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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το σχεδιασμό μιας
διδακτικής παρέμβασης σε παιδιά νηπιακής ηλικίας. Το θέμα της παρέμβασης είναι οι
εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης αντικειμένων ιστορικής σημασίας σε Μουσεία ή και
αρχαιολογικούς χώρους, με τη χρήση ρομποτικών παιχνιδιών και η καλλιέργεια της
υπολογιστικής σκέψης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Η μέλισσα Bee-Bot συναντά το
κόσμημα των διπλών μελισσών από το Χρυσόλακκο Μαλίων της Κρήτης στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου. Αρχικά, παρουσιάζεται η αξία της μουσειακής εκπαίδευσης και ο
ρόλος του προγραμματισμού, οι οποίοι συνδέονται μέσα από μια ολοκληρωμένη διδακτική
παρέμβαση με στόχο την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης αφενός και της βαθιάς
γνώσης των εκθεμάτων του Μουσείου αφετέρου. Το ρομποτικό παιχνίδι χρησιμοποιείται για
να διδαχθούν τα παιδιά έννοιες από τις μαθησιακές περιοχές των Μαθηματικών, της Ιστορίας
και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι
η διερεύνηση μέσα από την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας της
συμβολής της υπολογιστικής σκέψης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος
μουσειακής εκπαίδευσης με την χρήση του ρομποτικού παιχνιδιού Bee Bot. Αρχικά,
σχεδιάζεται η ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και των αντιλήψεων των παιδιών για το
ρομπότ, το μουσείο και τις έννοιες «Πάνω–Κάτω / Δεξιά-Αριστερά». Ακολουθεί ο
σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης με στόχο να καλλιεργηθεί η ικανότητα των μικρών
μαθητών να δημιουργούν ή να αναγνωρίζουν κώδικες μέσα από την ανακάλυψη ενός
μουσειακού εκθέματος καθώς και η ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν ότι
μπορούμε να μάθουμε για το παρελθόν με διαφορετικό τρόπο.
Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης βασίστηκε στην παρουσίαση επιλεγμένων
ερευνών που υποστηρίζουν ότι η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας μέσα από κατάλληλα
σχεδιασμένες δράσεις, βοηθά τα παιδιά να μάθουν και να συνδέσουν γνώσεις και
πληροφορίες που έχουν σχέση με διαφορετικές γνωστικές περιοχές των προγραμμάτων
σπουδών για το νηπιαγωγείο. Επίσης, η εισαγωγή του Bee Bot στο Νηπιαγωγείο μπορεί να
είναι ένα χρήσιμο παιχνίδι για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που αφορούν σε όλες τις
γνωστικές περιοχές του Προγράμματος σπουδών.
Λέξεις κλειδιά: Μουσειακή Εκπαίδευση, Υπολογιστική σκέψη, προγραμματισμός, Bee Bot,
έννοιες χώρου, Νηπιαγωγείο, Μουσείο
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“Θα μπορούσα να ανταλλάξω
όλη μου την τεχνολογία
για ένα απόγευμα με τον Σωκράτη”.

Steve Jobs
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αφιερώνεται
στον άντρα μου, Μανόλη
και στην κόρη μου, Ελένη
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), τα Μουσεία είναι ιδρύματα ανοιχτά
στο κοινό, με σκοπό να συλλέγουν και να προστατεύουν εκθέματα που μαρτυρούν την
ιστορία των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, να τα εκθέτουν για εκπαιδευτικούς και
ψυχαγωγικούς σκοπούς, να κάνουν έρευνα και να μοιράζονται τις γνώσεις που αποκτήθηκαν
μέσω αυτής της έρευνας με τους επισκέπτες. Διαθέτουν συλλογές που σχετίζονται με την
τέχνη, την επιστήμη, την ιστορία, την υγεία και την τεχνολογία και δίνουν την ευκαιρία για
την προστασία, την ενίσχυση και την αξιολόγηση των πολιτιστικών και αισθητικών αξιών
των κοινωνιών.
Η μάθηση δεν περιορίζεται στα βιβλία ή στο σχολείο. Με βάση τις σύγχρονες θεωρίες, η
μάθηση απαιτεί από τα άτομα να είναι ενεργά, να κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν, να
σκέφτονται τί εφαρμόζουν και τί κατανοούν, να αξιοποιούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες
και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η επίσκεψη στο Μουσείο επιτρέπει
στους μαθητές να κατανοήσουν την αξία των εκθεμάτων, να δουν πώς αξιολογείται η ιστορία
και να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Στη σημερινή εποχή, εκτός από την αντίστοιχη ιστορική τους αξία, τα μουσεία είναι μέρη
όπου μπορεί να αυξηθεί η ικανότητα των ατόμων να αναζητούν πληροφορίες, να
αμφισβητούν, να επικρίνουν, να αναλύουν και να δημιουργούν. Όλες οι σύγχρονες
θεωρήσεις υπογραμμίζουν την ιδέα ότι αυτό που μαθαίνεται μέσω της βίωσης και των
εμπειριών μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η μουσειακή εκπαίδευση δεν δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα. Αντίθετα, δίνει έμφαση στις
δεξιότητες, τις δραστηριότητες, την εμπειρία και τη δημιουργική δυνατότητα που οδηγούν
στο αποτέλεσμα. Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές των επισκέψεων στο μουσείο είναι ότι
τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν ενεργά την ιστορία με απτά στοιχεία ενώ
συναντούν εναλλακτικές μεθόδους μάθησης. Η εκπαίδευση των μουσείων και η εκπαίδευση
στην τάξη θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές παρά συγκριτικές. Καθ' όλη την
πρώιμη παιδική ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα όταν διεγείρονται οι αισθήσεις τους
και όταν συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες, που προσφέρουν άμεσες εμπειρίες,
αλληλεπιδρούν, συμμετέχουν σε φανταστικά ταξίδια, παρατηρούν και ανακαλύπτουν
πράγματα.
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Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες απόψεις, η παρούσα μελέτη εστιάζει στο να
ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας σχετικά με την ιστορία και τους
προηγούμενους τρόπους ζωής μέσω της μουσειακής εκπαίδευσης.
Από την άλλη, την αξία της υπολογιστικής σκέψης και του προγραμματισμού στην
εκπαίδευση των παιδιών έφερε στο προσκήνιο, ο Papert. Θεωρεί ότι ο προγραμματισμός
μοιάζει με ένα σπίτι που διαθέτει δάπεδο, οροφή και τοίχους. Υποστηρίζει ότι, ένα
προγραμματιστικό περιβάλλον κατάλληλο για παιδιά, θα πρέπει «να έχει χαμηλό πάτωμα»,
δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να το μάθουν εύκολα, «να έχει διευρυμένους τοίχους», δηλαδή
να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να δημιουργούν όλο και πιο σύνθετα έργα και τέλος «να έχει
υψηλή οροφή», δηλαδή να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα
και διαφορετικούς τρόπους μάθησης (‘‘low floors, high ceilings, and wide walls’’).
Χρησιμοποιώντας τα παιδιά τους υπολογιστές για να επιλύουν προβλήματα μπαίνουν
σταδιακά στην υπολογιστική σκέψη, μιας και η υπολογιστική σκέψη μπορεί να βοηθά στην
επίλυση προβλημάτων με το συνδυασμό χρήσης μαθηματικής και μηχανικής σκέψης (Wing,
2006). Κατά τη διάρκεια εκμάθησης του προγραμματισμού, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με
τον ψηφιακό κόσμο, και με τις ιδέες που ο Papert ονομάζει «ισχυρές ιδέες» (powerful ideas)
(Portelance, Strawhacker & Bers, 2016).
Το θέμα της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας είναι μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση και ο σχεδιασμός επί χάρτου ενός προγράμματος σε παιδιά Νηπιαγωγείου, με
στόχο να διαπιστωθεί πώς μπορεί η χρήση ρομποτικών παιχνιδιών να υποστηρίξει τη
γνωριμία των παιδιών προσχολικής ηλικίας με αντικείμενα ιστορικής σημασίας μέσα σε ένα
μουσείο και συγκεκριμένα πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη γνωριμία των παιδιών της
προσχολικής ηλικίας με το κόσμημα των διπλών μελισσών από το Χρυσόλακκο Μαλίων,
μέσα από ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που υποστηρίζεται από το ρομποτικό παιχνίδι Bee
Bot.
Αρχικά, γίνεται διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των παιδιών σχετικά με τις χωρικές
έννοιες Πάνω Κάτω/Δεξιά-Αριστερά, σχετικά με το τί είναι ρομπότ και σχετικά με το τί είναι
Μουσείο και στην επόμενη φάση τα παιδιά συμμετέχουν σε σχεδιασμένη επί χάρτου
διδακτική παρέμβαση μέσα από ομαδικά παιχνίδια και με τη χρήση του Bee Bot. Η
παρέμβαση σχεδιάστηκε με σκοπό τα νήπια να μάθουν να επιλύουν προβλήματα, να
συλλογίζονται, να αντιμετωπίσουν νέες ιδέες, με στόχο να αποκτήσουν δεξιότητες χώρου και
προσανατολισμού με τη χρήση του Bee Bot, αλλά παράλληλα να γνωρίσουν και να μάθουν
για το εντυπωσιακό έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, το κόσμημα των
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διπλών μελισσών από το Χρυσόλακκο Μαλίων. Η διαμόρφωση των στόχων γίνεται σύμφωνα
με την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και των
Προγραμμάτων Σπουδών του Νηπιαγωγείου.
Η σχεδιασμένη επί χάρτου διδακτική παρέμβαση στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομισμού
και της «κατασκευαστικής» εκπαιδευτικής φιλοσοφίας (constructionism) του Papert και στην
ανακαλυπτική θεωρία του Bruner. Οι μικροί μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά ως
συν-κατασκευαστές της μάθησης και όχι σαν παθητικοί δέκτες γνώσης ή καταναλωτές
τεχνολογίας (Jung & Won, 2018). Έτσι, οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα για νέες
εμπειρίες μάθησης, ώστε οι επόμενες γενιές να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την
αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, ένα υγιές «τεχνολογικό αλφάβητο» (Alimisis, 2013).
Στη συνέχεια, ακολουθείται μία εξελικτικά δομημένη σχεδιασμένη επί χάρτου διδακτική
παρέμβαση που περιλαμβάνει δραστηριότητες μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου αλλά και
στο μουσείο, μιας και σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΙΕΠ, 2014), ο
προγραμματισμός μπορεί να εισαχθεί στο Νηπιαγωγείο ως ένα σύγχρονο εργαλείο για την
υλοποίηση των στόχων των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και της Ιστορίας.
Η μελέτη αυτή αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό πλαίσιο και τη σχεδιασμένη επί
χάρτου διδακτική παρέμβαση. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται βιβλιογραφική
ανασκόπηση για τη μουσειακή εκπαίδευση, την υπολογιστική σκέψη, τον προγραμματισμό,
τη χρήση ρομποτικών παιχνιδιών, την έννοια του χώρου και ιδιαίτερα τις χωρικές έννοιες
Πάνω-Κάτω/Δεξιά-Αριστερά. Το δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει το σχεδιασμό της έρευνας
μέσω μιας ολοκληρωμένης διδακτικής παρέμβασης, με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα των
μικρών μαθητών να δημιουργούν ή να αναγνωρίζουν κώδικες μέσα από την ανακάλυψη ενός
μουσειακού εκθέματος καθώς και η ικανότητα τους να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν
ότι μπορούμε να μάθουμε για το παρελθόν με πολλούς τρόπους και μέσα.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το μουσείο ως «Τέμενος των Μουσών». Ήταν χώρος
διαλογισμού και φιλοσοφικών συζητήσεων. Ήταν ο χώρος όπου συντελούνταν ποικίλες
εκδηλώσεις του πνεύματος όπως οι τέχνες, η μουσική, η ποίηση, η φιλοσοφία και ο χορός.
Ήταν ανοιχτοί χώροι στην ύπαιθρο όπου εκθέτονταν αντικείμενα με ιστορική ή θρησκευτική
σημασία (Γκαζή, 1999).
Στο τέλος του 17 αιώνα, οι ιδιωτικές συλλογές μετατρέπονται σε δημόσιες και ανοίγουν στο
ευρύ κοινό. Το 1683 καθιερώνεται ο όρος museum και αφορά στα κτήρια που στεγάζουν
συλλογές αντικειμένων. Το πρώτο μουσείο είναι το Ashmolean Museum, στην Οξφόρδη.
Ιδρύθηκε από τον Άγγλο αρχαιοδίφη, αστρολόγο και πολιτικό Elias Ashmole (1617-1692), ο
οποίος δώρισε τις συλλογές του για να στεγαστούν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Γκαζή,
1999).
Μέσα από την ανακάλυψη του νέου, ιδρύονται δύο από τα μεγαλύτερα μουσεία της
Ευρώπης, το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο το 1759 και το Μουσείο του Λούβρου στο
Παρίσι το 1793. Η σύσταση, η δομή, η λειτουργία και η αποστολή τους παραμένουν
σταθερές μέσα στο χρόνο. Στις μουσειακές συλλογές, τα τέλη του 18ου αι., εμφανίζεται ένας
νέος τρόπος προσέγγισης έκθεσης των συλλογών. Ο νέος αυτός τρόπος συνδέεται με την
αλλαγή της έννοιας της ιστορίας και της εισαγωγής της ιδέας του χρόνου (Βουτσά, 2013).
Η έκρηξη της βιομηχανίας το 19ο αι. επέφερε ραγδαίες μεταβολές και ανακατατάξεις στην
οικονομία και τη δομή της κοινωνίας. Οι συλλογές ταξινομούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να
προβάλλουν και να κατοχυρώνουν τη μοναδική και γνωστή εθνική πραγματικότητα. Η
επιστημονική γνώση κυριαρχεί και ο θεσμός του μουσείου προβάλλεται και ως χώρος
διαφύλαξης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αλλάζει ο τρόπος που δομούνται οι συλλογές. Τα
αντικείμενα δεν παρουσιάζονται πια ως «θησαυροί», αλλά ταξινομούνται με συγκεκριμένους
επιστημονικούς κωδικούς. Ο χρόνος εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος στον τρόπο έκθεσης
των συλλογών, με την προσθήκη και άλλων κριτηρίων όπως το είδος και ο τόπος προέλευσής
τους.
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Το 1974, το ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), όρισε για πρώτη φορά το μουσείο ως
«ένα μη-κερδοσκοπικό, μόνιμο ίδρυμα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της
και ανοιχτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, διατηρεί και συντηρεί, ερευνά, κοινοποιεί και
εκθέτει υλικές μαρτυρίες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους με σκοπό τη μελέτη,
την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία».
Η νέα δομή που εισήχθη κατά τον 20ο αιώνα έφερε πολλές αλλαγές στη δομή και στον τρόπο
που λειτουργούν τα μουσεία. Η γνώση έχει γίνει πια τρισδιάστατη. Τα εκθέματα συνδέονται
με τη ζωή σε ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και με την ιστορία και τον πολιτισμό των
διαφορετικών κοινωνιών. Σύμφωνα με το M. Foucault «τα πράγματα δεν αποκαλύπτουν κατά
την αναπαράστασή τους την ταυτότητά τους, αλλά την εξωτερική σχέση τους με τον
άνθρωπο» (Dehaene & De Cauter, 2008, σ. 54).
Στα μέσα του 20ου αιώνα δύο νέες θεωρίες επικρατούν που αφορούν στις σχέσεις ανάμεσα
στο έκθεμα, το θεατή και τον περιβάλλοντα χώρο του εκθέματος. Από τη μία η θεωρία που
αναφέρεται στην αισθητική, όπου το έργο τέχνης αντιμετωπίζεται ως αισθητικό φαινόμενο
χωρίς να μας ενδιαφέρει η ιστορία του. Η ποιότητα του έργου και η απόλαυσή του
κυριαρχούν. Η παραπάνω θεωρία εκφράστηκε με την αισθητική του λευκού κύβου, γνωστό
ως white cube, που καθιερώθηκε από το ΜΟΜΑ (Museum of Modern Art). Ο χώρος είναι
ουδέτερος και τα εκθέματα τοποθετούνται στο ύψος των ματιών σε απόσταση το ένα από το
άλλο. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μην μπορεί τίποτα να αποσπάσει την προσοχή
από τη θέασή τους (Μάντζιου, 2015).
Από την άλλη, ο ρόλος του μουσείου ως εκπαιδευτικού οργανισμού προσδιορίζεται από τη
σχέση του με τους επισκέπτες του, τους υπάρχοντες, τους δυνάμει και τους εικονικούς. Για
να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παραπάνω επισκεπτών, πολλά μουσεία αρχίζουν να
αναπτύσσουν προγράμματα. Είναι προγράμματα που στόχο έχουν να συνδέσουν το μουσείο
με την κοινωνία, μέσα από ποικίλες δράσεις (Μουσούρη, 1999).
Το μουσείο και οι συλλογές του αποτελούν κομμάτια του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και
του υλικού πολιτισμού του, άρα οφείλει να αντικατοπτρίζει αυτόν τον κόσμο και να οδηγεί
στην καλύτερη κατανόησή του (Pearce, 1999).
Το σύγχρονο μουσείο εκτός από την τεκμηρίωση και την ερμηνεία του παρελθόντος, είναι
ανοιχτό στα ερωτήματα, στα μηνύματα και στα προβλήματα του καιρού του. Στόχος του
είναι η πολιτισμική συνέχεια, η βίωση του παρόντος και η πίστη του στο μέλλον για τον
πολιτισμό και το περιβάλλον (Παπαδόπουλος, 1999).
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1.1. ΕΚΘΕΜΑ – ΘΕΑΤΗΣ
1.1.α. Ζητήματα επικοινωνίας
Η επικοινωνία ανάμεσα στο έκθεμα και τον θεατή αποτελεί μια διαδικασία επηρεασμού του
μηνύματος που το έκθεμα μεταδίδει. Σε αυτήν τη διαδικασία εμπλέκονται διαφορετικοί
παράγοντες όπως είναι ο πομπός, ο δέκτης, το μέσον και ο θόρυβος. Ποιός είναι όμως ο
πομπός; Είναι το έκθεμα, ο δημιουργός του ή μήπως η εποχή που ο δημιουργός εμπνεύστηκε;
Ποιός είναι ο δέκτης; Είναι κάποιος που ερευνά ή το «κοινό»; Ποιο είναι το μέσο
επικοινωνίας μέσα στο μουσείο; Υπάρχουν παρεμβολές που παρακωλύουν την
επικοινωνία ή ενισχύεται θετικά; Τα ερωτήματα βαρύνουν παραπάνω αν εστιάσουμε στην
επικοινωνία ανάμεσα στο έκθεμα και τον θεατή.
Ο επισκέπτης ενός μουσείου είναι σε μια σύνθετη θέση όταν κοιτά ένα αντικείμενο άλλου
πολιτισμού. Πρώτον, γιατί υπάρχουν οι ιδέες, οι αξίες και οι σκοποί του πολιτισμού από
όπου προήλθαν τα εκθέματα. Δεύτερον, γιατί υπάρχουν οι ιδέες και οι αξίες των οργανωτών
των εκθέσεων και τρίτον γιατί και ο επισκέπτης κουβαλά τις δικές του αξίες και ιδέες
(Μούλιου & Μπούνια, 1999).
Η ιστορία της αισθητικής, αιώνες τώρα αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην συναισθηματική και
στην πνευματική προσέγγιση της τέχνης. Η προσέγγιση με συγκινησιακό χαρακτήρα, θεωρεί
ότι το αληθινό στην τέχνη, στηρίζεται στην ιδιότητα του ωραίου να μας συναρπάζει. Η
γνώση βλάπτει την φαντασία και η λογική επηρεάζει τα καλλιτεχνικά κριτήρια. Αντίθετα, η
προσέγγιση με διανοητικό χαρακτήρα θεωρεί ότι η ο π τ ι κ ή σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η σ τ ο
έ κ θ ε μ α κ α θ ο δ η γ ε ί τ ο μ υ α λ ό ώστε να εστιάσει στο νόημα του έργου τέχνης.
Η αντίληψη αποτελεί μια διαδραστική διαδικασία, όπου τα εξωτερικά ερεθίσματα σε
συνδυασμό με τη σκέψη και τα πρότυπα του θεατή παράγουν το νόημα. Η θέση ότι «τα
αντικείμενα μιλάνε μόνα τους», εννοώντας ότι επικοινωνούν με το θεατή μέσω της
καλλιτεχνικής τους ποιότητας και της αισθητικής τους αξίας, οδήγησε στην ελάχιστη
πληροφόρηση με επιγραμματικές-τυπολογικού περιεχομένου πινακίδες (Μάντζιου, 2015). Η
ελεύθερη θεώρηση του έργου, προέρχεται από την εποχή που τα μουσεία αποτελούσαν
συλλογές έργων τέχνης και απευθύνονταν σ’ ένα μυημένο κοινό. Όσοι ακολουθούν αυτή την
άποψη, πιστεύουν ότι το ωραίο υπάρχει για να ψυχαγωγεί, ενώ αντιθέτως, το διδακτικό
κουράζει και κατηχεί. Η αισθητική απόλαυση ενός έργου τέχνης προσφέρει ουσιαστική
καλλιέργεια.
13

Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που εναντιώνονται στην ελεύθερη θεώρηση του έργου τέχνης
θεωρούν ότι η απομόνωση ενός έργου τέχνης από το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό
πλαίσιο αναφοράς του, η άγνοια της σημασίας που είχε το αντικείμενο για τους
κατασκευαστές και τους χρήστες του, η απόκρυψη της σημασίας του, παραποιεί την ιστορία
και προσφέρει λανθασμένες γνώσεις. Αυτή η άποψη για τη σχέση εκθέματος-θεατή
όπου το μυαλό καθοδηγεί την επικοινωνία, υποστηρίζεται κυρίως από τα μουσεία επιστημών.
Οι «εποικοδομητικές» προσεγγίσεις, δίνουν έμφαση στη διαδικασία παραγωγής νοήματος
από τον επισκέπτη κι έτσι η θεώρηση ότι η σχέση ανάμεσα στο θεατή και το έκθεμα είναι μια
παθητική σχέση εκτοπίστηκε. Το να προσλάβεις και να κατανοήσεις το μήνυμα του
μουσειακού αντικειμένου αποτελεί μια διαδικασία, η οποία στηρίζεται στην προϋπάρχουσα
γνώση. Το γνωστικό επίπεδο του επισκέπτη σε ένα μουσείο καθορίζει και διαμορφώνει τον
τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Οι προσωπικές εμπειρίες του επισκέπτη για την
ερμηνεία του παρελθόντος μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις. Το μουσείο ενώ το 19 ο
αιώνα πρόσφερε έγκυρη γνώση, σήμερα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να
μάθει με το δικό του τρόπο. Οι παρανοήσεις των νοημάτων ανάμεσα στον πομπό και
το δέκτη δεν συνιστούν αποτυχία επικοινωνίας, αλλά αποδίδονται στις διαφορές
πολιτισμού μεταξύ του πομπού και του δέκτη.
Όταν μελετάμε την Ιστορία, δεν έχει αξία να απομνημονεύουμε τα γεγονότα του
παρελθόντος, αλλά να εμβαθύνουμε με στόχο την αποκάλυψη των παραγόντων και των
δομών που καθορίζουν την ιστορική διαδικασία. Όταν διασυνδέονται τα γεγονότα και οι
πράξεις των ανθρώπων του παρελθόντος, τότε μπορούν οι άνθρωποι (κυρίως οι μαθητές) να
κριτικάρουν το παρελθόν, να ερμηνεύουν το παρόν εντάσσοντας σε αυτό τις δικές τους
δράσεις, άρα να αποκτούν ιστορική συνείδηση (Βακαλούδη, 2001).
Το έκθεμα και η προβολή του δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι το κανάλι για την
ερμηνεία και την κατανόηση του παρελθόντος. Το σύγχρονο μουσείο συνδέεται άμεσα με την
πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου καθρεπτίζοντας από τη μια το παρελθόν και κοιτώντας
από την άλλη στο μέλλον. Κύρια αποστολή του είναι να επικοινωνεί (Μάντζιου, 2015).

1.1.β. Το νόημα του αντικειμένου μέσα στο Μουσείο
Το εκάστοτε αντικείμενο μέσα σε ένα μουσείο είναι φτιαγμένο από ένα μείγμα ιδεών και
υλικών, άσχετα αν είναι χειροποίητο ή βιομηχανοποιημένο προϊόν, ή είναι φτιαγμένο με
πολύτιμα υλικά ή κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί το παρόν ή και για μελλοντική χρήση.
Η καλή αξιολόγηση ενός μουσειακού αντικειμένου αυξάνει την επιβίωσή του καθώς μαρτυρά
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ένα γεγονός ή φέρει μια ιστορία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι
κοινωνίες αντιλαμβάνονται τα μ ου σειακά αν τικείμ ενα μ ε τη δικ ή του ς «αλήθεια»
και τα ερμηνεύουν κυρίως από την υλική μορφή τους και τις σχέσεις που έχουν με το χρόνο
και τον χώρο.
Τα κειμήλια του παρελθόντος αναδεικνύουν έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον κόσμο
στον οποίο κατασκευάστηκαν. Όσα άντεξαν στον χρόνο, δεν εξυπηρετούν πια τον αρχικό
τους λόγο κατασκευής. Η σημασία ενός αντικειμένου αλλάζει όταν από τη φυσική του θέση
βρεθεί στο περιβάλλον του μουσείου. Γιατί ένα αντικείμενο επιλέγεται να βρίσκεται στο
μουσείο σε σχέση με κάποιο άλλο; Αυτή η ενέργεια αποτελεί μία πράξη ερμηνείας και
νοήματος του αντικειμένου. Όταν πάρουμε ένα αντικείμενο από το φυσικό του χώρο και το
εντάξουμε σε μία έκθεση μέσα σε ένα μουσείο, αυτό δεν αποτελεί απλά μία πράξη
μετακίνησης του. Το αντικείμενο αλλάζει, ξεκινάει μια νέα ζωή και αποκτά μία νέα
προστιθέμενη συμβολική αξία, τη μουσειακή αξία. Αυτό στερεί το θεατή από τη συγκίνηση
να δει το αντικείμενο στο άμεσο περιβάλλον του και έτσι το νόημα του αντικειμένου
μεταμορφώνεται.
Το αντικείμενο μέσα στο μουσείο δεν είναι πια σύγχρονο με την εποχή του αλλά διαχρονικό.
Η έκθεση ενός αντικειμένου μέσα σε ένα μουσείο ή σε μία αίθουσα τέχνης, του δίδει
διαφορετικό νόημα από την ιδιότητα χρήσης του. Έτσι, ένα έκθεμα που κάποτε αποτελούσε
ένα κοινωνικό προϊόν, αλλάζει από έργο ενός λαού σε έργο της ανθρωπότητας και
μετατρέπεται σε μάρτυρα πολιτισμού, πηγή μόρφωσης, διαπαιδαγώγησης και αισθητικής
απόλαυσης (Μάντζιου, 2015).
Το μουσείο επιβάλλει τη δική του ερμηνεία στα αντικείμενα του, καθώς τα συνδέει με την
εξουσία αυτών που τα κατέχουν τώρα και δημιουργεί νέες σχέσεις εξουσίας. Πολλά
ευρωπαϊκά μουσεία θέλοντας να αυξήσουν το κοινωνικό τους γόητρο, συμπεριέλαβαν στην
κατοχή τους πολλά αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορους πολιτισμούς, για να τα
διαφυλάξουν, απομακρύνοντας τα από τους πολιτισμούς στους οποίους ανήκαν. Τα μουσεία
διαχειρίζονται τα μουσειακά τους αντικείμενα σύμφωνα τις δικές τους αξίες και κριτήρια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο εκθέτει 80m από το
160m της Ζωφόρου του Παρθενώνα. Οι ελληνικές αρχές από το 1983 διεκδικούν την
επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το επιχείρημα του Βρετανικού
Μουσείου ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος έκθεσης των μαρμάρων στην Ελλάδα,
αντικρούστηκε με την κατασκευή του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, όπου προβλέπεται ο
κατάλληλος χώρος για τον επαναπατρισμό και την παρουσίαση των μαρμάρων. Πραγματικά,
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αν κάποιος επισκεφτεί σήμερα το Μουσείο της Ακρόπολης, θα αντικρίσει την πραγματική
απουσία του «ιδανικού εκθέματος», αφού παρουσιάζονται μόνο τα 50m των πρωτότυπων
μαρμάρων από τη Ζωφόρο του Παρθενώνα.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι τα μουσεία δε διαθέτουν μόνο συλλογές, αλλά αποδίδουν στα
αντικείμενα που κατέχουν νέες σημασίες και αξίες. Το ερμηνευτικό πλαίσιο που προσδίδει
κάθε μουσείο για τα αντικείμενα του, αντανακλά το φιλοσοφικό και επιστημολογικό
προσανατολισμό του. Έτσι, τα αντικείμενα του παρελθόντος δεν συνδέονται μόνο με το
κοινωνικό πλαίσιο του τότε, αλλά και με το σημερινό, μέσα από το οποίο γίνεται η
προσέγγιση και η κατανόηση τους. Δημιουργούνται ιστορίες για τους ανθρώπους και το
παρελθοντικό περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να αναθεωρηθούν όταν φωτίσουμε
διαφορετικές πτυχές. Τα εκθέματα σχετίζονται μεταξύ τους ανάλογα με την οπτική γωνία
που εκτίθενται. Όταν ο εκθεσιακός χώρος ενός μουσείου αναδιοργανωθεί, τότε και τα
μουσειακά αντικείμενα εκφράζονται διαφορετικά, αποκτούν διαφορετικό νόημα και
αναδεικνύουν άλλα χαρακτηριστικά τους αφού μπαίνουν σε διαφορετικά πλαίσια (Μάντζιου,
2015).
Πώς ανακαλύφθηκαν αυτά τα αντικείμενα; Πώς κατασκευάστηκαν; Πού και πότε; Πώς
λειτουργούσαν; Ποιος τα χρησιμοποιούσε; Τί μπορούμε να μάθουμε από αυτά; Τί πιστεύουν
οι ειδικοί γι΄ αυτά; (Οικονόμου, 1999)
Οι μοντέρνες επιστημολογικές αντιλήψεις του 20ου αιώνα, υποστηρίζουν ότι η
πραγματικότητα και στο παρόν και στο παρελθόν είναι πολύπλοκη και επομένως οι
εναλλακτικές ερμηνείες της είναι αποδεκτές. Δεν είναι μονοσήμαντη αλλά διαμορφώνεται
μέσα στο χρόνο. Τα μοντέρνα μουσεία επιλέγουν να διαμορφώνουν θεματικές ενότητες, όπου τα
εκθέματα συνδέονται με το κοινωνικό περιβάλλον τους, θεωρώντας ότι έτσι μπορεί ο
επισκέπτης να τα κατανοήσει καλύτερα.
Στα σύγχρονα μουσεία, το κοινό δεν είναι πια αδιάφορο, συμμετέχει ενεργά για την
κατασκευή διαφορετικών αφηγημάτων. Το παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο παρόν
για την κατασκευή εναλλακτικών εικόνων για το παρελθόν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των
διαφορετικών επισκεπτών στο παρόν (Μάντζιου, 2015)

1.1.γ. Η εμπειρία του ατόμου ως επισκέπτη στο Μουσείο
Ο επισκέπτης σε ένα μουσείο εξερευνά το χώρο, προσεγγίζει τα εκθέματα, έχει οπτική επαφή
μαζί τους και προσπαθεί να αντιληφθεί τα μηνύματα τα οποία φέρουν. Αυτό πολλές φορές
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μπορεί να είναι κουραστικό και τα πολλά εκθέματα και οι πληροφορίες να προκαλέσουν
δυσκολία στον επισκέπτη να διατηρήσει την προσοχή του για μεγάλο χρονικό διάστημα,
δημιουργώντας του ανία και εξάντληση (Μάντζιου, 2015).
Το κοινό που επισκέπτεται ένα μουσείο δεν είναι ποτέ ενιαίο. Σήμερα στα μουσεία υπάρχει
μεγάλη ποικιλία επισκεπτών με διαφορετικές γνώσεις και προσδοκίες. Έτσι, το ετερόκλητο
κοινό του μουσείου, το οποίο φέρει διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα,
μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές προσδοκίες αλλά και συγκρούσεις στις συμπεριφορές
του.
Όταν είναι μουσείο είναι γεμάτο από κόσμο η ενεργητική συμμετοχή του θεατή περιορίζεται
και πολλές φορές ακυρώνεται ακόμα και η οπτική επαφή με τα αντικείμενα. Ο συνωστισμός
στους χώρους του μουσείου εκτός από οπτική ενόχληση προκαλεί και ακουστική ενόχληση
σε πολλούς επισκέπτες με συνέπεια να δημιουργούνται αρνητικές εμπειρίες στον επισκέπτη.
Αντίθετα αν ο επισκέπτης νιώθει άνετα και οικεία μέσα σε ένα μουσείο τότε ενθαρρύνονται
θετικές συμπεριφορές, απαραίτητες για ανώτερες ψυχικές και πνευματικές διεργασίες.
Από την άλλη πλευρά το μουσείο πρέπει να φροντίζει ώστε να δημιουργεί ένα λειτουργικό
πλαίσιο κατά την επίσκεψη του κοινού. Το περιβάλλον του μουσείου δεν πρέπει να είναι
ούτε πληκτικό και μονότονο αλλά ούτε και υπερβολικά χαοτικό (Νικονάνου, Μπούνια,
Φιλιππουπολίτη, Χουρμουζιάδη, & Γιαννούτσου, 2015).

1.1.δ. Ο χώρος γύρω από το έκθεμα
Το κάθε μουσειακό αντικείμενο έχει τις δικές του προδιαγραφές προκειμένου να εκτεθεί, οι
οποίες ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, το είδος, την αξία και την ευαισθησία του.
Κάθε έκθεμα πρέπει να προστατευτεί διαφορετικά όσον αφορά τις συνθήκες ρύπανσης,
θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού αλλά και της ασφάλειάς του. Τα μικρά εκθέματα
μπαίνουν σε προθήκες, ενώ τα μεγάλα εκθέματα χρειάζονται μεγαλύτερο χώρο. Άλλα
εκθέματα αντέχουν στο φυσικό φωτισμό, ενώ άλλα καταστρέφονται (υφάσματα, πίνακες).
Κάποια εκθέματα χρειάζονται ένα συγκεκριμένο χώρο, ενώ άλλα μπορούν να σταθούν σε ένα
ανοιχτό και θορυβώδες χώρο (Μάντζιου, 2015).
Στις αρχές του 20ου αιώνα τα μουσεία επιλέγουν να μειώσουν τα εκθέματά τους και να
απλοποιήσουν τους εκθεσιακούς τους χώρους. Το φόντο είναι ουδέτερο για να μην αποσπάται
η προσοχή του επισκέπτη. Είναι η λεγόμενη αισθητική του λευκού κύβου, «white cube», η
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οποία εμφανίστηκε την δεκαετία του 1930 και διατηρείται ως σήμερα η κυρίαρχη εκθεσιακή
προσέγγιση παγκοσμίως.
Η σχέση του έργου με τον θεατή και τον χώρο αλλάζει. Το περιβάλλον αποτελεί έναν τόπο
«πλαίσιο», όπου ο θεατής έχει ενεργό συμμετοχή. Η επικοινωνία εκθέματος και θεατή
εξακολουθεί να προβληματίζει μιας και για τον κάθε επισκέπτη συνιστά μια διαφορετική
εμπειρία που μπορεί να συγκλονίσει, να αποκαρδιώσει, να αποκαλύψει ή να παραμείνει
διφορούμενη. Ο Vallery (2011), αναφέρει ότι το μουσείο καταπνίγει την αίσθηση της
απόλαυσης ενός έξοχου έργου και ο θεατής χρειάζεται μια ιδιαίτερη πνευματική
προετοιμασία για να υπερνικήσει όλους τους γνωστούς παράγοντες μιας τέτοιας φυλακής
της τέχνης.

