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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

Eυστράτιος Ι. Καρατζίδης 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ70 

Τίτλος του ομίλου 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ WEDO2 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Δ και Ε’ ΤΑΞΗ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

1. Κατανόηση βασικών αρχών ρομποτικής 
2. Ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής 
σκέψης μέσα από τη κατασκευή ποικίλων 
ρομποτικών κατασκευών. 
3. Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
4. Κατανόηση βασικών εννοιών 
προγραμματισμού 
 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ανακαλυπτική μάθηση βασισμένη στην 
εποικοδομητική θεωρία μάθησης μέσα από την 
διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση 
κυρίως γνωστικών αντικειμένων θετικής 
κατεύθυνσης (φυσική, μαθηματικά). 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής 
σχολικής χρονιάς στα εργαστηριακά 

μαθήματα ρομποτικής του 

συγκεκριμένου ομίλου,  οι μαθητές/τριες 
που θα επιλεχθούν να τα 

παρακολουθήσουν, θα  σχεδιάσουν και 

θα κατασκευάσουν ρομποτικές 
κατασκευές στηριζόμενοι στην ρομποτική 

πλατφόρμα της LEGO –WEDO2. 

Ταυτόχρονα, εκτός από το 
κατασκευαστικό τμήμα της δράσης οι 

μαθητές/τριες θα παρακολουθήσουν 

μαθήματα εκμάθησης οπτικού 
προγραμματισμού Scratch 2. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

 
 



Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020: 
 

 Στηριζόμενος σε συγκεκριμένα σενάρια 

που θα δοθούν από τον διδάσκοντα 

(tutorial) ή αυτοσχεδιάζοντας θα 
συνδυάσουμε κατασκευή (μηχανική) και 

προγραμματισμό, προκειμένου να 

επιλύσουμε προβλήματα σε εικονικό 
περιβάλλον. Εκμάθηση βασικών αρχών 

οπτικού προγραμματισμού σε scratch 2.  

 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021: 
 

Στα πλαίσια του Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Ρομποτικής της WRO Hellas  

που θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης, είτε εξ’ 

αποστάσεως, θα συγκροτηθούν δύο 

διαφορετικές ομάδες εργασίας οι οποίες 
και θα ασχοληθούν ξεχωριστά με δύο 

διαφορετικές κατηγορίες του 

διαγωνισμού:  
α. Ποδόσφαιρο  

 

β. Δημιουργική θεματική κατηγορία 
κατασκευής μακέτας και κίνησης σε 

αυτήν διαφόρων ρομποτικών 

διατάξεων. (θα ανακοινωθεί 
προσεχώς από τον οργανισμό) 

 

Μάρτιος-Μάιος 2021: 
 
Διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση 

εκπαιδευτικής ρομποτικής . Συνδυασμός 

ρομποτικής με φυσική, μαθηματικά και 
Ιστορία. Συγκρότηση ομάδων εργασίας 

και σχεδιασμός τριών διαφορετικών 

project. 
 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Tutorials  σε ηλεκτρονική μορφή και φύλλα 
εργασίας 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου 
ανάδειξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Με ερωτηματολόγια 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 

Τετάρτη 13.30-15.00 



 

 

 

 

 

 

 

Ευστράτιος Ι. Καρατζίδης 

λήξης) 
 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Εργαστήριο Πληροφορικής 3ου Πειραματικού 
Σχολείου Ευόσμου 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 
σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 
 

WRO HELLAS 
 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Ερωτηματολόγια 

Παραδοτέα Σε ηλεκτρονική μορφή: φωτογραφικό υλικό 
κατασκευών, φύλλα εργασίας, σχεδιαζόμενοι 
κώδικες προγραμματισμού. 


