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 <Χαιρετισμός> 
 

Είμαι πολύ χαρούμενος που προσφέρω τη στήριξή μου στο παρόν 
φυλλάδιο αναφορικά με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, την 
Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά – τα σημαντικά 
αντικείμενα STEM – και, ευρύτερα, στο πρόγραμμα Ο 
Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση των STEM . 

 
Τα αντικείμενα STEM είναι κρίσιμης σημασία για την οικοδόμηση μιας 
Ευρώπης ανταγωνιστικής και δυνατής για το μέλλον. Η οικοδόμηση 
γνώσης και αριστείας είναι καίρια πτυχή της φιλοδοξίας μας να 
οικοδομήσουμε έναν πραγματικά Ευρωπαϊκό Τομέα Εκπαίδευσης 
μέχρι το 2025. Ωστόσο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα χάσμα 
δεξιοτήτων.  Πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο τα αντικείμενα 
STEM στην Ευρώπη. Ειδικότερα, η διδασκαλία των αντικειμένων 
STEM πρέπει να αποτελεί μια ελκυστική επαγγελματική επιλογή και 
έχουμε ανάγκη από περισσότερα πρότυπα, ιδιαίτερα γυναίκες.  

 
Η επιδίωξη του παραπάνω δεν αποβλέπει αποκλειστικά στην 
οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη. Η εκπαίδευση των STEM οφείλει να 
είναι ενταξιακή, επιτρέποντας σε μαθητές με διαφορετικές ικανότητες 
και από διαφορετικό υπόβαθρο να συμμετέχουν και να αξιοποιούν 
στο έπακρο τα ταλέντα τους.  Για την οικοδόμηση του μέλλοντος, οι 
νέοι χρειάζονται τις σωστές δεξιότητες και στάσεις – και η επάρκεια 
στα STEM πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών. 

Μέσω των φυσικών επιστημών μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά: 
για το παρελθόν και το παρόν μας, γεγονός που μας επιτρέπει να 
διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον με περισσότερη γνώση. 
Στόχος είναι οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε μια κοινωνία με 
καλύτερη γνώση του κόσμου στον οποίο ζούμε.   

 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Science on Stage Deutschland e.V., το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Εκπαιδευτικούς Θετικών Επιστημών, που 
ουσιαστικά είναι ο εμπνευστής του εγχειρήματος και το SAP SE, για 
την στήριξη που προσφέρει σε έργα στο πεδίο του προγραμματισμού.  

 
Εκπαιδευτικοί από επτά Ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη απτών παραδειγμάτων και πρακτικών συμβουλών για την 
απόκτηση δεξιοτήτων προγραμματισμού. Αυτό δείχνει τι μπορούμε 
να καταφέρουμε με τη συνεργασία, πόσα πολλά κοινά σημεία 
έχουμε και πόσα μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον.  

 
Έργα όπως  Ο Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση των STEM 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των αντικειμένων 
STEM στα σχολεία, βοηθώντας τους νέους της Ευρώπης να 
αποκτήσουν ικανότητες ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στη ζωή.  
Συγχαίρω όλους όσους συμμετείχαν και ελπίζω το παράδειγμά τους 
να εμπνεύσει κι άλλους. 

 

Tibor Navracsics 

Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη 
Νεολαία και τον Αθλητισμό  
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<Χαιρετισμός> 
 

Σύμφωνα με μια πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, 

περίπου 65% των παιδιών που ξεκινούν το δημοτικό σχολείο σήμερα θα 

εργαστούν σε επαγγέλματα που ακόμα δεν υπάρχουν καν. Παρόλα αυτά, 

είναι σαφές ότι τα παιδιά αυτά θα ορθοποδήσουν ευκολότερα αν 

διαθέτουν ορισμένες τεχνικές δεξιότητες. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας 

μας απλά δεν μπορεί να σταματήσει. Συνεπώς, εκτός από την ανάγνωση, 

τη γραφή και τα μαθηματικά, καίριο θέμα της εκπαίδευσης αποτελεί η 

ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες.  

 
Η SAP συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση παιδιών και νέων εδώ και χρόνια, μεταξύ των οποίων 

πρωτοβουλίες στον τομέα της ρομποτικής (First Lego League) και της 

τεχνολογίας προγραμματισμού (Meet and Code). Στόχος μας είναι να 

εισάγουμε τους νέους στις νέες τεχνολογίες με διασκεδαστικό τρόπο και 

να τους βοηθήσουμε να κάνουν ένα ευκολότερο ξεκίνημα στην 

επαγγελματική τους ζωή στο μέλλον. 

 
Πολλοί εκπαιδευτικοί στις μέρες μας θέλουν επίσης να εφοδιάσουν τους 

μαθητές τους με στοιχειώδεις τεχνικές και ψηφιακές γνώσεις που θα 

χρειαστούν στο ταξίδι της ζωής.   

Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να είναι 

ειδήμονες. Αντίθετα, χρειάζονται πρακτικά, δοκιμασμένα και ελεγμένα 

υλικά για τη μάθηση τεχνικών δεξιοτήτων σε διάφορα διδακτικά 

αντικείμενα και μαθησιακά επίπεδα.  

 
Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνουμε και την απόκτηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων στην καθημερινή σχολική ζωή και παρέχουμε διδακτικά υλικά 

για τα αντικείμενα STEΜ, για παράδειγμα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει 

πολυάριθμα έργα για την στήριξη των σχολείων σε συνεργασία με το 

Science on Stage Germany, μεταξύ των οποίων και το παρόν διαδικτυακό 

υλικό «Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση των STEM». 

 
Είμαι ενθουσιασμένος για τη συνεργασία με το Science on Stage Germany 

σε ένα ακόμα έργο με τέτοιους στόχους και είμαι πεπεισμένος ότι η 

παρούσα έκδοση θα σημειώσει επίσης απόλυτη επιτυχία. Θα ήθελα, 

ακόμα, να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην 

υλοποίησή του. 

 

Michael Kleinemeier 

Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, SAP SE 
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<Πρόλογος> 
 

Το παρόν εγχειρίδιο είναι ξεχωριστό για πολλούς λόγους. Θα μου 

επιτρέψετε να εξηγήσω τι εννοώ.  

 
Ο προγραμματισμός συνιστά βασική δεξιότητα στον σύγχρονο κόσμο και 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Ο προγραμματισμός μηχανών 
καθίσταται μια όλο και πιο περιζήτητη, αναγκαία δεξιότητα σε όλους τους 
τομείς της ζωής μας και δεν μπορεί πλέον να είναι αποκλειστικό κτήμα των 
ειδικών στις ΤΠΕ. Συνεπώς, ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται, όχι 
μόνο στο μάθημα της πληροφορικής αλλά σε όλα τα μαθήματα. Ωστόσο, 
τα Ευρωπαϊκά αναλυτικά προγράμματα για τα αντικείμενα STEM δεν 
ικανοποιούν συστηματικά την ανάγκη αυτή. Στο έργο Προγραμματισμός 
στην Εκπαίδευση των STEM, το Science on Stage, το Ευρωπαϊκό δίκτυο για 
τους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών, έχει αναπτύξει διδακτικές 
έννοιες σε μια προσπάθεια να κλείσει το χάσμα δεξιοτήτων. Γενικότερος 
στόχος του δικτύου είναι να προσφέρει μια πλατφόρμα στους 
Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς των STEM όπου θα ανταλλάσσουν ιδέες 
καλών πρακτικών. Το Science on Stage απευθύνεται σε 100.000 
παιδαγωγούς σε περισσότερα από  30  κράτη-μέλη. 

 
Ορισμένοι από τους καλύτερους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη έχουν 
συμβάλει με τις ιδέες τους στο παρόν εγχειρίδιο. 23 εκπαιδευτικοί από 
επτά χώρες συναντήθηκαν προσωπικά για να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά 
με τον προγραμματισμό στην εκπαίδευση των θετικών επιστημών στη 
διάρκεια του δεκαοχτάμηνου προγράμματος. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν αφιέρωσαν πολύ χρόνο και προσπάθεια στη διαδικασία.  

 
Ένας καθηγητής φυσικών επιστημών και ένας καθηγητής πληροφορικής 
από κάθε μία από τις επτά χώρες συνεργάστηκαν για να ανταλλάξουν 
διδακτικές έννοιες με μια ομάδα από μία τουλάχιστον άλλη χώρα. 
Συζήτησαν και αξιολόγησαν τις έννοιες αυτές στις δικές τους τάξεις και στις 
δύο χώρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το υλικό που κρατάτε στα χέρια σας 
χρησιμεύει σε πραγματικά μαθήματα και ότι έχει ελεγχθεί σε βάθος από 
τους ειδικούς μας, οι οποίοι είναι επίσης εκπαιδευτικοί. 

  

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον προγραμματισμό μικρών 
ηλεκτρονικών συσκευών, όπως των υπολογιστών Arduino, Calliope mini ή 
Raspberry Pi. Πρόκειται για φθηνές συσκευές που μπορούν να λύσουν 
ασκήσεις σε βάθος, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για το σχολείο. 

 
Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν 11 διδακτικές ενότητες στους τομείς 
«Βασικές επιστήμες με 1 και 0». «Μικροελέγχοντας τον κόσμο» 
και «Περιβάλλον 4.0». Αποτελούν έξοχα παραδείγματα των 
δυνατοτήτων που έχετε στο πλαίσιο των ποικίλων αναλυτικών 
προγραμμάτων βιολογίας,  χημείας και φυσικής.  

 
Το έργο Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση STEM κατέστη δυνατό μόνο 
χάρη στις προσπάθειες των ενθουσιωδών συμμετεχόντων, οι οποίοι 
εργάστηκαν στον ελεύθερο χρόνο τους, έχοντας παράλληλα να φέρουν 
εις πέρας τα συνήθη διδακτικά τους καθήκοντα. Σας ευχαριστούμε όλους 
για το παρόν εγχειρίδιο που είναι πηγή έμπνευσης. Επίσης, ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στους υπόλοιπους συντονιστές, τον  Jean-Luc Richter, τον Bernd 
Schriek και τον Sebastian Funk, που έκαναν σπουδαία δουλειά 
συνενώνοντας τις ετερόκλητες σκέψεις και ιδέες εκπαιδευτικών από 
διαφορετικά πολιτιστικά και επιστημονικά υπόβαθρα σε ένα ομογενές 
αποτέλεσμα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την  SAP SE και ειδικότερα 
τον Gabriele Hartmann και τον Jens Mönig. Η έκδοση του παρόντος δεν 
ήταν δυνατή χωρίς τη διαρκή υποστήριξη αυτών των επαγγελματιών.   

 
Το έντυπο Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση STEM είναι ένα ξεχωριστό 
εγχειρίδιο που έχει συνταχθεί και ελεγχθεί από εκπαιδευτικούς για τους 
συναδέλφους τους στην Ευρώπη και σε χώρες εκτός αυτής. Εύχομαι να 
σας εμπνεύσει να αρχίσετε τις δικές σας ερευνητικές εργασίες στην τάξη 
σας σύντομα! 

 

Dr Jörg Gutschank 

Πρόεδρος Science on Stage Deutschland e.V. 



 
<Συγγραφείς> 
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Ειδικές ευχαριστίες στον Gabriele Hartmann και τον Jens Mönig από τη SAP SE για τη βοήθειά τους! 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Holger Bach και Paul Nugent για τις πολύτιμες συμβουλές τους κατά τη διαδικασία 
έκδοσης!   

 
 

<Επώνυμο> <Όνομα> <Χώρα> <Ενότητα> 

Abad Nebot Immaculada Ισπανία Microcontrolling the World 

Botelho Lúcio Πορτογαλία Environment 4.0 

Compte Jové Pere Ισπανία Microcontrolling the World 

Fernandes Liliana Πορτογαλία Environment 4.0 

Funk Sebastian Γερμανία Coordinator 

Georgoulakis Georgios Ελλάδα Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Giurgea Mihaela Irina Ρουμανία Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Gutschank Jörg Γερμανία Coordinator Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Hančl Mirek Γερμανία Microcontrolling the World 

Ivarra Luc Bέλγιο Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Karagiorgou Eleftheria Ελλάδα Microcontrolling the World 

Lőkös Annamária Ρουμανία Environment 4.0 

Meier Andreas Γερμανία Environment 4.0 

Mestvirishvili Ilia Γεωργία Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Nicolini Marco Βέλγιο/Ιταλία Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Padin Beatriz Ισπανία Environment 4.0 

Poncela Elena Ισπανία Environment 4.0 

Rațiu Camelia Ioana Ρουμανία Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Reis Jorge Πορτογαλία Environment 4.0 

Richter Jean-Luc Γαλλία Coordinator Environment 4.0 

Schriek Bernard Γερμανία Coordinator Microcontrolling the World 

Shapakidze David Γεωργία Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Toma Corina Lavinia Ρουμανία Fundamental Science in 1’s and 0’s 

Tsiliki Sevasti Ελλάδα Microcontrolling the World 

Tsoutsoudakis Astrinos Ελλάδα Fundamental Science in 1’s and 0’s 

van der Byl Sonja Γερμανία Environment 4.0 

Winckler Julia Γερμανία Microcontrolling the World 

 



Κωδικοποιώντας το H2O (Coding H2O) 
 

<Συγγραφέας>  

 

 <Συγγραφέας> Beatriz Padin 

<Συγγραφέας> Elena Poncela 



Περιβάλλον 4.0: Κωδικοποιώντας το H2O <9> 
 

 

<Γενικές πληροφορίες> 

<Λέξεις-Κλειδιά> νερό, αισθητήρες, αποδοτικότητα,  συλλογή δεδομένων, 

περιβάλλον, εξάτμιση, συμπύκνωση, διαλύματα, μίγματα, σχεδιασμός, 

θερμότητα και θερμοκρασία, αγωγοί και μονωτές θερμότητας, ηλιακή 

ενέργεια,  υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία, αντανάκλαση   

<Επιστημονικά πεδία> φυσική, περιβαλλοντολογία, χημεία, 

πληροφορική, μαθηματικά  

<Ηλικία μαθητών> 13–15 

<Hardware> Arduino[1], Calliope mini[2], Raspberry Pi[3] 

<Γλώσσα> Arduino[4], Python[5], προγραμματισμός με μπλοκ εντολών 

<Επίπεδο προγραμματισμού> μέτριο 
 

 
 
 
<Περίληψη> 

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν, θα κατασκευάσουν και θα δοκιμάσουν 
έναν ηλιακό αποστακτήρα για τον καθαρισμό του νερού. Θα 
προγραμματίσουν αισθητήρες για να μετρήσουν την αποδοτικότητα 
των ηλιακών τους αποστακτήρων.    

 
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Θα καλύψουμε τις παρακάτω έννοιες φυσικής:  
↪ Μεταβολές φυσικής κατάστασης (ειδικότερα, εξάτμιση και 

συμπύκνωση) και τα βασικά χαρακτηριστικά τους 
↪ Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της εξάτμισης 

(θερμοκρασία, εμβαδό επιφάνειας κ.λπ.)   
↪ Επίδραση της θερμότητας: μεταβολές φυσικής κατάστασης 

↪ Διαφορές μεταξύ ανανεώσιμων (ηλιακή ενέργεια) και μη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας   

↪ IR ακτινοβολία και ο ρόλος της στη μεταφορά θερμότητας από τον 
ήλιο   

↪ Η ακτινοβολία και η ανάκλασή της σε ορισμένες επιφάνειες   
↪ Μέθοδοι διαχωρισμού μιγμάτων 

↪Διαλύματα: τι είναι, συγκέντρωση (g/L και ποσοστό μάζας κ.ά.) 
 

Ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, θα 
ανακαλύψουν ορισμένες από τις έννοιες αυτές μόνοι τους, ενώ άλλες 
θα τις εξηγήσει ο εκπαιδευτικός και θα επαληθευτούν πειραματικά 
από τους μαθητές.  

 

Στόχος της εργασίας είναι να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε 
τον πιο αποδοτικό ηλιακό αποστακτήρα για τον καθαρισμό του νερού. 
Επιτρέπεται μόνο η χρήση ηλιακής ενέργειας. Πρώτον, η απόδοση του 
ηλιακού αποστακτήρα θα καθοριστεί υπολογίζοντας τον ποσοστιαίο 
όγκου του καθαρού νερού που παίρνουμε. Στη συνέχεια, οι μαθητές 
θα προγραμματίσουν διάφορους αισθητήρες για να αναλύσουν την 
αποτελεσματικότητα των σχεδίων τους.  

 
Η κεντρική εργασία της δραστηριότητας είναι ο προγραμματισμός των 
αισθητήρων, οπότε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν 
δεξιότητες προγραμματισμού και βασικές γνώσεις σε επίπεδο  
hardware. 

 

Θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να φτιάνουν το κύκλωμα που απαιτείται 
για τη σύνδεση των αισθητήρων με την πλακέτα του μικροελεγκτή. 
Ανάλογα με το επίπεδο των δεξιοτήτων τους, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν είτε  μπλοκ προγραμματισμού (Calliope mini[2], 
Snap4Arduino[6], κ.λπ.) ή προγραμματισμό με κείμενο (Arduino[4], 
Python[5], κ.λπ.)  για τον προγραμματισμό των αισθητήρων. 

 
<Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

Η παρούσα ενότητα αποτελείται από τρία μέρη: σχεδιασμό και 
κατασκευή ηλιακού αποστακτήρα, προγραμματισμό αισθητήρων και 
έλεγχο του ηλιακού αποστακτήρα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e Ηλιακός αποστακτήρας 

 

<Μέρος πρώτο: Σχεδιασμός και κατασκευή του ηλιακού 

αποστακτήρα> 

Η εργασία θα παρουσιαστεί στους μαθητές και θα ελέγξουν όλοι μαζί 
το αρχικό παράδειγμα ηλιακού αποστακτήρα, μετρώντας την 
ποσότητα καθαρού νερού που συλλέγεται και υπολογίζοντας την 
απόδοσή του εν λόγω σχεδίου. Παράλληλα, θα εξετάσουν έννοιες της 
φυσικής, όπως τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης, τα διαλύματα 
και την ηλιακή ενέργεια.  

 
Στη συνέχεια, οι μαθητές ενθαρρύνονται να βελτιώσουν το αρχικό 
αυτό σχέδιο. Για να το κάνουν, εργάζονται σε ομάδες (2-3 μαθητές ανά 
ομάδα). Αυτή η φάση της ενότητας μπορεί να διαιρεθεί σε επιμέρους 
ασκήσεις:   
1. Οι μαθητές θα αναζητήσουν πληροφορίες για τους ηλιακούς 

αποστακτήρες, τον τρόπο λειτουργίας τους, διάφορα σχέδια που 
ήδη χρησιμοποιούνται κ.ά. Κατά την ερευνητική διαδικασία, θα 
τους ζητηθεί να σκεφτούν τις παρακάτω ερωτήσεις:  

 α. Διαδικασία εξάτμισης: ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες  που 
επηρεάζουν τη διαδικασία; Σκεφτείτε την επιφάνεια όπου θα 
τοποθετήσετε το βρώμικο νερό. Είναι καλύτερα να είναι 
φαρδιά ή στενή, πιο βαθιά ή πιο ρηχή; Έχει σημασία το 
χρώμα του δοχείου;    

β.  Διαδικασία συμπύκνωσης: τι χρειάζεται για την παραγωγή 
υδρατμών;  Πρέπει να σχεδιάσετε μεγάλη ή μικρή επιφάνεια 
για τη συμπύκνωση του νερού; Πώς θα οδηγήσετε το καθαρό 
νερό στο σημείο από το οποίο θέλετε να το συλλέξετε; 
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γ. Διαδικασία ακτινοβολίας: πώς μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την 
υπέρυθρη ακτινοβολία που πέφτει πάνω στον ηλιακό σας 
αποστακτήρα; Πώς θα καταφέρετε η θερμοκρασία στον ηλιακό 
αποστακτήρα να φτάσει τη μέγιστη δυνατή; Σκεφτείτε μια επιφάνεια 
καλυμμένη με αλουμινόχαρτο για να αντανακλά το ηλιακό φως μέσα 
στον ηλιακό αποστακτήρα.  
2. Οι ομάδες θα δημιουργήσουν τα σχέδιά τους και θα τα 

εξηγήσουν στον εκπαιδευτικό.  
3. Αφού ο εκπαιδευτικός ελέγξει το σχέδιο, οι μαθητές καλούνται 

να βρουν τα κατάλληλα υλικά (στο σχολείο, το σπίτι, μέσω 
διαδικτύου κ.ά) και να κατασκευάσουν τον αποστακτήρα τους.  

4. Οι μαθητές θα καθορίσουν την απόδοση των ηλιακών 
αποστακτήρων τους χωρίς αισθητήρες. Με έναν 
διαβαθμισμένο κύλινδρο θα μετρήσουν όχι μόνο τον όγκο του 
βρώμικου νερού, αλλά και τον όγκο του καθαρού νερού που 
συλλέγεται και θα εφαρμόσουν την παρακάτω μαθηματική 
σχέση: 

Αποδοτικότητα= όγκος καθαρού  συλλεχθέντος νερού 
 

      
  Όγκος βρώμικου νερού 

 

Ένας αναλυτικός οδηγός με ασκήσεις και ερωτήσεις για τους μαθητές 
δίνεται για το δεύτερο και τρίο μέρος της δραστηριότητας.  

 
Στόχος είναι να δοθούν στους μαθητές επιλογές σχετικά με τους 
αισθητήρες, τις γλώσσες προγραμματισμού και hardware, αλλά αυτό 
εξαρτάται από το εκάστοτε σχολείο/τάξη (διαθέσιμα υλικά, γνώσεις 
γλωσσών προγραμματισμού κ.ά.)  