1.2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.2.α. Παιδί και μουσειακή εκπαίδευση
Αν θέλουμε να ορίσουμε τι είναι η Μουσειακή Εκπαίδευση θα λέγαμε ότι είναι «η πρακτική
που εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την σχολική εκπαίδευση όπως οι αίθουσες των μόνιμων
και περιοδικών εκθέσεων, οι αρχαιολογικοί τόποι, τα μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί, το
αστικό- δομημένο και φυσικό περιβάλλον, καθώς και κοινωνικοί θεσμοί ή καταστάσεις που
άμεσα ή έμμεσα ασκούν αγωγή, όπως η οικογένεια, το παράλληλο σχολείο και η δια βίου
εκπαίδευση» (Νάκου, 2001).
Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών στο Μουσείο επιδιώκεται μέσα από το
παιγνίδι, με την κατάλληλη οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δραστηριότητες
που προσφέρουν χαρά και απόλαυση στα παιδιά.
Άραγε πώς μπορεί ο εκθεσιακός χώρος να αποκτήσει παιγνιώδη χαρακτήρα; (Μάντζιου,
2015).
Το μουσείο είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά βιώνουν νέες εμπειρίες, ερευνούν και
ανακαλύπτουν. Η γνωστική τους ανάπτυξη προωθείται όταν κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων, λαμβάνονται υπόψη οι
προηγούμενες παραστάσεις, οι γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και η «ζώνη επικείμενης
ανάπτυξης» των παιδιών (Παναγιωτόπουλος, Παναγιωτοπούλου, & Χουρδάκης, 2007).
Η Μουσειακή Αγωγή οφείλει να προωθεί διαφορετικές μορφές ανάγνωσης και αξιοποίησης
των μουσείων και των εκθεμάτων τους (Νάκου, 2001). Ο Vygotsky, ο οποίος υποστηρίζει τη
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θεωρία του εποικοδομητισμού, δε στηρίζεται στη δασκαλοκεντρική διδακτική μέθοδο, αλλά
σε μεθόδους διδασκαλίας που στηρίζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού για τη
δόμηση της γνώσης.
Η Μουσειακή Εκπαίδευση ακολουθώντας τις εποικοδομιστικές θεωρίες αντιμετωπίζει τα
εκθέματα του μουσείου σφαιρικά και ολιστικά σε σχέση με το παιδί ώστε να είναι ικανό να
χρησιμοποιήσει τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες του. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί
μαθαίνει ενεργητικά οδηγούμενο από τα εσωτερικά του κίνητρα. Το μουσείο αποτελεί έναν
ιδανικό χώρο για να βιώσουν τα παιδιά μια γνωστική διαδικασία, καθώς το παρελθόν και το
παρόν συνδέονται με μια γόνιμη σχέση (Νικονάκου, 2015).
Το σύγχρονο μουσείο εστιάζει στο να αναπτύξουν τα παιδιά την κριτική τους ικανότητα, να
έχουν ενεργό ρόλο μέσα στο μουσείο ως επισκέπτες και κατά συνέπεια να τα βοηθήσει ώστε
να είναι και ενεργά ως πολίτες του αύριο (Παναγιωτόπουλος κ. ά., 2007).
Η επίσκεψη του παιδιού στο μουσείο το βοηθά να αναπτυχθεί ολόπλευρα, ειδικά όταν
υλοποιούνται κατάλληλες δραστηριότητες τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την
πραγματοποίηση και επεξεργασία μιας επίσκεψης. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται αφορούν σε
(Οικονομίδη, 2011):
Γνωστικό επίπεδο:


Ενδυνάμωση της παρατηρητικότητας, της προσοχής, της μνήμης και ανάπτυξη της
φαντασίας.



Εμπλουτισμός λεξιλογίου με σχετικές ορολογίες.



Κατανόηση γεγονότων και συνθηκών που επηρέασαν την πορεία ζωής, της κοινωνίας
και της φύσης.



Κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας.



Καλλιέργεια ιστορικής γνώσης, κριτικής ανάγνωσης, ανάλυσης και σύνθεσης.



Δημιουργία νέων νοητικών εργαλείων, οικοδόμηση γνωστικών σχημάτων, ικανότητα
πρόβλεψης.

Κοινωνικό επίπεδο:


Κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσω της επαφής με τα δημιουργήματα της δικής
τους ιστορίας και άλλων πολιτισμικών ομάδων.



Συγκρότηση εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας.
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Απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης γνωρίζοντας το περιβάλλον στο τότε και στο
τώρα.



Διαμόρφωση στάσεων σεβασμού μεταξύ των πολιτισμών και ανάπτυξης διαλόγου.

Αισθητικό επίπεδο:


Ανακάλυψη και απόλαυση του ωραίου.



Πρόσληψη ποιοτικών αισθητικών ερεθισμάτων.



Έμπνευση και δημιουργία.

Η επίσκεψη στο μουσείο σε επίπεδο προετοιμασίας και σχεδιασμού ακολουθεί τα παρακάτω
στάδια (Παναγιωτόπουλος κ. ά., 2007):
Α. Διερεύνηση των εκθεμάτων: Η επιλογή του θέματος πρέπει να σχετίζεται με τη ζωή και
τις εμπειρίες των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νήπια δεν αντιλαμβάνονται την έννοια
του χρόνου όπως επίσης και ότι η πραγματικότητα για αυτά είναι αυτό που βλέπουν.
Β. Προκαταρτική επίσκεψη του εκπαιδευτικού: Συγκέντρωση του υλικού, των
πληροφοριών και των δραστηριοτήτων που προσφέρει το μουσείο για τα εκθέματα που
πρόκειται να δουν τα παιδιά. Συνομιλία με τους μουσειοπαιδαγωγούς, συγκέντρωση
διαθέσιμου εποπτικού υλικού, καθορισμός της διάρκειας που θα έχει η επίσκεψη.
Γ. Μέσα στην τάξη: Επιλογή κατάλληλου μουσειακού υλικού, παρουσίαση στα παιδιά μέσα
στην τάξη, κινητοποίηση του ενδιαφέροντος. Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά για
πειραματισμό και με τη χρήση της τεχνολογίας. Η χρήση ιστοριών, κουκλοθέατρου κλπ,.
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ανασύρουν προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες τους.
Δ. Επίσκεψη στο μουσείο: Γίνεται σε ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Τα νήπια
αντιλαμβάνονται, εξερευνούν, ρωτούν και χρησιμοποιούν το μουσείο ώστε να προκληθεί η
ενεργή μάθηση και με τη βοήθεια ομαδοσυνεργατικών παιχνιδιών που βασίζονται στη
θεματολογία του μουσείου.
Ε. Επιστροφή στην τάξη: Οι παραστάσεις που απέκτησαν τα παιδιά στο μουσείο οδηγούν
στην απόκτηση νέων δεδομένων για πειραματισμό και επεξεργασία με τη χρήση ιστοριών,
τραγουδιών, παιχνίδια ρόλων.
ΣΤ. Αξιολόγηση της επίσκεψης: Αξιολογούνται τα οφέλη της επίσκεψης στο μουσείο, οι
νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν και η επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
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Οι γενικοί στόχοι ενός προγράμματος Μουσειακής Αγωγής είναι σε συνάφεια με τους
στόχους του Νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών του
Νηπιαγωγείου.
Η Μουσειακή Αγωγή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν το παρελθόν τους και
την κληρονομιά των προγόνων τους, ενώ παράλληλα εξασκούνται στο γνωστικό και
ψυχοκινητικό τομέα μέσα από δραστηριότητες αυτενέργειας και ατομικής ολοκλήρωσης.
Προϋπόθεση για τα παραπάνω, αποτελεί η συνεργασία μουσείου και σχολείου και των
αντίστοιχων ειδικών, δηλαδή εκπαιδευτικών και μουσειοπαιδαγωγών με τη χρήση
κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των μαθητών αλλά και των ευρύτερων ομάδων (Νάκου, 2001). Ο σκοπός των προγραμμάτων
δεν πρέπει να είναι απλώς η μετάδοση γνώσεων, αλλά η επικοινωνία των παιδιών με τα
εκθέματα για να μπορούν να ανακαλύψουν τη σημασία τους, την αξία τους και τη χρήση
τους για τους ανθρώπους που έζησαν μια άλλη εποχή.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Μουσείο οι διδακτικοί στόχοι συνδέονται:
 Με τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών για το μελετώμενο θέμα.
 Την οικοδόμηση συγκεκριμένων γνώσεων για το συγκεκριμένο θέμα
 Με την αξιολόγηση γνώσεων, στάσεων και αξιών που διαμορφώνουν τα παιδιά μέσα
από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 Την εμβάθυνση στο θέμα
 Την διαθετική προσέγγιση του θέματος και την επέκταση των δραστηριοτήτων προς
άλλες θεματικές ενότητες (Νάκου, 2008).

1.3. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.3.α. Οι ιστορικές έννοιες και η κατανόησή τους
Η πρώτη απόπειρα για τη διδασκαλία της ιστορίας στο νηπιαγωγείο αναφέρεται στο ΔΕΠΠΣ
(2003) και στην ενότητα «Το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον», όπου
αναλύεται ότι, παρόλο που τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την
έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, μπορούν να καταλάβουν απλές έννοιες,
όπως τώρα, πριν, μετά, τα πολύ παλιά χρόνια. Ενδιαφέρονται να μάθουν για το παρελθόν
μέσα από παραμύθια, μύθους, άλμπουμ, φωτογραφίες και ημερολόγια. Στο νηπιαγωγείο θα
πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να επισκέπτονται μουσεία και αρχαιολογικούς
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χώρους για να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τον κόσμο που τα
περιβάλλει.
Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών (ΙΕΠ, 2014) και στη μαθησιακή περιοχή
«Κοινωνικές Επιστήμες» και στην ενότητα «Ιστορία και Πολιτισμός», στόχος είναι η
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών κατά την προσπάθειά τους να κατανοήσουν
ιστορικά φαινόμενα και γεγονότα, η μεταφορά τους σε άλλες εποχές μέσα από τη μελέτη
οπτικού υλικού, η δραματοποίηση με τα παιχνίδια ρόλων, οι επισκέψεις στα μουσεία, οι
επισκέψεις ειδικών μέσα στην τάξη και η αφήγηση ιστοριών.
Η αδυναμία προσέγγισης της ιστορίας στην προσχολική εκπαίδευση τα προηγούμενα χρόνια
συνοψίζεται σε τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την άποψη, ότι τα παιδιά
αυτής της ηλικίας δεν έχουν ακόμα κατακτήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την κατανόηση των χρονικών εννοιών. Τα παιδιά πριν από την ηλικία των 9
ετών δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει παρελθόν άρα είναι κάτι σκοτεινό και
απροσπέλαστο (Egan, 1982). Ο δεύτερος λόγος αδυναμίας για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή δραστηριοτήτων που αφορούν στην ιστορία για τα παιδιά νηπιακής ηλικίας, αφορά
στη γλώσσα. Κυριαρχεί η άποψη ότι η ιστορική γλώσσα είναι μία σύνθετη και δύσκολη
γλώσσα για να την καταλάβουν τα παιδιά. Ο τρίτος λόγος αφορά στη διερεύνηση των πηγών,
μία διαδικασία σύνθετη και πολύπλοκη, όχι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν είναι ειδικοί και δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση.
Η γνωστική ψυχολογία ανέπτυξε τρεις θεωρίες για τον τρόπο που τα μικρά παιδιά
προσλαμβάνουν τις νέες πληροφορίες και τη γνώση. Η θεωρία του Piaget, η θεωρία του
Vygotsky και η θεωρία του Bruner.
Η θεωρία του Piaget, υποστηρίζει ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν είναι ακόμα
έτοιμα για τη σύλληψη εννοιών, μιας και βρίσκονται στο προσυλλογιστικό στάδιο, όπου
λειτουργεί η συμβολική σκέψη και γλώσσα (Παρασκευόπουλος, 1990). Το παιδί σε αυτή την
ηλικία, χαρακτηρίζεται από εγωκεντρική σκέψη και αντιλαμβάνεται το χώρο και το χρόνο σε
σχέση με το σώμα του και τις αισθήσεις του.
Από την άλλη πλευρά ο Βruner και ο Vygotsky, υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι μία
διαδικασία, όπου η κοινωνική αλληλεπίδραση και η επικοινωνία με το περιβάλλον, παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών. Ο Vygotsky (1978), θεωρεί
καταλυτική τη συμβολή του περιβάλλοντος και με τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης
καθορίζεται το νοητικό επίπεδο που μπορεί να φτάσει ένα παιδί με τη συνεργασία ενός
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ενήλικα ή ενός συνομηλίκου με αυξημένες ικανότητες. Ο Βruner (1964), με τη θεωρία της
σπειροειδούς ανάπτυξης αξιοποιεί το παιχνίδι και την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών,
ώστε να καταλάβουν πως τα πράγματα σχετίζονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν. Οι
γνώσεις δεν αποτελούν απλά εξωτερικά ερεθίσματα αλλά εσωτερικεύονται από το παιδί,
ώστε να αποκτούν νόημα.
Σήμερα, όπως είπαμε και παραπάνω, γίνεται μία πιο συστηματική προσπάθεια, ώστε μέσα
από το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, να διδαχτούν έννοιες που αφορούν στην
ιστορία και τον πολιτισμό. Πρωταρχικός στόχος αποτελεί η κατανόηση από τα παιδιά
εννοιών που αφορούν το χρόνο, το σήμερα, το χθες και το αύριο, δηλαδή το παρόν, το
παρελθόν και το μέλλον, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες για τη διδασκαλία αυτών των
εννοιών. Όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, σημαντικό είναι να εστιάζουμε στις πρότερες
γνώσεις τους, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά για την απόκτηση νέων
γνώσεων. Η ανακαλυπτική- διερευνητική μέθοδος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να
προσεγγίσουν τα παιδιά ιστορικά θέματα, να τα ερμηνεύσουν, να τα αναλύσουν, να τα
αφηγηθούν και εν τέλει να τα καταλάβουν (Λεοντσίνης, 2006).
Οι πηγές και το εποπτικό υλικό είναι απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση των ιστορικών
εννοιών και την κατάκτηση της γνώσης γύρω από ιστορικά γεγονότα. Ο εκπαιδευτικός
χρησιμοποιεί τις πηγές και τα εποπτικά μέσα, ενεργοποιώντας την ενεργητική και βιωματική
μάθηση, δημιουργώντας κίνητρα για να επεκτείνουν τα παιδιά τις γνώσεις τους και την
ιστορική τους σκέψη. Παράλληλα, οι επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, σε μουσεία,
βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το παρελθόν εξερευνώντας τον περιβάλλοντα
χώρο.
Πώς όμως τα μικρά παιδιά θα αρχίσουν να κατανοούν το χρόνο και τις χρονικές έννοιες; Πώς
θα εισάγουμε τις έννοιες της συνέχειας και της αλλαγής, που αποτελούν συγκριτικά μεγέθη
του παρόντος με το παρελθόν; Τα προσωπικά βιώματα των παιδιών θα μας βοηθήσουν στην
κατανόηση των παραπάνω εννοιών. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες από
τη μωρουδιακή τους ηλικία έως σήμερα, έργα τέχνης που αναπαριστούν ανθρώπους άλλης
εποχής, με άλλες ενδυμασίες και αντικείμενα, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να
προβούν σε συγκρίσεις της σημερινής εποχής με μία άλλη.
Εξάλλου η ιστορία δεν στηρίζεται σε μία και μόνη αλήθεια. Αντλούμε τις πηγές και μέσα
από συγκρίσεις αντιθέσεις και ερμηνείες, προχωρούμε στα δικά μας συμπεράσματα. Στη
συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση θέλουμε το κόσμημα των διπλών μελισσών να μιλήσει
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το ίδιο στα παιδιά, να ξεδιπλώσει την ιστορία του και μέσα ίσως από τη σιωπή του, να μας
δώσει στοιχεία μιας άλλης εποχής πολύ μακρινής από το σήμερα, για το πώς οι άνθρωποι
ντύνονταν, έτρωγαν χρησιμοποιούσαν τα κοσμήματά τους κτλ.
Αυτό, θα μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το χρόνο και τις εξελίξεις του, τη
διαφορετική ερμηνεία μιας πηγής και στη δική μας περίπτωση ενός εκθέματος, όπου μέσα
από διαλογικές διεργασίες, θα τεθούν ερωτήματα, προβληματισμοί και σκέψεις των παιδιών,
όπου με την αξιοποίησή τους, εκτός του ότι αναπτύσσουμε δεξιότητες γλώσσας στα παιδιά,
οδηγούμαστε και σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με το έκθεμα. Ο πλουραλισμός των
πληροφοριών και των ερμηνειών, η προώθηση της κριτικής σκέψης, εξοπλίζει τους μαθητές
με τις βασικές δεξιότητες του ενεργού πολίτη του 21ου αιώνα, που ζει μέσα σε μία
δημοκρατική κοινωνία απαλλαγμένη από ρατσιστικές και ξενοφοβικές τάσεις.
Με την εισαγωγή της ιστορίας στο νηπιαγωγείο, επιθυμούμε τα παιδιά να αρχίσουν να
αντιλαμβάνονται το παρελθόν, πρώτα το δικό τους και έπειτα της οικογένειάς τους, τις
έννοιες παρόν παρελθόν και μέλλον, τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, τη διαφορά
ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα αποκτώντας ιστορικές γνώσεις, τον
εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και των γλωσσικών δεξιοτήτων τους ώστε να μπορούν να
αφηγούνται ιστορίες (Στραταριδάκη, 2001).
Χρησιμοποιώντας λέξεις και εκφράσεις, όπως τότε, τώρα, πριν, μετά, τα παιδιά θέλουμε να
είναι ικανά να μπορούν να τοποθετούν σε μία σειρά, πρώτα τα γεγονότα της δικής του ζωής
κι έπειτα τα γεγονότα μιας άλλης ιστορίας. Η πολυτροπικότητα των κειμένων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να αποδώσουν το
ιστορικό νόημα μιας πηγής, η οποία δεν είναι ανάγκη να έχει τη μορφή ενός γραπτού
κειμένου. Μπορεί να είναι μία εικόνα ή με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας που θα
χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, το προγραμματιζόμενο παιχνίδι
Βee-Βot, με στόχο να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον και να εξάψουμε τη φαντασία των
νηπίων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η
ρομποτική μέλισσα θα εμφανίσει και θα ιχνηλατήσει το παρελθόν, βοηθώντας τα παιδιά να
πάρουν πληροφορίες που σχετίζονται με ανθρώπους μιας άλλης εποχής στο παρελθόν.
Οικοδομώντας μία νέα γλώσσα όπως είναι η γλώσσα του προγραμματισμού και η συγγραφή
κώδικα, δίνεται παράλληλα στα παιδιά η μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν και τη φυσική
τους γλώσσα, το λεξιλόγιό τους να γίνει πιο σύνθετο, ο λόγος τους να γίνει πιο
ολοκληρωμένος, δεξιότητες που οδηγούν στην κατανόηση του χρόνου, στην τοποθέτηση των
γεγονότων με χρονολογική σειρά και στη σωστή χρήση των χρονικών προσδιορισμών. Οι
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χάρτες και οι κάρτες που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη διδακτική
παρέμβαση, εξυπηρετούν στην κατανόηση του χρόνου, της συνέχειας και της αλλαγής. Η
αναζήτηση και η ερμηνεία του παρελθόντος, θα τα οδηγήσει και στην ερμηνεία μιας νέας
γλώσσας που προωθεί η υπολογιστική σκέψη, με στόχο ο συνδυασμός τους να φέρει τα
βέλτιστα αποτελέσματα στη διαδικασία μάθησης. Η ρομποτική μέλισσα θα λειτουργήσει ως
πηγή, που θα οδηγήσει σιγά-σιγά τα παιδιά σε έναν άλλο κόσμο, σε μία άλλη εποχή. Στόχος
είναι τα παιδιά όχι απλώς να μάθουν, αλλά να βιώσουν τη διαδικασία εσωτερικεύοντας το
περιεχόμενο της και να καταλάβουν ότι τόσο στην ιστορία όσο και στον κώδικα, μπορούμε
να δούμε από διαφορετικές οπτικές και να ερμηνεύσουμε με εναλλακτικό τρόπο τα
διαφορετικά νοήματα των καταστάσεων και των αντικειμένων που διαχειριζόμαστε.
Η φαντασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των συναισθημάτων και των
συμπεριφορών των παιδιών. Στην προσχολική ηλικία, σημαντική είναι η αφήγηση ιστοριών
όπου τα παιδιά μέσα από αυτές αναζητούν το νόημα πρώτα για τον εαυτό τους και μετά για
την αντικείμενα γύρω τους. Αναπτύσσονται οι γλωσσικές και οι κοινωνικές τους δεξιότητες,
η δημιουργικότητα και η φαντασία τους. Σημαντικό στην αφήγηση είναι, να καταλάβουν τα
παιδιά ότι για ένα γεγονός μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές, άρα και διαφορετικές
αφηγήσεις άρα και διαφορετικές ερμηνείες. Το ίδιο συμβαίνει και με την υπολογιστική
σκέψη, όπου οι προϋπάρχουσες γνώσεις ανακατασκευάζονται, συσχετίζονται και παράγουν
τελικά ένα αποτέλεσμα (Καραμανώλη, 2019).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την επίτευξη των παραπάνω διαδικασιών είναι καθοριστικός,
μιας και θα πρέπει να λάβει καταρχήν υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε
παιδιού, να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφαλείας και αποδοχής ανάμεσά τους για να μπορούν
να εκφράζονται ελεύθερα, να καλλιεργεί το διάλογο, το σεβασμό και την αποδοχή και να
καινοτομεί όσον αφορά το εκπαιδευτικό του υλικό, ως προς το περιεχόμενο και δομή του.
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό του αιτίου και του αποτελέσματος, όπου τα παιδιά
καλούνται να αντιληφθούν, πώς συγκεκριμένες ενέργειες οδήγησαν σε συγκεκριμένα
αποτελέσματα και άλλαξαν την ιστορία. Όπως στην ιστορία, έτσι και στον κώδικα, τα παιδιά
γρήγορα μπορούν να αντιληφθούν ότι μία δράση μπορεί να φέρει ένα συγκεκριμένο
αποτέλεσμα και ότι αν αλλάξουμε αυτή τη δράση θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
Έτσι, τους δίνεται τη δυνατότητα να εκφράσουν τις δικές τους ιδέες, να θέσουν
προβληματισμούς, να αναζητήσουν απαντήσεις προκειμένου από τη μία πλευρά να φτιάξουν
τη δική τους ιστορία και από την άλλη να γράψουν το δικό τους κώδικα, άρα να αποκτούν
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ενεργητικό και βιωματικό ρόλο μέσα από τις διαδικασίες και τις στρατηγικές της
διερευνητικής μάθησης.
Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση συνδέει το παρόν με το παρελθόν, τη ρομποτική
μέλισσα με το κόσμημα των διπλών μελισσών. Η ρομποτική μέλισσα περνάει μέσα από δύο
διαφορετικές εποχές καθορίζοντας το παρελθόν και το παρόν, τις αλλαγές της, τον τρόπο
χρήσης της, ενώ παράλληλα ανοίγει το μονοπάτι για να βρουν τα παιδιά τα στοιχεία εκείνα
της ιστορίας που θα τα οδηγήσουν στη μάθηση, με κεντρικό άξονα την καλλιέργεια των
γνωστικών, κοινωνικών και ψυχικών διεργασιών τους.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα αναλύσουμε την υπολογιστική σκέψη, τον προγραμματισμό
και την εισαγωγή στον κώδικα για να προχωρήσουμε σταδιακά σε μία διδακτική παρέμβαση
σχεδιασμένη διαθεματικά και βιωματικά, με στόχο να συμμετέχει το σύνολο των παιδιών σε
όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας δυναμικής
σχέσης ανάμεσα στα παιδιά και τη νηπιαγωγό, να καλλιεργήσει τις μεταγνωστικές τους
δεξιότητες την κριτική τους σκέψη και την επίλυση προβλημάτων με τελικό στόχο τη
διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών, μέσα από την αναζήτηση του εκθέματος στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η αφήγηση ιστορικών γεγονότων και του παρελθόντος, δεν
είναι το ζητούμενο της διδασκαλίας της ιστορίας, αλλά όπως είδαμε και στο κεφάλαιο της
μουσειακής εκπαίδευσης, αυτό που έχει αξία είναι η ερμηνεία των αντικειμένων, η οποία δεν
είναι μονοσήμαντη. Το παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο παρόν για την κατασκευή
εναλλακτικών

εικόνων

ανάλογα

με

τα

επισκεπτών/αναγνωστών στο παρόν.
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ενδιαφέροντα

των

διαφορετικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
O Papert (1996), αναφέρει «το σκάνδαλο της εκπαίδευσης είναι ότι κάθε φορά που διδάσκετε
κάτι, στερείτε το παιδί από την ευχαρίστηση και τα οφέλη της ανακάλυψης». Πρέπει δηλαδή
η εκπαίδευση να ξεφύγει από τον δασκαλοκεντρικό της χαρακτήρα και να επικεντρωθεί στον
μαθητή, ο οποίος θα μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, να εξερευνήσει, να πειραματιστεί, να
δημιουργήσει. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν ο μαθητής εμπλέκεται στη μαθησιακή
διαδικασία, όταν ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση, και όταν έχει ενεργό ρόλο στη σχεδίαση
και κατασκευή πραγματικών αντικειμένων που έχουν νόημα για τον ίδιο.
Θεωρεί ότι 4 βασικές αρχές διέπουν την παιδική ηλικία:


Η μάθηση συντελείται με το σχεδιασμό έργων που έχουν νόημα για το παιδί και
μπορεί να μοιραστεί με την ομάδα.



Η χρήση συγκεκριμένων αντικειμένων βοηθά για να εξερευνήσει τον κόσμο.



Ο προσδιορισμός «ισχυρών ιδεών» υποστηρίζει το μελετώμενο θέμα.



Η εμπλοκή στον αυτοπροβληματισμό αποτελεί καθοριστικό μέρος της διαδικασίας
μάθησης.

Οι παραπάνω αρχές συνάδουν με την γενική θεώρηση ότι στην πρώιμη παιδική ηλικία, η
μάθηση έχει αποτελεσματικότητα όταν το παιδί «μαθαίνει με το να κάνει» και επεκτείνοντας
τη θεωρία του Papert, η μάθηση εμπλέκει τα παιδιά στη «μάθηση με σχεδιασμό» και στη
«μάθηση με προγραμματισμό». Όταν παρέχονται στα παιδιά τα «έξυπνα αντικείμενα»,
φτιάχνοντας τα, διορθώνοντας τα, ή παίζοντας μαζί τους μέσω της εκπαιδευτικής
ρομποτικής, όχι μόνο γίνονται παραγωγοί των δικών τους έργων, αλλά διερευνούν επίσης
νέες γνώσεις, όπως κωδικοποίηση και μηχανική. Σκέφτονται δηλαδή πώς να σκέφτονται
(Bers, 2020).
Η διδασκαλία του προγραμματισμού στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, αποκτά όλο
και περισσότερο ενδιαφέρον. Ο κύριος λόγος είναι ότι ο προγραμματισμός δεν αποτελεί απλά
ένα μαθησιακό αντικείμενο, αλλά μια βασική δεξιότητα για όλα τα παιδιά που στο μέλλον θα
τη χρειαστούν ως εργαζόμενοι (Παπαδάκης, 2018).
Η υπολογιστική σκέψη αποτελεί πια μία θεμελιώδη δεξιότητα για όλους, σε κάθε τομέα, όχι
μόνο για τους επιστήμονες υπολογιστών και ειδικά για τους μαθητές του 21ου αιώνα που
χρειάζονται δεξιότητες όπως αναλυτική ικανότητα, ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Η
27

υπολογιστική σκέψη εστιάζει στην κατανόηση των μαθητών για τον εαυτό τους πρώτα κι
έπειτα στην ικανότητα να μπορούν να συνδέσουν τη μάθηση με τον κόσμο γύρω τους
(Chookaew, Howimanporn, & Hutamarn, 2020).
Ωστόσο, ο προγραμματισμός περιγράφεται ως βασική ικανότητα και την κωδικοποίηση θα
πρέπει να την αποκτήσουν οι νέοι μαθητές και όλο και περισσότεροι άνθρωποι που
εργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και επαγγελμάτων. Η λογική συλλογιστική είναι
μέρος της κωδικοποίησης και αντιπροσωπεύει μία από τις βασικές δεξιότητες που αποτελούν
μέρος αυτού που τώρα ονομάζεται «δεξιότητες του 21ου αιώνα» (Kjällander, Mannila,
Åkerfeldt, & Heintz, 2021).
Η υπολογιστική σκέψη αποτελεί μια ομπρέλα που ενσωματώνει την γνώση για την
κατανόηση του υπολογιστικού κόσμου και χρησιμοποιεί πολυδιάστατες δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων εντός και μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων (Fagerlund, Häkkinen,
Vesisenaho, & Viiri, 2020).
Πρόσφατα, η διαδικασία ενσωμάτωσης της υπολογιστικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών,
έχει πραγματοποιηθεί σε πολλές χώρες. Είναι μια ικανότητα που πρέπει να έχει κάθε
άνθρωπος.
Όπως κάθε φυσική γλώσσα μας επιτρέπει να μιλήσουμε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες
μας, τις ανακαλύψεις και τις απογοητεύσεις μας, τα όνειρα και τις καθημερινές μας πράξεις,
οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν κι αυτές ένα εργαλείο έκφρασης. Πρέπει να
μάθουμε τη σύνταξη και τη γραμματική τους και, με την πάροδο του χρόνου, όσο
περισσότερο ασχολούμαστε μαζί τους, τόσο περισσότερο άπταιστα τις χειριζόμαστε.
Καταλαβαίνουμε πότε έχουμε μάθει πραγματικά μια νέα γλώσσα όταν είμαστε ικανοί να τη
χρησιμοποιήσουμε για διαφορετικούς σκοπούς: να γράψουμε ένα ποίημα αγάπης, να
φτιάξουμε μια λίστα αγορών για το σούπερ μάρκετ, να συγγράψουμε μια ακαδημαϊκή έκθεση
ή να συζητήσουμε για πολιτική σε μια κοινωνική συγκέντρωση. Η γλώσσα μας βοηθά να
σκεφτόμαστε και να επικοινωνούμε με νέους τρόπους. Επί πλέον, τη νύχτα που
ονειρευόμαστε σε αυτήν τη νέα γλώσσα, ξέρουμε ότι την έχουμε κατακτήσει ( Bers, 2020).
Σύμφωνα με τη Wing η ικανότητα της υπολογιστικής σκέψης είναι κατάλληλη για εφαρμογή
σε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων τομέων. Είναι o τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιος να λύσει ένα
πρόβλημα κι όχι ο τρόπος σκέψης κάποιου να λειτουργήσει σαν υπολογιστής. Χρησιμοποιεί
λογική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, αναδρομική σκέψη, αφαιρετική σκέψη, παράλληλη
σκέψη, ταίριασμα προτύπων και διαδικασίες σύνδεσης. Στη διαδικασία της υπολογιστικής
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σκέψης, η αφαιρετική σκέψη είναι το πιο σημαντικό στάδιο και είναι μια διαδικασία σκέψης
υψηλού επιπέδου. Η αφαιρετική σκέψη χρησιμοποιείται για τον καθορισμό προτύπων και τη
γενίκευσή τους (Wing, 2006).
Με άλλα λόγια, η αφαιρετική σκέψη είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία
μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων πληροφοριών, συλλέγοντας και γενικεύοντας από
απλά στοιχεία. Και το αντίστροφο, όταν αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο και περίπλοκο
πρόβλημα, η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην υπολογιστική σκέψη είναι να μειώσει, να
βελτιώσει, να μεταμορφώσει και να προσομοιώσει δύσκολα προβλήματα σε κάτι που λύνεται
εύκολα.
Η υπολογιστική σκέψη επιτρέπει σε ένα άτομο να λύνει με αποτελεσματικό τρόπο
προβλήματα, χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη προσέγγιση διαδικασίας επίλυσης
προβλημάτων (Maharani, Nusantara, Rahman, & Qohar, 2021).
Η ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να συμμετέχουν σε μαθηματικές
δραστηριότητες και το ενδιαφέρον τους να το κάνουν δεν είναι πλέον ζήτημα αν, αλλά πώς
να οργανώσουμε μαθηματικά προσχολικής ηλικίας (Ginsburg, 2009 ∙ Perry & Docket, 2008).
Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και του προγραμματισμού έχει ενισχυθεί στα
προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες. Βασίζεται στο ότι η ψηφιακή ικανότητα είναι
μία από τις βασικές ικανότητες που τονίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε μια κοινωνία της δια
βίου μάθησης. Η στάση αυτή είναι επίσης ορατή στις ΗΠΑ και σε πολλές χώρες σε όλο τον
κόσμο. Η ψηφιακή τεχνολογία και ο προγραμματισμός εφαρμόζονται επίσημα σε
προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Palmér, 2017).
Υπάρχουν, ωστόσο, μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά ηλικίας έως 4 ετών μπορούν να
προγραμματίσουν (Bers, Flannery, Kazakoff, & Sullivan, 2014) και ότι ο προγραμματισμός
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών των μικρών
παιδιών

(Papadakis,

Kalogiannakis,

&

Zaranis,

2016).

