
Εργαστήρια  

Ανάπτυξης Διδακτικών Σεναρίων STEΑM  
(Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Ηράκλειο) 

Προώθηση του SΤEAM και των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 



Στόχος της επιστημονικής επιτροπής είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα 

γνώσης για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών 

εφαρμογών/εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για 

την ενίσχυση του STEAM μέσω διδακτικών σεναρίων. 

Το έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση 

της επιστημολογίας του STEAM στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω 

δράσεων και δημοσιεύσεων, τον συντονισμό καθώς και τη διαμόρφωση 

υλικού διδακτικών σεμιναρίων STEAM για εκπαιδευτικούς.  

Το έργο της επιστημονικής επιτροπής  



Συντονιστική Επιστημονική Επιτροπή STEAM 

 Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης 

 Δήμητρα  Ευαγγέλου 

 Σαράντος Ψυχάρης 

 Αθανάσιος  Κακαρούντας 

 Κωνσταντίνος  Σκορδούλης 

 Βασίλειος Μπίνας 



Ανά περιφέρεια  



Ανά περιφέρεια  



Ανά περιφέρεια  



Εισαγωγή στην υπολογιστική σκέψη και στο physical computing 

Εισαγωγή στην επιστημολογία του STEAM  

Διδακτικά σενάρια STEAM και ανοικτά λογισμικά/υλικά 

Το engineering στην εκπαίδευση 

Δήμητρα Ευαγγέλου,  Σαράντος Ψυχάρης,   Κωνσταντίνος Σκορδούλης,  Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης 



Το engineering στην εκπαίδευση 

Δήμητρα Ευαγγέλου 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 



Βιβλιογραφία προς διερεύνηση 

Objects in children’s environment appear to be influential in the development 
of engineering thinking as they contribute to exploratory learning which is long 

recognized as a developmentally appropriate practice in early childhood 
education. 

 
THE ROLE OF CLASSROOM ARTIFACTS IN DEVELOPMENTAL 

ENGINEERING: 
 

https://drive.google.com/file/d/1ox_XldMs0kDZK_C4ZP0y3xFt-pyeofDg/view?usp=sharing 
 

Research has demonstrated that engineering students display higher levels of 
thing orientation than students of other majors, and that thing orientation is 

strongly predictive of persistence in engineering. 
 

Investigating the nature of thing orientation: 
 

https://drive.google.com/file/d/1sxoYWpUToODWHjA7rSaiXSGWYM5AvDsm/view?usp=sharing 
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…map a new innovation landscape for what it means to engage future engineers. 
 

Multiple Perspectives on Engaging Future Engineers 
 

https://drive.google.com/file/d/1I5r0iphn9xIzb67gb1o-XS6QPy7d_zuW/view?usp=sharing 
 
 
 
 

DAA activities may offer a potential solution to the challenge of poor instruction, 
a cited cause of discontentment among undergraduates in STEM. They have 

the potential to motivate and to facilitate the transfer of knowledge 
 

The Motivational and Transfer Potential of Disassemble/Analyze/Assemble Activities: 
 

https://drive.google.com/file/d/1BndIXA-YZCz8eqfuaRQ1L6QlYoqjJjck/view?usp=sharing 
 
. 

Βιβλιογραφία προς διερεύνηση 
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Εισαγωγή στην υπολογιστική σκέψη  
και στο physical computing 

Σαράντος Ψυχάρης 
 

ΑΣΠΑΙΤΕ 



5. (STEAM=Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics) 

-Η Επιστημολογία του 
STEAM  

1.  H Υπολογιστική Σκέψη 

4. Η Υπολογιστική Επιστήμη στην  
Εκπαίδευση 

Αξιοποίηση της Υπολογιστικής Επιστήμης, της Υπολογιστικής Σκέψης 
και της Επιστημολογίας της «Μηχανικής»  για την οριοθέτηση του 
STEAM και της  Υπολογιστικής  Παιδαγωγικής  
  

3. Η Επιστημολογία της «Μηχανικής»  
    Παιδαγωγική της Μηχανικής 

6.  Η Υπολογιστική 
Παιδαγωγική 

Computational STEAM 
Pedagogy 

2. Computing/Computational  



  

  
 
 
 

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   

Περιεχόμενα  
 

Η Υπολογιστική Σκέψη (γενικά)-Οι διαστάσεις της  
 
Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ) , οι Φυσικές Επιστήμες 
(Φ.Ε.) και τα Μαθηματικά  
 
Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ): 
Έννοιες-Υπολογιστικές πρακτικές-προοπτικές 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
   
   
 



  
 
 
 

   
 
 
   

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   

Η Υπολογιστική Σκέψη (γενικά) 
 Jeanette Wing, Μάρτιος 2006,   

Εισαγωγή του όρου Computational Thinking(CT) Journal of the 
Association for Computing Machinery(ACM).  

•CT –ΥΣ περιλαμβάνει την επίλυση προβλήματος, τον 
σχεδιασμό συστημάτων και την κατανόηση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς –με την αξιοποίηση εννοιών απο την επιστήμη 
των υπολογιστών- Computer Science  

•Wing (2008):  η ΥΣ «δένει» την Μαθηματική σκέψη με την 
«Μηχανική»-engineering δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό 
συστημάτων που θα βοηθήσουν την επίλυση πολύπλοκων 
προβλημάτων   

•Πεποίθηση απο ερευνητές  ότι είναι ανεξάρτητη του μαθήματος 
και συνδέεται με την επίλυση προβλήματος  



  

  
 
 
 

Η Υπολογιστική Σκέψη (γενικά) 
 
 

Wing, J. M. (2006). Computational thinking.  Communications of the 
ACM, 49(3), 33-35.  
 
Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about 
computing. Philosophical transactions of the royal society of London  
A: mathematical, physical and engineering sciences, 366(1881), 
3717-3725  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   



1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   

Στην πρόταση της (CSTA-Computer Science Standards, Teaching 
Association, https://www.csteachers.org/page/CSTA_Standards 
2016) για την Ε.Υ. στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση γίνεται εμφατικά αναφορά στην Υπολογιστική Σκέψη.  
 
H Υπολογιστική Σκέψη μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις επιστήμες 
για την επίλυση προβλημάτων-κατά την CSTA  η Υ.Σ. θεωρείται 
μέθοδος επίλυσης προβλήματος- , το σχεδιασμό συστημάτων, τη 
δημιουργία νέας γνώσης και την κατανόηση των λειτουργιών και των 
περιορισμών των υπολογιστικών συστημάτων.  

Presenter
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https://www.csteachers.org/page/CSTA_Standards


 
 
 
 
 

  

  

 
 
    

 Η Υπολογιστική Σκέψη-Μερικές διαστάσεις   
  

Barr 

&Stephenson,2011  

Lee κ.α.,2011 Grover & Pea, 2013 Selby & 

Woollard,2013 

Angeli κ.α,2016  

Αφαιρετική σκέψη  Αφαιρετική σκέψη 

Αφαιρετική σκέψη και 

αναγνώριση 

προτύπων  

Αφαιρετική  

σκέψη  

Αφαιρετική 

 σκέψη  

Αλγόριθμοι και 

διαδικασίες  
  

Αλγόριθμοι και 

διαγράμματα ροής   

Αλγοριθμική  

σκέψη  

Αλγόριθμοι 

(συμπεριλαμβάνει 

και την έννοια της 

αλληλουχίας  

και της 

ακολουθίας)    
Αυτοματοποίηση- η 

υλοποίηση  του 
υπολογισμού σε 

συστήματα.  

  

Αυτοματοποίηση Συμβατική Λογική  Τμηματοποίηση Τμηματοποίηση   

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
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Τμηματοποίηση του 

Προβλήματος-η 

διαδικασία διάσπασης 

του προβλήματος σε 

μικρότερα τμήματα  

που μπορούν να 

επιλυθούν ευκολότερα     

Ανάλυση  

Δομοστοιχείωση –Modularity-

Δομημένη τμηματοποίηση του 

προβλήματος. 