 
<Μέρος δύο: Προγραμματισμός αισθητήρων> 

Μόνο οι καλύτεροι ηλιακοί αποστακτήρες θα ελεγχθούν με 
αισθητήρες. Στο μέρος αυτό, πρέπει να: 1. Ελέγξετε τη πλακέτα του 
μικροελεγκτή, τη γλώσσα προγραμματισμού και τους αισθητήρες με 
τους οποίους θα δουλέψετε. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 
για να πάρετε την καλύτερη απόφαση: 

α. Θα χρησιμοποιήσετε προγραμματισμό με μπλοκ ή κείμενο; Αν 
επιλέξετε προγραμματισμό με μπλοκ, θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα Calliope mini[2] ή, εναλλακτικά, 

ένα Raspberry Pi[3] με  Scratch[8]. Αν επιλέξετε προγραμματισμό 

με κείμενο, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα Arduino[1] 

ή κώδικα σε Python[5] για το Raspberry Pi[9]. 
β. Θα χρησιμοποιήσετε αναλογικούς ή ψηφιακούς αισθητήρες; 
Αν επιλέξετε το δεύτερο, ο Arduino αποτελεί την καλύτερη λύση. 

 

1. Επιλέξτε τους αισθητήρες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για  
λόγους ευκολίας, μην επιλέξετε περισσότερους από δύο 
αισθητήρες. Κάποια παραδείγματα παραμέτρων που μετρούν οι 
αισθητήρες είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η βροχή και η 
υπέρυθρη ακτινοβολία. Πριν αποφασίσετε, σκεφτείτε τα 
χαρακτηριστικά κάθε αισθητήρα. Είναι αναλογικό ή ψηφιακό το 
σήμα που εκπέμπει με μόνο δύο πιθανές τιμές (σωστό/λάθος);  
Πώς σχετίζεται το σήμα που εκπέμπεται με την τιμή της 
παραμέτρου που μετράτε; Είναι ευθέως ανάλογα;  Αυξάνετε το 
σήμα όσο μειώνεται η παράμετρος;   

2. Φτιάξτε το κύκλωμα και συνδέστε τον αισθητήρα σας με τη 
πλακέτα του μικροελεγκτή. Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους 

διαθέσιμους πόρους[7] ή αναζητήστε παραδείγματα στο 

διαδίκτυο.  
3. Προγραμματίστε τους αισθητήρες. Πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω 

βήματα: 

α. Γράψτε τι θέλετε να κάνει το πρόγραμμά σας, έχοντας 
υπόψη τα γνωρίσματα των αισθητήρων που επιλέξατε. 
Θέλετε το πρόγραμμα να εμφανίζει μόνο την τιμή της 
μετρηθείσας παραμέτρου; Θέλετε επίσης να δείχνει τη μέγιστη 
και ελάχιστη τιμή; Δείχνει ο αισθητήρας την πραγματική τιμή 
της παραμέτρου ή πρέπει να κάνετε υπολογισμούς;  
β. Γράψτε το πρόγραμμά σας. Μην ξεχάσετε να γράψετε 
εντολές στον κώδικα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 
επιπλέον πόρους που σας έδωσε ο καθηγητής σας ως 

οδηγό.[7] 
 

4. Ελέγξτε τον κώδικά σας. Λειτουργεί το πρόγραμμα όπως 
περιμένατε; Παραδείγματα: 
↪ Μπορείτε να μετρήσετε την ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας 

που φθάνει στον ηλιακό αποστακτήρα με έναν αισθητήρα 

φλόγας και έναν Arduino UNO[1]. Αν χρησιμοποιείτε επιφάνεια 
καλυμμένη με αλουμινόχαρτο, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα 
για να ελέγξετε αν η ακτινοβολία αντανακλάται στον ηλιακό 
αποστακτήρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e  
 
Αισθητήρας φλόγας 

↪ Μπορείτε να καταγράψετε τη μέγιστη θερμοκρασία 

και τη σχετική υγρασία που φτάνει μέσα στον 

ηλιακό αποστακτήρα με τον μετρητή υγρασίας και 

θερμοκρασίας  DHT11 ή  DHT22 και το Arduino UNO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e Arduino με αισθητήρα υγρασίας 
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<Τρίτο μέρος: Έλεγχος των ηλιακών 

αποστακτήρων με αισθητήρες> 

Η ομάδα σας πρέπει να χρησιμοποιήσει τους προγραμματισμένους 
αισθητήρες για να ελέγξει και να συγκρίνει το σχέδιό σας με ένα άλλο 
σχέδιο. Οι ηλιακοί αποστακτήρες πρέπει να λειτουργούν στις ίδιες 
συνθήκες και να χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο αισθητήρων για αυτό.    
Θα αναλύσετε τους λόγους που η απόδοσή τους διαφέρει, 
σημειώνοντας βασικά δεδομένα, όπως τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την εξάτμιση κ.λπ.   

 
 

 

 
 

 
e Arduino με αισθητήρα θερμοκρασία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e Arduino με οθόνη LCD και αισθητήρα υγρασία 

↪ Μπορείτε να γράψετε ένα πρόγραμμα Python 3 για να 
προσδιορίσετε τον χρόνο που απαιτείται για να συμπυκνωθεί 
η πρώτη σταγόνα νερού με τον αισθητήρα βροχής FR-04 και το 

Raspberry Pi[3]. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον 
αισθητήρα αυτόν με ένα Calliope mini και να τον 

προγραμματίσετε με το Snap![10] (γλώσσα προγραμματισμού 
μπλοκ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

e Αισθητήρας βροχής με Calliope mini 

Πώς βελτιώνουμε την απόδοση του ηλιακού αποστακτήρα:  

↪ Ελέγξτε τον μια ηλιόλουστη μέρα κατά τις μεσημβρινές ώρες. 

↪ Δώστε στον εξοπλισμό σας επαρκή χρόνο για να φτάσει τη 
μέγιστη δυνατή θερμοκρασία. 

↪ Βεβαιωθείτε ότι ο ηλιακός αποστακτήρας είναι αεροστεγής 
για να αποφευχθεί τυχόν απώλεια ατμού νερού 

↪ Απομακρύνετε συνεχώς το καθαρό νερό, για να μην εξατμιστεί.    

↪ Χρωματίστε το βρώμικο νερό, για να επιβεβαιώσετε ότι ο 
ηλιακός αποστακτήρας λειτουργεί ακόμα σωστά. 

↪ Επιλέξτε ένα φαρδύ, μαύρο δοχείο για το βρώμικο νερό.  

↪ Χρησιμοποιήστε μια ομπρέλα καλυμμένη με 
αλουμινόχαρτο, για να ανακλάσει την ηλιακή ακτινοβολία 
στον ηλιακό αποστακτήρα.   

 
<Αποτελέσματα> 

Το πρώτο μέρος της δραστηριότητας (κατασκευή ηλιακού 
αποστακτήρα) οδήγησε σε σχέδια που διέφεραν σημαντικά ως προς 
την απόδοσή τους. Κατά τον έλεγχο μια μέρα με ηλιοφάνεια τον 
Μάιο/Ιούνιο στην Ισπανία, το καλύτερο σχέδιο καθάρισε το 95% του 
βρώμικου νερού σε 24 ώρες. Ένα ποσοστό απόδοσής 54% 
επιτεύχθηκε σε 4 ώρες. Ωστόσο, κάποιοι αποστακτήρες δεν συνέλεξαν 
καθόλου καθαρό νερό, λόγω ελαττωμάτων στον σχεδιασμό τους.   

 
Κατά τη χρήση των αισθητήρων, οι μαθητές εξασφάλισαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα:  
↪ Η μέγιστη θερμοκρασία  εντός των ηλιακών αποστακτήρων μια 

ηλιόλουστη μέρα έφτασε τους  65 ºC μία ώρα μετά. 
↪ Αναλύθηκε η επίδραση του χρώματος του δοχείου στο βρώμικο νερό. 

Όταν συγκρίθηκαν ένα λευκό και ένα μαύρο δοχείο που είχαν μείνει 

στον ήλιο για λίγα λεπτά, βρέθηκε ότι η θερμοκρασία του νερού στο 

μαύρο δοχείο ήταν σχεδόν 5 ºC υψηλότερη από ό,τι στο λευκό. 
↪ Η σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία του νερού και τον ρυθμό 

εξάτμισης μελετήθηκε με αισθητήρα υγρασίας. Η σχετική υγρασία 

εντός ηλιακού αποστακτήρα που περιείχε νερό σε θερμοκρασία 

δωματίου. μετρήθηκε σε 55%. Όταν το νερό ζεστάθηκε στους  45 ºC,  η 

σχετική υγρασία αυξήθηκε  σε 98 % μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 
↪ Η ποσότητα της ακτινοβολίας που ανακλάται από μια μεταλλική 

επιφάνεια στον ηλιακό αποστακτήρα μετρήθηκε με τον αισθητήρα 

φλόγας.  Μια παλιά ομπρέλα καλυμμένη με αλουμινόχαρτο 

λειτούργησε αποτελεσματικά για την ανάκλαση της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας.   
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<Συμπέρασμα> 

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και δεξιότητες 
σκέψης ανώτερης τάξης (ΔΣΑΤ) για να σχεδιάσουν τον αποδοτικότερο 
ηλιακό αποστακτήρα. Ακόμα, η δραστηριότητα τους δίνει την ευκαιρία να 
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, κάτι πολύ χρήσιμο επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τους μαθητές καθημερινά. Θα μάθουν ορισμένα βασικά στοιχεία 
φυσικής (αυτό-μάθηση) μέσω παρατήρησης, πειραμάτων, ελέγχου και 
ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους, αντί να τα διαβάσουν απλά στα 
σχολικά εγχειρίδια.  

 
Επίσης, θα αναπτύξουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, καθώς 
προγραμματίζουν τους αισθητήρες τους. Θα ασχοληθούν με το physical 
computing (δηλ. οι κώδικές τους θα αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο). 
Σε όλη την ενότητα, θα ακολουθούν τα βήματα της επιστημονικής 
μεθόδου που παρουσιάστηκε παραπάνω για να φτιάξουν το καλύτερο 
σχέδιο ηλιακού αποστακτήρα και στη συνέχεια να τον κατασκευάσουν με 
κατάλληλα υλικά.  

 
Είναι σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές στις ασκήσεις. Κάποιες 
ασκήσεις μπορούν να γίνουν ατομικά (αναζήτηση πληροφοριών, 
οργάνωση των αρχικών τους ιδεών για το σχέδιο…) προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό.  

 
Ωστόσο, το βασικό εμπόδιο είναι ότι κάποιοι μαθητές μπορεί να μη 
διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες προγραμματισμού (αυτός είναι ο 
λόγος που συμπεριλάβαμε εναλλακτικές προγραμματισμού με μπλοκ), 
επαρκείς γνώσεις για την κατασκευή κυκλωμάτων (οι επιπλέον πόροι [7] 

είναι πολύ χρήσιμοι από αυτή την άποψη) ή να μην καταλαβαίνουν πώς 
λειτουργούν οι αισθητήρες. Επιπλέον, τα υλικά μπορεί να μην υπάρχουν 
σε όλα τα σχολεία και να πρέπει να αγοραστούν.   

 
Δραστηριότητες επέκτασης: 

↪ Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τους αισθητήρες μπορούν 
να αποθηκευτούν σε κάρτα SD για περαιτέρω ανάλυση. 

↪ Μια οθόνη LCD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οπτικοποίηση 
των μετρήσεων.   

↪ Διαδίκτυο των Πραγμάτων  (IoT): τα δεδομένα που συλλέγονται 
μπορούν να σταλούν μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, ώστε 
να είναι ορατά σε όλους.   

↪ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον αισθητήρες, όπως 
αισθητήρες  CO₂ ή άλλων αερίων του θερμοκηπίου, ένας 
αισθητήρας αγωγιμότητας για να ελεγχθεί αν το καθαρό νερό 
περιέχει ακόμα άλατα, ένας αισθητήρας  pH για τη μέτρηση του pH 
του βρώμικου και του καθαρού νερού κ.λπ.  

↪ Θα μπορούσε να μετρηθεί η περιεκτικότητα σε άλατα δειγμάτων 
θαλασσινού νερού.   
↪ Θα μπορούσε να προστεθεί μια μέθοδος για την αποστείρωση του 
συλλεχθέντος νερού.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             <Δραστηριότητα συνεργασίας> 
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ηλιακούς αποστακτήρες για να 
μελετήσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη φωτοσύνθεση, την 
κυτταρική αναπνοή, τα ιδανικά αέρια κ.λπ. Πολλοί αισθητήρες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε άλλες εργασίες για τη μέτρηση φυσικών ή χημικών 
παραμέτρων, όπως την παρακολούθηση της ρύπανσης του αέρα ή της 
ποιότητας του νερού.  

    <Π αρ απ ομ π έ ς> 

 Είναι αποδοτικότεροι οι ηλιακοί αποστακτήρες σε χώρες με μεγάλη 

ηλιοφάνεια; Οι μαθητές από διάφορα σχολεία της Ευρώπης θα 

μπορούσαν να ανταλλάξουν τα αποτελέσματά τους, χρησιμοποιώντας 

έναν διαδικτυακό χάρτη για την υπόδειξη του τόπου. Θα μπορούσε να 

γίνει αντιπαραβολή της περιεκτικότητας των διαφόρων μερών σε άλατα 

με τη λήψη δειγμάτων θαλασσινού νερού.   

 
<Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc/ 

[2] https://calliope.cc/en 

[3] www.raspberrypi.org 

[4] www.arduino.cc/reference/en/ 

[5] www.python.org/ 

[6] http://snap4arduino.rocks/ 

[7] Μπορείτε να βρείτε όλα τα επιπλέον 

υλικά  στο www.science-on-

stage.de/coding-materials. 

[8] https://scratch.mit.edu/ 

[9] www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/ 

[10] https://snap.berkeley.edu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arduino.cc/
http://www.raspberrypi.org/
http://www.arduino.cc/reference/en/
http://www.python.org/
http://snap4arduino.rocks/
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
http://www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/
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Πώς δουλεύει το νερό  
<Συγγραφέας>  

 

 

<Συγγραφέας> Lúcio Botelho 

<Συγγραφέας> Liliana Fernandes 

<Συγγραφέας> Jorge Reis 
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<Γενικές Πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> νερό, επεξεργασία εικόνων, συλλογή 
δεδομένων, μικροκλίμα, ρομπότ  

<Επιστημονικά πεδία> μαθηματικά, βιολογία, 
κοινωνικές επιστήμες, ρομποτική, καλλιτεχνικά  

<Ηλικίες μαθητών> 6–10, 11–15 και 16–18 

<Hardware> <αρχάριο επίπεδο> Calliope mini[1], LEGO We 

Do 2.0[2], μικρά εκπαιδευτικά bot[3], WeeeMake[4]
 

<μέτριο επίπεδο> LEGO EV3[2] με LEGO ultrasonic και 

αισθητήρες χρωμάτων ή Anprino[5] με Arduino[6] και κατάλληλους 

αισθητήρες υπερήχων [7] και χρωμάτων  [8]
 

<advanced level> υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο   

<Γλώσσα> Snap![9], Scratch[10], WeeeCode[4], 

Open Roberta[11], LEGO Blocks[2]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> αρχάριο, μέτριο, προχωρημένο 

 

 
<Περίληψη> 

Η παρούσα ενότητα σχεδιάστηκε ώστε να είναι διεπιστημονική και να 

διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ μαθητών διαφορετικών βαθμίδων, 

από το δημοτικό μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εναλλακτικά, είναι 

δυνατή η διδασκαλία κάθε μέρους ξεχωριστά. Αρχίζοντας με μια 

προσέγγιση υπολογιστικής σκέψης και συνεχίζοντας με προγραμματισμό 

σε Scratch[10], προγραμματισμό ρομπότ και ένα οικολογικό σπίτι, στη 

διδακτική ενότητα «Πώς δουλεύει το νερό» οι μαθητές θα ανακαλύψουν 

τα πάντα αναφορικά με το θέμα του νερού.  

 
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Η ερευνητική εργασία αφορά στο νερό, τον ρόλο του στη ζωή μας και τον 

δικό μας ρόλο για την προστασία του. Καθώς χωρίζεται σε τρία επίπεδα 

(εύκολο για μαθητές δημοτικού, μέτριο για τους μαθητές γυμνασίου και 

προχωρημένο για μαθητές λυκείου), η εργασία μπορεί να προσαρμοστεί 

με στόχο τη συνεργασία μαθητών από διαφορετικές σχολικές βαθμίδες 

και διαθεματικές δραστηριότητες.  

 
<Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

<Εύκολο επίπεδο: Προέλευση του νερού> 

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν την προέλευση του 

νερού. Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις που διεγείρουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών…και η περιπέτεια ξεκινάει! Οι 

μαθητές θα ερευνήσουν, θα μάθουν και θα κοινοποιήσουν 

τα ευρήματά τους στους συμμαθητές τους. Παράλληλα, οι 

μαθητές θα αρχίσουν να αναπτύσσουν δεξιότητες 

υπολογιστικής σκέψης με εύκολες ασκήσεις που τους δείχνουν 

πώς να προγραμματίζουν απλά bot. 

Αφού ολοκληρώσουν την έρευνά τους, οι μαθητές θα 

εργαστούν σε μικρές ομάδες, για να εκπονήσουν εύκολες 

εργασίες με τα demo modes της εφαρμογής WeDo 2.0[12] με 

ιδιαίτερη έμφαση σε ασκήσεις σχετικές με το νερό.  

 

 

 
Στη συνέχεια, οι μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν μια οικολογική λύση, 
χρησιμοποιώντας όποια τουβλάκια ή πακέτο προτιμούν, στην οποία θα 
παρουσιάζουν έναν καινοτόμο τρόπο εξοικονόμησης νερού.  

 
Στο παρακάτω παράδειγμα, οι μαθητές χτίζουν μια οικολογική κατοικία[13] 

και τη συνδυάζουν με κάποια επιπλέον τουβλάκια και το πακέτο WeDo 
2.0. Κατόπιν, προσέθεσαν έναν συλλέκτη για το νερό της βροχής 
συνδεδεμένο με ένα φίλτρο (προγραμματισμένο με την εφαρμογή 
LEGO) που κατεύθυνε το νερό στο αγρόκτημα, ώστε τα ζώα να μπορούν 
να πίνουν φρέσκο νερό (e1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 1: Ένα οικολογικό σπίτι 

 
Παράλληλα, οι μαθητές, εξακολουθώντας να εργάζονται σε μικρές ομάδες, 

αρχίζουν να επεξεργάζονται και να σχεδιάζουν ταμπλό σχετικά με το νερό 

για μικρά μαθησιακά bot που προγραμματίζονται χωρίς υπολογιστή. 

Παρουσιάζοντας τα ταμπλό τους στους άλλους μαθητές, παρακινούνται 

να συντάξουν κώδικες και ταυτόχρονα να μάθουν για το νερό. Οι μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα φθηνά μαθησιακά ρομπότ  για 

την εκτέλεση της εργασίας.[3]
 

  Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πλήρεις οδηγίες  
  για την εκτύπωση των ταμπλό.[14]

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 2: Οι μαθητές σχεδιάζουν ταμπλό 

 

Επίσης, στο επιπλέον διαδικτυακό υλικό θα βρείτε έναν 

σύνδεσμο για το αναλυτικό σχέδιο της ενότητας.[14]
 



<16> Περιβάλλον 4.0: Πώς δουλεύει το νερό 

 
 

 

<Μέτριο επίπεδο: Κατασκευή ρομπότ που καθαρίζει 

φράγμα νερού> 

Η ερευνητική εργασία αφορά σε ένα ρομπότ, που 
περιφέρεται στη δεξαμενή νερού, η οποία δημιουργεί 
ένα φράγμα και ανιχνεύει στερεά απόβλητα.   

 

Η εργασία έχει δύο εκδοχές, οι οποίες χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά 
ρομπότ. Η εκδοχή LEGO (e3) χρησιμοποιεί το πακέτο EV3 LEGO Education. 
Από την άλλη, βάση εργασίας για την εκδοχή  Arduino (e4), είναι το ρομπότ 
Anprino[5], που εκτυπώνεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή και στη συνέχεια 
συναρμολογείται. Ο μικροελεγκτής Arduino[6] και τα αξεσουάρ 
του προσαρτώνται στο Anprino. 

e 6: Ένας ανιχνευτής υπερήχων LEGO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 3: Η εκδοχή LEGO e 4: Η εκδοχή Anprino  

 

Αρχίστε κατασκευάζοντας το μοντέλο της δεξαμενής νερού με χαρτί ή 

χαρτόνι. Οι διαστάσεις του πρέπει να είναι περίπου 2 m × 1 m και να 

χρωματιστεί μπλε για να μοιάζει με νερό. Φτιάξτε τα τοιχώματά της 

δεξαμενής με σκληρό χαρτόνι, για να περιορίσετε τον χώρο όπου θα 

κινούνται τα ρομπότ και για τα απόβλητα χρησιμοποιήστε μαύρο 

χαρτόνι.  

 

 

e 7: Το ρομπότ σταματάει/Το ρομπότ αλλάζει κατεύθυνση 

 

Αισθητήρας χρωμάτων 

Ο αισθητήρας χρωμάτων[8] μπορεί να ανιχνεύσει διαφορετικά χρώματα και 
την απουσία φωτός. Λειτουργεί σαν αισθητήρας φωτός, επίσης, 
ανιχνεύοντας διαφοροποιήσεις στην ένταση του φωτός. Οι μαθητές 
μπορούν να κατασκευάσουν διάφορες γραμμές χρωμάτων για να 
ακολουθεί το ρομπότ.   

 
 
 

e 5: Μοντέλο της δεξαμενής νερού 

 
Αισθητήρας υπερήχων 

Ένας αισθητήρας υπερήχων [7] παράγει ηχητικά κύματα για 

να ανιχνεύσει και μετρήσει την απόσταση μέχρι τα 

αντικείμενα. Επίσης, μπορεί να στέλνει ηχητικά κύματα 

λειτουργώντας ως σόναρ ή να λαμβάνει ένα ηχητικό κύμα 

ενεργοποιεί μια λειτουργία προγράμματος.  
 

