
 

2.1.1 Επικοινωνία - Συνεργασία 

 

Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού, η οποία αναπτύσσεται και            

εξελίσσεται  από την πρώιμη βρεφική ηλικία του παιδιού και στην μετέπειτα ζωή του. 

Σημαντικός παράγοντας στην σχέση του γονέα με το παιδί είναι η μεταξύ τους             

επικοινωνία και το δέσιμο τους. «Για να μπορέσει όμως ο γονέας να πετύχει στη σχέση του                

με το παιδί του οφείλει να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν καλή              
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επικοινωνία, συνεργασία και αλληλοκατανόηση. Θεωρούμε όμως ότι είναι σημαντικό να          

υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις, ώστε να αναπτύξουμε υγιείς σχέσεις με τα παιδιά            

μας σε οποιοδήποτε σύστημα και αν λειτουργούν, είτε πρόκειται για την οικογένεια, είτε             

πρόκειται για το σχολείο είτε για τους φίλους. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι               

προϋποθέσεις: 

• Εμπιστοσύνη 

o Δείξτε στα παιδιά σας εμπιστοσύνη μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών          

και την ενθάρρυνση ακόμα και όταν αποτυγχάνουν να ‘’καλύψουν’’ τις δικές μας            

προσδοκίες (όπως να γίνουν άριστοι μαθητές, αθλητές, κ.α.). Μην αναμένουμε να           

πετύχουν ό,τι εμείς δεν καταφέραμε σαν παιδιά. 

o Δείξτε τους εμπιστοσύνη και δώστε τους χώρο και χρόνο να αποδείξουν τι            

μπορούν και τι θέλουν να πετύχουν. Μην καταπνίγετε τα θέλω τους με πρέπει! 

o Ενθαρρύνετε το παιδί σας να σας μιλάει για το σχολείο, τους φίλους του, τα              

συναισθήματά του χωρίς περιστολές και καθωσπρεπισμούς. 

• Σεβασμό της αξιοπρέπειας του άλλου 

o Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μικρότερα είναι και πιο αδύναμα και πάντα            

πρέπει να μας ακούνε. Μαθαίνουμε και εμείς και εκείνα. Ενθαρρύνουμε την έκφραση και             

όχι την καταπίεση. Πρέπει τα παιδιά να μας θεωρούν ‘’συμμάχους’’ και όχι εχθρούς τους. 

• Εξατομίκευση 

o Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και μοναδικό! Μην ταυτίζετε τα παιδιά σας με            

τα αδέρφια τους ή με τους συνομηλίκους τους. Με αυτό τον τρόπο τα ‘’φορτώνουμε’’ με               

επιπλέον ευθύνες και περιμένουμε πολύ περισσότερα ή και λιγότερα απ’ ότι πραγματικά            

είναι ικανά και μπορούν. Αφήστε τα, με διακριτικότητα, να δείξουν ποια είναι και τι              

μπορούν. 

• Ενεργητική ακρόαση 

o Ίσως το ποιο σημαντικό στοιχείο στην ανθρώπινη επικοινωνία. Ακοή!         

ενεργητική ακοή. Πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο σε αυτό που μας λένε και να μην              

‘’προσποιούμαστε’’ ότι τα ακούμε. Μην έχουμε έτοιμη την απάντηση επειδή ως           

‘’μεγαλύτεροι ξέρουμε τα πάντα’’. Δώστε τους σημασία και σε ανταπόδοση θα ακούσουν            

και εκείνα όταν χρειαστεί. Αν δεν υπάρχει ενεργητική ακρόαση στα θέλω των παιδιών μας              
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υπάρχουν και μη φυσιολογικοί τρόποι να μας τραβήξουν την προσοχή. Όπως           

αντικοινωνική συμπεριφορά, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμοί, ζήλεια, απόσυρση,       

κ.α. 

• Συνεργασία 

o Μάθετε να συνεργάζεστε με τα παιδιά σας. Μην περιμένετε να αναπτύξουν           

πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση αν σας ακολουθούν πάντα. Αφήστε τα να κάνουν λάθη            

και μετά να τους δείξετε το σωστό. Συζητήστε μαζί τους τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. 

• Επιβράβευση 

o Αναγνωρίστε ότι πετυχαίνουν και δώστε αξία στην προσπάθειά τους. Ακόμα          

και στην αποτυχία βρείτε κάτι θετικό και δώστε τους κίνητρο να είναι ακόμα καλύτεροι              

την επόμενη φορά. Μην αναμένετε με την πρώτη να τα καταφέρουν. 

• Οριοθέτηση 

o Είμαστε σύμμαχοι, τα ακούμε, τα σεβόμαστε αλλά υπάρχουν και όρια στις           

σχέσεις μας μαζί τους. Οριοθετώντας τη σχέση μας, μαθαίνουν να οριοθετούνται και στο             

σχολείο και με τους φίλους τους και να μην οδηγούνται σε εξαρτήσεις και εθισμούς.              

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο εθισμός στην τηλεόραση και στα παιχνίδια. Πρέπει να τους            

θέσουμε όρια και μέτρο στη συμπεριφορά τους. Μέτρο όμως, πρέπει να υπάρχει και στη              

δική μας ζωή και συμπεριφορά. Χρίστος Παναγιωτόπουλος» 

«Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η οικογένεια είναι πρωτογενής ομάδα, η οποία             

βρίσκεται μέσα στα όρια του βιολογικού και του κοινωνικού. Η οικογένεια στην εποχή μας              

είναι μια ομάδα κοινωνική που ταλαντεύεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινωνική τάξη, οι              

τοπικοί παράγοντες, η τεχνολογική εξέλιξη καθώς και το μορφωτικό περιβάλλον παίζουν           

επίσης το ρόλο τους. Ας επισημάνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά για το χτίσιμο μιας             

δυνατής, ευτυχισμένης και υποστηρικτικής σχέσης σε μια οικογένεια είναι η ανοιχτή           

επικοινωνία, ο πολύτιμος χρόνος να περνούν μαζί, η αρμονική σχέση των γονιών, η             

εξατομικευμένη προσέγγιση για το κάθε παιδί, η αποδοχή ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν ότι              

οι γονείς εκτιμούν τις προσπάθειες τους και τις επιτυχίες τους. Επίσης η αποφυγή σκληρής              

κριτικής και σχολιασμού που μπορεί να τα πληγώσει καθώς το πνεύμα της ομαδικής             

εργασίας μέσα στην οικογένεια. Συνεπώς τα παιδιά έχουν ένα ισχυρό δέσιμο με το γονέα,              

τείνουν να νοιώθουν καλά για τον εαυτό τους και να έχουν μια ομαλή ψυχολογική και               
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βιολογική ανάπτυξη. Αν τα παιδιά έχουν μια καλή σχέση με τους γονείς είναι πιο πιθανό να                

μένουν κοντά στις συμβουλές τους, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο το μεταξύ τους             

δέσιμο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι γονείς ότι το παιδί μεγαλώνει και να             

προσαρμόζονται στις αλλαγές του. Δ. Μπούκουρας.» 

Επίσης σημαντικό ρόλο κατέχει στην σχέση γονέα παιδιού η μεταξύ τους           

συνεργασία σε καθημερινές ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Ο όρος «συνεργασία»         

αναφέρεται σε μια μορφή συμμετοχής και προϋποθέτει ισότητα και κατανομή εργασίας           

(Foot et al, 2002, Rentzou, 2011,Sakellariou & Rentzou, 2007). Οι Pugh και De`Ath             

αναφέρουν ότι η συνεργασία χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό και συνεπάγεται           

την ανταλλαγή πληροφοριών, την ευθύνη, τη λήψη αποφάσεων και την υπευθυνότητα           

(Sakellariou & Rentzou, 2007).  

Με τον όρο συνεργασία δεν εννοείται απλά η συμμετοχή των γονέων και η             

υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Peter και Helle           

Milter ο όρος συνεργασία περιλαμβάνει μια πλήρη ανταλλαγή των γνώσεων, των           

δεξιοτήτων και των εμπειριών προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν           

(Rentzou,2004). 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των γονέων δεν πρόκειται για μια νέα ιδέα.             

«Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία, μπορεί κάποιος να βρει ένα ευρύ φάσμα όρων (γονική            

συμμετοχή, συμμετοχή των γονέων, συνεργασία με τους γονείς) που έχουν ως στόχο να             

περιγράψουν τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς και οι παιδαγωγοί συνεργάζονται και             

επικοινωνούν και τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς συμμετέχουν στην εκπαίδευση            

των παιδιών τους» (Rentzou, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 



 

 

2.2. Σχολές γονέων  

 
Ο όρος «Σχολές γονέων» αποτελεί μετάφραση του γαλλικού «École de          

parents». «Ο όρος Σχολές Γονέων εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1962, όταν η             

Μ.Χουρδάκη εισάγει το θεσμό από τη Γαλλία με σχετική διάλεξη στην αίθουσα της             

ΧΕΝ, η οποία σηματοδοτεί και την έναρξη της πρώτης Σχολής Γονέων. Οι εγγραφές,             

ξεπερνώντας τις προσδοκείς, φτάνουν τις 300 στον αριθμό» (Χουρδάκη 2000). Το           

1964, ιδρύεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων, ως μορφωτικό σωματείο          

αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο, το οποίο αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς          

Ομοσπονδίας  για  την  Εκπαίδευση  των  Γονέων. 

«Σχολή Γονέων αποτελεί μια ομάδα ανθρώπων, η οποία είναι κάτι          

περισσότερο από μια απλή συνάθροιση γονέων και χαρακτηρίζεται από τις          

ακόλουθες ιδιότητες : συλλογική αντίληψη, ανάγκες (οι γονείς περιμένουν να          

ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους), κοινοί στόχοι, αλληλεξάρτηση,κοινωνική οργάνωση,        

αλληλεπίδραση, συνοχή, σχέσεις μελών.» (Jacques, 2001). 

Σκοπός του έργου Σχολές Γονέων : 

Σκοπός του έργου Σχολές Γονέων είναι η συστηματική ενημέρωση και          

εκπαίδευση των γονέων. Οι στόχοι του έργου είναι:  

• Βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. 

• Ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας των γονέων με το σχολείο. 

• Βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές,           

πνευματικές  και  άλλες  ανάγκες  των  παιδιών  σε  κάθε στάδιο ανάπτυξής τους . 

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και          

της συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την αποτελεσματικότερη           

παροχή  βοήθειας  στα  παιδιά τους.  

• Βελτίωση των γνώσεων των γονέων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη            

διάγνωση  και  αντιμετώπιση  δύσκολων  συμπεριφορών  των παιδιών τους.  

• Απόκτηση  ικανοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις  
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απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.  

• Συμβουλευτική  υποστήριξη  και  αγωγή  υγείας  των  οικογενειών  των  

τσιγγάνων, μουσουλμάνων, παλιννοστούντων και μεταναστών.  

 

 

Τα  πλεονεκτήματα  συμμετοχής  σε  ομάδα  των  Σχολών  Γονέων  είναι : 

• Απόκτηση γνώσεων  

• Βελτίωση ικανότητας επικοινωνίας  

• Κατανόηση της δομής και λειτουργάς της οικογενείας  

• Κατανόηση γονεϊκού ρόλου  

• Μοίρασμα εμπειριών  

• Αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα  

• Ευκαιρία κοινωνικών επαφών (Γκαζέπης 2007) 

• Η ομάδα λειτουργεί ως ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο για τους γονείς            

(Γιούργη & Κουρκουλάκος) 

• Ουσιαστική στήριξη και ενθάρρυνση των γονέων και καλλιέργεια των          

δεξιοτήτων τους . 

• Διερεύνηση των γνώσεων των γονέων στους τομείς ανάπτυξης του παιδιού           

(Γιούργη & Κουρκουλάκος: 154) . 

Στην Ελλάδα, όπως μαρτυρούν τα στατιστικά δεδομένα, οι Σχολές Γονέων          

αφορούν στην πλειοψηφία τους την μέση και ανώτερη τάξη. «Λειτουργούν με δύο            

τρόπους: προγράμματα ανοιχτά σε όλους και στοχευμένα προγράμματα. Τα ανοιχτά          

προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους γονείς ανεξαρτήτως εθνικότητας,        

θρησκεύματος, ηλικίας κοινωνικο‐οικονομικού επιπέδου και στόχο έχουν να        

ενημερώσουν και να υποστηρίξουν τους γονείς στον γονεϊκό τους ρόλο. Τα           

προγράμματα αυτά εστιάζουν στις υγιείς πτυχές της γονεϊκότητας. Από την άλλη           

όμως, τα στοχευμένα προγράμματα απευθύνονται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς        

γονέων  Τσιγγάνους,  Παλιννοστούντες,  Μετανάστες  και  Μουσουλμάνους.»  
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Επισυνάπτοντας να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα ως τώρα δεν υπήρξε κάποια σχολή            

γονέων που να έχει ως επίκεντρο μάθησης ή να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και την              

εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Γονεϊκή εμπλοκή  και συνεκπαίδευση. 

 

 

Σύμφωνα με τον Σούλη 2013 ο όρος «συνεκπαίδευση» εμφανίζεται κατά την           

δεκαετία 1990. Επίσης ο όρος συνεκπαίδευση αναφέρεται με ποικίλους όρους καθώς           

διακρίνεται και στην ειδική αγωγή. «Η συνεκπαίδευση σκοπεύει στην δημιουργία ενός           

σχολείου για όλους που θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους καθώς δεν θα              

αποκλείει κανένα παιδί, έχοντας ως πρόφαση, ότι δεν έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί             

στις διάφορες ανάγκες του.»(Σούλης 2013). «Να σημειωθεί ότι προϋπόθεση της          

συνεκπαίδευσης αποτελεί και η κατάλληλη ανθρώπινη εκπαιδευτική και τεχνική         

υποστήριξη , καθώς και η προσαρμογή των ίδιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις           

ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Σημαντική είναι και η ανάπτυξη μεθόδων            

διδασκαλίας, οι οποίες θα αξιοποιούν τις έμφυτες κλίσεις του μαθητή , τις ικανότητές του              

και τα ταλέντα του.» (Πατσίδου ,2011).  

Επίσης αναγκαία κρίνεται η συνεργασία όλων όσον σχετίζονται με την καθημερινή           

εκπαιδευτική πράξη του σχολείου ώστε να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα επιτυχημένης          

συνεκπαίδευσης. « Με άλλα λόγια η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων           

θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή πραγμάτωση ενός προγράμματος         

συνεκπαίδευσης» (Πατσίδου ,2011). 
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Ο όρος γονεϊκή εμπλοκή (parental involvement) κατά κανόνα αναφέρεται στην          

συμμετοχή του γονιού στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού. «Η έννοια της γονεϊκής            

εμπλοκής αναφέρεται σαν «δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο σχολείο και           

στις οποίες οι γονείς συμμετέχουν ή στις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στο σπίτι και              

συνδέονται με το σχολείο όπως η βοήθεια στις ασκήσεις για το σπίτι, οι συζητήσεις              

σχετικά με το σχολείο.» (Νόβα-Καλτσούνη, 2004). 

«Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας και ειδικότερα ως δραστηριότητες για τη         

βελτίωση της επικοινωνίας των γονέων και των δασκάλων ορίζεται η γονεϊκή εμπλοκή.»            

(Casanova 1996). 

«Η γονική εμπλοκή επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους οι οποίες διακρίνονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες: 

Α. Σχετικές με το παιδί: η ηλικία, η τάξη φοίτησης, οι προσκλήσεις που προέρχονται 

από το παιδί και οι περιπτώσεις όπου το παιδί έχει ειδικές ανάγκες. 

Β. Σχετικές με τον γονέα και την οικογένεια: οι προσωπικές αναπαραστάσεις του 

γονικού ρόλου, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι κοινωνικές συναναστροφές, τα 

δομολειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και το βεβαρημένο ημερήσιο 

πρόγραμμα. 

Γ. Σχετικές με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο: οι αναπαραστάσεις των 

εκπαιδευτικών, οι στάσεις και οι πρακτικές τους, οι προσκλήσεις που προέρχονται 

από τους εκπαιδευτικούς. 

Μεταξύ αυτών των παραμέτρων βρέθηκαν οι εξής θετικές συσχετίσεις με τη γονική 

εμπλοκή: 

Α. Με το υψηλό αυτο- συναίσθημα των εκπαιδευτικών. 

Β. Με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της γονικής 

Εμπλοκής. 

Γ. Με τη διδακτική εμπειρία και τις σπουδές των εκπαιδευτικών. 

Δ. Με τη θετική στάση του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου που μεταφέρει. 

το μήνυμα της διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών στους γονείς. 

Ε. Με την προθυμία του εκπαιδευτικού προσωπικού για αμφίδρομη σχέση.» 

(Κλαδάκης, 2012, σ.σ. 134-138) 
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Να αναφερθεί ότι έπειτα από αναζήτηση της ελληνικής και της διεθνούς           

βιβλιογραφίας, δεν βρέθηκαν πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων       

συνεκπαίδευσης γονέων -παιδιών με αντικείμενο την τεχνολογία. Έχουν υλοποιηθεί         

προγράμματα συνεκπαίδευσης γονέων – παιδιών ή μαθητών και παιδιών με αυτισμό, με            

αντικείμενο την ειδική αγωγή χωρίς την χρήση ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών.            

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα σε πλαίσιο έρευνας δεν βρέθηκε κανένα πρόγραμμα           

συνεκπαίδευσης γονέων και παιδιών όσον αφορά την χρήση ψηφιακών μέσων και           

εκπαιδευτικής ρομποτικής.  

Επίσης να σημειωθεί ότι στη διεθνή βιβλιογραφία βρέθηκε ένα ,το πρόγραμμα           

συνεκπαίδευσης «Technological prayers», το οποίο υλοποίησε το Massachusetts Institute         

of Technology (MIT) Laboratory το 1998 σε ιδιωτικό σχολείο της Ισραηλίτικης κοινότητας            

στο Μπουένος Άιρες με στόχο την διδασκαλία ηθικών αξιών μέσω της τεχνολογίας (Bers,             

M. & Urrea, C., 2000). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μια προσπάθεια ενσωμάτωσης            

της γνώσης και της τεχνολογίας με αξίες, με έναν προωθητικό τρόπο ώστε να εμπλακούν              

οικογένειες, γονείς και παιδιά και καθηγητές στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό           

των ρομποτικών κατασκευών τους, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τις πιο πολύτιμες αξίες            

τους. Το όνομα του ερευνητικού προγράμματος «Con –science» επιλέχθηκε από το           

πρόθεμα «Con» που σημαίνει μαζί και την λέξη «cienca» που σημαίνει επιστήμη. Το             

εκπαιδευτικό όραμα του «Con –science» είναι η ενσωμάτωση ορισμένων αξιών – αρχών            

στους επιστημονικούς τεχνολογικούς τομείς χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την        

εκπαιδευτική ρομποτική. Σημαντική είναι η ανάμειξη των γονέων σε αυτού του είδους την             

εξερεύνηση μαζί με τους εκπαιδευτικούς.  

Επιπροσθέτως οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια τεχνολογίας που        

πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα είχαν τους εξής στόχους: 

1. Μια ερμηνευτική προσέγγιση της γνώσης – μάθησης βασιζόμενη στον σχεδιασμό. 

2. Χρήση νέων τεχνολογιών όπως το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής MindStorms της          

Lego Education για την υλοποίηση της κατασκευής που είχαν σχεδιάσει. 

3. Η δημιουργία αφηγημάτων – ιστοριών για την ιδέα και την κατασκευή τους. 

4. Να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν μαζί οι γονείς με τα παιδιά τα ρομπότ             

και να υλοποιούν την ιδέα τους που αφορά τις ηθικές αρχές που επέλεξαν. 
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Ένα από τα κίνητρα του προγράμματος ήταν να μπορούν οι μαθητές να εκφράσουν             

και να μοιραστούν τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους στην μαθησιακή            

κοινότητα.  

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου παρατηρήθηκε ότι οι γονείς και τα παιδιά            

αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες και προκλήσεις είτε προσωπικές είτε τεχνολογικές.         

Παρατηρήθηκε ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν ήταν συνηθισμένοι να περνούν           

τόσες ώρες και να συνεργάζονται με τα μέλη της οικογένειας τους. Μέσω αυτής της              

συνεργασίας απέκτησαν κοινωνικές και τεχνολογικές δεξιότητες. Καθώς να αναφερθεί ότι          

ο παραδοσιακός ρόλος του γονέα , ο οποίος έχει γνώσεις για όλα και το παιδί συνήθως                

είναι ο μαθητής διαταράχθηκαν. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι γονείς γνώριζαν          

περισσότερα διότι είχαν σπουδές στις επιστήμες της μηχανολογίας και της πληροφορικής.           

Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια ήταν πιο εξοικειωμένα με τα δομικά τουβλάκια της             

Lego σε σύγκριση με τα κορίτσια. Ακόμη τα περισσότερα παιδιά είχαν έφεση στην μάθηση              

και στην εκτέλεση του προγραμματισμού. Οι γονείς και τα παιδιά βρήκαν έναν δικό τους              

τρόπο και απέκτησαν την δυναμικής της ομάδας για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.               

Ορισμένοι γονείς συνεργάστηκαν ισότιμα με τα παιδιά τους ενώ άλλοι είχαν πιο ηγετικό             

ρόλο ανά διαστήματα . Επίσης ορισμένα παιδιά μπορούσαν να προγραμματίσουν καλύτερα           

σε σύγκριση με τους γονείς τους. 

Επισυνάπτοντας παρατηρήθηκε ότι κατά την διάρκεια του προγράμματος ότι οι          

γονείς και τα παιδιά αποκτούσαν σταδιακά τεχνολογική ευχέρεια και ηθική συνείδηση. Στο            

συγκεκριμένο πρόγραμμα οι περισσότεροι ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία           

με έναν δημιουργικό τρόπο για να ολοκληρώσουν τα έργα τους που θα αντιπροσώπευαν τις              

πιο πολύτιμες αρχές τους. Επίσης η αρχική τους γνώση όσον αφορά την τεχνολογία και τον               

προγραμματισμό του ρομπότ εξελίχθηκε διαφορετικά στον κάθε ένα συμμετέχοντα. 

Παρά την επιτυχία του εργαστηρίου συμπέραναν ότι η ηθική ευχέρεια , ευφράδεια όπως             

και η τεχνολογική ευχέρεια και γνώση παίρνει αρκετό χρόνο και απαιτεί σκληρή δουλεία             

για να επιτευχθεί. Το πέρασμα από την ηθική σκέψη στην ηθική πράξη είναι κάτι πολύ               

δύσκολο στην συγκεκριμένοι έρευνα όμως κάποιο το πέτυχαν. 

Το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα έχει ορισμένα κοινά με την παρούσα μεταπτυχιακή           

εργασία:  
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1. H χρήση των κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego Education. 

2. Οι γονείς κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν το ρομπότ μαζί. 

3. Υπήρχαν εκπαιδευτικοί που είχαν ενεργό ρόλο κατά την διάρκεια των          

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 
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Β’ Μέρος : Ερευνητικό μέρος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

3.1 Εισαγωγή    

 Στο δεύτερο μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα         

.Ξεκινώντας με τον σκοπό και τις ερευνητικές υποθέσεις. Ακολουθεί η επιλογή της            

ερευνητικής μεθόδου, οι τεχνικές συλλογής δεδομένων, το δείγμα και τα εργαλεία που            

χρησιμοποιήθηκαν κατά την διεξαγωγή του προγράμματος κοινών τεχνολογικών        

δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικής ρομποτικής και ψηφιακών τεχνολογιών γονέα – παιδιού.         

Στην συνέχεια παρατίθενται ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και η μεθόδευση της           

παρέμβασης, γίνεται δηλαδή αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών - τεχνολογικών         

δραστηριοτήτων . Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, συγκεκριμένα οι αναλυτικές          

παρατηρήσεις, η ανάλυση των δεδομένων και έπονται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων           

της έρευνας, οι περιορισμοί και οι μελλοντικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

 

3.2 Σκοπός της έρευνας 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» απευθύνεται           

σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου και τους γονείς τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι             

να μελετήσει εάν η τεχνολογία ως παράμετρος μπορεί να ενισχύσει την σχέση γονέα             

παιδιού κατά την διάρκεια υλοποίησης κοινών τεχνολογικών δραστηριοτήτων,        

εκπαιδευτικής ρομποτικής και ψηφιακών τεχνολογιών. 
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3.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι εξής: 

●  η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα και μπορεί να δημιουργεί         

συνθήκες για ενίσχυση της σχέση γονέα παιδιού κατά την διάρκεια υλοποίησης           

εκπαιδευτικών τεχνολογικών δραστηριοτήτων και ρομποτικής. 