Η διαδικασία 

επαναχρησιμοποίησης 

επαναλαμβανόμενων εντολών για 

μια συγκεκριμένη λειτουργία    

  

Αξιολόγηση 

(δεδομένων)  
Αποσφαλμάτωση   

Προσομοίωση   

Αποσφαλμάτωση και συστηματική 

διαδικασία εύρεσης λαθών σε έναν 

αλγόριθμο  

Γενικεύσεις  Γενίκευση  

  
Κατανεμημένη 
επεξεργασία- 
συνεισφορά από 
διαφορετικά 
προγράμματα   

  

  

Αποτελεσματικότητα, επαναληπτικές 

διαδικασίες, συμβολικές 

αναπαραστάσεις   

    

 Η Υπολογιστική Σκέψη-Μερικές διαστάσεις   
  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
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 Η αφαιρετική σκέψη θεωρείται ότι έχει πολλά επίπεδα και θα πρέπει 
να προσδιορισθούν τα σύνορα ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα (Wing, 
2007). Ο Denning (2011) επίσης αναγνωρίζει ότι η αφαιρετική σκέψη 
είναι πολύ σημαντική και πρέπει να περιλαμβάνεται στην Υ.Σ. 
παράλληλα με τον προγραμματισμό. Κατά την διαδικασία της 
«αφαίρεσης» στην Υπολογιστική Σκέψη, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
που θα αγνοηθούν και αυτές στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 
ότανεφαρμόζεται ο επαγωγικός τρόπος συλλογισμού.  
 
Denning, P. J. (2011). Ubiquity Symposium: What Have We Said About 

Computation?: Closing Statement. Ubiquity, 2011(April), 1-7. 
doi:10.1145/1967045.1967046 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

  

 
 
    

 Η Υπολογιστική Σκέψη-Μερικές διαστάσεις   
  

Wing, J. (2011) Research Notebook: Computational Thinking - What and Why? Retrieved from: http://link.cs.cmu.edu/files/11-399_The_Link_Newsletter-3.pdf. 

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   

Presenter
Presentation Notes
Mention power & politics and we may immediately think of state authority



  

  Η αφαιρετική σκέψη ως διάσταση της Υ.Σ. 
 
Η αφαιρετική  σκέψη μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη 
μοντέλων και προσομοιώσεων και προβλέψεων  
 
Ερευνητικά θέματα σχετικά με την αφαιρετική σκέψη 
• Με ποιο τρόπο η αφαιρετική σκέψη χρησιμοποιείται στην μοντελοποίηση και στην 

Υπολογιστική Επιστήμη  
• Πως προσδιορίζονται οι αφαιρετικές δομές  
• Πως μπορεί να περιγραφεί η αφαιρετική  σκέψη   

 
 

Dede, C., Mishra, P., & Voogt, J. (2013). Working group 6: Advancing computational 
thinking in 21st century learning.  
http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Advancing_computational_thinking_in_
21st_ century_learning.pdf. Accessed 28 January 2017. 

 

  
 
 
  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   



 

Οι διαστάσεις της Υ.Σ- Απο το άρθρο Ψυχάρης Σ, Κοτζαμπσάκη,Ε., Καλοβρέκτης,Κ.(2018). Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία των 

Μηχανικών και Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEAM στην εκπαίδευση. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  Σχολή 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.ISSN 2585-2310,τεύχος 1,2018 

 

Η  «τμηματοποίηση» του προβλήματος είναι ένα κοινά αποδεκτό στοιχείο της Υ.Σ. Οι 

συμμετέχοντες του πρώτου workshop για την Υ.Σ. (NationalResearchCouncil, NRC,2010) 

θεώρησαν την «τμηματοποίηση» ως στοιχείο της Υ.Σ.. Ο Guzdial (2012) επίσης θεωρεί την 

«τμηματοποίηση» ως βασικό στοιχείο της Υ.Σ..  

Για την Β/θμια εκπαίδευση επίσης, οι  Yevseyeva &Towhidnejad (2012) χρησιμοποιούν την 

«τμηματοποίηση» ως λειτουργικό στοιχείο της Υ.Σ. 

  

Guzdial, M. (2012). Re: A Nice Definition of Computational Thinking, Including Risks and Cyber-Security. [Web log message]. Retrieved from 

http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/  

Yevseyeva, K. &Towhidnejad, M. (2012). Teaching Computational Thinking in Middle and High School. FrontiersinEducationConference (FIE), 2012, 1-2. 

IEEE. doi:10.1109/fie.2012.6462487. 

  

 
 
    

 Η Υπολογιστική Σκέψη-Μερικές διαστάσεις   
  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
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           Η Υπολογιστική Σκέψη-Η φύση της Υ.Σ.   

Η ικανότητα να σκεφτόμαστε αλγοριθμικά  

Η ικανότητα να σκεφτόμαστε με όρους διάσπασης του 
προβλήματος σε απλούστερα  

Η ικανότητα να  μπορούμε να γενικεύσουμε και να 
χρησιμοποιούμε πρότυπα  

Η ικανότητα να σκεφτόμαστε αφαιρετικά με την επιλογή 
κατάλληλων αναπαραστάσεων 

Η ικανότητα να μπορούμε να αξιολογούμε ένα μοντέλο μια 
κατασκευή κλπ με σωστούς όρους  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   



http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision 

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   



  

  
Σχετικές έρευνες……  
Η Υ.Σ. χρειάζεται να «διδαχθεί» σε γνωστικά αντικείμενα εκτός της  
computer science  και μάλιστα από το Νηπιαγωγείο   
 
 

Yadav, A., Zhou, N., Mayfield, C., Hambrusch, S., & Korb, J. T. (2011). Introducing 
computational thinking in education courses. SIGCSE, 11, 465-470. 

Η Υπολογιστική Σκέψη (Υ.Σ) και οι Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) και τα Μαθηματικά  

  
 
 
  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
 



  

Καθώς οι Φ.Ε. και τα Μαθηματικά μετασχηματίζονται ώστε να 
περιλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο  «Υπολογιστικές 
προσεγγίσεις-δραστηριότητες», διεθνείς επιτροπές (π.χ. Next 
Generation Science Standards-NGSS)  προτείνουν την Υ.Σ. ως 
βασική «επιστημονική πρακτική». 
 
Με την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για «υπολογισμούς» στην 
διδακτική των Φ.Ε και των Μαθηματικών, υπάρχει η πρόκληση να 
ορίσουμε την Υ.Σ. σχετικά με την σχολική εκδοχή της γνώσης στις 
Φ.Ε. και τα Μαθηματικά , λαμβάνοντας υπόψη το υπολογιστικό 
τμήμα τους.  
 
 
Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, 
U. (2016). Defining Computational Thinking for Mathematics and Science 
Classrooms. Journal of Science Education and Technology, 25(1), 127-147. 
DOI: 10.1007/s10956-015-9581-5c 
 
 

Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ) και οι Φ.Ε. και τα 
Μαθηματικά  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
  



  

  

  
 
Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, U. (2016). Defining Computational 
Thinking for Mathematics and Science Classrooms. Journal of Science Education and Technology, 25(1), 127-147. 
DOI: 10.1007/s10956-015-9581-5c 
 
 

Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ) και οι Φ.Ε. και τα 
Μαθηματικά  

Οι Weintrop κ.α. (2016) θέτουν το θέμα της ένταξης της Υ.Σ. στη 
διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών .Οι 
συγγραφείς προτείνουν έναν ορισμό της Υ.Σ. για τα Μαθηματικά και 
τις Φ.Ε που περιλαμβάνει τις διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων, την μοντελοποίηση και προσομοίωση, τις υπολογιστικές 
(computational) στρατηγικές και πρακτικές επίλυσης προβλήματος.  
 
 

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   



  

 Η επιτροπή Next Generation Science Standards (NGSS Lead 
States, 2013) εισηγείται την εισαγωγή της Υ.Σ. ως «επιστημονικής 
πρακτικής».Με αυτή την εισαγωγή και την αυξανόμενη παρουσία 
των υπολογισμών στα Μαθηματικά και τις Φ.Ε. , χρειάζεται να 
αναθεωρηθούν οι διαστάσεις της Υ.Σ. και να δημιουργηθεί ένα 
θεωρητικό πλαίσιο για την μορφή της Υ.Σ. στην σχολική εκδοχή των 
Μαθηματικών και των Φ.Ε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ) και οι Φ.Ε. και τα 
Μαθηματικά 

 
 

http://epsc.wustl.edu/seismology/book/presentations/2014_Promotion/NGSS_2013.pdf 
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Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ) και οι Φ.Ε. και τα 
Μαθηματικά  

Ερωτήσεις της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την 
παιδαγωγική της Υ.Σ.  : 
 
• Με ποιο τρόπο συνδέεται ή μπορεί να συνδεθεί η Υ.Σ. με τα 

υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα  
• Πως μπορεί να προαχθεί η έρευνα για την Υ.Σ.  
• Με ποιο τρόπο μπορούν να εκπαιδευθούν οι εκπαιδευτικοί 

στην Υ.Σ. 
• Με ποιο τρόπο αξιολογείται η Υ.Σ.   
 
