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Πρόλογοσ

Θ παροφςα ζρευνα εκπονικθκε ςτα πλαίςια του Μεταπτυχιακοφ 
Προγράμματοσ πουδϊν του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ «Επιςτιμεσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ και τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ» με ειδίκευςθ ςτθν Κατεφκυνςθ: 
«Πλθροφορικι και Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ».

Θ ζρευνα προςαρμόςτθκε ςτισ ανάγκεσ επιδθμιολογικισ ζξαρςθσ λόγω του 
ιοφ COVID-19, του οποίου κφμα υπζπεςαν και ο παιδαγωγικόσ- ακαδθμαϊκόσ 
κλάδοσ και τα παιδαγωγικά ινςτιτοφτα.
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Ειςαγωγι

τα πλαίςια τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε θ διδαςκαλία ενόσ μακιματοσ 
αςτρονομία με χριςθ του ρομπότ Κοινωνικισ Αρωγισ «Επιςτιμθ» του 
προγράμματοσ STIMEY και τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ του προγράμματοσ 
STIMEY.

Αντικατάςταςθ τθσ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ πραγματοποιοφμενθ από ζνα 
φυςικό πρόςωπο, τον δάςκαλο, με τθν διδαςκαλία εξ αποςτάςεωσ, 
πραγματοποιοφμενθ εξ ολοκλιρου από το ρομπότ STIMEY και με τθν 
παράλλθλθ χριςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ του προγράμματοσ STIMEY

 ανάλυςθ τθσ ψυχογραφίασ των μακθτϊν

ποςοςτό δζςμευςθσ ςτθν διαδικαςία και ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν

ςθμείο αναφοράσ και εξζλιξθσ τωρινϊν και μελλοντικϊν ςχεδιαςμϊν 
παρεμβάςεων εξ αποςτάςεωσ χριςθσ των STEM και του προγράμματοσ 
STIMEY ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
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Αφόρμθςθ

Θ επιλογι του μακιματοσ αςτρονομίασ προσ διδαχι δεν πραγματοποιείται 
τυχαία, κακϊσ ο τομζασ τθσ αςτρονομίασ αποτελεί ζνα εξαιρετικά πρόςφορο 
ζδαφοσ ςτθν χριςθ ρομποτικισ και πολυμζςων για τθν διδαςκαλία του.

Σο ζργο STIMEY αποτελεί αρωγό των STEM, όπωσ τθσ Φυςικισ, τθσ 
Σεχνολογίασ, τθσ Μθχανικισ και των Μακθματικϊν προςφζροντασ τθν 
δυνατότθτα να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, να 
ανακαλφψουν εκπαιδευτικά προγράμματα, επιχειρθματικά εργαλεία και 
serious games από όλο τον κόςμο, να λάβουν μζροσ ςε δραςτθριότθτεσ  αλλά 
και να δθμιουργιςουν δικζσ τουσ μζςα ςε ζνα ευχάριςτο και διαδραςτικό 
περιβάλλον. Και όλα αυτά ενϊ ςυνεργάηονται με ζνα ζξυπνο και φιλικό 
ρομπότ.
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κοπόσ Ζρευνασ
Αναμενόμενα οφζλθ 

 ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εφικτότθτα και πικανι 
χρθςιμότθτα τθσ αντικατάςταςθσ του φυςικοφ προςϊπου του δαςκάλου, 
ςε επιλεγμζνα διδακτικά αντικείμενα, από ζνα ρομπότ μζςα ςτθν ςχολικι 
τάξθ

 χρθςιμότθτα από τθν παροχι ενόσ ρομπότ βοθκοφ- ςυνεργάτθ ςτον 
μακθτι, ο οποίοσ κα είναι ςε κζςθ να προςφζρει οδθγίεσ, πολυμεςικζσ
πλθροφορίεσ και δραςτθριότθτεσ, ενίςχυςθ, επιβράβευςθ και 
ανατροφοδότθςθ 
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κοπόσ Ζρευνασ
Αναμενόμενα οφζλθ 