Με έναν αισθητήρα υπερήχων, το ρομπότ μπορεί να ανιχνεύσει εμπόδια 
και να αντιδράσει ποικιλοτρόπως, ανάλογα με τον κώδικα. Μπορεί να έχει 
προγραμματιστεί να σταματάει ή να αλλάζει κατεύθυνση, λόγου χάρη. Στο 
μοντέλο του φράγματος, τα εμπόδια είναι τα χαρτονένια τοιχώματα.  

 
 
 
e 8: Ένα παράδειγμα αισθητήρα ανάγνωσης χρωμάτων: Διακρίνει 

τα χρώματα διαβάζοντας τον κωδικό RGB τους. 
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Δημιουργία κώδικα, με μπλοκ προγραμματισμού , LEGO  

Οι μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν διάφορα μοντέλα που 
προσομοιώνουν διαφορετικά είδη αποβλήτων, όπως οικιακά, 
βιομηχανικά, λόγω τουρισμού, οργανικά κ.ά. Βασικός στόχος είναι οι 
μαθητές να ενημερωθούν για την μόλυνση ποταμιών και φραγμάτων. Οι 
μαθητές πρέπει να προσομοιώσουν έναν ανιχνευτή αποβλήτων  
ενσωματωμένο σε βάρκα και στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να 
κατασκευάσουν ένα πλοιάριο συλλογής αποβλήτων, κάποια 
μεταγενέστερη μέρα 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Για να γίνει αυτό κατανοητό, θα πρέπει να 
έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές δεξιότητες για να 
παρέμβουν στην κοινότητά τους. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα να 
αφυπνίσουν τον κόσμο για την ανάγκη αποφυγής συμπεριφορών που 
βλάπτουν το περιβάλλον και ειδικότερα το νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν λύσεις όταν 
διαπιστώνουν κάποιο πρόβλημα. Ο γενικότερος στόχος είναι να αυξηθεί η 
συμμετοχή τους στα κοινά και να ενισχυθεί το αίσθημα περιβαλλοντικής 
ευθύνης στην κοινότητά τους.    

    

 
Σημείωση: οι μαθητές μας έχουν ήδη κατασκευάσει και ελέγξει την 

εκδοχή με LEGO και έχουν ξεκινήσει τη βελτίωση της εκδοχής με 

Arduino. Ο πλήρης κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για τον προγραμματισμό του  

Arduino υπάρχει στο διαδίκτυο.[14]
 

 
<Προχωρημένο επίπεδο: Προγραμματισμός 

παιχνιδιών για το περιβάλλον > 

   Βασικός στόχος είναι η  πληροφόρηση των μαθητών για τη 
e 9: Απόσπασμα από τον προγραμματισμό με  LEGO. Το πλήρες διάγραμμα υπάρχει στο διαδίκτυο [14] 

Το ρομπότ πρέπει να εκπέμπει έναν ορισμένο ήχο για κάθε είδος 
αποβλήτων που ανιχνεύει. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε τον 
ανιχνευτή χρωμάτων και συγκεκριμένους «λεκέδες» σε χρώματα που 
προσομοιώνουν τα διαφορετικά είδη αποβλήτων. 

 
Οι μαθητές μπορούν να συμβουλευτούν τα έντυπα 
περιβαλλοντικών/κυβερνητικών οργανισμών και να φτιάξουν τους 
λεκέδες σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα για τη μόλυνση.  

 
Οι μαθητές θα πάνε εκδρομές σε ποτάμια και φράγματα για να εξετάσουν 
την ποιότητα του νερού και τυχόν μόλυνση. Θα πρέπει να προσομοιώσουν 
τις παρατηρήσεις τους στα μοντέλα που θα κατασκευάσουν. Με τη 
βοήθεια του ρομπότ, πρέπει να σκανάρουν και να σημειώσουν τα 
αποτελέσματα σε έναν πίνακα  (e10). 

 
Όταν οι μαθητές έχουν συγκεντρώσει αρκετά αποτελέσματα, πρέπει να 
παρουσιάσουν την έρευνά τους στην τάξη. Στόχος είναι οι μαθητές να 
αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, έρευνας και προγραμματισμού. 
Όταν οι μαθητές εξετάσουν τι συμβαίνει στα κανάλια νερού, θα 
αντιληφθούν τις συνέπειες  αιώνων αδιαφορίας για τα 

μόλυνση του νερού. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το Scratch[10] για τον 
προγραμματισμό παιχνιδιών που παρακινούν υπέρ της εξοικονόμησης και 
προστασίας των νερού, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να μην πετάει 
απόβλητα στα υδάτινα σώματα.    

 
Το πρώτο μας παιχνίδι προσομοιώνει ένα ψαράκι στον ωκεανό. Το ψάρι 
πρέπει να τραφεί και την ίδια στιγμή να αποφύγει άλλα θαλάσσια 
πλάσματα (καρχαρίες και καβούρια) και απόβλητα που πετιούνται στο 
νερό (ποτήρια, κουτάκια κ.ά.). Όσο περισσότερο τρώει, τόσο 
περισσότερους βαθμούς κερδίζει ο παίκτης.   

 
Το ψάρι δεν πρέπει να συγκρουστεί με σκουπίδια και άλλα ψάρια, 
ειδάλλως τραυματίζεται και βάζει επίδεσμο.  Όταν μπουν τρεις επίδεσμοι, 
τελειώνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι αστείο και ευαισθητοποιεί όχι μόνο 
παιδιά αλλά και ενήλικες σχετικά με το θέμα της αυξανόμενης ποσότητας 
αποβλήτων στα σώματα νερού (ωκεανούς, ποτάμια κ.λπ.).   

 
Το δεύτερο παιχνίδι βασίζεται σε ένα γνωστό βιντεοπαιχνίδι, όπου ένας 
βάτραχος προσπαθεί να περάσει τον δρόμο. Στην περίπτωσή μας, όμως, ο 
ήρωας πρέπει να διασχίσει ένα ποτάμι (πατώντας στους κορμούς καθώς 
το νερό κινείται με ταχύτητα) και να αποφύγει τα σκουπίδια και τα άλλα 
ζώα (νυχτερίδες και φίδια). Επίσης, αν φάει μύγες, κερδίζει επιπλέον 
πόντους. 

 

 

e 10: Πίνακας για τη σάρωση αποβλήτων, δεδομένα από δύο διαφορετικές εκδρομές και δεδομένα που συνελέγησαν με κάθε μία από τις ομάδες 
καθαριότητας της περιβαλλοντικής λέσχης του σχολείου   

 

Ημερομηνία 

Είδος αποβλήτων  
 

Εμβαδό που 
καθαρίστηκε 

 
Οικιακά 

 
Βιομηχανικά 

Αδιαχώρι- 

στα 

 
Οργανικά 

 
Άλλα 

Εκδρομή 

Απρίλιος 2018 
3.450 kg 

  
32 kg 8 kg 100 m2

 

Εκδρομή 

Μάιος 2018 
0.730 kg 

  
6 kg 

 
100 m2
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Σε αυτό το παιχνίδι, υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σενάρια και ένα 
επιλέγεται τυχαία στην αρχή κάθε γύρου. Ο βάτραχος (sprite/μορφή) έχει 
τρεις ζωές και όταν τις χάσει, το παιχνίδι τελειώνει.  

 
Η παρακάτω ενότητα περιέχει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.  

 
Το e11 απεικονίζει το τμήμα του προγράμματος που ελέγχει την κίνηση 
ορισμένων εχθρών στις διάφορες εκδοχές του παιχνιδιού. Στο παράδειγμα 
της εικόνας, ο εχθρός εξαφανίζεται όταν αγγίξει κάποιο τοίχωμα. Όσο δεν 
αγγίζει τα τοιχώματα, επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση, της οποίας η 
ταχύτητα αυξάνεται με συντελεστή προσαρμογής 0.04, όσο μεγαλώνει η 
βαθμολογία του παίκτη. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να γίνει το 
παιχνίδι πιο δύσκολο, καθώς η βαθμολογία μεγαλώνει ανάλογα με τον 
βαθμό δυσκολίας που αυξάνεται.     

Έναρξη παιχνιδιού: επιλέξτε μία από τις τρεις εκδοχές του παιχνιδιού (e12). 

Προς το παρόν, δύο είναι έτοιμες και οι μαθητές δημιουργούν μια τρίτη 

που ονομάζεται Game mode 2. 

 
Για παράδειγμα, το Game mode 2 θα μπορούσε να είναι μια λίμνη με 

πάπιες που πρέπει να πιάσουν τροφή.  

 
Οι πάπιες συνήθως τρέφονται με ψαράκια και αυγά ψαριών, σαλιγκάρια, 

σκουλήκια, μαλάκια και μικρά οστρακοειδή, όπως καραβίδες, χορτάρι, 

φύλλα, φύκια, άλγη, υδρόβια φυτά, ρίζες, μικρά βατράχια, σαλαμάνδρες 

και άλλα αμφίβια. Επιπλέον, οι πάπιες πρέπει να προσπαθούν να 

αποφεύγουν άλλες πάπιες ή τα σκουπίδια στη λίμνη (ή σε προχωρημένα 

επίπεδα, λαθροκυνηγούς). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

e 12: Έναρξη παιχνιδιού με προγραμματισμό σε Scratch  

 

Αν το ψάρι ακουμπήσει κάποιον (1, 2 ή  3), χάνει μία 

ζωή και ακούγεται ένας ήχος.   

 
Αν ο παίκτης χάσει όλες τις ζωές του, το παιχνίδι 

τελειώνει, δηλ. όλα τα σενάρια σταματούν (e13). 

 
 
 
 
 
 

 

e 11: Πρόγραμμα ελέγχου εχθρού σε Scratch  

 
 

e 13: Προγραμματισμός εχθρού 1–3 με Scratch 
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Το παιχνίδι είναι πολύ καλά προγραμματισμένο, επειδή χρησιμοποιείται ο 
ίδιος κώδικας και για τις δύο εκδοχές του. Το ίδιο sprite (μορφή) αλλάζει το 
κουστούμι του από «Καρχαρίας» σε «Νυχτερίδα».   

 
Οι μαθητές θα μάθουν να βελτιώνουν το πρόγραμμα με νέες ιδέες ή με 
καινοτόμες λύσεις προγραμματισμού, έτσι ώστε ο κώδικας να γίνεται 
καλύτερος και πιο ρευστός.  

 
Αυτό είναι δυνατό, επειδή τα παιχνίδια έχουν κοινούς στόχους:  
↪ αποφυγή εχθρών 
↪ εύρεση τροφής/μυγών 
↪ απώλεια 3 ζωών σημαίνει λήξη του παιχνιδιού  
↪ κέρδος πόντων  (το ψάρι τρώγοντας τροφή ψαριών, ο βάτραχος 

τρώγοντας μύγες και μένει να αποφασιστεί το τρίτο σενάριο). 

 
Θα χρησιμοποιήσουν κλώνους του εχθρού του βασικού 

ήρωα, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ίδια μορφή (sprite) από 

διαφορετικές κατευθύνσεις και να έχει διαφορετικές 

συμπεριφορές (κατευθύνσεις) στο παιχνίδι.    

 
Μπορείτε να «κατεβάσετε» το πλήρες πρόγραμμα.[14]

 

 
<Συμπέρασμα> 

Στην παρούσα ενότητα, οι μαθητές θα συνεργαστούν με τους συμμαθητές 
και την κοινότητά τους, θα μάθουν και θα ανταλλάξουν γνώσεις για το 
νερό: κύκλος νερού, λειψυδρία, μόλυνση κ.ά. Επίσης, θα δημιουργήσουν 
πόρους για την παρακολούθηση, εξοικονόμηση και προστασία του νερού. 
Παράλληλα, οι μαθητές αναπτύσσουν ερευνητικά εργαλεία και δεξιότητες 
προγραμματισμού, καθώς και δεξιότητες στον τομέα της ρομποτικής. 
Όταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές καθοδηγούν και βοηθούν τους 
μικρότερους, θα παρακινούν και θα ωθούν ο ένας τον άλλον να κάνουν 
καλύτερη δουλειά. Αυτό συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία των 
εργασιών.  

 
Στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές όχι 
μόνο είχαν καλύτερες δεξιότητες προγραμματισμού, αλλά επίσης ήταν πιο 
ευσυνείδητοι ως προς τα προβλήματα με το νερό και τους κινδύνους για 
τα ζώα και τα φυτά, που εξαρτώνται από το καθαρό νερό για την 
ασφάλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος. 

 
Δεν είναι εύκολη η κωδικοποίηση πολλών παιχνιδιών σε ένα. Τα παιχνίδια 
πρέπει να έχουν ομοιότητες, έτσι ώστε ο κώδικας από το ένα να μπορεί να 
προσαρμοστεί για να εξυπηρετήσει όλες τις εκδοχές. Ωστόσο, είναι ένας 
έξυπνος τρόπος εξοικονόμησης πόρων προγραμματισμού.  

 
Επιλέξαμε να εργαστούμε παρέα, παρότι τα σχολεία είναι 

σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, επειδή έτσι μπορούσαμε 

να μοιραστούμε ιδέες και να βελτιώσουμε τη συνεργασία 

μεταξύ μαθητών από διάφορα (κοινωνικά και οικονομικά) 

υπόβαθρα και διαφορετικών ηλικιών. Δεν ήταν εύκολο να 

συναντηθούμε διά ζώσης για να συνεργαστούν οι μαθητές 

όσο κι αν το θέλαμε, αλλά τελικά αποδείχτηκε καλή επιλογή, 

καθώς οι μαθητές μπόρεσαν να μοιραστούν τις ιδέες και τις 

μεθοδολογίες τους για να αλληλεπιδράσουν με άλλους άγνωστους 

μαθητές . Έτσι, βελτίωσαν τις 

δεξιότητες επικοινωνίας τους. Επίσης, τους προσέφεραν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς, να συζητούν τα αποτελέσματά 
τους και να επινοούν τρόπους βελτίωσης με άλλους μαθητές.  Εναλλακτική 
λύση αντί για κατ’ ιδίαν συναντήσεις ήταν η επικοινωνία μέσω 
βιντεοσυσκέψεων. Τέλος, οι μαθητές μπόρεσαν να δείξουν τη δουλειά 
τους στην κοινότητα και να συμβάλουν στη μεταβολή των στάσεων της 
κοινότητας απέναντι στην προστασία του νερού.  

 
Με την ενότητα αυτή, μπορείτε να κάνετε τους μαθητές σας να 
αναπτύξουν άλλες ιδέες και έννοιες σχετικά με το θέμα της εξοικονόμησης 
του νερού και να συμβάλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς στην κοινότητά τους, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα 
των ίδιων και, ιδανικά, της κοινότητας, κατά τη διαδικασία.  

 
<Δραστηριότητα συνεργασίας> 

«Science on Stage σημαίνει ανταλλαγή πόρων μεταξύ των εκπαιδευτικών!» 

 
Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας, ενδυναμώθηκε μια κοινότητα 
εκπαιδευτικών και γνωστοποιήθηκαν πόροι και ιδέες. Αυτό βοήθησε 
μαθητές από όλη την Ευρώπη να μάθουν περισσότερα. Η διαμοίραση και 
η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθούμε και να 
αναπτύξουμε περαιτέρω τέτοιες εργασίες. 

 
<Παραπομπές> 

[1] https://calliope.cc/en 

[2] https://education.lego.com 

[3] PΠιθανά bots: Bee Bots από το tts, DOC από το Clementoni, 

Jack από το Imaginarium 

[4] www.weeemake.com/ 

[5] Το Anprino είναι ρομπότ που κατασκευάστηκε από την 

Πορτογαλική Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής  (ANPRI). Πληροφορίες και αρχεία 

τρισδιάστατης εκτύπωσης www.anpri.pt/ 

anprino/index.php/anprino-luis (29/11/2018) 

[6] www.arduino.cc/ 

[7] Χρησιμοποιήσαμε τον αισθητήρα υπερήχων  HC-SR04. 

[8] Χρησιμοποιήσαμε τον αισθητήρα φωτός BE15000624. 

[9] https://snap.berkeley.edu/ 

[10] https://scratch.mit.edu/ 

[11] https://lab.open-roberta.org/ 

[12] https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/ 

software (29/11/2018) 

[13] LEGO SET 31068 

[14]Θα βρείτε όλα τα επιπλέον υλικά στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials.

http://www.weeemake.com/
http://www.anpri.pt/anprino/index.php/anprino-luis/
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https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software
https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
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<Γενικές πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> αυτόματο πότισμα, χρήση μικροελεγκτή για 

έλεγχο αντλίας νερού   

<Διδακτικά αντικείμενα> πληροφορική, φυσικές επιστήμες, 
τεχνολογία 

<Ηλικίες μαθητών> 10–14 

<Hardware> υπολογιστής (ένας ανά μαθητή ει δυνατόν),  Calliope 
mini[1] με αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας (ένας ανά ομάδα) 

<Language> Scratch[2] (διαδικτυακά ή εκτός διαδικτύου),  
επεξεργαστής για το Calliope[3] (διαδικτυακά) 

<Επίπεδο προγραμματισμού> εύκολο 

 

 
<Περίληψη> 

Τα γλαστράκια με τα φυτά στα σχολικά κτίρια συχνά μαραίνονται την 
περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, επειδή κανείς δεν τα φροντίζει – γι’ 
αυτό χρειαζόμαστε έναν Διασώστη Φυτών για τις Διακοπές (ΔΦ). Στην 
παρούσα διδακτική ενότητα, θα κατασκευάσουμε μια εικονική και 
πραγματική συσκευή διάσωσης των φυτών του σχολείου. 

 
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Η εργασία είναι κατάλληλη για όλα τα αντικείμενα STEM επειδή απαιτείται 
ένα στοιχειώδες επίπεδο προγραμματισμού. Στην πρώτη ενότητα, το 
πότισμα των φυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται σε 
εικονικό περιβάλλον. Εδώ καλύπτονται διάφορες δομές ελέγχου στην 
πληροφορική, όπως η κατεύθυνση ενός αντικειμένου, οι βρόχοι (loops) και 
οι συνθήκες, αλλά και η χρήση μεταβλητών. Οι μαθητές θα εκτελέσουν 
στοιχειώδη προγραμματισμό για πρώτη φορά και θα παρακολουθήσουν 
οδηγίες διαδικτυακά στο «Getting Started with Scratch»[4] (διάρκεια: 45 
λεπτά). 

 
Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Object Oriented Programming  - 
OOP) είναι ένας τύπος προγραμματισμού που αποδίδει σε ένα αντικείμενο 
ιδιότητες (γνωρίσματα) και ικανότητες (μεθόδους). Στην περίπτωσή μας, τα 
αντικείμενα αυτά είναι μια γάτα που ονομάζεται «Sprite», ένα ποτιστήρι 
και μια σκηνή. Όλα τα αντικείμενα βρίσκονται σε μια τάξη. Όλα τα 
αντικείμενα στην ίδια τάξη έχουν τις ίδιες ιδιότητες και ικανότητες. 
Μπορείτε να ερμηνεύσετε την τάξη ως αρχέτυπο και ένα αντικείμενο ως  
έκφανση/μορφή, δηλ. μια συγκεκριμένη πραγμάτωση του αρχετύπου. Στο 
Scratch, οι φιγούρες είναι έκφανση της τάξης των «Sprite». Η γάτα που 
ονομάζεται «Sprite» είναι αυτό ακριβώς, δηλ. μια έκφανση της τάξης των 
«Sprite». 

 
Ένα από τα χαρακτηριστικά των sprite είναι το κουστούμι του: στην 
περίπτωση αυτή είναι η μορφή μιας γάτας. Μια άλλη έκφανση της τάξης 
των «Sprite» θα μπορούσε να έχει ως κουστούμι τη μορφή ενός 
ανθρώπου και να ονομάζεται Gunther. Η γάτα «Sprite» και ο άνθρωπος 
«Gunther» είναι και οι δύο αντικείμενα (εκφάνσεις) της τάξης των «Sprite» 
ή εν ολίγοις: και τα δύο είναι  sprite. Υπάρχουν μόνο δύο τάξεις στο Scratch: 
η σκηνή και τα  sprite. Στην παρούσα εργασία, έχουμε δύο sprite (τη γάτα 
και το ποτιστήρι) και τη σκηνή (e1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 1: Η εικονική συσκευή Διάσωσης Φυτών στις Διακοπές  

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας μπορεί να εκπονηθεί μετά την 
ολοκλήρωση του πρώτου ή να διεξαχθεί ανεξάρτητα αν οι μαθητές 
γνωρίζουν τις προαναφερθείσες δομές ελέγχου και έχουν ήδη εμπειρία 
προγραμματισμού με το Calliope mini[1]. Αντί για μεταβλητές, θα 
χρησιμοποιηθούν αισθητήρες μικροελέγχου που ελέγχουν τη βαλβίδα της 
αντλίας νερού.  

 
 
<Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί > 

Όλα τα απαιτούμενα υλικά και φύλλα εργασίας διατίθενται για 
μεταφόρτωση.[5]

 

 
<Μέρος1: Εικονικό τακτικό πότισμα φυτών > Βήμα 1: Κωδικοποίηση 

προγράμματος με μία μόνο μεταβλητή, γνωριμία με τις μονόπλευρες συνθήκες 
και τους βρόχους (διάρκεια: 180 λεπτά). 

Αφού αναλύσουν το πρόβλημα, («Πώς θα μπορούσε να λειτουργεί μια εικονική 
 συσκευή Σωτηρίας των Φυτών σε περίοδο διακοπών;»), οι μαθητές καλούνται  
να σκεφτούν τη βασική δομή ενός τέτοιου προγράμματος. Στη συνέχεια, θα  
κρατήσουν σημειώσεις σε μορφή συνταγής (αλγόριθμος) και θα ελέγξουν ο ένας  
τις ιδέες του άλλου. Μόνο αφού το κάνουν αυτό, θα συμφωνήσουν ποια θα είναι  
η βασική δομή του προγράμματος (βλ. Φύλλο Εργασίας 1 [5]). 