 
National Research Council. (2011). Report of a Workshop of Pedagogical Aspects of Computational Thinking. 
Retrieved from: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13170. 

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13170


  

  

Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ):Έννοιες-Υπολογιστικές 
πρακτικές-προοπτικές 

  
 
 
  

Υ.Σ. 

Έννοιες Υπολογιστικές Πρακτικές Προοπτικές 

Brennan K, Resnick M (2012). New frameworks for studying and assessing the development of 
computational thinking. Presented at the American Education Researcher Association, Vancouver, 
Canada. 
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• Έννοιες ( τις έννοιες με τις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευόμενοι καθώς   
προγραμματίζουν, όπως η επαναληπτική διαδικασία, τα loops, conditions, 
subroutines κλπ)  
•  Πρακτικές (π.χ., αφαιρετική σκέψη, , επαναχρησιμοποίηση τμήματος 

κώδικα(remixing), αλγόριθμοι, αναγνώριση προτύπων, δημιουργία 
υπολογιστικών τεχνουργημάτων, ανάλυση προβλήματος και ανάλυση 
τεχνουργημάτων)  

• Προοπτικές-επιστημολογικά θέματα , (κάποιες από τις οποίες 
μοιράζονται με τις Φ.Ε., τα Μαθηματικά, κλπ ) 
 

  

  

Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ):Έννοιες-Υπολογιστικές πρακτικές-προοπτικές 

  
 
 
  

Υ.Σ. 

Έννοιες Υπολογιστικές Πρακτικές Προοπτικές 

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   



  

  

1. Η Υπολογιστική Σκέψη 
   

Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία των Μηχανικών και Υπολογιστική Παιδαγωγική: 
 Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση 

http://eduscience-uth.weebly.com/tauepsilonupsilonchiomicronsigma-1.html 
 

http://eduscience-uth.weebly.com/tauepsilonupsilonchiomicronsigma-1.html


• Στην εκπαιδευτική έρευνα, έχει υιοθετηθεί ο όρος physical 
computing(φυσικοί υπολογισμοί)  ως η σύνδεση ανάμεσα στους Η/Υ 
και τον πραγματικό/φυσικό κόσμο,  ενώ στην «εκπαίδευση της 
επιστήμης των ΗΥ»  οι σχετικές έρευνες εστιάζουν κυρίως στον 
προγραμματισμό  
 

• Το physical computing μπορεί να υλοποιηθεί με δυο τρόπους: είτε για 
την διδασκαλία εννοιών της επιστήμης των ΗΥ, είτε με την αξιοποίηση 
του physical computing ως είσοδο  σε διαφορετικές ενότητες της 
επιστήμης των ΗΥ(απο το πρόβλημα στην έννοια)  
 

• Το physical computing θεωρείται επίσης ως μια «κατάλληλη 
διαδικασία» για την σύνδεση ψηφιακών αντικειμένων με τον 
πραγματικό κόσμο μέσω μοντέλων προσομοίωσης(εδώ φαίνεται και η 
διασύνδεσή του τόσο με το STEAM όσο και με την Υπολογιστική 
Επιστήμη)  
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• Στην εκπαιδευτική έρευνα, έχει υιοθετηθεί ο όρος physical computing 
ως την σύνδεση ανάμεσα στους Η/Υ και τον πραγματικό/φυσικό κόσμο,   

• ενώ στην «εκπαίδευση της επιστήμης των ΗΥ»  οι σχετικές έρευνες 
εστιάζουν κυρίως στον προγραμματισμό  
 

• Το physical computing μπορεί να υλοποιηθεί με δυο τρόπους: είτε για 
την διδασκαλία εννοιών της επιστήμης των ΗΥ, είτε με την αξιοποίηση 
του physical computing ως είσοδο  σε διαφορετικές ενότητες της 
επιστήμης των ΗΥ 
 

• Το physical computing θεωρείται επίσης ως μια «κατάλληλη 
διαδικασία» για την σύνδεση ψηφιακών αντικειμένων με τον 
πραγματικό κόσμο μέσω μοντέλων προσομοίωσης(εδώ φαίνεται και η 
διασύνδεσή του τόσο με το STEAM όσο και με την Υπολογιστική 
Επιστήμη)  
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2. Physical Computing 
   



  

  

   

2. Physical Computing 
   

Physical Computing – Raspberry Pi 



      Ενδεικτικές Εφαρμογές 

 
1. Υπολογισμός του π .Easy Java Simulations και υπολογισμός του π-

σύγκριση με το αποτέλεσμα από το Scratch  

2. Τα μυστήρια τρίγωνα  

3. Tracker 

4. Binary 

5. Εύρεση του λάθους 
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Easy Java Simulations και υπολογισμός του π-σύγκριση με 
το αποτέλεσμα από το Scratch  

Ο υπολογισμός του π  
Ejs  
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Easy Java Simulations και υπολογισμός του π-σύγκριση με το αποτέλεσμα από το 
Scratch  

Ο υπολογισμός του π Ejs  
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Easy Java Simulations και υπολογισμός του π-σύγκριση με το 
αποτέλεσμα από το Scratch  

Ο υπολογισμός του π Ejs  
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Easy Java Simulations και υπολογισμός του π-σύγκριση με το 
αποτέλεσμα από το Scratch  
Ο υπολογισμός του π  
Scratch   https://scratch.mit.edu/projects/61893848/ 
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Τα μυστήρια τρίγωνα   

  
  
 
 
  

  

  

   Τα μυστήρια τρίγωνα 
Θεωρητική ανάλυση: Το Baltic Centre για Contemporary Art (http://www. balticmill.com)  
είναι ένα διεθνές κέντρο για την σύγχρονη τέχνη και βρίσκεται κοντά στον ποταμό Tyne στο 
Gateshead Millennium Bridge -Gateshead, στην North East England, United Kingdom.  
Άνοιξε το 2002 και παρουσιάζει εκθέσεις σχετικά με την σύγχρονη τέχνη που συνδυάζουν 
και τα Μαθηματικά. Το 2012, για να γιορτάσει τα 10 χρόνια λειτουργίας του, το Balticheld ,  
αφιέρωσε μια εβδομάδα για γεγονότα σχετικά με τον αριθμό 10. Με την βοήθεια ενός 
προγράμματος στον Η/Υ μπορούμε να ασχοληθούμε με τους καλούς αριθμούς για να 
φτιάξουμε τα μαγικά τρίγωνα, οι οποίοι θα έχουν την μορφή 3s + 1,s ακέραιος. 
Παίζοντας σχετικά με τον αριθμό 10. 
 

 Τα μαγικά τρίγωνα για s=2 και s=3. 
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     Tracker 
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Δημιουργία στο Scratch-Επίδειξη   
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Εύρεση του λάθους  
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Εισαγωγή  
στην επιστημολογία του STEAM  

Κωνσταντίνος Σκορδούλης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 





Διεπιστημονικότητα  

• Τα περιθώρια επικοινωνίας ανάμεσα στις επιστήμες 
καθορίζονται από την αυτονομία του αντικειμένου κάθε 
επιστήμης και την αυτονομία του νοήματος του εννοιολογικού 
της συστήματος 

 
• Τα σύνορα που περιορίζουν το επιστημονικό αντικείμενο δεν 

είναι μόνο ασταθή ως προς τα φαινόμενα που περικλείουν, 
είναι συγχρόνως και ασαφή ως προς τις επιστήμες που 
διαχωρίζουν. Αυτή η δυναμική είναι που ορίζει τη βασική 
κατηγορία των διεπιστημονικών σχέσεων. 

  



Η «Διεπιστημονικότητα»  
στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του John Dewey: 

το γνωστικό αντικείμενο νοηματοδοτείται μέσω της σύνδεσης 
με την εμπειρία και την πραγματική ζωή.  

Ο Dewey ήταν αντίθετος με μια διδασκαλία απομονωμένων 
μεταξύ τους γνωστικών κλάδων - “teaching subjects isolated 
from each other” .  

Το σκεπτικό ήταν ότι εκτός του χώρου του σχολείου οι 
εμπειρίες μας είναι ολιστικές- «our experiences are holistic» 

Η εναλλακτική πρόταση που καταθέτει είναι ένα μαθησιακό 
περιβάλλον που σχετίζεται με “δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής”. 
 