● η τεχνολογία προωθεί την συνεργασία και την επικοινωνία γονέα –          

παιδιού στην διάρκεια του προγράμματος ομαδικών τεχνολογικών       

δραστηριοτήτων.  

● η τεχνολογία συμβάλλει ως διαδραστικός παράγοντας στην σχέση        

γονέα – παιδιού κατά την διάρκεια της μάθησης. 

● οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής γονέων - παιδιών       

συμβάλλουν στις τεχνολογικές δεξιότητές των παιδιών. 
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3.4 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου και τεχνικών συλλογής 

δεδομένων 
 

 Η ποιοτική μέθοδος κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για τη διεξαγωγή της έρευνας             

αφού η έρευνα υλοποιήθηκε στον πραγματικό χώρο που συνέβησαν οι δραστηριότητες και            

αντικατοπτρίζει τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της κατάστασης που           

μελετάται (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

 Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτελείται από επτά ομάδες γονέων – παιδιών            

και υλοποιούν μαζί τις προγραμματισμένες τεχνολογικές δραστηριότητες. Οι        

συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος των        

δραστηριοτήτων “Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ” της Ακαδημίας Εκπαιδευτικής           

Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε χώρους του Πανεπιστημίου. Η επιλογή          

του δείγματος είναι τυχαία επιλογή, λόγω δικής τους προτίμησης να συμμετέχουν στο            

συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η συμμετοχική            

παρατήρηση, καθώς παρατηρήθηκαν και καταγραφόταν προς μελέτη φαινόμενα, τις         

διαδικασίες και τις αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο των ομάδων. Η εν λόγω τεχνική κρίθηκε             

κατάλληλη αφού επιτρέπει τη συστηματική παρατήρηση κοινωνικών φαινομένων,        

συμπεριφορών και διαδικασιών στο πραγματικό, κοινωνικό περιβάλλον με συμμετοχή του          

ερευνητή στις κοινωνικές διαδικασίες και διεργασίες που ερευνά και με συνεχή           

αλληλεπίδραση ερευνητή και ερευνώμενων (Ιωσηφίδης,2008).    

   Σημαντικό ρόλο στη συμμετοχική παρατήρηση έχει ο βαθμός συμμετοχής του          

ερευνητή στην κοινωνική ομάδα που απευθύνεται. Συγκεκριμένα η συλλογή των          
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δεδομένων έγινε όχι μόνο μέσα από την παρατήρηση, αλλά και με την συμμετοχή του              

ερευνητή στις δραστηριότητες και την αλληλεπίδρασή της με την ομάδα γονέα – παιδιού. 

  Ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, παίρνει συνεντεύξεις,         

κρατά σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως ακριβώς έχουν. Όταν ο            

ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που ερευνά είναι πάντα ενεργός, γιατί οι ποιοτικές             

μέθοδοι απαιτούν να γίνεται χρήση όλων εκείνων των στοιχείων, που ο ερευνητής            

συναντά: σχόλια από όσους σχετίζονται µε το αντικείμενο, κάτι που ο ίδιος παρατηρεί,             

ακόμη και τον τρόπο που τα υποκείμενα κάθονται ή συνομιλούν (Eisner, 1991). 

  Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου.           

Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται          

από τον ερευνητή ή ερωτώντα µε στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετιζομένων µε το             

αντικείμενο της έρευνας (Cohen και Manion, 1992). Με άλλα λόγια πρόκειται για την             

μέθοδο που έχει ως αντικείμενο της να σχηματίσει ένα «νοητικό περιεχόμενο» (Mialaret,            

1997), να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας και να αναγνωρίσει συμπεριφορές.          

Βασικό εργαλείο της είναι η συνομιλία που λαµβάνει χώρα μεταξύ δύο ή και παραπάνω              

προσώπων. 

 Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη ως μέθοδος συλλογής         

δεδομένων στην ποιοτική έρευνα. Σκοπός της συνέντευξης είναι η οργάνωση μιας σχέσης            

προφορικής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, την ερευνήτρια και τον ερωτώμενο -            

παιδί, έτσι ώστε να επιτρέψει στον πρώτο τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών από το             

δεύτερο πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Διεξήχθησαν εις βάθος συνεντεύξεις          

βασισμένες σε ηµι-δομένες ερωτήσεις δια των οποίων συγκεντρώθηκε υλικό µέσω των           

συνεντεύξεων µε τα παιδιά του προγράμματος στο τέλος κάθε συνάντησης. Οι           

συνεντεύξεις ήταν επαναλαμβανόμενες περιείχαν ένα συγκεκριμένο αυτοδημιούργητο       

ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις για την συλλογή/καταγραφή εμπειριών ή         

συμπεριφορών, απόψεων/γνώμης και την καταγραφή συναισθημάτων και       

συναισθηματικών αντιδράσεων και την καταγραφή γνώσεων ως προς τον σκοπό της           

συγκεκριμένης εργασίας . 
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3.5 Εργαλεία έρευνας 

 Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων με άμεση          

παρατήρηση και συμμετοχή στην ομάδα γονέα – παιδιού.  

1. Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε με αυτοσχέδιο φύλλο      

παρατήρησης (ΦΠ) γονέα –παιδιού όπου καταγράφεται η συχνότητας της         

συνεργασίας , της επικοινωνίας , και οι διάλογοι της κάθε ομάδας γονέα – παιδιού              

με σκοπό να χαρακτηριστεί η συνεργασία σε κάθε δραστηριότητα. 

2. Το φύλλο παρατήρησης τεχνολογικών δεξιοτήτων που περιέχει τις        

δεξιότητες που αποκτούν σε κάθε δραστηριότητα από την χρήση των τεχνολογιών           

και της εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

3.  Με οπτικοακουστικό υλικό . Υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες όμως        

οι ηχογραφήσεις ήταν αδύνατο να απομαγνητοφωνηθούν. 

4. Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο φύλλο αξιολόγησης (ΦΑ ερωτήσεις      

τύπου Likert) που συμπληρώνεται από τους γονείς στο τέλος κάθε συνάντησης με            

σκοπό να εξεταστεί εάν η τεχνολογία ενισχύει και εξελίσσει την επικοινωνία και            

την συνεργασία μεταξύ γονέα – παιδιού. 
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5. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις στα παιδιά στο τέλος κάθε συνάντησης με         

σκοπό να καταγραφεί η στάση των παιδιών στην χρήση των τεχνολογιών και η             

γνώμη τους σχετικά με την συνεργασία με τους γονείς τους. 

 

 

 

3.6 Δεοντολογία 

 Οι γονείς ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή έρευνας κατά τη διάρκεια του           

εκπαιδευτικού προγράμματος και δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Συγκεκριμένα, τους        

γνωστοποιήθηκε ότι η παρούσα δράση-έρευνα αποτελεί απαιτούμενο για την απόκτηση          

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος        

Σπουδών «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». 

 

3.7 Δειγματοληψία - Το δείγμα της έρευνας 
 

  Για να μπορέσουν να απαντηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις οι ομάδες γονέας –            

παιδί που επιλέχθηκαν πληρούσαν τα κριτήρια της έρευνας και συμμετείχαν έπειτα από            

δική τους επιλογή.  

  Η δειγματοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η επιλογή του δείγματος παράγει          

αποτελέσματα και μετρήσεις που είναι γενικεύσιμα και ακριβή (Ζαφειρόπουλος,2005) 

  Το κάθε παιδί ήταν μαθητής δημοτικού και συμμετείχε σε μία ομάδα με έναν             

γονέα του. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στη παρούσα έρευνα ήταν επτά            

ομάδες γονέα – παιδιού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους, ο πρώτος τη             

ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 με την συμμετοχή από τέσσερις ομάδες και ο δεύτερος που             

υλοποιήθηκε το 2017-2018 με τις υπόλοιπες τέσσερις νέες ομάδες. 

   Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτελείται από μαθητές δημοτικού, οι οποίοι           

συνοδεύονται από έναν γονέα με τον οποίο αποτελούν ομάδα και υλοποιούν μαζί τις             
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προγραμματισμένες τεχνολογικές δραστηριότητες. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν      

μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος των δραστηριοτήτων “Γονείς και παιδιά παρέα με τα             

ρομπότ” της Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε         

χώρους του Πανεπιστημίου. Η επιλογή του δείγματος είναι τυχαία επιλογή, λόγω δικής            

τους επιλογής για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός που πρέπει να συμπεριληφθεί στο          

δείγμα μιας ποιοτικής έρευνας Ιωσηφίδης (2008). 

  Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους από έξι συναντήσεις των          

ομάδων γονέων – παιδιών. Στον 2ο κύκλο υπήρξαν ορισμένες τροποποιήσεις για την            

καλύτερη διεξαγωγή των συναντήσεων καθώς και μια συνάντηση γνωριμίας πριν την           

υλοποίηση του προγράμματος.  

   Στον 1ο κύκλο συμμετείχαν τέσσερις ομάδες γονέων – παιδιών, πρόκειται για την            

πιλοτική έρευνα (Μάρτιος 2017 - Ιούνιος 2017). Συμμετείχαν : τα τέσσερα παιδιά με τους              

γονείς τους διέμεναν στη Θεσσαλονίκη και ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε             

δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνολογίας.  

 

Ομάδες  Γονέας Παιδί  

1η  Μαμά  Κορίτσι Β δημοτικού, 8 ετών 

2η  Μπαμπάς Αγόρι Α δημοτικού, 7 ετών  

3η Μπαμπάς Αγόρι Β δημοτικού, 8 ετών 

4η  Μπαμπάς Αγόρι Δ δημοτικού , 10 ετών 

 

   Στον 2ο κύκλο συμμετείχαν τρεις ομάδες γονέων – παιδιών, τρία παιδιά με τους             

γονείς  τους διέμεναν στη Θεσσαλονίκη.  
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Ομάδες  Γονέας Παιδί  

5η  Μπαμπάς Αγόρι Α δημοτικού, 7 ετών 

6η  Μαμά Αγόρι Α δημοτικού, 8 ετών  

7η Μπαμπάς Κορίτσι Γ δημοτικού, 9 ετών 

   

 

Να σημειωθεί ότι κανένας από γονείς και των δύο κύκλων δεν είχε             

παρακολουθήσει κάποια σχολή γονέων και πρώτη φορά παρακολούθησαν προγράμματα         

εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αντίστοιχα τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν γνώσεις         

εκπαιδευτικής ρομποτικής αλλά λίγα είχαν παρακολουθήσει δραστηριότητες εκπαιδευτικής        

ρομποτικής. 

 

3.8 Τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν 

Σε κάθε συνάντηση χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ψηφιακές τεχνολογίες και κιτ         

εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η επιλογή των εργαλείων και των τεχνολογιών έγινε σκοπίμως           

για την διεξαγωγής της έρευνας. Οι ομάδες γονέων – παιδιών ήρθαν σε επαφή με συσκευές               

όπως tablet, Η/Υ, software προγράμματα και κιτ ρομποτικής , Bee-Bot, WeDo Lego            

Education, WeDo 2.0 Lego Education και τα Lego Mindstorms NXT .  

Συγκεκριμένα : 

Το ρομπότ ΒeeBot (εικόνα 1.) Tο BeeBot, η “έξυπνη μέλισσα”, είναι ένα            

προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου ειδικά κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται        

ακόμη και από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και των πρώτων τάξεων δημοτικής            

εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός της γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται πάνω της           

(On-board) και μπορεί να προγραμματιστεί για να κινείται με ακρίβεια στο χώρο            
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προχωρώντας μπροστά, πίσω, στρίβοντας αριστερά και δεξιά 90 μοίρες. Με την απλή και             

φιλική προς το παιδί διάταξη του, το BeeBot αποτελεί ένα τέλειο σημείο εκκίνησης για τη               

διδασκαλία του ελέγχου, της κατεύθυνσης (προσανατολισμού) και της γλώσσας         

προγραμματισμού για τα μικρά παιδιά. 

 

 

Εικόνα 1. 

http://digitallearning.ece.uth.gr/ltme/?q=node/328 

Να αναφερθεί ότι οι πληροφορίες για τα κιτ ρομποτικής ανακτήθηκαν από την            

ιστοσελίδα της Lego Education. 

Με το BeeBot οι γονείς – παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον σειριακό προγραμματισμό              

, χρησιμοποίησαν εντολές για να κινήσουν το ρομπότ . Επίσης μέσω των χαρακτηριστικών             

του ρομπότ έμαθαν για την μνήμη , που χωράει 40 εντολές – βήματα . Ακόμη επαληθεύουν                

την σκέψη τους – οδηγίες βλέποντας το ρομπότ να εκτελεί τις εντολές που             

πληκτρολόγησαν.  

  Χρησιμοποιήθηκαν τα Lego Mindstorms NXT ( Εικόνα 2) .Όπου σχεδιάζουν και           

κατασκευάζουν προγραμματιζόμενα ρομπότ χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας      

κινητήρες, αισθητήρες, γρανάζια, τροχούς, άξονες και άλλα δομικά υλικά. Μέσω της           
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εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι γονείς και τα παιδιά θα αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση           

του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία λειτουργεί σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου.  

 

Εικόνα 2. 

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/getting-started 

Με την χρήση του κιτ Ε.Ρ. Mindstorms NXT 2.0 οι γονείς – παιδιά θα είναι σε                

θέση: 

●  Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ρομπότ και να         

εξηγούν τη λειτουργία απλών δομικών στοιχείων, όπως τα γρανάζια, οι άξονες 

● Να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μηχανή χρησιμοποιώντας        

τα κατάλληλα υλικά, όπως ρόδες, άξονες, κινητήρες  

● Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό και προγραμματιστικές       

δομές για να κινήσουν και να ελέγξουν την κατασκευή τους με κινητήρες και             

αισθητήρες όπως η χρήση εντολών- εικόνων, εντολών ελέγχου, επανάληψης 

● Να υπολογίζουν φυσικές ποσότητες που επιδρούν στη σχεδίαση και         

τη λειτουργία της κατασκευής τους, όπως η απόσταση  

● Να αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 
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● Να διατυπώνουν υποθέσεις και να ελέγχουν την ορθότητά τους 

● Να διατυπώνουν και να αξιολογούν επιχειρήματα που στηρίζονται        

στα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει 

● Να ελέγχουν την πορεία της εργασίας τους 

● Να γνωρίζουν και να αξιολογούν την προσφορά της επιστήμης και          

της τεχνολογίας στην ευημερία του ανθρώπου 

● Να εργάζονται σε ομάδες 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα κιτ Ε.Ρ. Lego WeDo Education ( Εικόνα 3) .            

https://education.lego.com/en-gb/product/wedo  

 

Εικόνα 3. 

 

Με την χρήση του κιτ Ε.Ρ. WeDo Lego Educationοι γονείς – παιδιά θα είναι σε               

θέση: 
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● Να κατασκευάσουν ένα ρομπότ ακολουθώντας τις οδηγίες. 

● Να μάθουν προγραμματισμό με τη χρήση λογισμικού.  

● Να πειραματιστούν. 

● Να γνωρίσουν την μετάδοση της κίνησης. 

 

   Χρησιμοποιήθηκαν τα WeDo 2.0 Lego Education (Εικόνα 4). Το συγκεκριμένο          

κιτ Ε.Ρ. αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση της Lego. Το LEGO Education WeDo 2.0              

είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα           

εξάψει την περιέργεια των μαθητών ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα             

πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. 

https://education.lego.com/en-us/lessons?Products=LEGO%20Education%20WeDo%202.0

%20Core%20Set&pagesize=12 

 

Εικόνα 4. 

Τα οφέλη των γονέων – παιδιών από την χρήση του παραπάνω κιτ Ε.Ρ. θα είναι : 
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● Η διερεύνηση, σχεδιασμός και κατασκευή λύσεων 

● Η εμπλοκή στις φυσικές επιστήμες μέσω της συσχέτισης και της πρακτικής           

εφαρμογής τους 

● Οι βασικές δεξιότητες προγραμματισμού 

● Οι δεξιότητες συνεργασίας και παρουσίασης 

● Η κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων 
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3.9 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

3.9.1  Προγραμματισμός των  δραστηριοτήτων 

 Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων “Γονείς         

και παιδιά παρέα με τα ρομπότ” της Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του           

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε χώρους του Πανεπιστημίου. Να σημειωθεί ότι χωρίστηκε          

σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος, ο οποίος ήταν και πιλοτικός διήρκεσε από τον Μάρτιο               

ως τον Ιούνιο του 2017 και ο δεύτερος από τον Μάρτιο ως τον Μάιο του 2018. 

 

3.9.2  Μεθόδευση παρέμβασης 

 Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και στους δύο κύκλους του προγράμματος          

δε είχαν στόχο την εκμάθηση εκπαιδευτικής ρομποτικής αλλά : 

● η ενίσχυση της σχέσης γονιών- παιδιών μέσα από το παιδαγωγικό          

παιχνίδι  

● η εξοικείωση των γονέων και των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες           

μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, που βασίζονται στις αρχές ρομποτικής και          

έχουν παιδαγωγικό προσανατολισμό  

● η απόκτηση από τα παιδιά δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη          

σύγχρονη κοινωνία. 

● η κατάρτιση των γονέων στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες της        

Ρομποτικές και στη σχεδίαση-υλοποίηση δράσεων  

  Να αναφερθεί το εξής πριν από την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας του           

προγράμματος σε ξεχωριστή αίθουσα οι γονείς συμμετείχαν σε μια παιδαγωγική          

κατάρτιση για το πώς πρέπει να γίνεται η υποστήριξη των παιδιών τους σε μαθησιακές και               

τεχνολογικές δραστηριότητες και επίσης γινόταν ενημέρωση και παρουσίαση του εκάστοτε          

προγράμματος. Στην ενημέρωση των γονέων εκτός από την παρουσίαση μπορούσαν να           
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λυθούν τυχόν απορίες τους για να μπορέσουν και εκείνοι να είναι αρωγοί/υποστηρικτικοί            

κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Παράλληλα την ίδια ώρα τα παιδιά βρίσκονταν σε             

άλλη αίθουσα και ασχολούνταν με δραστηριότητες προετοιμασίας, όπως να         

κατασκευάσουν το ρομπότ τους. 

 

Στην 1η συνάντηση:  

Υπήρχαν δύο δραστηριότητες. 

1η Δραστηριότητα  «Έλα να σου πω τι έφτιαξα» 

   Μοιράστηκαν τα ίδια τουβλάκια Lego σε κάθε γονέα και παιδί. Το κάθε παιδί             

κάθεται απέναντι από τον γονέα του όπου υπάρχει ένα διαχωριστικό ώστε να μην υπάρχει              

οπτική επαφή μεταξύ τους. Το ένα μέλος φτιάχνει μια κατασκευή και την περιγράφει στο              

άλλο, το δεύτερο μέλος προσπαθεί να την κατασκευάσει με τις προφορικές οδηγίες. Έπειτα             

γίνεται η αποκάλυψη και η σύγκριση των δύο κατασκευών , να σημειωθεί ότι ήταν σχεδόν               

ίδιες. Εικόνα 5&6.Αντίστοιχα τα γίνεται αλλαγή ώστε να κατασκευάσει το δεύτερο μέλος            

και να περιγράψει και να χτίσει με οδηγίες το πρώτο μέλος. 

 

 

Εικόνα 5.                                          Εικόνα 6. 

 

2η Δραστηριότητα. 
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Τα παιδιά διάλεγαν τυχαία ένα γεωμετρικό σχήμα σε χαρτί που υπήρχε. Το            

ρομποτικό όχημα που είχε κατασκευαστεί με τα Mindstorms NXT 2.0 Lego Education είχε             

στην μνήμη του ένα πρόγραμμα που διέγραφε/σχημάτιζε ένα γεωμετρικό σχήμα στο           

πάτωμα. Η κάθε ομάδα γονέα-παιδιού έπρεπε να μπορεί να το θέσει σε λειτουργία ώστε να               

κινηθεί και να σχηματίσει το γεωμετρικό σχήμα που ήτανε αποθηκευμένο. Επίσης να            

συγκρίνει εάν το σχήμα του χαρτιού ήταν ίδιο με αυτό που σχηματιζόταν από το ρομπότ. 

 

Στην 2η συνάντηση 

   Στην 2η συνάντηση οι ομάδες γονέων – παιδιών ήρθαν σε επαφή με το ρομπότ              

BeeBot . Πραγματοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες με σκοπό την κατανόηση και την           

ανάπτυξη του προφορικού λόγου, την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ των γονιών            

και των παιδιών μέσα από την τεχνολογία.  

     Στην αρχή δόθηκε στις ομάδες λίγος χρόνος ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους            

την λειτουργία του ρομπότ και να πειραματιστούν. Έπειτα ακολουθεί μια παρουσίαση το            

ρομπότ σε όλες τις ομάδες ώστε να κατανοήσουν τα πλήκτρα, τις κινήσεις του ρομπότ              

καθώς έρχονται σε επαφή με τον απτό και σειριακό προγραμματισμό.  

Στην πρώτη δραστηριότητα χρησιμοποιείται ένας χάρτης (Εικόνα 7),(μουσαμάς με 

τυπωμένα σχέδια) πάνω στον οποίο οι ομάδες πρέπει να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη 

διαδρομή προγραμματίζοντας το BeeBot. Επίσης για την υποστήριξη των ομάδων δόθηκαν 

κάρτες με τα βελάκια-εντολές, ώστε να δημιουργήσουν και να καταγράψουν το πρόγραμμα 
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της διαδρομής . Στη συνέχεια ζητήθηκε από την κάθε ομάδα να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει δικές της διαδρομές .  

Εικόνα 7. 

 

   Στη δεύτερη δραστηριότητα οι ομάδες συνεργάζονται ανά δύο. Είχαν από ένα           

τετραγωνισμένο ταμπλό, ένα BeeBot και εικόνες. Τα παιδιά χρωματίζουν από ένα           

jacket-στολή και το εφαρμόζουν στo ρομπότ, το οποίο πρέπει να περάσει από            

συγκεκριμένους σταθμούς-σημεία που έχουν τοποθετήσει οι ομάδες τις εικόνες τους.          

Συγχρόνως με τον προγραμματισμό της μέλισσας η κάθε ομάδα θα πρέπει να συνθέσει και              

μια ιστορία, την οποία θα αφηγηθεί στο τέλος ενώ θα κινείται το ρομπότ. Εικόνα 8. 

 

Εικόνα 8. 
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Στην 3η συνάντηση  

        Σκοπός της τρίτης συνάντησης είναι η επικοινωνία μεταξύ γονέα - παιδιού, η            

χρήση εξειδικευμένου λεξιλογίου, η εξοικείωση με το κιτ ρομποτικής Lego WeDo           

Education, η χρήση και η λειτουργία του κινητήρα και του αισθητήρα απόστασης.  

        Στην πρώτη δραστηριότητα στο πρώτο μέρος ενώ οι γονείς ενημερώνονται για           

τη δραστηριότητα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα δομικά στοιχεία του Lego WeDo              

Education. Στη συνέχεια κατασκευάζουν τον ποδοσφαιριστή ακολουθώντας τις οδηγίες         

από τους υπολογιστές. Να σημειωθεί πως τους τερματοφύλακες τους κατασκευάζουν η           

κάθε ομάδα γονέα – παιδιού.  

         Στην δεύτερη δραστηριότητα οι ομάδες κατασκευάζουν τον ποδοσφαιριστή,        

παρατηρούν την κίνηση στα πόδια, ανακαλύπτουν την ανάγκη για μηχανοκίνηση. Και           

ενσωματώνουν τον κινητήρα και προσπαθούν να προγραμματίσουν στο περιβάλλον Lego          

WeDo. Τους δίνεται το πρόγραμμα και οι οδηγίες με τις εντολές. Στόχος είναι να              

καταφέρουν όλες οι ομάδες να κάνουν σουτ με μια μικρή μπίλια. Στη συνέχεια οι ομάδες               

παίζουν ένα παιχνίδι και προσπαθούν να βάλουν πέντε γκολ σε μια μικρή αυτοσχέδια             

εστία, στο τέρμα που έχουν κατασκευάσει με lego τουβλάκια από την φαντασία τους.             