 
Η φάση αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να επεξεργαστούν τις βασικές 
δομές του προγράμματος που θέλουν να κωδικοποιήσουν. Οι λέξεις 
κλειδιά «λίστα δηλώσεων», «βρόχος» και «συνθήκη» προκύπτουν από τα 
συμφραζόμενα.   

 
Τώρα οι μαθητές θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα Scratch[2] συνδυάζοντας 
τα μεμονωμένα συστατικά [5] για να συνθέσουν ένα πρόγραμμα που 
λειτουργεί. Οι μαθητές θα μάθουν περισσότερα για το Scratch και 
ειδικότερα τις παρακάτω πτυχές της διαδικασίας: 
↪ προσανατολισμός αντικειμένου (κάθε φιγούρα έχει το δικό της σενάριο, 

ακόμα και η σκηνή)  
↪ δομή (Πώς φαίνεται η δομή μιας συνθήκης ή ενός βρόχου στο  Scratch;) 
↪ σενάριο/κουστούμι/ήχοι αποδίδονται σε κάθε φιγούρα  
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Επιπλέον, οι μαθητές θα γνωρίσουν καλύτερα τη βασική δομή του 

προγράμματος ποτίσματος, εξετάζοντας σε ποια σειρά θα ήταν καλύτερα 

να βάλουν τα επιμέρους μέρη του κώδικα για να λειτουργήσει το 

πρόγραμμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφασίσουν ποιες δηλώσεις 

πρέπει να είναι μέσα στον βρόχο με μετρητή  (e2 & 3). Αυτό μπορεί να γίνει 

δοκιμάζοντας τι λειτουργεί και τι όχι.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 2 

Βήμα 2: Γράψτε ένα πρόγραμμα που 

ενσωματώνει τις μεταβλητές «επίπεδο 

νερού» και «θερμοκρασία» (απαιτούμενος 

χρόνος περίπου 270 λεπτά). 

Ως εισαγωγή στο δεύτερο βήμα της διδακτικής ενότητας, οι μαθητές θα σκεφτούν  
άλλους παράγοντες που καθορίζουν πόσο συχνά πρέπει να ποτίζεται ένα  
φυτό.  
Η «θερμοκρασία του χώρου» και το «επίπεδο νερού» στο πλαστικό δοχείο  
παίζουν αναμφίβολα ρόλο ως μεταβαλλόμενες μεταβλητές  
(βλ. Φύλλο Εργασίας   2[5]). 

 
Οι μαθητές θα λάβουν ένα λειτουργικό πρόγραμμα στο οποίο τα 
σενάρια για τη γάτα «Sprite» και το ποτιστήρι θα είναι σχεδόν τα ίδια 
με πριν.  

 
Ωστόσο, θα υπάρχει ένα νέο σενάριο για τη σκηνή που ελέγχει τη 
μεταβλητή του «επιπέδου του νερού» στη θέση του προηγούμενου 
χρονομετρητή. Η γάτα θα ποτίζει το φυτό μόνο μία φορά. Οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να σκεφτούν αφενός πώς μπορεί να οριστεί η 
μεταβλητή του «επιπέδου του νερού» και πώς ελέγχει τη 
δραστηριότητα της γάτας. Από την άλλη, θα πρέπει να λύσουν το 
πρόβλημα, ώστε το φυτό να ποτίζεται άπαξ;  Αν χρειαστεί, στη διάθεσή 

σας βρίσκεται ένα βοηθητικό αρχείο.[5] 

 
Χρησιμοποιώντας μόνο μία μεταβλητή, η δομή του προγράμματος θα 
παραμείνει ξεκάθαρη. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για έναν 
αρχάριο στον προγραμματισμό να συντονίσει αμέσως περισσότερες 
της μίας μεταβλητές.   

 
Η δομή βρόχου που χρησιμοποιείται είναι πιο πολύπλοκη από πριν, 
αφού συνδέεται με μια (e4). Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν 
προσεκτικά τι πρέπει να επαναλαμβάνεται, πόσο συχνά και σε ποιες 
συνθήκες. 

 
 
 

e 3 

Με βάση το πρόγραμμα που συντέθηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

οι μαθητές θα είναι πλέον σε θέση να δημιουργήσουν το δικό τους 

πρόγραμμα στο οποίο η γάτα «Sprite» κινείται προς τα φυτά και τα 

ποτίζει σύμφωνα με τη μεταβλητή του χρόνου. Το μόνο αρχείο που θα 

δοθεί στους μαθητές είναι το σκηνικό για την  αρχική σκηνή.[5] 

 
Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να διερευνήσουν τη 

γλώσσα προγραμματισμού ο καθένας μόνος του, ώστε να 

ελέγξουν τις ιδέες τους και να επιδείξουν 

δημιουργικότητα. Είναι σημαντικό οι μαθητές να 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν την απαιτούμενη γλώσσα 

προγραμματισμού με αυτοπεποίθηση (ανάλογα με το 

επίπεδο των γνώσεών τους). Έτσι, θα είναι πιο 

διασκεδαστικό για αυτούς.  

 
 
 
 

  e 4 

 

Η ικανότητα δόμησης είναι ουσιώδης για τη μάθηση οποιασδήποτε 
γλώσσας προγραμματισμού, αλλά θα διδαχτεί με διασκεδαστικό 
τρόπο. Οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν δοκιμές χωρίς αρνητικές 
συνέπειες.  

 
Όσοι μαθαίνουν πιο γρήγορα θα έχουν επίσης την ευκαιρία να 
αλλάξουν το πρόγραμμα και να δοκιμάσουν τις δικές τους ιδέες στο 
τέλος αυτής της φάσης.   

 
Στο επόμενο βήμα, η μεταβλητή της «θερμοκρασίας» παίζει ρόλο στο 
πρόγραμμα. Η τιμή της καθορίζεται  τυχαία από γεννήτρια τυχαίων 
αριθμών, που δίνει ένας αριθμό από 15 °C ως 30 °C. Το επίπεδο του 
νερού στη γλάστρα αλλάζει, ανάλογα με την τιμή του (Φύλλο εργασίας 

3[5]). 



Περιβάλλον 4.0: VPLS—Διασώστης Φυτών για τις Διακοπές
 <23> 

 
 

 

  Επειδή η δομή προγράμματος του «νέου» ποτιστικού προγράμματος 
είναι αρκετά πολύπλοκη, θα πρέπει πρώτα να συντεθεί σε λειτουργικό 
πρόγραμμα ένα υπάρχον πρόγραμμα που έχει διασπαστεί[5]. 

 
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν η γεννήτρια τυχαίων αριθμών και οι 
αμφίπλευρές συνθήκες. Επιπλέον, οι μαθητές εργάζονται κατ́  
επανάληψη με μεταβλητές, ελέγχουν ερωτήματα και εμβαθύνουν σε 
αυτά. Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά τι πρέπει να 
επαναλαμβάνεται, πόσες φορές και σε ποιες συνθήκες. (e5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 5 

Όπως και στο προηγούμενο βήμα, θα δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να 
προσαρμόσουν το πρόγραμμα που θα προκύψει, ανάλογα με τις ιδέες 
τους και τις ικανότητες προγραμματισμού που διαθέτουν.  

 
Στο τέλος του πρώτου μέρους του έργου, όπου η συσκευή Διάσωσης 
Φυτών σε περίοδο Διακοπών πραγματοποιήθηκε εικονικά, θα πρέπει να 
παρουσιαστεί μια ευρεία ποικιλία αποτελεσμάτων προγραμματισμού, 
ώστε να ακουστούν οι ιδέες των μαθητών και να αναγνωριστεί η 
απόδοσή τους. 

 
<Μέρος 2: Τακτικό πότισμα φυτού με χρήση μικροελεγκτή> 

Στη διάρκεια της εργασίας, κατέστη σαφές ότι κάποιοι μαθητές δεν ήταν 
ικανοποιημένοι με την εικονική λύση  στο πρόβλημα του ποτίσματος. 

Αναζήτησαν τρόπους να ποτίζουν αληθινά φυτά με τη βοήθεια του 
προγράμματός τους. Το εικονικό πρόγραμμα ποτίσματος είναι σχετικά 
εύκολο να μεταφερθεί σε μια πραγματική Συσκευή Διάσωσης Φυτών με 
έναν μικροελεγκτή, ιδιαίτερα αφού πολλούς από αυτούς τους μίνι-
υπολογιστές μπορούν επίσης να προγραμματιστούν με το Scratch[2] ή με 
μια παρόμοια εφαρμογή. Στη δική μας εργασία, χρησιμοποιήσαμε το 
Calliope mini[1], έναν μικροελεγκτή παρόμοιο με τον micro:bit του BBC [6], 
που επίσης περιλαμβάνει φιλικές προς τον χρήστη «λειτουργίες 
τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας» (plug-and-play functions), καθώς και 
αισθητήρες αφής και μηχανικές συνδέσεις. Ωστόσο ο ΔΦ μπορεί επίσης να 
ελεγχθεί με άλλους μικροελεγκτές που συνηθίζονται στα σχολεία, όπως 
τους LEGO EV3, LEGO NXT, Arduino, Raspberry Pi, Teensy, κ.λπ.[5] Η 
διαδικασία προγραμματισμού του Calliope mini είναι απλή, καθώς το μόνο 
που χρειάζεται είναι να τον συνδέσετε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο 
USB. Το Open Roberta Lab[7], που υποστηρίζει διάφορους μικροελεγκτές 
(διατίθενται εναλλακτικοί επεξεργαστές[5]), αποτελεί κατάλληλη διεπαφή. Η 
διεπαφή προγραμματισμού διατίθεται σε πολλές γλώσσες και μπορείτε να 
αλλάξετε τη γλώσσα πατώντας στο εικονίδιο της υδρογείου αφού 
επιλέξετε μικροελεγκτή, στην περίπτωσή μας τον Calliope mini. 

 
Μια απλά εκδοχή του ΔΦ θα μπορούσε να λειτουργεί ως εξής:  
1. Μετριέται σταθερά η υγρασία του εδάφους/χώματος.  
2. Αν το χώμα είναι πολύ στεγνό, μια ορισμένη ποσότητα νερού αντλείται μέχρις  
ότου το χώμα αποκτήσει αρκετή υγρασία 

 
Συνεπώς, ο μικροελεγκτής πρέπει να μπορεί να μετρήσει την υγρασία του 
χώματος και να ελέγχει τον κινητήρα της αντλίας νερού.  

 
Το Calliope mini έχει τέσσερις αισθητήρες αφής. Σύμφωνα με τους νόμους 
της φυσικής, μετρούν την ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ των σημείων 
σύνδεσης. Καθώς το νερό είναι αγωγός του ηλεκτρισμού, το υγρό χώμα 
έχει μεγαλύτερη αγωγιμότητα από ό,τι το στεγνό χώμα. Απλά 
χρησιμοποιήστε δύο χάλκινα σύρματα ως αισθητήρες, τους οποίους θα 
τοποθετήσετε στη γλάστρα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Στη συνέχεια 
συνδέονται με δύο μανταλάκια-πιάστρες με το Calliope mini με τις επαφές 
στη γωνία (–, P1). Η  τιμή εξόδου του αισθητήρα P1 (αναλογικό βύσμα) θα 
είναι από 0  ως 1023. Αν η αγωγιμότητα μειωθεί φτάνοντας σε μια 
ορισμένη τιμή, θα ενεργοποιηθεί η αντλία που ποτίζει το φυτό  (βλ. e6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

e 6: Συσκευή ποτίσματος ελεγχόμενη από Calliope mini 
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Βασικό συστατικό της αντλίας είναι ένας μικρός ηλεκτρικός 
κινητήρας, που συνδέεται με τον Calliope mini είτε απευθείας είτε με τη 
βοήθεια ενός ακόμα οδηγού κινητήρα, ανάλογα με το βαθμό δύναμης 
που απαιτείται. Στο μενού Ενεργειών/Κίνησης υπάρχουν δύο θύρες 
μηχανών (A, B). Η ποσότητα του νερού της αντλίας μπορεί να 
προσαρμοστεί, αλλάζοντας την τιμή «% ταχύτητας». 

 
Αναμφίβολα, χρειάζεται ένας βαθμός επιδεξιότητας για την κατασκευή της 
αντλίας και του κινητήρα. Τα απαιτούμενα εγχειρίδια κατασκευής 
περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό μας υλικό[5]. Η αντλία κοστίζει λίγα μόνο 
ευρώ.  

 
Ενώ επεξεργάζονται την πραγματική συσκευή Διάσωσης Φυτών, οι 
μαθητές θα θέσουν ερωτήματα σχετικά με τρόπους βελτίωσής της, ενώ 
ταυτόχρονα θα εμβαθύνουν, μαθαίνοντας καλύτερα τη διαδικασία. Για 
παράδειγμα:  
↪ Χρειάζονται πολύ ή λίγο νερό τα φυτά μας; Πόσο μεγάλη πρέπει να 

είναι η δεξαμενή;  
↪ Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για το πότισμα των φυτών; 

Είναι καλύτερα να ρίχνουμε πολύ νερό μία φορά την ημέρα ή 
λιγότερο αλλά αρκετές φορές την ημέρα;   

↪ Πόσο βαθιά πρέπει να τοποθετηθούν οι αισθητήρες υγρασίας στο 
χώμα για να εξασφαλιστούν καλύτερες μετρήσεις; Ποια είναι η ιδανική 
απόσταση μεταξύ των αισθητήρων;   

↪ Πόσο κρατάει η ηλεκτρική ενέργεια της συσκευής ποτίσματος; Μπορεί 
να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση της αντλίας, ώστε η συσκευή να 
μπορεί να ποτίζει τα φυτά όλη την περίοδο των θερινών διακοπών; 

 
Όπως βλέπετε, η εργασία κατασκευής μιας συσκευής ποτίσματος 
εξοικειώνει τους μαθητές με ποικίλες προσεγγίσεις από τους τομείς της 
βιολογίας και της φυσικής για μελλοντικά πειράματα ή συνθετικές 
εργασίες. Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή θα ήταν να συνδέσουμε τη 
συσκευή ποτίσματος με το Διαδίκτυο και να την ελέγχουμε μέσω 
διαδικτύου (Ίντερνετ των πραγμάτων). Παρότι αυτό υπερβαίνει κατά πολύ 
την απλά εισαγωγή στον προγραμματισμό που επιχειρούμε με τη 
συσκευή ποτίσματος, δείχνει πόσα μπορούν να ακολουθήσουν από μια 
απλή ερώτηση 
<Δυνατότητα μεταφοράς σε άλλες γλώσσες 
προγραμματισμού> 

Το έργο μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο Snap![8], εξέλιξη του Scratch[2]. 
Παραδείγματα προγραμματισμού δίνονται στο διαδίκτυο[5]. Αυτές οι δύο 
γλώσσες προγραμματισμού ενδείκνυνται ιδιαίτερα για αρχάριους στον 
προγραμματισμό, επειδή γίνονται εύκολα κατανοητές και ενθαρρύνουν  
τους μαθητές να δοκιμάσουν ιδέες με «σύρσιμο και απόθεση».   

<Συμπέρασμα> 

Μαθητές που τώρα αρχίζουν να μαθαίνουν προγραμματισμό, θα κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στον τομέα και θα αποκτήσουν σημαντικές βάσεις 
σε γλώσσα προγραμματισμού κατά την εκπόνηση του έργου, το οποίο 
παίρνει αφορμή από μια ρεαλιστική κατάσταση. Βασικός στόχος δεν είναι 
να μάθουν οι μαθητές τη σύνταξη και το λεξιλόγιο μιας γλώσσας 
προγραμματισμού, αλλά να δοκιμάσουν τα αποτελέσματα ορισμένων 
δομών: «Τι λειτουργεί και γιατί;» 

 
Τα σφάλματα είναι ευπρόσδεκτα, επειδή συνήθως εντοπίζονται και 
εξηγούνται εύκολα, βοηθώντας τους μαθητές να καταλάβουν πώς 
λειτουργεί μια γλώσσα προγραμματισμού.   

 
Από τη μία, το δεδομένο πλαίσιο εργασίας προσφέρει μια ασφάλεια 
στους μαθητές (όποιος δεν είναι βέβαιος θα λύσει μόνο το πρόβλημα 
συναρμολόγησης των τμημάτων του δοθέντος προγράμματος) και από 
την άλλη, δίνεται μεγάλο περιθώριο δημιουργικότητας στους μαθητές που 
θα ολοκληρώσουν γρήγορα τις «υποχρεωτικές»  ασκήσεις. 

 
Από το έργο προέκυψαν ορισμένες ιδέες, π.χ. η κατασκευή ενός 
«αληθινού» ποτιστικού ρομπότ ή την ανάπτυξη ενός ποτιστικού 
παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές αποκτούν μια θετική πρώτη 
εμπειρία προγραμματισμού που ελπίζουμε να τους επηρεάσει 
μακροπρόθεσμα και με τρόπο βιώσιμο.   

 
Το χρονικό πλαίσιο στο σχολείο μας ήταν κάποιες στιγμές δύσκολο. Είχαμε 
μόνο 45 λεπτά να δουλέψουμε πάνω στο έργο ανά μάθημα. Το 
οργανωτικό κομμάτι των μαθημάτων μόνο (σύνδεση στον υπολογιστή, 
άνοιγμα αρχείων, αποσύνδεση) έπαιρνε 15 λεπτά, οπότε ο χρόνος για 
προγραμματισμό και ουσιαστική δουλειά δεν επαρκούσε. Μπορείτε να 
αιτηθείτε πρόσβαση στο Scratch[2], ως εκπαιδευτικός, γεγονός που θα σας 
επιτρέψει να οργανώσετε μια τάξη και να αποθέσετε υλικά.  

 
 
 
 
<Δραστηριότητα συνεργασίας> 

Εφόσον η ποτιστική συσκευή προσφέρει μια αρχική εισαγωγή στον 
προγραμματισμό, θα υπάρξουν ελάχιστες ευκαιρίες για συνεργασία.  

 
Μόλις το έργο μεταφερθεί στον ρεαλιστικό έλεγχο ενός μικροελεγκτή, η 
συνεργασία μεταξύ μαθητών θα ήταν χρήσιμη, καθώς ο βαθμός 
δυσκολίας του προβλήματος αυξάνεται με τη χρήση πρόσθετων μερών 
(αισθητήρες, αντλία). Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι μαθητές θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατασκευή της αντλίας. Σχολεία από 
διαφορετικές χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για τη συσκευή 
ποτίσματος και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα και τις λύσεις τους.  . 

 
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κοινή βάση δεδομένων για διάφορα 
φυτά, ώστε η συσκευή ποτίσματος να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας φυτών. Αν η συσκευή συνδέεται με το 
ίντερνετ, τα σχολεία θα μπορούσαν να υιοθετήσουν φυτά από άλλο 
σχολείο και να αναλάβουν το πότισμά τους. 
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<Παραπομπές> 

[1] www.calliope.cc/en 

[2] www.scratch.mit.edu/ 

[3] www.calliope.cc/en/los-geht-s/editor 

[4] https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_ 

bar=getStarted (29/11/2018) 

[5] Όλα τα επιπλέον υλικά διατίθενται στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials. 

[6] www.microbit.co.uk/home 

[7] https://lab.open-roberta.org 

[8] https://snap.berkeley.edu/ 
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<Γενικές Πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> πείραμα, περιβάλλον, θερμοκρασία, υγρασία, 
φωτεινότητα, μαγνητικό πεδίο 

<Διδακτικά αντικείμενα> φυσική, χημεία, βιολογία, οικολογία, 
πληροφορική 

<Ηλικία μαθητών> 10–18 

<Επίπεδο 1> για δημοτικά σχολεία (ηλικία: 10–11) και 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικία 12-15)  

<Επίπεδο  2> για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ηλικία 15-18)  

<Hardware> Arduino UNO[1], αισθητήρες συμβατοί με Arduino (π.χ. 
αισθητήρας φωτός, αισθητήρας θερμοκρασίας, αισθητήρας 
μαγνητικού πεδίου, αισθητήρας υγρασίας, αισθητήρας αερίων), 
LCD button shield, καλώδια βραχυκυκλωτήρα, εξωτερική μπαταρία 

<Γλώσσα> C[2], Arduino 1.8.5[3], Snap![4]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> μέτριο 

 

 
<Περίληψη> 

Οι νέοι έχουν πάθος για την τεχνολογία, οπότε ένα μάθημα 
που συνδυάζει τις φυσικές επιστήμες με την πληροφορική θα 
στεφεί από αποτυχία. Οι μαθητές θα φτιάξουν και θα 
χρησιμοποιήσουν ένα γάντι με διαφορετικό αισθητήρα σε 
κάθε δάχτυλο. Έτσι θα μπορούν να εκτελούν διάφορα 
πειράματα συνδέοντας μόνο τον απαραίτητο αισθητήρα.  
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Το πλεονέκτημα χρήσης μιας συσκευής (ένα γάντι) εξοπλισμένης με 
αισθητήρες για διάφορες μετρήσεις είναι διττή. Οι μαθητές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
«μαγικό» γάντι για να μετρήσουν τη θερμοκρασία, τη φωτεινότητα, την 
υγρασία, την παρουσία μαγνητικού πεδίου, την ένταση του ήχου κ.ά. Το 
μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να επιλέξουν αισθητήρα και να 
ετοιμαστούν να βρουν διάφορες χρήσεις για το γάντι σε διάφορους τομείς 
του επιστητού και διδακτικών αντικειμένων του σχολείου. Το γάντι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί εκτός σχολείου, αφού λειτουργεί με μπαταρία. Αυτό 
προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν έρευνα εκτός του 
εργαστηρίου του σχολείου. Από την άλλη, οι μαθητές του λυκείου 
μπορούν να κατασκευάσουν ένα γάντι μόνοι τους για να καθορίσουν 
μόνοι τους κάποια πράγματα. Οι μαθητές γνωρίζουν τις θεωρητικές 
έννοιες των διάφορων επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, οικολογία) 
και πραγματικά απολαμβάνουν την ευκαιρία να τις διερευνήσουν σε 
πρακτικά πειράματα. 