 

 



Σύμφωνα με τον Dewey, η σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Το πλαίσιο σύνδεσης πρέπει να είναι ελκυστικό και να παρέχει κίνητρα για τη 
συμμετοχή 

• Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε μια άσκηση σχεδιασμού που 
αναπτύσσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και 
την κριτική σκέψη  

• Οι διδακτικές δραστηριότητες πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές 
να μάθουν από την αποτυχία και να επανασχεδιάζουν  

• Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος πρέπει να περιλαμβάνουν σημαντικό 
περιεχόμενο από τα Μαθηματικά και την Επιστήμη 

• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφαρμόσουν μαθητοκεντρική παιδαγωγική 

• Τα μαθήματα να απαιτούν ομαδική εργασία και επικοινωνία 



Μετά απο 60 χρόνια περίπου το όραμα του Dewey 

αποκτά όνομα... STS 
Το  πρόγραμμα Science, Technology, Society  είναι μια διεπιστημονική 
προσέγγιση της γνώσης. 

1971 - values, technology, and society (VTS).  

1981 - values, technology, science, and society (VTSS). 

1991 – VTSS  μετακινείται στο School of Engineering. 

1993 -  αλλάζει η ονομασία σε Science, Technology, and Society (STS).  

1996-1997 - 2,500 φοιτητές του Stanford υπέγραψαν το αίτημα "save 
STS at Stanford." 

1997 STS πίσω στο  School of Humanities and Sciences. 



Το πρόγραμμα science-technology-society 
(STS)  

• «Για τους μελλοντικούς πολίτες σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, η κατανόηση της αλληλεξάρτησης της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της κοινωνίας μπορεί να είναι τόσο 
σημαντική όσο και η κατανόηση των εννοιών και των 
διαδικασιών στις ΦΕ»  (Gallagher, 1971) 

• Το πρόγραμμα science-technology-society (STS) τοποθετεί 
την επιστημονική πρακτική σε συγκεκριμένο κοινωνικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο αποκτούν νόημα οι επιστημονικές 
έννοιες.  



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

• Η προσέγγιση του προγράμματος STS 
υπερβαίνει το να μάθει ο μαθητής απλά 
για τις σχέσεις μεταξύ της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της κοινωνίας 

• Οι μαθητές πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία να δράσουν μέσω της άμεσης 
συμμετοχής τους στους δημοκρατικούς 
θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών  

 

 
 
 



Το περιεχόμενο ενός προγράμματος STS  

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας εστιάζει  
στη μελέτη σε:   

• Ένα τέχνημα (artifact, πχ. Αντλία κενού)  

• Μια διαδικασία (process, μέτρηση γεωγραφικού μήκους) 

• Ένα κοινωνικό ζήτημα σχετικό με την επιστήμη ή την τεχνολογία (πχ. ΧΡΗΣΗ 
πυρηνικής ενέργειας) 

• Μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών παραγόντων που επηρεάζουν ένα 
κοινωνικό ζήτημα σχετικό με την επιστήμη και την τεχνολογία   

• Τις φιλοσοφικές αρχές και την ιστορική εξέλιξη ενός ζητήματος που απασχόλησε 
την επιστημονική κοινότητα. 

 



Η πορεία διδασκαλίας στο πρόγραμμα STS 
- αρχίζοντας από την κοινωνία - 
 
Το πρόγραμμα αρθρώνεται από ζητήματα που 
σχετίζονται με:  
 
την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και 
εγκεφάλου  
 
την κλωνοποίηση 
 
την τεχνητή νοημοσύνη  
 
την περιβαλλοντική καταστροφή του πλανήτη, 
 
την κλιματική αλλαγή 
 
την ενεργειακή πολιτική 
 



Τι είναι η εκπαίδευση STEM; 

Πολλοί χρησιμοποιούν τις συνιστώσες αυτού του ακρωνύμιου ως έναν ορισμό 
της διεπιστημονικής εκπαίδευσης  STEM (STEM education) και ταυτίζουν το 
STEM με τα επιμέρους αντικείμενα που το συνθέτουν.  

Αυτή η προσέγγιση είναι ανεπαρκής. 

• Η Εκπαίδευση STEM ορίζεται ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του 
προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας. Είναι μια προσέγγιση που 
καταργεί τα σύνορα μεταξύ των ιδιαίτερων γνωστικών αντικειμένων και τα 
θεωρεί ως ένα “όλον”, με το σκεπτικό ότι τα σύγχρονα προβλήματα είναι 
αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να αντιμετωπιστούν από μια μόνο 
επιστήμη. 





Η εκπαίδευση STEM 

Αυτό που λείπει σήμερα από την εκπαίδευση είναι “μια 
διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση, όπου οι 
επιστημονικές έννοιες παρουσιάζονται σε συνδυασμό 
με πραγματικά προβλήματα. Μια προσέγγιση που οι 
εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν την Επιστήμη, την 
Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά ώστε να 
αναδεικνύουν τις συνδέσεις μεταξύ του σχολείου, της 
κοινότητας και της εργασίας…” (Tsupros, Kohler, & 
Hallinen, 2009) 



Η Εκπαίδευση STEM 

• Η εκπαίδευση STEM είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου οι εκπαιδευόμενοι 
εξερευνούν, εφευρίσκουν, ανακαλύπτουν μέσα από την προσπάθεια επίλυσης 
πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων. 

• Ενθαρρύνει την καινοτομία συνδυάζοντας τις επιστημονικές περιοχές, βοηθώντας 
τους εκπαιδευόμενους να κάνουν νέες συνδέσεις μεταξύ των επιστημονικών 
κλάδων και μερικές φορές βοηθά στη δημιουργία εντελώς νέων κλάδων. 

• Προωθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν όχι 
μόνο δεξιότητες του 21ου αιώνα, αλλά και να έχουν την ευκαιρία να 
δημιουργήσουν νέες δεξιότητες. 



Βασικές Δεξιότητες: Επίλυση Προβλήματος & Κριτική Σκέψη 
 
Τα προβλήματα που διερευνώνται πηγάζουν από παγκόσμια ζητήματα, όπως η ενεργειακή 
κρίση, η πράσινη τεχνολογία, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων κλπ.  
Όλο και περισσότερο, οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα απαιτούν μια συνεκτική και 
συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους κλάδους του STEM 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 



 
ΟΙ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM:  
Βασικές ιδέες – επιστημονικές πρακτικές – διεπιστημονικές έννοιες 
disciplinary core ideas - scientific/mathematics/engineering practices 
- crosscutting concepts 

• Βασικές ιδέες: οι ιδέες που συγκροτούν το 
εννοιολογικό πλαίσιο κάθε επιμέρους 
γνωστικού κλάδου του STEM 

• Πρακτικές: είναι οι διαδικασίες μέσω των 
οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται οι 
βασικές ιδέες ώστε να κατανοήσουμε τον 
φυσικό και τον τεχνολογικά σχεδιασμένο 
κόσμο 

• Διεπιστημονικές έννοιες: υποβαστάζουν και 
συγκροτούν το STEM ως επιστημονική 
πειθαρχία 



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - PRACTICES 

• ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ASKING QUESTIONS AND 
DEFINING PROBLEMS 

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ - DEVELOPING AND USING MODELS 

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - PLANNING AND CARRYING OUT 
INVESTIGATIONS 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ANALYZING AND INTERPRETING DATA 

• ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ - USING MATHEMATICS AND 
COMPUTATIONAL THINKING 

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ - CONSTRUCTING 
EXPLANATIONS AND DESIGNING SOLUTIONS 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΌ ΤΕΚΜΗΡΙΑ - ENGAGING IN ARGUMENTS 
FROM EVIDENCE 

• ΛΗΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - OBTAINING, EVALUATING 
AND COMMUNICATING INFORMATION 

 



ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
- CROSSCUTTING CONCEPTS -  

1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ - PATTERNS 

2. ΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ - CAUSE AND 
EFFECT: MECHANISM AND EXPLANATION 

3. ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - SCALE, PROPORTION, AND 
QUANTITY 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - SYSTEMS AND SYSTEM 
MODELS 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΗ: ΡΟΕΣ, ΚΥΚΛΟΙ, ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ENERGY AND 
MATTER: FLOWS, CYCLES, AND CONSERVATION 

6. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - STRUCTURE AND FUNCTION 

7. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ - STABILITY AND CHANGE 

 
 



Oi στόχοι της εκπαίδευσης STEM 
Τα άτομα που θα ολοκληρώσουν μια εκπαίδευση τύπου STEM, θα είναι: 

• Ικανοί λύτες προβλημάτων: θα είναι σε θέση να καθορίσουν τις ερωτήσεις και τα 
προβλήματα, να σχεδιάσουν έρευνες για τη συλλογή και οργάνωση δεδομένων, 
την εξαγωγή συμπερασμάτων, και στη συνέχεια να εφαρμόζουν τα 
συμπεράσματα σε νέες καταστάσεις. 