Επίσης έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία του αισθητήρα απόστασης και τον            

προγραμματισμό του αντίστοιχα για να κινείται ο ποδοσφαιριστής. Εικόνα 9. 

Στη συνέχεια κατασκευάζουν τον τερματοφύλακα, για τον προγραμματισμό του         

οποίου ακολουθείται η ίδια διαδικασία με παραπάνω. Μέσα από τον προγραμματισμό           

δοκιμάζουν την εντολή «ζάρι» που είναι η τυχαιότητα στον χρόνο και στην δομή             

επανάληψης. Εικόνα 10. 

Στο τέλος της συνάντησης γίνεται ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Εκεί σε ένα γήπεδο            

τοποθετούνται οι δύο τερματοφύλακες και οι δύο ποδοσφαιριστές καθώς ξεκινάει το           

παιχνίδι. Κάθε ομάδα χειρίζεται έναν παίχτη και μπορεί να αλλάξει τον προγραμματισμό            

του προκειμένου να βάλει ή δεχτεί γκολ αντίστοιχα.  Εικόνα 11. 
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                        Εικόνα 9.                                                         Εικόνα 10. 
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Εικόνα 11. 

Στην 4η συνάντηση 

Σκοπός της τέταρτης συνάντησης είναι η επικοινωνία και η συνεργασία των μελών            

των ομάδων.Επίσης η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και η εξοικείωση με το ρομποτικό             

κιτ Lego WeDo Education σε συνδυασμό με το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμματισμού           

Scratch 2.0.  

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης τα παιδιά κατασκευάζουν τους κηπουρούς και το            

ποτιστήρι χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο Lego WeDo Education και στη          

συνέχεια εξοικειώνονται με το Scratch 2.0. Παράλληλα την ίδια ώρα οι γονείς            

ενημερώνονται για το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch 2.0. Ενημερώνονται την          

αλλαγή παραμέτρων/τιμών, το σκηνικό, την εισαγωγή χαρακτήρων. Έπειτα γονείς- παιδιά          

συνεργάζονται μέσα από το παιχνίδι, συγχρόνως εξερευνούν τις παραμέτρους και          

αλλάζουν φιγούρες. Εικόνα 12 & 13. 

Το σενάριο του Scratch 2.0 περιλαμβάνει σύννεφα από τα οποία πέφτουν σταγόνες            

βροχής, ένα λουλούδι που υπάρχει στη γη, οι σταγόνες της βροχής, τις οποίες προσπαθούν              

να αγγίξουν τα παιδιά μέσω της κάμερας, εικονική πραγματικότητα. Επίσης ένα ποτιστήρι,            
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που βρίσκεται λίγο πάνω από το λουλούδι τους και μέσα σε αυτό συγκεντρώνονται οι              

σταγόνες που άγγιξαν τα παιδιά και έτσι ανεβαίνει η στάθμη του νερού. Κάθε φορά που               

μαζεύονται δέκα σταγόνες νερού στο ποτιστήρι, ακούγεται ένας ήχος, που τους δίνει το             

έναυσμα για να γείρουν το ρεαλιστικό ποτιστήρι, το οποίο την ίδια στιγμή προκαλεί κλίση              

στο εικονικό και έτσι ποτίζεται και μεγαλώνει το λουλούδι. Όταν φτάσει σε ένα             

συγκεκριμένο ύψος νικάει η ομάδα και γυρίζουν οι κηπουροί. 

Στο τέλος της συνάντησης πραγματοποιείται διαγωνισμός μεταξύ των ομάδων.         

Πρώτα συμμετέχουν τα παιδιά και μετά οι γονείς. Γίνεται προβολή του παιχνιδιού στον             

βιντεοπροβολέα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πέφτουν σταγόνες διαφορετικού         

χρώματος, κάθε ομάδα διαλέγει το χρώμα της και προσπαθεί να μαζέψει τις δικές της              

σταγόνες για να μεγαλώσει το φυτό της. Εικόνα 14. Στη συνέχεια ξαναπαίζουν το ίδιο              

παιχνίδι και τα παιδιά και οι γονείς με τη μόνη διαφορά πως ο παίχτης που συμμετέχει έχει                 

κλειστά τα μάτια και προσπαθεί να μαζέψει τις σταγόνες ακολουθώντας τις οδηγίες του             

συμπαίχτη. Νικήτρια είναι όποια ομάδα συγκεντρώσει πρώτη τις απαιτούμενες σταγόνες          

για να μεγαλώσει το λουλούδι της.  Εικόνα 15. 

 

                        Εικόνα 12.                                   Εικόνα 13. 
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Εικόνα 14.                                   Εικόνα 15. 

 

Στην 5η  συνάντηση 

 Σκοπός της πέμπτης συνάντησης είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την έννοια           

της σπείρας και του σπειρογράφου. Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιώντας το σώμα τους κι             

έπειτα και μέσα από την τεχνολογία. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από τη συνεργασία             

των μελών της κάθε ομάδας. 

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης οι γονείς ενημερώνονται για την κατασκευή του            

σπειρογράφου με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WeDo 2.0 Education, ενώ           

συγχρόνως τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την έννοια της σπείρας μέσα από βιωματικές              

δραστηριότητες. Σε μια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας ως άξονα συμμετρίας το σώμα          

τους και κρατώντας μαρκαδόρους στα χέρια σχεδιάζουν χρωματιστές σπείρες πάνω σε           

λευκά χαρτόνια, τα οποία τοποθετούνται στο πάτωμα. Εικόνα 16.Έπειτα τα παιδιά έπαιξαν            

κι πειραματίστηκαν στη δημιουργία σπειρών αξιοποιώντας έναν εικονικό σπειρογράφο ένα          

online πρόγραμμα . Εικόνα 17. 

Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας οι ομάδες κατασκευάζουν τον σπειρογράφο          

με Lego WeDo 2.0. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, εφαρμόζουν έναν μαρκαδόρο            

στον σπειρογράφο τους και δίνουν εντολή για κίνηση. Με τον αντίστοιχο προγραμματισμό            
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παρατηρούν πόσο αργά ή γρήγορα κινείται ο κινητήρας και ο μαρκαδόρος. Εικόνα 18 &              

19. 

 

              Εικόνα 16.                                       Εικόνα 17. 

 

            Εικόνα 18.                                              Εικόνα 19. 
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Στην 6η συνάντηση 

    Σκοπός της τελευταίας συνάντησης είναι να ξαναχρησιμοποιήσουν και να         

ξαναθυμηθούν οι ομάδες τα κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα οποία ήρθαν σε επαφή             

μέσα από το πρόγραμμα “Γονείς και παιδιά: Παρέα με τα ρομπότ”. Παίζοντας ένα παιχνίδι              

κρυμμένου θησαυρού, έτσι ώστε να υπάρχει μια κλιμάκωση όσον αφορά το επίπεδο            

δυσκολίας. 

   Στο πρώτο μέρος της συνάντησης οι γονείς ενημερώθηκαν για την κατασκευή και            

τον προγραμματισμό του αυτοκινήτου στο περιβάλλον Lego Educational WeDo 2.0. Την           

ίδια ώρα τα παιδιά ασχολούνταν με την κατασκευή του οχήματος χρησιμοποιώντας τα            

εξαρτήματα του Lego Educational WeDo 2.0. Εικόνα 20 & 21. 

   Ακολουθεί το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Οι ομάδες προγραμματίζουν το          

όχημα που κατασκεύασαν, έτσι ώστε να συλλέξουν τις κάρτες-εντολές για τις κινήσεις της             

μέλισσας. Η ενέργεια επαναλαμβάνεται έξι φορές και έτσι οι ομάδες συγκεντρώνουν τις έξι             

εντολές με τις οποίες θα προγραμματίσουν τη μέλισσα.  Εικόνα 22 & 23. 

   Το τελευταίο σετ με τουβλάκια που θα πάρουν οι ομάδες περιέχει ένα χαρτάκι με              

οδηγίες, που τους οδηγεί στον ΝΑΟ. Αυτός θα τους συγχαρεί για τη μέχρι τώρα              

προσπάθειά τους και θα τους καθοδηγήσει για την τελευταία δραστηριότητα. Εικόνα           

24,25,26. 
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                                Εικόνα 20.                                           Εικόνα 21. 

 

                                      Εικόνα 22.                             Εικόνα 23. 

 

                                                          Εικόνα 24. 
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Εικόνα 25.                                                   Εικόνα 26. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

4.1 Αναλυτικές παρατηρήσεις 
 

Ά κύκλος προγράμματος  

1η συνάντηση 

    Κατά τη διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας «Έλα να σου πω τι έφτιαξα»            

εφόσον δόθηκαν τα δομικά στοιχεία – τουβλάκια στις ομάδες και οι οδηγίες της             

δραστηριότητας είχαν κάποιο χρονικό διάστημα για να ετοιμάσουν την κατασκευή και να            

οργανώσουν την περιγραφή τους.  

   Η ομάδα ΓΠ1 φαίνεται ότι είχε κατανοήσει τις οδηγίες που της δόθηκαν και             

βρισκόταν σε θέση να τις εφαρμόσουν. Το παιδί στην αρχή αντιμετώπιζε αρκετές            

δυσκολίες όπως στο να κωδικοποιήσει τα τουβλάκια. Στη συνέχεια με την ενθάρρυνση του             

γονέα του καταφέρνουν να προσπεράσουν τα εμπόδια. Π: “Και πώς θα ονομάσω τώρα τα              

τουβλάκια;”, Γ: “Να διαλέξουμε κάτι ξεχωριστό που έχει το καθένα και να τα ονομάσουμε              

έτσι;”, Π: “Ναι, αλλά τι;”, Γ: “Τι έχουν διαφορετικό μεταξύ τους;”, M: “Αααα.... το              

βρήκα! Τα χρώματα! Θα τα ξεχωρίζουμε από τα χρώματα.”. Έπειτα πετυχαίνουν να            

«ονομάσουν» τα δομικά στοιχεία -τουβλάκια και να προχωρήσουν στην κατασκευή χωρίς           

οπτική επαφή. Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας το παιδί παρατηρείται ότι έχει            

ανάγκη από ενθάρρυνση και ενίσχυση από τον γονιό του προκειμένου να υλοποιήσει τη             

δραστηριότητα.  

  Επιπροσθέτως καταφέρνουν να αναπτύξουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και        

συνεργασίας καθώς καταφέρνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την δραστηριότητα στον          
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χρόνο που τους δόθηκε . Σχετικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία φαίνεται πως τα               

δυο μέλη της ομάδας επικοινωνούν και συνεργάζονται με χαρακτηρισμό καλά.. 

 

 Στην δεύτερη δραστηριότητα η ομάδα ΓΠ1 προχωράει στην κατασκευή ενός          

ρομπότ με τα Mindstorms NXT 2.0 Lego Education. Ο γονέας προχωράει τις οδηγίες             

κατασκευής το παιδί χτίζει το ρομπότ. Υπάρχει η συμμετοχή του γονέα καθώς και η              

ενθάρρυνση για να ολοκληρώσει την κατασκευή. Επίσης το επαναφέρει στην περίπτωση           

που διασπάται η προσοχή του. 

Γ : “ Ποιο τουβλάκι θα διαλέξεις ;” , Π : “ To άσπρο, το μεγάλο. ”,  

Γ : “ Ωραία, αλλά με πόσες τρύπες ;”, Π : “ Με οχτώ!. ”, 

Γ : “ Μπράβο! Συνέχισε !  

Σχετικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία φαίνεται πως τα δυο μέλη της             

ομάδας επικοινωνούν και συνεργάζονται με χαρακτηρισμό καλή. 

Η ομάδα  ΓΠ2 στην πρώτη δραστηριότητα παρατηρήθηκε ότι προσπαθούσε να          

συνεργαστεί αφού διάλεξαν μαζί την κατασκευή που θα περιέγραφαν στην άλλη ομάδα. Ο             

γονέας κάποιες φορές ήταν πιο παρεμβατικός , διότι έλεγε στο παιδί τα λόγια της              

περιγραφής.  Γ : “Πες το πράσινο τουβλάκι μπαίνει πάνω στο γκρι;”.  

Στην δεύτερη δραστηριότητα το παιδί κατασκεύασε το ρομπότ, ο γονέας είχε μια            

ευχέρεια στην χρήση της τεχνολογίας και ενθάρρυνε το παιδί. Γ : “Ποιο κουμπί θα              

πατήσεις για να ξεκινήσει το ρομπότ; ” Π : “Το τετράγωνο στην μέση;” , Γ : “Μπράβο! Για                  

να δούμε τι σχήμα θα κάνει.. ”. 

Η συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε ως πολύ καλή .Επίσης υπήρχε ένα ευχάριστο           

κλίμα με χιούμορ από τον γονέα. Το παιδί συμμετείχε με ενθουσιασμό. 
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Η ομάδα ΓΠ3 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας το φαίνεται να            

κατανοεί πλήρως τις οδηγίες και είναι σε θέση να τις εφαρμόσει. Να αναφερθεί ότι στην               

αρχή δυσκολεύεται να κωδικοποιήσει τα τουβλάκια, αλλά με την ενθάρρυνση του γονιού            

του καταφέρνουν να επικοινωνήσουνε και να προχωρήσουνε στην κατασκευή χωρίς να           

βλέπονται Π:“Δεν ξέρω πώς να τα πούμε.”, Γ:“ Να τα πούμε με βάση το χρώμα τους; Τι                 

λες;”. Παρατηρήθηκε ότι το παιδί είχε την ανάγκη από ενθάρρυνση κι ενίσχυση από τον              

γονιό του. Η επικοινωνία και η συνεργασία είναι αρκετά καλή, γι’ αυτό και διαφαίνεται              

πως αναπτύσσεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ομάδα. Να αναφερθεί ότι ο            

γονέας κατασκεύαζε μαζί με το παιδί. Παρατηρήθηκε ότι το παιδί ήταν αρκετά            

συγκεντρωμένο στον στόχο του, αλλά κάποιες φορές όσο αποσπάται η προσοχή του και το              

ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα δεν είναι συνεχές. Ο γονέας επενέβαινε και           

προσπαθούσε με ηρεμία, προτροπή και χιούμορ να του τραβήξει το ενδιαφέρον.  

Στην δεύτερη δραστηριότητα ο γονέας προσπαθούσε να θέτει ένα χρονικό όριο στο            

παιδί. Το παιδί συχνά συνομιλούσε με τα υπόλοιπα παιδιά του προγράμματος. Γ:“ Πάμε!             

Βάλε το τουβλάκι να πάμε παρακάτω;”, Π:“Εντάξει.”. 

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους χαρακτηρίστηκε ως πολύ καλή, υπήρχε           

συντονισμός της ομάδας από την πλευρά του γονέα. 

Η ομάδα  ΓΠ4 στην πρώτη δραστηριότητα παρατηρήθηκε ότι προσπαθούσε να          

συνεργαστεί, και να είναι μέσα στον χρόνο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. Ο γονέας            

ήτανε λίγο αγχωμένος, το παιδί συχνά επιζητούσε λεκτικά και οπτικώς την επιβεβαίωση            

του γονέα . Π:“Να βάλω το κόκκινο τουβλάκι τέρμα πάνω; ”, Γ:“ Ναι! ”, Π:“Είναι καλά                

τώρα; ” 

Π:“Από πού να ξεκινήσω την περιγραφή; ” , Γ:“ Από κάτω καλύτερα. ” 

Στην δεύτερη δραστηριότητα ο γονέας έδινε οδηγίες κατασκευής στο παιδί. Το           

παιδί τα κατάφερνε αρκετά καλά.  

Γ:“ Πάμε! Δες που μπαίνει..”, Π:“Εντάξει.”.  
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     Η συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε ως καλή. Επίσης η επικοινωνία τους ήτανε           

αρκετά καλή καθώς υπήρχε θετική στάση στην χρήση της τεχνολογίας και από τους δύο. 

 

2η συνάντηση 

 

Η ομάδα ΓΠ1 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας προσπαθούσε να           

συνεργαστεί, να ακολουθήσει τις οδηγίες του προγράμματος. Ο γονέας έδινε οδηγίες στο            

παιδί για το πώς θα προγραμματίσει το ρομπότ, κάποιες φορές ήτανε παρεμβατικός . Το              

παιδί προσπαθούσε να καταφέρει να κίνηση του BeeBot. : Γ “Βάλε το ρομπότ να φτάσει               

στην γέφυρα ξεκινώντας από εδώ; ”, Π:“ Ναι ”, Γ:“ Όχι από εκεί! ”, Π:“ Είσαι σίγουρος;”.                 

Έπειτα ο γονέας πάτησε τα πλήκτρα του ρομπότ δεν άφησε το παιδί να πειραματιστεί και               

να προσπαθήσει θέλοντας να του δείξει. Γ:“ Πόσα βήματα ; ”, Π : “ 2 ”, Γ:“ Που στρίβεις;                  

”,  Π:“Δεξιά”, Γ:“ Πόσα τετράγωνα θα πάς; ” , Π : “ 2 ” , Γ:“ όχι ένα ”.  Επίσης                    

προσπαθούσε με συνεχόμενες ερωτήσεις να βοηθήσει το παιδί στον προγραμματισμό της           

διαδρομής :  

Γ : “πόσα βήματα ;” , Π: “ 2 ”  

Γ : “και ένα ;”    Π: “ 3 ”  

Γ : “οκ, μετά ; ” ,  Π: “ ευθεία ” 

Γ : “μετά ; ” ,   Π: “ αριστερά” , Γ : “Μπράβο ” 

 

Στην δεύτερη δραστηριότητα ο γονιός δεν συμμετείχε στην ζωγραφιά του jacket           

ούτε στην επιλογή του ήρωα. Συνεργάστηκε στην δημιουργία της ιστορίας όπου υπήρχε            

μια σύγκρουση- διαφωνία ως προς το σημείο ονομασίας που θα περνούσε η μέλισσα. 

Γ : “φίλες” ,   Π: “μέλισσες” .  

72 
 



Έπειτα υπήρχε συνεργασία ως τον προγραμματισμό των βημάτων που θα έκανε η            

μέλισσα για να περάσει από όλα τα σημεία της ιστορίας. Ο γονέας στην 2η δραστηριότητα               

είχε πιο χαλαρή διάθεση. Το παιδί είχε εξοικειωθεί με το ρομπότ και τα βήματα και               

διακρίθηκε καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία .  

Η συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε ως καλή. Επίσης η επικοινωνία τους ήτανε           

αρκετά καλή καθώς υπήρχε θετική στάση στην χρήση της τεχνολογίας και από τους δύο.              

Υπήρχε ομαδικότητα μεταξύ τους και μια θετική διάθεση , το παιδί είχε χιούμορ με              

διάθεση για παιχνίδι. 

Η ομάδα ΓΠ2 στην πρώτη δραστηριότητα δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το ρομπότ            

BeeΒot. Το παιδί παρακολουθεί όσα του εξηγεί ο γονιός του για τον τρόπο λειτουργίας              

του. Φαίνεται να κατανοεί τις οδηγίες και να τις εφαρμόζει χρησιμοποιώντας τις            

οδηγίες-εντολές που μοιράστηκαν. Όσον αφορά την επικοινωνία και τη συνεργασία το           

ζευγάρι μοιάζει να λειτουργεί ικανοποιητικά, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τη           

στάση σώματος τόσο του γονιού όσο και του παιδιού - είναι κοντά ο ένας στον άλλο,                

συμμετέχουν ενεργά στη δραστηριότητα, υπάρχει ενθάρρυνση . Γ: “Ποια διαδρομή λες να            

ακολουθήσουμε τώρα;”, Μ: “Θες να ξεκινήσουμε από εδώ και να φτάσουμε στον            

θησαυρό;”. Η ομάδα φαίνεται να δίνει έμφαση στην ψυχαγωγία καθώς αστειεύονται           

μεταξύ τους, χαμογελούν και επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα.  

 Στην δεύτερη δραστηριότητα το παιδί εξασκεί τη φαντασία του τόσο στη           

ζωγραφική όσο και στη σύνθεση της ιστορίας, στην οποία συμμετέχει ενεργά με δικές του              

ιδέες. Κατά την υλοποίηση όμως της δεύτερης δραστηριότητας παρατηρείται δυσκολία          

στην εκτέλεση της διαδρομής και του προγραμματισμού της μέλισσας από την πλευρά του             

παιδιού. Στο σημείο αυτό επεμβαίνει ο γονιός και βοηθά το παιδί δίνοντάς του την ιδέα να                

σπάσει τη μεγάλη διαδρομή σε μικρότερες και να χρησιμοποιήσει τις οδηγίες- καρτέλες για             

να μπορέσει να προγραμματίσει σχετικά πιο εύκολα. Μ: “Είναι μεγάλη αυτή η διαδρομή!             

Με μπερδεύει!”, Γ: “Τι θα έλεγες να την κάνουμε να φαίνεται μικρότερη;” . Στο σημείο               

αυτό ο γονέας χρησιμοποιεί την «γνωστική σκαλωσιά» από την ενημέρωση των γονέων            

που προηγείται στην αρχή της κάθε συνάντησης. 
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Η συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε ως πολύ καλή. Επίσης η επικοινωνία τους           

ήτανε αρκετά καλή καθώς υπήρχε θετική στάση στην χρήση της τεχνολογίας και από τους              

δύο. 

Η ομάδα ΓΠ3 στην πρώτη δραστηριότητα συνεργάζεται αρκετά καλά με          

χαρακτηρισμό τέσσερα . Ο γονέας έχει κατανοήσει την «σκαλωσιά» και προσπαθεί να την             

εφαρμόσει στην δραστηριότητα του προγραμματισμού του BeeBot.  

Γ : “Σκέψου που θα πάει ; ” , “ Τι ακόμη χρειάζεται..; ” , “ Τι θέλουμε να κάνουμε                    

είπαμε; ”, “ Μετά τι θα κάνουμε;”, “ Πόσες φορές θα στρίψεις;” 

Στην δεύτερη δραστηριότητα ο γονέας έχει θετική στάση στην συνεργασία , το            

παιδί έχει εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό του ρομπότ. Μεταξύ γονέα και παιδιού            

υπάρχει ομαδικότητα, συνεργασία, και το ευχάριστο κλίμα της ψυχαγωγίας. Ο γονέας για            

να βοηθήσει το παιδί προσπάθησε να διασπάσει την ενιαία διαδρομή του           

ρομπότ/προγραμματισμό σε τμήματα για να είναι πιο εύκολο στο παιδί και να κατανοήσει             

τις εντολές. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί μια «μαθησιακή σκαλωσιά» . 

Γ : “Δείξε μου τι διαδρομή πρέπει να κάνει ; ” , “Εγώ σκέφτηκα αυτό…(προτείνει)               

”, 

Π : “Να πάει μπροστά δύο , μετά δεξιά και μπροστά ένα. ” 

Γ : “Πάμε να βάλουμε τα βελάκια.(το παιδί λέει και ο γονέας τα τοποθετεί, το               

αφήνει να κάνει λάθη και τα συζητάνε στο τέλος για να τα διορθώσουν) ” 

Ο γονέας είναι υποστηρικτικός και το παιδί ενθαρρύνεται και προσπαθεί παραπάνω           

λόγω της στάσης του γονέα. Ο χαρακτηρισμός της συνεργασίας και της επικοινωνίας τους             

ήταν αρκετά καλή. 

Η ομάδα ΓΠ4  στην πρώτη δραστηριότητα ξεκίνησε να προγραμματίζει την          

μέλισσα με ευχέρεια . Ο γονέας ήταν υποστηρικτικός , έθετε ερωτήσεις στο παιδί για να δει                

εάν κατανόησε τις εντολές/ βήματα. Από την μεριά του παιδιού φαίνεται ότι του άρεσε η               
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συνεργασία με τον γονέα και ο προγραμματισμός του ρομπότ, υπήρχε όμως η ανάγκη για              

οπτική και λεκτική επιβεβαίωση από την μεριά του γονέα. Το παιδί ήταν διστακτικό αλλά              

κατάφερνε και διεκπεραίωνε τις δραστηριότητες. Η μεταξύ τους συνεργασία είχε          

χαρακτηρισμό καλή - τρία.  