 
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιάσουν τις βασικές έννοιες για την 
κωδικοποίηση προγραμμάτων σε C[2] ή σε άλλη γλώσσα 
προγραμματισμού που υποστηρίζεται από το Arduino, 
συμπεριλαμβανομένης της Snap![4], προκειμένου οι μαθητές να γράψουν 
κώδικα για το  Arduino. [1]       Προκειμένου να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
για τη C, αν την επιλέξουν ως γλώσσα προγραμματισμού για το Arduino, οι 
μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο με οδηγίες στο διαδίκτυο. 
Θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν καλύτερα πώς πρέπει να γραφτεί ο 
κώδικας και θα τονώσει την αυτοπεποίθησή τους, αφού οι περισσότεροι 
θα ξαφνιαστούν από το πόσο εύκολος είναι ένας κώδικας.  

 
<Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

<Επίπεδο 1> 

Το γάντι έχει οθόνη LCD με κουμπιά. Οι μαθητές φορούν το γάντι και 
επιλέγουν τον αισθητήρα που θέλουν με τα κουμπιά ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ 
(UP/DOWN). Στη συνέχεια, πατούν το κουμπί SEL και ξεκινάει η μέτρηση. 
Η οθόνη εμφανίζει την τιμή. Οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν τις 
μετρήσεις όποτε θέλουν. Για να επιτρέψουν στην αρχική οθόνη, πατούν το 
κουμπί Επιστροφή/ Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον καθορισμό των 
πόλων σε μαγνήτη στην εικόνα e1a–1c. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
e 1a–c: Καθορισμός των σημείων ενός μαγνήτη   

<Επίπεδο 2> 

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Μία ομάδα κόβει και 
ράβει το γάντι, μια δεύτερη κατασκευάζει το κύκλωμα, η Τρίτη γράφει τον 
κώδικα και η τελευταία ρυθμίζει τους αισθητήρες. 

 
<Κατασκευή γαντιού> 

Οι μαθητές έφτιαξαν το πατρόν (e2) αφού συμβουλεύτηκαν έντυπα σε 
διάφορες ιστοσελίδες[5]. Δίπλωσαν το υλικό (δέρμα στην περίπτωσή μας, 
αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά) στα τρία και το 
κόβουν με βάση το πατρόν. Για να γίνει το γάντι, οι μαθητές έραψαν μαζί 
δύο πλευρές. Έραψαν το τελευταίο κομμάτι του υλικού, αφού στήριξαν το 
Arduino με LCD και αισθητήρες στο πάνω μέρος της παλάμης. Οι μαθητές 
έκοψαν το άνοιγμα για την οθόνη LCD και τα κουμπιά στο τρίτο αυτό 
κομμάτι. 

{ Μαγνητική 
τιμή: Βορράς 

{ Μαγνητική 
τιμή: καμία 

{ Μαγνητική 
τιμή: Νότος 
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e 2: Υποδείγματα για το γάντι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 3a–e: Αισθητήρες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αισθητήρας Θερμοκρασίας 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αισθητήρας  φωτός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αισθητήρας Υγρασίας 

 
 
 
 
 
 

 
Αισθητήρας μαγνητισμού 

 
 
 
 
 
 

 
Αισθητήρας εγγύτητας 

<Κατασκευή του κυκλώματος> 

Οι μαθητές φτιάχνουν το κύκλωμα, αρχίζοντας από ένα σχηματικό 
διάγραμμα που έχουν συζητήσει και αναλύσει από πριν με τον 
εκπαιδευτικό. Το κύκλωμα μπορεί να είναι τυπωμένο (επικασσιτερωμένο) 
ή μη. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σωστή σύνδεση των αισθητήρων με 
την πλακέτα του  Arduino board, κυρίως το GND του αισθητήρα με το  
GND της πλακέτας Arduino, το Vcc από τον αισθητήρα στο 5V του 
Arduino και του OUT στον αισθητήρα με έναν από το  aNaLOG IN (A0, 
A1, A2, A3, A4 ή A5) στην πλακέτα. Αν ένας αισθητήρας έχει συνδεθεί στο  
DIGITaL IN, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να χρησιμοποιηθεί  κάποιο 
από τις υποδοχές εισόδου για το  LCD, επειδή θα προκύψουν λειτουργικά 
σφάλματα. Στο παράδειγμά μας, συνδέσαμε τους παρακάτω αισθητήρες: 
θερμοκρασίας (A1), φωτός (A2), υγρασίας (A3), μαγνητισμού (A4)  και 
εγγύτητας (A5) (βλ. e3a–3e).[6] 

 
<Σύνταξη κώδικα για το κύκλωμα> 

Οι μαθητές γυμνασίου ή λυκείου που μελετούν την γλώσσα 
προγραμματισμού C[2] μπορούν εύκολα να προγραμματίσουν το Arduino[1]. 
Υπάρχουν πολλά βίντεο με οδηγίες στο διαδίκτυο σε πλήθος γλωσσών. Για 
παράδειγμα, οι μαθητές μας χρησιμοποίησαν μια ιστοσελίδα στα 
Ρουμάνικα[7]. Οδηγίες στα Αγγλικά προσφέρονται στον ιστότοπο του 
Arduino ή των διανεμητών.[8] Επίσης, υπάρχουν πολλές άλλες ιστοσελίδες 
όπου οι μαθητές μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες.   

 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους καθοδηγήσει για να γράψουν το 
πρόγραμμα για το Arduino και επίσης μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον 
κώδικα που χρησιμοποιήσαμε στο διαδίκτυο.[9]

 

 
<Βαθμονόμηση αισθητήρων> 

Υπάρχουν έτοιμοι βαθμονομημένοι αισθητήρες αλλά και μη 

βαθμονομημένοι. Κάποιες φορές είναι πιο διασκεδαστικό 

για τους μαθητές να βρίσκουν οι ίδιοι έναν τρόπο 

βαθμονόμησής τους. Βρήκαν τύπους βαθμονόμησης για 

μερικούς από τους αισθητήρες στο διαδίκτυο. Για 

παράδειγμα, υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος για τον 

αισθητήρα υγρασίας[6], επειδή η συνάρτηση με βάση την οποία 

διαφοροποιούνται οι προβαλλόμενες τιμές δεν είναι γραμμική.  

 
Αναφορικά με τη βαθμονόμηση του αισθητήρα 
θερμοκρασίας, οι μαθητές διάβασαν τις τιμές που 
εμφάνισε ο αισθητήρας. Χρησιμοποίησαν ένα 
βαθμονομημένο θερμόμετρο στο εργαστήριο και 
συσχέτισαν την εμφανιζόμενη τιμή με την τιμή του 
θερμομέτρου. Ανακάλυψαν ότι ο αισθητήρας αυτός είναι 
γραμμικός και βρήκαν τον τύπο για τη βαθμονόμηση.   
Υπάρχουν παραδείγματα με τους μαθηματικούς τύπους  της 
βαθμονόμησης για τους αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας στα πρόσθετα 
παρεχόμενα υλικά.[9]

 

 
Όταν οι μαθητές έχουν βαθμονομήσει τους αισθητήρες, 
έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και έχουν ελέγξει την 
οθόνη για να επιβεβαιώσουν ότι τα δάχτυλα του γαντιού 
έχουν συσχετιστεί σωστά με τα δεδομένα που 
εμφανίζονται στην οθόνη,  μοντάρουν το γάντι. Το 
τελευταίο βήμα είναι να ράψουν το εξωτερικό στρώμα 
του υλικού. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν 
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κρίκους για να στερεώσουν από ένα αισθητήρα σε κάθε 

δάχτυλο (e4) ώστε   να    σταθεροποιηθούν     καλύτερα   οι      αισθητήρες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
e 4: Στερεώνοντας τους αισθητήρες 

 

<Αλγόριθμος για χρήση με άλλες γλώσσες> 

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο περιβάλλον προγραμματισμού, 
μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο ένα διάγραμμα με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία του κυρίως προγράμματος.[9] 

 
<Συμπέρασμα> 

Στους μαθητές αρέσει να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα και είναι 
πολύ εφευρετικοί. Τους αρέσει να κάνουν πειραματικούς προσδιορισμούς 
και το γάντι μοιάζει να βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Στους 
μαθητές του γυμνασίου/λυκείου θα αρέσουν τα στοιχεία συγγραφής 
κώδικα της ενότητας και ότι βλέπουν τα αποτελέσματα άμεσα σε κάτι 
πρακτικό που πραγματικά λειτουργεί.  

 
Η εμπειρία ήταν ξεχωριστή και εκπαιδευτικοί και μαθητές έμαθαν πολλά 
πράγματα παρέα.  

 
Αντιμετώπισαν μία δυσκολία: δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι σωστοί 
αισθητήρες[6] και να βαθμονομηθούν, αλλά υπάρχουν λύσεις. Αν δεν 
μπορεί να βρεθεί ο μαθηματικός τύπος για τη βαθμονόμηση, μπορείτε να 
αγοράσετε βαθμονομημένους αισθητήρες, παρότι είναι πιο ακριβοί.    

 
Το γάντι μπορεί να κατασκευαστεί και με Calliope mini, και τότε θα είναι πιο 
ελαφρύ και μικρότερο. Οι μαθητές μας ενδιαφέρονται να προσπαθήσουν 
να φτιάξουν ένα τέτοιο γάντι, ακόμα κι αν η γλώσσα προγραμματισμού 
είναι διαφορετική.  

 
 
 
<Δραστηριότητα συνεργασίας> 

Μαθητές από διαφορετικά σχολεία και χώρες θα μπορούσαν να φτιάξουν 
τέτοια γάντια με ποικίλους μικροελεγκτές και κατάλληλους αισθητήρες και 
στη συνέχεια να συζητήσουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα.  

Το γάντι εύκολα ταχυδρομείται, οπότε μαθητές διαφορετικών σχολείων 
θα μπορούσαν να πειραματιστούν με τα γάντια που έφτιαξαν μαθητές 
από άλλα σχολεία και χώρες.  

 
<Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc 

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/C_(γλώσσα προγραμματισμού) 

[3] www.arduino.cc/en/Main/Software 

[4] https://snap.berkeley.edu/ 

[5] Διάφοροι ιστότοποι με κείμενα και οδηγίες για το 

ράψιμο των γαντιών: 

http://ofdreamsandseams.blogspot.ro/2012/04/1950s- 

hand-sewn-leather-gloves.html, 

https://so-sew-easy.com/easy-gloves-pattern-winter- 

comfort/, 

http://sew-ing.com/make/gloves.html, 

www.glove.org/Modern/myfirstgloves.php, 

www.instructables.com/id/How-to-Make-Gloves/ 

(όλα Δεκέμβριο 2018) 

[6] Χρησιμοποιήσαμε τους αισθητήρες στο «sensor kit 37 

in 1» για Arduino. Ο αισθητήρας υγρασίας είναι ο 

Humidity Sensor HIH-4030, μάρκα: Sparkfun, κωδικός: 

SEN-VRM-09. 

[7] www.robofun.ro (Βιντεοσκοπημένες οδηγίες στα 

Ρουμανικά. Κάθε προϊόν έχει οδηγίες για το πώς να 

συνδεθεί στο κύκλωμα και ποια γλώσσα 

προγραμματισμού να χρησιμοποιηθεί. Η ιστοσελίδα 

περιέχει διαγράμματα και ζωγραφιές, αισθητήρες ή 

άλλα μέρη που αναγνωρίζονται από τις φωτογραφίες 

και είναι εύκολο για τον χρήστη να ακολουθήσει το 

πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν 

χρειάζεται να γνωρίζουν Ρουμανικά.) 

http://mthackathon.info/resources/37-SENSOR-KIT- 

TUTORIAL-FOR-UNO-AND-MEGA.pdf (Τα βίντεο είναι στα 

Αγγλικά, περιλαμβάνουν οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης 

των αισθητήρων του πακέτου με το Arduino) 

(Δεκέμβριος 2018) 

[8] Όλα τα επιπλέον υλικά διατίθενται στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials. 

http://www.arduino.cc/
https://en.wikipedia.org/wiki/C_(γλώσσα%20προγραμματισμού)
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://snap.berkeley.edu/
http://ofdreamsandseams.blogspot.ro/2012/04/1950s-hand-sewn-leather-gloves.html
http://ofdreamsandseams.blogspot.ro/2012/04/1950s-hand-sewn-leather-gloves.html
https://so-sew-easy.com/easy-gloves-pattern-winter-comfort/
https://so-sew-easy.com/easy-gloves-pattern-winter-comfort/
http://sew-ing.com/make/gloves.html
http://www.glove.org/Modern/myfirstgloves.php
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-Gloves/
https://www.robofun.ro/
http://mthackathon.info/resources/37-SENSOR-KIT-
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
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<Γενικές  πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> δύναμη της τριβής, απόσταση ακινητοποίησης, σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), προγραμματισμός εφαρμογών, 
συλλογή δεδομένων 

<Διδακτικά αντικείμενα> φυσική, πληροφορική, μαθηματικά ,  

<Ηλικία μαθητών> 14+ 

<Hardware> Arduino[1], σερβοκινητήρας, κινητήρας, συσκευή Bluetooth, 
motor shield, φωτοπύλη 

<Γλώσσα> περιβάλλον προγραμματισμού Arduino [2], 

AppInventor[3], Snap4Arduino[4], Blockly[5]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> εύκολο, μέτριο 

 
                     <Περίληψη> 

 

Μια διερεύνηση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη δύναμη της 
τριβής μπορεί να μετατραπεί σε ενδιαφέρον και διασκεδαστικό πείραμα, 
κατασκευάζοντας ένα φθηνό αυτοκίνητο που ελέγχεται με Bluetooth και 
που διαθέτει ένα απλό σύστημα πέδησης. Οι μαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να παρατηρήσουν πραγματικά δεδομένα, όπως την ταχύτητα 
του αυτοκινήτου (απόλυτη τιμή ταχύτητας) πριν τη χρήση των φρένων, την 
απόσταση ακινητοποίησής του και πώς η μάζα του αυτοκινήτου και το 
είδος της επιφάνειας επηρεάζουν τη δύναμη της τριβής. Οι μαθητές, στη 
συνέχεια, θα διεξάγουν πειράματα για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ 
των παραγόντων που επηρεάζουν την απόσταση ακινητοποίησης με 
επαρκή ακρίβεια, προκειμένου να ελέγξουν τις υποθέσεις τους ή τις 
υποθέσεις που προτείνονται από τον εκπαιδευτικό.  

                                       <Εννοιολογική εισαγωγή> 

Η τριβή είναι πολύ σημαντική δύναμη στη καθημερινή ζωή και διδάσκεται 
στη φυσική στο γυμνάσιο και το λύκειο. Ωστόσο, τα παραδοσιακά 
πειράματα που σχετίζονται με το θέμα της τριβής είναι περιορισμένα και 
όχι ιδιαίτερα διασκεδαστικά. Το έργο θα μετατρέψει τη μελέτη της τριβής 
σε συναρπαστική ομαδική εργασία που περιλαμβάνει: 

1. την κατασκευή και ρύθμιση του αυτοκινήτου  

2. τον προγραμματισμό ενός μικροελεγκτή Arduino[1] για τη μέτρηση 
της στιγμιαίας ταχύτητα και της απόστασης ακινητοποίησης   

3. τον προγραμματισμό κινητού τηλεφώνου με το AppInventor[3] για 
την αποστολή, λήψη και προβολή πραγματικών δεδομένων στην 
οθόνη του τηλεφώνου   

                                   
                                         <Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικός> 

Εφόσον οι τρεις αυτές εργασίες μπορούν αρχικά να εκτελεστούν 
ταυτόχρονα, συστήνουμε ο εκπαιδευτικός να χωρίσει την τάξη του/της σε 
ομάδες αποτελούμενες από δύο ως τρεις μαθητές, που επεξεργάζονται 
ξεχωριστά τις ασκήσεις αλλά συζητούν και ελέγχουν τη δουλειά τους 
παρέα.  

 
Όταν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να μελετηθεί η τριβή, 
οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να διδάξουν την ενότητα συνδυάζοντάς 
την με την παρούσα ερευνητική εργασία, που θα κινητοποιήσει τους 
μαθητές και θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα τις  συναφείς 
θεωρητικές έννοιες. Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσετε την ερευνητική 
εργασία είναι να θέσετε τις παρακάτω  

 
ερωτήσεις στους μαθητές σας και να τους δώσετε χρόνο να σκεφτούν 
ιδέες, να διατυπώσουν προβλέψεις και υποθέσεις:  

↪ Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ταχύτητας ενός αυτοκινήτου και της 
απόστασης ακινητοποίησής του; (Οι απαντήσεις θα διαφέρουν βέβαια, 
δηλ. «η απόσταση ακινητοποίησης είναι ανάλογη της ταχύτητας πριν 
πατήσουμε φρένο» ή κάποιοι μπορεί να «θυμούνται» από τη φυσική 
ότι η απόσταση ακινητοποίησης είναι ανάλογη με το τετράγωνο της 
ταχύτητας 

↪ Πώς η αύξηση της μάζας του αυτοκινήτου επηρεάζει την απόσταση 
ακινητοποίησης, αν όλοι οι άλλοι παράγοντες μείνουν ίδιοι;   
(Συχνή απάντηση είναι ότι η αύξηση της μάζας αυξάνει την 
απόσταση ακινητοποίησης).  

↪ Πώς πρέπει να πατάμε φρένο για να σταματήσει το αυτοκίνητο 
όσο πιο γρήγορα γίνεται;  (Πιθανές απαντήσεις: ο καλύτερος τρόπος 
είναι να σταματούν τελείως οι τροχοί, αν τους κάνουμε να 
περιστραφούν στην αντίθετη κατεύθυνση προς την κίνηση, το 
αυτοκίνητο θα σταματήσει πιο γρήγορα κ.ά.)  

↪ Αν τα μπροστινά και τα πίσω φρένα είναι ολόιδια, θα σταματήσουν το 
αυτοκίνητο την ίδια στιγμή; (Οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν την 
εμπειρία τους με το ποδήλατο).  

↪ Τυχόν άλλες ερωτήσεις που κάνει ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές. 
 

Αφού οι μαθητές γράψουν τις αρχικές τους ιδέες, το επόμενο βήμα είναι 
να σκεφτούν πώς θα φτιάξουν ένα απλό αυτοκίνητο και τα δεδομένα που 
θα πρέπει να ελέγξουν και αναπτύσσουν τις αρχικές τους ιδέες. Ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία και να προτείνει στους 
μαθητές να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο που μπορεί να συλλέξει και να 
στείλει συναφή δεδομένα στο τηλέφωνο, που με τη σειρά του μπορεί να 
ελέγχει το αυτοκίνητο, αλλά και να λαμβάνει και να εμφανίζει τα 
δεδομένα.   

 
Με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους, σε 
αυτό το στάδιο οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες αν το 
επιθυμούν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ωστόσο, όλα αυτά 
μπορούν να γίνουν και από μία μόνο ομάδα μαθητών. Τα επόμενα 
βήματα της εργασίας θα είναι τα ίδια για όλα τα σενάρια.  

 
<Κατασκευή σασί και μοντάρισμα των 

ηλεκτρικών εξαρτημάτων> 

Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινήτου από το 
οικονομικό και  άμεσα διαθέσιμο πακέτο σασί Arduino[1]  που απεικονίζεται 
στο e1. Εκπαιδευτικοί και μαθητές ενθαρρύνονται να επιχειρήσουν 
διάφορους τρόπους σχεδιασμού και υλοποίησης, για παράδειγμα, 
διαφορετικούς τρόπους συλλογής και αποστολής δεδομένων και εξ 
αποστάσεως ελέγχου του αυτοκινήτου, καθώς και διαφορετικά λογισμικά 
και γλώσσες για τη συγγραφή του αναγκαίου κώδικα.  

 
Αφού συναρμολογηθεί το αμάξι και αποφασιστεί πού θα τοποθετηθεί ο 
ελεγκτής Arduino και ο κινητήρας, οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν 
διάφορους τρόπους μέτρησης της ταχύτητας του αυτοκινήτου. 
Συστήνουμε να τους αφήσετε να σκεφτούν ιδέες και να τους δώσετε   
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e 1: Πλήρες πακέτο για σασί 
 

την ευκαιρία να προτείνουν τις δικές τους ιδέες. Με την κατάλληλη 
βοήθεια από τον εκπαιδευτικό, ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος για 
να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιηθεί μια φωτοπύλη (photogate), για να 
μετρήσουμε τον ρυθμό περιστροφής ενός ελεύθερου πίσω τροχού.  Έτσι, 
οι μαθητές θα μπορέσουν να μετρήσουν τη στιγμιαία ταχύτητα και τη 
διανυθείσα απόσταση.  Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά 
από το πακέτο του σασί με 4 τροχούς του Arduino 4 ή άλλα υλικά αν το 
προτιμάει ο εκπαιδευτικός.  

 
Κάποιες μαθηματικές πράξεις απαιτούνται για τη μετατροπή του αριθμού 
των παλμών (blocking events) σε ταχύτητα ή απόσταση. Το πακέτο περιέχει 
έναν δίσκο με 22 τρύπες και έναν τροχό διαμέτρου 5.1±0.1 cm. Δεν είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί ότι 1 παλμός από την φωτοπύλη, που σημαίνει 
περιστροφή του τροχού κατά 1/22 μιας πλήρους περιστροφής, αντιστοιχεί 
σε d = 0.72 cm. Ταυτόχρονα, η φωτοπύλη μετράει και στέλνει ένα χρονικό 
διάστημα t σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μεταξύ διαδοχικών παλμών. Η 
στιγμιαία απόσταση μπορεί να υπολογιστεί 0.72 cm με το εν λόγω χρονικό 
διάστημα.  