 εξζλιξθ τωρινϊν και μελλοντικϊν ςχεδιαςμϊν παρεμβάςεων εξ 
αποςτάςεωσ χριςθσ των STEM και του προγράμματοσ STIMEY ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ οποία τείνει και εξυπθρετεί καταςτάςεισ 
επιδθμιολογικϊν κρίςεων, όπωσ αυτι που βιϊνουμε, αμβλφνοντασ 
κομβικά ςθμεία ζνταξθσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ εξζλιξθσ και τθσ τεχνολογίασ 
ςτον μακθςιακό ςχεδιαςμό, όταν αυτόσ αντιμετωπίηει κωλφματα δια 
ηϊςθσ επαφισ με εξοπλιςμό, παρζχοντασ, λοιπόν, λφςεισ και ςενάρια 
χριςθσ του ακόμθ και όταν θ διδαςκαλία πραγματοποιείται με τθν χριςθ 
υπολογιςτι, διαδικτυακϊν πλατφόρμων ι εξ αποςτάςεωσ και αςφγχρονα

 θ μφθςθ και γνωριμία των μακθτϊν με ζννοιεσ που αφοροφν τον 
μακρόκοςμο (Γθ, Ιλιο και πλανιτεσ του Θλιακοφ μασ υςτιματοσ), με τθν 
βοικεια του πολυμεςικοφ ρομπότ «Επιςτιμθ» του προγράμματοσ STIMEY
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Ερευνθτικά Ερωτιματα

Σα ερευνθτικά ερωτιματα είναι τα εξισ:

1. Είναι δυνατόν να πραγματοποιθκεί θ διδαςκαλία ενόσ μακιματοσ 
(ειδικότερα: ενόσ μακιματοσ αςτρονομίασ) ςτα πλαίςια μίασ ςχολικισ 
διδακτικισ ϊρασ, εξ ολοκλιρου από ζνα ρομπότ/δάςκαλο;

2. Είναι ςε κζςθ ζνα ρομπότ να δεςμεφςει το ενδιαφζρον και τθν προςοχι 
των μακθτϊν κατά τθν διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ;

3. Είναι ςε κζςθ ζνα ρομπότ να αλλθλεπιδράςει (ερωτιςεισ/απαντιςεισ / 
οδθγίεσ / πλθροφορίεσ/ επιβράβευςθ /ενίςχυςθ και άμεςθ, όςο το δυνατόν, 
ανταπόκριςθ από πλευράσ του ρομπότ) άμεςα και όςο το δυνατόν πιο 
“φυςικά” με τουσ μακθτζσ;
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Ερευνθτικά Ερωτιματα

Ειδικότερα, όςον αφορά τουσ μακθτζσ:

«Βρικεσ το ςθμερινό μάκθμα ενδιαφζρον;»

Α’ ΜΕΡΟ: Διδαςκαλία μακιματοσ «Σο θλιακό μασ ςφςτθμα»:

«Πωσ ςου φάνθκε θ διδαςκαλία με δάςκαλο ζνα ρομπότ;»

«Σι ςου άρεςε περιςςότερο όςον αφορά το ρομπότ;»

«Σι ςου άρεςε λιγότερο ςτο ρομπότ;»

«Σι παραπάνω κα ικελεσ να κάνει το ρομπότ;»

Βϋ ΜΕΡΟ: Δραςτθριότθτα «Καταςκευι του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ»:

«Πόςο ςε βοικθςε το ρομποτάκι βοθκόσ- ςυνεργάτθσ;»

«Σι παραπάνω κα χρειαηόςουν από το ρομποτάκι βοθκό- ςυνεργάτθ;»

8
Βεργοποφλου Ζ. ΠΑΜΑΚ Επιςτιμεσ τθσ 

Εκπ/ςθσ και τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ



Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ

• Αγγειοπλάςτθ, Κ. (2015). Οι αρχικζσ ιδζεσ των παιδιών προςχολικισ θλικίασ και πρώτων τάξεων 
του Δθμοτικοφ ςε κζματα που αφοροφν ςτο μακρόκοςμο.

• Αυγολοφπθσ, ., & ειραδάκθσ, Κ. (1987). Παρατθρθςιακι Αςτρονομία.

• Δελι, Γ. (2011). Ρομποτικι ςτθν εκπαίδευςθ: Εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ ρομποτικών καταςκευών 
ςτθ διδαςκαλία μακθματικών εννοιών και πλθροφορικισ (Doctoral dissertation).