Κατά

τη

διάρκεια

του

προγραμματισμού, τα παιδιά εκτίθενται σε υπολογιστική σκέψη η οποία δεν είναι μια ρητή
έννοια αλλά αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων (Bers κ.ά., 2014).
Οι Lye και Koh (2014) χωρίζουν την υπολογιστική σκέψη σε τρεις διαστάσεις: έννοιες (π.χ.
δοκιμή και εντοπισμός σφαλμάτων), πρακτικές (π.χ. επίλυση προβλημάτων) και προοπτικές
(π.χ. η σχέση μεταξύ του παιδιού και ενός ψηφιακού κόσμου). Ομοίως η Bers κ.ά., (2014)
αναφέρονται στην αφαίρεση, την αποσύνθεση, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τις
παραγωγικές συμπεριφορές απέναντι στην αποτυχία, όπως περιλαμβάνονται στην
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υπολογιστική σκέψη. Επιπλέον, αναφέρουν ικανότητες όπως δημιουργικότητα, κριτική
σκέψη και επίλυση προβλημάτων, ικανότητες που τονίζονται σε μια κοινωνία της δια βίου
μάθησης (European Communities. (2007). Έτσι, η υπολογιστική σκέψη περιλαμβάνει γενικές
ικανότητες που είναι χρήσιμες πέρα από τον προγραμματισμό, ικανότητες που απαιτούνται
από όλους τους ανθρώπους σε έναν σύγχρονο κόσμο (Bers κ.ά., 2014 ∙ Papadakis κ.ά., 2016).
Η υπολογιστική σκέψη, (Computational Thinking) έχει περιγραφεί πρώτη φορά από τον
Papert (1980) και στη συνέχεια από την Wing, η οποία υποστήριξε ότι: «Υπολογιστική
σκέψη είναι οι διεργασίες σκέψης που εμπλέκονται στη διατύπωση ενός προβλήματος και
στην έκφραση της λύσης του με έναν τρόπο που ένας υπολογιστής-άνθρωπος η μηχανήμπορεί να το κάνει αποτελεσματικά» (Wing, 2006, σ. 33-35). H υπολογιστική σκέψη ενώ
προέρχεται από την επιστήμη των υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και για
την επίλυση προβλημάτων. H Wing επίσης θεωρεί πως «η υπολογιστική σκέψη θα είναι μια
θεμελιώδης δεξιότητα που θα χρησιμοποιείται από όλους στον κόσμο έως τα μέσα του 21ου
αιώνα και πως μαζί με την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά θα πρέπει να προστεθεί
και η υπολογιστική σκέψη στην αναλυτική ικανότητα κάθε παιδιού» (Wing, 2006, σ. 33-35).
Όπως οι φυσικές γραπτές γλώσσες είναι τεχνητές και πρέπει να διδαχτούν, το ίδιο και η
γλώσσα προγραμματισμού. Σε αυτή την αρχική διαδικασία αναπτύσσουμε νέους τρόπους
σκέψης. Η διαδικασία γραφής και η διαδικασία κωδικοποίησης οδηγούν στη δημιουργία ενός
τελικού προϊόντος που μπορεί να διαμοιραστεί. Οι παραλληλισμοί μεταξύ γραφής και
κωδικοποίησης είναι ισχυρή: και οι δύο περιλαμβάνουν κατανόηση και δημιουργία, και οι
δύο διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα ευχέρειας από αρχάριους έως ειδικούς, και οι δύο
περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων και τη χρήση γλώσσας και οι δύο μπορούν να
ικανοποιήσουν την ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας. Τόσο ο γλωσσικός όσο και ο
υπολογιστικός γραμματισμός, προκύπτουν από τη γνώση της χρήσης της γλώσσας. Μόλις
μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μπορούμε να εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας με
διαφορετικούς τρόπους.
Τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές γνώσεις πριν πάνε στο σχολείο και τα πρώιμα
μαθηματικά έχουν αποδειχθεί ότι είναι σημαντικά για μελλοντικά μαθηματικά επιτεύγματα.
Ο προγραμματισμός υπολογιστών αποτελεί σημαντική ικανότητα μάθησης. Παιδαγωγικά,
θεωρείται ότι βελτιώνει τη σκέψη και αναπτύσσει αλγοριθμικές δεξιότητες για την επίλυση
προβλημάτων. Διδακτικά, βοηθά τα παιδιά να κατανοούν σε βάθος γνώσεις που σχετίζονται
με την Επιστήμη των Υπολογιστών. Τα περιβάλλοντα προγραμματισμού είναι ισχυρά
αναδομήσιμα υπολογιστικά μέσα. Τα παιδιά ενώ επιλύουν προβλήματα, μπορούν να
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εκφράσουν τις σκέψεις τους, να τις αναλύσουν και να τις οργανώσουν με σαφήνεια. Ενώ
προσπαθώ «να διδάξω» στον υπολογιστή πώς να λύσουν ένα πρόβλημα, «οι επιλυτές» έχουν
την ευκαιρία να διατυπώσουν τις σκέψεις τους, να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα, να
διευκρινίσουν τη διαδικασία σκέψης τους και να λάβουν άμεσα σχόλια, μια διαδικασία που
διευκολύνει την ανάπτυξη όχι μόνο της επίλυσης προβλημάτων αλλά και των μεταγνωστικών
δεξιοτήτων.
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου έχουν την ικανότητα να καταλάβουν απλές ιδέες
προγραμματισμού και να μάθουν προγραμματισμό, να εξοικειωθούν με μαθηματικές έννοιες
και να οδηγηθούν σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων καθώς να αποκτήσουν και
κοινωνικές δεξιότητες (Fessakis, Gouli, & Mavroudi, 2013). Ο Falloon (2016, σ. 3) αναφέρει
πως «Οι μικροί μαθητές μαθαίνοντας βασική κωδικοποίηση αναπτύσσουν ικανότητες όπως η
αποσύνθεση, η ανάλυση και η αξιολόγηση προβλημάτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την
επίλυση προβλημάτων».
Η προσχολική ηλικία πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί αναπτύσσει την ικανότητά του να
χρησιμοποιεί τα μαθηματικά για να διερευνά, να σκέφτεται και να δοκιμάζει διαφορετικές
λύσεις σε προβλήματα που εγείρουν οι ίδιοι και άλλοι, να διακρίνουν, να εκφράζουν, να
εξετάζουν και να χρησιμοποιούν μαθηματικές έννοιες και τις σχέσεις τους. Ο κώδικας είναι
μια άρθρωση της σκέψης που τον δημιούργησε. Εάν η σκέψη είναι κομψή και η γλώσσα του
υπολογιστή υποστηρίζει αυτή τη σκέψη, τότε η κομψότητα της σκέψης είναι αυτό που κάνει
τον κώδικα όμορφο (Cuoco & Goldenberg, 2021).
Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο τα προγραμματιστικά παιχνίδια, οι φορητές
εφαρμογές και τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια
του ελληνικού νηπιαγωγείου αφού όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα σε θέματα ανεπάρκειας
εξοπλισμού και έλλειψης επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στα θέματα της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας (Papadakis & Kalogiannakis, 2017).
Το ScratchJr είναι ιδανικό για χρήση στο νηπιαγωγείο. Είναι δωρεάν και μπορεί να
εγκατασταθεί σε ταμπλέτες τύπου Αndroid. Είναι κατάλληλο αναπτυξιακά όπως
επιβεβαιώνουν πολλές έρευνες (Ζαράνης, Παπαδάκης, & Καλογιαννάκης, 2019).
Τα παιδιά που χτίζουν μία ισχυρή βάση στην ικανότητα της υπολογιστικής τους σκέψης,
μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικά στην επίλυση προβλημάτων και στην κριτική τους
σκέψη. Η εκμάθηση κώδικα δεν επεκτείνει απλώς τις επιλογές σταδιοδρομίας ενός παιδιού
στο μέλλον. Μέσω της κωδικοποίησης γίνονται προγραμματιστές και μαθαίνουν να
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κατανοούν και να χειρίζονται την τεχνολογία και να σκέπτονται με «ισχυρές ιδέες». Μία
ισχυρή ιδέα είναι μία κεντρική ιδέα μέσα σε ένα τομέα που είναι ταυτόχρονα επιστημονικός
και προσωπικά χρήσιμος, συνδέεται και με άλλους κλάδους και στηρίζεται στη διαισθητική
γνώση που το παιδί έχει ενσωματώσει. Με τον προγραμματισμό, τα παιδιά εργάζονται μέσω
των ισχυρών ιδεών της αυτοέκφρασης, της επιστήμης των υπολογιστών, της μηχανικής
καθώς και της μετάδοσης ιδεών και στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση νέων
ψηφιακών εργαλείων (Portelance, Strawhacker, & Bers, 2016).
Στάδια κωδικοποίησης
Τι να συμβαίνει άραγε στο κεφάλι ενός παιδιού που κωδικοποιεί; Και τι συμβαίνει στο
κεφάλι ενός παιδιού που διαβάζει και γράφει; Είναι παρόμοιες ή διαφορετικές οι διαδικασίες
εκμάθησης αυτών των δεξιοτήτων; Για να αναπτύξουμε γραπτή γλώσσα χρειαζόμαστε πρώτα
την προφορική γλώσσα. Τι μπορεί να μάθει ο τομέας του υπολογιστικού γραμματισμού από
την πλούσια ιστορία του γλωσσικού γραμματισμού για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων;
Ο Βruner (1964) εμπνευσμένος από τον Vygotsky θεώρησε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στο πως αναπτύσσεται η γνώση γενικά και η γλώσσα ειδικά.
Η πρώτη ανάγκη των παιδιών είναι να μάθουν τη γλώσσα για να επικοινωνούν και έτσι
μαθαίνουν το γλωσσικό κώδικα δηλαδή τη σύνταξη και τη γραμματική του. Είναι δύσκολο
να προσδιοριστεί ποιο είναι το πρώτο. Και φυσικά τα παιδιά έχουν τη βοήθεια από
συνομηλίκους ή από ενήλικες στα παιχνίδια και στις δράσεις τους. Για τον Βruner η μάθηση
είναι αποτελεσματική όταν τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να εφαρμόσουν ότι έχουν
μάθει σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως π.χ. να γράψουν μία πρόσκληση (Βruner, 1964). Ο
στόχος της διδασκαλίας της κωδικοποίησης δεν είναι η συντακτική γνώση μιας γλώσσας
προγραμματισμού, αλλά η ικανότητα δημιουργίας ενός σημαντικού και μοναδικού έργου.
Στόχος της κωδικοποίησης είναι η έκφραση και όχι η επίλυση προβλημάτων. Έχουμε κάτι να
πούμε, ένα έργο για να δείξουμε, μία ιδέα για εξερεύνηση και κάνοντας τα δίνουμε το
προσωπικό μας νόημα στο έργο, για να το μοιραστούμε με τους άλλους πρώτα κι έπειτα να
λύσουμε τα προβλήματα που συναντάμε στην πορεία (Bers, 2020).
Κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού θεωρείται αυτή που μπορεί να υποστηρίξει την
έκφραση των μικρών παιδιών. Η επίλυση προβλημάτων δεν είναι ο μόνος στόχος της
κωδικοποίησης στα παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Είναι όμως ένας ισχυρός
μηχανισμός που επιτρέπει στα παιδιά να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Ακριβώς όπως τα
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παιδιά δεν αρχίζουν να μιλούν με πολύπλοκες εκφράσεις ή διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα,
έτσι και στην κωδικοποίηση τα παιδιά δεν ξεκινούν με προγραμματισμό πολύπλοκων
αλγορίθμων αλλά με απλή αλληλουχία.
Η Bers, (2020) προτείνει 6 στάδια κωδικοποίησης τα οποία περιγράφουν την εξέλιξη του
παιδιού καθώς κωδικοποιεί. Η ατομική ανάπτυξη δεν είναι γραμμική κι έτσι το μοντέλο της
ερευνήτριας έχει μεν κάποια ιεραρχία, όμως επιτρέπει στα παιδιά να έχουν διαφορετικά
επίπεδα προόδου σε διαφορετικά στάδια ταυτόχρονα. Αυτό μας βοηθάει να έχουμε έναν
τρόπο μέτρησης για την ανάπτυξη ενός παιδιού στις δεξιότητες κωδικοποίησης.
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Στάδιο
κωδικοποίησης
1. Αναδυόμενο

Θεωρήσεις

Δείκτες κατάκτησης σταδίου

Το παιδί αναγνωρίζει ότι οι

•Το παιδί ξέρει πώς να ενεργοποιήσει και

τεχνολογίες είναι ανθρώπινα

να απενεργοποιήσει τη διεπαφή και

δημιουργήματα, κατανοεί την

μπορεί να αλληλεπιδράσει σωστά μαζί

έννοια του συμβολισμού και έχει

της.

εξοικείωση με τη διεπαφή. Αλλά

•Το παιδί ξέρει ότι ένας προγραμματιστής

μόλις αρχίζει να εξερευνά τη

έγραψε τις εντολές ή το πρόγραμμα— δεν

γλώσσα προγραμματισμού(ξέρει

αντιμετωπίζει το εργαλείο ως αυτόνομη

μόνο την έννοια ορισμένων

οντότητα.

συμβόλων).

•Το παιδί ξέρει ότι μια εντολή
αντιπροσωπεύει μια συμπεριφορά.
•Το παιδί γνωρίζει ότι υπάρχει μια βασική
δομή ελέγχου.

2. Κωδικοποίηση και

•Το παιδί καταλαβαίνει την

•Το παιδί μπορεί να δημιουργήσει απλά

αποκρυπτογράφηση

αλληλουχία κι ότι η σειρά με την

προγράμματα με απλές εντολές.

οποία είναι οι εντολές μαζί

•Το παιδί ασχολείται με εντολές με στόχο

δημιουργούν διαφορετικές

την εξερεύνηση.

συμπεριφορές.

•Το παιδί αντιλαμβάνεται τα σφάλματα

•Έχει μάθει ένα περιορισμένο

στον κώδικα μέσω δοκιμής και λάθους.

σύνολο συμβόλων και

•Το παιδί αντιλαμβάνεται γραμματικά

γραμματικών κανόνων της

λάθη στον κώδικα.

γλώσσας προγραμματισμού και
έχει αρχίσει να αναγνωρίζει και
να διορθώνει λάθη στον κώδικα.
Η μεγαλύτερη ανάπτυξη μπορεί
να
φανεί σε αυτό το στάδιο.
3. Ευχέρεια

Το παιδί έχει κατακτήσει τη

•Το παιδί έχει προσωπικό κίνητρο

σύνταξη της γλώσσας

για τη δημιουργία σύνθετων

προγραμματισμού.

προγραμμάτων.

Το παιδί καταλαβαίνει πώς να

•Το παιδί μπορεί να δημιουργήσει σωστά

διακρίνει και να διορθώνει

σύνθετα προγράμματα.

σφάλματα στον κώδικα (όταν

•Το παιδί αρχίζει να έχει στρατηγική στον

εκτελείται ένα πρόγραμμα, αλλά

τρόπο εντοπισμού σφαλμάτων.

δεν

•Το παιδί μπορεί να διακρίνει και να
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4. Νέα γνώση

συμβαίνει αυτό που αναμένεται).

διορθώσει λογικά σφάλματα στον κώδικα.

Το παιδί καταλαβαίνει πώς να

•Το παιδί εμπλέκεται με οδηγίες

συνδυάσει πολλαπλές οδηγίες για

περισσότερο προσανατολισμένες στο

να δημιουργήσει προγράμματα

στόχο.

με περίπλοκη αλληλουχία.

•Το παιδί έχει προσωπικό κίνητρο για τη
δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων για
την επίτευξη σύνθετης αλληλουχίας.
•Το παιδί μπορεί σωστά να δημιουργήσει
σύνθετα προγράμματα την επίτευξη
περίπλοκης αλληλουχίας.
•Το παιδί αποκτά στρατηγική στον τρόπο
εντοπισμού σφαλμάτων.

5. Πολλαπλές

Το παιδί καταλαβαίνει πώς να

•Το παιδί μπορεί να δημιουργήσει

προοπτικές

δημιουργεί προγράμματα που

προγράμματα που περιλαμβάνουν τη

περιλαμβάνουν πολύπλοκες

συμβολή του χρήστη.

αλληλεπιδράσεις χρηστών ή

•Το παιδί μπορεί να δημιουργήσει πολλά

εργαλείων.

προγράμματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους.
•Το παιδί αρχίζει να αναλύει, να συνθέτει
και να μεταφράζει αφηρημένες έννοιες σε
κώδικα.
• Το παιδί μπορεί να εντοπίσει πολλαπλές
οδηγίες.

6. Σκοπιμότητα

•Το παιδί καταλαβαίνει πώς να

•Το παιδί έχει προσωπικό κίνητρο να

αναλύσει, να συνθέσει και να

δημιουργήσει σύνθετα προγράμματα.

μεταφράσει έννοιες σε κώδικα.

•Το παιδί μπορεί να αναλύσει, συνθέσει

•Το παιδί κωδικοποιεί επιδέξια

και μεταφράσει αφηρημένες έννοιες σε

για τις ανάγκες του και τους

κώδικα.

σκοπούς του.

• Το παιδί είναι σε θέση να εντοπίσει
πολλούς τρόπους για να μεταφράσει
αφηρημένες έννοιες σε κώδικα.

Πίνακας 1.
Συνοπτικά, το μονοπάτι ενός παιδιού από το πρώτο στάδιο κωδικοποίησης έως το τελευταίο,
δεν είναι πλήρως γραμμικό. Μερικά παιδιά μπορεί να πηγαίνουν μπρος -πίσω μεταξύ των
σταδίων καθώς μαθαίνουν νέες έννοιες και δεξιότητες και άλλα μπορεί να είναι άριστοι
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χρήστες με ισχυρές ιδέες και έννοιες προγραμματισμού. Κάποια μπορεί να έχουν γνώση της
ευχέρειας στην κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση, αλλά ίσως να μην μπορούν να
παράγουν ένα έργο. Όμως, σε όλα τα στάδια καλείται το παιδί να χρησιμοποιήσει τη γνώση
της κωδικοποίησης που αναπτύσσεται, για να δημιουργήσει ένα δικό του εκφραστικό έργο,
το οποίο θα μοιραστεί με τους άλλους.

2. 1. EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Είναι ένα εργαλείο της εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες με σκοπό
την κατασκευή και τον έλεγχο ενός ρομπότ με τη χρήση απλών εργαλείων προγραμματισμού.
Οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για παρατήρηση, ανάλυση και μοντελοποίηση (Depover,
Karsenti, & Komis, 2007).
Τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια τύπου logo αποτελούν μια κατηγορία εκπαιδευτικής
ρομποτικής και είναι κατάλληλα για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Είναι
προγραμματιζόμενα ρομπότ, όπου ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την κίνηση ή τη διαδρομή
που καλούνται να εκτελέσουν. Το παιδί μπορεί να καθορίσει και να σχεδιάσει τις εντολές
που δίνονται στο ρομπότ, βασισμένες στις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού Logo.
Ευνοείται η ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα του
αναστοχασμού των βημάτων που ακολούθησαν, βελτιώνουν τις ικανότητές τους για την
επίλυση ενός προβλήματος και προάγουν την ικανότητα χωρικού προσανατολισμού
(Clements & Sarama, 2002).
Σε μία δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά συνεργάζονται σε μικρές ομάδες
τριών - τεσσάρων ατόμων, ώστε να προγραμματίσουν ή να κατασκευάσουν ένα ρομπότ με
σκοπό να ακολουθήσει τις προκαθορισμένες κινήσεις. Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής
ρομποτικής στηρίζονται στον κονστραξιονισμό και την κοινωνικο-πολιτισμική θεώρηση και
έχουν στόχο την ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων των παιδιών προκειμένου να
οικοδομήσουν τη νέα γνώση μέσα από την ανακάλυψη, τη συνεργασία και την επίλυση
προβλημάτων, καθώς και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων προγραμματισμού.
Οι δραστηριότητες για τον προγραμματισμό των ρομπότ που χρησιμοποιούνται στην
εκπαίδευση, ενισχύουν θετικά τη μάθηση, όπου σύμφωνα με τους Dagdilelis, Sartatzemi, &
Kagani, (2005):
 Η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και του ρομπότ είναι υψηλή.
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 Υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση προς τα παιδιά για τη λύση των αναδυόμενων
προβλημάτων.
 Τα παιδιά πειραματίζονται και έχουν ενεργό συμμετοχή.
 Καλλιεργείται η δημιουργική και η κριτική σκέψη, καθώς και η πρωτοτυπία.
 Τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού.
 Συνδέεται διαθεματικά με όλα τα γνωστικά πεδία του αναλυτικού προγράμματος.
 Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να καινοτομούν ενώ διαχειρίζονται ένα
έργο.
 Τα παιδιά δοκιμάζουν και ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει σύνθετες νοητικές δεξιότητες.
 Υποστηρίζεται η δυνατότητα χρήσης νέων μεθόδων και υλικών χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία.
 Προωθείται η συνεργατική μάθηση με την ανάθεση κοινών εργασιών σε ομάδες
παιδιών.
Τί προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη προσοχή από
εκπαιδευτικούς και ερευνητές; Η ρομποτική εκπαίδευση παρέχει στους μαθητές πρακτικές
εμπειρίες για την κατανόηση της τεχνολογικής και μηχανικής γλώσσας και των συστημάτων.
Αποδοχή και προσαρμογή σε συνεχείς αλλαγές που οδηγούν σε πολύπλοκα περιβάλλοντα και
αξιοποίηση της γνώσης σε πραγματικές καταστάσεις ή σε χρόνο, χώρο και περιβάλλοντα.
Επιπλέον, παράλληλα με την αυξανόμενη προσοχή στην εκπαίδευση STEM (Επιστήμη,
Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), η ρομποτική έχει προταθεί ως μια καινοτόμος λύση.
Η ρομποτική θεωρείται ως μέσο «ενδυνάμωσης των μαθητών» και παροχής «αυθεντικής
μάθησης».
Επιτρέποντας στους μαθητές να συμμετάσχουν στις μαθησιακές εμπειρίες της ρομποτικής με
γνώμονα τη διαδικασία, μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες ως συν-κατασκευαστές της
μάθησης, όχι ως παθητικοί δέκτες της γνώσης ούτε ως καταναλωτές τεχνολογίας (Jung &
Won, 2018).
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στηρίζεται στον κονστρουκτιβισμό και τον εποικοδομητισμό. Ο
Piaget υποστηρίζει ότι η χρήση των τεχνουργημάτων είναι αυτό που βοηθάει τα παιδιά να
κατασκευάσουν τις γνώσεις τους (Piaget, 2002).
Ο εκπαιδευτικός αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες και
εργαλεία στα παιδιά, ώστε να εμπλακούν σε εξερευνήσεις για την απόκτηση νέων γνώσεων
μέσα στην τάξη. Έτσι, δημιουργείται το μαθησιακό περιβάλλον εκείνο, στο οποίο τα παιδιά
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μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους και εργάζονται με πραγματικά
προβλήματα. Αυτό προσδιορίζει ότι η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί να βοηθήσει τα
παιδιά να οικοδομήσουν νέες μαθησιακές εμπειρίες (Alimisis, 2013).
Σύμφωνα με τον Alimisis (2013), η έρευνα από νομοθετικά όργανα (όπως η Οικονομική
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, η Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής και η
Ιαπωνική Ένωση Ρομποτικής) δείχνει ότι αυξάνεται η αγορά των ρομπότ συνεχώς, καθώς
επίσης και η αύξηση της αγοράς των ρομπότ που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, όπως ανέφερε έκθεση του ΟΟΣΑ «η τεχνολογία είναι
παντού, εκτός από τα σχολεία» (ΟΟΣΑ, 2008). Οι ειδικοί ενώ είναι θετικοί στις νέες
ευκαιρίες μάθησης μέσω των ρομπότ, προσκρούουν στην άρνηση των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων να αποκτήσουν ευελιξία και δυναμική σε σχέση με την τεχνολογία. Τα
εργαστήρια υπολογιστών στα σχολεία, στηριζόμενα σε παλιότερους τρόπους διδασκαλίας,
δεν προσφέρουν δεξιότητες επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, προκύπτει μια σημαντική διάκριση μεταξύ «τεχνικής επάρκειας», δηλαδή η
εις βάθος γνώση που απαιτείται για επαγγελματίες μηχανικούς και επιστήμονες για να
κάνουν τη δουλειά τους, και «τεχνολογικής ευχέρειας ή γραμματισμού», που σημαίνει
γνώση, δεξιότητες και στάσεις πολύτιμες για κάθε πολίτη. Η σημερινή κοινωνική
πραγματικότητα απαιτεί από την τεχνολογία στην εκπαίδευση, να μετατοπίσει το ενδιαφέρον
της από τις τεχνικές (ή υπολογιστικές) δεξιότητες σε τεχνολογική και υπολογιστική ευχέρεια
ή γραμματισμό.
Εάν οι ρομποτικές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παραπάνω προοπτική,
τότε είναι ικανές να προσφέρουν νέες εμπειρίες μάθησης, να παρέχουν τις απαραίτητες
δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον 21ο αιώνα και αποτελούν εφόδια στη φαρέτρα του
υγιούς «τεχνολογικού γραμματισμού» (Alimisis, 2013).
Σήμερα, οι ρομποτικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, εστιάζουν στη διδασκαλία θεμάτων
που αφορούν στον προγραμματισμό ή την κατασκευή ενός ρομπότ. Εάν θέλουμε να
απευθυνθούμε σε όλα τα παιδιά απαιτείται άλλος σχεδιασμός. Ένα ευρύτερο φάσμα
ρομποτικών εφαρμογών έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει νέους με ένα ευρύτερο φάσμα
ενδιαφερόντων.
Συνεχίζοντας αυτήν την πρόκληση, πρέπει να αναπτύξουμε νέους και καινοτόμους τρόπους
για να αυξήσουμε την ελκυστικότητα και τα μαθησιακά κέρδη των έργων ρομποτικής. Οι
Rusk, Resnick, Berg, & Pezalla-Granlund (2008), προτείνουν τέσσερις στρατηγικές για τη
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συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος μαθητών στη ρομποτική: 1) έργα που εστιάζουν σε
θέματα, όχι μόνο προκλήσεις, 2) έργα που συνδυάζουν την τέχνη και τη μηχανική, 3) έργα
που ενθαρρύνουν την αφήγηση και 4) διοργάνωση εκθέσεων και όχι διαγωνισμών.
Οι ρομποτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον Alimisis (2009), χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες:
1. την ρομποτική ως μαθησιακό αντικείμενο και
2. την ρομποτική ως μαθησιακό εργαλείο.
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει δραστηριότητες δημιουργίας ρομπότ και του
προγραμματισμού του, ενώ η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην σύνδεση της ρομποτικής
με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως Επιστήμες, Μαθηματικά, Τεχνολογία, η Φυσική κ.α. H
ρομποτική βασίζεται στο STEM( Science, Technology, Engineering, Math) Επιστήμη,
Τεχνολογία, Μηχανική, και αποδίδει πολύ σημαντικά οφέλη στους μαθητές όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων (Rogers, 2004 ∙ Alimisis, 2009).
Διαφορετικοί μαθητές προσελκύονται σε διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων ρομποτικής.
Έτσι, για παράδειγμα οι μαθητές που ενδιαφέρονται για αυτοκίνητα είναι πιθανό να έχουν
κίνητρα για τη δημιουργία μηχανοκίνητων οχημάτων, ενώ οι μαθητές που ενδιαφέρονται για
την τέχνη ή τη μουσική είναι πιθανό να έχουν περισσότερα κίνητρα να ανακαλύψουν νέους
τρόπους να εκφραστούν, να δουλέψουν, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, να
χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία, να επιλύσουν προβλήματα, να
αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να σκεφθούν δημιουργικά και καινοτόμα.
Η εισαγωγή της Ρομποτικής στην εκπαίδευση αποτελεί σπουδαίο τεχνολογικά και μαθησιακά
εργαλείο με το οποίο συνδέεται η εκπαίδευση με την εκπαίδευση STEΑM. Προωθεί βασικές
δεξιότητες της ζωής όπως είναι η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η συνεργασία στην
ομάδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία τους, να
εκφραστούν και να προχωρήσουν σε καινοτόμες επιλογές για τη ζωή τους.
Τα προγράμματα και τα μαθήματα ρομποτικής πρέπει να αφορούν όλα τα παιδιά κι όχι μόνο
όσα διαθέτουν ταλέντο στην τεχνολογία. Τα ρομποτικά παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα στο
μικρό παιδί να διασκεδάσει, να φανταστεί, να εκφραστεί δημιουργικά, να συνεργαστεί, να
επικοινωνήσει με τους άλλους και εν τέλει να μάθει. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί
παρατίθενται τα πιο δημοφιλή ρομπότ, τα οποία διαφοροποιούνται σύμφωνα με την ηλικία
και τις δεξιότητες όσων θέλουν να ασχοληθούν με αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Σύμφωνα με τους López-Belmonte κ.ά. (2021), στην εκπαίδευση οι τεχνολογίες της
πληροφορίας έχουν οδηγήσει σε σημαντική, αν και μερικές φορές αργή, αλλαγή σε όλες τις
τρέχουσες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν
σχετίζεται πάντα με την άμεση βελτίωση των τρεχουσών διαδικασιών διδασκαλίας και
μάθησης. Από αυτή την άποψη, η ενσωμάτωση διαφορετικών τεχνολογικών εργαλείων σε
οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να σχετίζεται με τη βελτίωση της παιδαγωγικής
διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αγνοούν αυτή την αλλαγή και θα πρέπει να
είναι πρόθυμοι να εισαγάγουν νέα εργαλεία για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν
δημιουργική, συνεργατική και ενεργή μάθηση.
Σήμερα,

υπάρχουν

πολλές

μεθοδολογίες

που

βοηθούν

τους

εκπαιδευτικούς

να

μεταμορφώσουν την καθημερινή τους διδασκαλία και νέα εργαλεία και συσκευές που μας
επιτρέπουν να προσεγγίσουμε τις πιο περίπλοκες πτυχές των υπαρχουσών τεχνολογιών στον
εκπαιδευτικό τομέα, όπως η ρομποτική.
Η χρήση της ρομποτικής στην εκπαίδευση μπορεί να εξεταστεί από δύο προοπτικές. Αφενός,
η προοπτική που σχετίζεται με τον προγραμματισμό συσκευών ή λογισμικού και, αφετέρου,
με εκείνη που σχετίζεται με τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία συσκευών ή υλικού.
Αυτή η διαφορά είναι καθοριστική για την τοποθέτηση των δραστηριοτήτων μας μέσα στην
τάξη, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί, όπως και με οποιαδήποτε τεχνολογία, ανάλογα με τις
ανάγκες των μαθητών. Αν και οι περισσότερες εκπαιδευτικές εφαρμογές ρομποτικής
εστιάζουν αποκλειστικά στον προγραμματισμό ή σε θέματα τεχνολογίας, η αλήθεια είναι ότι
μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα θεμάτων, όπως μαθηματικά,
γλώσσες, μουσική ή τέχνη (Wing, 2008).
Παρακάτω παρατίθενται τα πιο δημοφιλή ρομπότ, τα οποία διαφοροποιούνται σύμφωνα με
την ηλικία και τις δεξιότητες όσων θέλουν να ασχοληθούν με αυτά.

3.1. Προγραμματιζόμενα ρομπότ
Η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιεί τα προγραμματιζόμενα ρομπότ σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες μέσα και έξω από την τάξη. Με τη χρήση των ρομπότ τα παιδιά
40

αναπτύσσουν την αυτονομία τους που είναι σημαντική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
και της αυτοπεποίθησης τους, ενώ παράλληλα μέσα από το παιχνίδι ευνοείται η γνωστική,
κοινωνική και σωματική ανάπτυξη τους. Το ρομπότ ως παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στο
μικρό παιδί να διασκεδάσει, να φανταστεί, να εκφραστεί δημιουργικά, να συνεργαστεί, να
επικοινωνήσει με τους άλλους και εν τέλει να μάθει.
Προγραμματιζόμενα ρομπότ τύπου Logo χρησιμοποιούνται ευρέως στην προσχολική
εκπαίδευση. Η Logo είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από τον Seymour
Papert. Προέρχεται από την ελληνική λέξη Λόγος. Οι δυνατότητες που έχουν αυτά τα ρομπότ
είναι συγκεκριμένες και προκαθορισμένες. Το παιδί μπορεί να προγραμματίζει τις κινήσεις
του ρομπότ σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το παιδί δίνει εντολές τις οποίες το
ρομπότ απομνημονεύει και τις εκτελεί διαδοχικά. Ο χρήστης δεν κάθεται πια μπροστά σε ένα
υπολογιστή αλλά χειρίζεται ο ίδιος το ρομπότ και μπορεί να δει άμεσα τα αποτελέσματα των
εντολών που έχει δώσει. Διαθέτουν απτικό προγραμματισμό, οπτικό προγραμματισμό και
κατασκευαστικό προγραμματισμό.

3.2. Η γλώσσα προγραμματισμού Logo
Κατάγεται από τη γλώσσα προγραμματισμού Lisp και βασίζεται στη θεωρία του
εποικοδομισμού σύμφωνα με τον Piaget και στην κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του
Vygotsky. Συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Το παιδί- χρήστης
διδάσκει το ρομπότ πώς να επιλύει ένα πρόβλημα αφού το καθοδηγεί τι να κάνει
δημιουργώντας

έναν

αλγόριθμο.

Η

αλληλεπίδραση

με

το

ρομπότ

καλλιεργεί

προγραμματιστικές δεξιότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές καθώς βοηθούν την ανάπτυξη
της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης
προβλημάτων.
Ο Papert με τους συνεργάτες του δημιούργησε το 1970 τη χελώνα ως επιδαπέδιο
εκπαιδευτικό ρομπότ. Με τη χρήση της γλώσσας Logo το παιδί μπορεί να μάθει στη
χελώνα νέες λέξεις και να της δώσει εντολές για να κάνει κάτι. Με την προσθήκη ενός
μολυβιού στη χελώνα και κάνοντας κινήσεις στο χώρο η χελώνα δημιουργεί διάφορα
σχήματα και έτσι γεννιέται η γεωμετρία της χελώνας. Η χελώνα μπορεί να ζωγραφίσει
κύκλους τετράγωνα παραλληλόγραμμα. Ο ίδιος ο Papert στο βιβλίο του Mindstorms
αναφέρει ότι η χελώνα δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν γνώσεις του
σώματός τους για να έρθουν σε επαφή και να γνωρίζουν τη γεωμετρία (Papert, 1980).
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3.3. Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού
Υπάρχουν πολλά περιβάλλοντα προγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένα για μικρά παιδιά, π.χ.
διάφορες εφαρμογές της γλώσσας Logo, ToonTalk, Squeak Etoys, Stagecast Creator,
Microworlds JR και Scratch.
Αυτά τα περιβάλλοντα έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν αναπτυξιακά
κατάλληλα για παιδιά. Χαρακτηριστικά αυτού του είδους περιλαμβάνουν: απλοποιημένη
σύνταξη, προγραμματισμό με τη χρήση συμβόλων εντολών σε πλακίδια που τα παιδιά
μπορούν με drag and drop να συνθέσουν προγράμματα, άμεση εκτέλεση εντολών,
παραδείγματα προγραμματισμού προσαρμοσμένα σε μεταφορές (π.χ. στην περίπτωση της
Logo, τα παιδιά «μιλούν» για να προγραμματίσουν τη χελώνα (αντί του επεξεργαστή) ενώ
στο Scratch υπάρχει ένα στάδιο όπου τα παιδιά τοποθετούν φόντο - ηθοποιούς – αντικείμενα,
καθένα από τα οποία ακολουθεί το δικό του σενάριο.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πρώτες προσπάθειες για τη χρήση προγραμματισμού
υπολογιστών με μικρά παιδιά είναι της Perlman (1974). Η Perlman εισήγαγε ένα σύστημα
προγραμματισμού που ονομάζεται TORTIS. Αποτελείται από ένα σύνολο απτών
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής συσκευής
εμπνευσμένης από τη χελώνα Logo. Ο βασικός στόχος του σχεδιασμού ήταν να ξεπεραστεί
το εμπόδιο της σύνθεσης των προγραμμάτων πληκτρολογώντας κείμενο και να κάνει την
εκμάθηση προγραμματισμού υπολογιστών προσβάσιμη σε παιδιά από την ηλικία των 3 - 4
ετών. Επίσης, εστίασε στη μελέτη της συμπεριφοράς, των αντιδράσεων και της
αλληλεπίδρασης των παιδιών σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους με τον
προγραμματισμό του συστήματος TORTIS. Στην έκθεση των μελετών της, η Perlman
επισημαίνει ότι: (i) Όταν ένα παιδί μπερδευτεί από κάτι, αποθαρρύνεται και λέει, «αυτό είναι
πολύ δύσκολο για μένα» ή «Εγώ δεν είμαι αρκετά έξυπνος για αυτό», Και οι δύο είναι
σίγουρα συμπεριφορές που δεν θέλουμε να προκαλέσουμε. (ii) Μερικά παιδιά απαιτούν
συνεχή αλληλεπίδραση και προτάσεις για περαιτέρω πράγματα για να δοκιμάσουν αλλιώς
αρχίζουν να κάνουν ένα πράγμα ξανά και βαριούνται.
Η πρώτη παρατήρηση, συνεπάγεται ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
προγραμματισμό και στοχεύουν σε μικρά παιδιά απαιτούν προσεχτικό σχεδιασμό ώστε να
είναι ουσιαστικές και απαιτητικές (και συνεπώς ελκυστικές) αλλά και εφικτές προκειμένου
τα παιδιά να μην αποθαρρυνθούν. Η δεύτερη παρατήρηση τονίζει τη σημασία της κοινωνικής
οργάνωσης των συμμετεχόντων κατά την επεξεργασία των δραστηριοτήτων καθώς και του
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ρόλου των εκπαιδευτικών. Οι ομαδικές συνεργατικές δραστηριότητες ενισχύουν την
αλληλεπίδραση και διατηρούν το ενδιαφέρον των παιδιών.
Η ενσωμάτωση του προγραμματισμού υπολογιστών στα σχολεία είναι μάλλον περιορισμένη
και δυσανάλογη με την αξία του. Επιπλέον, οι συνθήκες του σχολείου είναι πολύ
διαφορετικές από αυτές που ήταν στη δεκαετία του '80 και του '90, όσον αφορά τη διαθέσιμη
υποδομή υλικού / λογισμικού, την έκθεση των παιδιών στις ΤΠΕ εντός και εκτός του
σχολείου, την επαγγελματική ανάπτυξη και εξοικείωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
Απαιτείται σύγχρονη έρευνα για την εκπαιδευτική χρήση του προγραμματισμού υπολογιστών
για μάθηση στο σχολικό πλαίσιο (Fessakis, 2013).

3.4. Προγραμματιζόμενα Ρομπότ για την πρώιμη παιδική και την
πρώτη σχολική ηλικία
Από τις τεχνολογίες της έξυπνης οθόνης μέχρι τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που είναι
βασισμένα στη διδασκαλία και μάθηση, οι ψηφιακές τεχνολογίες εισάγονται ακόμα και από
την τάξη του νηπιαγωγείου. Κατά την τελευταία δεκαετία ένα μεγάλο φάσμα διαδραστικών
τεχνολογιών και εργαλείων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μικρά παιδιά και η ρομποτική έχει
εισαχθεί στις αίθουσες διδασκαλίας ως μέσο βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης.
Ειδικά η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις νεότερες τάσεις στην
εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο. Αποτελεί μέσο εμπλουτισμού του
μαθησιακού περιβάλλοντος και προώθησης δραστηριοτήτων γνώσης. Η ποικιλία των
αισθητήρων, οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης και προσαρμογής, τα ουδέτερα χρώματα και ο
σχεδιασμός σε συνδυασμό με φιλικά περιβάλλοντα για παιδιά, κάνουν τα ρομπότ αγαπητά σε
όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το φύλο την εθνικότητα τη φυλή κλπ.
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί να θεωρηθεί ως μία διεπιστημονική προσέγγιση που
περιλαμβάνει διαφορετικές πτυχές όπως αλγόριθμοι, μηχανικές δομές σχεδιασμού,
κατασκευή και λειτουργία ρομπότ καθώς και δυνατότητα εφαρμογής μαθηματικών
μηχανικών αρχών, φυσικής και άλλων επιστημονικών θεμάτων. Βελτιώνει τις δεξιότητες και
τις στρατηγικές μάθησης όπως της χωρικής ικανότητας, της επιλεκτικής προσοχής και της
λήψης αποφάσεων. Επίσης, τα ρομπότ είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να εισάγουμε στα
παιδιά της προσχολικής ηλικίας την κωδικοποίηση και την ανάπτυξη της υπολογιστικής
σκέψης καθώς συμμετέχουν στην προσπάθεια όχι μόνο να επιλύουν πρακτικά προβλήματα
αλλά και να εφαρμόζουν τις λύσεις που βρήκαν. Επιπρόσθετα, καθώς τα ρομπότ αποτελούν
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ένα αντικείμενο με το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή, η μάθηση τους είναι λιγότερο
αφηρημένη και πιο άμεσα προσεγγίσιμη.
Οι παιδαγωγικοί στόχοι της ρομποτικής μπορούν να χωριστούν σε δύο κυρίες κατηγορίες:
α)Χειρισμός ρομπότ και β) Κατασκευή ρομπότ
Η εκπαιδευτική ρομποτική στην πρώιμη παιδική εκπαίδευση αφορά κυρίως στο χειρισμό και
όχι την κατασκευή ρομπότ και υποστηρίζει έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης του
προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης μιας σκέψης που αφορά τη μετακίνηση αντικειμένων
στο χώρο.
Στην παρούσα μελέτη θα παραθέσουμε τα προγραμματιζόμενα επιδαπέδια ρομπότ με
περιβάλλον τύπου Logo όπως αυτά αναλύονται στο άρθρο του Σταματίου Παπαδάκη
(Papadakis, 2020).