Γ : “Δείξε μου τι διαδρομή πρέπει να κάνει για να πάει στο θησαυρό; ” 

Π : “Τρία ευθεία – μπροστά , μετά στρίβεις αριστερά, μετά δύο μπροστά ;(ρωτάει              

τον γονέα για επιβεβαίωση) ” 

Γ : “Ωραία, για να δούμε αν θα φθάσει, πάτησε το  go . ” 

Στην δεύτερη δραστηριότητα ,το εικαστικό μέρος ο γονέας το άφησε στο παιδί, ενώ             

συμμετείχε στην σύνθεση της ιστορίας και στο προγραμματισμό. Η ομάδα στην           

συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε περισσότερη άνεση και καλύτερη διάθεση και         

περισσότερο χαρούμενοι. 

 Ο γονέας ήταν υποστηρικτικός , έθετε ερωτήσεις στο παιδί για να δει εάν             

κατανόησε τις εντολές/ βήματα. Από την μεριά του παιδιού φαίνεται ότι του άρεσε η              

συνεργασία με τον γονέα και ο προγραμματισμός του ρομπότ, υπήρχε όμως η ανάγκη για              

οπτική και λεκτική επιβεβαίωση από την μεριά του γονέα. Το παιδί ήταν διστακτικό αλλά              

κατάφερνε και διεκπεραίωνε τις δραστηριότητες. Η μεταξύ τους συνεργασία και          

επικοινωνία ήτανε καλή. 

3 συνάντηση   

Στην τρίτη συνάντηση η ομάδα ΓΠ1 δείχνει να κατανοεί και να εφαρμόζει τις             

οδηγίες. Το παιδί καταφέρνει να κατασκευάσει τον παίχτη και τον τερματοφύλακα με το             

κιτ ρομποτικής Lego WeDo Εducation παρόλο που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Ο           

γονέας προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του. Π: “Αυτό το τουβλάκι δεν μπαίνει εδώ!”, Γ:               

“Για να το ξαναδούμε. Μήπως να γυρίσουμε πίσω στις οδηγίες να το ελέγξουμε;”. Το παιδί               

αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στον προγραμματισμό και συχνά ζητά βοήθεια από τον           

γονιό του “Ποια εντολή πρέπει να βάλω για να κινείται ο ποδοσφαιριστής;”. Ο γονέας στο               

σημείο αυτό παρεμβαίνει βοηθώντας το, τον κατευθύνει με ερωτήσεις ώστε να καταφέρει            
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να προγραμματίσει, να αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του και να καταφέρει να           

αυτενεργήσει. Να αναφερθεί ότι το παιδί αναπτύσσει όλο και περισσότερο την           

πρωτοβουλία, την αυτονομία και την κριτική του σκέψη, αφού παίρνει αποφάσεις μόνος            

του, προσπαθεί να διορθώσει τυχόν λάθη είτε μόνος του είτε ζητώντας βοήθεια όταν             

δυσκολεύεται. Μ:“Θα αλλάξω τον χρόνο. Θέλω να κινείται πιο γρήγορα! Νομίζω έτσι θα             

γίνει.”. Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται να             

επιτυγχάνεται αρκετά καλά. Επίσης ο γονέας εξηγεί στο παιδί τον αισθητήρα απόστασης            

και πώς ο κινητήρας μεταδίδει την κίνηση. Επίσης κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις            

δραστηριότητες και να αλληλεπιδράσουν και με τις υπόλοιπες ομάδες.  

 

Στην τρίτη συνάντηση η ομάδα ΓΠ2 φαίνεται να κατανοεί και να εφαρμόζει τις             

οδηγίες. Τόσο τις προφορικές όσο και αυτές που δόθηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.            

Καταφέρνει να κατασκευάσει τον παίχτη και τον τερματοφύλακα με το κιτ ρομποτικής            

Lego WeDo Education. To παιδί αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στη συναρμολόγηση,          

συζητά με τον γονιό του και προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του. Π: “Έχω κάνει λάθος                

εδώ;”, Γ: “Έλα να κοιτάξουμε τις οδηγίες που πέρασαν για να καταλάβουμε.”. Το παιδί              

δυσκολεύεται να προγραμματίσει τον ποδοσφαιριστή και ζητά βοήθεια από τον γονιό του            

“Τι πρέπει να βάλω; Ποια εντολή να βάλω;”. Ο γονέας στο σημείο αυτό παρεμβαίνει              

βοηθώντας το παιδί , τον κατευθύνει με ερωτήσεις ώστε να καταφέρει να προγραμματίσει.             

Σε αρκετά σημεία φαίνεται το παιδί ότι όλο και περισσότερο αναπτύσσει την πρωτοβουλία             

και την κριτική του σκέψη καθώς πειραματίζεται. Η επικοινωνία και η συνεργασία            

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται να επιτυγχάνεται αρκετά καλά. Να αναφερθεί ότι             

το ζευγάρι αλληλεπιδρά όλο και περισσότερο. Το παιδί ανυπομονούσε να παίξει την            

τελευταία δραστηριότητα καθώς έδειχνε πολύ χαρούμενο. 

Στην τρίτη συνάντηση η ομάδα ΓΠ3 φαίνεται να κατανοεί και να εφαρμόζει τις             

οδηγίες που του δίνονται τόσο προφορικά όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παιδί             

καταφέρνει να κατασκευάσει με ευκολία τον παίχτη και τον τερματοφύλακα με το            

ρομποτικό κιτ Lego WeDo Education. Στον προγραμματισμό ζητάει βοήθεια από τον γονιό            

του. Π: “Τι πρέπει να κάνω; Τι να πατήσω για να κλοτσάει ο ποδοσφαιριστής;”. Ο γονιός                
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στο σημείο αυτό παρεμβαίνει βοηθώντας τον, τον κατευθύνει με ερωτήσεις ώστε να            

καταφέρει να προγραμματίσει. Γ : “Ποια εντολή θα βάλεις πρώτη; Τι κάνει αυτή εδώ”. Το               

παιδί σταδιακά αναπτύσσει όλο και περισσότερο την πρωτοβουλία, και την κριτική του            

σκέψη “Τώρα θα τον βάλω τον τερματοφύλακα να πηγαίνει πιο γρήγορα! Θα αλλάξω τον              

χρόνο.”. Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται να             

επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, και ήτανε αρκετά καλή . Να αναφερθεί ότι ο γονιός              

παρατηρεί στην αρχή και σταδιακά συμμετέχει όλο και περισσότερο. Το παιδί νιώθει ότι             

μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα με την βοήθεια του γονέα. 

Στην τρίτη συνάντηση η ομάδα ΓΠ4 φαίνεται να κατανοεί και να εφαρμόζει τις             

οδηγίες που του δίνονται τόσο προφορικά όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. To παιδί             

καταφέρνει να κατασκευάσει με ευκολία τον παίχτη και τον τερματοφύλακα με το            

ρομποτικό κιτ Lego WeDo. Το παιδί προγραμματίζει τον ποδοσφαιριστή ζητώντας          

βοήθεια από τον γονιό του  Π: “Τι κάνω εδώ; Ποια εντολή να βάλω;”, “Να το βάλω να                 

κλοτσήσει σε 2 δευτερόλεπτα;”. Ο γονέας υποδεικνύει απευθείας τη σωστή απάντηση,           

πράγμα που δε βοηθά ιδιαίτερα τον παιδί να αναπτύξει την κριτική του σκέψη διότι δεν               

πειραματίζεται. Δεν διαφαίνεται όμως να αναπτύσσεται η πρωτοβουλία, η αυτονομία και η            

κριτική του σκέψη καθώς διστάζει να ενεργήσει μόνος του. Επίσης ζητά συνεχώς            

επιβεβαίωση από τον γονιό του. Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της              

ομάδας δε φαίνεται να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, ήτανε μέτρια. Ο γονιός είναι             

αμέτοχος, αρκετά παρατηρητικός ενώ δε μιλάει και δεν συμμετέχει παρά μόνο όταν θέλει             

να υποδείξει κάτι .  

4 συνάντηση   

Η ομάδα ΓΠ1 στην τέταρτη συνάντηση φαίνεται να κατανοεί και να ακολουθεί τις             

οδηγίες που αφορούν την κατασκευή των κηπουρών και του ποτιστηριού με τα τουβλάκια             

Lego WeDo .Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας παρατηρείται η ύπαρξη επικοινωνίας            

και συνεργασίας ανάμεσα στην ομάδα. Να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε η χρήση           

πληθυντικού αριθμού, από τη στάση σώματος-κάθονται κοντά ο ένας στον άλλο, είναι            

ήρεμοι Π: “Πού μπαίνει αυτό το τουβλάκι; Δεν καταλαβαίνω!”, Γ:“Για να δούμε ξανά την              

οδηγία, για να καταλάβουμε.”. Γ: “Για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εδώ;”, “Έλα να               

77 
 



δοκιμάσουμε ”. Το παιδί δείχνει αναπτύσσει την κριτική του σκέψη για να μπορεί να              

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων (ολοκληρώνει την κατασκευή, έρχεται         

σε επαφή με το Scratch και εξοικειώνεται με αυτό, αλλάζει παραμέτρους). Ο γονέας             

ενισχύει και επιβραβεύει υποστηρίζει το παιδί. Γ: “Μπράβο!”, “Τα πας πολύ καλά!”. Ο             

γονέας δείχνει ενδιαφέρον ως προς τις νέες τεχνολογίες. Με το προγραμματιστικό           

περιβάλλον του Scratch, ο γονιός του εξηγεί τι κάνει κάθε block, πειραματίζονται συνεχώς,             

αλλάζουν τις παραμέτρους Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας             

φαίνεται να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό ήταν αρκετά καλή. Το παιδί φαίνεται            

να δυσκολεύεται σε κάποια σημεία, όμως με την βοήθεια του γονέα τα κατανοεί και              

διασκεδάζει κατά την διάρκεια της συνάντησης. 

 

Η ομάδα ΓΠ2 στην τέταρτη συνάντηση φαίνεται να κατανοεί και να ακολουθεί τις             

οδηγίες που αφορούν την κατασκευή των κηπουρών και του ποτιστηριού με τα τουβλάκια             

Lego WeDo .Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας παρατηρείται η ύπαρξη επικοινωνίας            

και συνεργασίας ανάμεσα στην ομάδα. Ο γονέας κάθεται κοντά στο παιδί, έχει χιούμορ και              

δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα κατά την διάρκεια της δραστηριότητας. Επίσης δίνει           

εντολές με την μορφή επεξήγησης καθώς εμπνέει για να καταφέρει το παιδί να             

διεκπεραιώσει την δραστηριότητα. Γ:“Για κούνησε μόνο τις σταγόνες;”, Π:“Παίζει!”. 

Γ:“Ποιο είναι το start;”, Π:“Σημαία”. Γ:“Μπράβο!”. 

Γ:“Είναι εύκολο παιχνίδι;”, Π:“Ναι, θα το κάνεις πιο δύσκολο;”, Γ:“Τώρα θα δεις,            

για πάμε! (αστειεύεται )”. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται να            

επιτυγχάνεται και ήτανε αρκετά καλή. Το παιδί φαίνεται να δυσκολεύεται σε κάποια            

σημεία, όπως η χρήση αρνητικών αριθμών στις παραμέτρους επειδή δεν τους γνωρίζει. Με             

την βοήθεια του γονέα όμως τα κατανοεί , τα καταφέρνει και διασκεδάζει κατά την              

διάρκεια της συνάντησης. 

Η ομάδα ΓΠ3 στην τέταρτη συνάντηση φαίνεται να κατανοεί και να ακολουθεί τις             

οδηγίες που αφορούν την κατασκευή των κηπουρών και του ποτιστηριού με τα τουβλάκια             
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Lego WeDo . Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας παρατηρείται η ομαδικότητα, η             

συνεργασία μια συνεχή επικοινωνία. Ο γονέας προσπαθεί να στηρίζεται στην «γνωστική           

σκαλωσιά» καθώς η στάση σώματος δείχνει ότι είναι κοντά στο παιδί. Χρησιμοποιεί            

λεκτικά μέσα και είναι αναπαραστατικός με τα χέρια για να εξηγεί το Scratch και τον               

προγραμματισμό. Το παιδί είναι προσεκτικό, φαίνεται ότι του αρέσει η δραστηριότητα και            

πειραματίζεται μέσω του προγραμματισμού. Επίσης δείχνει να χαίρεται και να διασκεδάζει           

στην παρούσα δραστηριότητα. Η επικοινωνία και η συνεργασία ήταν αρκετά καλή           

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

Γ:“Πάμε ομαδούλα!”, Π:“ναι!”. Γ:“Σήκωσε τα χεράκια σου για να πετύχεις τις           

σταγόνες!”. 

Γ:“Πάμε μόνος σου να δούμε πώς ανοίγει;”, Π:“Τώρα. (εκτελεί βήματα και τα            

καταφέρνει) ”.  

 

Η ομάδα ΓΠ4 στην τέταρτη συνάντηση κατανοεί κι ακολουθεί τις οδηγίες που            

αφορούν την κατασκευή των κηπουρών και του ποτιστηριού με τα τουβλάκια Lego WeDo.             

Σχετικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον γονιό του μέσα από τις ομαδικές               

δραστηριότητες παρατηρείται μια βελτίωση. Επιπλέον το παιδί είναι συγκεντρωμένο στον          

στόχο του, έρχεται σε επαφή με το Scratch και εξοικειώνεται με αυτό, αλλάζει             

παραμέτρους και μάλιστα διαφαίνονται κάποιες προσπάθειες ανάπτυξης πρωτοβουλίας και         

αυτενέργειας Π:“Να το κάνω να πέφτουν πιο γρήγορα; Θα το δυσκολέψω λιγο. Ε... τώρα              

είναι πολύ εύκολο.”. Γ : “Ναι να το κάνεις..για πάμε!”. Επίσης διακρίνεται ότι η ομάδα               

πλέον ψυχαγωγείται κατά την διάρκεια του προγράμματος καθώς ο γονέας είναι πιο            

χαλαρός και με χιούμορ. Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας              

φαίνεται να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό και ήταν αρκετά καλή. 

Ολοκληρώνοντας την τέταρτη συνάντηση παρατηρήθηκε από όλα τα ζευγάρια         

γονέα - παιδιού να αναπτύσσεται συναγωνισμός και ευγενής άμιλλα ανάμεσα στις ομάδες            

μέσα από τον άτυπο διαγωνισμό ανταλλαγής παιχνιδιού στο Mini-figs και μέσα από το             

παιχνίδι που παίζουν στον βιντεοπροβολέα.  
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5 συνάντηση   

Η ομάδα ΓΠ1 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education . Το παιδί κατασκευάζει ενώ ο γονέας το βοηθάει με κάποιες δύσκολες              

κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Η κατασκευή ήτανε μεγάλη , αποτελούνταν από πολλά          

δομικά στοιχεία/τουβλάκια με αποτέλεσμα να διαλέξουν και να οργανώσουν μαζί τα lego ,             

μέσω αυτής της διαδικασίας υπήρχε βελτίωση στην συνεργασία τους και ενίσχυσαν την            

επικοινωνία τους.  

Γ:“Να βρίσκει ένα χρώμα ο καθένας;”, Π:“Εγώ τα κίτρινα τα μεγάλα, με τις             

τρύπες”, Γ:“Ωραία, μπράβο! ”. 

Γ:“Να σε βοηθήσω στην συναρμολόγηση;”, Π:“Ε λίγο κουράστηκα..ναι!” 

Στην διαδικασία του προγραμματισμού του ρομπότ, ο γονέας ήτανε πολύ          

υποστηρικτικός, είχε ιδέες και ενθάρρυνε το παιδί για πειραματισμό.   

Γ:“Αν αλλάξουμε εδώ την ταχύτητα, και τον άξονα στην κατασκευή . Τι διαφορετικό             

βλέπεις;”, Π:“Στην αρχή κάνει ένα σχήμα με σπείρες και μετά ένα κύκλο, είναι             

διαφορετικά”. 

Επίσης διακρίνεται ότι η ομάδα πλέον ψυχαγωγείται κατά την διάρκεια του           

προγράμματος καθώς ο γονέας είναι πιο χαλαρός και με χιούμορ έχει κατανοήσει την             

«σκαλωσιά» και την εφαρμόζει. Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της             

ομάδας ήταν αρκετά καλή φαίνεται ότι βελτιώθηκε και επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό           

βαθμό. 

Η ομάδα ΓΠ2 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education . Η στάση του γονέα είναι κοντά στο παιδί του, το επιβραβεύει. Υπάρχει η                

εμπλοκή του γονέα στην κατασκευή του ρομπότ όταν το ρομπότ δεν λειτουργεί σωστά και              

βοηθάει το παιδί. 
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Γ:“Χτίζεις;”, Π:“Ναι!”. Γ:“Για ένωσε τα”, Π:“Τώρα”. 

Γ:“Δεν είναι σαν το παιχνίδι που έχουμε στο σπίτι με τα γρανάζια(το ενθαρρύνει,             

δείχνοντας του ότι έχει ασχοληθεί με κάτι παρόμοιο. ”, Π:“Ναι!Πάμε μπαμπά, περνάει η             

ώρα!”. 

Έπειτα στην διαδικασία του προγραμματισμού του ρομπότ, ο γονέας ήτανε πολύ           

υποστηρικτικός, είχε ιδέες και ενθάρρυνε το παιδί για πειραματισμό. 

  Γ:“Πώς θα κάνουμε να πηγαίνει πιο γρήγορα;”, Π:“Θα αλλάξουμε αυτό          

εδώ,(δείχνει την δύναμη )να την βάλουμε 10”. Γ:“Για να δούμε, ωραία!”, Π:“Δες!”. 

Γ:“Μετά ποια κίνηση θα βάλουμε την δεξιόστροφη ή την αριστερόστροφη;”,          

Π:“Πρώτα την δεξιιά, μία κάθε φορά ”. 

Γ:“Πώς θα κάνουμε το ρομπότ να κινείται πιο πολύ ή πιο λίγη ώρα”, Π:“Θα              

αλλάξουμε το χρόνο, εκεί στην κλεψύδρα( και δείχνει)”. Γ:“Μπράβο, τι να βάλω;”, Π:“έξι”. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ήταν αρκετά καλή ανάμεσα στα μέλη της ομάδας             

φαίνεται ότι βελτιώθηκε. 

 

Η ομάδα ΓΠ3 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education . Ο γονέας έχει αφήσει την κατασκευή του ρομπότ στο παιδί και το               

προτρέπει, είναι δίπλα του και το βοηθάει και το επιβραβεύει.  

Γ:“Πρέπει να μετρήσεις (σκαλωσιά για βοήθεια)”, Π:“οχτώ μέτρησα,!”. 

Π:“Να πατήσω αυτό το βελάκι για να πάω παρακάτω;(ζητάει επιβεβαίωση)”,          

Γ:“Ναι προχώρα παρακάτω, γρήγορα!(βιαστικός/πιεστικός)”. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται υπάρχει            

και είναι καλή. 
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Η ομάδα ΓΠ4 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education . Ο γονέας έχει αφήσει την κατασκευή του ρομπότ στο παιδί και το               

προτρέπει, είναι δίπλα του και το βοηθάει και το επιβραβεύει.  

Γ:“Πρέπει να μετρήσεις (σκαλωσιά για βοήθεια)”, Π:“οχτώ μέτρησα,!”. 

Π:“Να πατήσω αυτό το βελάκι για να πάω παρακάτω;(ζητάει επιβεβαίωση)”,          

Γ:“Ναι προχώρα παρακάτω, γρήγορα!(βιαστικός/πιεστικός)”. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι            

βελτιωθεί και είναι άριστη. 

  

Η ομάδα ΓΠ5 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education . Ο γονέας έχει αφήσει την κατασκευή του ρομπότ στο παιδί Γ:“Πρέπει να               

μετρήσεις (σκαλωσιά για βοήθεια)”, Π:“οχτώ μέτρησα,!”. 

Π:“Να πατήσω αυτό το βελάκι για να πάω παρακάτω;(ζητάει επιβεβαίωση)”,          

Γ:“Ναι προχώρα παρακάτω, γρήγορα!(βιαστικός/πιεστικός)”. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται υπάρχει            

και είναι καλή. 

 

6 συνάντηση  

Η ομάδα ΓΠ1 στην έκτη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς όλες τις            

διαφορετικές τεχνολογίες της δραστηριότητας. Το παιδί καταφέρνει να συναρμολογήσει το          

ρομποτικό όχημα και να το προγραμματίσει. Παρατηρήθηκε ότι το παιδί έχει ευχέρεια στον             
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προγραμματισμό και θυμάται τις εντολές από προηγούμενη δραστηριότητα. Επίσης με την           

βοήθεια του γονέα καταφέρνει να βάλει τις εντολές στην σωστή . 

Π: “Τις οδηγίες αυτές πού θα τις βάλω;”, Γ: “Τι λες να τις βάζεις εδώ στην άκρη τη                  

μια δίπλα στην άλλη για να μπορέσεις να τις χρησιμοποιήσεις μετά;”, Π: “Και τι θα τις                

κάνω;”, Γ: “Θα τις χρησιμοποιήσεις για να προγραμματίσεις τη μέλισσα!”. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

βελτιωθεί και είναι αρκετά καλή. 

Η ομάδα ΓΠ2 στην έκτη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς όλες τις            

διαφορετικές τεχνολογίες της δραστηριότητας. Το παιδί καταφέρνει να συναρμολογήσει το          

ρομποτικό όχημα και να το προγραμματίσει. Ο γονέας είναι υποστηρικτικός και θυμίζει            

στο παιδί τον τελικό στόχο της δραστηριότητας την εύρεση του θησαυρού. Παρατηρήθηκε            

ότι το παιδί έχει ευχέρεια στον προγραμματισμό και θυμάται τις εντολές από προηγούμενη             

δραστηριότητα. Επίσης με την βοήθεια του γονέα καταφέρνει να βάλει τις εντολές στην             

σωστή σειρά και να προγραμματίσει το BeeBot .   

Γ: “Πόση ώρα προχωράς; Σε ποιο σημείο και με τι δύναμη;” Π: “Χρόνος 1 και                

δύναμη 3;”. 

Γ: “Πώς θα γίνει πιο δυνατό;” Π: “Θα βάλω πιο μεγάλη δύναμη-ισχύ;”. 

Γ: “Μπράβο!”. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

βελτιωθεί και είναι άριστη. 

Η ομάδα ΓΠ3 στην έκτη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς όλες τις            

διαφορετικές τεχνολογίες της δραστηριότητας . Παρατηρήθηκε ότι το παιδί ακολουθεί τις           

οδηγίες και κατασκευάζει το ρομποτ Milo .Καταφέρνει να προγραμματίσει τη μέλισσα           

χρησιμοποιώντας τις εντολές που συγκέντρωσε. Ο γονέας είναι αρκετά υποστηρικτικός          

απέναντί του, βοηθάει το παιδί να βάλει στη σειρά τις οδηγίες ώστε να φτάσουν στον               

στόχο του θησαυρού. Το παιδί αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στον προγραμματισμό          
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στην διαδικτυακή εφαρμογή Lightbot One Hour Coding , τις οποίες κατάφερε να            

διεκπεραιώσει με την βοήθεια του γονέα.  

 Π: “Θα βάλω τις οδηγίες στη σειρά και μετά θα πατήσω τις εντολές στη μέλισσα!               

Πού θα βάλω τη μέλισσα να κάτσει; Από πού ξεκινάει;”,  

Γ: “Αν βάλεις τις οδηγίες πάνω στον χάρτη....”.  

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

βελτιωθεί και είναι αρκετά καλή. 

 

Η ομάδα ΓΠ4 στην έκτη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς όλες τις            

διαφορετικές τεχνολογίες της δραστηριότητας . Παρατηρήθηκε ότι το παιδί ακολουθεί τις           

οδηγίες και κατασκευάζει το ρομποτ Milo .Καταφέρνει να προγραμματίσει τη μέλισσα           

χρησιμοποιώντας τις εντολές που συγκέντρωσε. Ο γονέας είναι αρκετά υποστηρικτικός          

απέναντί του, τον βοηθάει όπου χρειάζεται, όπως να βάλει στη σειρά τις οδηγίες ,ώστε να               

φτάσουν στον στόχο τους τον θησαυρό. Το παιδί είχε μια ευχέρεια στον προγραμματισμό,             

θυμόταν τις εντολές από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Μεταξύ γονέα και παιδιού           

υπήρχε ομαδικότητα, καλή συνεργασία και όμορφη διάθεση. 