• Φράγκου, . (2009). Εκπαιδευτικι ρομποτικι: παιδαγωγικό πλαίςιο μεκοδολογία ανάπτυξθσ 
διακεματικών ςυνκετικών εργαςιών. 

• Asimov, I. (2004). I, robot. Spectra.

• Aubusson, P., Treagust, D., & Harrison, A. (2009). Learning and teaching science with analogies and 
metaphors. In The World of Science Education (pp. 199-216). Brill Sense.

• Brown, J. S., Heath, C., & Pea, R. (2003). Vygotsky's educational theory in cultural context. 
Cambridge University Press.

• Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Harvard university press.

• Chambers, J. M., & Carbonaro, M. (2003). Designing, developing, and implementing a course on 
LEGO robotics for technology teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 
11(2), 209-241.

• Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions 
about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20(8), 817-831.

• Chard, D. J., Clarke, B., Baker, S., Otterstedt, J., Braun, D., & Katz, R. (2005). Using measures of 
number sense to screen for difficulties in mathematics: Preliminary findings. Assessment for 
Effective Intervention, 30(2), 3-14.

9
Βεργοποφλου Ζ. ΠΑΜΑΚ Επιςτιμεσ τθσ 

Εκπ/ςθσ και τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ



Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ

• Dagher, Z. R. (1995). Review of studies on the effectiveness of instructional analogies in 
science education. Science education, 79(3), 295-312.

• DeBoer, G. E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary 
meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science 
Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 
37(6), 582-601.

• Driver, R., & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development in 
science.

• Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving 
science teaching and learning. International journal of science education, 25(6), 671-688.

• Edwards, J., & Fraser, K. (1983). Concept maps as reflectors of conceptual understanding. 
Research in Science Education, 13(1), 19-26.

• Eguchi, A. (2010, March). What is educational robotics? Theories behind it and practical 
implementation. In Society for information technology & teacher education international 
conference (pp. 4006-4014). Association for the Advancement of Computing in Education 
(AACE).

• Elliott, K., & Cook, L. Travers (2000). Educational Psychology: Effective Teaching, Effective 
Learning. 3rd edn. McGraw Hill Companies, USA.

10
Βεργοποφλου Ζ. ΠΑΜΑΚ Επιςτιμεσ τθσ 

Εκπ/ςθσ και τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ



Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ

• Ervin, R. A., Schaughency, E., Matthews, A., Goodman, S. D., & McGlinchey, M. T. (2007). Primary 
and secondary prevention of behavior difficulties: Developing a data‐informed problem‐solving 
model to guide decision making at a school‐wide level. Psychology in the Schools, 44(1), 7-18.

• Fassoulopoulos, G., Kariotoglou, P., & Koumaras, P. (2003). Consistent and inconsistent pupils' 
reasoning about intensive quantities: The case of density and pressure. Research in Science 
Education, 33(1), 71-87.

• Feil-Seifer, D., Skinner, K., & Matarid, M. J. (2007). Benchmarks for evaluating socially assistive 
robotics. Interaction Studies, 8(3), 423-439.

• Feldman, M. S., & Orlikowski, W. J. (2011). Theorizing practice and practicing theory. Organization 
science, 22(5), 1240-1253.

• Finn, M., Walton, M., & Elliott-White, M. (2000). Tourism and leisure research methods: Data 
collection, analysis, and interpretation. Pearson education.

• Gilbert, J. K., & Watts, D. M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: 
Changing perspectives in science education.

• Gilbert, J. K., Boulter, C. J., & Elmer, R. (2000). Positioning models in science education and in design 
and technology education. In Developing models in science education (pp. 3-17). Springer, 
Dordrecht.

• Gindis, B. (1995). The social/cultural implication of disability: Vygotsky's paradigm for special 
education. Educational psychologist, 30(2), 77-81.

• Gobert, J. D., & Buckley, B. C. (2000). Introduction to model-based teaching and learning in science 
education. International Journal of Science Education, 22(9), 891-894.