 
Τα παρακάτω βήματα μπορούν να ακολουθηθούν, ανεξάρτητα από το αν 
οι μαθητές εργάζονται χωρισμένοι σε ομάδες ή όλοι μαζί. Μια μόνο 
ομάδα μπορεί να εκτελέσει τα βήματα με τη σειρά, ενώ αν οι μαθητές 
χωρίζονται σε ομάδες αναλαμβάνει η καθεμιά μία από τις τρεις ασκήσεις.   

 
<Προγραμματισμός στο Arduino> 

Η ομάδα που κάνει τον προγραμματισμό στο Arduino θα γράψει κώδικα 
ακολουθώντας τα εξής βήματα:  
1. Προσδιορίζει τις ενέργειες και συνεπώς τις μεθόδους ή λειτουργίες για 

να συλλέξει και να στείλει τα απαιτούμενα δεδομένα μέσω Bluetooth. 

2. Γράφει και ελέγχει κάθε μέθοδο ξεχωριστά.   

3. Συνθέτει όλα τα στοιχεία.  

Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν με το TinkerCad[6], που επιτρέπει τον 
online σχεδιασμό και προσομοίωση κυκλώματος Arduino, αποτρέποντας 
το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος στο στάδιο της 
πρωτοτυποποίησης.  

 
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικότερα κάθε μέρος:  

1. Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι: εκκίνηση και σβήσιμο κινητήρα,  
εφαρμογή και απελευθέρωση φρένων, μέτρηση της απόστασης, 
μέτρηση της ταχύτητας, αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω 
Bluetooth. 

2. Καίριας σημασίας είναι η συγγραφή κώδικα για τη μέτρηση της 
ταχύτητας και της απόστασης που διανύεται κατά την εκτέλεση του 
ίδιου πειράματος. Και για τις δύο μετρήσεις χρησιμοποιούνται παλμοί 
από μια φωτοπύλη και ενεργοποιούνται όταν από την εφαρμογή του 
τηλεφώνου μέσω  Bluetooth λαμβάνεται «2»: 
↪ Για τη μέτρηση της απόστασης, υπάρχει ένας μετρητής που αρχίζει 

να μετράει παλμούς που στέλνονται στο Arduino από έναν 
ελεύθερα περιστρεφόμενο τροχό, αφού εφαρμοστούν τα φρένα 
στους μπροστινούς τροχούς.  

↪ Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ παλμών χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση της στιγμιαίας ταχύτητας. Ένας πίσω τροχός γυρίζει 0.72cm 
στη διάρκεια ενός παλμού, οπότε αυτό πρέπει να διαιρεθεί με το 
χρονικό διάστημα μεταξύ των παλμών.  

↪ Η λειτουργικότητα ενός συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών 
(ABS) θα μπορούσε να εφαρμοστεί εφαρμόζοντας και 
ελευθερώνοντας τα φρένα για διάφορα χρονικά διαστήματα από 
50 ως 200 ms (βελτιστοποιημένα), που στις περισσότερες 
περιπτώσεις οδηγεί σε μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης. 

3. Όταν γράφουμε πρόγραμμα για Arduino,πρέπει να φροντίσουμε όλα 
να συμβαίνουν σε έναν μεγάλο βρόχο. Συνεπώς, αν το πρόγραμμα 
διακόπτεται σε οποιοδήποτε βήμα, αυτό θα επηρεάσει τα επόμενα 
βήματα.   

 
Ο ενδεικτικός κώδικας και οι παραπομπές για άλλες πηγές κάθε μίας από 
τις λειτουργικότητες αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο[7] αλλά με λίγη 
βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς τους, οι μαθητές  θα πάρουν το θάρρος 
να προσπαθήσουν να γράψουν μόνοι τους τον κώδικα. 
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<Προγραμματισμός σε Android> 

H ομάδα προγραμματισμού σε Android μπορεί να ερευνήσει το 
AppInventor[3] και να σκεφτεί τρόπους προβολής των δεδομένων στην 
οθόνη (διεπαφή χρήστη,  UI). Οι μαθητές θα αποφασίσουν πού και πώς να 
τοποθετήσουν τα κουμπιά για τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αλλά και τα  
πάνελ και τις σημάνσεις για την προβολή των δεδομένων σε οθόνη(e2).  Ο 
κώδικας του προγράμματος AppInventor υπάρχει στο διαδίκτυο [7] και 
διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικότητες: 

 
1. Με το πάτημα του κουμπιού STΑRT στέλνεται «1» στο 

Arduino[1] μέσω Bluetooth και μπαίνει σε λειτουργία ο κινητήρας 
του αυτοκινήτου.  

2. Το πάτημα του κουμπιού STOP στέλνει «2» στο Arduino μέσω 
Bluetooth, ο κινητήρας σταματάει και εφαρμόζονται τα φρένα.  

3. Το πάτημα του κουμπιού ΑBS στέλνει «3» στο  Arduino μέσω 
Bluetooth, ο κινητήρας σταματάει και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα 
φρένα σε τακτά διαστήματα (προσομοίωση της λειτουργίας ABS). 

4. Μετά το πάτημα του κουμπιού STOP ή του κουμπιού ΑBS, τα 
δεδομένα που αφορούν στη στιγμιαία ταχύτητα πριν την 
ακινητοποίηση και την απόσταση που το αυτοκίνητο διένυσε μετά 
την εφαρμογή των φρένων, δηλ. η απόσταση ακινητοποίησης, θα 
προβληθεί στα δύο αντίστοιχα πάνελ που θα φέρουν τη σήμανση 
«ταχύτητα» και «απόσταση».  

5. Tο κουμπί  RESET στέλνει «0» στο Arduino μέσω Bluetooth, 

σβήνει τα δεδομένα για την ταχύτητα και την απόσταση και 

επαναρυθμίζει το Arduino. 

Σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο κώδικα ως 
αναφορά για τους εκπαιδευτικούς και να δώσετε στους μαθητές την 
ευκαιρία να εξερευνήσουν το AppInventor[3] και να γράψουν τον δικό τους 
κωδικό με βάση τις παραπάνω λειτουργικότητες.   

<Κατασκευή αυτοκινήτου> 

Η ομάδα που κατασκευάζει το αυτοκίνητο πρέπει να σκεφτεί σημεία 
κατάλληλα για την τοποθέτηση εξαρτημάτων όπως τον κινητήρα, τη 
φωτοπύλη, τον σερβοκινητήρα, τις μπαταρίες, το  Bluetooth, το καπό και 
τέλος την ίδια την πλακέτα του Arduino. Όταν ανάβει ο σερβοκινητήρας, 
είναι σημαντικό να σπρώχνει μια λαβή με λαστιχένιο σωλήνα με δύναμη 
στον περιστρεφόμενο δίσκο, ο οποίος έχει μονταριστεί στον άξονα του 
μπροστινού τροχού (e3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 3: Μεγέθυνση του συστήματος πέδησης  

 

Μπορεί να ασκεί αρκετή δύναμη για να ακινητοποιούνται αμέσως οι 
τροχοί. Η θέση της φωτοπύλης είναι εξίσου σημαντική. Βεβαιωθείτε ότι 
μετράει σωστά τους παλμούς – ο συνιστώμενος αισθητήρας φωτοπύλης 
Arduino διαθέτει ενσωματωμένο LED, που αναβοσβήνει όταν κάτι 
εισέρχεται στο κενό της φωτοπύλης. Για τον λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι η 
φωτοπύλη μετράει σωστά τις περιστροφές όταν περιστρέφονται οι πίσω 
τροχοί  (e4). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

e 4: Η φωτοπύλη 

 

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω τροχοί περιστρέφονται όσο το δυνατό πιο 
ελεύθερα όλη την ώρα. Να θυμόσαστε ότι υπολογίζουμε την ταχύτητα και 
την απόσταση χρησιμοποιώντας την ελεύθερη περιστροφή των πίσω 
τροχών. Τέλος, το αυτοκίνητο που θα κατασκευαστεί θα μοιάζει με το 
παράδειγμα που απεικονίζεται στο e5.  

e 2: Διεπαφή χρήστη της εφαρμογής 
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<Δραστηριότητα συνεργασίας> 

Η ερευνητική εργασία προσφέρει πολλές δυνατότητες συνεργασίας, 
εφόσον τα τρία επιμέρους στοιχεία του – ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου, ο 
προγραμματισμός του Arduino[1] και ο προγραμματισμός με AppInventor[3] 

– θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω. Όλοι οι 
συνεργαζόμενοι εταίροι ωφελούνται από τη συμβολή των άλλων σε όλα 
τα παραπάνω σημεία.  

 
Μια άλλη επιλογή για συνεργασία θα ήταν ένας διαγωνισμός μεταξύ 
σχολικών ομάδων για το ποιος μπορεί να φτιάξει ένα αυτοκίνητο με τους 
ίδιους τροχούς και την ίδια μάζα που ακινητοποιείται γρηγορότερα, υπό 
τον όρο ότι η επιφάνεια του «δρόμου» και η ταχύτητα πριν την 
ακινητοποίηση είναι ίδιες.   

 
Ευχαριστούμε θερμά τους Έλληνες συναδέλφους μας: τον Αστρινό 
Τσουτσουδάκη για τις σημαντικές επισημάνσεις του σχετικά με την ύλη της 
φυσικής που εμπεριέχεται στην ερευνητική εργασία και τον Γιώργο 
Γεωργουλάκη για τις εξαιρετικά χρήσιμες συμβουλές προγραμματισμού. 
Επίσης, θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τη γενικότερη ανατροφοδότηση και 
στήριξη του  Jörg Gutschank, χάρη στον οποίο το έργο κατέστη πιο 
ενδιαφέρον και πιο αναπαραγώγιμο.  

 

 
 
 

 
e 5: Το συναρμολογημένο αυτοκίνητο 

 

Σας συστήνουμε να κρατάτε λεπτομερείς οδηγίες ως αναφορά και να 
δίνετε στους μαθητές την ευκαιρία να επινοούν ιδέες και να εφαρμόζουν 
τις δικές τους λύσεις.  

 
<Συμπέρασμα> 

Η εν λόγω εργασία είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να γνωρίσουν οι 
μαθητές βασικές έννοιες φυσικής, όπως την κινητήρια δύναμη και τη 
στατική τριβή και, ταυτόχρονα, σχετικά σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το 
σύστημα ABS, όπου φυσική, ηλεκτρονικά, προγραμματισμός και σχέδιο 
συνδυάζονται για να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου. Η ερμηνεία και ανάλυση 
πραγματικών πειραματικών δεδομένων αποτελεί πάντα πρόκληση. 
Περικλείει έννοιες-κλειδιά όπως την αβεβαιότητα, την εγκυρότητα, την 
αναπαραγωγιμότητα και την οπτικοποίηση. Η ερευνητική εργασία 
επιτρέπει στους μαθητές να βιώσουν και να κατανοήσουν τη δύναμη της 
τριβής σε ένα εμπειρικό και διεγερτικό για τη σκέψη μάθημα.  

 <Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc 

[2] www.arduino.cc/en/Guide/Environment 

[3] http://appinventor.mit.edu 

[4] http://snap4arduino.rocks/ 

[5] https://developers.google.com/blockly/ 

[6] www.tinkercad.com/circuits 

[7] Όλα τα επιπλέον υλικά διατίθενται στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/en/Guide/Environment
http://appinventor.mit.edu/
http://snap4arduino.rocks/
https://developers.google.com/blockly/
http://www.tinkercad.com/circuits
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
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<Γενικές πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> θεμελιώδης επιστήμη, συλλογή δεδομένων, κυκλική 
κίνηση, κύματα ήχου, γεωμετρία, τριγωνομετρία ,  

<Διδακτικά αντικείμενα> φυσική, μαθηματικά, πληροφορική 

<Ηλικία μαθητών> 14–17 

<Hardware> Μικροελεγκτής Arduino [1] ή παρόμοιος  (με 
εγκαταστημένες τις κατάλληλες συσκευές), μικρόφωνο, βομβητής 
υψηλής εξόδου, ηλεκτρικό τρυπάνι με τη βάση του, υλικά για ξύλινη 
κατασκευή δίσκου  

<Γλώσσα> Snap4Arduino[2]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> μέτριο 

 

 
 
<Περίληψη> 

Το παρόν διαθεματικό, εκπαιδευτικό σενάριο συνδυάζει τη φυσική και την 
πληροφορική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο μάθημα 
πληροφορικής είτε στο μάθημα φυσικής και περιλαμβάνει – παράλληλα 
με τον υπολογισμό άλλων φυσικών ποσοτήτων ομοιόμορφης κυκλικής 
κίνησης – τον υπολογισμό της γραμμικής ταχύτητας της περιστροφής με 
δύο  διαφορετικές μεθόδους. 

 
Η πρώτη μέθοδος ανιχνεύει πόσο συχνά το σήμα ενός ανιχνευτή 
ταχύτητας υπερύθρων μπλοκάρεται από μια μικρή μεταλλική λωρίδα 
προσαρτημένη σε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός περιστρεφόμενου 
δίσκου, μετρώντας έτσι την περίοδο. Η δεύτερη μέθοδος αξιοποιεί τη 
μετατόπιση  Doppler μιας πηγής εκπομπής ήχου που τοποθετείται πάνω 
από το δίσκο.  

 
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Η πειραματική μελέτη των φυσικών ποσοτήτων (περίοδος T, συχνότητα f, 

γραμμική ταχύτητα v και γωνιακή ταχύτητα ω)  της ομαλής κυκλικής 

κίνησης βασίζεται στις γνώσεις που αποκτούνται στα σχολεία ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (ηλικίες μαθητών: 14-17) και 

στα αναλυτικά προγράμματα άλλων σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Ευρώπης. Επίσης, προϋποθέτει τη μελέτη του 

φαινομένου Doppler. Η συχνότητα και τα μεγέθη της γωνιακής και 

γραμμικής ταχύτητας εξάγονται με την εφαρμογή πολύ γνωστών τύπων:  

f = 
1 

, ω = 
2π 

και v = 
2πr 

T T
 T 

Το T προκύπτει από το εσωτερικό ρολόι του μικροεπεξεργαστή, δηλ. ο 

χρόνος μεταξύ ανιχνεύσεις σημάτων και η ακτίνα  r αντιπροσωπεύει την 

απόσταση ανάμεσα στη μεταλλική λωρίδα, ή τον βομβητή, και το κέντρο 

του δίσκου.   

 
<Πείραμα φαινομένου Doppler > 

Το φαινόμενο Doppler είναι  η αλλαγή στη συχνότητα ή στο μήκος κύματος 
ενός κύματος αν η πηγή κινείται σχετικά με τον παρατηρητή. Ένα σύνηθες 
παράδειγμα της καθημερινότητας είναι η μεταβολή της οξύτητας ήχου της 
σειρήνας  ενός κινούμενου ασθενοφόρου. Όταν  το ασθενοφόρο 
πλησιάζει, ο ήχος ακούγεται οξύτερος από ό,τι ο αρχικός. Ωστόσο, όταν το 
ασθενοφόρο απομακρυνθεί, η οξύτητα του ήχου μειώνεται. Ο ήχος που 
προσλαμβάνεται είναι ίδιος μόνο τη στιγμή που το ασθενοφόρο περνάει 
μπροστά από τον παρατηρητή.   

 
Στο πείραμά μας χρησιμοποιούμε έναν βομβητή πάνω σε 
περιστρεφόμενο δίσκο ως πηγή και ένα στατικό μικρόφωνο ως 
παρατηρητή (βλ.  e1). 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
e 1: Σχηματική απεικόνιση του πειράματος 

 
Καθώς ο δίσκος περιστρέφεται αντίθετα από τη φορά του ρολογιού (e1), η 
συνιστώσα της ταχύτητας στο ευθύγραμμο τμήμα της χορδής, που ενώνει 
το σημείο B0 με το σημείο όπου βρίσκεται ο βομβητής B κάθε 
φορά,αυξάνεται από μηδέν ως τη μέγιστη τιμή στο B1 και στη συνέχεια 
μειώνεται φτάνοντας το μηδέν στο σημείο B2. Αυτή η συνιστώσα της 
ταχύτητας είναι η πραγματική ταχύτητα απομάκρυνσης για το φαινόμενο 
Doppler. Από το σημείο B2 στο B3, η συνιστώσα της ταχύτητας, η οποία 
τώρα αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προσέγγισης, αυξάνεται από το μηδέν 
φτάνοντας τη μέγιστη ταχύτητα στο σημείο B3 και στη συνέχεια μειώνεται 
ξανά φτάνοντας το μηδέν στο σημείο B0. 

 
Να υπολογίσετε τη γραμμική ταχύτητα εφαρμόζοντας τον τύπο για τη 
μεταβολή Doppler για μια κινητή πηγή στο σημείο B3 κι έναν ακίνητο 
παρατηρητή. Η γραμμική ταχύτητα παραμένει σταθερά κάθετη προς την 

ακτίνα του κύκλου και η γωνία π καθορίζεται από τις γεωμετρικές ιδιότητες 
του σχηματισθέντος ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου  

4 
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f = f0∙(     vs     )  f =  f0·vs   f·vs – f·vD = f0·vs <Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 
vs–vD vs–vD 

 

• f·vD = (f – f0)·vs  v·cos(π ) = (  f – f0  )vs 

• v = (  f – f0 )  vs  

cos( ) 

 
f: μετρηθείσα συχνότητα 

 f0: εκπεμπόμενη συχνότητα  

v: ταχύτητα 

vs: ταχύτητα ήχου 

vD: ταχύτητα απομάκρυνσης/προσέγγισης 

 
Καθώς η εφαρμογή του Ταχέως Μετασχηματισμού  

Fourier για να εξαχθεί το περιεχόμενο της συχνότητας του 

παραχθέντος ήχου υπερβαίνει κατά πολύ τις ικανότητες 

προγραμματισμού των μαθητών, δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας 

ήχου, όπως το  Audacity[3] θα προσφέρει ένα επαρκές 

κείμενο αρχείου με όλα τα απαιτούμενα δεδομένα.   

Στην υποενότητα της παρούσας διδακτικής ενότητας που αφορά στη φυσικής, 
οι μαθητές θα μετρήσουν τα φυσικά μεγέθη της κυκλικής κίνησης σε 
διαφορετικές ακτίνες και θα μελετήσουν το φαινόμενο Doppler. Ωστόσο, 
πρώτα θα σχεδιάσουν και θα συναρμολογήσουν βασικό πειραματικό 
εξοπλισμό.   

 
<Συναρμολόγηση του ξύλινου δίσκου>   

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν τον πειραματικό εξοπλισμό που 
αποτελείται από έναν ξύλινο δίσκο που κινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού 
τρυπανιού και φέρει βομβητή συνδεδεμένο με μπαταρία 9V. Ένας 
ανεξάρτητος αλλά σε κοντινή απόσταση αισθητήρας εγγύτητας 
υπερύθρων τροφοδοτεί με σήμα τον μικροεπεξεργαστή για κάθε πλήρη 
περιστροφή, ενώ ένα φθηνό μικρόφωνο καταγράφει τον παραγόμενο 
ήχο. Η μεταβολή Doppler ιδανικά θα πρέπει να ακούγεται για την 
επιλεγμένη ταχύτητα περιστροφής, που θα πρέπει να διατηρείται χαμηλή 
για λόγους ασφάλειας .(e2 & 3) 

 

<Επιπλέον υλικά> 

Μία ακόμα μέθοδος που αξιοποιεί ένα σύστημα σωλήνων pitot και έναν 
αισθητήρα διαφορικής πίεσης έμεινα σκόπιμα εκτός της παρούσας 
διδακτικής ενότητας για λόγους απλοποίησης, αλλά όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες διατίθενται στο διαδίκτυο[4]. Το διαδικτυακό υλικό 
προσφέρει μια λεπτομερή περιγραφή του πειραματικού σχεδίου, 
εναλλακτικές ιδέες κατασκευής, καθώς και θεωρητικά κείμενα και 
λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών που ακολουθούνται.  

 
 
 
 
 
 
 

Θήκη για    
μπαταρία    
9V  

 
 
 
 
 
 

Βομβητής 

 
 
 

 

e 3: Δίσκος παρατηρούμενος από ψηλά 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 2: Βασικός πειραματικός εξοπλισμός 
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Μια ελκυστική και φιλική προς τους μαθητές διεπαφή 

αναπτύχθηκε, όπως φαίνεται στο e4 για να εισαχθούν 

όλες οι απαιτούμενες παράμετροι και να εξαχθούν οι 

υπολογισμένες τιμές.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 6: Διάγραμμα περιόδου Nassi-Shneiderman  

 

 
e 4: Η διεπαφή του πειράματος 

 

Οι μαθητές πρέπει να διαθέτουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και 
λίγη εμπειρία στη χρήση γλωσσών προγραμματισμού με μπλοκ (όπως το 
Scratch ή το Snap!). Δίνουμε στους μαθητές ένα βασικό πρότυπο για να 
επεξεργαστούν τον κώδικά τους, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι εστιάζουν 
στους στόχους της διδακτικής ενότητας και όχι στη διεπαφή κάποιου 
άλλου χρήστη και στην εμφάνιση του προγράμματος.  