• Καινοτόμοι: θα χρησιμοποιούν δημιουργικά τις έννοιες και τις αρχές της 
Επιστήμης, των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας εφαρμόζοντάς τες στο 
μηχανικό σχεδιασμό. 

• Αυτοδύναμοι: θα είναι σε θέση να παίρνουν πρωτοβουλίες και να θέτουν 
κίνητρα για να προσδιορίζουν μια ατζέντα δράσης μέσα σε καθορισμένο χρονικό 
πλαίσιο. 

• Λογικοί στοχαστές: θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν λογικές διαδικασίες σκέψης 
των επιστημών, των μαθηματικών, και του τεχνολογικού σχεδιασμού για την 
καινοτομία και την εφεύρεση. 

• Τεχνολογικά εγγράμματοι: θα είναι ικανοί να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τη 
φύση της τεχνολογίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, και να 
εφαρμόζουν την τεχνολογία κατάλληλα. 



OER Canvas  

Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης 
 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  





Ανοικτά λογισμικά και υλικά για ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων  

Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης 
 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Υλικό ενότητας: Ψυχάρης, Σ.& Καλοβρέκτης, Κ( 2017). Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ., ISBN: 978-960-418-706-5  

https://www.skroutz.gr/books/13519235.%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-STEM-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A4%CE%A0%CE%95.html
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Εισαγωγή 

 
Για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEAM, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πλήθος υλικών που 
υπάρχουν στο εμπόριο. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν 
όλα τα υλικά με τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. Τα υλικά μπορούμε να τα 
κατηγοριοποιήσουμε σε: 

 
• δομικά στοιχεία.  
• στοιχεία μηχανών. 
• ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία.  
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 Δομικά υλικά  

MDF: Το MDF (Medium-Density Fibreboard/ Μέσης πυκνότητας ινοσανίδες)  είναι ένα 

στοιχείο το οποίο παράγεται από πολτοποιημένο υλικό άχρηστης ξυλείας, με προσθήκη 

γόμας και με ταυτόχρονη συμπίεση σε πρέσα. Το υλικό μπορούμε να το βρούμε σε 

διάφορες διαστάσεις και σε πάχος από 3mm έως και 2,5mm.  
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• PLYwood: Το PLYwood ή γνωστό ως κόντρα πλακέ, αποτελεί ένα υλικό 
το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση σε διάφορες 
κατασκευές, ενώ για την κοπή του χρησιμοποιούμε το εργαλείο που 
καλείται σέγα. Το υλικό μπορούμε να το βρούμε σε διάφορες διαστάσεις 
με πάχος (3mm έως 25mm). 

 

 Δομικά υλικά  
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Σπάτουλες χειροτεχνίας και ξύλινοι άξονες (wood craft sticks): Οι ξύλινες σπάτουλες 
χειροτεχνίας αποτελούν ένα εύκολο στη χρήση υλικό μέσω των οποίων μπορούμε 
να δημιουργήσουμε γρήγορα μια δομική κατασκευή.  

Φύλλο balsa:  Το φύλλο balsa το χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων STEAM που θέλουμε να φέρουν μικρό βάρος 

 Δομικά υλικά  
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Πλαστικά Φύλλα PVC 

 Δομικά υλικά  
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Πολυκαρμπονικά επίπεδα ή κυψελωτά πολυκαρμπονικά:  
  
• Άθραυστα (200 ως προς το γυαλί) 
• Ελαφρά  
• Θερμομονωτικά 
• Εύκαμπτα  
• Ανθεκτικά στον ήλιο  
• Απορροφούν 100% την υπεριώδη  ακτινοβολία (UVA και UVB) 
• Αναλλοίωτα σε θερμοκρασίες από -50 μέχρι +120oC 
• Φωτοδιαπερατά (92%) 

 Δομικά υλικά  
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Ένα μηχανικό σύστημα εκπαιδευτικής δραστηριότητας STEAM φέρει στη σύνθεση του ένα 

μεγάλο μέρος από μηχανικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι στατικά ή κινούμενα.  

 

Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρομηχανικός ρομποτικός μηχανισμός χρησιμοποιεί ένα μεγάλο 

σύνολο από στοιχεία μηχανών όπως: βάση στήριξης, έδρανα, μηχανικές άρπαγες, άξονες, 

πλαίσια, γρανάζια, συνδέσμους κ.α.  

Στοιχεία μηχανών  
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Κοχλίας: Ο κοχλίας (βίδα) χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και τη 
συναρμολόγηση των μερών ενός μηχατρονικού συστήματος.  

Οδοντωτοί τροχοί: Έναν τρόπο μετάδοσης της περιστροφικής 
κίνησης αποτελούν οι οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια) και οι ατέρμονοι 
κοχλίες. 

Στοιχεία μηχανών  
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Μετάδοση της κίνησης: Η μετάδοση της κίνησης σε ένα ρομποτικό 
μηχανισμό ή σε μια μηχανή μεταξύ δύο ατράκτων με χρήση οδοντωτών 
τροχών εξαρτάται από την αξονική του θέση. Έτσι, διακρίνουμε τις 
περιπτώσεις στις οποίες:  
  
• οι άτρακτοι είναι παράλληλοι μεταξύ τους, οπότε χρειαζόμαστε 

παράλληλους οδοντωτούς τροχούς.  
• οι άτρακτοι είναι σε κάθετη γωνία μεταξύ τους οπότε χρειαζόμαστε 

κωνικούς οδοντωτούς τροχούς.  
• οι άτρακτοι τέμνονται μεταξύ τους οπότε χρειαζόμαστε είτε ελικοειδή 

οδοντωτούς τροχούς, είτε σύστημα ατέρμονου κοχλία. 

Στοιχεία μηχανών  
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Μετάδοση κίνησης με ιμάντα: Για τη μετάδοση της κίνησης μιας 
ατράκτου σε μια άλλη η οποία βρίσκεται σε απόσταση, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο του ιμάντα.  

Στοιχεία μηχανών  
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Έκκεντρο: Έκκεντρο (cam) καλείται το στοιχείο εκείνο που ο άξονας 
περιστροφής δεν περνά από το κέντρο του. Ένα έκκεντρο χρησιμοποιείται σε 
διατάξεις μετατροπής της περιστροφής κίνησης του άξονα σε παλινδρομική 
κίνηση σε συνδυασμό με ένα ολισθητήρα ή ακόλουθο.  

 

Στοιχεία μηχανών  
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Breadboard: Για να συνδέσουμε ηλεκτρονικά στοιχεία μεταξύ τους 
προκειμένου να δημιουργήσουμε και να δοκιμάσουμε το ηλεκτρικό 
κύκλωμα που απαιτείται, χρησιμοποιούμε τη διάταξη που καλείται 
breadboard.  
 
Οι γραμμές και οι στήλες του Breadboard φέρουν γράμματα και αριθμούς 
προκειμένου να μπορούμε να δηλώνουμε στο φύλλο εργασίας τα σημεία 
σύνδεσης των στοιχειών επάνω στο breadboard. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στους μαθητές για τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων στο 
breadboard. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
  
Το breadboard φέρει κάθετες ομάδες των 5 οπών. 
  
Κάθε ομάδα είναι ανεξάρτητη μεταξύ τους και δεν συνδέεται 
εσωτερικά. 
 
Μόνο οι οπές με την κόκκινη γραμμή και τη δήλωση + 
συνδέονται μεταξύ τους. 
 
Μόνο οι οπές με την μπλε γραμμή και τη δήλωση - συνδέονται 
μεταξύ τους. 
 