11
Βεργοποφλου Ζ. ΠΑΜΑΚ Επιςτιμεσ τθσ 

Εκπ/ςθσ και τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ



Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ

• Gunstone, R. F., & White, R. T. (1998). Teachers'Attitudes About Physics Classroom Practice. 
Connecting research in physics education with teacher education, D1-1.

• Hardy, M. D. (1997). Von Glaserfeld‘s radical constructivism: A critical review. Science & Education, 
6(1-2), 135-150.

• Harlen, W., & Elstgeest, J. (1993). UNESCO sourcebook for science in the primary school. Unesco.

• Reiner, M., & Gilbert, J. (2000). Epistemological resources for thought experimentation in science 
learning. International Journal of Science Education, 22(5), 489-506.

• Ricks, D. J., & Colton, M. B. (2010, May). Trends and considerations in robot-assisted autism 
therapy. In 2010 IEEE international conference on robotics and automation (pp. 4354-4359). IEEE.

• Sagan, C., & Loxton, D. Skeptical movement.

• Sanders, M. E. (2008). Stem, stem education, stemmania

• Staver, J. R. (1998). Constructivism: Sound theory for explicating the practice of science and science 
teaching. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association 
for Research in Science Teaching, 35(5), 501-520.

• Scassellati, B., Admoni, H., & Matarid, M. (2012). Robots for use in autism research. Annual review 
of biomedical engineering, 14.

• Shamos, M. H. (1995). The myth of scientific literacy. Rutgers University Press.

• Schwab, J. J. (1982). Science, curriculum, and liberal education: Selected essays. University of 
Chicago Press.

• Sorensen, D. C. (1992). Implicit application of polynomial filters in ak-step Arnoldi method. Siam 
journal on matrix analysis and applications, 13(1), 357-385.

12
Βεργοποφλου Ζ. ΠΑΜΑΚ Επιςτιμεσ τθσ 

Εκπ/ςθσ και τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ



Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ

• Strike, K. A., & Posner, G. J. (1982). Conceptual change and science teaching. European Journal of 
Science Education, 4(3), 231-240.

• Tanaka, F., & Matsuzoe, S. (2012). Children teach a care-receiving robot to promote their learning: 
Field experiments in a classroom for vocabulary learning. Journal of Human-Robot Interaction, 1(1), 
78-95.

• Tao, Y. (2019). Kindergarten teachers’ attitudes toward and confidence for integrated STEM 
education. Journal for STEM Education Research, 2(2), 154-171.

• Tapus, A., Mataric, M. J., & Scassellati, B. (2007). Socially assistive robotics [grand challenges of 
robotics]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 14(1), 35-42.

• Tettegah, S., & Anderson, C. J. (2007). Pre-service teachers’ empathy and cognitions: Statistical 
analysis of text data by graphical models. Contemporary Educational Psychology, 32(1), 48-82.

• Thomas, G. P. (2006). Metaphor, students’ conceptions of learning and teaching, and 
metacognition. In Metaphor and analogy in science education (pp. 105-117). Springer, Dordrecht.

• Tiberghien, A. (1988, October). Physics Education and Research: Physics learning and teaching 
situations. In AIP Conference Proceedings (Vol. 173, No. 1, pp. 211-217). American Institute of 
Physics.

• Toulmin, S. (1972). Conceptual change and the problem of relativity. Critical essays on the 
philosophy of RG Collingwood, 201-221.

• Toulmin, S. (1972). Human understanding: general introduction and part I (No. 165 TOU).

• Trefil, J. (1996). Teaching science.

13
Βεργοποφλου Ζ. ΠΑΜΑΚ Επιςτιμεσ τθσ 

Εκπ/ςθσ και τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ



Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ

• Trowbridge, J. E., & Wandersee, J. H. (1994). Identifying critical junctures 
in learning in a college course on evolution. Journal of Research in Science 
Teaching, 31(5), 459-473.

• Velentzas, A., & Halkia, K. (2013). The use of thought experiments in 
teaching physics to upper secondary-level students: Two examples from 
the theory of relativity. International Journal of Scie Von Glasersfeld, E. 
(2013). Radical constructivism (Vol. 6). Routledge.

• Vosniadou, S. (2007). The conceptual change approach and its re-framing.