Π:“ Τις οδηγίες τις έχω, είναι στη σειρά, αλλά πού θα βάλω τη μέλισσα; Από πού θα                 

ξεκινήσω;” 

 Γ: “ Να κοιτάξουμε τις οδηγίες από τέλος προς την αρχή; Να πάμε ανάποδα              

δηλαδή.”.  

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

βελτιωθεί και είναι αρκετά καλή. 

Απαντήσεις παιδιών. 

Τα παιδιά απάντησαν σε ερωτηματολόγιο μέσω ατομικών συνεντεύξεων στο τέλος          

κάθε συνάντησης και στου δύο κύκλους του προγράμματος. 
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2η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν ο προγραμματισμός του ρομπότ ώστε να διασχίσει την           

διαδρομή, σε αντίθεση μόνο ένα παιδί απάντησε την δημιουργία της ιστορίας. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς όλα τα παδιά απάντησαν             

ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους αλλά υπήρξαν ορισμένες διαφωνίες             

στην διάρκεια προγραμματισμού του ρομπότ. 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

οι γονείς δίνουν οδηγίες και αυτά κατασκεύαζαν και προγραμμάτισαν τα ρομπότ. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, όλοι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 

8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να              

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν το ίδιο και οι               

δύο. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με              

τους γονείς και τα ρομπότ. 
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10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά,          

διασκεδαστικά, χαρά. 

 

3η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν η κατασκευή των ρομπότ του τερματοφύλακα και του           

ποδοσφαιριστή. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους μόνο ένα παιδί δήλωσε ότι               

υπήρξε δυσκολία στην συνεργασία της ομάδας.  

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

οι γονείς δίνουν οδηγίες και τα παιδιά κατασκεύαζαν και προγραμμάτισαν τα ρομπότ. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, όλοι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 

8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να              

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν το ίδιο και οι               

δύο. 
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9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με              

τους γονείς και τα ρομπότ. 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά,          

διασκεδαστικά, χαρά. 

 

4η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν ο προγραμματισμός της σταγόνας,του ρομπότ και η          

κατασκευή των ρομπότ κηπουρού. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους μόνο ένα παιδί δήλωσε ότι               

υπήρξε δυσκολία στην συνεργασία της ομάδας.  

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

οι γονείς δίνουν οδηγίες και τα παιδιά κατασκεύαζαν και προγραμμάτισαν τα ρομπότ. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, όλοι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 
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8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να              

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν το ίδιο και οι δύο                

ενώ ένα παιδί δήλωσε ότι ο γονέας έχει περισσότερη ευχέρεια στην χρήση Η/Υ. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με              

τους γονείς και τα ρομπότ. 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά,          

διασκεδαστικά, χαρά. 

5η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν η κατασκευή των ρομπότ που ζωγραφίζει - σπειρογράφος. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους και ότι συνεργάστηκαν πιο              

πολύ στον προγραμματισμό του ρομπότ όπου χρησιμοποιούν τον Η/Υ. 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

οι γονείς δίνουν οδηγίες και τα παιδιά κατασκεύαζαν και προγραμμάτισαν τα ρομπότ. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, όλοι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 
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8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να              

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν οι γονείς             

μπορούν να χειρίζονται καλύτερα τον Η/Υ. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με              

τους γονείς και τα ρομπότ. 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά,          

διασκεδαστικά, χαρά. 

6η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν η εύρεση του θησαυρού. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους . 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

οι γονείς δίνουν οδηγίες και τα παιδιά κατασκεύαζαν και προγραμμάτισαν τα ρομπότ. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, όλοι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 
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8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να              

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν το ίδιο και οι               

δύο. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με              

τους γονείς και τα ρομπότ. 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά,          

διασκεδαστικά, χαρά καθώς δήλωσαν ότι θα ήθελαν και άλλη φορά να έρθουν διότι είναι η               

τελευταία συνάντηση του προγράμματος. 

 

Απαντήσεις γονέων 

Οι γονείς της πιλοτικής έρευνας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο πεντάβαθμης         

κλίμακας τύπου Likert («καθόλου», «ελάχιστα», «αρκετά», «πολύ», «πάρα πολύ») στο          

τέλος κάθε συνάντησης σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στην μεταξύ τους            

επικοινωνία. 

Συγκεκριμένα όλοι οι γονείς έμαθαν να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες του           

προγράμματος καθώς επίσης παρουσίασαν βελτίωση στην επικοινωνία με τα παιδιά τους.           

Παρατηρήθηκε ότι ο ΓΠ3 (Ηλεκτρονικός) λόγω του επαγγέλματος του γνώριζε εξ΄αρχής           

την χρήση των τεχνολογιών όπως και ο γονέας ΓΠ1 (Πληροφορικός) που είχε εξοικείωση             

με τον προγραμματισμό. 

Ο ΓΠ1 από την 2η συνάντηση έως την 6η δήλωσε «πολύ» και ήτανε σταθερός στην               

δήλωση του, στο εάν η χρήση της τεχνολογίας επιδρά θετικά στην επικοινωνία μεταξύ             

γονέα – παιδιού. Δήλωσε «πολύ» στο ότι η τεχνολογία ενισχύει την συνεργασία και την              

επικοινωνία τους. Επίσης για την μεταξύ τους συνεργασία κατά την διάρκεια των            

δραστηριοτήτων δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε «πάρα πολύ».  
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Ο ΓΠ2 από την 2η συνάντηση έως την 6η δήλωσε «πολύ» και ήτανε σταθερός στην               

δήλωση του, στο εάν η τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ γονέα – παιδιού.              

Δήλωσε «πολύ» στο ότι η τεχνολογία ενισχύει την συνεργασία τους. Επίσης για την             

μεταξύ τους συνεργασία κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων δήλωσε «πολύ» και ήτανε            

σταθερός. Ακόμη δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας επιδρά «πολύ» θετικά στην            

επικοινωνία της ομάδας.  

Ο ΓΠ3 από την 2η συνάντηση έως την 6η δήλωσε «πολύ» και ήτανε σταθερός στην               

δήλωση του, στο εάν η τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ γονέα – παιδιού.              

Δήλωσε «πολύ» στο ότι η τεχνολογία ενισχύει την συνεργασία τους. Επίσης για την μεταξύ              

τους συνεργασία κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων δήλωσε «πολύ» και ήτανε           

σταθερός. Ακόμη δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας επιδρά «πολύ» θετικά στην            

επικοινωνία της ομάδας.  

Ο ΓΠ4 από την 2η συνάντηση δήλωσε «πολύ» και εξελίχθηκε σε «πάρα πολύ» , στο               

εάν η τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ γονέα – παιδιού. Δήλωσε «πολύ» στο             

ότι η τεχνολογία ενισχύει την συνεργασία τους και εξελίχθηκε σε «πάρα πολύ». Επίσης για              

την μεταξύ τους συνεργασία κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων δήλωσε «μέτρια» και            

εξελίχθηκε σε «πολύ». Ακόμη δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας επιδρά «πολύ» θετικά             

στην επικοινωνία της ομάδας.  

Επιπλέον, τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια σχετικά με τη           

διαφορετική γνώση των τεχνολογιών μεταξύ γονέα-παιδιού δήλωσαν «πολύ» και ότι αυτό           

ήτανε σημείο ενίσχυσης για την συνεργασία τους . 

Β Κύκλος προγράμματος 

1η Συνάντηση  

Η ομάδα ΓΠ5 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας το φαίνεται να            

κατανοεί πλήρως τις οδηγίες και είναι σε θέση να τις εφαρμόσει. Να αναφερθεί ότι στην               

αρχή δυσκολεύεται να κωδικοποιήσει τα τουβλάκια, αλλά με την ενθάρρυνση του γονιού            

του καταφέρνουν να επικοινωνήσουν και να προχωρήσουνε στην κατασκευή χωρίς να           
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βλέπονται .Ο γονέας όταν κατάλαβε ότι είχε γίνει λάθος στην κατασκευή ζήτησε από το              

παιδί να ξανα περιγράψει..  Η επικοινωνία και η συνεργασία είναι αρκετά καλή, γι’ αυτό               

και διαφαίνεται πως αναπτύσσεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ομάδα. Να           

αναφερθεί ότι ο γονέας κατασκεύαζε μαζί με το παιδί.  

Κατά την διάρκεια της δεύτερης δραστηριότητας ο γονέας ήταν υποστηρικτικός          

έδινε οδηγίες , απαντούσε στις ερωτήσεις του παιδιού και το ενθάρρυνε. Παρατηρήθηκε            

ότι όταν το παιδί συναντά δυσκολίες απογοητεύεται και το εκφράζει αλλά δεν            

αποθαρρύνεται , ο γονέα είναι δίπλα του και το βοηθάει να συνεχίσει. Π:“Δεν ξέρω πώς να                

το κάνω”, Γ:“ Για πάμε μαζί, να συνεχίσουμε!”. Επίσης η επικοινωνία τους ήτανε αρκετά              

καλή καθώς υπήρχε θετική στάση στην χρήση της τεχνολογίας και από τους δύο. Η              

συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε ως αρκετά καλή. 

Η ομάδα ΓΠ6 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας το φαίνεται να            

κατανοεί πλήρως τις οδηγίες και είναι σε θέση να τις εφαρμόσει. Ο γονέας είναι κοντά               

στο παιδί το ενθαρρύνει και το επιβραβεύει. Υπάρχει η συνεργασία στην ομάδα . Το παιδί               

παρατηρήθηκε να ψυχαγωγείται ενώ ο γονέας είχε πιο σοβαρή στάση. Η κατασκευή τους             

δεν ήταν ίδια. Π:“¨Μπαμπά έτοιμο;”, Γ:“ Για δες το λίγο καλύτερα!”. 

Κατά την διάρκεια της δεύτερης δραστηριότητας ο γονέας ήταν υποστηρικτικός          

έδινε οδηγίες , απαντούσε στις ερωτήσεις του παιδιού και το ενθάρρυνε και δεν             

διαφωνούσαν. Π:“¨Μπαμπά λάθος δεν πατάς αυτό το κουμπί.”, Γ:“ Ναι, εντάξει. Μπράβο            

σου!”. Η συνεργασία και η επικοινωνία τους χαρακτηρίστηκε ως μέτρια. 

 

Η ομάδα ΓΠ7 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας το φαίνεται να            

κατανοεί πλήρως τις οδηγίες και είναι σε θέση να τις εφαρμόσει. Ο γονέας είναι ήρεμος,               

κοντά στο παιδί και το ενθαρρύνει. Επαναλαμβάνει τις οδηγίες όσες φορές και να χρειαστεί              

με καλή διάθεση. Το παιδί ήτανε χαρούμενο, ρωτούσε για επιβεβαίωση στα βήματα που             

έκανε. Γ:“Λες να μετρήσουμε; Να δούμε ποιο είναι για σίγουρα.”, Γ:“ Ναι, εντάξει!”. 

Κατά την διάρκεια της δεύτερης δραστηριότητας ο γονέας ήταν υποστηρικτικός          

έδινε  οδηγίες . Η συνεργασία και η επικοινωνία τους υπήρχε και χαρακτηρίστηκε ως καλή. 
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2η Συνάντηση  

Η ομάδα ΓΠ5 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας προσπαθούσε να           

συνεργαστεί, να ακολουθήσει τις οδηγίες του προγράμματος. Ο γονέας έδινε οδηγίες στο            

παιδί για το πώς θα προγραμματίσει το ρομπότ ήτανε υποστηρικτικός. Το παιδί            

προσπαθούσε να καταφέρει να κίνηση του BeeBot παρατηρήθηκε ότι δυσκολευόταν στον           

προγραμματισμό. Γ:“Βάλε το ρομπότ να φτάσει στην γέφυρα κάνοντας ένα διάλειμμα . Να             

χωρίσουμε την διαδρομή στην μέση. ”, Π:“ Ναι. Επίσης προσπαθούσε με συνεχόμενες            

ερωτήσεις να βοηθήσει το παιδί στον προγραμματισμό της διαδρομής.  

Στην δεύτερη δραστηριότητα ο γονέας συμμετείχε υποστηρικτικά και ενθάρρυνε το          

παιδί. Παρατηρήθηκε ότι έκαναν πολλές δοκιμές στον προγραμματισμό του ρομπότ όπου           

υπήρχε  η περισσότερη επικοινωνία και συνεργασία  τους.   

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

υπάρχει και είναι μέτρια. 

Η ομάδα ΓΠ 6 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας προσπαθούσε να            

συνεργαστεί, να ακολουθήσει τις οδηγίες του προγράμματος. Ο γονέας ήταν ήρεμος,           

ενθάρρυνε το παιδί, συνεργαζόταν και είχε χιούμορ. Το παιδί ακολουθούσε τις οδηγίες του             

γονέα στον προγραμματισμό, μετρούσε για να φτάσει τα ρομπότ στο τελικό σημείο της             

διαδρομής. Ο γονέας χρησιμοποιούσε την «σκαλωσιά» σε μεγάλες διαδρομές έλεγε στο           

παιδί να σκεφτεί τις προηγούμενες διαδρομές και να χωρίσει την μεγάλη διαδρομή σε             

μικρότερες. 

Γ:“Πάνε στην γέφυρα χωρίς να περάσεις από τον θησαυρό. ”, Π:“ Ναι από             

δω(πατάει τις εντολές) ”. Γ:“Βιάζεσαι, ξανασκέψου! ”. Ο γονέας είχε την πρωτοβουλία να             

κάνει και αυτός μια διαδρομή. Π:“ Μπαμπά εσύ που θέλεις να πας;”, Γ:“Εδώ στον              

θησαυρό. ”, Π : “Για ξεκίνα. ” 
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Στην δεύτερη δραστηριότητα ο γονέας συμμετείχε υποστηρικτικά και ενθάρρυνε το          

παιδί. Έφτιαξε το παιδί τον ήρωα και σε συνεργασία με τον γονέα δημιούργησαν την              

ιστορία. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

υπάρχει και είναι καλή. 

Η ομάδα ΓΠ7 κατά την διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας προσπαθούσε να           

συνεργαστεί, να ακολουθήσει τις οδηγίες του προγράμματος. Ο γονέας ήταν          

υποστηρικτικός , ενθάρρυνε το παιδί. Το παιδί ακολουθούσε τις οδηγίες για τον            

προγραμματισμό του ρομπότ, δυσκολεύτηκε στις μεγάλες διαδρομές και χώριζε τις          

αποστάσεις και τις εντολές σε μικρότερες. Γ:“Έκανες λάθος , ξαναπροσπάθησε πιο αργά”.             

Π:“Πώς;”, Γ:“Να σου πω ένα κόλπο πάτα αυτό το κουμπί μετά εκείνο(επεξηγεί).” ,Π:“             

Εντάξει (δοκιμάζει)”, Γ:“ Ωραία!”. 

Στην δεύτερη δραστηριότητα ο γονέας συμμετείχε υποστηρικτικά και ενθάρρυνε το          

παιδί. Έφτιαξε το παιδί τον ήρωα και σε συνεργασία με τον γονέα δημιούργησαν την              

ιστορία.  

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

υπάρχει και είναι καλή. 

3η συνάντηση 

Στην τρίτη συνάντηση η ομάδα ΓΠ5 φαίνεται να κατανοεί και να εφαρμόζει τις             

οδηγίες που τους δίνονται τόσο προφορικά όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παιδί             

καταφέρνει να κατασκευάσει με ευκολία τον παίκτη και τον τερματοφύλακα με το            

ρομποτικό κιτ Lego WeDo Education. Ο γονέας παρατηρήθηκε ότι εμπνέει είναι κοντά στο             

παιδί και το προτρέπει. Το παιδί δυσκολεύεται στον προγραμματισμό του ρομπότ καθώς            

είναι ανυπόμονο. Ο γονέας με συνεχόμενες ερωτήσεις παρακινεί το παιδί ώστε να            

πειραματιστεί και να αλλάξει στις παραμέτρους –προγραμματισμό ώστε να μην φάει γκολ            

η ομάδα.  
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 Π:“Δεν ξέρω αν είναι σωστό”.  Γ:“Πάτησε το κουμπί.”,  

Π:“Δεν κάνει κάτι ! ” ,Γ:“ Μπορείς να περιμένεις λίγο.” 

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι έχει             

υπάρχει και είναι καλή. 

Στην τρίτη συνάντηση η ομάδα ΓΠ6 φαίνεται να κατανοεί και να εφαρμόζει τις             

οδηγίες που τους δίνονται τόσο προφορικά όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παιδί             

καταφέρνει να κατασκευάσει με ευκολία τον παίκτη και τον τερματοφύλακα με το            

ρομποτικό κιτ Lego WeDo Education. Παρατηρήθηκε ότι ο γονέας είναι κοντά στο παιδί ,              

έχει χιούμορ και το επιβραβεύει. Το παιδί ακολουθεί τις οδηγίες του γονέα και έχει διάθεση               

για πειραματισμό. Στην ομάδα ΓΠ6 υπήρχε συνεργασία, ομαδικότητα και χαρούμενη          

διάθεση.  

Γ:“Στο σουτ βάλε παραπάνω δύναμη”, Π:“Εντάξει;”, Γ:“Ναι, μπράβο.”.   

Γ:“Βάλε το χέρι μπροστά στον αισθητήρα”, Π:“Ναι,ξέρω,περίμενε”, Γ:“Ωραία!”,        

Π:“Πάμε να βάλουμε γκολ!”. 

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως αρκετά           

καλή. 

Στην τρίτη συνάντηση η ομάδα ΓΠ7 φαίνεται να κατανοεί και να εφαρμόζει τις             

οδηγίες που τους δίνονται τόσο προφορικά όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παιδί             

καταφέρνει να κατασκευάσει με ευκολία τον παίκτη και τον τερματοφύλακα με το            

ρομποτικό κιτ Lego WeDo Education. Παρατηρήθηκε ότι ο γονέας ήταν κοντά στο παιδί ,              

το ενθάρρυνε. Το παιδί κάποιες φορές σταματούσε και ο γονέας το βοηθούσε να συνεχίσει.              

Υπήρξε συνεργασία στην ομάδα. 

. Γ:“Πως θα κάνεις τον ποδοσφαιριστή να κάνει πιο γρήγορα σουτ;”, Π:“Θα βάλω             

μεγαλύτερο νούμερο στην δύναμη”, Γ:“Ναι, μπράβο.”.   
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Η συνεργασία και η επικοινωνία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως αρκετά           

καλή. 

4η Συνάντηση  

Η ομάδα ΓΠ5 στην τέταρτη συνάντηση φαίνεται να κατανοεί και να ακολουθεί τις             

οδηγίες που αφορούν την κατασκευή των κηπουρών και του ποτιστηριού με τα τουβλάκια             

Lego WeDo . Ο γονέας παρατηρήθηκε να ήταν κοντά στο παιδί, να εξηγεί τις εντολές στον                

προγραμματισμό καθώς και να επιβραβεύει το παιδί. Η ομάδα συνεργάζεται , επικοινωνεί            

και καταφέρνει την εκτέλεση των προγραμμάτων. Γ:“Πως θα κάνεις την σταγόνα να πέφτει             

πιο γρήγορα;”, Π:“Θα βάλω μεγαλύτερο νούμερο εδώ (δείχνει)”, Γ:“Ναι, μπράβο.”.   

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως καλή. 

Η ομάδα ΓΠ6 στην τέταρτη συνάντηση φαίνεται να κατανοεί και να ακολουθεί τις             

οδηγίες που αφορούν την κατασκευή των κηπουρών και του ποτιστηριού με τα τουβλάκια             

Lego WeDo . Ο γονέας παρατηρήθηκε να ήταν ήρεμος και να προτρέπει το παιδί κατά την                

διάρκεια της δραστηριότητας. Η ομάδα συνεργάζεται, επικοινωνεί ψυχαγωγείται και         

καταφέρνει να εκτελέσει τα προγράμματα στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. 

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως καλή. 

Η ομάδα ΓΠ7 στην τέταρτη συνάντηση φαίνεται να κατανοεί και να ακολουθεί τις             

οδηγίες που αφορούν την κατασκευή των κηπουρών και του ποτιστηριού με τα τουβλάκια             

Lego WeDo . Ο γονέας ήταν υποστηρικτικός, με ήρεμη φωνή και υποστηρικτικός . Η              

ομάδα ΓΠ7 συνεργάστηκε και επικοινωνούσε στην διάρκεια του προγραμματισμού άλλαξε          

χρώμα και ήχους, παρατηρήθηκε να διαφωνούν στην επιλογή του χαρακτήρα λόγω           

διαφορετικών προτιμήσεων. 

Γ:“Μπορείς να αλλάξεις χρώμα;”, Π:“Ναι θα βάλω κόκκινο”, Γ:“Ναι, μπράβο.”.   

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως καλή. 
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5η Συνάντηση 

Η ομάδα ΓΠ5 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education. Ο γονέας εξηγεί τις οδηγίες και το παιδί κατασκευάζει το ρομπότ. Η              

ομάδα συνεργάζεται και επικοινωνεί τόσο στην κατασκευή του ρομπότ όσο και στον            

προγραμματισμό του ρομπότ.  

Π:“Εδώ να βάλω το τουβλάκι;”, Γ:“Ναι, μην σε απασχολεί η απόσταση τώρα.”. 

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους υπάρχει και χαρακτηρίστηκε ως καλή. 

Η ομάδα ΓΠ6 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education. Ο γονέας ήταν υποστηρικτικός και κοντά στο παιδί. Η ομάδα ΓΠ6             

επικοινωνούσε και συνεργαζόταν στην κατασκευή του ρομπότ αλλά και στον          

προγραμματισμό.  

Γ:“Θέλουμε μια ρόδα να κουμπώσει εκεί.”, Π:“Να ορίστε”, Γ:“Μην βιάζεσαι ποια           

ρόδα θέλεις την μικρή ή την μεγάλη;”. Π:“Μεγάλη”, Γ:“Μπράβο.”. 

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους υπάρχει και χαρακτηρίστηκε ως  καλή. 

 

Η ομάδα ΓΠ7 στην πέμπτη συνάντηση ακολουθούν τις οδηγίες για να           

κατασκευάσουν το ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0           

Lego Education. Ο γονέας ήταν κοντά στο παιδί, συμμετείχε ενεργά σε όλη την             

δραστηριότητα και επιβράβευε το παιδί. Η ομάδα ΓΠ7 συνεργαζόταν και επικοινωνούσε           

κατά την διάρκεια κατασκευής του ρομπότ αλλά και κατά την διάρκεια του            

προγραμματισμού. Επίσης παρατηρήθηκε μεταξύ της ομάδας η διαφωνία κατά την          

διάρκεια της κατασκευής. 
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Γ:“Μας έμειναν αυτά τα μικρά τουβλάκια”, Π:“Περίμενα μπαμπά (φέρνει το hub και            

τον κινητήρα)”, Γ:“Ωραία για κάνε έναν έλεγχο τώρα ξεχάσαμε κάτι;” , Π:“Α το είδα.”,              

Γ:“Ωραία,σωστά ,μπράβο!”.  

Γ:“Τι θέλει;”, Π:“Αυτά (δείχνει)”, Γ:“ Όχι, όχι.”, Π:“Γιατί;” Γ:“ Ξανά δες.”. 

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως αρκετά           

καλή. 

6η Συνάντηση 

Η ομάδα ΓΠ5 στην έκτη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς όλες τις            

διαφορετικές τεχνολογίες της δραστηριότητας. Το παιδί καταφέρνει να συναρμολογήσει το          

ρομποτικό όχημα και να το προγραμματίσει. Παρατηρήθηκε ότι το παιδί έχει ευχέρεια στον             

προγραμματισμό και θυμάται τις εντολές από προηγούμενη δραστηριότητα. Επίσης με την           

βοήθεια του γονέα καταφέρνει να βάλει τις εντολές στην σωστή σειρά . Ο γονέας ήταν               

υποστηρικτικός και με καλή διάθεση καθώς επιβράβευε το παιδί. Η ομάδα ΓΠ5            

παρατηρήθηκε ότι συνεργάστηκε και επικοινωνούσε κατά την διάρκεια του         

προγραμματισμού των ρομπότ ώστε να φτάσουν στον τελικό στόχο στην εύρεση του            

θησαυρού.  