 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
  
 

 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 



Copyright 2017 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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Δίοδος εκπομπής φωτός: Τα LED ανάλογα της σύστασης του 
ημιαγωγού υλικού μπορούν χρησιμοποιηθούν για εκπομπή στην υπεριώδη, 
ορατή ή υπέρυθρη ακτινοβολία. Στο εμπόριο, κυκλοφορούν διαφορετικά 
μεγέθη και σχήματα διόδων LED, όπως απεικονίζονται παρακάτω. 

 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 



Copyright 2017 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Διακρίνουμε το στοιχείο LED Bi-color (Red/Green) και το στοιχείο 
LED tri-color ή LED RGB (Red/Green/Blue, RGB). 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας του LED Bi-color σε μονάδα Arduino UNO. 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Λέιζερ: Το λέιζερ (Laser , Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 
αποτελεί έναν ενισχυτή φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας και παράγει 
συγκεκριμένο μήκος κύματος (μονοχρωματικό π.χ. 650nm (Κόκκινο)) και συγκριμένη 
ισχύ (π.χ. 5mW) σε μορφή δέσμης.  
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν 
δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες που 
φέρουν στοιχείο λειζερ για την ευκολότερη 
χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες STEAM 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας του 
λέιζερ σε μονάδα Arduino UNO. 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Τύποι αντιστάσεων 
▪Αντιστάσεις άνθρακα. 
▪Ρυθμιζόμενες αντιστάσεις ή 
ποτενσιόμετρα. 

Αντίσταση (R): Η μονάδα μέτρησης της αντίστασης είναι το Ohm (Ω).  
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

  Χρώμα 1ου 
 Δακτυλίου 

Χρώμα 2ου  
Δακτυλίου 

Χρώμα 3ου 
 Δακτυλίου 

Χρώμα 
4ου  

Δακτυλίο
υ 

Χρώμα Δακτυλίου 1ο σημαντικό ψηφίο 2ο  σημαντικό ψηφίο Πολλαπλασιαστής δύναμης Ανοχή 
Μαύρο 0 0 100 - 
Καφέ 1 1 101 - 

Κόκκινο 2 2 102 - 
Πορτοκαλί 3 3 103 - 

Κίτρινο 4 4 104 - 
Πράσινο 5 5 105 - 

Μπλε 6 6 106 - 
Μοβ 7 7 107 - 
Γκρι 8 8 108 - 

Άσπρο 9 9 - - 
Χρυσαφί - - 0,1 5% 

Ασημί - - 0,01 10% 
Άχρωμο - - - 20% 

Κώδικας χρωμάτων ωμικών αντιστάσεων 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας ποτενσιόμετρου για ρύθμιση 
φωτεινότητας σε λαμπτήρα. 

Ποτενσιόμετρο: μεταβλητή αντίσταση  
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Ηλεκτρονόμος - ρελέ: Ένας ηλεκτρονόμος ή ρελέ (relay) χρησιμοποιείται ως  ηλεκτρικός 
διακόπτης (ON-OFF) για τον έλεγχο ρευμάτων υψηλής εντάσεως. Στο εμπόριο συναντάμε 
πολλούς τύπους ρελέ οι οποίοι διακρίνονται ως προς: 
 
• την τάση τροφοδοσίας του πηνίου 
• τον αριθμό των επαφών του 
• το μέγιστο ρεύμα διέλευσης στις επαφές του. 
 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 
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 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας τρανζίστορ σε μονάδα Arduino UNO για την εκκίνηση και τον τερματισμό της 
λειτουργίας ενός κινητήρα συνεχούς. 

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες 
πλακέτες που φέρουν το στοιχείο ρελέ για την ευκολότερη χρήση 
από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. 
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 Αισθητήρες για STEAM  

Ως αισθητήρας (sensor) ορίζεται το στοιχείο εκείνο που παρέχει πληροφορίες σε 
μορφή μετρήσιμου ηλεκτρικού σήματος για αλλαγές ενός φυσικού μεγέθους, για 
παράδειγμα,  φως, θερμοκρασία, πίεση κ.λ.π., σαν αποτέλεσμα της ευαισθησίας του 
στο συγκεκριμένο ερέθισμα.  
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 Αισθητήρες για STEAM  

Τερματικός διακόπτης για ανίχνευση προσέγγισης  

Οι τερματικοί διακόπτες θέσης δεν μετρούν τη γραμμική μετατόπιση ή τη γωνιακή μετατόπιση, αλλά 

αναφέρουν τη θέση του αντικειμένου όταν βρεθούν σε επαφή με  αυτό. Αναφέρουν δηλαδή την απόλυτη 

θέση του αντικειμένου με αναφορά σε κάποιο σύστημα συντεταγμένων.  
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 Αισθητήρες για STEAM  

Φωτοαντίσταση 
Η αντίσταση ενός στοιχείου φωτοαντίστασης μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την 
προσπίπτουσα σε αυτή ηλιακή ακτινοβολία.   

Δομή και τυπικό δείγμα φωτοαντίστασης 
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 Αισθητήρες για STEAM  

Για να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο της φωτοαντίστασης, θα πρέπει να 
δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα διαιρέτη τάση.  
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 Αισθητήρες για STEAM  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες που φέρουν το στοιχείο 
φωτοαντίστασης για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας φωτοαντίστασης σε 
μονάδα Arduino UNO. 
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 Αισθητήρες για STEAM  
Παράδειγμα συνδεσμολογίας ελεγκτή φωτοαντίστασης σε μονάδα Arduino UNO 
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 Αισθητήρες για STEAM  
Μαγνητικός διακόπτης με γλωσσίδια 

Οι μαγνητικοί διακόπτες με γλωσσίδιο χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση θέσης ενός 
αντικειμένου το οποίο φέρει μαγνητικό στοιχείο.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες που φέρουν στοιχείο μαγνητικής 
γλωσσίδας για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. 
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Παράδειγμα συνδεσμολογίας μαγνητικής γλωσσίδας 
σε μονάδα Arduino UNO.  

Παράδειγμα συνδεσμολογίας μαγνητικής γλωσσίδας 
 σε μονάδα Raspberry Pi.  
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Υδραργυρικός διακόπτης βαρύτητας 
Οι υδραργυρικοί διακόπτες βαρύτητας αναφέρουν την απόλυτη θέση ενός 
αντικειμένου με αναφορά σε κάποιο σύστημα συντεταγμένων.  
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Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες που φέρουν υδραργυρικό 
διακόπτη  για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας πλακέτας υδραργυρικού  διακόπτη  σε μονάδα Arduino UNO. 
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Παράδειγμα συνδεσμολογίας υδραργυρικού  διακόπτη  σε μονάδα Arduino UNO με διαιρέτη τάσης.  
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Αισθητήρες φαινόμενου Hall 
Στους αισθητήρες φαινομένου Hall, η μέτρηση αξιοποιεί το φαινόμενο Hall για την 
μέτρηση της μετατόπισης και της θέσης του προς ανίχνευση αντικειμένου. Η τάση Hall 
που αναπτύσσεται σε στοιχεία ημιαγωγών δίνεται από τη σχέση: 
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Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες που αισθητήρα Hall με ψηφιακή 
έξοδο για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα Hall με ψηφιακή έξοδο σε μονάδα Arduino UNO.  



Copyright 2017 

 Αισθητήρες για STEAM  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες που αισθητήρα Hall (με αναλογική 
και ψηφιακή έξοδο) για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα Hall με αναλογική και ψηφιακή έξοδο σε μονάδα Arduino 
UNO. 
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Αισθητήρας υπερήχων  



Copyright 2017 
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Θερμίστορ 
Τα θερμίστορ παρουσιάζουν αρνητικό θερμικό συντελεστή, δηλαδή η αντίστασή 
τους μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα θερμίστορ σε μονάδα Arduino UNO. Χρήση 
διαιρέτη τάσης. 
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Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες που αισθητήρα Hall με ψηφιακή 
έξοδο για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. 
  
Οι μαθητές ρυθμίζουν τον εσωτερικό ελεγκτή της μονάδας να παράγει ψηφιακό σήμα στην έξοδο του  
(λογικό 1) όταν το θερμίστορ ανιχνεύσει καθορισμένο επίπεδο θερμοκρασίας.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει 
έτοιμες πλακέτες αισθητήρα θερμίστορ (με αναλογική 
και ψηφιακή έξοδο) για την ευκολότερη χρήση από 
τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
STEAM. 