• Wadsworth, B. J. (1996). Piaget's theory of cognitive and affective 
development: Foundations of constructivism. Longman Publishing.

• Wandersee, J. H., Mintzes, J. J., & Novak, J. D. (1994). Research on 
alternative conceptions in science. Handbook of research on science 
teaching and learning, 177, 210.

• Ward, L. M. (2005). Children, adolescents, and the media: The molding of 
minds, bodies, and deeds.

14
Βεργοποφλου Ζ. ΠΑΜΑΚ Επιςτιμεσ τθσ 

Εκπ/ςθσ και τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ



Μεκοδολογία Ζρευνασ

 Σα ερευνθτικά ερωτιματα προςεγγίςτθκαν με τθν ποιοτικι μεκοδολογία 
ζρευνασ

 Θ μζκοδοσ τθσ εργαςίασ είναι ποιοτικι, κακϊσ, κφριοσ ςτόχοσ είναι θ εισ 
βάκοσ παρατιρθςθ και ανάλυςθ τθσ ψυχογραφίασ των μακθτϊν, με 
ζμφαςθ ςτα ςυναιςκιματα, τισ αντιδράςεισ, τισ εκφράςεισ και τθν 
αντιμετϊπιςθ τουσ απζναντι ςε αυτιν τθ νζα εμπειρία διδαςκαλίασ αλλά 
και το ποςοςτό δζςμευςθσ ςτθν διαδικαςία και ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
μελϊν που κα “επιβάλλεται” από το ρομπότ βοθκό- ςυνεργάτθ
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Μεκοδολογία Ζρευνασ

 θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ του υπό μελζτθ κζματοσ

 θ δθμιουργία και διατφπωςθ υποκζςεων ι/και κεωριϊν που πρόκειται να 
ελεγχκοφν

 θ διατφπωςθ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ 

 θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ

 απλισ παρατιρθςθσ, θ οποία εξελίχκθκε ςε ςυμμετοχικι

 θ χριςθ θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ και φφλλου εργαςίασ προσ 
ςυμπλιρωςθ με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ

 θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων και θ εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ 
γενίκευςθσ των ευρθμάτων με προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα
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Θ Διαδικαςία

Θ διαδικαςία διιρκθςε δφο ςχολικζσ ϊρεσ και ςυνολικά απαςχολικθκαν 5 
μακθτζσ του τμιματοσ, οι οποίοι επιλζχκθκαν τυχαία από τον δάςκαλο του 
τμιματοσ και δεν αποτελοφςαν πλειοψθφικι εξαίρεςθ αριςτείασ αλλά 
αντιπροςωπευτικό δείγμα μίασ τυπικισ τάξθσ 

Προθγικθκε μία ςφντομθ ειςαγωγι ςχετικά με το περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ 
του STIMEY και τθν επιλογι τθσ αποςτολισ «Πλανιτεσ και Ιλιοσ» ςτο ατομικό 
tablet κάκε μακθτι (οι οποίοι διζκεταν ατομικό λογαριαςμό ςτθν πλατφόρμα 
STIMEY), με τθν οποία κα αλλθλεπιδροφςαν οι μακθτζσ μζςω τθσ «εξερεφνθςισ» 
τθσ, αλλά και μία πρϊτθ γνωριμία με το ρομποτάκι «Επιςτιμθ», με το οποίο 
διατθροφςαμε ηωντανι ςφνδεςθ από το Πανεπιςτιμιο τθσ Φλϊρινασ και το οποίο 
προβάλλονταν ςε οκόνθ προβολισ με τθν χριςθ προτηζκτορα

Ρομπότ «Επιςτιμθ» του προγράμματοσ STIMEY, αναλαμβάνει, ςε πρϊτθ φάςθ, 
το ρόλο του δαςκάλου

Διδαςκαλία ενότθτασ «Σο Θλιακό μασ φςτθμα» από το μάκθμα τθσ 
Γεωγραφίασ τ΄ δθμοτικοφ

εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςτθν διαδικαςία διδαςκαλίασ μζςα από ερωτιςεισ κι 
ενίςχυςθ
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Θ Διαδικαςία αναλυτικά

