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Με τη συνεργασία:



 

Το ερευνητικό ερώτημα  
 
 

    Πώς επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του Lego 
Education WeDo στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση με ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία και μέθοδο STEM για την 
απόκτηση από τους μαθητές γνώσεων 
Φυσικής και προγραμματισμού στα πλαίσια 
της διαχείρισης της τάξης.  

 
• Πηγή εικόνας :https://pixy.org/src/67/677383.png 

 



 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 
 

• Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ)  
προτείνουν για την σχολική οργάνωση όρους προσέγγισης 
όπως: 
– «διεπιστημονικότητα» 
– «διαθεματικότητα»  
– «ενιαιοποίηση» (Ματσαγγούρας, 2002 &  ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 
Η μέθοδος project  και STEM στο σχολικό περιβάλλον: 

 
• Ορίζεται ως ομαδική διαδικασία μάθησης με ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών και  ανάληψη βιωματικών 
δράσεων. 

• STEM: Επιστήμες (Science), την Τεχνολογία (Technology), τη 
Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά (Maths) (Hwang & 
Τaylor, 2016). 
 
 
 



 

• Ενεργοποίηση του μαθητή και μετατροπή του από 
παθητικό σχολικό μέλος σε δημιουργό. 
 

• Μεγαλύτερη συγκέντρωση της προσοχής. 
 

• Περιορισμό ανεπιθύμητων συμπεριφορών. 
 

• Αναγνώριση της αλληλεξάρτησης των μελών των 
ομάδων. 
 

• Ανάπτυξη της κοινωνικής μάθησης μέσω συνομηλίκων 
(Αναγνωστοπούλου, 2001 & Ματσαγγούρας, 1995). 
 

 

ΟΦΕΛΗ 



STEM   

• Συνοικοδόμηση της γνώσης μέσω της 
ομαδικής δράσης. 
 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, προγραμματισμού 
και παρατήρησης, επίλυσης προβλημάτων 
(Komis & Misirli, 2016).  

 
 



 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

• Lego Education WeDo (Pinto-Llorente, 2016; Mayerová, 
2012) 

 

• Scratch (Σαρημπαλίδη, 2015) 

 



 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

• Οι δραστηριότητες διαμορφώθηκαν με γνώμονα τις  
θεωρίες: 
 
– Του  κονστρουκτιβισμού (Daniels, 2005) 

 
– Της  ανακαλυπτικής μάθησης  (Giridharan, 2012) 

 
– Της  πολλαπλής και της συναισθηματικής νοημοσύνης   

(Gardner, 2003  & Goleman, 1998)  
 

 



Στόχοι 
 Εμπλοκή των μαθητών με την τεχνολογία , τον 

προγραμματισμό, τα μαθηματικά και τη φυσική. 
 Κατανόηση από τους μαθητές της αλληλεξάρτησης 

των επιστημών και καθημερινής ζωής. 
Απόκτηση δεξιοτήτων προγραμματισμού 
 Ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της επίλυσης 

προβλημάτων και της αυτοαξιολόγησης. 
 Καλλιέργεια της δημιουργικότητας. 
 Ενδυνάμωση των μαθητικών σχέσεων  

Πηγή εικόνας: 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/281286_i-
methodologia-stem-stin-ekpaideysi 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

• Συμμετέχοντες 
  23  μαθητές /12 αγόρια και 11 κορίτσια  ΣΤ΄ τάξης  
 
• Πεδία σύνδεσης 
     Γνωστικά αντικείμενα: Φυσική, Μαθηματικά, 

 Τεχνολογία, Πληροφορική  
  
• Δραστηριότητες 
      Εντός διδακτικής αίθουσας και στο εργαστήριο 
      πληροφορικής. 
 
•    Θεματικές Φυσικής 
 Τριβή/Δυνάμεις 
 Ενέργεια  
 Μαγνητισμός 

 



ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Ανακαλύπτοντας τον εξοπλισμό των Lego 
Education WeDo (υλικές κατασκευές) 
 

2. scratch  (εικονικές κατασκευή) 
 

3. προγραμματισμός Lego WeDo με scratch 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
- Αρχική  διερεύνηση πρότερων γνώσεων των 
μαθητών σχετικά με τη μεθοδολογία STEM και τον 
προγραμματισμό 
- Διαμορφωτική αξιολόγηση σε κάθε κύκλο και 
δράση για κατασκευαστική βελτίωση και 
συμπεράσματα/ημερολόγιο εκπαιδευτικού και 
καταγραφές μαθητών 
- Τελική αξιολόγηση γνώσεων/ στάσεων μαθητών 
και project μέσω των αποτελεσμάτων   

 
-  Aνάπτυξη ως έρευνα δράσης  

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Εικόνα 1.  

Διελκυστίνδα/Δυνάμεις 

 
 
 

 

Εικόνα 2.  
Μαγνητισμός/απώθηση 



Δημιουργίες  scratch  

Εικόνα 3.  

Μετατροπές ενέργειας 

 

Εικόνα 4.  Τριβή 

Εικόνες 1,2,3,4: προσωπικό αρχείο 
Αικατερίνη Γκόλτσιου 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

• Οι μαθητές αλληλεπιδρώντας αξιοποίησαν τις 
εφαρμογές προγραμματισμού και βελτίωσαν την 
κριτική τους σκέψη  μέσω της αλληλεπίδρασης. 
 

• Εισέπραξαν γνώση, αποδοχή, ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης.  
 

• Βελτίωσαν τις μεταξύ τους σχέσεις  
 

• Δημιουργήθηκε ευχάριστο κλίμα συνεργασίας 
μεταξύ των μαθητών στα πλαίσια της 
διαχείρισης της τάξης.  



• Επιβεβαίωσαν  τα οφέλη των μέχρι τώρα 
ερευνών περί εφαρμογής της ψηφιακής 
μάθησης στο σχολικό περιβάλλον, 
συνέβαλλαν στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων 
μαθητών και την κατάκτηση με ευχάριστο 
τρόπο γνώσεων προγραμματισμού (Sullivan & 
Umaschi Bers, 2015; Pinto-Llorente, et,al, 
2016; Mayerová, 2012). 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

• Επανάληψη της υλοποίησης σε ανάλογες 
καταστάσεις και προφίλ μαθητών, όπως 
και αντίστοιχης χρονικής διάρκειας. 
 
 

• Ερευνητικό ενδιαφέρον η συγκριτική 
μελέτη των ενδιαφερόντων των μαθητών 
στα κατοπινά μαθητικά χρόνια.  

 



 
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