 
Συνεπώς, παρέχουμε ένα βασικό πρότυπο σε αρχείο ] project 
.xml σε Snap![5 και ένα φύλλο εργασίας με βασικές οδηγίες για το πατρόν 
της υποδειγματικής κατασκευής και μια παρουσίαση των όσων 
περιμένουμε από τους μαθητές. Τόσο το πρότυπο όσο και τα φύλλα 
εργασίας διατίθενται στο διαδίκτυο.[4] 

 
Οι μαθητές θα ελέγξουν και θα επαληθεύσουν τα συλλεχθέντα δεδομένα, 
θα συνδεθούν και θα επικοινωνήσουν με τις εξωτερικές συσκευές, θα 
λάβουν και θα επεξεργαστούν δεδομένα από τους αισθητήρες και θα 
γράψουν έναν απλό αλγόριθμο αναζήτησης. 

 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να κατεβάσουν ως αρχείο αναφοράς το 
τελειωμένο πρόγραμμα[4]. Η εικόνα e5 περιέχει μια ενδεικτική λήψη 
οθόνης του περιβάλλοντος προγραμματισμού  

Όπως προαναφέρθηκε, συστήνουμε τη χρήση δωρεάν λογισμικού 
επεξεργασίας ήχου, όπως το Audacity[3] για την εξαγωγή του περιεχομένου 
της συχνότητας του παραγόμενου ήχου. Το λογισμικό παρέχει ένα 
επαρκές αρχείο κειμένου με όλα τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε οι 
μαθητές να γνωρίσουν πώς γίνεται η επεξεργασία ενός ηχητικού σήματος 
με εξειδικευμένο λογισμικό.   

 
Η εισαγωγή του σήματος και η βασική επεξεργασία απεικονίζονται στις 
εικόνες e7–9, ενώ η e10 παρουσιάζει ένα μέρος της τελικής εξαγωγής 
δεδομένων. Προς αποφυγή μιας λεπτομερούς ανάλυσης και με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των μαθητών, στο σημείο αυτό πρέπει να 
γίνει μια χονδρική υπόθεση. Η συχνότητα που έχει μαρκαριστεί με κίτρινο 
χρώμα, που κατέχει το μέγιστο επίπεδο, είναι η συχνότητα του βομβητή σε 
ακινησία ή αυτή που μετριέται στα σημεία  B0 και B2, ενώ με μπλε και 
πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύονται οι συχνότητες ανάμεσα στις  
μεταβολές της αρχικής συχνότητας και τις  πλησιέστερες κορυφές (e10). 

 
Ωστόσο, ο προτεινόμενος κώδικας αναζητάει μόνο τη συχνότητα με το 
πράσινο χρώμα, αλλά για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορεί εύκολα να 
τροποποιηθεί για να βρίσκει και τις δύο. Για να εξοικονομηθεί χρόνος, η 
ενότητα των δεδομένων μπορεί επίσης να περιοριστεί σε 50–100 τιμές 
πάνω και κάτω από τη συχνότητα του μέγιστου επιπέδου.  

 Snap4Arduino[2]. Στην εικόνα e6παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα     

Nassi-Shneiderman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 7: Μια καταγεγραμμένη κυματομορφή ήχου   

 
 
 

e 5: Ο υπολογισμός της περιόδου περιστροφής 
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e 8: Φασματόγραμμα που δείχνει τη μεταβολή Doppler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 9: Ανάλυση συχνοτήτων με Fast Fourier Transform 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 10: Εξαχθέντα δεδομένα 

 

Η επεξεργασία δεδομένων του ηχητικού φάσματος αποτυπώνεται στις 
εικόνες e11 και 12. Λεπτομερείς πληροφορίες, π.χ. για τις μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. [4] 

e 11: Η μεταβολή Doppler στο πείραμα[4] 

 
 
 

e 12: Διάγραμμα Nassi-Shneiderman για την επεξεργασία ηχητικών 

δεδομένων  

Frequency(Hz) Level (dB) 

3273.046875 -27.597595 

3275.738525 -22.331339 

3278.430176 -12.437067 

3281.121826 -7.5547090 

3283.813477 -10.041918 

3286.505127 -9.7750780 

3289.196777 -16.848948 

3291.888428 -26.916197 
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<Αλγόριθμος για άλλες γλώσσες> 

Το βασικό υπόδειγμα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα προγραμματισμού, υπό τον όρο ότι υπάρχει μια βασική βιβλιοθήκη για 
επικοινωνία με τον μικροελεγκτή. Ως εκ τούτου, η επιλογή μικροελεγκτή δεν θα 
επηρεάσει σημαντικά το project. 

 
<Συμπέρασμα> 

Πρόκειται για ένα οικονομικό  project, εύκολο στην οργάνωση και τη 
λειτουργία του.  Ελπίζουμε ότι οι μαθητές θα το βρουν ενδιαφέρον και 
συναρπαστικό.  

                              <Δραστηριότητα συνεργασίας> 

 

Η πλατφόρμα του Science on Stage στοχεύει στην ανταλλαγή 
διδακτικών ιδεών και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων. Η συνδιδασκαλία με τον Ilia Mestvirishvili και τον David 
Shapakidze, μια υπέροχη ομάδα εταίρων από τη Γεωργία, μπορεί να 
ενείχε δυσκολίες λόγω της απόστασης και θεμάτων που αφορούσαν 
στον προγραμματισμό, αλλά μας επέτρεψε να αναπτύξουμε νέες 
τεχνικές. Παρά την απουσία υποβάθρου στην εκπαίδευση μαθητών 
με ειδικές ανάγκες, θα ήταν καλή ιδέα η τροποποίηση της ερευνητικής 
εργασίας ώστε να καταστεί προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές. 

 
<Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc 

[2] http://snap4arduino.rocks 

[3] www.audacityteam.org 

[4] Όλα τα επιπλέον υλικά διατίθενται στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials. 

[5] https://snap.berkeley.edu 

 
↪ www.physicsclassroom.com/mmedia/circmot/ucm.cfm 
↪ https://education.pasco.com/epub/PhysicsNGSS/ 

BookInd-904.html 
↪    http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Sound/dopp.html 
↪ http://newton.phys.uaic.ro/data/pdf/Doppler_experiment.pdf 
↪ https://manual.audacityteam.org/man/tutorials.html 

(όλα Δεκέμβριος 2018) 

http://www.arduino.cc/
http://snap4arduino.rocks/
https://www.audacityteam.org/
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
https://snap.berkeley.edu/
http://www.physicsclassroom.com/mmedia/circmot/ucm.cfm
https://education.pasco.com/epub/PhysicsNGSS/BookInd-904.html
https://education.pasco.com/epub/PhysicsNGSS/BookInd-904.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Sound/dopp.html
http://newton.phys.uaic.ro/data/pdf/Doppler_experiment.pdf
https://manual.audacityteam.org/man/tutorials.html
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<Γενικές  πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> εμψύχωση ( animation), μορφή (sprite), μπλοκ, 
βρόγχοι, γραφήματα, νόμοι βαρύτητας, συγκρούσεις, 
ελεύθερη πτώση, δύναμη τριβής, πλάγια βολή, κίνηση, ορμή, 
τελεστές, μεταβλητές 

<Διδακτικά αντικείμενα> πληροφορική, φυσική, μαθηματικά, ΤΠΕ 

<Ηλικίες μαθητών> 14–16 

<Hardware>  υπολογιστής 

<Γλώσσα> Scratch[1]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> εύκολο, μέτριο 

 

 
<Περίληψη> 

Πώς θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε ότι οι μαθητές σας θα μπορούσαν να 
μάθουν δύο φαινομενικά πολύ διαφορετικά αντικείμενα, φυσική και 
πληροφορική, πιο εύκολα και ταυτόχρονα; Στο παρόν κεφάλαιο, η 
«μηχανή», δηλ. το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch[1] είναι ένα 
μαγικό εργαλείο που θα βοηθήσει τους μαθητές σας να δημιουργήσουν 
ενδιαφέρουσες εφαρμογές για τα φυσικά φαινόμενα της καθημερινής 
ζωής, ώστε στην πορεία να κατανοήσουν καλύτερα τους νόμους της 
φυσικής και να βελτιώσουν τις δεξιότητες προγραμματισμού τους. 

 
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

 

Γιατί χρησιμοποιήσαμε το Scratch[1]; Το  Scratch είναι ένα εικονικό 
περιβάλλον προγραμματισμού που εμψυχώνει μορφές (sprites) με μπλοκ 
στην οθόνη του υπολογιστή και βοηθάει τους μαθητές να δημιουργήσουν 
εφαρμογές πιο εύκολα από ό,τι με κλασικά περιβάλλοντα 
προγραμματισμού (C++, Java, etc.). Επιπλέον, η «μηχανή» μας βοηθάει να 
διδάξουμε δύο αντικείμενα που οι μαθητές θεωρούν δύσκολα: φυσική και 
πληροφορική. Απαλείφοντας τα κυριότερα εμπόδια, την αδυναμία να 
φανταστούμε (δούμε) πώς ένα φαινόμενο λειτουργεί και την περίπλοκη 
σύνταξη που χαρακτηρίζει τους κώδικες, διαμορφώσαμε έναν 
διασκεδαστικό νέο τρόπο διδασκαλίας. 

 
Οι μαθητές που συμμετείχαν στην διαμόρφωση της παρούσας διδακτικής 
ενότητας είχαν ήδη κάποια εμπειρία στη συγγραφή κωδίκων, οπότε ήταν 
σε θέση να καταλάβουν πώς χρησιμοποιείται το Scratch.  Το 
χρησιμοποιούν στα τακτικά και προαιρετικά μαθήματα πληροφορικής. 
Επιπλέον, οι γνώσεις φυσικής που προϋποτίθενται εμπεριέχονται στο 
βασικό αναλυτικό πρόγραμμα, οπότε χρήσιμη είναι η επανάληψη και 
εφαρμογή όσων ήδη γνωρίζουν οι μαθητές.  
 
 
<Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

Το κεφάλαιο αφορά στην εναλλαγή ακολουθιών μάθησης που 
περιλαμβάνει προγραμματισμό και φυσική.   

 
Πρώτα, ο καθηγητής πληροφορικής παρουσίασε τα βασικά για την 
εκπόνηση εργασίας στο Scratch[1]. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν   

 
με αρκετές λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιβάλλον του Scratch: 
σκηνή, μορφές (sprites), κουστούμια και κίνηση. Μπορείτε να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες και τις εξηγήσεις για την πρώτη εφαρμογή που 
διδάχτηκε στο Scratch, μια εφαρμογή χωρίς τύπους της.[2] 

 
Οι μαθητές έπρεπε να καταλάβουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
μορφών (sprites) και τον συγχρονισμό τους, αλλά και πώς λειτουργεί το 
σύστημα συντεταγμένων. Μπορείτε να βρείτε έναν πλήρη οδηγό για το  
Scratch στο διαδίκτυο.[3] 

 
Για την καλύτερη κατανόηση των βασικών αλγορίθμων στο Scratch, οι 
μαθητές είδαν συναρπαστικές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Όταν είδαν 
τον κώδικα πίσω από αυτές, εξεπλάγησαν ανακαλύπτοντας ότι 
μπορούσαν να δημιουργήσουν τέτοιες εφαρμογές και οι ίδιοι.  

 
Για το κομμάτι της φυσικής στην παρούσα ενότητα, οι μαθητές 
εφάρμοσαν τις θεωρητικές αρχές πίσω από τα φαινόμενα του κόσμου 
γύρω τους. Για τον λόγο αυτόν, ο καθηγητής της φυσικής υπέδειξε μια 
ευρεία ποικιλία θεμάτων [4], που στη συνέχεια οι μαθητές συζήτησαν: 
απαιτούμενους τύπους, πιθανό animation, το σχέδιο κ.λπ. 

 
Οι μαθητές επέλεξαν από τα θέματα αυτά.Μία εβδομάδα αργότερα, 
λάβαμε εφαρμογές με θέμα την πλάγια βολή μιας μπάλας, την ελεύθερη 
πτώση ενός μήλου, την πιο περίπλοκη πτώση μιας σταγόνας νερού, τη 
σύγκρουση δύο μπαλών, αλλά και την κίνηση των πλανητών στο Ηλιακό 
Σύστημα ή και μικρά παιχνίδια.   

 
Αρχικά, οι μαθητές εργάστηκαν ο καθένας μόνος του με λίγη βοήθεια από 
τους εκπαιδευτικούς. Όταν οι εργασίες έχρηζαν βελτίωσης, οι μαθητές 
καθοδηγούνταν από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους. (e1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e 1: Ατομική εργασία 

 

Κατόπιν, όλοι παρουσίασαν την εργασία τους στην τάξη και έλαβαν 
ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές τους. Έτσι ήταν ευκολότερο για 
τους μαθητές να καταλάβουν ποια σημεία της εργασίας τους έπρεπε να 
βελτιωθούν: αυτά που αφορούν στον κώδικα ή αυτά που αφορούν στη 
φυσική.  

 
Στο τέλος της εργασίας, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές ανέλαβαν τον 
ρόλο του δασκάλου για τους νεαρότερους μαθητές (12-13 χρονών), 
παρουσιάζοντας



s² 

<44> Θεμελιώδεις Επιστήμες σε δυαδικό σύστημα: Κινητήρας Φυσικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 2: Πρόβλημα ελεύθερης πτώσης 

 

κατάλληλες εφαρμογές και ελέγχοντάς τους στη διάρκεια των μαθημάτων 
φυσικής. Τους άρεσε που ανέλαβαν την ευθύνη αυτή και ένιωσαν 
περήφανοι για τη δουλειά τους. Οι μεγαλύτεροι μαθητές άκουσαν και τις 
προτάσεις των μικρότερων μαθητών. Οι καλύτερες από αυτές τις 
μαθητικές προσομοιώσεις διατίθενται στην πλατφόρμα του Scratch.[2] 

 
Οι παρακάτω υποενότητες περιέχουν παραδείγματα του τρόπου που 
προσεγγίστηκε η φυσική και ο προγραμματισμός.   

 
<Εφαρμογή 1: Πρόβλημα ελεύθερης πτώσης 
(το μήλο του Νεύτωνα)> 

Όλοι οι μαθητές έχουν ακούσει για την ελεύθερη πτώση του ιστορικού 
αυτού αντικειμένου: του μήλου του Νεύτωνα.  

 
Η εφαρμογή στην εικόνα e2 είναι εμπνευσμένη από ένα κλασικό 
πρόβλημα: ποια είναι η απόσταση που διανύει το μήλο του Νεύτωνα σε 
ελεύθερη πτώση κάθε δευτερόλεπτο;  

 
Θεωρία φυσικής 

Θεωρούμε γραμμική κίνηση με βαρυτική επιτάχυνση g = 9.8  
𝑚

𝑠2

 
. 

Μετά από έναν χρόνο t, η διανυθείσα απόσταση h(t) του μήλου είναι:  
h(t)= gt² . 

2 

 
 

Το αρχικό σημείο  h(0) είναι σταθερό σε ένα κλαδί από το οποίο κόβεται το 
μήλο και πέφτει.  

 
Κατόπιν, υπολογίζουμε τη διανυθείσα απόσταση για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο,   

t + ∆t: h (t + ∆t)=            g(t+ ∆t)2 
. 

2 

Ο γενικός τύπος για την απόσταση ∆h(t), η απόσταση που διανύεται από το 
μήλο σε ∆t, είναι: 

∆h (t)= h (t+∆t) – h (t)= 
𝑔(𝑡+𝐷𝑡)2

2
 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του συγκεκριμένου 
προβλήματος για να εξατομικεύσουμε τον γενικό τύπο. Στην περίπτωσή 
μας, 1s για ∆t. Για το πρώτο δευτερόλεπτο, το t = tin = 0 δίνει ως αποτέλεσμα 
∆h₁= 4.9 m, για το δεύτερο δευτερόλεπτο, t=1s δίνει ως αποτέλεσμα το ∆h₂ 
= 3∙4.9 m = 14.7 m κ.ο.κ. Μέσω μαθηματικής επαγωγής, υπολογίζουμε τη 
διανυθείσα απόσταση στη διάρκεια του nου δευτερολέπτου, θεωρώντας 
ότι  t =(n–1) s: 

∆hn = 9.8 (2n–1) m. 

                                2 

Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να υπολογίσουν και να δουν στα 
κινούμενα σχέδιά μας, ότι η διανυθείσα απόσταση αυξάνεται κατά το ίδιο   
ποσό κάθε δευτερόλεπτο,, 9.8 m. 

 
Πώς γράφουμε τον κώδικα γι’ αυτό;  

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται: 

g: βαρυτική επιτάχυνση 

t: μετρητής δευτερολέπτων (με τιμές: 0, 1, 2, 3, 4, 5) 



s2 
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h: η διανυθείσα απόσταση μετά από t δευτερόλεπτα 

h_in: η αρχική θέση του μήλου  

delta_h: μια λίστα (πίνακας) με όλες τις διανυθείσες αποστάσεις κάθε 
λεπτό  

y: η συντεταγμένη y του μήλου 

Παρατήρηση: στην εφαρμογή αυτή, η συντεταγμένη x παραμένει 

σταθερή = 0,  οπότε μπορεί να μετακινήσετε την τροχιά πιο εύκολα προς τα 

αριστερά ή τα δεξιά της σκηνής.  

 
Στην αρχή, το μήλο είναι στο σημείο με τις συντεταγμένες (0,180). Το αρχικό 

σημείο και η κατεύθυνση για τη διανυθείσα απόσταση h(t) σημειώνονται 

στο e3. 

ή να μεταφέρουμε το πρόβλημα σε έναν άλλο πλανήτη με τη δική του 
βαρυτική επιτάχυνση. Προκειμένου η εργασία να γίνει πιο σύνθετη, 
μπορούν να προσθέσουν δύναμη τριβής από τον αέρα και να λάβουν 
υπόψη μια μεταβαλλόμενη βαρυτική επιτάχυνση, ρίχνοντας το μήλο από 
ένα αερόστατο σε μεγαλύτερο υψόμετρο.  

 
<Εφαρμογή 2: Σταγόνα νερού που πέφτει> 

Μια βροχερή μέρα, όλοι μπορούμε να παρατηρήσουμε την πτώση 
σταγόνων νερού. Οι μαθητές ανέλυσαν τη γραμμική κίνηση μιας σταγόνας 
στην προσομοίωσή μας. Στην αρχή, είδαν ότι η πτώση της σταγόνας του 
νερού επιταχύνεται, αλλά με φθίνουσα επιτάχυνση.  

Μετά από λίγη ώρα, η ταχύτητα της σταγόνας φτάνει στο όριό της, της 
τελική ταχύτητα v, όταν η επιτάχυνση έφτασε μηδέν. Στη συνέχεια, η 
σταγόνα του νερού συνέχισε να κινείται με τη σταθερή αυτή ταχύτητα. 
Πώς εξηγείται αυτό;  

   

(x:0, y:180)  
 

(x:–240, y:0)  
 

H 
 
 

(x:0, y:–180) 
e 3: Προσανατολισμός 

συστήματος συντεταγμένων 

(x:240, y:0) Θεωρία φυσικής 

Στο μέρος της κίνησης που παρατηρείται επιτάχυνση, δύο δυνάμεις 
ασκούνται με αντίθετη φορά στη σταγόνα: η βαρυτική δύναμη G = mg (m: 
μάζα της σταγόνας, g: βαρυτική επιτάχυνση) και η δύναμη τριβής Ff = kv (k: 
σταθερά της αναλογικότητας, v: στιγμιαία ταχύτητα). Η επιτάχυνση της 
σταγόνας γίνεται: 

a = g –
 k 

v. 

Χρησιμοποιώντας έναν βρόγχο 5 φορές, υπολογίσαμε ξανά την 
απόσταση που διένυσε το μήλο μετά από κάθε δευτερόλεπτο, 
βρίσκοντας τη νέα συντεταγμένη y και εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της 
οθόνης. Βλ. το e4 για τον αλγόριθμο κωδικοποίησης. 

m 
 

Στην προσομοίωσή μας, θεωρούμε μια μεγάλη σταγόνα με διάμετρο 

μεγέθους 5 mm και τελική ταχύτητα vt = 9.8
 m 

.[5] 

Στην περίπτωση αυτή, η σταθερά
 k 

=
 1 

. Η επιτάχυνση μειώνεται 
m s 

όταν η ταχύτητα αυξάνεται  (βλ.  e5). Οι αρχικές τιμές είναι 

a = 9.8
 m

s² 
, v = 0 και  y = 0. 

Χρησιμοποιήσαμε ένα μικρό πρόγραμμα σε  C++[4] για να υπολογίσουμε 
τη στιγμιαία επιτάχυνση και ταχύτητα, όπου θεωρούμε την επιτάχυνση 
και την ταχύτητα σταθερές για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα ∆t (like 
0.05 s). Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα αυξάνεται με ∆v = a∆t και η 
διανυθείσα απόσταση με ∆y = v∆t για κάθε επιλεγμένο ∆t (μέθοδος βήμα 
προς βήμα). 

 
 
 
 

 

 

 

 

e 4: Πρόβλημα ελεύθερης πτώσης 

 
Δοκιμασία 

Οι μαθητές τροποποιούν το ∆t και τη χρονική διάρκεια t (η μηλιά μας 
είναι πολύ ψηλή – καλύτερα θα ήταν να ζωγραφίσουμε έναν πύργο) 

 
   

 

 

 

e 5: Σχέση μεταξύ της διανυθείσας απόστασης, της ταχύτητας και 

της επιτάχυνσης  

a(t) [ m] v(t) [
m

] 
s y(t) [m] 

–5 

 

–10 
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–20 

 

–25 

 

–30 
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                     Πώς βάζουμε σε κώδικα τα παραπάνω;  

1. Ζωγραφίστε μια μορφή (sprite) σταγόνας νερού. 

2. Ζωγραφίστε μια οριζόντια πράσινη γραμμή στο κάτω 
μέρος ως φόντο. 

3. Φτιάξτε μια μορφή με το μήνυμα «επιτάχυνση = 

0», που εμφανίζεται όταν η τιμή της επιτάχυνσης 

είναι περίπου 0.  