Copyright 2017 

 Αισθητήρες για STEAM  

Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα θερμίστορ με αναλογική και ψηφιακή 
έξοδο σε μονάδα Arduino UNO.  
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Αισθητήρες θερμοκρασίας στερεάς κατάστασης 

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούμε στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι στερεάς 
κατάστασης επαφής με τον πιο γνωστό το στοιχείο LM35.  
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Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα LM35 σε μονάδα Arduino UNO 
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Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες με αισθητήρα DS1820 για 
την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM 
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Αισθητήρες δυναμικής αντίστασης 
Για την ανάπτυξη αισθητήρων μεταβλητής αντίστασης χρησιμοποιούνται δυναμικές 
αντιστάσεις (Force sensitive resistors FSR).  
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Φωτοτρανζίστορ 
Ένα φωτοτρανζίστορ μετατρέπει την προσπίπτουσα ακτινοβολία στην περιοχή της 
βάσης του τρανζίστορ  σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το παραγόμενο ρεύμα εξαρτάται από το 
εσωτερικό κέρδος του στοιχείου.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν 
δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες με 
φωτοτρανζίστορ παρέχοντας 
ψηφιακή έξοδο για την ευκολότερη 
χρήση από τους μαθητές σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας φωτοτρανζιστορ σε 
μονάδα Arduino UNO.  
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Εταιρείες κατασκευής υλικού 
έχουν δημιουργήσει έτοιμες 
πλακέτες με φωτοδιακόπτη για 
την ευκολότερη χρήση από 
τους μαθητές σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας φωτοδιακόπτη σε 
μονάδα Arduino UNO. 
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Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 
Το Φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι μια συστοιχία από φωτοβολταϊκά στοιχεία 
ηλεκτρονικά συνδεμένα μεταξύ τους.  
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Αισθητήρας υγρασίας  
Για τη μέτρηση της υγρασίας με εκπαιδευτική δραστηριότητα STEAM χρησιμοποιούμε 
αισθητήρες οι οποίοι στο κέλυφος τους περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα θερμοκρασίας 
και έναν αισθητήρα υγρασίας. Ο πιο διαδεδομένος αισθητήρας είναι ο DHT11. Οι 
αισθητήρες DHT11 δίνουν το σήμα σε ψηφιακά δεδομένα. 

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες με αισθητήρα DHT11 με ψηφιακή 
έξοδο για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEΑM 
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Για να συνδέσουμε τον αισθητήρα με τη μονάδα του Arduino χρησιμοποιούμε την παρακάτω κυκλωματική 
διάταξη 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα DHT11 με 
τρείς ακροδέκτες σε μονάδα Arduino UNO.  

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μόνο το στοιχείο DHT11, 
θα πρέπει να συνδέσουμε και μία αντίσταση pull up  με τιμή 4,7 
KΩ όπως παρακάτω (μεταξύ του ακροδέκτη τάσης 5V και του 
ακροδέκτη του σήματος). 
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Μικρόφωνο 
Η μονάδα μικροφώνου χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ήχου. Στη μονάδα μπορούμε 
να ρυθμίσουμε την ευαισθησία με τη χρήση ποτενσιόμετρου που φέρει στη πλακέτα 
της.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν 
δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες 
μικρόφωνου για την ευκολότερη 
χρήση από τους μαθητές σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEΑM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας μικροφώνου σε μονάδα 
Arduino UNO. 
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Αισθητήρας Φλόγας 
Για την ανίχνευση φλόγας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιούμε έναν 
ανιχνευτή φλόγας. Ο ανιχνευτής φλόγας έχει εύρος ανίχνευσης μήκους κύματος από 
760 έως 100nm 

Εταιρείες κατασκευής υλικού 
έχουν δημιουργήσει έτοιμες 
πλακέτες με ανιχνευτή φλόγας 
για την ευκολότερη χρήση από 
τους μαθητές σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
STEΑM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας ανιχνευτή φλόγας σε 
μονάδα Arduino UNO.  
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Joystick 
To Joystick αποτελεί μια μονάδα με την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε 
εκπαιδευτικές εφαρμογές STEΑM στη ρομποτική. Η αρχή λειτουργίας του χειριστηρίου 
στηρίζεται στη μεταβολή δύο αντιστάσεων.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού 
έχουν δημιουργήσει έτοιμες 
πλακέτες Joystick για την 
ευκολότερη χρήση από τους 
μαθητές σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες STEΑM 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας Joystick σε μονάδα 
Arduino UNO.  
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Αισθητήρας ανίχνευσης ίχνους  
Ένας αισθητήρας ανίχνευσης ίχνους (Tracking module) χρησιμοποιείται συνήθως σε 
ρομποτικά οχήματα τα όποια ακολουθούν μια γραμμή.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού 
έχουν δημιουργήσει έτοιμες 
πλακέτες ανιχνευτή ίχνους για 
την ευκολότερη χρήση από τους 
μαθητές σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας ανιχνευτή ίχνους σε 
μονάδα Arduino UNO.  
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Αισθητήρας ανίχνευσης επαφής δακτύλου/ μετάλλου  
Όταν ο αισθητήρας ανίχνευσης επαφής δακτύλου/μετάλλου (Human/Metal Touch 
Sensor Module) έρθει σε επαφή με το δάκτυλο του χρήστη, τότε αυτός παράγει στην 
έξοδο του λογικό σήμα.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν 
δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες 
ανιχνευτή επαφής για την 
ευκολότερη χρήση από τους 
μαθητές σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας ανιχνευτή επαφής 
δακτύλου/μετάλλου σε μονάδα Arduino UNO.  
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Αισθητήρας αποφυγής εμποδίου 
Ο αισθητήρας αποφυγής εμποδίου (Infrared obstacle avoidance sensor) είναι ένας 
αισθητήρας που η λειτουργία του στηρίζεται στην εκπομπή και λήψη υπέρυθρης 
ακτινοβολίας στη συχνότητα των 37ΚHz.  

Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει ένα αντικείμενο σε απόσταση από 2 έως 40 cm 
οποίο ρυθμίζεται μέσω των ποτενσιόμετρων. 
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Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει έτοιμες πλακέτες αισθητήρας αποφυγής εμποδίου 
για την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. 

Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα αποφυγής εμποδίου σε μονάδα Arduino UNO.  
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Μέτρηση απόστασης με υπέρυθρο αισθητήρα 
Ένας αισθητήρας μέτρησης απόστασης που χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές είναι 
ο 2Υ0Α21 της Sharp. Ο αισθητήρας αυτός είναι ένας αισθητήρας υπέρυθρης 
ακτινοβολίας ο οποίος μπορεί να μετρήσει απόσταση από 10cm έως 80 cm περίπου.  

Ο αισθητήρας μέτρησης απόστασης 2Y0A21 της Sharp. 
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Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα 2Y021A σε μονάδα Arduino UNO 
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Ενεργός και παθητικός βομβητής 
Έναν βομβητή τον χρησιμοποιούμε για να έχουμε μια ηχητική ένδειξη σε μια 
δραστηριότητα.  
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Παράδειγμα συνδεσμολογίας 
παθητικού βομβητή σε μονάδα 
Arduino UNO.  

Παράδειγμα συνδεσμολογίας 
ενεργού βομβητή σε μονάδα 
Arduino UNO.  

 Ενεργοποιητές για STEAM  



Copyright 2017 

Ηλεκτρικές θερμάστρες: Σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της 
θερμικής ενέργειας  χρησιμοποιούμε για την παραγωγή της θερμότητας μορφή 
ηλεκτρικών θερμαστρών (electrical heater). Μια ηλεκτρική θερμάστρα μετατρέπει την 
ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική.  

Εταιρείες κατασκευής υλικού έχουν δημιουργήσει στοιχεία εύκαμπτης ηλεκτρικής θερμάστρας για 
την ευκολότερη χρήση από τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEAM. 

 Ενεργοποιητές για STEAM  
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Ένας εκπαιδευτικός  
κινητήρας συνεχούς (DC) 
έχει την παρακάτω μορφή:  

Παράδειγμα συνδεσμολογίας αισθητήρα κινητήρα DC 
σε μονάδα Arduino UNO. Χρήση στοιχείου τρανζίστορ  

ως ηλεκτρονικός διακόπτης. 