Dash and dot: Eίναι ένα μικρό κινητό ρομπότ που
κινείται, κάνει θόρυβο και φωτίζει. Αποτελείται από δύο
τεμάχια τα οποία ανταποκρίνονται σε φωνητικές εντολές
ή εντολές βάσει εφαρμογών μέσω μιας έξυπνης

Εικ. 1: Το ρομπότ Dash and Dot

συσκευής.
Colby robotic mouse: Είναι ένα εκπαιδευτικό ρομπότ με
τη μορφή ποντικιού, το οποίο βοηθά τα παιδιά να
αναπτύξουν τη λογική και τις δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων με ένα διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο.
Μπορεί να θεωρηθεί λειτουργικά ισοδύναμο με το Beebot.
Εικ. 2: Colby robotic mouse

Διαθέτει ήχο, φως, χρωματιστά κουμπιά που βοηθούν στον

προγραμματισμό του. Περιέχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων με τετράγωνα σχήματα και
αξεσουάρ για τη δημιουργία λαβυρίνθου, κάρτες δραστηριοτήτων και εντολών καθώς και
ένα μαγνητικό τυρί.

Finch: Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 ετών και
άνω. Είναι ένα ρομπότ το οποίο ανταποκρίνεται στο φως,
τη θερμοκρασία και τα εμπόδια καθώς περιλαμβάνει
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Εικ. 3: Το ρομπότ Finch

αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας και εμποδίων, επιταχυνσιόμετρο και άλλες δυνατότητες.

Pro-Bot: Το ρομπότ Pro-Bot είναι ένα ρομπότ τύπου
χελώνας, με τη μορφή αγωνιστικού αυτοκινήτου.
Παρόμοια με το Bee-Bot, οι εντολές εισάγονται μέσω
ενός

Εικ. 4: Το ρομπότ Pro- Bot

συνόλου

βελών

και

ενός

αριθμητικού

πληκτρολογίου που είναι τοποθετημένο στην πλάτη
του. Είναι το πιο εξελιγμένο ρομπότ τύπου χελώνας

που μπορεί να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα: α)σε λειτουργία Βee-Βot χρησιμοποιώντας μόνο
τα πλήκτρα βέλους και το κουμπί Go και β)σε λειτουργία λογότυπου με τη χρήση των
πλήκτρων βέλους αλλά και πλήκτρων με αριθμούς. Επιπλέον μπορεί να συγκρατεί ένα
μαρκαδόρο στον ενσωματωμένο μηχανισμό του, επιτρέποντας του να σχεδιάζει καθώς
κινείται, όπως τη χελώνα του Papert.

Thymio: είναι ένα μικρό λευκό κουτί με τροχούς.
Είναι συμβατό με τη γλώσσα προγραμματισμού
Lego και επιτρέπει την προσθήκη επέκτασης με
τούβλα Lego στο αρχικό του έργο. Διαθέτει ένα
μεγάλο αριθμό αισθητήρων και ενεργοποιητών για
την επιτυχή υλοποίηση προηγμένων έργων, όπως 9
αισθητήρες εγγύτητας, επιταχυνσιόμετρο, ελληνικό

Εικ. 5: Το ρομπότ Thymio

μικρόφωνο, αισθητήρα θερμοκρασίας, τηλεχειριστήριο υποδοχή κάρτας SD, 5 κουμπιά κα 39
LEDs.
Μπορεί επίσης να προγραμματιστεί μέσω διαφόρων περιβαλλόντων προγραμματισμού όπως
το Scratch, Blocky και Aseba για λογισμικό Windows και Mac μέσω του Thymio Suite.

Botley: Το Botley δεν διαθέτει οθόνη. Ο
προγραμματισμός του γίνεται με τη βοήθεια ενός
τηλεχειριστηρίου που παρέχεται με το ρομπότ.
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Εικ. 6: Το ρομπότ Botley

Εκτός από τις βασικές ακολουθίες κωδικοποίησης υποστηρίζει επίσης προηγμένες έννοιες
κωδικοποίησης όπως η λογική If/Then and loop. Διαθέτει τρεις ρυθμίσεις ήχου και μπορεί να
προγραμματιστεί για ανίχνευση αντικειμένων.

Roamer: Το ρομπότ Roamer στοχεύει να βοηθήσει
στη διδασκαλία μαθητών από το νηπιαγωγείο έως 12
ετών, καθώς παρέχει αυξημένη ευελιξία επειδή είναι
ένα αρθρωτό σύστημα που ένα παιδί μπορεί να
συνδυάσει διαφορετικούς τρόπους για να ταιριάξει τις
συγκεκριμένες ανάγκες του. Το κέλυφος του μπορεί να
αφαιρεθεί και να προσαρμοστεί λειτουργώντας σαν
Εικ. 7: Το ρομπότ Roamer

μεταμφίεση ή σαν καρναβαλικό κουστούμι. Η πρώτη
εμφάνιση του Roamer ήταν στις αρχές της δεκαετίας

του 1990. Ο προγραμματισμός εκτελείται από το ίδιο το ρομπότ χωρίς να χρειάζεται
εξωτερική σύνδεση υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις διάφορες εντολές γλώσσας, όπως
μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Διαθέτει αριθμούς για να του πεις πόσο μακριά να
μετακινηθεί, να στρίψει η να περιμένει.

Code-a-Pillar: Είναι μία ρομποτική κάμπια. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τα αριστερά και
δεξιά κουμπιά εντολών που διαθέτει, μπορούν να παρακολουθήσουν την κίνηση της κάμπιας
ανάλογα, ενώ μπορούν ακόμα να προσθέσουν φώτα και ηχητικά εφέ. Σύμφωνα με την

Εικ. 8: Το ρομπότ Code-a-Pillar

κατασκευαστική εταιρεία το ρομπότ υποστηρίζει περισσότερους από χίλιους πιθανούς
συνδυασμούς κωδικοποίησης και αποτελείται από μία μηχανοκίνητη κεφαλή και 8 εύκολα
συνδεόμενα τμήματα για διάφορους συνδυασμούς.
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Osmo Coding Awbie: Θεωρείται ένα υβριδικό
παιχνίδι

που

κωδικοποίησης

συνδυάζει

19

(μαγνητικά)

διαφορετικά

blog

συμπεριλαμβανομένων

των εντολών walk, jump, grab, if, wonder κλπ και μία
εφαρμογή

παιχνιδιού.

κωδικοποίησης

Δυστυχώς

Awbie

είναι

η

συμβατή

εφαρμογή
μόνο

με

συσκευές Apple iPad. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις
εντολές κωδικοποίησης ελέγχουν τον Awbie, ένα

Εικ. 9: Το ρομπότ Osmo Coding Awbie

παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που λατρεύει τις νόστιμες φράουλες, μέσα από ένα δισδιάστατο
κόσμο γεμάτο με φράουλες και μονοπάτια.

Plobot: Είναι ένα εκπαιδευτικό ρομπότ που
διδάσκει τα παιδιά να κωδικοποιούν έννοιες
χωρίς την ανάγκη από οθόνες υπολογιστών.
Το ρομπότ μπορεί να κινηθεί, να τραγουδήσει,
να χορέψει και να διασκεδάσει ενώ τα παιδιά
μαθαίνουν. Τα παιδιά προγραμματίζουν το
ρομπότ πατώντας τις κάρτες εντολών στο

Εικ. 10: Το ρομπότ Plobot

κεφάλι του ρομπότ για να ενώσουν και να δημιουργήσουν ένα «πρόγραμμα» που εκτελεί το
ρομπότ με την κάρτα play ως εκτελεστική λειτουργία.
mTiny: Είναι για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω. Διαθέτει χειριστήριο στυλό και
διαδραστικό χάρτη, δύο χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από άλλα προϊόντα. Τα παιδιά
μέσα από θεματικούς χάρτες κάρτες κωδικοποίησης και ένα βιβλίο ιστοριών μπορούν να
αναπτύξουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, είτε ολοκληρώνοντας τις εργασίες που
εμπεριέχονται στο βιβλίο ιστορίας. είτε
παίζοντας ελεύθερα για να ανακαλύψουν
διαφορετικές λύσεις. Δεν χρειάζεται
οθόνη υπολογιστή, που σημαίνει ότι τα
παιδιά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν
έξυπνες

φορητές

συσκευές

και

Εικ. 11: Το ρομπότ mTiny

υπολογιστές.
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Mind designer robot: Έχει τη μορφή ενός
αυτοκινήτου και τα παιδιά μπορούν να το
προγραμματίσουν είτε πατώντας μία σειρά
κουμπιών στην πλάτη του, είτε μιλώντας σε
αυτό, χάρη στην ενσωματωμένη αναγνώριση
Εικ. 12: Το ρομπότ Mind designer robot

φωνής

που

διαθέτει.

Συμπεριλαμβάνει

χρωματιστή πένα και έτσι τα παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν μία εικόνα. Διαθέτει επίσης μία
δωρεάν εφαρμογή για πειραματισμό με πιο προηγμένα block εντολών κωδικοποίησης και
δημιουργία πολύπλοκων γεωμετρικών σχημάτων.

KUBO robot: Είναι ρομπότ χωρίς οθόνη,
κατάλληλο για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
και έχει σχεδιαστεί για να διδάξει στους μαθητές
των μικρών ηλικιών διάφορα θέματα, όπως
κωδικοποίηση, γλώσσα και μουσική, μέσω μιας
γλώσσας κωδικοποίησης, την ΤagΤiles. Τα
παιδιά χρησιμοποιούν το μονοπάτι TagTiles για

Εικ. 13: Το KUBO robot

να καθορίσουν μία διαδρομή που την ακολουθεί ο χαρακτήρας KUBO ή μπορούν να
δημιουργήσουν μία λειτουργία με το Function Tiles.

Evo-Bit: Αποτελείται από δύο εκπαιδευτικά ρομπότ για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω.
Περιλαμβάνει αισθητήρες για ανίχνευση εμποδίων, οπτικούς αισθητήρες για την ανίχνευση
γραμμών και κωδικών χρώματος, φώτα LED και ενσωματωμένα ηχεία.

Εικ. 14: Το ρομπότ Evo-Bit
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Και τα δύο ρομπότ διαθέτουν δύο τρόπους κωδικοποίησης χωρίς οθόνη, με χρωματικούς
κωδικούς και με γλώσσα προγραμματισμού την OzoBlockly μέσω της εφαρμογής Evo App..
Το Evo έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με bluetooth ενώ το Bit όχι. Ο προγραμματισμός των
Evo και Bit με χρωματικούς κωδικούς σημαίνει ότι τα ρομπότ χρησιμοποιούν αισθητήρες για
να ακολουθούν γραμμές και να διαβάζουν χρωματικούς κωδικούς που κάνουν τα παιδιά με
μαρκαδόρους ή αυτοκόλλητα. Η εφαρμογή Evo App είναι συμβατή με τις περισσότερες
συσκευές iOS και Android.

Tinkerbots: Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 5
ετών και άνω. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν ένα
μεγάλο αριθμό ρομποτικών παιχνιδιών απλώς τραβώντας
κινητές μονάδες που περιέχει ή ακόμη και τούβλα άλλων
οικοδομικών

σετ.

Δεν

απαιτείται

καλωδίωση

ή

προγραμματισμός. Επίσης, η εφαρμογή μπορεί να
ελεγχθεί μέσα από έξυπνες κινητές συσκευές Αndroid ή
iOS χρησιμοποιώντας τις ως τηλεχειριστήριο.

Εικ. 15: Το Tinkerbots

Matatalab

Coding

Set:

Το

σετ

κωδικοποίησης Matatalab είναι ένα εργαλείο
προγραμματισμού βασισμένο σε μπλοκ,
χωρίς οθόνη και κατάλληλο για παιδιά
ηλικίας 4 ετών και άνω. Το Matatalab
Coding
Εικ. 16: Το Matatalab Coding Set

Set

επιτρέπει

στα

παιδιά

να

μετακινούν ένα ρομπότ με τη βοήθεια ενός

χάρτη, μέσω ενός πύργου εντολών και πλακέτας με δυνατότητα Bluetooth. Το σετ
κωδικοποίησης περιλαμβάνει έναν πύργο εντολών με δυνατότητα Bluetooth, έναν πίνακα
ελέγχου, ένα τροχήλατο ρομπότ και τριάντα επτά μπλοκ κωδικοποίησης με τη μορφή
αριθμημένων πλακιδίων.
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Bee-Bot: Τελευταίο αφήσαμε το ρομπότ Bee-Bot, μιας και είναι αυτό που σχεδιάζεται στην
παρούσα εργασία. Είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται από παιδιά Νηπιαγωγείου έως
τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και είναι ένα προκατασκευασμένο
προγραμματιζόμενο ρομπότ τύπου Logo.

Εικ. 17: To Bee-Bot

Είναι μικρό στο μέγεθος, λειτουργεί με μπαταρίες ή φορτίζεται με usb, είναι φιλικό στον
χρήστη, εύκολο. εκτελεί διαδρομές σε δάπεδο και εξάπτει την περιέργεια και την φαντασία
των μαθητών μέσω της επίλυσης προβλημάτων, οι οποίοι με παιγνιώδη τρόπο εισάγονται
στον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού διότι κάνουν κάτι που τα ευχαριστεί
και τα διασκεδάζει To Bee-Bot μοιάζει με μέλισσα. Έχει τη δυνατότητα τροποποίησης μιας
και διαθέτει ειδικά πλαστικά κελύφη πάνω στα οποία το παιδί μπορεί να κολλήσει κεραίες,
φτερά κλπ. Στο πίσω μέρος έχει μία ειδική υποδοχή για να μπορεί να συνδεθεί άλλη συσκευή
μεταφοράς ή κάποιου είδους καρότσα.
Στηρίζεται στις αρχές αυτής της προγραμματιστικής γλώσσας logo και χρησιμοποιεί την
δομή της ακολουθίας. Ο προγραμματισμός των κινήσεων βρίσκεται στο πάνω μέρος του
ρομπότ και στηρίζεται σε ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων τα οποία είναι πολύ ευκρινή
και επιτρέπουν τον απτικό προγραμματισμό. Τέσσερα (4) πορτοκαλί πλήκτρα δείχνουν την
μπροστινή και την πίσω κίνηση και την περιστροφή δεξιά, αριστερά. Το κεντρικό πλήκτρο
(‘GO’), χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εντολών του παιχνιδιού. Τα δύο μπλε πλήκτρα
εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. Το ένα πλήκτρο είναι το (‘CLEAR’) και χρησιμεύει
για την διαγραφή των εντολών που έχουν δοθεί από τον χρήστη από τη μνήμη του, και το
δεύτερο (‘PAUSE’) δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διακόψει την εκτέλεση των εντολών
που έχει δώσει. Κινείται με βήμα δεκαπέντε (15) εκατοστών και δεν υπάρχει η δυνατότητα
αλλαγής, η στροφή του είναι 90 μοίρες και ο χρήστης μπορεί να εισάγει έως και 40 εντολές
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Το Bee-Bot έχει επίσης την δυνατότητα να αφήνει ίχνος και να επιβεβαιώνει τον
προγραμματισμό (τις εντολές που έχει δώσει ο χρήστης) με ήχο και αναβοσβήνοντας τα
μάτια του κατά την εισαγωγή των εντολών και με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του
προγραμματισμού.
Τα παιδιά ασχολούνται με τα ρομπότ για να πειραματιστούν στον προγραμματισμό, με την
έννοια του μαστορέματος της γνώσης κατά Papert (Τσοβόλας & Κόμης, 2011).
Η αλληλεπίδραση με το ρομπότ καλλιεργεί εκτός από προγραμματιστικές δεξιότητες και την
ανάπτυξη της αντίληψης του χώρου και των χωρικών εννοιών. Το παιδί από τη μικρή του
ακόμα ηλικία μπορεί να αντιληφθεί και να λειτουργεί στο χώρο κιναισθητικά. Με τις
κινήσεις του προσανατολίζεται και αντιλαμβάνεται τι υπάρχει γύρω του. Οι κινήσεις του
αυτές εκφράζονται με τα ζεύγη των εννοιών πάνω- κάτω, μπροστά –πίσω, δεξιά -αριστερά. Η
παρούσα διδακτική παρέμβαση στοχεύει με τη χρήση της ρομποτικής μέλισσας, να εισάγει
στα παιδιά τις χωρικές έννοιες πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά μιας και είναι οι κινήσεις που
μπορεί να εκτελέσει η μελισσούλα. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χωρικές
έννοιες και οι θεωρίες μάθησης που συνδέονται με αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΧΩΡΟΣ
4.1. Εποικοδομισμός
Ως πρώτος εποικοδομιστής μπορεί να θεωρηθεί ο Σωκράτης, ο εισηγητής της μαιευτικής
μεθόδου. Ο Σωκράτης συνδιαλέγεται με το συνομιλητή του προσποιούμενος άγνοια, ενώ με
κατάλληλες ερωτήσεις τον καθοδηγεί να ανακαλύψει τη γνώση προκειμένου να φτάσει στην
αλήθεια.
Ο εποικοδομισμός στηρίζεται στους Piaget και Bruner. Η κεντρική ιδέα είναι πως ο μαθητής
οικοδομεί τη νέα γνώση προσπαθώντας να την εντάξει στο ήδη υπάρχον γνωστικό του
δυναμικό. Ο Piaget θεωρεί ότι η θεμελιώδης γνώση στηρίζεται στις πράξεις που ασκεί το
παιδί στο περιβάλλον του μέσα από τη δημιουργία «σχημάτων», που αναπαριστούν
αντικείμενα και τις μεταξύ τους σχέσεις (Cole & Cole, 2001). Ο μαθητής δηλαδή
διαμορφώνει και δημιουργεί τη δική του γνώση με τον καθοριστικό ρόλο του περιβάλλοντος
(μία κοινωνική οντότητα εξωτερική της διαδικασίας οικοδόμησης). Αυτό οδηγεί στη
διατύπωση διδακτικών μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση:
Η ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση: Η διερευνητική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
οδηγεί το παιδί στην οικοδόμηση της νέας γνώσης και το βοηθά να φτάνει σε συμπεράσματα
και με τη χρήση λογισμικών και προγραμματιστικών περιβαλλόντων.
Η μάθηση με ανάπτυξη έργου: Η εργασία σε ομάδες οδηγεί το παιδί στην οικοδόμηση της
νέας γνώσης με την ολοκλήρωση ενός project κάνοντας χρήση και της ψηφιακής
τεχνολογίας.
Όσον αφορά την τεχνολογία, ο εποικοδομισμός προτείνει ότι, το εκπαιδευτικό λογισμικό
χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο που ενισχύει το παιδί να επεκτείνει τη σκέψη του για
την οικοδόμηση της νέας γνώσης και όχι για να παρέχει έτοιμες γνώσεις όπως προτείνεται
στο συμπεριφοριστικό μοντέλο μάθησης.
Ο Piaget υποστηρίζει ότι ο κάθε αναπτυσσόμενος οργανισμός διαθέτει ένα μηχανισμό
προσαρμογής για τη διαμόρφωση των γνώσεων και των εσωτερικών αναπαραστάσεων, που
τον καθιστά ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Αυτός ο
μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους για την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Οι
λειτουργίες αυτές είναι η αφομοίωση και συμμόρφωση (Piaget & Inhelder, 1969).
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Η αφομοίωση συμβαίνει όταν η νέα εμπειρία, πληροφορία, γεγονός αφομοιώνεται από το
παιδί μέσα από τη γνώση που ήδη έχει με βάση τις προηγούμενες του εμπειρίες
(Δημητριάδης, 2015).
Η συμμόρφωση είναι η δυνατότητα που έχει το άτομο να τροποποιήσει τα σχήματα γνώσης
ώστε να μπορεί να τα ερμηνεύσει με εξωτερικά φαινόμενα, νέες πληροφορίες κλπ. Το άτομο
οικοδομεί νέα νοητικά σχήματα ώστε να μπορούν να αφομοιωθούν οι νέες πληροφορίες και
να ερμηνευθούν μέσα σε ένα συνεπές εννοιολογικό πλαίσιο κατανόησης.
Σχήμα: Στον εποικοδομισμό, σχήμα είναι μία νοητική δομή, την οποία το άτομο οικοδομεί
για να συνδέσει έννοιες που είναι σχετικές μεταξύ τους, να κατανοήσει και να περιγράψει τον
κόσμο όσον αφορά σε αντικείμενα, συμπεριφορές, γεγονότα, σχέσεις κλπ. Η ευελιξία του
σχήματος προσαρμόζεται καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον (Δημητριάδης, 2015).
Έτσι, η γνώση συντελείται καθώς το παιδί αναγνωρίζει και εφαρμόζει φαινόμενα και
καταστάσεις σε διαφορετικές συνθήκες (Forman & Landry, 2000).
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιλογή των κατάλληλων λογισμικών από τον εκπαιδευτικό,
όπως για παράδειγμα οι ανοιχτοί μικρόκοσμοι. Τα λογισμικά αυτά, υποστηρίζουν τις
κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις, όπου ανατρέπονται ενδεχόμενες λανθασμένες αντιλήψεις
των παιδιών (ΕΑΙΤΥ, 2011).
Ο μικρόκοσμος είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει στο δάσκαλο ή το μαθητή να αναπτύξει
μία ποικιλία από προσομοιώσεις που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο. Είναι ένα ειδικό περιβάλλον προγραμματισμού που δίνει τη δυνατότητα στο
χρήστη να δημιουργήσει προσομοιώσεις, ανάλογα με τη συμπεριφορά που θέλει να έχουν τα
αντικείμενα που προγραμματίζει κάθε φορά.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μικρόκοσμου είναι τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα
τύπου Logo, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μικρές ηλικίες. Αποτελούν περιβάλλοντα
προγραμματισμού, είναι φιλικά προς τους μικρούς χρήστες με ευχάριστες δημιουργικές
δραστηριότητες, όπου τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, ικανότητες
δηλαδή να λύνουν υπολογιστικά ένα πρόβλημα.
Το Scratch αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή ενός περιβάλλοντος Logo like, το οποίο
εμφανίστηκε το 2007 και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:
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Α) Η ενότητα με τα εργαλεία προγραμματισμού: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει
τα στοιχεία που χρειάζεται για να γράψει τον κώδικα του.
Β) Η ενότητα με τον κώδικα: Εδώ εφαρμόζεται ο κώδικας της εφαρμογής. Υπάρχουν
τμήματα προγραμματισμού, τα οποία διαθέτουν εσοχές και εξοχές για να μπορούν να
κουμπώνουν μεταξύ τους. Όταν ο χρήστης που γράφει τον κώδικα κάνει κάποιο
συντακτικό λάθος, τα τμήματα δεν κουμπώνουν μεταξύ τους και δεν υπάρχει σύνδεση με
τον κώδικα. Αυτό διευκολύνει αρκετά την προσπάθεια των παιδιών να γράψουν κώδικα.
Γ) Η ενότητα με την οθόνη ή σκηνή: Είναι το μέρος όπου διαδραματίζεται η ιστορία ή το
παιχνίδι που σκηνοθετούν με τον προγραμματισμό οι μαθητές.
Δ) Η ενότητα με τα αντικείμενα: Αποτελεί μία περιοχή-βιβλιοθήκη με τα διαθέσιμα
αντικείμενα για τη σκηνοθεσία της ιστορίας ή του παιχνιδιού.
Ο Bruner όπως και ο Piaget υποστηρίζει ότι τα παιδιά έχουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση
της γνώσης τους. Διαφωνεί όμως, στο ότι η διδασκαλία των μικρών παιδιών πρέπει να έχει
ως αφετηρία το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού. Υποστηρίζει ότι τα παιδιά ανεξάρτητα από
την ηλικία τους είναι σε θέση να κατανοούν σύνθετα αντικείμενα, αν τους τα παρουσιάσουμε
κατάλληλα. Εισάγει την έννοια του «σπειροειδούς προγράμματος σπουδών», όπου τα παιδιά
μπορούν να διδαχθούν σύνθετες έννοιες με πιο απλό τρόπο στην αρχή και σταδιακά να
πάρουν πιο σύνθετη μορφή. Κατά τον Βruner, με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά αποκτούν την
ικανότητα της επίλυσης προβλημάτων. Επίσης ο Βruner τονίζει το ρόλο των έμπειρων
συνεργατών στην αλληλεπίδραση με τον μαθητή. Εισάγει τον όρο «scaffolding» (σκαλωσιά,
υποβοήθηση) για να περιγράψει τη διάδραση ανάμεσα στο δάσκαλο και το παιδί, όπου ο
δάσκαλος δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε το παιδί να ξεπεράσει τις τυχόν
δυσκολίες του και να είναι ικανό να επιλύει μόνο του προβλήματα. Αυτή η έννοια της
υποβοήθησης βρίσκεται πιο κοντά στην περιγραφή του Vygotsky για την υποστήριξη του
μαθητή με διδασκαλία μέσα στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» και αρκετές φορές
ταυτίζεται μαζί της.

4.1.α. Γνωστικές διεργασίες κατά την ανακαλυπτική μάθηση
Οι απόψεις του Βruner για την υποβοήθηση του παιδιού στην ανάπτυξη της ικανότητας για
επίλυση προβλημάτων τον οδήγησαν στο διδακτικό μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης
(discovery learning). Το μοντέλο βασίζεται στον εποικοδομισμό και τον τρόπο που
οικοδομείται η γνώση και προτείνει ότι η μάθηση πρέπει να συμβαίνει καθώς το παιδί
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ανακαλύπτει τη νέα γνώση μέσα από διερευνήσεις των καταστάσεων και τις ερμηνείες των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Αυτό συνιστά τη διερευνητική μάθηση (inquiry based
learning). Η ανακαλυπτική και η διερευνητική μάθηση διαφέρουν. Τα παιδιά ανακαλύπτουν
από τη μία νέες γνώσεις μέσα από διερευνήσεις, αλλά η ανακάλυψη δεν είναι ο μόνος τρόπος
για τη διερευνητική μάθηση.
Το μοντέλο της ανακαλυπτικής/διερευνητικής μάθησης έχει δεχθεί ισχυρή κριτική όσον
αφορά στο επίπεδο της μάθησης που επιτυγχάνεται, το οποίο οδηγεί τα παιδιά να
οικοδομήσουν νέες γνώσεις μέσω διερεύνησης με ελάχιστη καθοδήγηση από το δάσκαλο. Ο
ίδιος ο Βruner διευκρίνισε ότι η ανακαλυπτική μάθηση δεν μπορεί να συμβεί ως διαδικασία,
αν πρώτα το παιδί δεν έχει αναπτύξει βασικές γνώσεις για το αντικείμενο της μάθησης.
Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην επιλογή των
κατάλληλων λογισμικών όταν αναπτύσσουν ψηφιακά σενάρια, ώστε να επιτρέπουν στα
παιδιά να ανακαλύπτουν τη γνώση, να έχουν ευκαιρίες για διερεύνηση, να δημιουργούν
υποθέσεις, τις οποίες θα μπορούν να τις επαληθεύουν ή να τις διαψεύδουν (ΕΑΙΤΥ, 2011).
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν τα αλληλεπιδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα με
υπολογιστές, τα ανοικτά συστήματα υπερμέσων, τα συστήματα προσομοιώσεων και
μοντελοποίησης.

4.1.β. Γνωστικές διεργασίες κατά τη διερευνητική μάθηση
Σύμφωνα με τη διερευνητική μάθηση, το παιδί ενθαρρύνεται να διερευνήσει μία κατάσταση
με σκοπό να φτάσει σε χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι, οικοδομεί με ενεργό τρόπο γνώσεις
και αναπτύσσει δεξιότητες επιστημονικής διερεύνησης. Αυτού του τύπου η εκπαίδευση
αντιτίθεται στην παραδοσιακή διδασκαλία, που θέλει έτοιμη τη γνώση από τον εκπαιδευτικό
και το παιδί απλά τις εμπεδώνει.
Η διερευνητική μάθηση οδηγεί τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να οργανώσουν την πορεία
μιας έρευνας με στόχο τη συγκέντρωση αξιόπιστων και έγκυρων συμπερασμάτων. Τα παιδιά
υιοθετούν το ρόλο του ερευνητή και διατυπώνουν τα ερωτήματά τους ( στη δική μας
περίπτωση η πορεία της μέλισσας bee-bot) και σιγά-σιγά μαθαίνει τον τρόπο που η μέλισσα
θα ανταποκριθεί.
Σύμφωνα με την εκδοχή του de Jong (2006), τα στάδια διαδικασίας μιας διερεύνησης
παρουσιάζονται ως εξής:


Προέλευση: Τα παιδιά προβληματίζονται για ένα θέμα που τους φαίνεται ενδιαφέρον.
55



Διατύπωση υποθέσεων για έρευνα: Διατυπώνουν τις υποθέσεις τους.



Πείραμα: Τα παιδιά πειραματίζονται, αλλάζουν τιμές στις μεταβλητές, διατυπώνουν
προβλέψεις στα δεδομένα που συλλέγουν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.



Συμπεράσματα : Τα παιδιά διατυπώνουν τα τελικά τους συμπεράσματα για την
εγκυρότητα των υποθέσεων.



Αξιολόγηση: Τα παιδιά προβληματίζονται για τη συνολική μαθησιακή πορεία και τις
νέες γνώσεις που απόκτησαν.



Προγραμματισμός: τα παιδιά σκιαγραφούν ένα χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία
της έρευνας και διατηρούν μια επισκόπηση της έρευνας.

Στην περίπτωση της διερευνητικής μάθησης, τα μαθησιακά περιβάλλοντα «ξεθωριάζουν» και
τα γνωστικά εργαλεία σταδιακά εξαφανίζονται, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί τελικά να
αναλάβει τη διαδικασία μάθησής του (de Jong, 2006).

4.2. Κοινωνικός εποικοδομισμός
Ο κοινωνικός εποικοδομισμός αποτελεί μια άλλη θεωρία μάθησης. Η συγκεκριμένη θεωρία
αναλύει και μελετά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ως μηχανισμό οικοδόμησης της γνώσης.
Κυρίαρχος υποστηρικτής της παραπάνω θεωρίας είναι ο Vygotsky, ο οποίος υποστηρίζει ότι
η ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών στο παιδί γίνεται μέσω της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα και η οποία διαμορφώνεται από το συγκεκριμένο κοινωνικό
και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο πραγματώνεται (Vygotsky, 1978).
Σύμφωνα με το Vygotsky (1978), η μάθηση λαμβάνει μέρος σε συγκεκριμένα πολιτισμικά
πλαίσια και ουσιαστικά συντελείται μέσω της αλληλεπίδρασης των ατόμων όταν υλοποιούν
κοινές δράσεις.
Το έργο του Vygotsky σύμφωνα με την ανάλυση του Wertsch (1991), μπορεί να
προσεγγιστεί μέσα από τις ακόλουθες βασικές θέσεις:
Η ανάπτυξη του ατόμου και οι υψηλές νοητικές λειτουργίες όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η
αξιολόγηση, η κριτική σκέψη και η επιχειρηματολογία δομούνται μέσα από κοινωνικές
διαδράσεις. Σε αντίθεση δηλαδή με τον Piaget, ο οποίος θεωρεί τη βιολογική ωριμότητα του
ανθρώπου ως προϋπόθεση για τη μάθηση, o Vygotsky αντίθετα υποστηρίζει, ότι η ανάπτυξη
του ατόμου είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας μάθησης μέσα από τις κοινωνικές διαδράσεις.
Τόσο οι κοινωνικές όσο και οι ατομικές ενέργειες των ατόμων διαμεσολαβούνται από τα
εργαλεία και τα σημειωτικά συστήματα της κοινότητας. Αυτά είναι φυσικά όσο και
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αφηρημένα νοητικά εργαλεία της κοινότητας που χρησιμοποιεί για τις αναπαραστάσεις, όπως
για παράδειγμα ο πίνακας, η κιμωλία, ο υπολογιστής, κλπ., τα οποία συντελούν στην
οικοδόμηση της γνώσης συλλογικά και με την εσωτερίκευση που κάνουν τα παιδιά,
χρησιμοποιούνται ως μέσα όταν θέλουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Εσωτερίκευση είναι
αυτή η διαδικασία όπου οι κοινωνικές διαδράσεις μετασχηματίζονται σε εσωτερικές νοητικές
λειτουργίες του αναπτυσσόμενου ατόμου. Ο Vygotsky (1978), υποστηρίζει πως όλες αυτές οι
λειτουργίες, όπως η γλώσσα, η ικανότητα οικοδόμησης εννοιών, η μνήμη κλπ., αποκτούνται
μέσω των κοινωνικών διαδράσεων και εμφανίζονται σε δύο επίπεδα. Στο κοινωνικό επίπεδο
ως διαπροσωπική λειτουργία και στο ψυχολογικό ενδοπροσωπικό επίπεδο ως μία
ανεπτυγμένη λειτουργία. Η εσωτερίκευση συνήθως οδηγεί στην ιδιοποίηση. Το παιδί για να
μπορεί να χρησιμοποιήσει νέες έννοιες και λειτουργίες τις προσαρμόζει στο δικό του
σύστημα κατανόησης με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες του.

4.2.α. Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης
Ο Vygotsky (1978), με τον όρο «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» περιγράφει την κοινωνική
αλληλεπίδραση μεταξύ ενός έμπειρου και ενός αρχάριου, που οδηγεί τον δεύτερο σε μάθηση
και νοητική ανάπτυξη. Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης εστιάζει σε δύο επίπεδα ανάπτυξης
του παιδιού:
Το τωρινό επίπεδο ανάπτυξης, δηλαδή γνώσεις και δεξιότητες που έχει ήδη το παιδί και τις
χρησιμοποιεί για την επίλυση προβλημάτων και το επικείμενο επίπεδο ανάπτυξης, δηλαδή τις
δεξιότητες που το παιδί μπορεί να κατακτήσει αλλά με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου σε
συνεργασία μαζί του.
Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης είναι η απόσταση
ανάμεσα στο παρόν νοητικό επίπεδο του παιδιού και στο επίπεδο επικείμενης ανάπτυξης. Ο
δάσκαλος ή ο έμπειρος μαθητής παρακολουθεί τις προσπάθειες που κάνει ο αρχάριος
μαθητής και παρεμβαίνει όταν αυτός δυσκολεύεται και βλέπει ότι ξεπερνά τις ικανότητες
του. Τον καθοδηγεί με στοχευμένες υποδείξεις ώστε ο αρχάριος μαθητής μέσα από τη ζώνη
επικείμενης ανάπτυξης να αποκτήσει νέες ικανότητες. Καθώς οι νέες ικανότητες
εσωτερκεύονται από το μαθητή ο δάσκαλος αποσύρεται (Δημητριάδης, 2015).

4.2.β. Συνεργατική μάθηση και τεχνολογία
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μάθηση αποτελεί μία συνεργατική διαδικασία και τα
περιβάλλοντα

μάθησης

που

επιλέγονται,
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οφείλουν να

προάγουν

την

κοινωνική

αλληλεπίδραση. Ακόμα και στους αρχαίους πολιτισμούς συναντάμε δασκάλους, κοντά στους
οποίους μαθήτευαν ομάδες, όπου ο διάλογος μεταξύ τους και η επίδραση τους
λειτουργούσαν πάντοτε ως βασικοί μηχανισμοί μάθησης.
Στον 20ο αιώνα όμως τα πράγματα λειτούργησαν διαφορετικά. Η γνώση αποτελεί ένα
εξωτερικό αντικειμενικό και σταθερό στοιχείο το οποίο ο μαθητευόμενος οφείλει να
κατακτήσει. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διάδοση των απόψεων του συμπεριφορισμού, οι
οποίες υποστήριζαν ότι η μάθηση και η εκπαίδευση στηρίζεται στην ατομική εργασία με
επανάληψη.
Η κοινωνικό-πολιτισμική θεώρηση στρέφει τη ματιά της στη συνεργατική μάθηση, όπου ο
μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετά, να σχεδιάζει και να αξιολογεί τα τεχνολογικά
συστήματα. Αυτό οδηγεί στο να κατανοήσουμε ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα αποτελεί
μια διαδικασία παραγωγική για την κατάκτηση δεξιοτήτων που αφορούν στην οικοδόμηση
της νέας γνώσης. Τι είναι όμως η συνεργατική μάθηση; Η συνεργατική ή ομαδοσυνεργατική
μάθηση στην εκπαίδευση στοχεύει στο να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής
διάδρασης. Η συνεργασία αποτελεί μία διαδικασία διατήρησης νοημάτων και μιας
προσπάθειας που κάνει μια ομάδα μαθητών να βρει τη λύση σε ένα αναδυόμενο πρόβλημα
(Roschelle & Teasley, 1995). Οι δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης στο σχολείο έχουν
τη μορφή μικρών ομάδων 2-4 ατόμων. Αυτό που πάντα ξεκλειδώνει τη συνεργασία των
ομάδων είναι η διάδραση. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συζητούν μεταξύ τους για την
κατανόηση ενός προβλήματος που τίθεται, να παρουσιάσουν λύσεις, να χωριστούν σε ομάδες
εργασίας και τέλος να αξιολογήσουν τις λύσεις που βρήκαν. Στόχος είναι η διάδραση μεταξύ
των μαθητών με σκοπό την οικοδόμηση γνώσης σχετική με το γνωστικό αντικείμενο. Το
κατάλληλο εκπαιδευτικό σενάριο βοηθά στην επίτευξη των στόχων των δραστηριοτήτων
μέσω συνεργατικής μάθησης. Δίνει το κίνητρο για την παραγωγική αλληλεπίδραση των
ομάδων. Το σενάριο οργανώνει τη συνεργασία, καθορίζει τις φάσεις της δραστηριότητας,
μοιράζονται ρόλοι και καθήκοντα στα μέλη της ομάδας προωθώντας υγιείς αλληλεπιδράσεις
(Δημητριάδης, 2015).