Γ:“Πόσα βήματα θα κάνει η μέλισσα μέχρι εκεί;”, Π:“Ε πέντε, μπροστά ,μπροστά            

,μπροστά μετά δεξιά και μετά μπροστά. ”, Γ:“Ωραία !”. 

Η συνεργασία και η επικοινωνία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως αρκετά           

καλή. 

Η ομάδα ΓΠ6 στην έκτη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς όλες τις            

διαφορετικές τεχνολογίες της δραστηριότητας. Το παιδί καταφέρνει να συναρμολογήσει το          

ρομποτικό όχημα και να το προγραμματίσει. Παρατηρήθηκε ότι το παιδί έχει ευχέρεια στον             

προγραμματισμό και θυμάται τις εντολές από προηγούμενη δραστηριότητα. Επίσης με την           

βοήθεια του γονέα καταφέρνει να βάλει τις εντολές στην σωστή σειρά . Ο γονέας ήταν               

υποστηρικτικός και με καλή διάθεση καθώς επιβράβευε το παιδί. Η ομάδα ΓΠ6            
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παρατηρήθηκε ότι συνεργάστηκε και επικοινωνούσε κατά την διάρκεια του         

προγραμματισμού των ρομπότ ώστε να φτάσουν στον τελικό στόχο στην εύρεση του            

θησαυρού.  

Γ:“Πώς θα κάνεις την διαδρομή μέχρι το μπλε τετράγωνο;”, Π:“Δες, θα βάλω δύο             

μπροστά και λάμπα ”, Γ:“Ωραία για δοκίμασε το!”. 

Η συνεργασία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως  αρκετά καλή. 

Η ομάδα ΓΠ7 στην έκτη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς όλες τις            

διαφορετικές τεχνολογίες της δραστηριότητας. Το παιδί καταφέρνει να συναρμολογήσει το          

ρομποτικό όχημα και να το προγραμματίσει. Παρατηρήθηκε ότι το παιδί έχει ευχέρεια στον             

προγραμματισμό και θυμάται τις εντολές από προηγούμενη δραστηριότητα.. Ο γονέας          

ήταν υποστηρικτικός και επιβράβευε το παιδί. Η ομάδα ΓΠ7 παρατηρήθηκε ότι           

συνεργάστηκε και επικοινωνούσε κατά την διάρκεια του προγραμματισμού των ρομπότ          

ώστε να φτάσουν στον τελικό στόχο στην εύρεση του θησαυρού.  

Γ:“Που πρέπει να στρίψεις;”, Π:“Ωραία, μπροστά! ”, Γ:“Ωραία για δοκίμασε το!”. 

Γ:“Την εντολή με το λαμπάκι το ξεχνάς!,  Π:“Ε ναι! ”, Γ:“Πάμε πάλι!”,   

Π:“Τώρα το κατάλαβα! Δες πως το κάνουμε!”, Γ:“Μπράβο!”. 

Η συνεργασία τους εξελίχθηκε και χαρακτηρίστηκε ως αρκετά καλή. 

 

Απαντήσεις παιδιών: 

1η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν αρέσει στα παιδιά να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς               

τους απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , όλα τα              

παιδιά απάντησαν η κατασκευή με τα lego. 
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3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους . 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

οι γονείς δίνουν οδηγίες και τα παιδιά κατασκευάζουν.  

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, όλοι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και ευχάριστα. 

8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να             

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ όλα τα παιδιά απάντησαν οι γονείς. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ όλα τα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με τους               

γονείς και τα ρομπότ. 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν ότι νιώθουν           

χαρούμενοι και θέλουν να έρθουν στις επόμενες συναντήσεις. 

2η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν ο προγραμματισμός του BeeBot και δραστηριότητα με την           

διαδρομή. 
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3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους . 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

ότι προγραμμάτισαν το ρομπότ μαζί με τους γονείς τους. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα           

ήθελαν κάτι άλλο μόνο ένα παιδί δήλωσε ότι θα ήθελε ο γονέας του να ακολουθεί τις                

οδηγίες για να προγραμματίσει το ρομπότ. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 

8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να              

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν οι ίδιοι τους ενώ               

ένα και οι δύο το ίδιο. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ όλα τα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με τους               

γονείς και τα ρομπότ. 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά και           

χαρούμενοι καθώς μοιράστηκαν χρόνο με τους γονείς τους. 

 

3η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 
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2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν η κατασκευή και ο προγραμματισμός του ρομπότ          

τερματοφύλακα και του ποδοσφαιριστή και ο αγώνας που έπαιξαν. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς όλα τα παδιά απάντησαν             

ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους . 

 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας όλα τα παιδιά            

απάντησαν μαζί με τους γονείς , οι οποιοί έδωσαν τις οδηγίες κατασκευής και             

προγραμματισμού και τα παιδιά τις εκτέλεσαν. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα           

ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 

8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να             

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ όλα τα παιδιά απάντησαν και οι δύο το ίδιο. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ όλα τα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με τους               

γονείς και τα ρομπότ . 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν τέλεια και           

χαρούμενοι . 

 

4η Συνάντηση 
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1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch όπου κάνουν          

αλλαγές πολυμεσικού χαρακτήρα. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους μόνο ένα παιδί απάντησε όχι               

καθώς δυσκολεύτηκε στην συνεργασία με τον γονέα του. 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας όλα τα παιδιά            

απάντησαν μαζί με τους γονείς , οι οποιοί έδωσαν τις οδηγίες κατασκευής και             

προγραμματισμού και τα παιδιά τις εκτέλεσαν. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα           

ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 

8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να              

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν οι γονείς τους              

ενώ ένα παιδί δήλωσε και οι δύο το ίδιο. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με              

τους γονείς και τα ρομπότ και τον Η/Υ ενώ ένα παιδί δήλωσε και με τα δύο. 
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10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά και           

χαρούμενοι καθώς μοιράστηκαν χρόνο με τους γονείς τους. 

 

5η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν η κατασκευή του ρομπότ και ο προγραμματισμός καθώς           

και η χρήση του Η/Υ κατα την διάρκεια της δραστηριότητας. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς τα περισσότερα παδιά            

απάντησαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους ενώ ένα παιδί δήλωσε ότι               

δυσκολεύτηκε να συνεργαστεί με τον γονέα του. 

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

ότι  κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν το ρομπότ μαζί με τους γονείς τους. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα           

ήθελαν κάτι άλλο ένα παιδί δήλωσε ότι ο γονέας του τον βοηθάει πολύ κατα την διάρκεια                

της δραστηριότητας. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 

8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να             

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν οι ίδιοι τους ενώ               

ένα και οι δύο το ίδιο. 
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9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ όλα τα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με τους               

γονείς και τα ρομπότ . 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά,          

χαρούμενοι  και πολύ ωραία. 

 

6η Συνάντηση 

1.Στην ερώτηση αν τους αρέσει να παίζουν με τα ρομπότ μαζί με τους γονείς τους               

απάντησαν όλοι ναι. 

2.Στην ερώτηση τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάνατε σήμερα , τα             

περισσότερα παιδιά απάντησαν η κατασκευή του ρομπότ Milo , η εύρεση του θησαυρού             

και όλα όσα έκαναν στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

3.Στην ερώτηση που αφορά την συνεργασία με τους γονείς όλα τα παδιά απάντησαν             

ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους.  

4.Στην ερώτηση σχετικά με το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα           

μαζί με τους γονείς τους όλα τα παιδιά απάντησαν ναι. 

5.Στην ερώτηση πώς συνεργαστήκατε μαζί με τους γονείς σας τα παιδιά απάντησαν            

ότι  κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν το ρομπότ μαζί με τους γονείς τους. 

6.Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να κάνουν οι γονείς τους κάτι παραπάνω στην             

δραστηριότητα, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και δεν θα           

ήθελαν κάτι άλλο. 

7.Στην ερώτηση πως αισθάνεστε που κατασκευάζεται παρέα με τους γονείς τα           

παιδιά δήλωσαν ωραία, τέλεια και καλά. 
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8.Στην ερώτηση ποιος ξέρει οι γονείς ή τα παιδιά να κατασκευάζουν καλύτερα να             

και χρησιμοποιούν το tablet ή τον Η/Υ τα περισσότερα παιδιά απάντησαν οι ίδιοι τους ενώ               

ένα δήλωσε η κυρία. 

9.Στην ερώτηση είσαι πιο χαρούμενος όταν παίζεις εδώ με τους γονείς και τα             

ρομπότ ή χωρίς τα ρομπότ όλα τα παιδιά απάντησαν ότι προτιμούν να παίζουν με τους               

γονείς και τα ρομπότ . 

10.Στην ερώτηση πως αισθάνεσαι σήμερα εδώ τα παιδιά δήλωσαν καλά,          

χαρούμενοι  και πολύ ωραία. 

 

Απαντήσεις γονέων 

Οι γονείς της κύριας έρευνας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο πεντάβαθμης         

κλίμακας τύπου Likert («καθόλου», «ελάχιστα», «αρκετά», «πολύ», «πάρα πολύ») στο          

τέλος κάθε συνάντησης σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στην μεταξύ τους            

επικοινωνία. 

Συγκεκριμένα όλοι οι γονείς έμαθαν να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες του           

προγράμματος καθώς παρουσίασαν βελτίωση στην επικοινωνία με τα παιδιά τους.          

Παρατηρήθηκε ότι κανείς από τους γονείς δεν γνώριζε ούτε είχε προηγούμενη εμπειρία            

στα κιτ ρομποτικής των συναντήσεων. 

Ο ΓΠ5 από την 1η έως την 6η συνάντηση δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε              

«πολύ» στην δήλωση του, στο εάν η τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ γονέα –              

παιδιού. Δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε «πολύ» στο εάν η τεχνολογία ενισχύει την             

συνεργασία τους. Ακόμη δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας επιδρά«ουδέτερα» στην           

επικοινωνία της ομάδας αλλά εξελίχθηκε σε θετικά «πολύ» . Επίσης για την μεταξύ τους              

συνεργασία κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε           

πολύ».  
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Ο ΓΠ6 από την 1η έως την 6η συνάντηση δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε «               

πάρα πολύ» στην δήλωση του, στο εάν η τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ             

γονέα – παιδιού. Δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε «πάρα πολύ» στο εάν η τεχνολογία              

ενισχύει την συνεργασία τους. Ακόμη δήλωσε και ήτανε σταθερός στο ότι η χρήση της              

τεχνολογίας επιδρά θετικά και «πολύ» στην επικοινωνία της ομάδας .Επίσης για την            

μεταξύ τους συνεργασία κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων δήλωσε «μέτρια» και           

εξελίχθηκε σε  «πάρα πολύ».  

Ο ΓΠ7 από την 1η έως την 6η συνάντηση δήλωσε «λίγο» και εξελίχθηκε σε «πολύ»                

στην δήλωση του, στο εάν η τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ γονέα – παιδιού.               

Δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε «πολύ» στο εάν η τεχνολογία ενισχύει την συνεργασία             

τους. Ακόμη δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας επιδρά «ουδέτερα» στην επικοινωνία της             

ομάδας αλλά εξελίχθηκε σε θετικά «πολύ» . Επίσης για την μεταξύ τους συνεργασία κατά              

την διάρκεια των δραστηριοτήτων δήλωσε «μέτρια» και εξελίχθηκε σε  «πολύ».  

Επιπλέον, τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια σχετικά με τη           

διαφορετική γνώση των τεχνολογιών μεταξύ γονέα-παιδιού ήταν ότι δήλωσαν «πολύ» και           

ότι αυτό ήτανε σημείο ενίσχυσης για την συνεργασία τους. 
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4.2 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 
 

Στην παρούσα ενότητα θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των δεδομένων ανά          

τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε συνάντηση στην πιλοτική και στην κύρια έρευνα            

σύμφωνα με τις ερευνητικές υποθέσεις. 

Παρατηρήθηκε στην 1η συνάντηση που περιείχε την κατασκευή και την περιγραφή           

μιας αυτοσχέδιας κατασκευής με τουβλάκια – δομικά στοιχεία ότι όλες οι ομάδες τον             

γονέων –παιδιών συνεργάστηκαν. Παρατηρήθηκε ότι συνεργάστηκαν περισσότερο στο        

δεύτερο μέρος της συνάντησης στην εκτέλεση ενός προγράμματος για την κίνηση του            

ρομπότ με Mindstorms NXT 2.0.  

Στην 2η συνάντηση που χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ BeeBot υπήρχαν δύο          

δραστηριότητες. Παρατηρήθηκε ότι όλες οι ομάδες γονέων – παιδιών συνεργάστηκαν          

περισσότερο στην 1η δραστηριότητα που περιείχε προγραμματισμό του ρομπότ από ότι            

στην 2η δραστηριότητα την δημιουργία μιας ιστορίας ώστε να την διανύσει το ρομπότ. Οι              

γονείς στην 1η δραστηριότητα ήταν περισσότερο επεξηγηματικοί ως προς τα βήματα-           

εντολές που έπρεπε να κάνει το ρομπότ. Για να καταφέρουν να φτάσουν στο σωστό σημείο               

με το ρομπότ τους χρειάστηκε να σχεδιάσουν την διαδρομή, να πληκτρολογήσουν τις            

εντολές και να την επαληθεύσουν με αποτέλεσμα το κάθε ζευγάρι γονέα – παιδιού             

χρειάστηκε να συζητήσουν και να αποφασίσουν μαζί. Ενώ στην δεύτερη διαδρομή το            
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καλλιτεχνικό κομμάτι ζωγραφιά του jacket την πραγματοποίησαν τα παιδιά μόνα τους και            

ορισμένοι γονείς συμμετείχαν στην συγγραφή της ιστορίας.   

Στην 3η συνάντηση παρατηρήθηκε ότι οι ομάδες γονέων – παιδιών συνεργάστηκαν           

στην κατασκευή του ρομπότ με το κιτ ρομποτικής WeDo Lego Education, στον            

προγραμματισμό και στον αγώνα ποδοσφαίρου. Όλες οι ομάδες επικοινωνούσαν στην          

κατασκευή καθώς οι γονείς εξηγούσαν τις οδηγίες κατασκευής και τα παιδιά αντίστοιχα            

κατασκεύασαν το ρομπότ. Επίσης παρατηρήθηκε ότι υπήρξε συνεργασία από όλους στον           

προγραμματισμό του ρομπότ, όπου οι γονείς χρησιμοποίησαν την γνωστική «σκαλωσιά»          

και ερωτήσεις για να καταφέρουν τα παιδιά να κατανοήσουν και δημιουργήσουν το σωστό             

πρόγραμμα. Καθώς στον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ ζευγαριών γονέα – παιδιού          

παρατηρήθηκε η επικοινωνία, η συνεργασία και η ψυχαγωγία ώστε να καταφέρουν τα            

περισσότερα γκολ. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα παρατηρήθηκε η εξέλιξη στην         

επικοινωνία και στην συνεργασία και από τις απαντήσεις των γονέων στα ερωτηματολόγια            

τους. 

Στην 4η συνάντηση παρατηρήθηκε ότι όλες οι ομάδες γονέων – παιδιών           

συνεργάστηκαν στην κατασκευή του ρομπότ – κηπουρών με το κιτ ρομποτικής WeDo            

Lego Education και στον προγραμματισμό του στο περιβάλλον του Scratch 2.0. Οι γονείς             

βοηθούσαν επεξηγώντας τις οδηγίες κατασκευής και τα παιδιά κατασκεύαζαν.         

Παρατηρήθηκε η συνεργασία , η επικοινωνία στο προγραμματιστικό περιβάλλον του          

Scratch 2.0 αλλά και η διαφωνία μεταξύ των ομάδων στην επιλογή σκηνικών, ηρώων ,              

χρωμάτων καθώς η δεύτερη δραστηριότητα είχε πολυμεσικό περιεχόμενο. Στην τρίτη          

δραστηριότητα όπου χρειάστηκε οι γονείς να παίξουν μαζί με τα παιδιά το παιχνίδι             

«σταγόνες» οι περισσότεροι γονείς δεν συμμετείχαν . Συνοψίζοντας παρατηρήθηκε η          

εξέλιξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας στα σημεία όπου απαιτούνταν η κατασκευή            

και ο προγραμματισμός του ρομπότ. 

Στην 5η συνάντηση παρατηρήθηκε ότι όλες οι ομάδες γονέων – παιδιών           

συνεργάστηκαν στην κατασκευή του ρομπότ σπειρογράφο με το κιτ ρομποτικής WeDo 2.0            

Lego Education και στον προγραμματισμό του στην αντίστοιχη εφαρμογή. Όλοι οι γονείς            

συμμετείχαν ενεργά , ενθάρρυναν τα παιδιά και ανέλαβαν τις οδηγίες. Παρατηρήθηκε ότι η             
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κατασκευή του ρομπότ ήταν σύνθετη και τα παιδιά ήθελαν επεξήγηση σε αρκετά σημεία.             

Επειδή η κατασκευή του ρομπότ ήταν σύνθετη παρατηρήθηκε η βελτίωση της           

επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων ,όμως υπήρξαν και διαφωνίες που            

είχαν θετική εξέλιξη. Επίσης στον προγραμματισμό του ρομπότ υπήρχε διάλογος μεταξύ           

γονέα – παιδιού με ερωτήσεις για να αλλάζουν τις παραμέτρους για την κίνηση του              

ρομπότ, με αποτέλεσμα να επικοινωνούν σε αρκετά καλό βαθμό.  

Στην 6η συνάντηση χρειαζόταν ο συνδυασμός όλων των τεχνολογιών, ΒeeBot,          

WeDo 2.0 από τις προηγούμενες συναντήσεις με στόχο την εύρεση του θησαυρού και την              

κατασκευή του ψηλότερου πύργου από τουβλάκια lego. Παρατηρήθηκε ότι όλες οι ομάδες            

συνεργάστηκαν επιτυχώς και κατάφεραν να πραγματοποιήσουν όλα τα στάδια της          

δραστηριότητας. Ακόμη να αναφερθεί ότι υπήρξε η αρκετά καλή επικοινωνία και η            

συνεργασία στην τοποθέτηση των εντολών για να κινηθεί το BeeBot , στην κατασκευή του              

ρομπότ Milo και στον προγραμματισμό του. Επίσης παρατηρήθηκε ότι είχαν ευχέρεια στην            

χρήση των τεχνολογιών όλα τα μέλη από κάθε ομάδα λόγω προηγούμενης χρήσης τους. 

Σχετικά με την πρώτη ερευνητική υπόθεση εάν η τεχνολογία ενισχύει την σχέση            

γονέα παιδιού κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με νέες τεχνολογίες και           

ρομποτική φάνηκε να επιβεβαιώνεται. Παρατηρήθηκε η ότι αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η           

επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των ομάδων από την 1η έως την 6η συνάντηση. Οι               

ομάδες που παρουσίασαν την μεγαλύτερη βελτίωση στην επικοινωνία της σχέσης τους           

ήτανε οι ΓΠ4,ΓΠ6, ΓΠ3 και η ΓΠ5. Επίσης και οι υπόλοιπες ομάδες ΓΠ1, ΓΠ2, ΓΠ7               

ανέπτυξαν και εξέλιξαν την επικοινωνία και την συνεργασία τους . 

Επίσης η δεύτερη ερευνητική υπόθεση εάν η τεχνολογία επιδρά θετικά στην           

συνεργασία γονέα – παιδιού στην διάρκεια του προγράμματος φάνηκε ότι επιβεβαιώθηκε           

από όλες τις ομάδες. Παρατηρήθηκε ότι όσο βελτιωνόταν η επικοινωνία μεταξύ γονέα –             

παιδιού επηρεαζόταν θετικά η συνεργασία τους και βελτιωνόταν σταδιακά.      

Ακόμη η τρίτη ερευνητική υπόθεση εάν η τεχνολογία είναι βασικός παράγοντας           

ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης γονέα – παιδιού κατά την διάρκεια της μάθησης           

επιβεβαιώθηκε. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων τόσο της πιλοτικής όσο και της            

κύριας έρευνας παρατηρήθηκε ότι στην κατασκευή και στον προγραμματισμό των ρομπότ           
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χρειαζόταν οι ομάδες να συνδιαλέγονται και να αλληλεπιδρούν μέσα από τον προφορικό            

λόγο . 

Επίσης η τελευταία ερευνητική υπόθεση εάν οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής         

ρομποτικής ενισχύουν τις τεχνολογικές δεξιότητες των γονέων – παιδιών επιβεβαιώθηκε.          

Οι γονείς και τα παιδιά ήρθαν σε επαφή και γνώρισαν κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής και              

ορισμένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα καθώς απέκτησαν και εξοικείωση με        

τεχνολογικές συσκευές. Παρατηρήθηκε ότι όσο αυξανόταν σταδιακά οι γνώσεις τους στην           

ρομποτική τόσο αυξανόταν η επικοινωνία τους με τα παιδιά, διότι μπορούσαν και ήθελαν             

να τους βοηθήσουν στην κατασκευή του ρομπότ και στον προγραμματισμό.  

Επιπροσθέτως τα στοιχεία μέσω της παρατήρησης επιβεβαιώνουν τα δεδομένα που          

προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια των γονέων και από τις συνεντεύξεις των παιδιών που             

διεξήχθησαν στο τέλος κάθε συνάντησης. 

 

 

Ακόμη από δηλώσεις των γονέων και των παιδιών να αναφερθεί ότι μέσω του             

προγράμματος «γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ» σημειώθηκε ότι ήρθαν πιο κοντά             

με τα παιδιά τους, επιμορφώθηκαν σε παιδαγωγικά ζητήματα, πέρασαν εποικοδομητικό          

χρόνο μαζί, γνώρισαν τις συγκεκριμένες νέες τεχνολογίες και την ρομποτική καθώς και            

ψυχαγωγήθηκαν. 

Να αναφερθεί το μορφωτικό επίπεδο, το φύλλο και ηλικία των γονέων δεν είχε             

καμία επίδραση στην έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

5.1 Συμπεράσματα 
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Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν να διερευνηθεί εάν η τεχνολογία ενισχύει την            

σχέση γονέα παιδιού μέσω του προγράμματος κοινών δραστηριοτήτων νέων τεχνολογιών          

και εκπαιδευτικής ρομποτικής «Γονείς και παιδιά παρέα με τα ρομπότ», της Ακαδημίας            

Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Παρατηρήθηκε ότι ουσιώδης παράγοντας στην επικοινωνία και στην συνεργασία σε          

όλες τις ομάδες ήταν η εκπαιδευτική ρομποτική, όπου μέσω της κατασκευής και του             

προγραμματισμού των ρομπότ συνεργάστηκαν και επικοινώνησαν περισσότερο μεταξύ        

τους. 

Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ανά τεχνολογία σε κάθε ομάδα γονέα – παιδιού.           

Ως γενικό συμπέρασμα προέκυψε, ότι οι δραστηριότητες που συμπεριλάμβαναν την          

δημιουργία ή τον προγραμματισμό ενός ρομπότ σε αυτές υπήρξε και βελτιώθηκε η            

επικοινωνία γονέα –παιδιού. 

Υπήρξε καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ γονέα – παιδιού στις          

δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν τα κιτ ρομποτικής WeDo και WeDo 2.0 Lego           

Education και ΒeeBot σε σύγκριση με τις δραστηριότητες χωρίς τεχνολογία όπως           

«Δημιουργία μια ιστορίας», «Έλα να σου πω τι έφταιξα» και «Ποιας ομάδα θα μεγαλώσει              

πιο γρήγορα το λουλούδι». Επειδή στις πρώτες δραστηριότητες για να ολοκληρωθεί η            

κατασκευή των ρομπότ απαιτούσε την συνεργασία της ομάδας και αντίστοιχα στον           

προγραμματισμό χρειάστηκε ο γονέας να καθοδηγήσει και να εξηγήσει. Με αποτέλεσμα η            

τεχνολογία να συμβάλει ως διαδραστικός παράγοντας στην σχέση γονέα – παιδιού. 

