
 

 

 

 

 

          ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ KINEMS 

(Ειδικές μονάδες) 

 

ΠΡΙΝ την έναρξη της 1η συνεδρίας:         

1. Δανεισμός KINECT cameras. 

2. Παράδοση του τελικού προγραμματισμού: προετοιμασία της συνεδρίας, τελικός αριθμός 

παιδιών, ημερομηνίες και περίοδοι εφαρμογής (ώστε να μπορούμε να έρθουμε να 

παρακολουθήσουμε). 

3. Παράδοση της φόρμας συγκατάθεσης γονέα για όλους τους μαθητές. 

4. Επιβεβαιώνεται ότι η σουίτα παιχνιδιών KINEMS λειτουργεί κανονικά και οι μαθητές είναι 

καταχωρημένοι στο σύστημα. 

5. Προ-διαγνωστικό δοκίμιο αξιολόγησης:  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει το προ-

διαγνωστικό δοκίμιο με κάθε παιδί ξεχωριστά. Η συμπλήρωση του προ- διαγνωστικού 

δοκιμίου γίνεται εξατομικευμένα και διαρκεί περίπου 40 λεπτά. 

 

Προετοιμασία για κάθε συνεδρία: 

1. Μαθησιακοί στόχοι: Θέστε τους μαθησιακούς στόχους πριν από κάθε συνεδρία. 

2. Οργάνωση συνεδρίας διαδικτυακά μέσω φυλλομετρητή (browser): Μπείτε στο 

http://pro.kinems.com/el/accounts/sign_in με τους κωδικούς σας και οργανώστε τη 

συνεδρία. 

 

- Η συνεδρία είναι καλό να επικεντρώνεται στο ίδιο παιχνίδι, με διαφορετικές 

παραμετροποιήσεις, εφόσον χρειάζεται. 

Εκκίνηση 

συνεδρίας 

http://pro.kinems.com/el/accounts/sign_in


 

 

 

 

3. Ολοκλήρωση οργάνωσης συνεδρίας: Μην πατήσετε το «END». Με αυτό τον τρόπο, 

όταν συνδεθείτε ξανά με το παιχνίδι θα βρείτε τη συνεδρία σας έτοιμη για υλοποίηση.  

Απλά βγείτε από τον browser.   

 

 

 

Υλοποίηση συνεδρίας στην Ειδική μονάδα 

1. Είσοδος στο παιχνίδι: Κάνετε login in με τους προσωπικούς σας κωδικούς στη 

σουίτα παιχνιδιών ΚΙNEMS, που βρίσκεται στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να 

βρείτε έτοιμη την συνεδρία που είχατε προετοιμάσει.  

- Επιλέξετε τον μαθητή που επιθυμείτε.  

- Πατήστε το κουμπί «Resume training session» για να ξεκινήσετε. 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας:  

1. Παραμετροποίηση: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με το ρυθμό και τη 

διάθεση του παιδιού. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν από ένα tablet/ipad ή υπολογιστή 

πάλι από το http://pro.kinems.com/el/accounts/sign_in 

Συνέχεια 
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- Αφού επιλέξετε το παιχνίδι, ανοίξετε την επιλογή «Settings».  Από εκεί, μπορείτε να 

αλλάξετε τις λειτουργίες του παιχνιδιού (π.χ δυσκολία επιπέδου, αριθμός ερωτήσεων, 

ήχο κ.α) 

 

 

 

2. Για να εκκινήσει το παιχνίδι πατήστε   

- Υπάρχει αντίστοιχο κουμπί «Refresh» σε περίπτωση που έχετε διαφοροποιήσει την 

παραμετροποίηση. 

3. Για να αφαιρέσετε το παιχνίδι από τη λίστα πατήστε  

4. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίας (συγκεκριμένα μιας σειράς μαθημάτων με το ίδιο 

παιχνίδι), βεβαιωθείτε ότι πατήσατε «ΤΕΛΟΣ». Έπειτα, θα σας ζητηθεί να αξιολογήσετε 

την εμπειρία του μαθητή.  Αυτά τα δεδομένα είναι παρά πολύ σημαντικά για την έρευνα. 
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ΜΕΤΑ το τέλος της τελευταίας συνεδρίας:  

1. Μετα- διαγνωστικό δοκίμιο αξιολόγησης: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει το μετά-

διαγνωστικό δοκίμιο με κάθε παιδί ξεχωριστά. Η συμπλήρωση του μετά- διαγνωστικού 

γίνεται εξατομικευμένα και διαρκεί περίπου 40 λεπτά. 

2. Ερωτηματολόγιο για παιδιά 

3. Ερωτηματολόγιο για γονείς: Να σταλούν στους γονείς των παιδιών.  

 

Με την ολοκλήρωση  των μαθημάτων θα πρέπει να παραδοθούν:  

1. Εξοπλισμός KINECT camera. 

2. Συμπληρωμένα τα διαγνωστικά δοκίμια αξιολόγησης (2 για κάθε παιδί, ένα πριν την 

έρευνα και ένα μετά το τέλος).  

3. Ερωτηματολόγια για τα παιδιά.  

4. Ερωτηματολόγια για τους γονείς των παιδιών.  

5. Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί. 

 

Θα γίνουν επίσης συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς την ημέρα της παράδοσης των πιο πάνω.  

 

*Εμπιστευτικότητα δεδομένων: Στα διαγνωστικά θα σημειώνεται ο αριθμός καταλόγου του 

παιδιού αντί του ονόματος του.  Στις περιπτώσεις παιδιού με αναπηρίες, ο εκπαιδευτικός βάζει ένα 

αστεράκι και σημειώνει την αναπηρία. 

 