4.3. Κονστραξιονισμός
Ο Κονστραξιονισμός αποτελεί μία ιδιαίτερη εκδοχή του εποικοδομισμού όπως την ανέπτυξε
ο Seymour Papert. Στην Ελληνική γλώσσα ο διεθνής όρος «constructionism» έχει αποδοθεί
και ως κατασκευαστικός εποικοδομισμός.

58

Ο Papert (1993), πηγαίνοντας πιο πέρα από τις ιδέες του Piaget σχετικά με τον
εποικοδομισμό, θεωρεί ότι η αποτελεσματική μάθηση πραγματοποιείται με την ενεργή
συμμετοχή των παιδιών και με την ενασχόλησή τους με πράγματα που έχουν νόημα για τα
ίδια και μπορούν να τα μοιραστούν μεταξύ τους, ενισχύοντας έτσι τις κοινωνικές τους
αλληλεπιδράσεις. Το διδακτικό αυτό μοντέλο μάθησης ενθαρρύνει την ανάπτυξη έργου
(project based learning) ή της επίλυσης προβλήματος (problem based learning). Αντίθετα, η
τυπική διδασκαλία παρουσιάζει στους μαθητές αφηρημένες αναπαραστάσεις της γνώσης,
δηλαδή γνώσεις που δεν συσχετίζονται άμεσα με κάποια εμπειρία ή δραστηριότητα των
παιδιών. Όπως σοφά λέει ο Αριστοτέλης, όσα πρέπει να μάθουμε πριν να τα κάνουμε, τα
μαθαίνουμε κάνοντας τα, όπως δηλαδή οι οικοδόμοι οικοδομώντας και οι κιθαρωδοί
κιθαρίζοντας.
Ο Papert είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με θέματα τεχνητής νοημοσύνης και είναι ο
δημιουργός της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Είναι αυτός που εισήγαγε την
εκπαιδευτική χρήση των υπολογιστών και ο εμπνευστής της σειράς των Logo-like γλωσσών
προγραμματισμού και εκπαιδευτικών τεχνολογικών περιβαλλόντων.
Τα κατάλληλα σχεδιασμένα αντικείμενα μάθησης βοηθούν στην αλληλεπίδραση των παιδιών
μεταξύ τους και με την ανατροφοδότηση που προσφέρουν, τα παιδιά εν τέλει κατανοούν και
προχωρούν. Η είσοδος της προγραμματιστικής γλώσσας Logo από τον Papert αναπτύσσει τη
σκέψη των παιδιών και τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, με παιχνίδια λέξεων και όχι
μόνο με αριθμούς και μαθηματικά σύμβολα, με τη βοήθεια της χελώνας (turtle)
(Δημητριάδης, 2015).
Στο περιβάλλον της Logo τα παιδιά προγραμματίζουν τη συμπεριφορά της χελώνας κι έτσι
αναγκάζονται να επιλύουν προβλήματα. Ο προγραμματισμός σε γλώσσα Logo οδηγεί τα
παιδιά από την εμπειρία του «μαθαίνω να προγραμματίζω» (learn to code) σε αυτήν του
«προγραμματίζω για να μαθαίνω» (code to learn). Σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλά
διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα που έχουν τις ρίζες τους στην Logo, αλλά είναι πολύ
πιο εύχρηστα και φιλικά προς τα παιδιά (όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω).

4.4. Έννοιες χώρου-προσανατολισμός
Κάθε άτομο που γεννιέται, βρίσκεται και λειτουργεί μέσα σε ένα χώρο όπου η κατανόηση
του αποτελεί μία θεμελιώδη ανάγκη. Είναι η αιτία, η συνθήκη αλλά και το μέσο για την
ανάπτυξη διαφορετικών καθημερινών αλλά και μαθηματικών και άλλων επιστημονικών
εννοιών. Σύμφωνα με τον Γερμανό (2011), μέσα από τις εμπειρίες του και τα βιώματά του
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στο χώρο, το παιδί τροφοδοτεί τις διαδικασίες μάθησης και αποκτά «ερεθίσματα αγωγής»
που διαμορφώνουν την κοινωνική του μάθηση και συμπεριφορά.
Στην προσχολική ηλικία το γεγονός αυτό αποκτά μεγάλη βαρύτητα. Τα παιδιά προβαίνουν σε
«σημειολογικές μεταλλάξεις», προκειμένου να προσαρμόσουν τη χωρική πραγματικότητα
στα μέτρα τους. Ο χώρος για τα παιδιά είναι ο τόπος που έχει αποκτήσει σχέσεις που
οδηγούν στο κόσμο της φαντασίας. Έτσι, ο χώρος αποκτά υποκειμενικότητα και συνδέεται
με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού. Ο χώρος μετατρέπεται σε μικροπεριβάλλον,
όπου ευνοείται η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση. Στο περιβάλλον αυτό, τα στοιχεία του
χώρου συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με:


Το σώμα του παιδιού



Τα σώματα των άλλων



Τα διάφορα αντικείμενα-παιχνίδια (Γερμανός, 2011).

Το παιδί από τη μικρή του ακόμα ηλικία μπορεί να αντιληφθεί και να λειτουργεί στο χώρο
κιναισθητικά. Με τις κινήσεις του προσανατολίζεται και αντιλαμβάνεται τι υπάρχει γύρω
του. Οι κινήσεις του αυτές εκφράζονται με τα ζεύγη των εννοιών πάνω- κάτω, μπροστά –
πίσω, δεξιά -αριστερά. Το μπροστά το ορίζει το βλέμμα, το πίσω το ορίζει η σχέση με το
μπροστά, το δεξιά και το αριστερά ορίζεται από την αντίστοιχη μεριά του σώματος. Το πάνω
το ορίζει το κεφάλι και το κάτω ορίζεται σε σχέση με το πάνω.
Σύμφωνα με την Τζεκάκη (2007), η ανάπτυξη της έννοιας του χώρου προϋποθέτει α) χωρική
σκέψη (spatial thinking), β) οπτικοποιημένη σκέψη (visual thinking) και γ) γεωμετρική
σκέψη (geometrical thinking). Οι νοητικές αναπαραστάσεις των αντικειμένων του χώρου είτε
είναι εσωτερικές (γνωστικές) είτε εξωτερικές (γλωσσικές –αισθητηριακές), δίνουν τις
απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση, αποθήκευση και μεταβίβαση του χώρου. Έτσι,
το παιδί προσανατολίζεται, βρίσκει δηλαδή τη θέση του στο χώρο χρησιμοποιώντας άλλοτε
το σώμα του κι άλλοτε εξωτερικά σημεία αναφοράς. Αντιλαμβάνεται πρώτα τα εξωτερικά
αντικείμενα σε σχέση με τον εαυτό του κι έπειτα τη σχέση μεταξύ τους (Τζεκάκη &
Καλαϊτζίδου, 1998).
Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, οι χωρικές έννοιες μπροστά- πίσω, αριστερά- δεξιά,
αναλύονται και οργανώνονται. Τα παιδιά αναπτύσσουν χωρική και γεωμετρική σκέψη,
σκέφτονται λογικά, αντιλαμβάνονται τις σχέσεις πραγμάτων και καταστάσεων και επιλύουν
προβλήματα. Στον Οδηγό Νηπιαγωγού, αναφέρεται ότι «κυρίαρχος στόχος είναι τα παιδιά να
αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη,
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συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο
χρησιμοποιείται στη ζωή μας» (Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2005, σ. 155).
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΙΕΠ, 2014, σ. 172174), στη θεματική Χώρος-Γεωμετρία-Μέτρηση αναφέρονται οι μαθησιακοί στόχοι:
«Εντοπίζουν και περιγράφουν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές με εκφράσεις τύπου
πάνω-κάτω, μπροστά-πίσω, αριστερά- δεξιά σε διάφορα περιβάλλοντα
Δίνουν εντολές τύπου πάνω-κάτω, μπροστά-πίσω, αριστερά- δεξιά
Αναγνωρίζουν οικείους απλούς χάρτες εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές
Εντοπίζουν, περιγράφουν και αναπαριστούν θέσεις διευθύνσεις και διαδρομές σε
τετραγωνισμένα περιβάλλοντα στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού».
Η μεθοδολογική προσέγγιση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι κυρίως το
παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι η βάση για τη διαδικασία μάθησης. Τα παιδιά μέσα από το
παιχνίδι κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και εν τέλει μαθαίνουν. Εμπλέκονται με
καταστάσεις της καθημερινής ζωής και λειτουργούν με το δικό τους ρυθμό και τρόπο.
Το παιχνίδι είναι ο πυρήνας των αναλυτικών προγραμμάτων και ο εκπαιδευτικός οφείλει να
οργανώσει και να εμπλουτίσει το παιχνίδι των παιδιών, ώστε να προωθήσει νέες ευκαιρίες
μάθησης.
Αρχικά, η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού είναι ότι αποτελεί το μέσον επικοινωνίας
ανάμεσα στα παιδιά και ανάμεσα στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό, αλλά πολλές φορές
χρησιμοποιείται και ως μέσο για την επίλυση συγκρούσεων. Έπειτα, η παιδαγωγική αξία του
παιχνιδιού καταγράφεται ως μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπου μέσα από αυτό, το
παιδί αποκτά γνώσεις και δεξιότητες.
Ο εκπαιδευτικός μέσα από το δομημένο παιχνίδι θέλει να εμπλέξει τα παιδιά για να τα
ενισχύσει και να τα καθοδηγήσει, με σκοπό να εμβαθύνουν στο στόχο τους, να συνδέσουν
προηγούμενες εμπειρίες και να δημιουργήσουν καινούργιες, μέσα από ένα πλούσιο σε
ερεθίσματα περιβάλλον. Το παιχνίδι αποτελεί τη βασική δραστηριότητα του παιδιού για την
κατανόηση του κόσμου, η φαντασία και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι τα κυρίαρχα
στοιχεία του και τέλος το παιχνίδι αποτελεί αυτοσκοπό.
Το αισθησιοκινητικό παιχνίδι, το συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι με κανόνες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο. Με τέτοιου είδους
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παιχνίδια τα παιδιά εκπαιδεύονται στο να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,
οπτικοποίησης, εμπλουτισμού του λεξιλογίου τους. Η συμβολή του παιχνιδιού είναι
πολυεπίπεδη. Τα βοηθάει στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, στην προσέγγιση
μαθηματικών εννοιών με τη χρήση διαφόρων υλικών και στην επικοινωνία τους με τα άλλα
μέλη της ομάδας. Τα παιχνίδια με κανόνες και οδηγίες προωθούν τη συνεργατική μάθηση
όπως είναι το αγγλικό παιχνίδι «Simon says», στο οποίο ο αρχηγός του παιχνιδιού μπορεί να
ζητήσει από την ομάδα να κάνει για παράδειγμα «τρία βήματα μπροστά». Είναι εύκολο και
διασκεδαστικό παιχνίδι το οποίο βοηθάει στην εξάσκηση της ακουστικής δεξιότητας.
Αξιοποιήθηκε και από τους δημιουργούς του ScratchJr για τη γνωριμία των παιδιών με την
κωδικοποίηση στο προγραμματιστικό αυτό περιβάλλον καθώς επίσης και από την Bers
(2020) στο σχεδιασμό του προγράμματος «Where wild things are». Ο Simon είναι ο αρχηγός
του παιχνιδιού, ο οποίος δίνει τις εντολές στους άλλους παίκτες. Η εντολή ξεκινά με τη
φράση «Simon says» όπως π.χ. «ο Simon λέει να κάνετε δύο βήματα μπροστά», οι παίκτες
πρέπει να το κάνουν. Αν όμως ο Simon πει απλά τι να κάνουν όπως «κάνε ένα βήμα
μπροστά» οι παίκτες δεν πρέπει να το κάνουν. Όποιος το κάνει βγαίνει από το παιχνίδι.
Νικάει όποιος εκτελεί σωστά τις εντολές ως το τέλος και μένει τελευταίος.
Η προσέγγιση της κωδικοποίησης πρέπει να έχει τη μορφή παιχνιδιού. Η Bers (2020) θεωρεί
ότι η εκμάθηση της κωδικοποίησης με το παιχνίδι διευκολύνει τα παιδιά να συναντήσουν τις
«ισχυρές ιδέες». Προϋποθέτει:
 Διάρκεια από μία εβδομάδα έως ένα χρόνο
 Δομημένες και ελεύθερες δραστηριότητες
 Υπεύθυνη χρήση των υλικών (tablets κλπ.)
 Τήρηση της καθημερινής ρουτίνας
 Εργασία σε μικρές ομάδες
 Συσχετισμός του αναλυτικού προγράμματος με την υπολογιστική σκέψη
 Αξιολόγηση

4.4.α. Η έννοια του χώρου
Οι χωρικές ικανότητες αποτελούν γνωστικό θεμέλιο για τη σκέψη και τη μάθηση σε
διάφορα θέματα, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των μαθηματικών (Clements & Sarama,
2011). Οι Gardner & Hatch (1989), στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner
υποστηρίζουν ότι, παρόλο που λίγα επαγγέλματα βασίζονται αποκλειστικά σε μια και μόνο
νοημοσύνη, διαφορετικοί ρόλοι χαρακτηρίζουν την κάθε νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η
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γλωσσική νοημοσύνη ορίζεται από ευαισθησία στους ήχους και στην κατασκευή της
γλώσσας από έναν ποιητή, ενώ η διαπροσωπική νοημοσύνη διακρίνει και ανταποκρίνεται
στις διαθέσεις και τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων. Άλλες δραστηριότητες απεικονίζουν
σαφέστερα

την

ανάγκη

για

ένα

μείγμα

νοημοσύνης.

Για

παράδειγμα,

οι χειρουργοί απαιτούν τόσο την ακρίβεια της χωρικής νοημοσύνης ώστε να
καθοδηγούν το νυστέρι, όσο και την επιδεξιότητα του σώματος τους με την
κιναισθητική νοημοσύνη. Ομοίως, οι επιστήμονες συχνά πρέπει να εξαρτώνται από τη
γλωσσική τους νοημοσύνη για να περιγράψουν και να εξηγήσουν τις ανακαλύψεις τους,
χρησιμοποιώντας τη λογική - μαθηματική τους νοημοσύνη και την ενδοπροσωπική τους
νοημοσύνη στην αλληλεπίδραση με συναδέλφους και στη διατήρηση ενός παραγωγικού
ομαλού κλίματος (Gardner & Hatch, 1989)
Η χωρική γνώση οπτικοποιεί τα αντικείμενα μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας νοερών
εικόνων. Για παράδειγμα, ο Αϊνστάιν, ο πιο διάσημος επιστήμονας του εικοστού αιώνα, όπως
αναφέρουν οι Diezmann και Watters (2000, σ. 301), τόνισε τις διαδικασίες σκέψης του στον
ακόλουθο προβληματισμό:
«Οι λέξεις ή η γλώσσα, όπως γράφονται και μιλιούνται, δεν φαίνεται να παίζουν κανένα
ρόλο στο μηχανισμό της σκέψης μου. Οι ψυχικές οντότητες που φαίνεται να χρησιμεύουν ως
στοιχεία στη σκέψη είναι ορισμένα σημάδια και λίγο πολύ σαφείς εικόνες που μπορούν να
αναπαραχθούν ή να συνδυαστούν. Τα παραπάνω στοιχεία είναι, στην περίπτωσή μου,
οπτικού και μυϊκού τύπου. Οι συμβατικές λέξεις ή άλλα σημάδια πρέπει να αναζητηθούν
επίπονα σε δευτεροβάθμιο στάδιο, όταν τα σημάδια κι οι εικόνες έχουν επαρκώς καθιερωθεί
και μπορούν να αναπαραχθούν κατά βούληση».
Η κατανόηση χωρικών εννοιών και σχέσεων ονομάζεται χωρική σκέψη (spatial thinking) και
απεικονίζει τις θέσεις, τις αποστάσεις και τις κατευθύνσεις που σχετίζονται με το χώρο.
Τα μωρά γεννιούνται με περιορισμένες ικανότητες να κινούνται σε όλο τον κόσμο ή να
χειρίζονται αντικείμενα σε αυτόν. Κουνάνε τα χέρια και τα πόδια τους και σφίγγουν τα χέρια
τους σε γροθιές, αλλά δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους πουθενά. Πώς αλλάζει αυτή η
κατάσταση; Πώς γίνονται τα βρέφη ενήλικες που μπορούν να πλοηγηθούν σε άγνωστες
περιοχές και που μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν αλλά και να εφεύρουν εργαλεία;
Γιατί μερικά βρέφη θα γίνουν ενήλικες που είναι εξαιρετικά ικανοί σε χωρικές
δραστηριότητες, ενώ άλλα βρέφη θα γίνουν το είδος των ενηλίκων που χάνονται συνεχώς;
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Και πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις χωρικές δεξιότητες των παιδιών για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τεχνολογικής κοινωνίας;
Τα βρέφη εξελίσσονται σε ικανούς ενήλικες σε μια παρατεταμένη πορεία ανάπτυξης που
προωθείται από αλληλεπιδράσεις με το φυσικό περιβάλλον (όπως πίστευε ο Piaget);
Ή αναπτύσσονται λόγω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, της γλωσσικής συμβολής και
της μαθητείας στη χρήση πολιτιστικών εργαλείων όπως οι χάρτες (όπως πίστευε ο
Vygotsky);
Ή είναι στην πραγματικότητα εξοπλισμένα από την αρχή με βασική γνώση αντικειμένων και
χώρου και αυξάνεται αργότερα με την απόκτηση της ανθρώπινης γλώσσας; (Newcombe,
Uttal, & Sauter, 2013).
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ενδιαφερθούμε για τη χωρική γνώση και ανάπτυξη. Πρώτον,
η χωρική γνώση παίζει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη, την προσαρμογή και την τρέχουσα
καθημερινή λειτουργία μας. Δεύτερον, οι χωρικές δεξιότητες είναι ένα βασικό συστατικό του
ανθρώπινου μυαλού. Τρίτον, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι χωρικές δεξιότητες
σχετίζονται συγκεκριμένα με την επιτυχία στους κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας,
της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

4.4.β. Χωρικά σύμβολα και χωρική ανάπτυξη
Ο άνθρωπος δημιουργεί χωρικά σύμβολα, δηλαδή νοητικά πρότυπα αναπαράστασης, όπως
χάρτες, μοντέλα, γραφήματα και χειρονομίες. Η δημιουργία και ερμηνεία χωρικών
συμβόλων, απαιτεί:
 συντονισμός ματιού και κίνησης,
 αντίληψη σχήματος,
 αντίληψη για τις αμετάβλητες ιδιότητες των αντικειμένων ανεξαρτήτως της οπτικής
γωνίας,
 αντίληψη της θέσης στο χώρο μεταξύ δύο αντικειμένων ή ενός αντικειμένου και ενός
παρατηρητή,
 αντίληψη των χωρικών σχέσεων,
 οπτική διάκριση,
 οπτική μνήμη.
Η αντίληψη των χωρικών σχέσεων αποτελεί σημαντική δεξιότητα οπτικής αντίληψης.
Προϋποθέτει την κατανόηση των βασικών χωρικών εννοιών, όπως πάνω/κάτω, μέσα/έξω,
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μπροστά πίσω, δεξιά/αριστερά. Το παιδί πρέπει να αντιληφθεί πρώτα τις τρεις διαστάσεις του
χώρου για να μπορέσει να τις αναπαραστήσει στο χαρτί, χρησιμοποιώντας τις δύο διαστάσεις
του χώρου. Το πρώτο σημείο αναφοράς είναι το σώμα του παιδιού.
Η κατανόηση και η ερμηνεία του χώρου από τα παιδιά, προσδιορίζει και την κίνησή τους
μέσα σε αυτόν.
Παιδιά με αδυναμία αντίληψης χωρικών σχέσεων δεν μπορούν:
 Να τοποθετήσουν το σώμα τους ως σημείο αναφοράς για να κατονομάσουν τις
βασικές χωρικές έννοιες.
 Να ακολουθήσουν απλές εντολές όπως «Βάλε το βιβλίο πάνω στο τραπέζι», ή να
απαντήσουν ερωτώμενα π.χ. «Τι βρίσκεται δίπλα από την πόρτα;».
 Να κατασκευάσουν με απλές οδηγίες.
 Να αντιγράψουν τρισδιάστατες κατασκευές ή κάτι που βλέπουν στο χαρτί με δύο
διαστάσεις.
 Να αντιγράψουν σύμβολα (πχ σχήματα/γράμματα/αριθμούς) ή σχήματα.
 Να αντιλαμβάνονται τον διαφορετικό προσανατολισμό συμβόλων, π.χ. 3-ε.
 Να διαβάσουν έναν απλό χάρτη.
 Να ακολουθήσουν την πορεία ενός λαβύρινθου.

4.4.γ. Οι έννοιες μπροστά-πίσω, αριστερά-δεξιά
Το παιδί εύκολα διακρίνει και αναγνωρίζει το «μπροστά-πίσω» γιατί σχετίζονται με το σώμα
του και την όρασή του, ενώ το «δεξί» και το «αριστερά» είναι γνωστικές έννοιες που δεν
έχουν ακόμα αναπτυχθεί.
Ο προσανατολισμός για το παιδί στο χώρο είναι επικεντρωμένος με σημείο αναφοράς το
σώμα του και αργότερα έξω από το σώμα του.
Ο Piaget (1972), θεωρεί ότι καθώς μειώνεται ο εγωκεντρισμός του παιδιού αρχίζουν σιγάσιγά να εμφανίζονται βελτιώσεις σχετικά με το δεξί και τον αριστερό προσανατολισμό.
Υποστηρίζει όσον αφορά τον αριστερό προσανατολισμό, ότι το παιδί κατακτά την έννοια
αυτή σε δύο στάδια. Αρχικά αντιλαμβάνεται με βάση τη συμμετρία του σώματός του, κατά
την οποία οι δύο πλευρές παίρνουν το όνομα αριστερό χέρι, πόδι, μάτι, γιατί είναι εκεί η
καρδιά και δεξιά η αντίθετη πλευρά. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της περιστροφής στο
οποίο το παιδί μεταφέρει αυτόν τον προσανατολισμό στον εξωτερικό χώρο και στους
ανθρώπους και συνεπώς τα αντικείμενα τώρα βρίσκονται στα δεξιά ή στα αριστερά του,
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δηλαδή μιλάμε για την αναστρεψιμότητα των σημείων θέασης που επιτυγχάνεται μέσω της
ψυχικής περιστροφής του ατόμου.
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.1. Εισαγωγή
Γιατί να εισάγουμε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Είναι ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο,
τόσο για το δάσκαλο, όσο και για το μαθητή, εφόσον χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα
λογισμικά και οι εφαρμογές, που προάγουν τη γνωστική ανάπτυξη, τη συνεργασία και την
αλληλεπίδραση.
Στο σύγχρονο νηπιαγωγείο οι ΤΠΕ αξιοποιούνται, με σκοπό τα παιδιά τις προσχολικής
ηλικίας, να διευρύνουν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους με τις νέες τεχνολογίες και να
συμβάλλουν στην κατάκτηση του «τεχνολογικού εγγραμματισμού» τους (Δαφέρμου κ.ά.,
2006).

5.2. ΤΠΕ και ανάπτυξη των παιδιών
Διεθνείς έρευνες υποστηρίζουν πως η χρήση των ΤΠΕ στα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορεί
να επηρεάσει την ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα όσον αφορά στη γνωστική ανάπτυξη, οι
ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην απόκτηση
γνωστικών δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων καθώς και στην ανάπτυξη κινήτρων
για τη συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση.
Αυτό προϋποθέτει την ενασχόληση των παιδιών με λογισμικά, εφαρμογές και
δραστηριότητες προσανατολισμένες στο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου και όχι σε
ηλεκτρονικά παιχνίδια (Harrison κ.ά., 2002 ∙ Straker & Pollock, 2005). Ως προς την
κοινωνική ανάπτυξη η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τους υπολογιστές
στο σχολείο, επιδρά θετικά στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση και αυτό γιατί οι νέες
τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να συνδιαλαγούν, να ανταλλάξουν
εμπειρίες και να επικοινωνούν απομακρυσμένα. Η ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών
αποτρέπει μαθητές κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας από την κοινωνική απομόνωση, οι οποίοι
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αδυνατούν να επικοινωνήσουν και να κοινωνικοποιηθούν πέρα από το ηλεκτρονικό
περιβάλλον (Heft & Swaminathan, 2002).
Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από την προσχολική ηλικία να αποκτήσουν θετική στάση
απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Αυτό αποτελεί το κλειδί τόσο για τη σχολική τους επιτυχία
αλλά και για μία επιτυχημένη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία. Αντίθετα, η
αρνητική στάση των παιδιών απέναντι στις νέες τεχνολογίες μπορεί να οδηγήσει σε
αποστροφή τους και να επηρεάσει τη σχολική τους απόδοση και την επαγγελματική τους
εξέλιξη (Anderson, 1996).
Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της λεπτής κινητικότητας, στην καλλιέργεια της οπτικής αντίληψης και του οπτικοκινητικού
συντονισμού των παιδιών καθώς και στην αύξηση της επιδεξιότητας τους. Τα αρνητικά σε
αυτή την περίπτωση σχετίζονται με την σκελετική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων
(Yuji, 1996 ∙ Straker & Pollock, 2005).
Όσον αφορά την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα μπορούσαμε να
ορίσουμε τα παρακάτω σύμφωνα με τους Straker, Pollock & Maslen (2009):
1. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς τους τα θετικά και τα
αρνητικά κατά την ενασχόληση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες.
2. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν στην
ατομική τους προστασία τους, αλλά και στην προστασία των εργαλείων των νέων
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο χώρο του νηπιαγωγείου.
3.Είναι

σημαντικό

να

χρησιμοποιούμε

τις

κατάλληλες

εφαρμογές,

λογισμικά,

προγραμματιστικά περιβάλλοντα που εναρμονίζονται πλήρως με τα χαρακτηριστικά των
παιδιών του νηπιαγωγείου.
4. Επίσης σημαντικό είναι, να σχεδιάζουμε δραστηριότητες που συμβάλλουν στη γνωστική
και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τα
προγράμματα σπουδών σε αυτές τις ηλικίες.

5.3. Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου προσδιορίζει τις μαθησιακές περιοχές
και το ρόλο τους, μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Στο ελληνικό νηπιαγωγείο η εφαρμογή
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του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών γνωστό ως Δ.Ε.Π.Π.Σ,
εισήγαγε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, στηριζόμενο στη διαθεματικότητα της γνώσης
και στη βιωματική μάθηση. Είναι οργανωμένο σε πέντε μαθησιακές περιοχές-γνωστικά
αντικείμενα και μιλά για τη δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας στη ζωή και την
εκπαίδευση των ατόμων (ΔΕΠΠΣ, 2003).
Το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου στην αναθεωρημένη του έκδοση το 2014
αποτελεί αναθεώρηση και βελτίωση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών για το νηπιαγωγείο (Ινστιτούτο 2003). Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΙΕΠ, 2014, σ.
6) όπως και το ΔΕΠΠΣ:
Προάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με βιωματικές εμπειρίες που έχουν
νόημα για τα παιδιά
Επεξεργάζεται θέματα και σχέδια εργασίας
Προωθεί τη συνεργατική μάθηση
Αξιοποιεί τις ΤΠΕ σε όλες τις μαθησιακές περιοχές
Υποστηρίζει τη διαμορφωτική αξιολόγηση

Οι αλλαγές του νέου προγράμματος σπουδών με το ΔΕΠΠΣ:
Προωθεί την ανάπτυξη «βασικών ικανοτήτων»
Υιοθετούνται οι αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής
Ενισχύεται η επικοινωνία σχολείου - οικογένειας
Οργανώνεται το πρόγραμμα σε οκτώ μαθησιακές περιοχές
Αναπτύσσεται η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
Διευκολύνεται η μετάβαση από την οικογένεια στο νηπιαγωγείο και από το
νηπιαγωγείο στο δημοτικό
Υποστηρίζει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών, την αλληλεπίδραση με το φυσικό
και το κοινωνικό περιβάλλον, το παιχνίδι, τη συνεργασία με την οικογένεια, το σεβασμό στο
δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, τις ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις, τον
εμψυχωτικό και συντονιστικό ρόλο της νηπιαγωγού, τη συστηματική παρατήρηση των
παιδιών.
69

Στόχος του είναι να προωθηθούν «βασικές ικανότητες» όπως η επικοινωνία, η δημιουργική
και κριτική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και αυτονομία και ικανότητες που σχετίζονται με
την έννοια του πολίτη (ΙΕΠ, 2014).
Οργανώνεται σε οκτώ μαθησιακές περιοχές, δεν περιλαμβάνει όμως την εισαγωγή της
υπολογιστικής σκέψης και της κωδικοποίησης ξεκάθαρα. Διακρίνεται στις υποενότητες α)
γνωρίζω της ΤΠΕ και δημιουργώ, β) επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις ΤΠΕ γ) διερευνώ,
πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με της ΤΠΕ δ) οι ΤΠΕ στην κοινωνία
και στον πολιτισμό.

5.3.α. Μουσειακή Εκπαίδευση και Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου
Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου με την εφαρμογή των Διαθεματικών Ενιαίων
Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), προσβλέπει στη δημιουργία ενός
σύγχρονου σχολείου που προωθεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης, τη βιωματική
μάθηση και τη δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. η Μουσειακή
Αγωγή, η εφαρμογή «Σχεδίων Εργασίας» με διερευνητικές δραστηριότητες μέσα από τη
διαθεματικότητα και την ιδέα της ολιστικής αντίληψης των πραγμάτων και του κόσμου από
τα παιδιά.
Σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού μια επίσκεψη στο μουσείο μπορεί να προκύψει με
διάφορους τρόπους και στοχεύει στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών για θέματα
που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά και με την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, στην αισθητική τους καλλιέργεια, στην προώθηση της κατανόησης του
φυσικού και τεχνητού κόσμου που μας περιβάλλει, στην ανάπτυξη της ικανότητας των
παιδιών να κάνουν συγκρίσεις της ζωής τους με τη ζωή των προγόνων τους, στην
υποστήριξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των παιδιών που συνδέονται με την
παρατήρηση, τη διερεύνηση και την περιγραφή και στη μύησή τους σε στρατηγικές που
προωθούν την αυτόνομη μάθηση (Δαφέρμου κ.ά., 2006).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου,
υποστηρίζεται διδακτικά η έννοια του ιστορικού χρόνου (η έννοια του χρόνου, γενικά,
αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο ως μία από τις θεμελιώδεις έννοιες
με τις οποίες οργανώνουμε τις δραστηριότητες, (ΦΕΚ 304/13-03-03 τ. Β΄, σ. 4309). Με βάση
αυτό, ο στόχος του μαθήματος της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της
ιστορικής συνείδησης. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανάπτυξης δραστηριοτήτων «Μελέτης
Περιβάλλοντος» προσδιορίζεται πως, τα νήπια στην ενότητα «Ανθρωπογενές περιβάλλον και
70

αλληλεπίδραση», εκτός από τις ιστορικές γνώσεις που λαμβάνουν, μαθαίνουν να
αναγνωρίζουν τους ήρωες και τα επακόλουθα των πράξεων τους, να συζητούν, να κατανοούν
γεγονότα, να κάνουν υποθέσεις, να αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν ιστορικό υλικό (π.χ.
φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα κ.ά.) και να κατανοούν ότι πρόκειται για
διάφορες αναπαραστάσεις του παρελθόντος (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 2003).
Σύμφωνα με το συμπληρωματικό πρόγραμμα (ΙΕΠ, 2014) υπάρχει η μαθησιακή περιοχή
«Κοινωνικές επιστήμες» με ξεχωριστή δομή και οργάνωση. Επισημαίνουν πως, τα
περιεχόμενα και οι στόχοι του προγράμματος των Κοινωνικών Επιστημών θέτουν τη βάση
για την κατάκτηση των γνώσεων και την καλλιέργεια των ικανοτήτων, των αξιών και των
στάσεων που είναι απαραίτητες για να γίνουν τα παιδιά ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες σε
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο ενεργός και υπεύθυνος πολίτης: Γνωρίζει τι έχει
γίνει στο παρελθόν για να είναι σε θέση να εκτιμήσει τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών
αλλά και να κατανοήσει σημερινές καταστάσεις.
Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε 4 ενότητες:
1. Ιστορία και πολιτισμός
2. Άνθρωποι, χώρος και περιβάλλον
3. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
4. Κοινωνία και οικονομία
Ως προς την ενότητα «Ιστορία και Πολιτισμός» έχουμε τις παρακάτω διδακτικές υποενότητες
με τους αντίστοιχους μαθησιακούς στόχους :
Ιστορία: Χρονολόγηση
Να κατανοούν απλές έννοιες του χρόνου, να συσχετίζουν γεγονότα, πρόσωπα, αντικείμενα
για την ανάπτυξη της αίσθησης της χρονολόγησης
Ιστορική ερμηνεία και έρευνα
Να αρχίσουν να κατανοούν ότι μπορούμε να μάθουμε για το παρελθόν με πολλούς τρόπους
και μέσα (π.χ. με προφορικές αφηγήσεις, φωτογραφίες, αντικείμενα, αφίσες, βιβλία κτίρια,
έργα τέχνης, μουσεία, γραμματόσημα, γραπτές διηγήσεις, παιχνίδια, ψηφιακά μέσα).
Να διατυπώνουν ερωτήματα για το άμεσο παρελθόν και να προσπαθούν να δίνουν
απαντήσεις.
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Ιστορική γνώση και κατανόηση
Να αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι και ειδικότερα τα παιδιά ζούσαν διαφορετικά και έκαναν
διαφορετικά πράγματα στο παρελθόν.
Να κατανοήσουν ότι κάποια πράγματα ή καταστάσεις αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου
ενώ άλλα παραμένουν ίδια.
Να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι και γεγονότα που τιμά η Ελλάδα από
το παρελθόν της.
Να αναγνωρίζουν εθνικά σύμβολα της χώρας (π.χ. τη σημαία, τον εθνικό ύμνο)
Πολιτισμός: τοπικά έθιμα και παραδόσεις
Να γνωρίσουν τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου τους.
Πολιτισμός: Συνήθειες και παραδόσεις οικογενειών
Να κατανοήσουν ότι όλες οι οικογένειες έχουν τις δικές τους συνήθειες και ακολουθούν τα
έθιμα και τις παραδόσεις που επιλέγουν.
Να αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία και διαφορές στα έθιμα, στις καθημερινές συνήθειες και
στην παράδοση ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός να ενθαρρύνει τα παιδιά να σκέφτονται
κριτικά, να αποκτούν γνώσεις και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους, να αναδύονται οι
διαφορετικές απόψεις, να ψυχαγωγούνται και να δημιουργούν (ΙΕΠ, 2014). Η εκπαιδευτική
διαδικασία θα πρέπει να αξιοποιεί τα μουσειακά αντικείμενα και το μουσειακό χώρο, καθώς
και τον «ανοιχτό» χαρακτήρα της μαθησιακής διαδικασίας (Νικονάκου, 2015).

5.3.β. Μουσειακή Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες στο Νηπιαγωγείο
Οι «Νέες Τεχνολογίες», διεθνώς αποκαλούνται Informational and Communicational
Technology (I.C.T.). Στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τον όρο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) ή «Πληροφοριακή και Επικοινωνιακή Τεχνολογία» (ΠΕΤ). Οι
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ασχολούνται κυρίως με τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την
επικοινωνία μεταξύ ατόμων ή ομάδων (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009).