Στην δραστηριότητα που χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ BeeBot παρατηρήθηκε ότι         

συνεργάστηκαν περισσότερο οι ομάδες σε σύγκριση με την δραστηριότητα που          

χρησιμοποιήθηκαν τα δομικά υλικά (τουβλάκια) της lego . Με την τεχνολογία ΒeeBot            

χρειάστηκε ο προγραμματισμός του ρομπότ για να διασχίσει διαδρομές με αποτέλεσμα να            

συνεργάζονται, να αποφασίζουν, να διερευνούν και να επικοινωνούν περισσότερο οι          

ομάδες γονέα-παιδιού. Στην δραστηριότητα που περιείχε την δημιουργία και την          

περιγραφή με δομικά στοιχεία χωρίς την χρήση κάποιας τεχνολογίας συνεργάστηκαν          

λιγότερο, οι περισσότεροι γονείς ανέθεσαν την κατασκευή στα παιδιά αλλά συμμετείχαν,           
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τα βοήθησαν στην περιγραφή. Επίσης στην δημιουργία του jacket – ζωγραφιά του BeeBot             

και στην συγγραφή της ιστορίας παρατηρήθηκε ότι δεν συμμετείχαν ενεργά οι           

περισσότεροι γονείς και άφησαν τα παιδιά να ασχοληθούν με το εικαστικό μέρος της             

δραστηριότητας και την δημιουργία της ιστορίας. Σε αντίθεση όμως του βοήθησαν και            

τους ενθάρρυναν στον προγραμματισμό του BeeBot ώστε να καταφέρουν να περάσουν από            

όλα τα σημεία της ιστορίας. 

Στην κατασκευή και στην χρήση της τεχνολογίας του ρομπότ «κηπουροί» WeDo           

Lego Education σε συνδυασμό με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch          

παρατηρήθηκε ότι συνεργάστηκαν αρκετά οι περισσότερες ομάδες . Να σημειωθεί ότι ο            

προγραμματισμός στο περιβάλλον του Scratch ήταν πρωτόγνωρος για όλες τις ομάδες με            

αποτέλεσμα να βοηθούν, να επεξηγούν οι γονείς και να ερευνούν τα παιδιά . Επίσης το               

περιεχόμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν πολυμεσικό ,καθώς χρειάστηκε να         

επιλέξουν-αλλάξουν ήρωες, εικόνες , σκηνικό και ήχους ώστε να καταφέρουν να κινήσουν            

τα αντικείμενα μέσω του προγραμματισμού. Να αναφερθεί ότι στην συγκεκριμένη          

δραστηριότητα παρατηρήθηκαν οι περισσότερες διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ των         

μελών της ομάδας λόγω διαφορετικών προτιμήσεων . Επιπροσθέτως υπήρξε αρκετά καλή           

συνεργασία και επικοινωνία σε όλες τις ομάδες και κατάφεραν να υλοποιήσουν την            

δραστηριότητα . Σε αντίθεση όμως με την δραστηριότητα-παιχνίδι που θα έπαιζαν στο            

τέλος όλες οι ομάδες μαζί ανά ζευγάρι χωρίς την χρήση τεχνολογίας οι περισσότεροι γονείς              

δεν συμμετείχαν και άφησαν τα παιδιά να παίξουν. 

Στην χρήση της τεχνολογίας Mindstorms NXT 2.0 παρατηρήθηκε καλή συνεργασία          

από τις περισσότερες ομάδες . Οι γονείς επεξήγησαν και παρότρυναν τα παιδιά να             

πατήσουν τα κατάλληλα κουμπιά ώστε το ρομπότ να σχηματίσει νοητά ένα γεωμετρικό            

σχήμα. Να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο ρομπότ ήταν ήδη κατασκευασμένο και είχε            

έτοιμο τον προγραμματισμό με αποτέλεσμα να έχει παρατηρηθεί ότι συνεργάστηκαν και           

εξελίχθηκε η επικοινωνία των ομάδων περισσότερο σε δραστηριότητες με τις εξής           

τεχνολογίες με το WeDo και το WeDo 2. Lego Education διότι χρειαζόταν η κατασκευή              

και προγραμματισμός του ρομπότ από την αρχή . 

114 
 



Όσον αφορά τις τεχνολογικές δεξιότητες παρατηρήθηκε ότι η ομάδα μέσω των           

συναντήσεων απέκτησαν γνώσεις και ήταν ικανοί να χειρίζονται συσκευές τεχνολογίας          

όπως Η/Υ, τάμπλετ καθώς και τα κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής και τις αντίστοιχες            

εφαρμογές τους. Οι γονείς ήταν υποστηρικτικοί και βοήθησαν τα παιδιά ώστε να            

αποκτήσουν την αλγοριθμική σκέψη, να διερευνήσουν και να πειραματιστούν μέσω του           

προγραμματισμού όλων των ρομπότ σε κάθε δραστηριότητα. Καθώς από την χρήση του            

BeeBot ρομπότ , όλα τα παιδιά εφάρμοσαν δοθείσες εντολές και γνώρισαν τον απτό             

προγραμματισμό. Επίσης λόγω της χρήσης των κίτ ρομποτικής WeDo και WeDo 2.0 Lego             

Education τα παιδιά εξοικειώθηκαν με την κατασκευή και τον προγραμματισμό και           

παρατηρήθηκε ότι ήταν σε θέση να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν την δική              

τους λύση στο πλαίσιο της ομάδας. Ακόμη κατάφεραν να εκτελούν έτοιμα προγράμματα            

καθώς να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν προϋπάρχουσες τεχνολογικές γνώσεις. Να          

αναφερθεί ότι μέσω του πολυμεσικού περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch 2.0         

κατάφεραν να πραγματοποιούν αλλαγή στις ρυθμίσεις και στις παραμέτρους- μεταβλητές          

στις εντολές του προγραμματισμού. Επιπροσθέτως κατάλαβαν την μετάδοση της κίνησης          

της, λόγω της ύπαρξης του κινητήρα ως εξάρτημα, μέσω του προγραμματισμού του.            

Επισυνάπτοντας γνώρισαν και χρησιμοποιησαν την ενσύρματη και ασύρματη τεχνολογία.         

Τα παιδιά απέκτησαν τεχνολογικές δεξιότητες και παρατηρήθηκε ότι ήταν χαρούμενα από           

την εξέλιξη και την κατάκτηση των γνώσεων τους κατα την διάρκεια του προγράμματος. 

Από τις συνεντεύξεις των παιδιών υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα , όπως σε όλα            

τα παιδιά άρεσε που έπαιζαν μαζί με τους γονείς και τα ρομπότ. Επίσης σε κάθε συνάντηση                

στα περισσότερα παιδιά άρεσε η κατασκευή και ο προγραμματισμός των ρομπότ. Ακόμη            

τα παιδιά δήλωσαν ότι ήταν εύκολη η συνεργασία με τους γονείς τους και σε κάθε               

συνάντηση κατάφεραν να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. Τα          

παιδιά ήταν ευχαριστημένα από την συνεργασία με τους γονείς τους και δεν ήθελαν να              

κάνουν κάτι παραπάνω οι γονείς τους. Όσον αφορά την συνεργασία στην υλοποίηση και             

τον προγραμματισμό των ρομπότ τα παιδιά και οι γονείς τα πραγματοποίησαν μαζί ενώ σε              

ποιο σύνθετες δραστηριότητες οι γονείς έδωσαν τις οδηγίες και τα παιδιά τις εκτελούσαν.             

Να αναφερθεί ότι τα παιδιά είχαν επίγνωση ότι οι γονείς γνώριζαν να χρησιμοποιούν με              

ευχέρεια τις τεχνολογικές συσκευές ενώ στην χρήση των ρομποτικών κιτ βρισκόταν σε ίδιο             
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επίπεδο γνώσεων. Κατα την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά ένιωθαν όμορφα, καλά            

ήταν χαρούμενα και διασκέδασαν πέρα από την απόκτηση των γνώσεων. Επιπροσθέτων τα            

περισσότερα παιδιά έπαιζαν πιο ωραία και δημιουργικά με τα ρομπότ και τους γονείς τους              

σε σύγκριση με τους γονείς και χωρίς τα ρομπότ. 

Επίσης από τις απαντήσεις των γονέων από τα ερωτηματολόγια κατα την διάρκεια            

του προγράμματος παρέμβασης προκύπτει ότι η τεχνολογία δημιούργησε κατάλληλες         

συνθήκες ώστε να ενισχύσει την σχέση γονέα και παιδιού. Υπήρξε εξέλιξη στην            

επικοινωνία και στην συνεργασία όλων των ομάδων. Οι γονείς θεωρούν την ότι τεχνολογία             

επιδρά θετικά και πολύ στην επικοινωνία της σχέσης γονέα παιδιού. 

Συνοψίζοντας κινητήριος δύναμη στην συνεργασία και στην εξέλιξη της          

επικοινωνίας όλων των ομάδων αποτέλεσε η τεχνολογία. Παρατηρήθηκε ότι στις          

τεχνολογίες WeDo και WeDo 2.0 Lego Education , BeeBot που απαιτούσαν μεγαλύτερο            

σχεδιασμό της κατασκευής και του προγραμματισμού συνεργάστηκαν αρκετά καλά και          

εξελίχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες ή τις            

δραστηριότητες χωρίς τεχνολογία.  
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5.2 Περιορισμοί της έρευνας και μελλοντικές προτάσεις για 

έρευνα. 
 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν επτά ομάδες γονέων -παιδιών σε έξι          

δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνολογίας.  

 

Η έρευνα περιέχει διάφορους περιορισμούς. Ένας από αυτούς ήταν ο μικρός           

αριθμός 

δείγματος. Ο περιορισμένος αριθμός των ομάδων γονέων -παιδιών δεν μπορεί να           

οδηγήσει σε ασφαλή και γενικεύσιμα συμπεράσματα. Να αναφερθεί όμως ότι ήταν μια            

εκπαιδευτική παρέμβαση μακράς χρονικής διάρκειας. Επίσης τα παιδιά που συμμετείχαν          

ήταν διαφορετικών ηλικιών και τάξεων του δημοτικού σχολείου. Ακόμη ορισμένα παιδιά            

είχαν παρακολουθήσει ξανά δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ήταν αρκετά         

εξοικειωμένα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα . Υπήρχε ανομοιογένεια στις ηλικίες των            

παιδιών και στην γνώση-χρήση των τεχνολογιών παράγοντας που επηρέασε τον          

σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.   

 

Επισυνάπτοντας η παρούσα έρευνας αποτελεί την πρώτη μελέτη της επίδρασης της           

τεχνολογίας στην σχέση γονέα – παιδιού σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων          

εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα ενώ μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω           

έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο. 
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Οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα περιλαμβάνουν την επανάληψη του         

προγράμματος με μεγαλύτερο δείγμα. Επιπλέον προτείνεται και ο χωρισμός των παιδιών           

ανά ηλικίες – αναπτυξιακό στάδιο και γνώσεων στην εκπαιδευτική ρομποτική. Επίσης σε            

μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να παρατηρηθούν ομάδες γονέων –παιδιών με            

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας όπως εφήβων. Ακόμη να μελετήσουν εάν οι γονείς μπόρεσαν            

και υλοποίησαν παρόμοιες τεχνολογικές δραστηριότητες στο σπίτι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

Παράρτημα Α:  
 

Α.1 Φύλλα παρατήρησης και καταγραφής των δεξιοτήτων των μαθητών 

 

1.Φύλλο παρατήρησης και καταγραφής δεξιοτήτων των Μαθητών για την πρώτη 

συνάντηση 

 

Όνομα παιδιού:...................................  

Ημερομηνία:............................................ 

 

Δεξιότητες παιδιού: 

Δραστηριότητα Δεξιότητες Παρατηρήσεις 

 Γνωστικές 

● Να αναπτύσσει προφορικό κατευθυντικό λόγο 

● Να αποτυπώνει το οπτικό ερέθισμα σε κατασκευή 

Lego 

 

 Συναισθηματικές 

● Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τη χρησιμότητα 

των οδηγιών στην κατασκευή 

● Να συνεργάζεται με τον γονιό του 

● Να συζητά μαζί του  

● Να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης 

● Να αποδέχεται τις διαφορετικές απόψεις 

● Να αφοσιώνεται στην εργασία που του ανατίθεται 
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● Να οργανώνει τον χρόνο και το υλικό του 

 Ψυχοκινητικές  

● Να ενισχύεται η ικανότητα για συγκέντρωση 

● Να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τη λεπτή       

κινητικότητα 

● Να καλλιεργήσει χωροταξική αντίληψη 

● Να ακολουθεί τις οδηγίες για να ολοκληρώσει μια        

κατασκευή 

● Να αντιγράφει μια κατασκευή χωρίς να έχει οπτική        

επαφή  

 

 Ως προς τις νέες τεχνολογίες 

● Να έρθει σε επαφή με το εκπαιδευτικό kit 

ρομποτικής Lego Mindstorms NXT 

● Να κατασκευάσει το αυτοκίνητο με τα Lego 
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2.Φύλλο παρατήρησης και καταγραφής δεξιοτήτων των Μαθητών για τη δεύτερη 

συνάντηση 

 

Όνομα παιδιού:...................................  

Ημερομηνία:............................................ 

 

Δεξιότητες παιδιού: 

Δραστηριότητα Δεξιότητες Παρατηρήσεις 

 Γνωστικές 

● Να ορίζει τη χρονική σειρά των γεγονότων σε μια 

ιστορία 

● Να επινοεί τη συνέχεια μιας ιστορίας 

 

 Συναισθηματικές 

● Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τη χρησιμότητα 

των οδηγιών στην κατασκευή 

● Να συνεργάζεται με τον γονιό του 

● Να συζητά μαζί του  

● Να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης 

● Να αποδέχεται τις διαφορετικές απόψεις 

● Να αφοσιώνεται στην εργασία που του ανατίθεται 

● Να οργανώνει τον χρόνο και το υλικό του 
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 Ψυχοκινητικές  

● Να ενισχύεται η ικανότητα για συγκέντρωση 

● Να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τη λεπτή       

κινητικότητα 

● Να καλλιεργήσει χωροταξική αντίληψη 

● Να ακολουθεί τις οδηγίες για να ολοκληρώσει μια        

κατασκευή 

● Να εκτελεί το ίδιο το παιδί μια διαδρομή με         

επιδεξιότητα χωρίς οδηγίες ή βοήθεια 

● Να είναι σε θέση να επιδείξει την παραπάνω διαδρομή 

 

 Ως προς τις νέες τεχνολογίες 

● Να γνωρίσει το bee-bot και να εξοικειωθεί με τη         

λειτουργία του 

● Να γνωρίσει και να εφαρμόσει το απτό       

προγραμματισμό 

● Να προγραμματίσει με δοθείσες εντολές 
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3.Φύλλο παρατήρησης και καταγραφής δεξιοτήτων των Μαθητών για την τρίτη συνάντηση 

 

Όνομα παιδιού:...................................  

Ημερομηνία:............................................ 

 

Δεξιότητες παιδιού: 

 

Δραστηριότητα Δεξιότητες Παρατηρήσεις 

 Γνωστικές 

● Να αποτυπώνει το οπτικό ερέθισμα σε κατασκευή 

Legο 

● Να αντιλαμβάνεται τη μετατροπή- μετάδοση της 

κίνησης και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές 

στην κατασκευή 

● Να αντιλαμβάνεται την έννοια της αλλαγής 

παραμέτρου και του αποτελέσματος αυτής κατά 

τον προγραμματισμό 

● Να ενεργοποιεί και να χρησιμοποιεί τη φαντασία 

του για να επιλύσει τυχόν δυσκολίες 
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● Να χρησιμοποιεί την κριτική του σκέψη και με 

επιχειρήματα να κρίνει τις πληροφορίες και να 

οδηγείται σε συμπεράσματα 

 Συναισθηματικές 

● Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τη 

χρησιμότητα των οδηγιών στην κατασκευή 

● Να συνεργάζεται με τον γονιό του 

● Να συζητά μαζί του  

● Να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης 

● Να αναπτύξει την ευγενή άμιλλα μέσα από την 

εκμάθηση και τήρηση των κανόνων 

● Να αποδέχεται τις διαφορετικές απόψεις 

● Να αφοσιώνεται στην εργασία που του ανατίθεται 

● Να οργανώνει τον χρόνο και το υλικό του 

 

 Ψυχοκινητικές 

● Να αναπτύσσει  και να καλλιεργήσει τη λεπτή του 

κινητικότητα 

● Να ενισχύσει την ικανότητα για συγκέντρωση 

● Να καλλιεργήσει χωροταξική αντίληψη 

● Να ενθαρρύνεται και να συμμετέχει  ενεργά στις 

δραστηριότητες 

● Να κατανοεί και να εφαρμόζει οδηγίες 

● Να ακολουθεί τις οδηγίες για να ολοκληρώσει μια        

κατασκευή 

● Να είναι ικανό να κατασκευάζει τον παίχτη ή τον 

τερματοφύλακα ακολουθώντας συγκεκριμένες 

οδηγίες με το ρομποτικό kit Lego WeDo 
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 Ως προς τις νέες τεχνολογίες 

● Να εξοικειώνεται με το 

ρομποτικό κιτ 

● Να χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές του δεξιότητες 

και τον προσωπικό του ερευνητικό τρόπο για να 

προτείνει, σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να ελέγξει 

τη δική του λύση μέσα στο πλαίσιο της ομάδας 

 

 

 

 

 

 

 

4.Φύλλο παρατήρησης και  καταγραφής δεξιοτήτων των Μαθητών για την τέταρτη 

συνάντηση 

 

Όνομα παιδιού:...................................  

Ημερομηνία:....................................... 

 

Δεξιότητες παιδιού: 

Δραστηριότητ

α 

Δεξιότητες Παρατηρήσεις 

 Γνωστικές 

● Να αποτυπώνει το οπτικό ερέθισμα σε 

κατασκευή Legο 

● Να ενεργοποιεί και να χρησιμοποιεί τη 

φαντασία του για να επιλύσει τυχόν 

δυσκολίες 

● Να χρησιμοποιεί την κριτική του σκέψη 
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και με επιχειρήματα να κρίνει τις 

πληροφορίες και να οδηγείται σε 

συμπεράσματα 

 

 Συναισθηματικές 

● Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τη 

χρησιμότητα των οδηγιών στην 

κατασκευή 

● Να αναπτύξει την ευγενή άμιλλα μέσα 

από την εκμάθηση και τήρηση των 

κανόνων 

● Να συνεργάζεται με τον γονιό του 

● Να συζητά μαζί του  

● Να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης 

● Να αποδέχεται τις διαφορετικές απόψεις 

● Να αφοσιώνεται στην εργασία που του 

ανατίθεται 

● Να οργανώνει τον χρόνο και το υλικό 

του 

● Να καλλιεργεί τη φαντασία και την 

κριτική του σκέψη 

● Να προτείνει λύσεις 

 

 Ψυχοκινητικές 

● Να αναπτύσσει  και 

να καλλιεργήσει τη 

λεπτή του 

κινητικότητα 
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● Να ενισχύσει την   

ικανότητα για  

συγκέντρωση 

● Να καλλιεργήσει  

χωροταξική 

αντίληψη 

● Να ενθαρρύνεται και να συμμετέχει 

ενεργά στις δραστηριότητες 

● Να κατανοεί και να εφαρμόζει οδηγίες 

● Να ακολουθεί τις   

οδηγίες για να   

ολοκληρώσει μια  

κατασκευή 

● Να συνδέει το περιβάλλον του     

υπολογιστή με την πραγματικότητα 

● Να συνδέει τη δράση με το      

αποτέλεσμα(μαζεύω σταγόνες, γεμίζω   

ποτιστήρι, ποτίζω λουλούδι, μεγαλώνει    

το φυτό) 

● Να σχεδιάζει, να   

προτείνει, να  

υλοποιεί και να   

ελέγχει τη δική του    

λύση 

 

 Ως προς τις νέες τεχνολογίες 

● Να χρησιμοποιεί τις 

τεχνολογικές 

δεξιότητες με τον 

δικό του ερευνητικό 
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τρόπο 

● Η αξιοποίηση των 

τεχνολογικών 

γνώσεων που 

προϋπάρχουν 

● Να εκτελεί έτοιμα 

προγράμματα 

● Να συνδέει την 

εικονική 

πραγματικότητα με 

την κίνηση στον 

πραγματικό χρόνο 

● Να εξοικειώνεται με 

τις 

παραμέτρους-μεταβλη

τές και τις εντολές 

του προγραμματισμού 

 

 

 

 

5.Φύλλο παρατήρησης και καταγραφής δεξιοτήτων των Μαθητών για την πέμπτη 

συνάντηση 

 

Όνομα παιδιού:...................................  

Ημερομηνία:....................................... 

 

Δεξιότητες παιδιού: 
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Δραστηριότητ

α 

Δεξιότητες Παρατηρήσεις 

 Γνωστικές 

● Να αποτυπώνει το οπτικό ερέθισμα σε 

κατασκευή Legο 

● Να κατασκευάζει οχήματα με Lego 

Educational WeDo 2.0 

● Να εξοικειωθεί με το ρομποτικό kit WeDo 2  

● Να αντιλαμβάνεται τη μετατροπή-μετάδοση 

της κίνησης και να κάνει τις απαραίτητες 

αλλαγές στην κατασκευή 

● Να ενεργοποιεί και να χρησιμοποιεί τη 

φαντασία του για να επιλύσει τυχόν 

δυσκολίες 

● Να χρησιμοποιεί την κριτική του σκέψη και 

με επιχειρήματα να κρίνει τις πληροφορίες 

και να οδηγείται σε συμπεράσματα 

 

 Συναισθηματικές 

● Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τη 

χρησιμότητα των οδηγιών στην κατασκευή 

● Να συνεργάζεται με τον γονιό του 

● Να συζητά μαζί του  

● Να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης 

● Να αναπτύξει την ευγενή άμιλλα μέσα από 

την εκμάθηση και τήρηση των κανόνων 

● Να αποδέχεται τις διαφορετικές απόψεις 

● Να αφοσιώνεται στην εργασία που του 

ανατίθεται 
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● Να οργανώνει τον χρόνο και το υλικό του 

 Ψυχοκινητικές 

● Να αναπτύσσει  και να καλλιεργήσει τη 

λεπτή του κινητικότητα 

● Να ενισχύσει την ικανότητα για     

συγκέντρωση 

● Να καλλιεργήσει χωροταξική αντίληψη 

● Να ενθαρρύνεται και να συμμετέχει  ενεργά 

στις δραστηριότητες 

● Να κατανοεί και να εφαρμόζει οδηγίες 

● Να ακολουθεί τις οδηγίες για να 

ολοκληρώσει μια κατασκευή 

● Να είναι ικανός να σχηματίζει κύκλους με 

άξονα συμμετρίας το σώμα του 

 

 

 Ως προς τις νέες τεχνολογίες 

● Να εξοικειώνεται με το ρομποτικό κιτ 

● Να χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές δεξιότητες 

από τις προηγούμενες δραστηριότητες, π.χ. 

Η χρήση κινητήρα 

● Η κατανόηση μεταβολής του κινητήρα 

(πότε, πώς) 

● Να έρθει σε επαφή  με την ασύρματη 

τεχνολογία  

● Να γνωρίσει τις παραμέτρους/μεταβλητές 

και τις εντολές του προγραμματισμού 

● Να συνδυάσει τις εντολές του 

προγραμματισμού με την κίνηση του 
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σπειρογράφου 

● Να χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές του 

δεξιότητες και τον προσωπικό του 

ερευνητικό τρόπο για να προτείνει, 

σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να ελέγξει τη 

δική του λύση μέσα στο πλαίσιο της ομάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Φύλλο παρατήρησης και καταγραφής δεξιοτήτων των Μαθητών για την έκτη συνάντηση 

 

Όνομα παιδιού:...................................  

Ημερομηνία:............................................ 