Κινητήρας συνεχούς DC  
Ο ηλεκτρικός κινητήρας, (motor), είναι μια διάταξη η οποία μετατρέπει την ηλεκτρική 
ενέργεια σε μηχανική ενέργεια.  
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Κινητήρας 65 RPM  
Ένας κινητήρας 65RPM χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες ρομποτικής. 
Ο κινητήρας  65RPM  φέρει ένα σύνολο από γρανάζια (μηχανικό κιβώτιο ταχύτητας) 
ώστε να μειώσει των αριθμό στροφών με τον οποίο περιστρέφεται ο κινητήρας σε 65 
στροφές ανά λεπτό.  
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Κινητήρας δόνησης 
Ο κινητήρας δόνησης (Vibration Motor - 10mm) αποτελεί μια ειδική κατηγορία 
κινητήρων για τη δημιουργία κυμάτων δόνησης.   
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Βηματικός κινητήρας 
Οι βηματικοί κινητήρες ή κινητήρες κλιμακωτής περιστροφικής κινήσεως, είναι 
ηλεκτρομηχανικοί μηχανισμοί που οδηγούνται από ηλεκτρικούς παλμούς για 
περιστροφή καθορισμένου βήματος.  

Παράδειγμα συνδεσμολογίας βηματικού κινητήρα σε μονάδα Arduino UNO 
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Σερβοκινητήρας 
Οι σερβοκινητήρες είναι κινητήρες που περιστρέφουν τον άξονα τους για γωνίες 
ελέγχου 0-1800 ή για πλήρη περιστροφή. Ένα σύστημα σερβοκινητήρα περιλαμβάνει τα 
παρακάτω τμήματα: 
 
▪ κινητήρα DC, 
▪ μηχανικό σύστημα ταχύτητας (μειωτήρας), 
▪ μονάδα ελεγκτή, 
▪ γραμμικό αισθητήρα αντίστασης (ποτενσιόμετρο). 
  
Ένας σερβοκινητήρας φέρει τα παρακάτω καλώδια: 
 
Μάυρο: Γείωση. 
Κόκκινο: Tροφοδοσία Vcc. 
Ποροκαλί ή κιτρινο: Σήμα ελέγχου PWM. 



Copyright 2017 

 Ενεργοποιητές για STEAM  

Παράδειγμα συνδεσμολογίας σερβοκινητήρα SG90 9g σε μονάδα Arduino UNO 

Παράδειγμα χρήσης του σερβοκινητήρα SG90 9g σε ρομποτικό βραχίονα. 
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Αρχή λειτουργίας σερβοκινητήρα 
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Βασικές διδακτικές προσεγγίσεις ως εφαρμογή   
σε διδακτικά σενάρια STEAM 



Βασικές διδακτικές προσεγγίσεις ως εφαρμογή   
σε διδακτικά σενάρια STEAM 

• Τεχνικός Σχεδιασμός - Engineering Design 
Process  

• Μάθηση μέσω της επίλυσης προβλήματος - 
Problem-based learning (PBL)  

• Ο Κύκλος Σχεδιασμού Προϊόντων  
• H μέθοδος Project 
• Διερευνητική μάθηση - Inquiry-based 

learning  
 

Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



Πεδία σχεδιασμού διδακτικού σεναρίου 

1. Επιλογή θέματος 
2.  Μελέτη του προς εφαρμογή γνωστικού πεδίου  
3.  Καθορισμός διδακτικών στόχων 
Η ταξινόμηση κατά Bloom 

 Γνωστικό τομέας 
 Συναισθηματικός τομέας 
 Ψυχοκινητικός τομέας 

4. Επιλογή διδακτική προσέγγισης με τεκμηρίωση 
5. Σχεδιασμός του σεναρίου  
6. Εφαρμογή σεναρίου 
7. Αξιολόγηση σεναρίου 

Κατά τον σχεδιασμό ενός διδακτικού σεναρίου STEM προσδιορίζουμε τα 
παρακάτω πεδία: 

Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



 
 
 
 

         Τίτλος Σεναρίου ‘………………’ 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 Γνωστικό αντικείμενο ή αντικείμενα 
 Τάξη στην οποία απευθύνεται 
 Διάρκεια Σεναρίου 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (επιστημολογία του σεναρίου) 
• Διδακτικοί στόχοι (κατά Bloom) 
• Τεκμηρίωση του σεναρίου (θεωρητικό πλαίσιο που καθοδηγεί το σχεδιασμό του 

συγκεκριμένου σεναρίου.) 
• Οργάνωση της τάξης σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο διδακτικό μοντέλο 

(μοντέλα συνεργασίας μαθητών, και η αλληλεπίδραση τους με τεχνολογικά ζητήματα) 
• Υλικοτεχνική υποδομή 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
• Υλοποίηση πορείας της διδασκαλίας (Ανάπτυξη κάθε φάσης της διδακτικής 

προσέγγισης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν και τα φύλλα 
εργασίας) 

 
Φύλλα Εργασίας (προκύπτουν από την ανάλυση των δραστηριοτήτων 

• Φύλλο εργασίας 1..ν 

• Φύλλο Αξιολόγησης 
 

 

Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 

2 

3 

4 

Προτεινόμενη δομή 
διδακτικού σεναρίου 



 
• Τίτλος (κατανοητός;) 
• Γνωστική περιοχή (Επαρκείς, κατάλληλο  να εφαρμοστεί, καλυπτόμενο κ.α.)  
• Διάρκεια (ρεαλιστική;)  
• Στόχοι ( εφικτοί, διατυπωμένοι με σαφήνεια, κ.α.) 
• Υλικοτεχική υποδομή (επαρκής κατάλληλή, κ.α.) 
• Οργάνωση της τάξης (σύμφωνη με το σενάριο; κ.α.) 
• Τεκμηρίωση του σεναρίου ως προς 

 τη διερεύνηση πρότερων γνώσεων και αντιλήψεων 
 τη διδακτικές προσεγγίσεις  
 την προστιθέμενη αξία λογισμικού/λογισμικών 

• Περιγραφή δραστηριοτήτων (κατανοητοί; κ.α.) 
• Φύλλα Εργασίας (επαρκής καθοδήγηση;) 

Αξιολογώντας το σχεδιασμό  
του σεναρίου 

Τι αξιολογούμε; Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



Παράδειγμα  
εκπαιδευτικής δραστηριότητας 



 
 
Το πλαίσιο του τεχνικού σχεδιασμού που προτείνει το Massachusetts Department of 
Education, (2006) περιλαμβάνει οκτώ φάσεις, τις εξής : 
 
1. Προσδιορισμός ανάγκης ή προβλήματος 
2. Έρευνα της ανάγκης ή του προβλήματος 
3. Ανάπτυξη πιθανών λύσεων 
4. Επιλογή της βέλτιστης πιθανής λύσης 
5. Κατασκευή πρωτοτύπου 
6. Έλεγχος και αξιολόγηση της λύσης 
7. Επικοινωνία της λύσης 
8. Επανασχεδιασμός 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1  
Προστατεύω τον αγαπημένο μου πίνακα στο Λούβρο  (Κ. Καλοβρέκτης) 



Οι μαθητές δημιουργούνε έναν συναγερμό 
με ακτίνα laser σε μορφή πολυγώνου μέσω 
καθρεπτών ώστε να προστατέψουν το 
αγαπημένο του έργο που βρίσκεται στο 
κέντρο της αίθουσας. 

Καθρέπτης 

Λέιζερ 

LDR - Φωτοαντίσταση 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1  
Προστατεύω τον αγαπημένο μου πίνακα στο Λούβρο  (Κ. Καλοβρέκτης) 



Η διαδικασία κατασκευής ενός κανονικού πολυγώνου με ν 
πλευρές (κανονικό ν-γωνο) ακολουθεί τα εξής βήματα: 

1ο βήμα: 

Υπολογίζουμε τη γωνία  

2ο βήμα: 

Σχηματίζουμε διαδοχικά ν επίκεντρες γωνίες ω, οι οποίες 
χωρίζουν τον κύκλο σε ν ίσα τόξα. 

3ο βήμα: 

Ενώνουμε με διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα τα άκρα των 
τόξων. 

Κατασκευή κανονικών πολυγώνων 

Οι μαθητές κατανοούν και εφαρμόζουν 
την έννοια του εγγεγραμμένου 
πολυγώνου σε κύκλο. 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1  
Προστατεύω τον αγαπημένο μου πίνακα στο Λούβρο  (Κ. Καλοβρέκτης) 



Ανάπτυξη Διδακτικών Σεναρίων STEΑM 
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