το ρομποτάκι «Επιςτιμθ», το οποίο βριςκόταν κοντά ςτθν ομάδα των 
μακθτών, βριςκόταν ςε παράλλθλο προγραμματιςμό με τθν «αποςτολι» τθσ 
πλατφόρμασ STIMEY

Με το πζρασ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ενότθτασ του «Ηλιακοφ μα υςτιματοσ», 
το ρομποτάκι «Επιςτιμθ» αναλαμβάνει τον ρόλο του βοθκοφ- ςυνεργάτθ

οδθγίεσ, βοθκθτικζσ πλθροφορίεσ(μζςω προβολισ βίντεο, εικόνων ι 
μικρών κειμζνων πλθροφοριών), επιβράβευςθ κι ενίςχυςθ όπου χρειάηεται 
προκειμζνου να δθμιουργιςουν μία μακζτα του Ηλιακοφ μασ υςτιματοσ  

αποςτολι «Πλανιτεσ και ‘Θλιοσ» ςτο περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ του 
STIMEY, με το οποίο οι μακθτζσ βρίςκονται ςε επαφι κακόλθ τθν διάρκεια 
μζςα από τθν ατομικι χριςθ 

προτροπι για περαιτζρω προςωπικι αναηιτθςθ κι εναςχόλθςθ με τον 
κόςμο τθσ αςτρονομίασ

υμπλιρωςθ φφλλου εργαςίασ και ερωτθματολογίου, το οποίο 
διερευνοφςε τάςεισ, Ιζςεισ και υμπεριφορζσ απζναντι ςτισ επιςτιμεσ 
STEM και ςτο STIMEY
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Οι μακθτζσ/τριεσ

εξαιρετικό ενδιαφζρον και ενκουςιαςμό

Οι μακθτζσ ενκουςιάςτθκαν από τθν αρχι με τθν προοπτικι 
παρακολοφκθςθσ και εμπλοκισ ςε ζνα τζτοιο μακθςιακό και εκπαιδευτικό 
ςενάριο 

πρόκυμοι και ςυνεργάςιμοι

αλλθλεπιδροφν με τα tablet και το ρομπότ «Επιςτιμθ»
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Αποτελζςματα - υμπεράςματα

Γενικά, όςον αφορά τθν παρζμβαςθ ςτο ςφνολό τθσ:

 Όλοι οι μακθτζσ βρικαν το μάκθμα με το ρομπότ STIMEY και τθν χριςθ 
τθσ πλατφόρμασ εξαιρετικά ενδιαφζροντα, κακώσ πολλά από αυτά που 
παρακολοφκθςαν «δεν τα ιξεραν»

 «ζμακαν πολλά/ι και περιςςότερα πράγματα για τουσ πλανιτεσ» και, 
γενικά, διακρίνονταν από ζνα πνεφμα δθμιουργικισ διερεφνθςθσ και 
ερωτθμάτων 

 επιτεφχκθκαν πολφ βακφτεροι ςτόχοι ευαιςκθτοποίθςθσ και 
ςυναιςκθματικισ δζςμευςθσ των μακθτών τόςο ωσ προσ τθν μεταξφ τουσ 
ςχζςθ και τθν ςυμμετοχι τουσ ωσ ομάδα ςε μία παρζμβαςθ 
διαφορετικών παραμζτρων
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Αποτελζςματα - υμπεράςματα

Όςον αφορά το κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ «Σο Θλιακό μασ 
φςτθμα» από το ρομπότ «Επιςτιμθ» και με τθν χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
STIMEY, αλλά  και τθν δραςτθριότθτα καταςκευισ του «Θλιακοφ μασ 
υςτιματοσ» με τθν βοικεια του ρομπότ «Επιςτιμθ» και με τθν χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του STIMEY:

 Η διδαςκαλία του μακιματοσ άρεςε πολφ ςτουσ μακθτζσ, τουσ φάνθκε 
ενδιαφζρουςα, διαςκεδαςτικι και θ διακφμανςι του ςε πλαίςια 
διαφορετικά από αυτά που ζχουν ςυνθκίςει ςτθν κακθμερινι πρακτικι 
πυροδότθςε τθν δθμιουργικότθτα, τθν φανταςία και τον ενκουςιαςμό 
τουσ 

