


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ -ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Σχολικό έτος 2020-2021
eTwinning πρόγραμμα: “Eat healthy, be happy”



Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την αξία της 
υγιεινής διατροφής & άσκησης με Stem προσανατολισμό και  να εξοικειωθούν με τον 
προγραμματισμό (ρομπότ: Kids First Coding & Robotics, Bee-bot).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου με ηλικία 4-6 χρόνων. Η διάρκειά του 
θα είναι 9 μήνες (Οκτώβριος 2020- Ιούνιος 2021).

Η μεθοδολογία του έργου στηρίζεται στη βιωματική μάθηση με έμφαση στην  ενεργή 
εμπλοκή των μαθητών και την εργασία σε ομάδες. Η ενσωμάτωση της ρομποτικής στο 
νηπιαγωγείο υλοποιείται με πολύ αργό ρυθμό (Benitti, 2012; Demo et al, 2012). 
Επιπλέον η βιβλιογραφία επισημαίνει έλλειψη μεθοδολογικών πλαισίων για την υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών  στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής 
ρομποτικής (Bers, 2008; Missirli & Komis, 2014). Για τους λόγους αυτούς το 
μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων στηρίζεται στις αρχές 
του εποικοδομισμού (γνωστικού,  κοινωνικού και κατασκευαστικού). Έτσι η εισαγωγή στη 
ρομποτική θα ξεκινήσει με ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για τα ρομπότ (χρήση τους, 
χαρακτηριστικά των ρομπότ κ.λπ.), στη συνέχεια τα παιδιά θα βιώσουν τις κινήσεις του 
ρομπότ με το σώμα τους, κινούμενα σε τετραγωνισμένο περιβάλλον στο πάτωμα, θα 
ακολουθήσει η εξερεύνηση της λειτουργίας του ρομπότ σε ομάδες και τέλος θα 
ενσωματωθεί το ρομπότ στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες



1o Νηπιαγωγείο Ν. Καλλικράτειας, Thessaloniki 
12th Kindergarten school of Kalamaria 
37o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 
3o Πειραματικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 1ο 
2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κορινού  
3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ  
Kindergarten of Avlonari Εύβοια  
12th Kindergarten School of Kalamaria, Thessaloniki 
Νηπιαγωγείο Χρυσαυγής τμήμα 1,2  
9th KINDERGARTEN SCHOOL OF TRIPOLIS 
 

Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο                  
πρόγραμμα



 Η συμμετοχή μας στο έργο να είναι ένα ταξίδι με 
πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που θα συναρπάσει 
παιδιά και εκπαιδευτικούς και κατά τη διάρκεια του, 
οι μαθητές να αποκτήσουν νέες διατροφικές 
συνήθειες και να αναπτύξουν  υπολογιστική και 
μαθηματική σκέψη χρησιμοποιώντας κώδικες και  
ρομποτικές δράσεις.
 

Οι προδοκίες μας από το έργο



 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 



Ποιός είμαι και ποιο φαγητό μου αρέσει;



Τι είναι τα ρομπότ;



Τι είναι τα ρομπότ;



Εξερεύνηση λειτουργίας ρομπότ    



Europe Code Week



Δημιουργία συνεργατικού λογότυπου    



Safer Internet Day SID    



eTwinning Day    



Ομάδες τροφών



Ομάδες τροφών



Πυραμίδα διατροφής Υγιεινό πιάτο    



Πυραμίδα διατροφής Υγιεινό πιάτο    

https://www.youtube.com/watch?v=
nhSoAKAgpMM&t=2s&ab_channel
=ELENITSIRGIOTI

https://www.youtube.com/watch?v=nhSoAKAgpMM&t=2s&ab_channel=ELENITSIRGIOTI
https://www.youtube.com/watch?v=nhSoAKAgpMM&t=2s&ab_channel=ELENITSIRGIOTI
https://www.youtube.com/watch?v=nhSoAKAgpMM&t=2s&ab_channel=ELENITSIRGIOTI


Δημιουργία συνεργατικής ιστορίας και δημιουργία 
διαδρομών σε μακέτα με τη χρήση beebot    



Δημιουργία συνεργατικής ιστορίας και δημιουργία 
διαδρομών σε μακέτα με τη χρήση beebot    



Δημιουργία συνεργατικής ιστορίας και δημιουργία 
διαδρομών σε μακέτα με τη χρήση beebot    



Δημιουργία συνεργατικής ιστορίας και δημιουργία 
διαδρομών σε μακέτα με τη χρήση beebot    



Δημιουργία ιστορίας στο Scratch jr   



Δημιουργία ιστορίας στο Scratch jr   



Δημιουργία ιστορίας στο Scratch jr   



Δημιουργία ιστορίας στο Scratch jr   



Διάδοση του προγράμματος   

Η διάδοση των αποτελεσμάτων έγινε μέσα από: 

*αναρτήσεις στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του eTwinning, 
στον ιδιωτικό χώρο του ομότιτλου συνεργατικού έργου

*Παρουσίαση δράσεων στους γονείς και  δημιουργία DVD για 
τις οικογένειες των μαθητών

*επίσημο ιστολόγιο του σχολείου

*Ψηφιακή παρουσίαση- απολογισμός προγράμματος 



Αξιολόγηση του προγράμματος   

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσα από:

Α) Διαμορφωτική αξιολόγηση:

❏ Παρατήρηση της προόδου των μαθητών, συζητήσεις
❏ Παιχνίδια ανατροφοδότησης

https://kahoot.it/challenge/0792666?challenge-id=61b90596-704c-4a2a-84ca-11fd15b9d75
a_1621357380424 

Β) Τελική αξιολόγηση:

❏ Εμπλουτισμός του portfolio των μαθητών

https://kahoot.it/challenge/0792666?challenge-id=61b90596-704c-4a2a-84ca-11fd15b9d75a_1621357380424
https://kahoot.it/challenge/0792666?challenge-id=61b90596-704c-4a2a-84ca-11fd15b9d75a_1621357380424