 

Δεξιότητες παιδιών: 

Δραστηριότητ

α 

Δεξιότητες Παρατηρήσεις 

 Γνωστικές 

● Να αποτυπώνει το οπτικό ερέθισμα σε 

κατασκευή Legο 

● Να κατασκευάζει οχήματα με Lego 

Educational WeDo 2.0 

● Να εξοικειωθεί με το ρομποτικό kit WeDo 2  
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 ● Να προγραμματίζει το αυτοκίνητο- 

ρομποτική κατασκευή στο περιβάλλον του 

Lego Educational WeDo 2.0  

● Να εκτελεί εντολές απτού    

προγραμματισμού μέσω της μέλισσας-    

BeeBot 

● Να γνωρίσει μια on-line εφαρμογή     

“Lightbot On Hour Coding” με παιγνιώδη      

χαρακτήρα, όπου θα εκτελέσουν βασικές     

εντολές προγραμματισμού 

● Να αντιστοιχεί το συμβολικό με το      

πραγματικό 

 

 Συναισθηματικές 

● Να αναπτύσσει υπομονή, επιμονή,    

πειθαρχία, αυτοέλεγχο 

● Να συνεργάζεται με τον γονιό του 

● Να επικοινωνεί με τον γονιό του 

● Να συζητά με τον γονιό του 

● Να συγκεντρώνεται στον στόχο  

● Να ασκεί την κριτική του σκέψη 

● Να διαχειρίζεται το άγχος της επιτυχίας και 

της αποδοχής 

 

 

 Ψυχοκινητικές 

● Να αναπτύσσει και να εξασκεί τη λεπτή 

κινητικότητα 

● Να ενθαρρύνεται και να παροτρύνεται από 

τον γονιό του να συμμετέχει ενεργά 

● Να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες 
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● Να αναπτύσσει τη χωροταξική αντίληψη 

στον δισδιάστατο και στον τρισδιάστατο 

χώρο 

● Να αναπτύσσει τη φαντασία του 

● Να αναπτύσσει την οργανωτικότητά του 

 

 Ως προς τις νέες τεχνολογίες 

● Να εξοικειωθεί με τις    

παραμέτρους/μεταβλητές και τις εντολές    

του προγραμματισμού 

● Να μεταβάλει τις τιμές στις παραμέτρους      

των εντολών 

● Να γνωρίσει και να χρησιμοποιήσει την      

ασύρματη τεχνολογία 

● Να καταφέρει να κινήσει τη μέλισσα και το        

αυτοκίνητο-ρομποτική κατασκευή μέσω   

των εντολών προγραμματισμού 

● Να αξιοποιήσει τεχνολογικές γνώσεις από     

προηγούμενες δραστηριότητες(χρήση  

πλήκτρων, προγραμματισμός, χρόνος,   

κινητήρας) 

● Να εκτελέσει βασικές εντολές    

προγραμματισμού(μέσω του online   

“Lightbot One Hour Coding”) για να      

προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της     

δραστηριότητας 
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Α.2 Φύλλο παρατήρησης (ΦΠ) Γονέα – Παιδιού 

 

 

Ημερομηνία ………….. 
 
Ομάδα παρατήρησης : 
 
Δραστηριότητα: ……… 

 
 

 Γονέας Παιδί 

Επικοινωνία   

Συνεργασία   

Διαφωνία   

Σύγκρουση   

Αλληλεπίδραση   
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Γνώση- Χρήση τεχνολογίας   

Ομαδικότητα   

Ψυχαγωγία   

 
 
 
(Μετράμε την συχνότητα- πόσες φορές και καταγράφουμε αντίστοιχες φράσεις) 
 

 

Χαρακτηρισμός : 

 0 Καθόλου  1 Λίγο  2 Μέτρια  3 Καλή  4 Πολύ καλή 

 

Φράσεις - διάλογος :                               Γονέα                                Παιδιού 

 

 

 

 

Α.3 Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “γονείς και παιδιά παρέα με τα            

ρομπότ” έπειτα από την υλοποίηση της σημερινής δραστηριότητας θα θέλαμε την γνώμη            

σας. Παρακαλώ απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις. 

 

 

1. Η χρήση της τεχνολογίας ενισχύει την επικοινωνία με το παιδί σας.  

 

1. καθόλου  2.λίγο  3.μέτρια  4.πολύ  5.πάρα πολύ  

 

2. Η χρήση της τεχνολογίας ενισχύει την συνεργασία με το παιδί σας.  
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1. καθόλου  2.λίγο  3.μέτρια  4.πολύ  5.πάρα πολύ  

  

3. Πώς επιδρά η χρήση της τεχνολογίας στην επικοινωνία μεταξύ γονέα - παιδιού. 

       

1.αρνητικά     2.ουδέτερα     3.θετικά    

      

- σημειώστε τον βαθμός της επίδρασης : 

           1. καθόλου  2.λίγο  3.μέτρια  4.πολύ  5.πάρα πολύ  

  

4.Υπήρχε συνεργασία με το παιδί σας κατά την διάρκεια των σημερινών δραστηριοτήτων 

 

1. καθόλου  2.λίγο  3.μέτρια  4.πολύ  5.πάρα πολύ  

  

5. Η γνώση της τεχνολογίας που κατέχετε είναι διαφορετική σε σχέση με του παιδιού σας. 

 

1. καθόλου  2.λίγο  3.μέτρια  4.πολύ  5.πάρα πολύ  

      

 - είναι αυτό σημείο αδυναμίας ή ενίσχυσης για την συνεργασίας σας:       

                1. καθόλου  2.λίγο  3.μέτρια  4.πολύ  5.πάρα πολύ  

Α.4 Ερωτήσεις Παιδιών - Συνέντευξη 

 
1. Σου αρέσει που παίζεται με τα ρομπότ μαζί τους γονείς σας ; 

  

2. Τι σου άρεσε περισσότερο από τις δραστηριότητες που κάνατε σήμερα εδώ; 

  

3. Ήταν εύκολο να παίξετε- συνεργαστείτε με τους γονείς σας; 

  

4. Καταφέρατε σήμερα να ολοκληρώσατε και να φτιάξατε κάτι μαζί με τον μπαμπά ή την               

μαμά; 

  

5. Πως κατασκευάζεται μαζί με τους γονείς σας; 

140 
 



 

6. Τι θα θέλατε να κάνουν οι γονείς σας ώστε να κυλάει πιο ευχάριστα και πιο εύκολα αυτό                  

που κάνατε, ή όταν παίζατε-κατασκευάζατε-προγραμματίζεται; 

  

7. Πως αισθάνεστε που κατασκευάσετε παρέα με τους γονείς σας; 

 

8. Ποιος ξέρει ποιο καλά να φτιάχνει “ρομπότ” να χρησιμοποιεί το tablet εσύ ή ο               

μπαμπάς/μαμά;  

 

9. Παίζεις πιο χαρούμενα και με περισσότερο ενδιαφέρον με τους γονείς σου εδώ που έχει               

ρομπότ/tablet κ.α. ή στο σπίτι χωρίς τα ρομπότ;  

 

10. Πως αισθάνεσαι όση ώρα είσαι εδώ στην αίθουσα;  

 

  
 

 

 

 

 

Α.5 Απαντήσεις Παιδιών 

 

 
Α κύκλος  
 
Απαντήσεις παιδιών 
 
2η Συνάντηση 
 

ΓΠ1 

1. Ναι. 
2. Να προγραμματίζω για να βρω την διαδρομή. 
3. Ναι, μερικές φορές ήταν δύσκολο. 
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4. Ναι. 
5. Η μαμά έβαλε τις οδηγίες πως θα περπατήσει το ρομπότ και εγώ πατούσα τις              

εντολές. 
6. Έκανε αρκετά η μαμά. 
7. Τέλεια. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Πιο χαρούμενη όταν παίζω με τα ρομπότ. Ναι θα ξανα ήθελα. 
10. Καλά. 

 

ΓΠ2 

1. Ναι. 
2. Που φτιάξαμε την ιστορία και πως θα την κάνουμε να πάει στα σημεία-διαδρομή. 
3. Ναι, αλλά κάποιες φορές υπήρξε ασυμφωνία στα βήματα. 
4. Ναι, κάναμε την διαδρομή. 
5. Ο μπαμπάς την διαδρομή, οδηγίες μαζί, εγώ πατούσα τα κουμπιά. 
6. Τίποτα άλλο. 
7. Ωραία τέλεια, υπήρχε λιγότερο ενδιαφέρον στον χάρτη. 
8. Το ίδιο. 
9. Ναι, με τα ρομπότ καλύτερα. 
10. Καλά, διασκέδασα. 

ΓΠ3 

1. Ναι. 
2. Οι διαδρομές. 
3. Ναι αλλά χρειάστηκε να σκεφτώ. 
4. Ναι φτιάξαμε. 
5. Τις οδηγίες τις έκανε ο μπαμπάς, εγώ πατούσα τα κουμπιά. 
6. Όχι κάτι αλλό. 
7. Καλά. 
8. Το ίδιο. 
9. Ναι μου αρέσει είναι ενδιαφέρον. 
10. Καλά. 

ΓΠ4 

1. Ναι. 
2. Που φτιάξαμε την ιστορία και πως θα την κάνουμε να πάει στα σημεία που πρέπει. 
3. Ναι, αλλά υπήρχε ασυμφωνία στα βήματα. 
4. Ναι, κάναμε την διαδρομή. 
5. Ο μπαμπάς την διαδρομή, οδηγίες μαζί, εγώ πατούσα τα κουμπιά. 
6. Τίποτα παραπάνω. 
7. Ωραία. 
8. Το ίδο χρησιμοποιήσαμε το ρομπότ. 
9. Ναι με τα ρομπότ. 
10. Καλά, διασκέδασα. 
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3η Συνάντηση 
 

ΓΠ1 

1. Ναι που είμαι μαζί με την μαμά. 
2. Που κατασκευάσαμε το ρομπότ ποδοσφαιριστή. 
3. Ναι πανεύκολο. 
4. Ναι. 
5. Η μαμά μου εξηγούσε τις οδηγίες εγώ έφτιαχνα. 
6. Τίποτα. 
7. Καλά. 
8. Και οι δύο. 
9. Με τα ρομπότ. 
10. Καλά. 

ΓΠ2 

1. Ναι . 
2. Τα ρομπότ που φτιάχνουμε. 
3. Όχι. 
4. Ναι. 
5. Μαζί τα φτιάξαμε, ο μπαμπάς τις οδηγίες εγώ εντολές. 
6. Τίποτα. 
7. Ωραία ήτανε διασκεδαστικά. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Με τα ρομπότ. 
10. Τέλεια. 
 
 
 

 
 

ΓΠ3 

1. Ναι. 
2. Το ρομπότ τερματοφύλακας. 
3. Ναι. 
4. Ναι όλα. 
5. Ο μπαμπάς τις οδηγίες εγώ έφτιαχνα. 
6. Τίποτα. 
7. Καλά. 
8. Το ίδιο. 
9.  Με τα lego – ρομποτ. 
10. Καλά. 

143 
 



 

ΓΠ4 

1. Ναι. 
2. Κατασκευή του ρομπότ. 
3. Έτσι και έτσι. 
4. Ναι τα κάναμε μέχρι το τέλος. 
5. Και οι δύο κάναμε τα ίδια. 
6. Τίποτα. 
7. Το ίδιο. 
8. Όχι. 
9. Χαρούμενος, ικανοποιημένος. 
10. Ωραία. 
 

4η Συνάντηση 

ΓΠ1 

1. Ναι. 
2. Που προγραμματίσαμε την σταγόνα. 
3. Πιο εύκολο δεν γίνεται. 
4. Ναι. 
5. Και οι δύο μαζί. 
6. Τίποτα. 
7. Μια χαρά, τέλεια. 
8. Η μαμά ξέρει καλύτερο προγραμματισμό. 
9. Με τα ρομπότ και την μαμά. 
10. Ωραία, αλλά κουράστηκα. 

 

ΓΠ2 

1. Ναι. 
2. Που φτιάξαμε τα ρομπότ. 
3. Όχι και τόσο εύκολο. 
4. Ναι. 
5. Κάποιες φορές συμφωνούσαμε κάποιες όχι. 
6. Τίποτα. 
7. Χαρούμενος. 
8. Ο μπαμπάς πιο καλός στο προγραμματισμό από εμένα. 
9. Με τον μπαμπά και τα ρομπότ. 
10.  Χαρούμενος. 

ΓΠ3 

1. Ναι. 
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2. Που προγραμματίσαμε στον Η/Υ. 
3. Ναι. 
4. Ναι όλα. 
5. Και οι δύο το ίδιο. 
6. Όχι. 
7. Καλά. 
8. Ο μπαμπάς ξέρει λίγο καλύτερα. 
9. Με τα ρομποτ και τον Η/Υ. 
10. Καλά. 
 

ΓΠ4 

1. Ναι. 
2. Ο προγραμματισμός των ρομπότ. 
3. Ναι, αρκετά. 
4. Ναι όλα. 
5. Ο μπαμπάς τις οδηγίες, με βοήθησε σε κάποια και εγώ κατασκεύασα. 
6. Τίποτα. 
7. Ωραία. 
8. Ο μπαμπάς ξέρει περισσότερα. 
9. Με τα ρομπότ. 
10. Καλά. 
 

5η Συνάντηση 

ΓΠ1 

1. Ναι. 
2. Τα ρομπότ. 
3. Με τον Η/Υ ήτανε εύκολο. 
4. Ναι. 
5. Καλά μαζί. 
6. Τίποτα. 
7. Καλά. 
8. Η μαμά ξέρει καλύτερα πληροφορική. 
9. Με τα ρομπότ. 
10. Μια χαρά. 

 
 

ΓΠ2 

1. Ναι. 
2. Το ρομποτ. 
3. Με τον Η/Υ συνεργαστήκαμε πιο πολύ. 
4. Ναι. 
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5. Ο μπαμπάς έλεγε τι να κάνω και εγώ έφτιαχνα. 
6. Όχι. 
7. Διασκέδασα. 
8. Ο μπαμπάς και η δασκάλα ξέρει καλύτερα, και εγώ μαθαίνω. 
9. Το ίδιο. 
10. Πολύ καλά. 

ΓΠ3 

1. Ναι. 
2. Το ρομπότ που ζωγράφιζε κύκλους. 
3. Εύκολο. 
4. Ναι. 
5. Ο μπαμπάς έλεγε εγώ έφτιαχνα. 
6. Όχι. 
7. Καλά. 
8. Ο μπαμπάς. 
9. Με τα ρομπότ και τον μπαμπά. 
10. Καλά. 

 

ΓΠ4 

1. Ναι. 
2. Το ρομπότ που μπορεί να ζωγραφίσει. 
3. Όχι, γιατί κάποια υλικά δεν υπήρχαν. 
4. Ναι. 
5. Και οι δύο. 
6. Όχι. 
7. Χαρούμενος. 
8. Το ίδιο. 
9. Μαζί με τον μπαμπά. 
10. Ωραία. 

 

6η Συνάντηση 
 

ΓΠ1 

1. Ναι. 
2. Το ρομποτ αυτοκίνητο. 
3. Πανεύκολο. 
4. Ναι τα κάναμε όλα. 
5. Και οι δύο μαζί. 
6. Τίποτα. 
7. Τέλεια. 
8. Το ίδιο. 
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9. Με την μαμά και τα ρομπότ. 
10. Χαρούμενη αλλά λύπη που είναι η τελευταία φορά. 

ΓΠ2 

1. Ναι. 
2. Τα ρομπότ που φτιάχνουμε. 
3. Ναι. 
4. Ναι. 
5. Ο μπαμπάς τις οδηγίες εγώ έκανα τον προγραμματισμό στο tablet. 
6. Τίποτα. 
7. Χαρούμενος και λίγο κουρασμένος. 
8. Το ίδιο και οι δύο. 
9. Με τον μπαμπά και τα ρομπότ. 
10. Χαρούμενος αλλά θα ήθελα να ξαναέρθω γιατί είναι η τελευταία φορά. 

ΓΠ3 

1. Ναι 
2. Που φτιάξαμε τα ρομπότ μαζί. 
3. Ναι. 
4. Ναι. 
5. Ο μπαμπάς έλεγε τις οδηγίες, εγώ έφτιαχνα και προγραμμάτισα στο tablet. 
6. Τίποτα. 
7. Καλά. 
8. Το ίδιο και οι δύο. 
9. Ο μπαμπάς καλύτερα τον προγραμματισμό και εγώ να φτιάχνω ρομπότ. 
10. Καλά. 

ΓΠ4  

1. Ναι. 
2. Το παιχνίδι με τον θησαυρό. 
3. Ναι. 
4. Ναι. 
5. Κάποιες φορές έφτιαχνε ο μπαμπάς κάποιες φορές εγώ. 
6. Τίποτα. 
7. Ωραία. 
8. Το ίδιο. 
9. Και τα δύο αλλά λίγο παραπάνω με τα ρομπότ. 
10.  Καλά, αλλά θα ήθελα και άλλο γιατί είναι η τελευταία φορά σήμερα.  

 
 
 
Β Κύκλος  
Απαντήσεις Παιδιών 
 
1η Συνάντηση  
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ΓΠ5 

1. Ναι. 
2. Στην αρχή που κατασκευάσαμε κάτι δικό μας. 
3. Ναι. 
4. Ναι. 
5. Μαζί με τον μπαμπά , μια ο ένας μια ο άλλος. 
6. Τίποτα άλλο. 
7. Τέλεια. 
8. Ο μπαμπάς. 
9. Πιο χαρούμενη όταν παίζω με τα ρομπότ. Ναι θα ξανά ήθελα να έρθω 
10. Πέρασα ωραία. 

 

ΓΠ6 

1. Ναι. 
2. Στην αρχή που κατασκευάσαμε κάτι δικό μας. 
3. Ναι. 
4. Ναι. 
5. Και οι δύο μαζί. 
6. Τίποτα άλλο. 
7. Τέλεια. 
8. Η μαμά. 
9. Με τα ρομπότ. 
10. Χαρά. 

ΓΠ7 

1. Ναι. 
2. Στην αρχή που κατασκευάσαμε κάτι δικό μας. 
3. Ναι. 
4. Ναι. 
5. Εγώ και ο μπαμπάς μαζί. 
6. Τίποτα . 
7. Ευχάριστα. 
8. Ο μπαμπάς. 
9. Με τα ρομπότ. 
10.  Χαρούμενος. 

 
 
2η Συνάντηση  

ΓΠ5 

1. Ναι. 
2. Ο προγραμματισμός του BeeBot. 
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3. Ναι. 
4. Ναι. 
5. Μαζί με τον μπαμπά , μια ο ένας μια ο άλλος. 
6. Δεν ξέρω. 
7. Πολύ ωραία. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Πιο χαρούμενη όταν παίζω με τα ρομπότ.  
10. Χαρούμενη. 

ΓΠ6 

1. Ναι ήταν ωραία. 
2. Η δραστηριότητα με το ρομπότ και τον χάρτη. 
3. Ναι. 
4. Ναι πολλές διαφορετικές διαδρομές. 
5. Μαζί με την μαμά προγραμματίζαμε. 
6. Να ακολουθήσει η μαμά τις οδηγίες μου. 
7. Τέλεια. 
8. Εγώ.  
9. Πιο χαρούμενος όταν παίζω με τα ρομπότ.  
10.  Τέλεια , καλύτερα που δεν ήταν εδώ ο αδερφός μου. 

ΓΠ7 

1. Ναι . 
2. Ο χάρτης και η διαδρομή με το ρομπότ. 
3. Ναι. 
4. Ναι . 
5. Εύκολα μαζί με τον μπαμπά. 
6. Τίποτα , όλα εντάξει. 
7. Μια χαρά. 
8. Εγώ.  
9. Πιο χαρούμενος όταν παίζω με τα ρομπότ.  
10.  Τέλεια . 

 
 
 
 
3η Συνάντηση 

ΓΠ5 

1. Ναι. 
2. Που κάναμε τον αγώνα και ο προγραμματισμός. 
3. Όχι. 
4. Ναι. 
5. Μαζί με τον μπαμπά , μια ο ένας μια ο άλλος. 
6. Δεν ξέρω. 
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7. Πολύ ωραία. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Πιο χαρούμενη όταν παίζω με τα ρομπότ.  
10. Πάρα πολύ ωραία. 

ΓΠ6 

1. Ναι. 
2. Που κάναμε τον τερματοφύλακα. 
3. Ναι. 
4. Ναι όλα τα κάναμε. 
5. Η μαμά με βοήθησε με τον ποδοσφαιριστή. 
6. Δεν ξέρω. 
7. Πολύ ωραία. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Στο σπίτι γιατί δεν έχει οδηγίες. 
10. Ωραία. 

ΓΠ7 

1. Ναι. 
2. Που κάναμε τον αγώνα με τα ρομπότ. 
3. Ναι. 
4. Ναι όλα τα κάναμε. 
5. Ε καλά με τον μπαμπά. 
6. Όχι κάτι άλλο. 
7. Καλά. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Εδώ τις Κυριακές. 
10. Ωραία. 

 
4η Συνάντηση 
 

ΓΠ5 

1. Ναι. 
2. To scratch που αλλάζει υπόβαθρο και ο προγραμματισμός. 
3. Αρκετά. 
4. Ναι πιστεύω ότι το ολοκληρώσαμε. 
5. Μαζί με τον μπαμπά , μια ο ένας μια ο άλλος. 
6. Δεν θα ήθελα να κάνει κάτι άλλο. 
7. Πολύ ωραία. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Και με τα δύο. 
10. Τέλεια. 
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ΓΠ6 

1. Ναι. 
2. Που κάναμε το scratch και βάζαμε ήχο και φωνές. 
3. Ναι. 
4. Ναι και κάναμε πολλές μικρές αλλαγές. 
5. Μαζί με την μαμά μια χαρά. Η μαμά έδινε οδηγίες εγώ έφτιαχνα. 
6. Όχι. 
7. Τέλεια. 
8. Η μαμά. 
9. Με το ρομπότ και τον υπολογιστή. 
10. Τέλεια. 

ΓΠ7 

1. Ναι. 
2. Που αλλάζαμε στο Scratch και βάζαμε ήχο και εικόνες. 
3. Ναι. 
4. Ναι τα κάναμε όλα. 
5. Μαζί με τον μπαμπά. 
6. Τίποτα. 
7. Καλά. 
8. Ο μπαμπάς. 
9. Με το ρομπότ και τον υπολογιστή. 
10. Καλά χαρούμενος. 

 
5η Συνάντηση 

ΓΠ5 
1. Ναι . 
2.Το ρομπότ. 
3.Στον προγραμματισμό συνεργαστήκαμε πιο πολύ. 
4.Ο μπαμπάς έλεγε τι να κάνω και εγώ έφτιαχνα. 
5.Όχι. 
6.Μια χαρά 
7.Ο μπαμπάς. 
8.Το ίδιο. 
9.Καλά. 
10. Μια χαρά. 
 
 

 

ΓΠ6 

1. Ναι. 
2. Το ρομπότ που ζωγράφιζε κύκλους. 
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3. Δύσκολη η κατασκευή. 
4. Ναι. 
5. Η μαμά έλεγε και εγώ κατασκεύαζα. 
6. Όχι. 
7. Καλά. 
8.  Η μαμά. 
9.  Με τα ρομπότ. 
10. Καλά. 

ΓΠ7 

1. Ναι. 
2. Το ρομπότ που μπορεί να ζωγραφίσει. 
3. Όχι. 
4. Ναι. 
5. Και οι δύο. 
6. Όχι. 
7. Χαρούμενος. 
8. Το ίδιο. 
9. Μαζί με τον μπαμπά. 
10. Ωραία. 
 
 
 
 
 
6η Συνάντηση 
 

ΓΠ5 

1. Ναι. 
2. Που βρήκαμε τον θησαυρό. 
3. Ναι. 
4. Ναι το φτιάξαμε. 
5. Μαζί με τον μπαμπά , μια ο ένας μια ο άλλος. 
6. Τίποτα άλλο. 
7. Πολύ ωραία. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Και με τα δύο. 
10.  Πάρα πολύ ωραία. 

 
 
 

ΓΠ6 

1. Ναι. 
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2. Όλα όσα κάναμε. 
3. Ναι. 
4. Ναι το φτιάξαμε. 
5. Μαζί με την μαμά , μια ο ένας μια ο άλλος. 
6. Όχι. 
7. Μια χαρά. 
8. Και οι δύο το ίδιο. 
9. Και με τα δύο. 
10.  Πάρα πολύ ωραία. 

ΓΠ7 

1. Ναι. 
2. Όλα πιο πολύ ο Μilo. 
3. Ναι. 
4. Ναι το φτιάξαμε. 
5. Μαζί με τον μπαμπά, εγώ προγραμμάτιζα. 
6. Όχι. 
7. Μια χαρά. 
8. Η κυρία. 
9. Και με τα δύο. 
10.  Πάρα πολύ ωραία. 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της             

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν.                   

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν           

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής             

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και           

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  
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