72

Σε διεθνές κλίμα, η εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών, ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει και
την εκπαίδευση. Η μέθοδος προσέγγισης καθώς και η αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ
τους άλλαξε την διαδικασία εκπαίδευσης.
Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, η αλλαγή αυτή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η εισαγωγή
των τεχνολογιών που βοηθούν και προάγουν την ανακαλυπτική μάθηση, εξυπηρετεί απόλυτα
και τους στόχους του σύγχρονου μουσείου που θέλει τα εκθέματά του να προσφέρονται για
πολλαπλές «αναγνώσεις» (Παναγιωτόπουλος κ.ά., 2007).
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο είναι να
γνωρίσουν τα παιδιά τον υπολογιστή και να μάθουν απλές λειτουργίες και χρήσεις του, ώστε
να μπορούν να τον χρησιμοποιούν σα μέσο συλλογής πληροφοριών, αλλά και ως ένα
εργαλείο που θα τα βοηθά να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν μέσα από την καθημερινή
τους ρουτίνα (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003).
Το νηπιαγωγείο στρέφει τη ματιά του σε αυτήν την πραγματικότητα και εντάσσει στο
πρόγραμμά του τις νέες τεχνολογίες με σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
παιδιών με δεδομένη τη σημασία που έχει στο σύγχρονο περιβάλλον ο «τεχνολογικός
γραμματισμός» (Δαφέρμου κ.ά., 2006).
Η συγκεκριμένη όμως ηλικιακή ομάδα, χρειάζεται τα κατάλληλα λογισμικά, τα οποία,
σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της UNESCO
(UNESCO: Institute for Information Technologies in Education) θα πρέπει να διακρίνονται
από τις κάτωθι αρχές: (ΕΑΙΤΥ, 2011)
 Οφείλουν να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και κεντρικό άξονα την προώθηση της
γνώσης των μικρών παιδιών.
 Οφείλουν να προάγουν τη συνεργασία των παιδιών με τη συμμετοχή τους σε
ομαδικές εργασίες.
 Οφείλουν να ακολουθούν το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και όλα τα γνωστικά
αντικείμενα.
 Οφείλουν να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και να διατρέχουν όλες τις μορφές
παιχνιδιού των παιδιών (π.χ. παιχνίδι ρόλων, συμβολικό παιχνίδι κ.α.).
 Οφείλουν να οδηγούν τα παιδιά στην ανακάλυψη της γνώσης, με ελεύθερη τη
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων στηρίζονται σε ψηφιακές εφαρμογές που είτε τις
φτιάχνουν τα ίδια τα μουσεία στους χώρους τους ή διαδικτυακά για να προάγουν τους
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στόχους του σε σχέση με τους χώρους και τα εκθεσιακά τους αντικείμενα, είτε οργανώνονται
από άλλους φορείς με συγκεκριμένους στόχους, όπως το σχολείο και τα αναλυτικά του
προγράμματα (Γιαννούτσου, Μπούνια, Ρούσου, & Αβούρης, 2011).
Οι Τ.Π.Ε. συνδέονται με όλους τους τομείς της ζωής, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την
ενίσχυση του παιχνιδιού των παιδιών και δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.
Η χρήση των Τ.Π.Ε από τα παιδιά νηπιακής ηλικίας μπορεί να βοηθήσει ώστε:
 να αναπτύξουν τα παιδιά την κριτική τους σκέψη, την ικανότητά τους για
συνεργασία, για επικοινωνία, για δημιουργική σκέψη
 να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους
 Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για επίλυση προβλημάτων με τη λήψη
πρωτοβουλιών και αποφάσεων (ΙΕΠ, 2014)
Οι Τ.Π.Ε. επιλέγονται για χρήση από την εκπαιδευτικό λόγω της προστιθέμενης αξίας τους
και της αποτελεσματικότητάς τους. Είναι χρήσιμο να επιλέγει πότε θα χρησιμοποιηθούν και
πότε όχι. Από την άλλη, τα παιδιά επιλέγουν να τις χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη
αυθεντικών, καθημερινών καταστάσεων και διαφορετικών αναγκών τους, συνδυάζοντάς τες
όμως και με άλλα μέσα. Οι επιλογές αυτές συνιστούν στοιχεία ψηφιακού γραμματισμού.
Τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια αποτελούν καινούρια περιβάλλοντα για μάθηση, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος του
νηπιαγωγείου και σίγουρα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Είναι εύκολα στη χρήση
τους και μπορούν να συνδεθούν με τη διδασκαλία των εννοιών προσανατολισμού, της
απόστασης και της μέτρησης, μιας και πραγματοποιούν συγκεκριμένα και σταθερά βήματα.
Είναι απτά και πραγματικά αντικείμενα κι όχι εικονικά κι έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία
να κινηθούν μαζί τους στο χώρο, χρησιμοποιώντας το σώμα τους, στοιχείο που ενισχύει με
φυσικό τρόπο τη συνεργασία παιδιού – ρομπότ. Τα νήπια δε χρειάζεται να έχουν γνώσεις
ανάγνωσης

και

γραφής,

γνώσεις

σχετικά

με

τους

υπολογιστές

μιας

και

τα

προγραμματιζόμενα παιχνίδια όπως η ρομποτική μέλισσα Bee-Bot, είναι φιλικά και ιδανικά
για τις μικρές ηλικίες. Καλύπτουν απόλυτα τον παιγνιώδη τρόπο μάθησης κι αυτό αποτελεί
ισχυρό κίνητρο για τη χρήση τους, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Σχετικά με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, βασική δεξιότητα για τα
παιδιά όσον αφορά τις ΤΠΕ, είναι να γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες και χρήσεις ενός
υπολογιστή, ενός λογισμικού ή ενός προγραμματιζόμενου παιχνιδιού. Με τη χρήση των
κατάλληλων εντολών που μαθαίνουν τα παιδιά, τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν,
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ότι αυτές οι εντολές εκτελούνται στα διάφορα υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης.
Ειδικότερα στο αναθεωρημένο αναλυτικό πρόγραμμα του 2014, αναφέρεται ότι οι ΤΠΕ
παρέχουν τις ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την αιτιολόγηση,
τη μεταγνώση, την ικανότητα συνεργασίας, την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση
προγραμματιζόμενων παιχνιδιών ή με λογισμικά ανοιχτού τύπου.
Αυτό λοιπόν που είναι απαραίτητο σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ο σχεδιασμός των
κατάλληλων δραστηριοτήτων μέσα από μια καλά οργανωμένη και σχεδιασμένη διδακτική
παρέμβαση, που θα διατρέχει όλες τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος,
όπως θα επιχειρήσουμε παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
6.1. Εισαγωγή
Η παρούσα ερευνητική μελέτη που στηρίχτηκε και σχεδιάστηκε βάσει της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης, προτείνει μια διδακτική παρέμβαση για το νηπιαγωγείο, η οποία χρησιμοποιεί
τη Bee Bot, ως εργαλείο χρήσης και πειραματισμού από τα παιδιά. Στόχος της διδακτικής
παρέμβασης που σχεδιάστηκε επί χάρτου, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο,
είναι η αποδοχή ότι τα ρομποτικά παιχνίδια μπορεί να αποτελέσουν ισχυρό βοήθημα στην
εκπαιδευτική διαδικασία και οι νηπιαγωγοί μπορούν να τα εντάξουν στην καθημερινή
εκπαιδευτική τους πρακτική. Διαθέτουν στοιχεία καινοτομίας κατά την εφαρμογή τους και
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Με τον όρο εκπαιδευτική ρομποτική αναφερόμαστε στη συνθετική, διεπιστημονική και
διαθεματική διδακτική πρακτική, η οποία εστιάζεται στην προσέγγιση της μάθησης μέσα από
τη χρήση ρομπότ. Σήμερα, τα παιδιά νηπιακής ηλικίας μπορούν να προγραμματίσουν, να
δώσουν εντολές αλλά και να δοκιμάσουν τις λύσεις τους μέσα από εκπαιδευτικά ρομπότ, τα
οποία είναι φιλικά και προσιτά, θέτοντας τα θεμέλια της υπολογιστικής σκέψης.
Αν και υπάρχουν λίγες μελέτες διεθνώς για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σχετικά με τα
αποτελέσματα του προγραμματισμού, αφενός γιατί δεν είναι διαδεδομένη η χρήση της
ρομποτικής στα νηπιαγωγεία και αφετέρου δεν προβλέπεται ξεκάθαρα στο υπάρχον
πρόγραμμα σπουδών του, οι έρευνες αποδεικνύουν ότι τα μικρά παιδιά αποδίδουν καλύτερα
όταν η μαθησιακή διαδικασία υλοποιείται με τη βοήθεια ενός ρομπότ. Επομένως, η
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εκπαιδευτική ρομποτική συνιστά ένα πεδίο για πειραματισμό, παρατήρηση, ανάλυση,
μοντελοποίηση, σχεδιασμό, πρόβλεψη, επίλυση προβλήματος, μετρήσεις, επιχειρηματολογία
απόψεων, κριτική σκέψη, διάδραση και έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας. Η ανάπτυξη της
γνωστικής ικανότητας επιτυγχάνεται καθώς οι μαθητές αναστοχάζονται για την όλη
διαδικασία, ενώ βελτιώνεται και η ικανότητα τους να προσανατολίζονται και να επιλύουν
προβλήματα. Επίσης, ενισχύεται η αφαιρετική σκέψη καθώς και η συνεργατική και
διερευνητική μάθηση. Ακόμη, σύνθετες γνωστικές έννοιες που συνδέονται με την
πληροφορική, την τεχνολογία, τα μαθηματικά, τη φυσική, μπορούν να αποτυπωθούν με
αναπαραστατικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα προωθείται και ενισχύεται η προσωπική και
δημιουργική έκφραση του παιδιού. Ένα από τα πιο δημοφιλή και φιλικά ρομπότ δαπέδου για
μικρούς μαθητές είναι η Bee Bot, μία μικρή μελισσούλα που εκτελεί κινήσεις με βάση τις
εντολές που δίνονται από ένα σύνολο αντίστοιχων πλήκτρων στην επιφάνεια της. Τα παιδιά
έχουν μπορούν να προγραμματίσουν μία διαδρομή, να την παρατηρήσουν, να την
τροποποιήσουν και να την αποτυπώσουν δημιουργικά. Η Bee Bot μπορεί να κινείται με
ευκολία σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια και να θυμάται έως 40 οδηγίες-βήματα.
Ειδικότερα, κινείται με σχετική ακρίβεια 15 εκατοστών μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά και
περιστρέφεται δεξιά και αριστερά κατά 90°. Ταυτόχρονα έχει πλήκτρο παύσης, πλήκτρο
καθαρισμού εντολών, χαρακτηριστικούς ήχους και διαθέτει και τη δυνατότητα να
αποτυπώνει το ίχνος της διαδρομής με τη βοήθεια μαρκαδόρου.
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν, εστιάζουν στην ενότητα «Διερευνώ, πειραματίζομαι,
ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις ΤΠΕ», αλλά και τη φιλοσοφία των αναλυτικών
προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2003 ∙ Πρόγραμμα Σπουδών
Νηπιαγωγείου, 2011 ∙ Αναθεωρημένη Έκδοση, 2014), τα οποία προωθούν την ενεργητική,
βιωματική και συνεργατική μάθηση, την αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και εμπειριών
των παιδιών, την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος τους για έρευνα και την εγκάρσια
ενσωμάτωση των ΤΠΕ για το διδακτικό σχεδιασμό.
Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν για να υλοποιηθούν είναι ενταγμένες στις μαθησιακές
περιοχές

του

νέου

αναλυτικού

προγράμματος

(Γλώσσα,

Μαθηματικά,

Μελέτη

Περιβάλλοντος, Ιστορία, Δημιουργία και Έκφραση και ΤΠΕ) και ακολουθούν τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση όπως έχει παρουσιαστεί παραπάνω.
Αφορούν σε ατομικές, σε ζευγάρια, σε ομαδικές δράσεις με ομάδες τεσσάρων παιδιών
(νηπίων-προνηπίων), αλλά και στην ολομέλεια της τάξης με στόχο να ενεργοποιηθεί το
ενδιαφέρον των παιδιών, να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους και να κατακτηθεί η γνώση μέσα
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από διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Στόχος είναι οι δραστηριότητες να διαθέτουν στοιχεία
παιδαγωγικής καινοτομίας για να κάνουν την παρέμβαση πιο ελκυστική και αποτελεσματική
και να έχει θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Μπορούμε όμως να ανακαλύψουμε την ιστορία του τόπου μας και παράλληλα να
καλλιεργήσουμε την υπολογιστική σκέψη στα παιδιά της νηπιακής ηλικίας; Για το σκοπό
αυτό διατυπώσαμε τα παρακάτω ερωτήματα:

6.2. Ερευνητικά ερωτήματα
Πώς μπορεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων και ρομποτικών παιχνιδιών να υποστηρίξει τη
γνωριμία των παιδιών προσχολικής ηλικίας με αντικείμενα ιστορικής σημασίας σε μουσεία ή
και αρχαιολογικούς χώρους.
Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη γνωριμία των παιδιών της προσχολικής ηλικίας με το
κόσμημα των διπλών μελισσών από το Χρυσόλακκο Μαλίων, μέσα από ένα πρόγραμμα
δραστηριοτήτων που υποστηρίζεται από το ρομποτικά παιχνίδι Bee Bot ώστε, αφενός να
καλλιεργηθεί η υπολογιστική τους σκέψη και αφετέρου να γνωρίσουν την ιστορία και τον
πολιτισμό τους.

6.3. 1η φάση: Προσδιορισμός του διδακτικού αντικειμένου
Τίτλος προγράμματος:
«Έλα να με γνωρίσεις, είμαι μια μέλισσα ρομποτική, μαζί μου θα ανακαλύψεις πώς
φτιάχνεται η ιστορία από την αρχή και μέσα στο Μουσείο θα κάνουμε γιορτή»
Η κατάκτηση των βασικών μαθηματικών εννοιών από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
είναι ιδιαίτερα σημαντική και ουσιώδης διαδικασία. Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση,
έχει ως στόχο να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τη διδασκαλία των
χωρικών εννοιών με τη χρήση εικόνων, συμβόλων και του ρομποτικού παιχνιδιού Bee bot,
με σταδιακή κλιμάκωση των χωρικών διευθύνσεων που προτείνονται. Το σώμα του παιδιού
είναι αυτό που αρχικά το βοηθά να προσανατολίζεται στο χώρο και χρησιμοποιείται
ως το πρώτο σύστημα αναφοράς για την τοποθέτηση και τη θέση των αντικειμένων
γύρω του. Αυτό το σύστημα αναφοράς προσδιορίζεται από τρία επίπεδα και εκφράζεται
με τις έννοιες σε ζευγάρια, μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά. Τα τρία αυτά
ζευγάρια έχουν την ίδια μαθηματική βαρύτητα, όχι όμως και την ίδια γνωστική βαρύτητα.
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Από την άλλη, η διδακτική παρέμβαση στοχεύει στο να αρχίσουν τα παιδιά να κατανοούν
ότι μπορούν να μάθουν για το παρελθόν με πολλούς τρόπους, να διατυπώνουν ερωτήματα
και να προσπαθούν να δίνουν απαντήσεις, να αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι και ειδικότερα
τα παιδιά ζούσαν διαφορετικά και έκαναν διαφορετικά πράγματα στο παρελθόν,
ανακαλύπτοντας τους θαυμαστούς θησαυρούς που έρχονται από το παρελθόν κι είναι καλά
φυλαγμένοι στο μουσείο.
Η μαθησιακή διαδικασία οργανώθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, με απώτερο στόχο την
κατάκτηση και ανάπτυξη των παραπάνω εννοιών, με το διευκολυντικό και καθοδηγητικό
ρόλο της νηπιαγωγού. Η διαφοροποίηση στο ρόλο της νηπιαγωγού είναι αναγκαία σε
περίπτωση δυσκολίας ή προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα από τις ομάδες εργασίας.

6.4. 2η φάση: Ανίχνευση πρότερων γνώσεων και αναπαραστάσεων
των μαθητών
Η διδακτική παρέμβαση που σχεδιάζεται διατρέχει το Δ.Ε.Π.Π.Σ του 2003, για το
νηπιαγωγείο και αφορά στις μαθησιακές περιοχές Παιδί και Μαθηματικά (Χωρικές σχέσεις),
Παιδί και Γλώσσα (προφορική επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους, λεκτική διατύπωση
της δράσης τους), Παιδί και Περιβάλλον (ανθρωπογενές-ιστορία και πολιτισμός), Παιδί
Δημιουργία

και

Έκφραση

(εικαστικά),

Παιδί

και

Πληροφορική

(εισαγωγή

της

υπολογιστικής σκέψης). Η οργάνωση των δραστηριοτήτων που προτείνονται είναι
διαθεματική και με τη μορφή παιχνιδιού, υλοποιούνται οι στόχοι της παρέμβασης. Για να
προχωρήσουμε όμως στις προτάσεις μας για την υλοποίηση της παρέμβασης, πρέπει να
ξεκινήσουμε ανιχνεύοντας τις πρότερες γνώσεις των παιδιών για να σχεδιάσουμε τις
κατάλληλες δραστηριότητες. Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά τι θέλουμε να γνωρίζουν τα
παιδιά για τα γνωστικά αντικείμενα και ποιες δραστηριότητες προτείνονται, προκειμένου η
νηπιαγωγός να τσεκάρει τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών.
Προαπαιτούμενες γνώσεις παιδιών

Α: Ως προς το γνωστικό αντικείμενο επιθυμούμε τα νήπια να γνωρίζουν:
1. Χωρικές έννοιες: Με σημείο αναφοράς το σώμα τους, τα νήπια να μπορούν να
αναγνωρίζουν τις θέσεις των αντικειμένων στο χώρο και να τις διατυπώνουν
(μπροστά-πίσω, αριστερά-δεξιά).
2. Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν λεκτικά τί είναι το Μουσείο και τα εκθέματά του.
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Δραστηριότητες για την ανίχνευση γνώσεων ως προς τις χωρικές έννοιες
Σημείωση: 1.Τα παιδιά μπορούν να φορούν κορδελάκια διαφορετικού χρώματος στο χέρι για
το δεξί και το αριστερό, για τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν το σώμα τους. 2. Χρήση
τετραγώνων 15Χ15 εκ. από σκληρό μακετόχαρτο.
1. «Κλείσε τα μάτια» (παιδί με νηπιαγωγό): Τοποθέτηση τετραγώνων στο πάτωμα σε μια
διαδρομή κάνοντας μια “προσομοίωση” της διαδρομής, που μπορεί να κάνει ένα Beebot, ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που κινείται. Πορεία «εμπρός-πίσωαριστερά-δεξιά» και όχι διαγώνια. Το κάθε παιδί λοιπόν έχει κλειστά μάτια και η νηπιαγωγός
το καθοδηγεί με αγγίγματα : στο κεφάλι σημαίνει «βήμα μπροστά», στον αριστερό ώμο
σημαίνει «βήμα αριστερά», στον δεξί ώμο σημαίνει «βήμα δεξιά», στην πλάτη σημαίνει
«βήμα πίσω». Στην αρχή δίνονται οι εντολές προφορικά και με αγγίγματα ταυτόχρονα, στη
συνέχεια μόνο με αγγίγματα.
2. «Κλείσε τα μάτια» (τα παιδιά σε ζευγάρια): Ακριβώς η ίδια δραστηριότητα με πριν,
μόνο που τώρα τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια, όπου το ένα παιδί δίνει τις εντολές με τα
αντίστοιχα αγγίγματα και το άλλο παιδί κάνει τα βήματα με κλειστά μάτια.
3.Φτάσε στο αντικείμενο: Τοποθέτηση

τετραγώνων

σε

μεγάλο

τετράγωνο

στο

πάτωμα κάνοντας μια προσομοίωση του πλέγματος πάνω στο οποίο γίνονται οι περισσότερες
δραστηριότητες με το Βee-Βot. Σε κάποιο από τα τετράγωνα τοποθετείται ένα αντικείμενο.
Κάθε παιδί ξεκινώντας από το σημείο έναρξης πρέπει να σκεφτεί μέσω ποιας διαδρομής θα
φτάσει στο αντικείμενο και να την ακολουθήσει, λέγοντας και κάνοντας ταυτόχρονα τα
αντίστοιχα βήματα. Τα παιδιά εδώ πρέπει να καταλάβουν ότι η εντολή “στρίβω” (είτε δεξιά
είτε αριστερά) δεν συνεπάγεται ότι κάνω ταυτόχρονα και ένα βήμα. Μια εντολή το «στρίβω»
άλλη εντολή το «κάνω ένα βήμα».
4. Σε οδηγώ στο αντικείμενο: Η ίδια δραστηριότητα με πριν μόνο που τώρα τα παιδιά
χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα παιδί σκέφτεται τη διαδρομή και δίνει τις εντολές στο άλλο
παιδί για να τις εκτελέσει βαδίζοντας πάνω στα μικρά τετράγωνα βήμα - βήμα μέχρι να
φτάσει στο αντικείμενο.
5.Κάρτες με βελάκια (εισαγωγή στα σύμβολα κίνησης του Βee-Βot): Και σε αυτή τη
δραστηριότητα τα μικρά τετράγωνα σχηματίζουν ένα μεγάλο τετράγωνο. Κάθε παιδί πρέπει
να κάνει μια διαδρομή για να φτάσει στο αντικείμενο, βαδίζοντας πάνω στα τετράγωνα. Στη
συνέχεια βάζει κάρτες με τα αντίστοιχα βελάκια πάνω στη διαδρομή που έκανε.
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6. Γίνομαι ρομπότ: Η ίδια διαδικασία όπως και στη δραστηριότητα «Σε οδηγώ στο
αντικείμενο». Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια. Το ένα παιδί όμως τώρα προγραμματίζει τη
διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο φίλος του για να φτάσει στο αντικείμενο, βάζοντας
στη σειρά μπροστά του τις κάρτες με τα βελάκια. Στη συνέχεια “διαβάζει” τη διαδρομή που
έφτιαξε δίνοντας τις αντίστοιχες εντολές για να προχωρήσει ο φίλος του. Με τη
δραστηριότητα αυτή τα παιδιά εκπαιδεύονται στο να κάνουν νοερούς μετασχηματισμούς,
μπαίνοντας σταδιακά στον κόσμο του προγραμματισμού.
Δραστηριότητες για την ανίχνευση γνώσεων ως προς το Μουσείο και τα εκθέματά του
Μια μικρή ιστορία: Ένα πρωί φτάνει στο σχολείο ένα τεράστιο κουτί, αλλά πολύ
διαφορετικό από άλλα κουτιά. Να είναι ένα σεντούκι; Να είναι μια κάψουλα; Να είναι μια
βαλίτσα; Κανείς δεν ξέρει τί είναι και τι κρύβει μέσα του. Το κουτί το συνοδεύει μια
πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και καλεί τα
παιδιά με το κείμενό της να επισκεφτούν το μουσείο, να ανακαλύψουν την ιστορία του τόπου
τους και να θαυμάσουν τα ξεχωριστά εκθέματα που φιλοξενούνται στους χώρους του. Η
νηπιαγωγός ξεκινά με την παρουσίαση της πρόσκλησης στα παιδιά και την ανάγνωσή της,
προκειμένου να διατυπώσει ερωτήσεις για την ανίχνευση των γνώσεών τους σχετικά με το
θέμα. Έτσι, οι ερωτήσεις που διατυπώνονται μπορεί να έχουν τη μορφή:
o Τι μπορεί να είναι αυτό (πρόσκληση);
o Τι είναι Μουσείο;
o Για ποιο λόγο να πάμε σε ένα Μουσείο;
o Τι έχει μέσα ένα Μουσείο;
o Πως βρέθηκαν αυτά που έχει μέσα το Μουσείο;
o Ποιος τα βρήκε/έφτιαξε/έφερε στο Μουσείο;
Αφού πάρει τις απαντήσεις των παιδιών, δημιουργεί ένα συννεφόλεξο με τις κυρίαρχες
αντιλήψεις/απαντήσεις. Επίσης, ρωτάει αν κάποιο από τα παιδιά έχει επισκεφτεί ποτέ του
κάποιο Μουσείο και το κάθε παιδί εκφράζει τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του. Επίσης
τους ζητάει να φέρουν, αν έχουν, κάποιες φωτογραφίες από τη δική τους επίσκεψη ή κάποιο
αναμνηστικό.

Β: Ως προς το Bee-Bot: Να γνωρίζουν τί είναι ρομπότ. Να διαθέτουν βασικές γνώσεις
χρήσης του.
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 Η νηπιαγωγός με τα παιδιά αφού διάβασαν την πρόσκληση, αποφασίζουν να
ανοίξουν το τεράστιο κουτί στην ολομέλεια της τάξης, για να ανακαλύψουν τί έχει
μέσα του. Ανοίγοντας το κουτί ανακαλύπτουν:
 4 μέλισσες Bee Bot
 1 χάρτης και 3 κατόψεις από χαρτί του μέτρου χωρισμένοι σε 16 τετράγωνα
15Χ15και αριθμημένοι από το 1 – 4 με μια αφετηρία κι ένα τέλος που σηματοδοτεί
μια διαδρομή
 4 φάκελοι με φωτογραφίες
 1 χάρτης από λεπτό πλαστικό χωρισμένος σε 49 τετράγωνα 15Χ15 με 4 αφετηρίες κι
έναν στόχο στη μέση
 1 USB
Δραστηριότητες με τη μέλισσα Βee-Βot
1.Γνωριμία με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι: Η νηπιαγωγός ωθεί τα παιδιά να
ανακαλύψουν τη μέλισσα και τα κουμπιά που έχει πάνω της, μέσα από υποθέσεις και
πειραματισμούς. Όπως αναφέρει η Janka (2008), τα παιδιά κυρίως δυσκολεύονται με τις
εντολές clear (καθάρισε) και pause (παύση). Ο προγραμματισμός κάθε κίνησης ξεκινά με το
πάτημα του μπλε κουμπιού «clear», ακολουθούν τα κουμπιά για τις κινήσεις (ξεκινάμε με μια
κίνηση και σταδιακά τις αυξάνουμε) και στο τέλος πατάμε το πράσινο κουμπί «go», ώστε να
καταφέρει η ρομποτική μελισσούλα να εκτελέσει την προγραμματισμένη κίνηση.
2.Οι μέλισσες Bee Bot στην παρέα μας: Τα παιδιά σε κύκλο στέλνουν με τις εντολές τους
το ρομπότ προς το παιδί που επέλεξαν. Αρχικά δίνουν μια εντολή τη φορά (πχ. Μπροστά και
go, στροφή δεξιά και go, κλπ) και στη συνέχεια, παροτρύνονται να το προγραμματίσουν με
περισσότερες κινήσεις, όσες υπολογίζουν ότι πρέπει να χρειάζονται για φτάσει το ρομπότ
μπροστά στο παιδί που έχουν επιλέξει.
3.Δες τί μπορούν να κάνουν: Αξιοποιώντας τα τετράγωνα από σκληρό μακετόχαρτο
ενωμένα σε μεγάλο τετράγωνο, υλοποιείται η ακόλουθη δραστηριότητα: Κάθε παιδί
τοποθετεί τη μολυβοθήκη του σε κάποιο τετράγωνο και τη μέλισσα ρομπότ σε όποιο σημείο
επιθυμεί, ως αφετηρία. Στη συνέχεια με μαρκαδόρους ορίζει τη διαδρομή που θέλει να
ακολουθήσει το ρομπότ για να φτάσει στη μολυβοθήκη. Αφαιρεί τους μαρκαδόρους και δίνει
τις αντίστοιχες εντολές στο ρομπότ, είτε μία εντολή κάθε φορά, είτε περισσότερες, όπως
μπορεί το καθένα. Σε περίπτωση που οι μέλισσες δεν κινήθηκαν ή ακολούθησαν άλλη
διαδρομή, η νηπιαγωγός διευκολύνει και υποβοηθά τα νήπια ώστε να πειραματιστούν ξανά
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και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Κάθε ομάδα ανακοινώνει τα συμπεράσματα της στην
ολομέλεια.
Πιθανές γνωστικές δυσκολίες:
1. Δυσκολία στην κατανόηση και σύνδεση των χωρικών εννοιών σε σχέση με το σώμα
τους και το χώρο, κυρίως των εννοιών δεξιά – αριστερά
2. Δε γνωρίζουν το Μουσείο ως χώρο και την έννοια «έκθεμα»
3. Δε γνωρίζουν τη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού

6.5. 3η φάση: Καθορισμός στόχων του σεναρίου
Ικανότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν:
Παιδί και γλώσσα
Προφορικός λόγος:
Να διηγούνται, να αφηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν και να είναι
ικανά να επιχειρηματολογούν
Γραπτός λόγος:
Να αναγνωρίζουν ότι ο γραπτός λόγος ακόμα και με τη μορφή συμβόλων (κώδικας) είναι
φορέας μηνυμάτων
Να μπορούν να συντάξουν τα δικά τους κείμενα με σύμβολα γραφής και κώδικα
Να δίνουν οδηγίες σε προγραμματιζόμενα παιχνίδια
Παιδί και μαθηματικά
Να πειραματίζονται με έννοιες όπως μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, να εκτελούν διαδρομές
με τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια
Να επεξεργάζονται απλούς χάρτες για τον εντοπισμό και το σχεδιασμό θέσεων και
διαδρομών σε τετραγωνισμένα περιβάλλοντα
Παιδί και περιβάλλον
Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και τη συνεργατική τους ικανότητα μέσα από
ομαδικές εργασίες και ανακαλύψεις
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Να αποκωδικοποιούν απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες και να διανύουν διαδρομές
από ένα σταθερό σημείο προς ένα άλλο, τις οποίες μπορούν να περιγράφουν λεκτικά και
απεικονιστικά στο χαρτί
Να ενδιαφερθούν για την ιστορία μέσα από γεγονότα και εκθέματα
Να διερευνούν το χώρο (μουσείο) και να προσανατολίζονται μέσα σε αυτόν
Παιδί και πληροφορική
Να εκτελούν απλές οδηγίες και να εκφράζονται δημιουργικά (διερεύνηση και πειραματισμός)
με τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια για την ανακάλυψη της γνώσης
Να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας την κριτική τους
ικανότητα

6.6. 4η φάση: Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης και των παραπάνω στόχων
προτείνονται να χρησιμοποιηθούν:
 το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee Bot
 Oι παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου
(ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, 2003)
 Tο Πρόγραμμα Σπουδών του 2014 για το Νηπιαγωγείο
 Η ανακαλυπτική θεωρία του Bruner (1964)
 Η θεωρία κονστραξιονισμού του Papert (1996)
 Οι οδηγίες εισαγωγής της κωδικοποίησης στην τάξη της Bers (2020)
 Το διαδίκτυο ως μέσο συλλογής πληροφοριών σχετικές με το Μουσείο και το
κόσμημα
 Αρχειακό, φωτογραφικό υλικό για το κόσμημα των διπλών μελισσών

Η παρέμβαση στηρίζεται στις αρχές της εποικοδομιστικής (constructivist) αντίληψης για τη
μάθηση (Piaget, 1972) και της «κατασκευαστικής» αντίληψης (constructionism) του Papert
(1996). Ο κεντρικός άξονας της παρέμβασης διέπεται από την αντίληψη ότι τα παιδιά
κατακτούν τη νέα γνώση, μόνο όταν ασχολούνται με πράγματα που έχουν νόημα για τα ίδια
(Papert, 1993). Επίσης, στηρίζεται στην ανακαλυπτική θεωρία του Bruner, τη θεωρία του
Papert και της Bers (2020), όπου επιδιώκεται η παρότρυνση των παιδιών για εξερεύνηση και
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δημιουργία έργων σύμφωνα με τις ηλικιακές τους δυνατότητες και η απόκτηση δεξιοτήτων
ακολουθίας (Kazakoff & Bers, 2012). Οι βασικές αρχές αυτών των θεωριών αναφέρθηκαν
στο πρώτο μέρος της εργασίας. Έτσι λοιπόν, στόχος μας είναι, τα νήπια να οικοδομήσουν
νέες γνώσεις μέσα από τη διερεύνηση και τον πειραματισμό με το ρομποτικό παιχνίδι Bee
Bot αλληλεπιδρώντας με τις βασικές του εντολές. Είναι σχεδιασμένη για να πραγματοποιηθεί
σε δύο τμήματα Νηπιαγωγείου με 16 νήπια και προνήπια στο κάθε τμήμα.
Σε ό,τι αφορά στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του 2014, στην υποενότητα
«Προσανατολισμός στο χώρο», η οικοδόμηση της γνώσης και η κατάκτηση των μαθηματικών
εννοιών που προτείνονται, απαιτεί το χώρο του νηπιαγωγείου να έχει ποικίλα ερεθίσματα,
ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με δράσεις που προάγουν το
παιχνίδι, εγείρουν τη φαντασία τους και τα προωθούν σε ατομικές και ομαδικές αναζητήσεις
για την επίλυση προβλημάτων. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, υπενθυμίζουμε ότι βασικός
μαθησιακός στόχος είναι η κατάκτηση εννοιών θέσεων και διευθύνσεων με τη χρήση απλών
χωρικών εννοιών με εκφράσεις «Μπροστά- Πίσω», «Δεξιά- Αριστερά».

