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Τελική Έκθεση  Υλοποίησης Προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Σχολικού Έτους 2015-2016 
(για τα Δημοτικά Σχολεία) 

 

 
Σχολική Μονάδα :  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 

Τίτλος Προγράμματος:  Εκπαιδευτική Ρομποτική: Συνεργαζόμαστε, Κατασκευάζουμε, 

Διασκεδάζουμε…!!! 

 

Υπεύθυνοι   α. ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ26 

Εκπαιδευτικοί:  β. ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕ70 

    γ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ71 

    δ. ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΠΕ71 

    ε. ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΠΕ30 

Εκπαιδευτικοί   

που συμμετέχουν:  στ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΕ60 

     

Στόχοι Προγράμματος : 1. Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση σχολ. κοινότητας, τοπικής 
κοινωνίας , μαθητών 

 (Παρακαλώ σημειώστε τις επιλογές  2. Ευκαιρία για χρήση Εναλλακτικών Διδακτικών Τεχνικών. 

     σας με bold και κόκκινο)  3. Ανάδειξη Καλών Πρακτικών. 

    4. Οικοδόμηση Κλίματος Εμπιστοσύνης & Συνεργασίας. 

     5. Ανάδειξη Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Ταλέντων. 

     6. Ένταξη Μαθητών που υφίστανται Διάκριση. 

     7. Ανάπτυξη Πνεύματος Συνεργασίας. 

               8. Ανάπτυξη Οικολογικής Ευαισθησίας / Συνείδησης. 

      9. Ανάδειξη Ιστορικής Σημασίας του Τόπου.  

                                             10. Συμμετοχή σε Δράσεις Αριστείας.  
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Δράσεις                             (π.χ. Συμμετοχή σε σύμπραξη σχολείων για κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που υλοποιήσατε:                     με τίτλο: «……»)                                                                              

 

Συμμετοχή για πρώτη φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά χρονικά, εννέα 

μαθητών με αναπηρία σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας (First Lego League Greece 2016 – 

FLL Greece 2016), ο οποίος πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη Θεσσαλονίκη στις 

5 και 6 Μαρτίου του 2016. 

 

Δραστηριότητες  (π.χ. θεατρικό δρώμενο, φύλλα εργασίας, δραστηριότητες προσομοίωσης,  

που υλοποιήσατε:   παιχνίδια, κ. α. ) 

 

 Δημιουργία απλών κατασκευών με μίνι τουβλάκια LEGO. Δημιουργία 

και χρήση ενός εκπαιδευτικού ρομπότ. 

 Διεξαγωγή έρευνας και εξεύρεση λύσης για ένα πραγματικό πρόβλημα.  

 Εκμάθηση τεχνικών συνεργασίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

όλων των μελών της ομάδας. 

 Προετοιμασία και συμμετοχή στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής 

ρομποτικής FLL . 

 Αξιολόγηση – αποτίμηση του προγράμματος. 

            

Μέθοδοι Υλοποίησης      α. σύντομη Διάλεξη   β. Συζήτηση   γ. ομαδοσυνεργατική μέθοδος Project 

που χρησιμοποιήθηκαν:     δ. διερευνητική Μάθηση  ε. χρήση ΤΠΕ & οπτικοακουστικών μέσων  

 (Παρακαλώ σημειώστε τις επιλογές  

      σας με bold και κόκκινο) 

 



3 | Σ ε λ ί δ α  

 
 

Α. Θέματα  

που σας  

απασχόλησαν 

 

 

 

Β. Δυσκολίες  

που συναντήσατε 

 

 

Γ. Σχόλια  και   

     Προτάσεις  

     Ανατροφοδότησης 

 

 

 

Χρόνος Υλοποίησης:   α. ικανοποιητικός   β. μη ικανοποιητικός   

 (Παρακαλώ σημειώστε την επιλογή  

     σας με bold και κόκκινο)  

(με βάση τον χρόνο που προγραμματίσατε)         

 

 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις: α. Προγραμματισμένες που υλοποιήθηκαν        3 

β. Προγραμματισμένες που δεν υλοποιήθηκαν 0 

       γ. ΚΠΕ  0 

 Κατασκευές με μίνι τουβλάκια LEGO 
 Δημιουργία ενός απλού ρομπότ 
 Γνωριμία με την τεχνολογία και τις καινοτόμες λύσεις 
 Έρευνα και εξεύρεση λύσης για ένα πραγματικό 

πρόβλημα 
 Ομαδικότητα-Συνεργασία-Αξιοποίηση δυνατοτήτων 
 Συμμετοχή στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής 

FLL 

 
 Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, καθώς το  
πρόγραμμα προσαρμόστηκε αποκλειστικά στις  
εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών που 
συμμετείχαν. 

 
 Οι μαθητές έμαθαν ότι το προσωπικό όφελος, μπορεί να 

συνδυαστεί αρμονικά με το ομαδικό και ότι η 
αλληλοβοήθεια αποτελεί θεμέλιο της ομαδικής εργασίας. 
Μέσα από την κατάκτηση των παραπάνω εννοιών, 
βελτιώθηκε η αυτοεικόνα τους, ενισχύθηκε η 
αυτοπεποίθηση τους και επήλθε συναισθηματική 
εξισορρόπηση. 
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Συναντήσεις με  

Ειδικούς,  

Συγγραφείς:
   

 

 

Παρουσίαση Προγράμματος: α. στη Σχολική Μονάδα 

 (Παρακαλώ σημειώστε τις επιλογές  β. σε Φεστιβάλ 

     σας με bold και κόκκινο)   γ. σε Διαγωνισμό 

     δ. πού αλλού   _____________________________________________ 

 

Παραδοτέα  

Προγράμματος:                 α. Έντυπο  

 (Παρακαλώ σημειώστε την/τις επιλογή/-ές   γ. Φωτογραφίες 

     σας με bold και κόκκινο)                     δ. Βίντεο    

                                                            ε. Άλλο   __________________ 

 

 

 

Θα υλοποιήσω Πρόγραμμα και στο επόμενο Σχολικό Έτος επειδή: 

 (Παρακαλώ σημειώστε τις επιλογές σας με bold και κόκκινο) 

   α. είδα αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών 

   β. ενισχύθηκε έτσι η υπευθυνότητά τους, η αυτοπεποίθησή τους  

   γ. υιοθετήθηκε ένας θετικός τρόπος & στάση ζωής των μαθητών 

   δ. είδα σημαντική αλλαγή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών μου 

    ε. είδα αλλαγή στον τρόπο κοινωνικοποίησης των μαθητών 

   στ. είδα αλλαγή στην ανάληψη πρωτοβουλίας μαθητών προς τη μάθηση 

 

 

 

 

1.  
 

 Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επιμορφωτικές συναντήσεις με τους 
διοργανωτές του διαγωνισμού, για την ενημέρωση και την 
εκπαίδευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
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     Ημερομηνία   15-06-2016                   Οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί 

                            1. ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ26 

                                                              2. ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕ70 

             3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ71 

                                                              4. ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΠΕ71 

             5. ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΠΕ30 

       6. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΕ60 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής  

της Δ. Π. Ε. Χαλκιδικής βεβαιώνει ότι υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα με Τίτλο: «Εκπαιδευτική Ρομποτική: Συνεργαζόμαστε, 
Κατασκευάζουμε, Διασκεδάζουμε…!!!», 

σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής του Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του  

τρέχοντος σχολικού έτους 2015-2016. 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 