 Όλοι οι μακθτζσ κα ικελαν να το «ξανακάνουν»

 Όςον αφορά τθν δραςτθριότθτα καταςκευισ του «Ηλιακοφ μασ 
υςτιματοσ», θ χριςθ του ρομπότ STIMEY ιταν εξαιρετικά πολφτιμθ

 Η δραςτθριότθτα καταςκευισ κακαυτι χαρακτθρίςτθκε από εξαιρετικι 
ευκυμία 
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Αποτελζςματα - υμπεράςματα

 Η διαδραςτικι δζςμευςθ τθσ αποςτολισ ςτθν πλατφόρμα του STIMEY αποτζλεςε 
εξαιρετικό εργαλείο και λειτοφργθςε ςαν οδθγόσ για τουσ μακθτζσ, οι οποίοι είχαν τθν 
ευκαιρία να εδραιώςουν με αυτόν τον τρόπο ςε γνώςθ τθν πλθροφορία που 
προθγικθκε με τθν διδαςκαλία.

Γενικά, όςον αφορά τθν ζνταξθ του ρομπότ και τθσ πλατφόρμασ STIMEY ςτθν εκπαιδευτικι 
πρακτικι και διδαςκαλία:

 Όλοι οι μακθτζσ ομόφωνα ςυμφώνθςαν με το ότι θ αξιοποίθςθ ενόσ ρομπότ ςτθν 
μακθςιακι διαδικαςία κα τθν κακιςτοφςε πολφ πιο ενδιαφζρουςα

 Όςον αφορά το αν το μάκθμα κα γινόταν πιο ευχάριςτο και διαςκεδαςτικό αν ο 
δάςκαλοσ αξιοποιοφςε το ρομπότ STIMEY ςτθν μακθςιακι διαδικαςία, αποτζλεςε μία 
παραδοχι που βρικε ςφμφωνουσ τουσ περιςςότερουσ μακθτζσ, με τουλάχιςτον 
κανζναν μακθτι να τθν απορρίπτει

 Οι μακθτζσ ιταν ςφμφωνοι ςχετικά με τθν χριςθ του ρομπότ STIMEY ςτθν μακθςιακι 
διαδικαςία με ςτόχο τθν βακφτερθ κατανόθςθ του αντικειμζνου διδαςκαλίασ.

 Οι μακθτζσ ιταν ςφμφωνοι ςχετικά με τθν περαιτζρω παρακίνθςθ και μελλοντικι 
εναςχόλθςθ, που κα τουσ προςζφερε θ ζνταξθ του ρομπότ STIMEY ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και διδαςκαλία του αντικειμζνου μάκθςθσ
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Περιοριςμοί Ζρευνασ

Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν διαφορετικόσ, με μικρζσ 
όμωσ, αποκλείςεισ, οι οποίεσ αποτζλεςαν παράγοντα ςυμβιβαςμοφ με τθν 
κατάςταςθ επιδθμιολογικισ ζξαρςθσ λόγω του ιοφ COVID-19
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Προτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνεσ

 εξζλιξθ τωρινϊν και μελλοντικϊν ςχεδιαςμϊν παρεμβάςεων εξ 
αποςτάςεωσ χριςθσ των STEM και του προγράμματοσ STIMEY ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ οποία τείνει και εξυπθρετεί καταςτάςεισ 
επιδθμιολογικϊν κρίςεων, όπωσ αυτι που βιϊνουμε, αμβλφνοντασ 
κομβικά ςθμεία ζνταξθσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ εξζλιξθσ και τθσ τεχνολογίασ 
ςτον μακθςιακό ςχεδιαςμό, όταν αυτόσ αντιμετωπίηει κωλφματα δια 
ηϊςθσ επαφισ με εξοπλιςμό, παρζχοντασ, λοιπόν, λφςεισ και ςενάρια 
χριςθσ του ακόμθ και όταν θ διδαςκαλία πραγματοποιείται με τθν χριςθ 
υπολογιςτι, διαδικτυακϊν πλατφόρμων ι εξ αποςτάςεωσ και αςφγχρονα
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τιγμιότυπα
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ασ ευχαριςτώ κερμά για τον χρόνο ςασ!
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