6.7. 5η φάση: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Στη συνέχεια, με τις ιδέες των παιδιών και την καθοδήγηση της νηπιαγωγού, το USB μπαίνει
στον υπολογιστή για να δούμε τί έχει μέσα. Ξαφνικά μια μέλισσα ρομπότ αρχίζει να μιλάει
στα παιδιά. Δίνει τις πρώτες πληροφορίες:
«Καλημέρα παιδιά! Κάποτε πριν από πολλά χρόνια, ζούσα σε ένα παλάτι στα Μάλια!
Ήταν υπέροχα εκεί! Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ να κάνω ήταν βόλτες στον υπέροχο
κήπο του παλατιού, να γεύομαι και να ρουφώ το νέκταρ από τα λουλούδια! Θα σας πω
όμως κι ένα μυστικό! Πολλές φορές μαζί με τις φίλες μου, τρύπωνα μέσα στο παλάτι και
πήγαινα στο δωμάτιο που είχε ένα θαυμαστό κόσμημα και το χαζεύαμε με τις ώρες! Ήταν
καταπληκτικό γιατί πάνω του βλέπαμε τον εαυτό μας! Μια μέρα, σε εκείνο το δωμάτιο
είδαμε ένα μεγάλο κουτί ανοιχτό που μας έκανε εντύπωση. Πλησιάσαμε κοντά, αλλά
ήμασταν τόσο περίεργες να δούμε τί έχει μέσα που τελικά μπήκαμε κι εμείς μέσα στο
κουτί…. και ξαφνικά το κουτί έκλεισε και βρεθήκαμε εδώ! Εδώ που όλα είναι τόσο
διαφορετικά….»
1.Απλές διαδρομές
Τί να είναι όμως αυτοί οι χάρτες που συνοδεύουν τις μέλισσες; Τί να θέλουν να μας πουν; Θα
μας οδηγήσουν κάπου; Για ποιο σκοπό; Το ενδιαφέρον των παιδιών μας οδηγεί στο χωρισμό
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τους σε τέσσερις ομάδες με σκοπό κάθε ομάδα να προσπαθήσει να καταλάβει τί συμβαίνει
και που θα οδηγηθούμε. Κάθε ομάδα χαρακτηρίζεται με έναν αριθμό από το 1-4 και παίρνει
τον αντίστοιχο χάρτη:
1ος χάρτης: Χάρτης της Κρήτης με εστίαση στη διαδρομή Ηράκλειο – Μάλια.
2η κάτοψη: Κάτοψη ανακτόρου Μαλίων
3η κάτοψη: Κάτοψη δωματίου ανακτόρου
4η κάτοψη: Ταφικό συγκρότημα Μαλίων
Τα παιδιά αφού έχουν ήδη πειραματιστεί στο προηγούμενο στάδιο με τη λειτουργία του
ρομπότ, καλούνται να τα προγραμματίσουν για να εκτελέσουν συγκεκριμένες απλές
διαδρομές πάνω στο χάρτη και τις κατόψεις. Σε κάθε τραπεζάκι απλώνεται ένας
χάρτης/κάτοψη και τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των τεσσάρων, προκειμένου κάθε ομάδα
να οδηγήσει τη μέλισσα της σωστά πάνω στο χάρτη/κάτοψη, για να μάθουν κάθε μέλισσα τί
έχει να τους πει. Ο κάθε χάρτης/κάτοψη είναι ένα μεγάλο τετράγωνο χωρισμένο 16
μικρότερα τετράγωνα 15Χ15 (όσο είναι το βήμα της ρομποτικής μέλισσας), με αφετηρία και
τέλος. Κάθε χάρτης/κάτοψη αναπαριστά ότι περιγράφεται παραπάνω και οι ομάδες
καλούνται να προγραμματίσουν τη μέλισσα τους να ξεκινήσει από την αφετηρία με στόχο να
φτάσει στο τέρμα όπου υπάρχει ένας φάκελος κλειστός πάνω στο συγκεκριμένο τετράγωνο.
Ενδεικτικό παράδειγμα για τον πρώτο χάρτη:
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2.Σύνθετες διαδρομές
Η διαδρομή ενδέχεται να περιλαμβάνει και τετράγωνα με εμπόδια, όπου η μέλισσα αδυνατεί
να περάσει από αυτά. Έτσι, οι ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν αρχικά κι έπειτα να
υλοποιήσουν τη διαδρομή της κάθε μέλισσας αποφεύγοντας τα εμπόδια. Χρήση και των
συμβόλων (βελάκια με κατευθύνσεις).
Τα παιδιά οδηγούν τη μέλισσα και αξιολογούνται οι γνώσεις τους. Προσπαθούν να
εξηγήσουν τα λάθη τους και προγραμματίζουν ξανά το ρομπότ.
Στο τέλος, οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τους χάρτες/κατόψεις και τους φακέλους
που βρήκαν.
Όλοι οι φάκελοι περιέχουν από μία εικόνα ο καθένας και είναι αριθμημένοι με αριθμούς από
το 1-4:
 Ο πρώτος φάκελος με τον αριθμό 1, έχει μια κάρτα που αναπαριστά το ανάκτορο των
Μαλίων και αφορά στο χάρτη της Κρήτης με εστίαση στη διαδρομή Ηράκλειο –
Μάλια.
 Ο δεύτερος φάκελος με τον αριθμό 2, έχει μια κάρτα που αναπαριστά το κτίριο του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και αφορά στην κάτοψη του ανακτόρου των
Μαλίων.
 Ο τρίτος φάκελος με τον αριθμό 3, έχει μια κάρτα που αναπαριστά μια γυναίκα από
τη μινωική Κρήτη (Παριζιάνα) και αφορά στην κάτοψη ενός δωματίου του
ανακτόρου.
 Ο τέταρτος φάκελος με τον αριθμό 4, έχει μια κάρτα που αναπαριστά μια ανασκαφή
και αφορά στην κάτοψη με το ταφικό συγκρότημα των Μαλίων.
Τί είναι όλα αυτά που βρήκαμε; Τί θέλουν να μας πουν; Φτιάχνουν άραγε μια ιστορία; Τί,
πώς, πού, πότε πρέπει να απαντηθούν για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι…
Όλοι οι φάκελοι εξωτερικά, εκτός από τον αριθμό έχουν και την εικόνα ενός USB.
Όλες οι εικόνες μέσα στους φακέλους από την πίσω όψη τους έχουν βέλη που δείχνουν τις
κατευθύνσεις μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά και δημιουργούν έναν κώδικα.
Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι πρέπει να πάρουμε ξανά πληροφορίες από το στικάκι.
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3. Εισαγωγή στον κώδικα
Επιστρέφουμε στο USB, όπου η μέλισσα Bee Bot συνεχίζει να δίνει τις πληροφορίες της στα
παιδιά!
«Φτάσατε ως εδώ! Μπράβο παιδιά! Υπάρχει όμως ακόμα ένας χάρτης μέσα στο κουτί!
Μπράβο που τον βρήκατε! Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα, είναι να τον ανοίξετε με
προσοχή γιατί είναι πολύ μεγάλος και να κάνετε το χορό των μελισσών! Θα σας βοηθήσουν
τα βέλη που βρήκατε στις κάρτες! Προσοχή όμως με τη σειρά τους! Αν τα καταφέρετε θα
φτάσετε στο πολυαγαπημένο μου, στο λατρευτό μου… ωχ ωχ με συγχωρείτε πρέπει να σας
αφήσω τώρα! Οι φίλες μου φεύγουν! Πρέπει να τις ακολουθήσω….»
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Τα παιδιά πρέπει να τοποθετήσουν την κάρτα τους από την πίσω πλευρά, να αντιγράψουν
τον κώδικα σε απλό χαρτί, να τον σχεδιάσουν με μαρκαδόρους στα τετράγωνα, να βάλουν τα
σωστά βέλη αντικαθιστώντας τους μαρκαδόρους κι έπειτα να υλοποιήσουν τη διαδρομή στο
χάρτη με τα 49 τετράγωνα. Η κάθε μέλισσα ξεκινά από τη δική της αριθμημένη αφετηρία και
πρέπει να φτάσει στο κέντρο όπου υπάρχει ένας πάπυρος τοποθετημένος εκεί. Τα παιδιά
πρέπει να προγραμματίσουν τις μέλισσες σωστά, γράφοντας και οι τέσσερις ομάδες το δικό
τους κώδικα για να κάνουν οι μέλισσες το χορό τους, με στόχο στο τέλος όλες να μπουν στο
κεντρικό τετράγωνο με τον αριθμό 8!
Όταν οι τέσσερις ομάδες υλοποιήσουν το χορό των
μελισσών και φτάσουν στο κέντρο θα πάρουν τον
πάπυρο, όπου αν τον ανοίξουν θα αποκαλυφθεί το
κόσμημα των διπλών μελισσών από το Χρυσόλακκο
Μαλίων.
Αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας: Συλλέγονται δεδομένα για την καταγραφή της εξέλιξης της
χωρικής τους σκέψης και της κατανόησης του προγραμματισμού στο Bee Bot, μέσα από τη
δημιουργία ολοκληρωμένου κώδικα για τη μετακίνηση της μέλισσας, αλλά και της ευχέρειάς
τους στην αναγνώριση πλήκτρων κίνησης και εντολών. Ο κώδικας μπορεί να εμπλουτιστεί
και με επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή κινήσεις μπροστά και πίσω, για να αποδοθεί πιο
έντονα ο χορός των μελισσών.
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Μα τι είναι αυτό που μόλις ανακαλύψαμε; Οι ομάδες πρέπει να ανακαλύψουν τι συνδέει τους
χάρτες, τις φωτογραφίες και τον πάπυρο με το διπλό κόσμημα των μελισσών. Η εμπλοκή της
οικογένειας είναι απαραίτητη μιας και κάθε παιδί από κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει
πληροφορίες για να συνδέσει την φωτογραφία του με το κόσμημα. Κάθε παιδί της πρώτης
ομάδας ανατρέχει στο να βρει πληροφορίες για να συνδέσει το ανάκτορο των Μαλίων με το
κόσμημα. Κάθε παιδί της δεύτερης ομάδας ανατρέχει στο να βρει πληροφορίες για να
συνδέσει μια γυναίκα από τη μινωική Κρήτη (Παριζιάνα) με το κόσμημα. Κάθε παιδί της
τρίτης ομάδας ανατρέχει στο να βρει πληροφορίες για να συνδέσει το κτίριο του
Αρχαιολογικού Μουσείου με το κόσμημα. Κάθε παιδί της τέταρτης ομάδας ανατρέχει στο να
βρει πληροφορίες για να συνδέσει την ανασκαφή με το κόσμημα.
Οι πληροφορίες που θα φέρουν τα παιδιά μπορεί να είναι έντυπες, εικόνες, φωτογραφίες,
αντικείμενα, video, ιστοσελίδες κλπ. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων γίνεται με
mail, όπου τους δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διδακτική
παρέμβαση και ενημερώνονται για τον τρόπο που θα δουλέψουν με τα παιδιά τους, ώστε η
μάθηση να είναι ανακαλυπτική και η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων να ολοκληρωθεί
μέσα από τη συνεργασία των ομάδων. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις που συστήνει η
νηπιαγωγός προς τους γονείς για να βρουν τις απαντήσεις με τα παιδιά τους κατά τη συλλογή
των πληροφοριών, σύμφωνα με το μοντέλο των Durbin, Morris, και Wilkinson (1990). Οι
ερωτήσεις απευθύνονται προς το κόσμημα που είναι στην κατοχή όλων των ομάδων και
θέλουμε να κάνει τη σύνδεσή τους:
Α΄ ομάδα – Ανάκτορο Μαλίων
Πού σε βρήκαν;
Πού είναι αυτό το μέρος;
Υπάρχει ακόμα αυτό το μέρος;
Έχεις αλλάξει από παλιά;
Με τι μοιάζεις;
Πώς σε λένε ;
Πόσο χρονών είσαι;
Είσαι αναγνωριστικό μιας άλλης εποχής;
Τι γινότανε τότε;
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Πώς ζούσαν οι άνθρωποι;
Β΄ ομάδα – Αρχαιολογικό Μουσείο
Είσαι ευαίσθητο;
Πόσο ζυγίζεις;
θέλεις συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού για να μη χαλάσεις;
Μπορώ να σε αγγίξω;
Ήσουν πάντα σε περίοπτη θέση;
Πώς βρέθηκες στο Μουσείο;
Σε έκαναν δώρο στο Μουσείο;
Τι πέρασες ώσπου να εκτεθείς;
Σε συντήρησαν;
Τοποθετήθηκες για χρόνια σε μια αποθήκη;
Ποιος ασχολήθηκε μαζί σου;
Ποιος σε έβαλε σε αυτό το σημείο;
Είσαι μόνο σου ή ανήκεις σε μια συλλογή;
Ποια η σχέση σου με τα άλλα εκθέματα του Μουσείου;
Γ΄ ομάδα – Παριζιάνα
Ποιος σε έφτιαξε;
Πώς σε έφτιαξε;
Με τί εργαλεία;
Από τι υλικά είσαι φτιαγμένο;
Ποια τεχνική χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή σου;
Γιατί σε έφτιαξε;
Πότε φτιάχτηκες;
Ποιος σε απέκτησε;
Σε παρήγγειλε;
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Πόσα χρήματα κόστισες;
Σε έκανε δώρο;
Πού σε βρήκε;
Γιατί σε ήθελε;
Τι συμβόλιζες;
Τι μου μαθαίνεις για τη ζωή των ανθρώπων τότε, εκεί;
Δ΄ ομάδα – Ανασκαφή
Ποιος σε βρήκε;
Ποιος σε έβγαλε στο φως;
Τι δουλειά έκανε αυτός που σε βρήκε;
Έπρεπε να γνωρίζει κάποια πράγματα για να σε εκτιμήσει;
Πώς βρέθηκες;
Ήσουν κρυμμένο;
Βρέθηκες σε ανασκαφή;
Είσαι ολόκληρο;
Έχεις σπάσει;
Σου λείπει κάτι;
Έχεις φθορές;
Η ολομέλεια στο νηπιαγωγείο εξυπηρετεί πολύ συχνά διαφορετικούς στόχους όπως η
εισαγωγή ενός νέου θέματος ή η παρουσίαση και επεξεργασία κειμένων ή πληροφοριών. Το
ρόλο του δασκάλου δεν τον έχει απαραίτητα η νηπιαγωγός αλλά ένα ή περισσότερα παιδιά.
Εξυπηρετεί τον αλληλεπιδραστικό και διαλογικό τρόπο εμπλοκής των παιδιών σε ομαδικές
δραστηριότητες. Μπορεί να έχει τη μορφή καταιγισμού ιδεών ή της «ιδεοθύελλας»
(brainstorming). Η ανταλλαγή πληροφοριών από τα παιδιά δίνει τη δυνατότητα στη
νηπιαγωγό να εντοπίσει τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης της τάξης. Τα παιδιά έχουν τη
ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες που ακολούθησαν για τη
συγκέντρωση των πληροφοριών τους. Η συζήτηση στην ολομέλεια αποτελεί βασικό στοιχείο
όταν υπάρχουν δραστηριότητες ανά ομάδες και η διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων
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από την εκπαιδευτικό και τα παιδιά κρίνονται απαραίτητες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η
νηπιαγωγός εντοπίζει τις αδυναμίες κάποιων μαθητών να ανακαλέσουν πληροφορίες και
διευκολύνει με τη συζήτηση την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, της ασφάλειας και του
σεβασμού των απόψεων που ακούγονται, μιας και όλες οι πληροφορίες, ακόμα και οι
λανθασμένες μπορούν να αξιοποιηθούν. Η ενθάρρυνση του διαλόγου και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων σκέψης μας ενδιαφέρει ως μαθησιακό αποτέλεσμα κι όχι η ορθότητα των
απαντήσεων.
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται λοιπόν, στην ολομέλεια της τάξης και η απόφαση όλων
είναι η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο για να γνωρίσουμε το κόσμημα από κοντά, να
μάθουμε περισσότερα, να πάρουμε απαντήσεις σε όσα ερωτήματα τέθηκαν και δεν
απαντήθηκαν, αλλά και να συνδέσουμε ξανά τις ρομποτικές μέλισσες με τις μέλισσες του
παρελθόντος, που κάποτε ήταν μαζί και τώρα χάθηκαν. Η νηπιαγωγός καταγράφει όλα όσα
απαντήθηκαν, όλα όσα δεν απαντήθηκαν και θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις και οργανώνει
την επίσκεψη στο μουσείο.

6.8. 6η φάση: Αξιολόγηση - Επίσκεψη στο Μουσείο
Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο
(2003), η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο όλων των οργανωμένων και συστηματικών
διαδικασιών που χαρακτηρίζονται από σχεδιασμό προγραμματισμό και εφαρμογή στην
πράξη. Με στόχο να βελτιώσουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση, χρησιμοποιούμε την
αξιολόγηση για να τροφοδοτούμε την εκπαιδευτική διαδικασία. Η μάθηση στο νηπιαγωγείο
δεν είναι τυποποιημένη αλλά προσφέρει την ευκαιρία για προβληματισμό και πειραματισμό
μέσα από ευφάνταστες δραστηριότητες που έχουν νόημα για το παιδί.
Η νηπιαγωγός προκειμένου να προβεί σε αναπτυξιακά κατάλληλους εκπαιδευτικούς
σχεδιασμούς, οφείλει να γνωρίζει το επίπεδο των παιδιών όσον αφορά στις γνώσεις τους. Το
αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας εκτιμάται σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.
Στο νηπιαγωγείο δεν έχουν θέση οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης. Η κατάκτηση της
γνώσης γίνεται μέσα σε δημιουργικό κλίμα, όπου αναδύονται οι δεξιότητες των παιδιών για
συνεργασία, υπευθυνότητα, ομαδική εργασία και κριτική σκέψη. Οι δραστηριότητες που
σχεδιάζονται:
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Δραστηριότητα 1: Ρώτα για το έκθεμα
Η επίσκεψη σε ένα μουσείο δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να βιώσει νέες, ισχυρές εμπειρίες.
Η λίστα των ερωτήσεων που μπορούν να διατυπώσουν, είναι προφανώς ατελείωτη. Η
πρόσληψη πληροφοριών και η συμμετοχική τους δράση συνδέεται με τις νοητικές τους
διεργασίες, τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, και, κυρίως, την
περιέργειά τους. Το αντικείμενο - έκθεμα ερμηνεύεται ως σύμβολο και δίνει ποικίλα και
διαφορετικά νοήματα σε ό,τι -μέχρι πριν λίγο- ήταν άγνωστο και αδιάφορο. Το παιχνίδι των
ερωτήσεων είναι ένας επιπλέον τρόπος να αντιληφθούν τον κόσμο αλλά και να καταλάβουν
τον εαυτό τους.
Ένα βασικό δικαίωμα του μικρού επισκέπτη σε ένα Μουσείο είναι να κάνει ερωτήσεις για τα
εκθέματα που τον ενδιαφέρουν να γνωρίσει καλύτερα (Παπαργυρούδη, 2014)
Η νηπιαγωγός ακολουθώντας τις
στρατηγικές της καθοδηγούμενης
διερευνητικής

μάθησης

(guided

inquiry learning), παρουσιάζει την
κάτοψη του ισογείου του Μουσείου,
όπου εκεί βρίσκεται το κόσμημα
των διπλών μελισσών. Έτσι, σε
πρώτη φάση εμπλέκει τα νήπια
ενεργοποιώντας την περιέργειά τους και προβληματίζοντάς τα για διερεύνηση. «Πού είναι
αυτό που ψάχνουμε; Πώς θα φτάσουμε στο κόσμημα; Πώς θα το βρούμε;». Τα νήπια
διατυπώνουν τις δικές τους ερωτήσεις και κάνουν υποθέσεις που αφορούν στην κάτοψη και
τον τρόπο που θα τη διαβάσουμε για να βρούμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Ακολουθεί η
διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων αναφορικά με το πως θα βρούμε το κόσμημα και η
ομάδα αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πειραματιστεί και θα εξερευνήσει με σκοπό την
ανακάλυψη του εκθέματος. Τα παιδιά αποφασίζουν τον τρόπο που θα κινηθούν στο μουσείο
(ατομικά, σε ζευγάρια, σε ομάδα) και ξεκινούν τη δράση τους, έως την ανακάλυψη του
κοσμήματος. Η νηπιαγωγός υποστηρίζει, καθοδηγεί και διευκολύνει τη διαδικασία αν είναι
απαραίτητο.
Δραστηριότητα 2: Το δικό μου έκθεμα
Ένα άλλο βασικό δικαίωμα του μικρού επισκέπτη σε ένα Μουσείο είναι να παραμείνει
μπροστά σε ένα έκθεμα, να το δει προσεκτικά, να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του,
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να το ζωγραφίσει και να το αποτυπώσει στη μνήμη του. Χρησιμοποιώντας το παρελθόν
μπορεί να δώσει ερμηνείες και για το παρόν και αντίστροφα! Το έκθεμα θα γίνει δικό του με
έναν τρόπο ξεχωριστό! Η σχέση που κάθε παιδί θα αποκτήσει με το έκθεμα είναι μοναδική.
Το Μουσείο λοιπόν είναι ο χώρος στον οποίο μια τέτοια σχέση μπορεί να ξεκινήσει και να
διατηρηθεί! Το παρελθόν έρχεται και ζωντανεύει στο παρόν! Τα παιδιά το ανακαλύπτουν, το
μοιράζονται και το Μουσείο είναι απλά ο χώρος που βοηθά να γίνουν τα πράγματα πιο
ξεκάθαρα. Άλλωστε αν δεν υπήρχε το Μουσείο, δεν θα γνώριζαν το έκθεμά τους και δεν θα
είχαν τις ίδιες αντιλήψεις! (Χατζηραφαηλίδου, 2014)
Μια ακόμα όμως αποστολή σας περιμένει! Οι ρομποτικές μέλισσες δε μιλούν τη γλώσσα
μας. Έχουν τη δική τους γλώσσα! Θέλουν να μιλήσουν κι αυτές στο κόσμημα που τόσο
λαχταρούσαν να ξανασυναντήσουν! Θέλουν να πουν το μήνυμά τους με κώδικα που αν τον
γράψεις οι μέλισσες θα χορέψουν ξανά!
Οι άνθρωποι του μουσείου φέρνουν έναν φάκελο κι όπως μας εξηγούν είχαν την εντολή να
μην τον ανοίξουν αν δεν έρθει η κατάλληλη ώρα! «Μόνο όταν στο μουσείο σας έρθουν τα
παιδιά με τις μέλισσες θα τον ανοίξετε, αλλιώς δεν μπορείτε να τον διαβάσετε!» έλεγε το
κείμενο που συνόδευε το φάκελο. Τα παιδιά ανοίγουν το φάκελο και εξηγούν ότι τα βελάκια
γράφουν έναν κώδικα που πρέπει να αντιγράψεις στην πλάτη της μέλισσας για να χορέψει!
Οι μέλισσες τώρα μπαίνουν στη σειρά, η μία δίπλα στην άλλη και οι ομάδες πρέπει να τις
προγραμματίσουν σύμφωνα με το νέο κώδικα!
Δραστηριότητα 3: Εικαστική δημιουργία με το Βee-Βot
Τοποθετούμε πάνω στις Βee-Βot ανεξίτηλους μαρκαδόρους έτσι που η μύτη τους να
ακουμπά σε ένα άσπρο χαρτόνι. Τα παιδιά γράφουν τον κώδικα που μόλις τους
αποκαλύφθηκε και δίνουν όλες οι ομάδες μαζί τις ίδιες εντολές στα ρομπότ. Εκείνα καθώς
κινούνται δημιουργούν διάφορες γραμμές και κύκλους πάνω στο χαρτί! Στη συνέχεια τα
παιδιά με νερομπογιές χρωματίζουν τα κενά που δημιουργούνται ανάμεσα στις γραμμές. Το
αποτέλεσμα; Μια χρωματική πανδαισία! Το δικό μας έργο που είναι μοναδικό και φτιάχτηκε
για το δικό μας έκθεμα! Είναι ο χορός των μελισσών που συνδέει το κόσμημα με το ρομπότ,
που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, που μας κάνει να γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας μας,
που μας ενώνει σε μια δυνατή αλυσίδα που δε σπάει αλλά συνεχίζεται…
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Δραστηριότητα 4: Γράφω τη δική μου ιστορία
Η συγγραφή μιας ιστορίας εμπνευσμένη από ένα έκθεμα του Μουσείου, μπορεί να
υλοποιηθεί με την επιστροφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο.
Ενδεικτικό πλάνο για τη δημιουργία της ιστορίας με ερωτήσεις προς τα παιδιά:
 Ποιο είναι το κυρίαρχο γεγονός; (για παράδειγμα η εξαφάνιση μιας γυναίκας από το
ανάκτορο των Μαλίων που ζούσε. Ποια ήταν; Ήταν βασίλισσα; Πώς τη λένε; Πού
πήγε; Την πήρε κάποιος;)
 Πώς σχετίζεται το κόσμημα των διπλών μελισσών; (Μαζί με τη γυναίκα χάθηκε και
το κόσμημα. Να το φορούσε; Να ήταν δικό της; Να ανήκε σε κάποιον άλλο;)
 Ποιοι είναι οι ήρωες που θα πάρουν μέρος στην ιστορία σας; Οι ήρωες μπορεί να
είναι απλοί άνθρωποι, Θεοί, μυθικά τέρατα κ.ά.
 Ποια είναι τα ονόματα των ηρώων της ιστορίας μας;
 Τι είναι αυτό που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον μας;
 Πώς τελειώνει η ιστορία;

6.9. 7η φάση: Παρατηρήσεις και οδηγίες
Τα παρακάτω δεδομένα αποδεικνύουν ότι η κατανόηση χωρικών εννοιών και
προγραμματισμού με τη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Βee-Βot, επιτυγχάνεται
μέσα από κατάλληλες σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις (Κόμης & Μισιρλή, 2011 ∙
Μισιρλή & Κόμης, 2012), με δραστηριότητες που εγείρουν τους προβληματισμούς των
παιδιών, προκαλούν τη φαντασία τους και τη συμμετοχή τους σε δοκιμασίες. Τα
παραθέτουμε ενδεικτικά, μιας και η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί βιβλιογραφική
ανασκόπηση και δεν πραγματοποιήθηκε σε σχολική τάξη. Βασίστηκε όμως και σχεδιάστηκε
βάσει των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που προήλθαν από τη διεθνή και την
ελληνική βιβλιογραφία.
Οι João-Monteiro, Cristóvão-Morgado, Cruz, και Morgado

(2003), στην Πορτογαλία,

έκαναν έρευνα με παιδιά ηλικίας 3, 4 και 5 ετών. Tα παιδιά χρησιμοποίησαν το Roamer
robot. Το ρομπότ Roamer δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Tom Stonier στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Είναι ένα αυτόνομο, προγραμματιζόμενο παιχνίδι, πλάτους 40 εκατοστών. Ο
προγραμματισμός εκτελείται στο ίδιο το ρομπότ, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική σύνδεση
υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τα διάφορα διαθέσιμα κουμπιά εντολών και ρυθμίσεων,
ακριβώς όπως και το Bee Bot.
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Τα παιδιά βλέπουν το ρομπότ Roamer ως παιχνίδι που μπορούν να αποφασίζουν και να
καθορίζουν τον προορισμό του. Το ρομπότ τους επιτρέπει να κάνουν λάθη χωρίς να αφήνουν
ίχνη. Η υπομονή του ρομπότ είναι απαράμιλλη σε σχέση με οποιονδήποτε ενήλικο, και αυτό
το μετατρέπει σε έναν φίλο που είναι πάντα εκεί, με τον οποίο η διαδικασία της μάθησης
μέσω της δοκιμής και του λάθους είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της γνώσης. Τα παιδιά
άκουσαν την ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας, καταγράφηκαν γεγονότα της ιστορίας και τα
παιδιά τα ζωγράφισαν στα τετράγωνα. Στη συνέχεια, το ρομπότ μεταμφιέζεται σε
Κοκκινοσκουφίτσα και θα πρέπει να ακολουθήσει το μονοπάτι από το σπίτι του στη γιαγιά
(domain math), περνώντας από τα γεγονότα της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της
επαναληπτικής εμπειρίας τα παιδιά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τις έννοιες αριστερά / δεξιά,
εμπρός / πίσω. Με αυτόν τον τρόπο, ανέπτυξαν μια στρατηγική για την επίτευξη του στόχου
τους. Παρακολουθώντας τη συμπεριφορά των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι
ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι είναι μια δυναμική δραστηριότητα που βάζει τα παιδιά σε
καταστάσεις με κίνηση και δράση, στις οποίες είναι ενεργά συμμετέχοντες. Το ρομπότ
Roamer είναι ένας νέος τρόπος παρουσίασης και πειραματισμού με ψυχαγωγικές
δραστηριότητες και για την εισαγωγή πολλών εννοιών, σταδιακά, όπως αριστερή / δεξιά
διάκριση, χωρικός προσανατολισμός, καταμέτρηση. Είναι επίσης μια αρχή για την εκμάθηση
προγραμματισμού υπολογιστών, καθώς οι κανόνες χρήσης πρέπει να τηρούνται και καθιστά
ευκολότερη την παρουσίαση αφηρημένων εννοιών με συγκεκριμένο τρόπο. Επιτρέπει την
κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων μέσω της εξερεύνησης και της επίλυσης
προβλημάτων με τη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων, στα οποία το παιδί μαθαίνει
μέσα από τη δοκιμή και το σφάλμα. Επίσης, οι εμπειρίες που απολαμβάνει το παιδί, μέσα
από κοινές δράσεις με την ομάδα, συνεισφέρουν στην ασφάλεια και την αυτοεκτίμησή του.
Η Janka (2008), θέλοντας να διαπιστώσει αν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee Bot είναι
κατάλληλο στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, σχεδίασε μία έρευνα στη Σλοβακία
όπου συμμετείχαν 26 παιδιά τα οποία ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό του ρομπότ.
Χρησιμοποίησε τη μέλισσα ως ξυπνητήρι, να ξυπνά τους κατοίκους μιας πόλης πάνω σε ένα
συγκεκριμένο δάπεδο με τις εικόνες από μια πόλη. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με το ρομπότ και
έδειξαν ότι κατανόησαν τις βασικές εντολές, όμως το ενδιαφέρον τους κράτησε για μικρό
χρονικό διάστημα.
Ομοίως οι Bragg, Pullen, και Skinner (2010), χρησιμοποίησαν το προγραμματιζόμενο
παιχνίδι Bee-bot για τη διδασκαλία εννοιών προσανατολισμού σε παιδιά νηπιαγωγείου μέσα
από ένα κυνήγι θησαυρού. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τα παιδιά ήταν να χρησιμοποιήσουν
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αποτελεσματικά τη γλώσσα κατεύθυνσής τους όταν απαιτείται να κινηθούν και να εξετάσουν
τη θέση τους μέσα στο χώρο της τάξης. Αριστερά και δεξιά, εμπρός και πίσω ήταν όροι που
τα παιδιά χρειάζονταν να ανακαλύψουν ξανά. Το Bee Bot χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει
την κατανόηση της κατεύθυνσης των παιδιών. Τα παιδιά έβαλαν βέλη στο πάτωμα για να
σχεδιάσουν μια διαδρομή. Περπάτησαν τη διαδρομή με τα βέλη, περιέγραψαν προφορικά τις
κινήσεις τους και προγραμματίζουν το Bee Bot για να ξαναδημιουργήσουν τα βήματά τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά ως προς την κατανόηση και εκμάθηση βασικών
μαθηματικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια.
Οι Stoeckelmayr, Tesar, και Hofmann (2011), ακολουθώντας τη βασική ιδέα της εξοικείωσης
των παιδιών με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας, εφάρμοσαν το πιλοτικό σχέδιο
«Wissensakademie», που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Kinderfreunde Wien και το
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Technikum
Wien στην Αυστρία.
Τα παιδιά θα μπορούσαν να συνδέσουν την καθημερινή γνώση με την τεχνολογία με σκοπό
να τους προσφερθούν οι πρώτες ευκαιρίες για να κάνουν και να ελέγξουν τις δικές τους
υποθέσεις. Η άμεση αντίδραση των ρομπότ στις πράξεις τους αναδεικνύει και τις συνέπειες
τους. Έτσι, η δημιουργικότητα και η συγκέντρωση που απαιτούνται σε πολλά προγράμματα
νηπιαγωγείων, μπορεί ταυτόχρονα να βελτιωθεί. Όταν τα παιδιά βρίσκονται ακόμη στο
στάδιο της κατανόησης του περιβάλλοντός τους αλλά αναπτύσσουν επίσης τις πρώτες τους
σκέψεις σχετικά με τις λογικές σχέσεις, πρέπει να τεθούν τα θεμέλια για τον
προγραμματισμό.
Στη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην
κατανόηση του προγραμματισμού της Bee-Bot ήταν η αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία
πραγματοποιείται τουλάχιστον από δύο εντολές. Ένα βήμα προς τα αριστερά αποτελείται
από μια στροφή αριστερά ακολουθούμενη από ένα βήμα προς τα εμπρός. Τα παιδιά
οδήγησαν χειροκίνητα τα βήματα της μέλισσας προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Κανένα
από τα παιδιά δεν μπορούσε να χειριστεί πιο περίπλοκες ακολουθίες κίνησης που
αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Μια ακόμη δυσκολία ήταν
η γλώσσα, ειδικά όταν περιείχε πιο περίπλοκες ακολουθίες κίνησης. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι είναι δυνατόν να μεταδώσουμε πιο περίπλοκες ακολουθίες, αλλά απαιτεί
πολύ χρόνο και υπομονή σε αυτό, ενώ το ενδιαφέρον των παιδιών καθώς και η
αυτοπεποίθησή τους ενισχύθηκαν κατά την ενασχόληση με το ρομπότ.
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Οι Kazakoff, Sullivan & Bers (2013), ερεύνησαν την ανάπτυξη ικανοτήτων στις χρονικές
ακολουθίες με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε 240 παιδιά προσχολικής ηλικίας
σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο στην περιοχή Harlem της Νέας Υόρκης.
Η αλληλουχία είναι μια σημαντική ικανότητα για την πρώιμη παιδική ηλικία που βρίσκεται
τόσο στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών όσο και στις μαθησιακές αξιολογήσεις, όπως
για παράδειγμα, η διήγηση μιας ιστορίας με λογική ακολουθία, η απαγγελία αριθμών με τη
σωστή σειρά ή η κατανόηση της ακολουθίας των δραστηριοτήτων μιας ημέρας. Όλες οι
δραστηριότητες αλληλουχίας εκπροσωπούνται στα πλαίσια προγράμματος σπουδών για
παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η αλληλουχία, μαζί με την ταξινόμηση, τη μέτρηση και την
αναγνώριση προτύπων είναι μαθηματικά δομικά στοιχεία (Sarama & Clements, 2003). Οι
ερευνητές επαλήθευσαν την υπόθεση ότι τα παιδιά που ασχολούνται με δραστηριότητες
προγραμματισμού αυξάνουν τις δεξιότητες αλληλουχίας. Στη μελέτη που περιγράφεται σε
αυτό το άρθρο, πρόβλεψαν ότι τα μικρά παιδιά που προγραμματίζουν ρομπότ με μια
αναπτυξιακά κατάλληλη διεπαφή προγραμματισμού υπολογιστών, θα αυξήσουν τις
βαθμολογίες στην αλληλουχία ιστοριών μετά τη δοκιμή σε σύγκριση με τις βαθμολογίες
προκαταρκτικής δοκιμής τους. Επιπλέον, η έρευνα που παρουσιάστηκε σε αυτήν τη μελέτη
δείχνει ότι μπορεί να είναι πιθανό να παρατηρηθεί αύξηση της ικανότητας προσδιορισμού
αλληλουχιών σε μόλις μία εβδομάδα.
Ομοίως, οι Eck κ.ά. (2013), χρησιμοποίησαν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Βee-Βot σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη δύο εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
Στο πρώτο παιχνίδι τα παιδιά έπρεπε να προγραμματίσουν το ρομπότ για να ακολουθήσει
ένα συγκεκριμένο μονοπάτι σε ένα ειδικό τετράγωνο χαλί. Το μονοπάτι αντιπροσώπευε τα
διαφορετικά στάδια παραγωγής σε ένα εργοστάσιο γυαλιού. Η ερευνητική ερώτηση για τα
παιδιά ήταν: «Μπορείτε να διδάξετε το Bee-Bot πώς να φτιάξει γυαλί;».
Ο στόχος του δεύτερου παιχνιδιού ήταν να προγραμματίσουν το ρομπότ έτσι ώστε να
κινείται από ένα σημείο εκκίνησης σε ένα τελικό σημείο, σταματώντας σε ορισμένες
ενδιάμεσες θέσεις σε ένα τετράγωνο πλέγμα με αποτυπωμένα μοτίβα παραμυθιού. Η
ερευνητική ερώτηση για αυτό το έργο ήταν: «Μπορείτε να πείτε το παραμύθι με τα τρία
γουρουνάκια για να δείξει με τα βήματά του το Bee-Bot πώς ενεργεί ο λύκος;» Αμέσως μετά
την ημέρα της ρομποτικής ελήφθησαν ποιοτικά σχόλια από παιδαγωγούς νηπιαγωγείων,
παππούδες και γιαγιάδες, γονείς και παιδιά. Αυτά τα σχόλια ήταν κυρίως θετικά. Οι
παιδαγωγοί του νηπιαγωγείου ανέφεραν ότι τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιώδη για την πρώτη
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τους εμπειρία στη ρομποτική και ακόμα, σχεδόν μισό χρόνο αργότερα, ρωτούσαν πότε θα
επιστρέψουν τα ρομπότ. Τα δύο προγράμματα ρομποτικής για νηπιαγωγεία που
παρουσιάστηκαν σε αυτό το άρθρο πραγματοποιήθηκαν στη Βιέννη και το Γκρατς.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί σαφώς λιγότερες έρευνες από ότι στο
εξωτερικό για τη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Βee- Βot στην προσχολική
ηλικία, οι οποίες μάλιστα έχουν πραγματοποιηθεί από συγκεκριμένους ερευνητές.
Οι Kόμης και Μισιρλή (2011), στην έρευνα τους χρησιμοποιούν τη μέθοδο μελέτης
περίπτωσης που λαμβάνει χώρα σε επτά νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Fibonacci. Τα παιδιά (4 έως 6 ετών) σε ομάδες τεσσάρων έως επτά ατόμων
χρησιμοποιούν μια ρομποτική συσκευή (το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot, τις κάρτες
για τον προγραμματισμό του παιχνιδιού και το σχετικό λογισμικό) σε ένα πλαίσιο έναρξης
στις έννοιες του προγραμματισμού.
Οι αρχικές ιδέες και οι γνωστικές δυσκολίες διερευνώνται χρησιμοποιώντας την αρχική
δραστηριότητα σεναρίου. Η πρώτη δραστηριότητα μελετά τις ιδέες των παιδιών για το
χειρισμό του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού, πώς λειτουργεί, τη «γλώσσα» των εντολών
και τη «μνήμη» του. Αυτή είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται πριν τα παιδιά
ενεργοποιήσουν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Στην παρουσία του, εκφράζουν τις ιδέες
τους για τις πιθανές χρήσεις του. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά στην εκμάθηση και
εξοικείωση με τα πλήκτρα διεύθυνσης και περιστροφής του ρομπότ (FORWARD,
BACKWARD, TURN RIGHT, TURN LEFT) και τις εντολές εκκίνησης (GO) και
καθαρισμός (CLEAR) της μνήμης του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα κάρτες
προγραμματισμού σχεδιασμένες να αντιπροσωπεύουν αυτές τις εντολές. Η τρίτη
δραστηριότητα επικεντρώνεται στην εισαγωγή εντολών στο ρομπότ διαδοχικά (εκκαθάριση
της μνήμης (CLEAR), πληκτρολογήστε μια εντολή (π.χ. FORWARD, RIGHT TURN, κ.λπ.)
και στη συνέχεια πατήστε start (GO)) και η τέταρτη δραστηριότητα συνίσταται στην
αυτόματη εισαγωγή του προγράμματος, δηλαδή στη σύνταξη ενός πλήρους κώδικα και στην
εκτέλεση του. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι το προγραμματιζόμενο
παιχνίδι μπορεί να έχει γνωστικό δυναμικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με
μαθηματικές έννοιες, αλγοριθμική σκέψη και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Η
εφαρμογή του παιδαγωγικού σεναρίου σε πραγματικές συνθήκες σε νηπιαγωγεία δείχνει ότι
μια προσέγγιση στις προκαταρκτικές έννοιες του προγραμματισμού τύπου Logo είναι δυνατή
στην πρώιμη παιδική ηλικία χρησιμοποιώντας προγραμματιζόμενα παιχνίδια.
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Πάλι οι Μισιρλή και

Κόμης

(2012), θέλησαν να καταγράψουν τις διαφοροποιημένες

αρχικές και τελικές αναπαραστάσεις των μαθητών για τα πλήκτρα κατεύθυνσης και
προσανατολισμού («μπροστά- πίσω», «αριστερά-δεξιά») στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι
Bee-Bot, χωρίς την οργανωμένη και ελεγχόμενη από το/τη νηπιαγωγό/δάσκαλο παρέμβαση.
Η έρευνα έγινε σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο και ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο της περιοχής
της Αχαΐας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 παιδιά: 20 ηλικίας 5-6 ετών και 20 ηλικίας
6-7 σε δύο δημόσια σχολεία της Πάτρας. Στα αποτελέσματά τους αναφέρουν ότι με τους
πειραματισμούς τους τα παιδιά με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι διαφοροποίησαν αρκετά
τις αρχικές με τις τελικές τους αναπαραστάσεις.
Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2018), «η συνδυασμένη αξιοποίηση των τεχνολογικών
εργαλείων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια μαθησιακών και
συνεργατικών δραστηριοτήτων επίλυσης προβλήματος, θεωρούμε ότι θα συμβάλει τόσο στην
οικοδόμηση των απαραίτητων νοητικών πλαισίων για να εξασκήσουν οι μαθητές και οι
μαθήτριες προγραμματιστικές δραστηριότητες, όσο και να μετατρέψει τον προγραμματισμό
στα μάτια τους ως μια εύκολη και ελκυστική δραστηριότητα».
Επομένως, όπως προκύπτει από όλες τις παραπάνω έρευνες, τα προγραμματιζόμενα
παιχνίδια, όπως το bee-bot, μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, αρκεί να γίνεται με παιγνιώδη τρόπο και κάτω από
κατάλληλες προϋποθέσεις, χωρίς να παραγνωρίζει την παιδικότητα της ηλικίας.
Τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια τύπου Bee-bot είναι νέα περιβάλλοντα μάθησης, που
προσελκύουν τα νήπια εφόσον συνοδεύονται από δραστηριότητες που παρουσιάζονται με τη
μορφή κάποιου προβλήματος ή μιας ιστορίας.
Ανάγκη για νέες και ευρύτερες προοπτικές
Όπως υποστηρίζει ο Alimisis (2013), μέχρι τώρα οι περισσότερες εφαρμογές ρομποτικής
τεχνολογίας στην εκπαίδευση έχουν επικεντρωθεί στην υποστήριξη της διδασκαλίας θεμάτων
που σχετίζονται στενά με το πεδίο της ρομποτικής, όπως ο προγραμματισμός ρομπότ ή η
κατασκευή ρομπότ. Αν θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλα τα παιδιά, απαιτούνται ευρύτερα
προοπτικά σχέδια. Ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών ρομποτικών εφαρμογών έχει τη
δυνατότητα να προσελκύσει νέους με ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόντων. Συνεχίζοντας
αυτήν την πρόκληση, πρέπει να αναπτύξουμε νέους και καινοτόμους τρόπους για να
αυξήσουμε την ελκυστικότητα και τα μαθησιακά κέρδη των έργων ρομποτικής. Οι Rusk κ.ά.,
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(2008) προτείνουν τέσσερις στρατηγικές για τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος μαθητών
στη ρομποτική:
Έργα που εστιάζουν σε θέματα, όχι μόνο προκλήσεις.
Έργα που συνδυάζουν την τέχνη και τη μηχανική
Έργα που ενθαρρύνουν την αφήγηση
Έργα με διοργάνωση εκθέσεων κι όχι διαγωνισμών.
Οι δραστηριότητες ρομποτικής αποτελούν ένα νέο τρόπο μάθησης για να αφηγηθείς μια
ιστορία, ή σε σχέση με άλλους κλάδους και τομείς ενδιαφέροντος, όπως η μουσική, η ιστορία
ή η τέχνη. Διαφορετικοί μαθητές προσελκύονται σε διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων
ρομποτικής.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ως προς την υπολογιστική σκέψη
Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έφερε και τη ραγδαία ανάπτυξη της
εκπαιδευτικής ρομποτικής και οφείλουμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά για να μπορούν να
ακολουθήσουν αυτή την ανάπτυξη.
Απλά και μόνο όμως, η απλή εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα σχολεία δεν είναι
αρκετή για να προσφέρει θετικά οφέλη στη μάθηση μιας και πολλοί άλλοι παράγοντες
μπορούν να καθορίσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα. Μόνη της η τεχνολογία δεν μπορεί να
έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη του μυαλού και της γνώσης.. Τα ρομπότ δε μπορεί να
αντικαταστήσει το σχολείο και το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών που οφείλει να το διέπει.
Τα ρομπότ είναι απλώς ένα εργαλείο και ως τέτοιο πρέπει να χρησιμοποιείται. Αυτό που θα
καθορίσει την επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας είναι το πρόγραμμα σπουδών σε
συνδυασμό με την τεχνολογία και τις κατάλληλες θεωρίες μάθησης. Μια εμπνευσμένη
εκπαιδευτική πρακτική, το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών και το δημιουργικό μαθησιακό
περιβάλλον αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή εισαγωγή της εκπαιδευτικής
ρομποτικής στο σχολείο. Απαραίτητο επίσης, κρίνεται και το γεγονός ότι οφείλει η
εκπαιδευτική ρομποτική να προωθεί στους μικρούς μαθητές, βασικές δεξιότητες ζωής
(γνωστική και προσωπική ανάπτυξη, ομαδική εργασία), γιατί μόνον έτσι είναι ικανά τα
παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία τους, τις ικανότητές τους, την έκφρασή τους. Τα
πλεονεκτήματα και τα οφέλη της ρομποτικής πρέπει να αφορούν όλα τα παιδιά κι όχι μόνο τα
παιδιά πουν έχουν κλίση και ταλέντο στην επιστήμη και την τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί
οφείλουν να ακολουθούν διαφορετικούς τρόπους και στρατηγικές, ώστε όλα τα παιδιά να
έχουν την ευκαιρία να εμπλέκονται με τις ρομποτικές τεχνολογίες, ακόμα κι αν έχουν
διαφορετικά ενδιαφέροντα και στυλ μάθησης (Rusk κ.ά., 2008). Είναι λοιπόν, απαραίτητες οι
μεθοδολογίες εκείνες, σύμφωνα με τις οποίες οι υλοποιήσεις των προγραμμάτων ρομποτικής
θα πραγματοποιούνται στην πράξη ακολουθούμενες από δοκιμές και συνεχείς βελτιώσεις.
Για την ασφαλή αξιολόγηση και τα οφέλη που δύναται να προσφέρει η εκπαιδευτική
ρομποτική θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα δεικτών και μια τυποποιημένη μεθοδολογία.
Τέλος, η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων απαιτεί την ανάπτυξη μιας ζωντανής και
ενεργούς ευρωπαϊκής κοινότητας στην εκπαιδευτική ρομποτική, που θα προωθήσει την
περαιτέρω δικτύωση ερευνητών, εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα υπάρχοντα τοπικά και
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περιφερειακά δίκτυα στην εκπαιδευτική ρομποτική στην Ευρώπη, που χτίστηκαν κυρίως
γύρω από τρέχουσες ή προηγούμενες συνεργασίες έργων, παραμένουν ακόμη μικρού
μεγέθους. Τα δίκτυα που συνδέονται μεταξύ τους και συγχρονίζουν τις δράσεις τους σε ένα
ευρωπαϊκό δίκτυο για την προσφορά οργανωμένων και συντονισμένων δράσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να έχουν τους ακόλουθους στόχους:
• Δημιουργία και κοινή χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών και τεχνολογικών προϊόντων και
πρακτικών (πρόγραμμα σπουδών και πόρων) τόσο για τυπικά όσο και για άτυπα
περιβάλλοντα μάθησης, έτσι ώστε να προβάλλονται οι καλύτερες παιδαγωγικές πρακτικές
και έρευνες στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
• Προώθηση της επικοινωνίας και της δικτύωσης μεταξύ ερευνητών, δασκάλων και μαθητών,
δημιουργώντας φόρουμ για το διαμοιρασμό εμπειριών, προϊόντων και γνώσης.
• Υποστήριξη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη ρομποτική και την υπολογιστική
σκέψη.
• Ενθάρρυνση για χρήση πρακτικών εφαρμογών των προγραμμάτων ρομποτικής στα
σχολεία.
• Δημιουργία ομάδων που έχουν ειδικό ενδιαφέρουν στα θέματα της εκπαιδευτικής
ρομποτικής.
• Ανατροφοδότηση για εκπαιδευτικές αρχές, ακαδημαϊκούς, δασκάλους, γονείς και παιδιά για
ότι νεότερο υπάρχει στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής (Alimisis, 2013).

Ως προς το Μουσείο
Μέσα στο μουσείο είναι σημαντικό να παρέχονται στα παιδιά «ανοιχτές» διαδικασίες, ώστε
να μπορούν να προσεγγίζουν τα μουσειακά εκθέματα μέσα από την ανακάλυψη και την
εξερεύνηση ώστε να αποκτούν νέες εμπειρίες και να έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους.
Στην παρούσα εργασία, ο χαρακτήρας της εξερεύνησης έχει στόχο τον εντοπισμό του
εκθέματος με τη βοήθεια της ρομποτικής μέλισσας. Τα παιδιά καλούνται με την καθοδήγηση
των ανθρώπων του μουσείου να εντοπίσουν το έκθεμα μέσα στον εκθεσιακό χώρο και να το
προσεγγίσουν. Η χρήση του ρομπότ συνιστά βασικό εργαλείο για να βιώσουν τα παιδιά νέες
εμπειρίες μέσα από δημιουργική έκφραση, παρέχοντας ένα διαφοροποιημένο τρόπο για
προσωπικές ερμηνείες, ενεργό συμμετοχή στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου πού
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είναι η γνωριμία με το έκθεμα. Είναι αυτό που εισηγήθηκε ο J. Dewey στις αρχές του 20ου
αιώνα, το «learning by doing» δηλαδή της βιωματικής μάθησης (Dewey, 1997). Από τη μία
το παιδί συμμετέχει με τις αισθήσεις του, τη σκέψη του, τα συναισθήματα και τις πράξεις του
και από την άλλη το μουσειακό περιβάλλον συμμετέχει ως χώρος μάθησης και εμπειρίας. Οι
δραστηριότητες

που

σχεδιάστηκαν

έχουν

διπλή

υπόσταση

σε

ότι

αφορά

τη

μουσειοπαιδαγωγική στοχοθεσία. Το σύνολο των στόχων του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
είναι από τη μία η σύνδεση της προσέγγισης του συγκεκριμένου μουσειακού αντικειμένου,
με την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης στα παιδιά του νηπιαγωγείου από την άλλη.
Το μουσείο χρησιμοποιεί υλικές-αισθητικές δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες
προσωπικής δημιουργίας και έκφρασης, ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η προσέγγιση των
μουσειακών εκθεμάτων μέσω της βιωματικής μάθησης με στόχο, μέσω της προσωπικής
δημιουργίας να αποκαλυφθεί το έκθεμα. Πώς θα ενεργοποιήσουμε τη δημιουργική φαντασία
των παιδιών; Οι υλικές-αισθητικές δραστηριότητες συνήθως εντάσσονται στο τέλος ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος. Στην παρούσα μελέτη η μορφή της υλικο-αισθητικής
δραστηριότητας, η οποία ταυτόχρονα συμβάλλει στην κατανόηση του εκθέματος θα πάρει τη
μορφή της ζωγραφικής με νερομπογιές για να ζωγραφίσουν τα παιδιά το αποτύπωμα των
ρομποτικών μελισσών που θα αφήσουν με το χορό τους, μιας και σημαντικό κριτήριο
επιτυχίας της προσωπικής δημιουργικότητας είναι η διαφοροποίηση από το αυθεντικό
αντικείμενο.
Η χρήση της δημιουργικής γραφής είναι πολύ διαδεδομένη στα μουσεία μιας και καλλιεργεί
την προσωπική εμπειρία με την προσωπική έκφραση συνδέοντας τον οπτικό και γλωσσικό
γραμματισμό με την κατάκτηση της νέας γνώσης. Έτσι, τα παιδιά μπορούν να
δημιουργήσουν ένα φανταστικό αφήγημα, ένα σενάριο, μία ιστορία. Η συζήτηση με τη
νηπιαγωγό καθώς και με τους ανθρώπους του μουσείου ενδυναμώνουν την ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών με σκοπό τη δημιουργία μιας ιστορίας, η οποία μπορεί να
εικονογραφηθεί η και να δραματοποιηθεί.

Η ερμηνεία των αντικειμένων και επικοινωνία
Μία τεχνική που χρησιμοποιεί το μουσείο είναι η μαιευτική μέθοδος, όπου ερμηνεύουμε τα
αντικείμενα ρωτώντας τα ίδια με κατάλληλες ερωτήσεις, για να τα γνωρίσουμε και να τα
προσεγγίσουμε. Τα αντικείμενα έχουν την αξία της υλικότητάς τους, η οποία μπορεί να γίνει
αντιληπτή μέσω των αισθήσεών μας. Αυτός είναι ο τρόπος για να τα διερευνήσουμε. Στην
παρούσα Μελέτη χρησιμοποιούμε το μοντέλο των Durbin, Morris, και Wilkinson (1990),
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όπως αυτό περιγράφεται στο Νικονάκου (2015), όπου ο τρόπος διερεύνησης είναι να
διατυπωθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν στα φυσικά χαρακτηριστικά του
κοσμήματος των διπλών μελισσών, στην κατασκευή, στο σχεδιασμό και στην αξία του. Όταν
τα παιδιά συλλέξουν τις πληροφορίες με τους γονείς τους, τις φέρνουν στην ολομέλεια της
τάξης. Η συζήτηση που ακολουθεί στηρίζεται στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των
παιδιών. Με την παρότρυνση της νηπιαγωγού, το υλικό που φτάνει στο σχολείο αποτελεί το
έναυσμα για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το κόσμημα και την αξία του μέσα στο χρόνο και
το χώρο. Το νόημα και η ερμηνεία που δίνει το κάθε παιδί στο αντικείμενο έχει βαρύνουσα
σημασία. Έτσι, ενθαρρύνουμε τα παιδιά για ατομικές ερμηνείες οι οποίες μπορούν να
αλλάξουν μέσω νέων πληροφοριών που μπορούμε να συλλέξουμε και από άλλες πηγές. Το
κόσμημα των διπλών μελισσών μπορεί να αναγνωστεί με διαφορετικούς τρόπους με στόχο τη
διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του.
Κατά την επίσκεψή μας στο μουσείο τα παιδιά θα ενθαρρυνθούν στο να κάνουν υποθέσεις,
να ανακαλέσουν εικόνες και γνώσεις και να συλλογιστούν ιδέες που σχετίζονται με το
αντικείμενο για τον τρόπο κατασκευής του, σκέψεις για την εποχή και την κοινωνία που το
παρήγαγε, να κάνουν προτάσεις, να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον. Η
προσέγγιση αυτή βοηθάει στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων όσον αφορά την αξία του
αντικειμένου για την υλικότητα, την αυθεντικότητα, την ευρύτητα του περιεχομένου και της
αισθητικής του αξίας. Με τη βοήθεια των ανθρώπων του μουσείου, τα παιδιά αποκτούν μία
διαλογική σχέση με το αντικείμενο, συνδυάζουν τη γνώση με προσωπικές εμπειρίες,
ανταλλάσσουν απόψεις, αφυπνίζουν την περιέργεια τους, ενώ προκαλούνται διαδικασίας
αναστοχασμού και λεκτικής έκφρασης.
Το Μουσείο έχει τα δικά του πλαίσια λειτουργίας που αφορούν στον ενεργητικό ρόλο του
επισκέπτη και την εξατομίκευση της μουσειακής εμπειρίας. Η ρομποτική τεχνολογία θα
πρέπει να σεβαστεί αυτό το πλαίσιο και να κινηθεί ανάλογα. Ο βαθμός της ενεργητικής
συμμετοχής του μικρού παιδιού διαφοροποιείτε αν για παράδειγμα φανταστείτε ένα μικρό
παιδί που απλά επισκέπτεται ένα μουσείο για πρώτη φορά και ένα άλλο παιδί που
επισκέπτεται το μουσείο με την ομάδα του κι έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα ρομποτικό
παιχνίδι που έχει φτιάξει.
Ο σχεδιασμός που προτείνεται στην παρούσα μελέτη υποστηρίζει μια διαλογική σχέση των
νηπίων με το αρχαιολογικό μουσείο και δίνει το πλαίσιο και το έναυσμα για έναν νέο τρόπο
προσέγγισης των πολιτισμικών αντικειμένων. Με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας
προσφέρονται νέες ευκαιρίες για εξερεύνηση.
105

Έτσι η κατασκευή μιας ιστορίας και ο σχεδιασμός από την ερευνήτρια ενός παιχνιδιού που
μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε ένα μουσείο, δημιουργήθηκε με κεντρικό άξονα ότι η γνώση
οφείλει να έχει νόημα για τα παιδιά. Ο σχεδιασμός της παρέμβασης στηρίζεται στο πλαίσιο
«μαθαίνω για να ξέρω», χρησιμοποιώντας την ιστορία σε ένα χώρο πολιτισμού όπως είναι το
μουσείο, αποτελώντας το μέσο έκφρασης και αναπαράστασης γνώσης, συναισθημάτων και
εμπειριών.
Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης στην τάξη αλλά και στο χώρο του μουσείου,
στηρίζεται σε δραστηριότητες που εμπλέκουν τα παιδιά απόλυτα, δημιουργούν νέες
μαθησιακές εμπειρίες και αξιοποιούν δημιουργικές διαδικασίες. Τα παιδιά σχεδιάζουν και
υλοποιούν δράσεις οι οποίες ξεκινάνε από το σχολείο, συνεχίζονται στο μουσείο και
ολοκληρώνονται στο χώρο του σχολείου. Οι ρομποτικές μέλισσες εντάσσονται στο χώρο του
μουσείου σε μία σημαντική εκπαιδευτική δράση, μέσα από την οποία τα νήπια θα γνωρίσουν
την ιστορία του τόπου τους και παράλληλα θα αναπτύξουν στοιχεία προγραμματισμού και
υπολογιστικής σκέψης.
Ο τρόπος που προτείνουμε να ενταχθεί η ρομποτική τεχνολογία στο μουσείο στηρίζεται στις
ιδέες που ακολουθεί η μουσειοπαιδαγωγική εμπειρία για το σχεδιασμό κατάλληλων
δραστηριοτήτων με τη χρήση της τεχνολογίας που αφορούν α) στην αξιοποίηση και
επέκταση της πολιτισμικής εμπειρίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, β) στην παρέμβαση
του μουσείου όταν η τεχνολογία δεν επαρκεί και γ) στη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ως
πλαίσιο για τη δημιουργία νέων τρόπων προσέγγισης των πολιτισμικών αντικειμένων.
Τα παιδιά δεν είναι καταναλωτές της πληροφορίας και η διαμόρφωση της πολιτισμικής τους
εμπειρίας δεν επιθυμούμε να έχει παθητικό ρόλο. Ακολουθούμε τις αρχές και τις τεχνικές
των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων στο σύγχρονο μουσείο, όπου στόχος τους είναι να
προσφέρουν ένα περιβάλλον μέσα από το οποίο τα παιδιά υποστηρίζονται για να εκτιμήσουν
και να κατανοήσουν την αξία κάθε μουσειακού αντικειμένου καθώς και το πλαίσιο που
δημιουργεί αυτή την αξία.
Η δόμηση της πολιτισμικής εμπειρίας που μέσα από την παρούσα μελέτη θέλουμε να
επιτύχουμε, γίνεται με τρόπο ευφάνταστο με σκοπό τα παιδιά να διευρύνουν τους τρόπους
τους στην προσέγγιση μουσειακών εκθεμάτων.
Η τεχνική της παρέμβασης που σχεδιάστηκε, βασίστηκε σε ένα ερώτημα που κινείται σε δύο
διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση εστιάζει στη μουσειακή εκπαίδευση και
στις νέες εμπειρίες και γνώσεις που θέλουμε να δημιουργήσουμε στα παιδιά, δηλαδή τι
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θέλουμε να μάθουν και να αισθανθούν. Η δεύτερη κατεύθυνση εστιάζει στην τεχνολογία και
συγκεκριμένα στη ρομποτική τεχνολογία και στην εμπειρία που θέλουμε να δημιουργήσουμε
στα παιδιά που δεν θα μπορούσαμε αλλά και που δεν είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να
δημιουργήσουμε.
Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης στηρίζεται στο πρόγραμμα
σπουδών για το νηπιαγωγείο σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, την παρατήρηση, την
αυτοαξιολόγηση των παιδιών, την εμπλοκή τους με τις Τ.Π.Ε., τη στοχοθεσία του σύγχρονου
νηπιαγωγείου, τις δυσκολίες των παιδιών μεταξύ τους ή με ενήλικες, τα προγραμματιζόμενα
παιχνίδια και τέλος την επικοινωνία με τους γονείς.

107

Αναφορές
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ
Alimisis, D. (2009). Teacher education on robotics-enhanced constructivist pedagogical
methods. School of Pedagogical and Technological Education.
Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. Themes in
Science and Technology Education, 6(1), 63-71.
Anderson, A. A. (1996). Predictors of computer anxiety and performance in information
systems. Computers in Human Behavior, 12(1), 61-77.
Barbarin, & B. H. Wasik (Eκδ.), Handbook of child development & early education:
Research to practice (403–428). New York, NY: The Guilford Press.
Bers, M. U., Flannery, L., Kazakoff, E. R., & Sullivan, A. (2014). Computational thinking
and tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum. Computers and
Education, 72, 145–157. doi:10.1016/j.compedu.2013.10.020
Bers, M. U. (2019). Coding as another language. Στο C. Donohue (Εκδ.), Exploring key
issues in early childhood and technology: Evolving perspectives and innovative
approaches (63–70). New York, NY: Routledge.
Bers, M. U. (2020). Coding as a playground: Programming and computational thinking in
the early childhood classroom. Routledge.
Bragg, L. A., Pullen, Y., & Skinner, M. (2010, January). Geocaching: a worldwide treasure
hunt enhancing the mathematics classroom. Στο MAV 2010: Proceedings of the 47th
Annual Conference of the Mathematical Association of Victoria (54-62). Mathematical
Association of Victoria.
Bruner, J. S. (1964). The course of cognitive growth. American psychologist, 19(1), 1.
Chookaew, S., Howimanporn, S., & Hutamarn, S. (2020). Investigating Students’
Computational Thinking through STEM Robot-based Learning Activities. Advances In
Science, Technology And Engineering Systems Journal, 5(6), 1366-1371. doi:
10.25046/aj0506164

108

Clements, D. H., & Sarama, J. (Εκδ.). (2002). Early Childhood Corner: The Role of
Technology in Early Childhood Learning. Teaching children mathematics, 8(6), 340343.
Clements, D. H., & Sarama, J. (2003). Strip mining for gold: Research and policy in
educational technology—A response to “Fool’s Gold”. AACE Journal, 11(1), 7-69.
Clements,

D.

H.,

&

Sarama,

J.

(2011).

Early

childhood

mathematics

intervention. Science, 333(6045), 968-970.
Cole, M., Cole, S. R. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και Ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία (τ. Β’ ). Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ.
Δάρδανος.
Communities, E. U. (2007). Key competencies for lifelong learning. European reference
framework. Pub-lications Office of the European Union.
Cuoco, A., & Goldenberg, E. P. (2021). Computational Thinking in Mathematics and
Computer Science: What Programming Does to Your Head. Journal of Humanistic
Mathematics, 11(1), 346-363.
Dagdilelis, V., Sartatzemi, M., & Kagani, K. (2005). Teaching (with) Robots in Secondary
Schools: some new and not-so-new Pedagogical problems. Proceedings of the Fifth
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’05), 757761.
Dehaene, M., & De Cauter, L. (2008). Heterotopia and the City. Public space in a postcivil
society, 53-73.
de Jong, T. (2006). Technological advances in inquiry learning. Science, 312, 532-533.
Dewey, J., 1997. How We Think. Dover Press, New York
Diezmann, C. M., & Watters, J. J. (2000). Identifying and supporting spatial intelligence in
young children. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(3), 299-313.
Durbin, G., Morris, S., & Wilkinson, S. (1990). A teacher’s guide to learning from objects.
London: English Heritage.
Eck, J., Hirschmugl-Gaisch, S., Hofmann, A., Kandlhofer, M., Rubenzer, S., & Steinbauer,
G. (2013). Innovative concepts in educational robotics: Robotics projects for
kindergartens in Austria. In Austrian Robotics Workshop (Vol. 14, σ. 12).
109

Egan, K. (1982). Teaching history to young children. The Phi Delta Kappan, 63(7), 439-441.
Fagerlund, J., Häkkinen, P., Vesisenaho, M., & Viiri, J. (2020). Computational thinking in
programming with Scratch in primary schools: A systematic review. Computer
Applications In Engineering Education, 29(1), 12-28. doi: 10.1002/cae.22255
Falloon, G. W. (2016). An analysis of young students’ thinking when completing basic
coding tasks using Scratch Jnr. on the iPad. Journal of Computer Assisted Learning, 32,
576–593.
Fessakis, G., Gouli, E., & Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5–6years old
kindergarten children in a computer programming environment: A case study.
Computers & Education, 63, 87–97.
Forman, G., & Landry, C. (2000). The constructivist perspective on early education:
applications to children’s museums’. Approaches to Early Childhood Education, Third
Edition, Prentice Hall, New Jersey.
Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Multiple Intelligences Go to School: Educational
Implications of the Theory of Multiple Intelligences. Educational Researcher, 18(8), 410. doi:10.2307/1176460
Ginsburg, H. P. (2009). Early mathematics education and how to do it. Handbook of child
development and early education, 403-428.
Harrison, C., Comber, C., Fisher, T., Haw, K., Lewin, C., Lunzer, E., ... & Watling, R.
(2002). ImpaCT2: The impact of information and communication technologies on pupil
learning and attainment. British Educational Communications and Technology Agency
(BECTA).
Heft, T. M., & Swaminathan, S. (2002). The effects of computers on the social behavior of
preschoolers. Journal of Research in Childhood Education, 16(2), 162-174.
Janka, P. (2008). Using a programmable toy at preschool age: Why and how. Στο Teaching
with robotics: didactic approaches and experiences. Workshop of International
Conference on Simulation, Modeling and Programming Autonomous Robots (112-121).
João-Monteiro, M., Cristóvão-Morgado, R., Cruz, M. G. B., & Morgado, L. (2003). A robot
in kindergarten. In Eurologo'2003 (382-387).

110

Jung, S. E., & Won, E. S. (2018). Systematic review of research trends in robotics education
for young children. Sustainability, 10(4), 905.
Kazakoff, E. & Bers, M. (2012). Programming in a robotics context in the kindergarten
classroom: The impact on sequencing skills. Journal of Educational Multimedia and
Hypermedia, 21(4), 371-391.
Kazakoff, E. R., Sullivan, A., & Bers, M. U. (2013). The effect of a classroom-based
intensive robotics and programming workshop on sequencing ability in early
childhood. Early Childhood Education Journal, 41(4), 245-255.
Kjällander, S., Mannila, L., Åkerfeldt, A., & Heintz, F. (2021). Elementary Students’ First
Approach to Computational Thinking and Programming. Education Sciences, 11(2), 80.
doi: 10.3390/educsci11020080
López-Belmonte, J., Segura-Robles, A., Moreno-Guerrero, A. J., & Parra-González, M. E.
(2021). Robotics in education: a scientific mapping of the literature in web of
science. Electronics, 10(3), 291.
Lye, S. Y., & Koh, J. H. L. (2014). Review on teaching and learning of computational
thinking through programming: What is next for K-12?. Computers in Human
Behavior, 41, 51-61.
Maharani, S., Nusantara, T., As’ari, A. R., & Qohar, A. (2021, February). Exploring the
computational thinking of our pre-service mathematics teachers in prepare of lesson
plan. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1783, No. 1, p. 012101). IOP
Publishing.
Newcombe, N. S., Uttal, D. H., & Sauter, M. (2013). Spatial development.
Palmér, H. (2017). Programming in preschool : with a focus on learning mathematics.
International Research in Early Childhood Education, 8(1), 75–87.
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016). Developing fundamental
programming concepts and computational thinking with ScratchJr in preschool
education: A case study. International Journal of Mobile Learning and Organisation,
10(3), 187–202. doi:10.1504/IJMLO.2016.077867
Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2017). Mobile educational applications for children.
What educators and parents need to know. International Journal of Mobile Learning
111

and Organisation (Special Issue on Mobile Learning Applications and Strategies),
11(3), 256 277.
Papadakis, S. (2020). Robots and Robotics Kits for Early Childhood and First School
Age. International Journal Of Interactive Mobile Technologies (IJIM), 14(18), 34-56.
doi: http://dx.doi.org/10.3991/ijim.v14i18.16631
Papert, S. (1993). The children's machine: Rethinking school in the age of the computer.
BasicBooks, 10 East 53rd St., New York, NY 10022-5299.
Papert, S. (1996). The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap. Atlanta:
Longstreet Press.
Pearce, S. «Μελετώντας τα μουσεία: Νέες ανάγκες και νέες προσεγγίσεις». Αρχαιολογία και
Τέχνες, 70 (1999): 47. https://www.archaiologia.gr/
Perlman, R. (1976). Using computer technology to provide a creative learning environment
for preschool children. Cambridge, MA, USA: Massachusetts Institute of Technology.
Perry, B., & Dockett, S. (2008). Young children’s access to powerful mathematical ideas. In
L. D. English, (Ed.). Handbook of international research in mathematics education
(75–108). New York, NY: Routledge.
Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child. New York: Basic Books.
Piaget,

J. (1972).

Intellectual evolution

from

adolescence

to

adulthood. Human

development, 15(1), 1-12.
Piaget, J. (2002). Judgement and reasoning in the child. Routledge.
Portelance, D. J., Strawhacker, A. L., & Bers, M. U. (2016). Constructing the ScratchJr
programming language in the early childhood classroom. International Journal of
Technology and Design Education, 26(4), 489-504.
Rogers, C., & Portsmore, M. (2004). Bringing engineering to elementary school. Journal of
STEM Education, 5(3 & 4), 17-28.
Roschelle, J., & Teasley, S. (1995). The construction of shared knowledge in collaborative
problem solving. Στο C. O'Malley (Ed.), Computer-supported collaborative learning.
(69-197). Berlin, Germany: Springer Verlag.

112

Rusk, Natalie & Resnick, Mitchel & Berg, Robbie & Pezalla-Granlund, Margaret. (2008).
New Pathways into Robotics: Strategies for Broadening Participation. Journal of
Science Education and Technology. 17. 59-69. 10.1007/s10956-007-9082-2.
Stoeckelmayr, K., Tesar, M., & Hofmann, A. (2011). Kindergarten children programming
robots: a first attempt. In Proceedings of 2nd International Conference on Robotics in
Education (RIE).
Straker, L. & Pollock, C. (2005) Optimizing the interaction of children with information and
communication technologies, Ergonomics, 48:5, 506-521.
Straker, L., Pollock, C. & Maslen, B. (2009) Principles for the wise use of computers by
children, Ergonomics, 52:11, 1386-1401.
Vallery, P. (2011). Το πρόβλημα των μουσείων. (Π. Παπαδόπουλος, Μτφρ.). Principia.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher psychological
processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
Wing, J. M. “Computational Thinking: What and Why?,” thelink - Magaizne Varnegie
Mellon Univ. Sch. Comput. Sci., no. March 2006, (1–6), 2010.
Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering
Sciences, 366(1881), 3717-3725.
Yuji, H., (1996), Computer games and information-processing skills. Perceptual and Motor
Skills, 83, 643–647.

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ
Βακαλούδη, Α. «Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην αξιοποίηση των πηγών της ιστορίας
και της τέχνης». Αρχαιολογία και Τέχνες, 80 (2001): 53. https://www.archaiologia.gr/
Βουτσά, Α. (2013) «Ο ρόλος του Μουσείου σήμερα και η πολιτιστική συμβολή του».
Ανακτήθηκε από: https://www.pemptousia.gr/2013/03/o-rolos-tou-mousiou-simera-ipolitis/

113

Γιαννούτσου, Ν., Μπούνια, Α., Ρούσου, Μ., Αβούρης, Ν., (2011). Αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο τη μάθηση σε χώρους πολιτισμού: μία κριτική
θεώρηση επιλεγμένων παραδειγμάτων. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην
Εκπαίδευση,4(1-3), σ. 131-149.
Γερμανός, Δ. (2011). Ο χώρος ως παράγοντας αναβάθμισης του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος

στο

νηπιαγωγείο.

Στο

Χρυσαφίδης,

Κ.

και

Σιβροπούλου,

Ε.(Επιμ.). Αρχές και προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης: Τιμητικός τόμος για την
Ε. Κουτσουβάνου, 23-44.
Γκαζή, Α. (1999). Από τις μούσες στο μουσείο: Η ιστορία ενός θεσμού δια μέσου των
αιώνων. Αρχαιολογία και Τέχνες, 70, 39-46.
Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε, (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού.
Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί – Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΔΕΠΠ, Σ., & ΑΠ, Σ. Μ. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΥΠΕΠΘΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Δημητριάδης, Ν. Σ. (2015). Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Ελληνικά
ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα.
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, (2011), Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη.
Τεύχος 1-Γενικό Μέρος. Πάτρα, Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης.
Ζαράνης, N., & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης.
Ζαράνης,

Παπαδάκης,

& Καλογιαννάκης

(2019).

Αξιολόγηση

των

εκπαιδευτικών

τεχνολογιών για την Προώθηση της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προσχολική
Εκπαίδευση. Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη,
Καινοτομία και Οικονομία, 2, 77-86
ΙΕΠ (2014). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (αναθεωρημένη έκδοση). «Νέο Σχολείο
(Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής. Ανακτήθηκε από:
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/programmata_spoudon/prosxoliki_elpaideysi/meros
_1_paidagogiko_plaisio.pdf
114

ΙΕΠ (2015). «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης». Ανακτήθηκε από:
http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/prosholiki_agogi_paidi_kai_perivallon_paidi_
kai_glossapaidi_kai_pliroforiki.pdf
Κακανά, Δ. Μ., & Σιμούλη, Γ. (2008). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρητικές
προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές, (συλλογικό έργο). Αθήνα: Επίκεντρο.
Καραμανώλη, Ε. (2019). Οιονεί χαρτογράφηση εννοιολογικής προσέγγισης της ιστορίας στο
νηπιαγωγείο. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 5,
150-167.
Kόμης, Β., & Μισιρλή, A. (2011). Εκπαιδευτικές έννοιες ρομποτικής και προκαταρκτικού
προγραμματισμού στο νηπιαγωγείο: Μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη στο
προγραμματιζόμενο

παιχνίδι

Bee-Bot. Στις επιστήμες

και

τις

τεχνολογίες

της

πληροφορίας και της επικοινωνίας σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον: Ανάλυση πρακτικών
και διδακτικών ζητημάτων. (σελ. 271-281). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
Λεοντσίνης, Γ. (2006). Διδακτική της Ιστορίας: γενική – τοπική ιστορία και περιβαλλοντική
εκπαίδευση. Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου.
Μάντζιου, Ε. (2015). Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημόσιου συγκροτήματος. Αθήνα:
Σύνδεσμος

Ελληνικών

Ακαδημαϊκών

Βιβλιοθηκών.

Ανακτήθηκε

από:

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5905/1/Book%20mantziou-KOY.pdf
Μισιρλή, Α., Κόμης, Β. (2012). Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το
προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της
Πληροφορικής, Φλώρινα. ενότητα V, 331-340
Μούλιου, Μ, Μπούνια, Α. (1999) Μουσειακές Εκθέσεις. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη
μουσειακή θεωρία και πρακτική. Αρχαιολογία και Τέχνες, 70: 53.
Μουσούρη, Θ. (1999). Μουσεία για όλους; Προγράμματα προσέγγισης στο διεθνή
χώρο. Αρχαıολογíα και Τέχνες, 73, 65-69.
Νάκου, Ε. (2001). Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος.
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ:
295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 1 :«Εκπόνηση
115

Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2014
Νικονάνου, Ν., Μπούνια, Α., Φιλιππουπολίτη, Α., Χουρμουζιάδη, Α., Γιαννούτσου, Ν.
(2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα, Σύνδεσµος Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών, Αθήνα. Ανακτήθηκε από: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/712
Οικονομίδης, Β. (2011). Μουσείο και Νηπιαγωγείο: διαδρομές τεμνόμενες ή ασύμπτωτες,
Στο Πρακτικά Συνεδρίου: H Άνοιξη των Μουσείων, Συνάντηση για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή (8-10 Μαιου 2009), 3-18.
Οικονόμου, Μ. (1999). Μουσεία για τους ανθρώπους ή για τα αντικείμενα. Αρχαιολογία και
Τέχνες, 72, 50-55.
Παναγιωτόπουλος, Γ., Παναγιωτοπούλου, Π., Χουρδάκης, Γ. (2007). Η ενίσχυση των
δεξιοτήτων των μαθητών προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο της μουσειακής αγωγής:
μια πρόταση για εφαρμογή. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:
«Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα».Αθήνα:2007
Παπαδάκης, Σ. (2018). Αξιοποίηση των φορητών τεχνολογιών και της ρομποτικής για την
διδασκαλία του προγραμματισμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ανοικτή
Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την
Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 14(2), 183-203 doi:http://dx.doi.org/10.12681/jode.19014
Παπαδόπουλος, Σ. (1999). Ο ρόλος του μουσειολόγου. Μεταξύ κοινών τόπων και ουτοπίας.
Αρχαιολογία και Τέχνες, 71: 44.
Παπαργυρούδη, Φ. (2014). Ρώτα τα εκθέματα. Στο Η. Λαμπαδαρίου (Επιμ.), Τα 10
δικαιώματα του μικρού επισκέπτη ενός μουσείου (62-71). Καβάλα: Σαϊτα.
Παρασκευόπουλος, Ι. (1990). Εξελικτική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρασκευόπουλος
Ρούσσου, Μ. (2018). « ΔΙΑδίκτυα - ΔΙΑδραση – Διεπιστημονικότητα ΔΙΑμεσολάβηση».
ICOM-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 15, 4-6.
Στραταριδάκη, Α. (2001). «Η διδακτική μεθοδολογία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο
Νηπιαγωγείο». Στο Επιμ. Κούρτη, Ε. Η έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση. (193208). Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος.

116

Τζεκάκη,

Μ.,

&

Καλαϊτζίδου,

Σ.

(1998).

Ερευνητικό

Πρόγραμμα

Ανάπτυξης

Πρωτομαθηματικών Εννοιών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 3, 72-83.
Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Αθήνα: Gutenberg.
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2001). Η Πληροφορική στο Νηπιαγωγείο. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. ΦΕΚ 1376-τ.Β΄-18/10/2001, 1959119592.
Χατζηραφαηλίδου, Ε. (2014). Το δικό μου έκθεμα. Στο Η. Λαμπαδαρίου (Επιμ.), Τα 10
δικαιώματα του μικρού επισκέπτη ενός μουσείου (38-43). Καβάλα: Σαϊτα.

117