4. Γράψτε τον κώδικα για το sprite της σταγόνας. Η σταγόνα ξεκινάει 
από    το σημείο (0, yinit). Με βρόχο υπολογίζουμε ξανά τα  a(t), v(t), 
y(t). Χρησιμοποιούμε την απόσταση που διανύει η σταγόνα μετά 
από κάθε Δt, υπολογίζοντας τη νέα συντεταγμένη y και 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της οθόνης. Η 
επιτάχυνση μειώνεται και όταν φτάσει στο 0 σχεδόν, ο βρόγχος 
τελειώνει. Στο σημείο  αυτό, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα 
της μορφής. Στη συνέχεια η μορφή της σταγόνας πέφτει με 
σταθερή ταχύτητα, μέχρις ότου ακουμπήσει την πράσινη γραμμή 

του φόντου. Το e6 εξηγεί τον κώδικα με σαφήνεια. 

 
Θεωρία φυσικής 

Η γραμμική ορμή και η κινητική ενέργεια διατηρούνται 

για δύο μπάλες μάζας m1 και m2, οι αρχικές ταχύτητες (v→) και 

(→v  ) και οι τελικές ταχύτητες (v→)και (v→). [e7] 

 

 

 

 

 

 

     

       

  

1 2 1f 2f 
 

  Αν όλη η κίνηση συντελείται κατά μήκος της ίδιας γραμμής (κίνηση στον 

άξονα x), μπορούμε να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση με τα σύμβολα 

+ ή –. Σημειογραφία για το διάνυσμα δεν χρειάζεται για την περίπτωση της 

σύγκρουσης σε ευθεία γραμμή και οι τελικές ταχύτητες υπολογίζονται με 

τις ακόλουθες εξισώσεις:  : 
 

v1f = 2 m1v1+m2v2 – v1 και v2f = 2 m1v1+m2v2 – v2. 
m1+m2 m1+m2 

 

mass1, velocity1 mass2, velocity2 

 
collision 

mass1, final velocity1 mass2, final velocity2 

 

e 7: Ελαστική σύγκρουση

              e 6: Σταγόνα σε πτώση 
 

Δοκιμασία 

Οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν την εφαρμογή αυτή αν προσθέσουν 
μια μεταβλητή για τη μάζα της σταγόνας (η διάμετρος της σταγόνας 
συνήθως παίρνει τιμές από  1  mm σε 5 mm)[6]       και έναν άλλο τύπο 

δύναμης τριβής: F = 
kv² 

. 

                                                   2 
Οι μαθητές θα μπορούσαν ακόμα να προσθέσουν περισσότερες σταγόνες 
με διαφορετική μάζα και να συγκρίνουν την πτώση τους.   

                            <Εφαρμογή 3: Ελαστική σύγκρουση> 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σωμάτων που συγκρούονται γύρω μας. 
Οι συγκρούσεις αυτές είναι περίπλοκες, αλλά  εξετάζουμε τις ελαστικές 
συγκρούσεις με εφαρμογή στην πραγματική ζωή για μπάλες μπιλιάρδου ή 
μεταλλικές μπάλες ή θεωρητικά για συγκρούσεις μορίων, όταν οι μαθητές 
μελετούν το μοντέλο του ιδανικού αερίου. 

Πώς βάζουμε σε κώδικα τα παραπάνω; 

1. Επιλέξτε δύο μορφές για τις (Μπάλα1 και Μπάλα2) και μία για το 
κουμπί START (Μορφή έναρξης). 

2. Χρησιμοποιήστε τις μεταβλητές: μάζα1, μάζα2, ταχύτητα1, ταχύτητα2 
(μάζα και αρχική ταχύτητα  για κάθε αντικείμενο. Κάντε ορατά τα slider 
των μεταβλητών και ορίστε ελάχιστη και μέγιστη τιμή για αυτές.   

3. Εισάγετε τη μάζα και τις αρχικές ταχύτητες κάθε αντικειμένου.   

4. Πατήστε το κουμπί  START. Τότε, η μορφή (sprite) αναμεταδίδει 
μήνυμα για όλες τις μορφές-μπάλες. Όταν λαμβάνουν το μήνυμα, 
κάθε μπάλα κινείται προς την άλλη, με βάση τον γνωστό τύπο 
απόσταση = ταχύτητα x χρόνο.   

5. Υπολογίστε τις τελικές ταχύτητες των μπαλών και χρησιμοποιήστε 
τις για να κινήσετε τις μπάλες στην σωστή κατεύθυνση, μέχρι μια 
μπάλα να αγγίξει την άκρη και να βγει από τη σκηνή ή μένει στη 
θέση της επειδή η νέα της ταχύτητα είναι 0.   

Στο e8 και 9 φαίνεται καθαρά πώς οι δύο μπάλες αποκτούν κίνηση στο  

Scratch[1]. 
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Μπορείτε να συνεχίσετε τη μελέτη με άλλη εφαρμογή, π.χ. μια 
ανελαστική σύγκρουση.[4]

 

 
<Συμπέρασμα> 

<Για τους μαθητές> 

Πλεονεκτήματα 

Οι μαθητές έμαθαν τη θεωρία της φυσικής με πιο διασκεδαστικό τρόπο 
και κατάλαβαν τα φυσικά φαινόμενα καλύτερα με προσομοιώσεις στο 
Scratch. Εμβάθυναν ταυτόχρονα τις γνώσεις τους στην πληροφορική και τη 
φυσική.  Παρότι οι εργασίες τους δεν ήταν όλες άψογες, οι μαθητές 
εμφανέστατα βελτίωσαν τις δεξιότητες προγραμματισμού και 
αλγοριθμικής σκέψης.   

 

 

 
e 8: Ελαστική σύγκρουση για την Μπάλα1 

Μειονεκτήματα 

Οι μαθητές εργάστηκαν ως επί το πλείστον μόνοι και στο 
σπίτι. Στο σχολείο έλαβαν ανατροφοδότηση.  

 
<Για τους εκπαιδευτικούς> 

Πλεονεκτήματα 

Παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν πραγματικά να 
δημιουργήσουν μια πρωτότυπη εφαρμογή και να μάθουν συγκριτικά με 
ένα κλασικό μάθημα.   

 
Μειονεκτήματα 

Ήταν δύσκολο να συντονίσουμε την τάξη, λόγω της ευρείας ποικιλίας 
θεμάτων φυσικής και των πολύ συγκεκριμένων σφαλμάτων (bugs) σε 
κάθε εφαρμογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερα να δίναμε σε όλους 
τους μαθητές το ίδιο θέμα και να τους ενθαρρύνουμε να το βελτιώσουν 
ανάλογα με τον βαθμό ικανότητας του καθενός.  

 

<Δραστηριότητα συνεργασίας> 

   Μαθητές από διαφορετικά σχολεία και χώρες θα μπορούσαν 

e 9: Ελαστική σύγκρουση για την Μπάλα2 

 
Δύο παραδείγματα χρήσης της εφαρμογής: 

1. Επιλέξτε μία ταχύτητα 0 και ίση μάζα για τις μπάλες. Μετά τη 
σύγκρουση, θα παρατηρήσετε ότι η κινούμενη μπάλα σταματάει 
και η άλλη κινείται με την ίδια ταχύτητα που είχε η πρώτη πριν τη 
σύγκρουση.   

2. Οι μπάλες έχουν διαφορετική ταχύτητα και ίση μάζα. Μετά τη 
σύγκρουση, θα δείτε ότι τα αντικείμενα παίρνουν το ένα την τιμή του 
άλλου για την ταχύτητα.  Και στα δύο παραδείγματα, οι μπάλες 

ανταλλάσσουν ορμή. 

 
Δοκιμασία 

Οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν το μέγεθος των μπαλών αναλογικά 
προς τη μάζα τους. Θα μπορούσαν να φτιάξουν μια εφαρμογή για μια 
ελαστική σύγκρουση δύο διαστάσεων (προσομοίωση του φαινομένου  
Compton) ή να προγραμματίσουν μια προσομοίωση για τη σύγκρουση 
μιας μπάλας με τοίχο (νόμος  της ανάκλασης στη μηχανική). 

να λύσουν τις προκλήσεις των εργασιών και να δημιουργήσουν νέες με 
άλλες ιδέες σχετικές με το αρχικό θέμα. Όλες οι εφαρμογές θα μπορούσαν 
να μπουν στο ίδιο μέρος στην πλατφόρμα του Scratch και στη συνέχεια να 
διοργανωθεί ένας διαγωνισμός και να αναδειχτεί η καλύτερη. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα του 
προγραμματισμού και των εννοιών φυσικής κατά την αξιολόγηση της 
εργασίας των μαθητών.   

 
<Παραπομπές> 

[1] https://scratch.mit.edu/ 

[2] Όλα τα επιπλέον υλικά βρίσκονται στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials. 

[3] https://en.scratch-wiki.info/ 

[4] https://scratch.mit.edu/users/SonS_Coding 

[5] http://hypertextbook.com/facts/2007/EvanKaplan.shtml 

(29/11/2018) 

[6] https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-045 

0%281969%29008%3C0249%3ATVORA%3E2.0.CO%3B2 

(29/11/2018) 
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<Γενικές πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> μικροεπεξεργαστής,μορφοτροπέας, αισθητήρας, 
ενεργοποιητής, σήμα, φυσική ποσότητα, βρόχος, κλαδί, σειριακός, 
διαδικασία, βαθμονόμηση, είσοδος, έξοδος, ανάγνωση, γραφή, 
αναλογικό, ψηφιακό, γραμμικότητα, μετατροπή, breadboard 
(πλακέτα δοκιμών), ακίδα, συγκόλληση, διεπαφή ανθρώπου-
μηχανής 

<Διδακτικά αντικείμενα> φυσική, ηλεκτρονικά, μαθηματικά, ΤΠΕ, 
λογική, βιολογία  

<Ηλικίες μαθητών> 14–18 

<Hardware> Arduino UNO[1] με Arduino DUE[2] και/ή TI-Nspire CX CAS 
με TI-Innovator Hub 

<Γλώσσα> C++ (με Arduino IDE[3])  και/ή TI-Basic 

<Επίπεδο προγραμματισμού> μέτριο, με ακουστική ενότητα για 
προχωρημένους μαθητές   

Κατάλογος με τις συντομογραφίες, τους ειδικούς όρους και τα 
ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται στην  ενότητα  διατίθεται στο 
διαδίκτυο.[4] 

<Περίληψη> 

Οι μαθητές θα μάθουν πώς να προγραμματίζουν σε ένα 
αυτοδημιούργητο περιβάλλον hardware-software (βασισμένο στο 
Arduino) και σε έτοιμο για χρήση υπολογιστή τσέπης  (κομπιουτεράκι TI-
Nspire CX CAS με την επέκτασή του, το  TI-Innovator Hub). Και τα δύο 
χρησιμοποιούνται ως συσκευές για τη συλλογή μετατροπή και μεταγωγή 
δεδομένων από αισθητήρα σε φυσικές ποσότητες που είναι εύκολο να 
διαχειριστούμε, να διαβάσουμε, να μετατρέψουμε και να 
ενεργοποιήσουμε.   

 
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Arduino, οι μαθητές θα γράψουν 
κώδικα σε ένα πλαίσιο αισθητήρων που απαιτούν φυσικές ποσότητες, 
όπως σήματα εισόδου και ενεργοποιητές που αντιδρούν στην συλλογή 
και παράγουν ένα σήμα εξόδου, ως φυσική ποσότητα, αφού ένας 
μικροεπεξεργαστής έχει επεξεργαστεί το ανιχνευθέν σήμα για να 
καθορίσει το σωστό  (βλ. e1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 1: Πλακέτα Arduino  

 

Το TI-Innovator Hub είναι ένα κουτί «έτοιμο για χρήση» που 

επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού. Πρέπει να συνδεθεί με έναν υπολογιστή 

TI-Nspire CX CAS. Έχει καλή διεπαφή I/O, 

 
Που περιλαμβάνει έναν αισθητήρα φωτεινότητας, δύο  LED 

και έναν βομβητή επάνω στην πλακέτα που παράγει ήχο 

ορισμένης συχνότητας (βλ.  e2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 2: TI-Nspire και TI-Innovator Hub 

<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Η ενότητα εισάγει τους μαθητές στο κόσμο της συγγραφής 

κωδίκων για φυσικά προβλήματα, βασισμένων στην 

ανίχνευση και μέτρηση φυσικών ποσοτήτων, την 

επεξεργασία των δεδομένων, την αντίδραση και απόφαση 

εκτέλεσης μιας ενέργειας με ενεργοποιητές.  

 
Ο κώδικας συνήθως βασίζεται σε έναν ατέρμονο βρόχο (το 

μηχάνημα είναι «ζωντανό» εφόσον έχει ρεύμα και πρέπει 

να λειτουργεί συνεχώς), όπου οι τρεις ενέργειες της 

μέτρησης, επεξεργασίας και δράσης εκτελούνται με τη 

σειρά αυτή.   

 
Οι μαθητές μαθαίνουν ότι μπορούν να γράψουν κάθε λογής κώδικα με   

1. διαδοχικές εντολές 

2. βρόχους (ενόσω … κάνε, επανάληψη … μέχρι) 

3. κλαδιά (αν…τότε…αλλιώς) 

όπως σημειώνεται στο θεώρημα Böhm-Jacopini (βλ. «Επιπλέον 
πληροφορίες»[4]). 

Δεύτερος στόχος της ενότητας είναι να εισάγει τους μαθητές στους 
μικροεπεξεργαστές.  Θα μάθουν να συναρμολογούν αισθητήρες εισόδου και 
ενεργοποιητές εξόδου, χρησιμοποιώντας ψηφιακές ή αναλογικές πύλες και 
πώς να γράφουν ένα απλό πρόγραμμα που διαβάζει εισερχόμενα, 
επεξεργάζεται δεδομένα και γράφει εξερχόμενα. Μπορούν να επιλέξουν να 
εξάγουν είτε ηχητικά είτε φωτεινά σήματα. Αυτά μπορούν να ερμηνευτούν 
ως «συναγερμοί» που εκπέμπουν προειδοποίηση με βάση τα εισερχόμενα 
που διαβάζουν οι αισθητήρες.  
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Ρύθμιση 
αισθητήρων   

 

 

 

 
 

 

 
e 3: Διάγραμμα ροής 

 

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το ολοκληρωμένο περιβάλλον 
ανάπτυξης Arduino[1] (Arduino IDE[3]) για να προγραμματίσουν σε  C++, με 
έτοιμες για χρήση βιβλιοθήκες λειτουργιών που κάνουν τη διαδικασία της 
κωδικοποίησης ευκολότερη και ταχύτερη.  

 
Οι μαθητές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα breadboard (βλ. 
«Επιπλέον πληροφορίες»[4]) για να προτυποποιήσουν και να συνδέσουν 
εύκολα ακίδες του αισθητήρα στην είσοδο/έξοδο του  Arduino I/Os, πηγή 
ενέργειας 5V και ακίδα GND. 

 
Η δομή κάθε προγράμματος, σε μεταγλώσσα, αποτυπώνεται e3. 

 
Μην ξεχνάτε ότι η μετα-εντολή « While (TRUE)» είναι κόλπο για να πείτε σε 
οποιονδήποτε επεξεργαστή να επαναλάβει τις περιλαμβανόμενες εντολές 
επ’ αόριστον (για όσο χρόνο ο μικροεπεξεργαστής είναι φορτισμένος).   

 
Ο τρίτος στόχος είναι να μάθουν πώς να μετατρέπουν μια συλλεχθείσα 
φυσική ποσότητα σε άλλη ποσότητα (π.χ. η ένταση του φωτός σε ήχο), 
έτοιμη για μετάδοση σε εξωτερικό περιβάλλον, ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήματα:  
1. Το φυσικό σήμα (φως, ήχος, ενέργεια…) συλλέγεται 

από τον αισθητήρα και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό 

σήμα.   

2. Το ηλεκτρικό σήμα μετασχηματίζεται σε έναν αριθμό 

από αυτούς που προσφέρονται στον επεξεργαστή.   

3. Ο αριθμός υποβάλλεται σε επεξεργασία και μετασχηματίζεται από 
τον επεξεργαστή σε έναν άλλο αριθμό και κατόπιν χρησιμοποιείται 
για την εκτέλεση ενέργειας με έναν  ενεργοποιητή 
μορφομετατροπέα. 

4. Οι ενεργοποιητές μετατρέπουν τον αριθμό σε ηλεκτρικά σήματα 
που είναι έτοιμα για έξοδο.   

5. Τέλος, το ηλεκτρικό σήμα μετασχηματίζεται σε φυσικό σήμα (π.χ. 
ήχο, φως).   

 
Στο 1 και 5, τα σήματα πρέπει να  μετασχηματιστούν από τη μία μορφή 
στην άλλη. Στις φάσεις αυτές, η γραμμικότητα του μετασχηματισμού, είναι 
εξαιρετικά σημαντική (βλ. «Επιπλέον πληροφορίες» [4]). 

 
Βλ. τις «Επιπλέον Πληροφορίες» [4] για μια λεπτομερή εξήγηση της 
τελευταίας γραμμής της μετα-κωδικοποίησης  («Blink on-board LED»). 

 
Το σήμα εισόδου συνήθως ονομάζεται «ερέθισμα» και έρχεται από το 
περιβάλλον όπου έχουν τοποθετηθεί οι αισθητήρες για να συλλέξουν 
δεδομένα. Ο επεξεργαστής και ο κώδικας έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
«αντιδρούν» στο ερέθισμα με μαθηματικές/λογικές λειτουργίες 
(εκτελούμενες από τις εντολές του κώδικα, επεξεργαζόμενες από τον 
μικροεπεξεργαστή) και να εξάγουν την «αντίδρασή» τους στο περιβάλλον. 
Στις δραστηριότητές μας, το περιβάλλον είναι ο χώρος που περιβάλλει το 
Arduino, το οποίο «βλέπει», «ακούει», και «αισθάνεται δυνάμεις» χάρη 
στους αισθητήρες.  

 
Δουλεύοντας με το TI-Innovator Hub οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
εστιάσουν περισσότερο στην κωδικοποίηση, καθώς οι μικροεπεξεργαστές 
και οι αισθητήρες είναι ήδη ρυθμισμένοι και έτοιμοι για χρήση.  

 
 
  <Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

Σας συστήνουμε να ξεκινήσετε συλλέγοντας όλες τις αφελείς ιδέες των 
μαθητών σας για τους αισθητήρες και τον αυτόματο μηχανικό έλεγχο. Η 
συλλογή των ιδεών τους, η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας με τους 
αισθητήρες και τον αυτόματο μηχανικό έλεγχο και στη συνέχεια η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις προηγούμενες (πιθανώς 
εσφαλμένες) ιδέες τους βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος 
τη διαδικασία.  

 
Θα μπορούσατε να ετοιμάσετε ένα έντυπο με ερωτήσεις, όπως τις εξής: 
↪ Ξέρετε πώς ο θερμοστάτης ελέγχει τη θερμοκρασία σε ένα δωμάτιο;   
↪ Σε τι χρησιμεύει ένα σύστημα Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης; 

Πώς αντιδράει ο οδηγός όταν το σύστημα εκπέμπει ήχο;    
↪ Έχετε επαγωγική εστία στη κουζίνα του σπιτιού σας; Τι σημαίνει όταν 

το LED είναι αναμμένο;  

 
Δείτε το «PEC και κατάλογο ερωτήσεων»[4] για ένα παράδειγμα μιας 
ολοκληρωμένης λίστας ερωτήσεων και παραπομπές σχετικά με τη 
διδακτική μεθοδολογία  PEC (Πρόβλεψη, Εμπειρία και Διόρθωση).

Assign data 
to output 

> 

Ανάγνωση δεδομένων 
από εξωτερικούς 
αισθητήρες 

Επεξεργασία δεδομένων 

 Εμπλουτισμός δεδομένων 

Συγγραφή δεδομένων 
εξόδου σε ενεργοποιητές 

Ενσωματωμένο LED που 
αναβοσβήνει και δείχνει ότι 
το Arduino είναι αναμμένο 

<ατέρμον
ος βρόχος 
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<Θεωρητική φάση με Arduino[1]> 

Ο εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++ [3], 

στη δομή και τις βασικές εντολές, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
γράψουν έναν απλό βρόχο χρησιμοποιώντας τις εντολές  analogRead, 
digitalRead, analogWrite, digitalWrite, if…then…else, loop, while. 

 
Μέρος που αφορά στο Hardware  

Ο εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει τη δομή του 

μικροελεγκτή, δείχνοντας τον μικροπεξεργαστή, τις 

αναλογικές ακίδες I/O (συνδέσεις) και τις ψηφιακές ακίδες  

εισόδου/εξόδου (συνδέσεις).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e 4: Arduino, breadboard και αισθητήρες 

Οι μαθητές θα μάθουν ότι κάθε αισθητήρας/ενεργοποιητής συνήθως έχει 
πολλές συνδέσεις:   
↪ προς την έξοδο του Arduino τάσης 5V ή 3.3V , για να παίρνει ρεύμα 
↪ προς το σήμα GND (εδάφους), ώστε να μπορεί να ρέει ηλεκτρικό 
ρεύμα και 
↪ μια άλλη ψηφιακή η αναλογική ακίδα εισόδου αν χρησιμοποιείται για 

να διαβάσει (λαμβάνει) εξωτερικά δεδομένα   

Μέρος που αφορά στο λογισμικό 

Ο εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει ένα απλό πρόγραμμα που διαβάζει έναν 
αισθητήρα και γράφει έναν ενεργοποιητή, μέσω του οποίου οι μαθητές 
μπορούν να καταλάβουν εύκολα τη σχέση μεταξύ των φυσικών ακίδων 
και της φυσικής διεύθυνσης στο σύστημα του μικροεπεξεργαστή.  

 
Παράδειγμα έτοιμων εντολών υπάρχει στο διαδίκτυο («Παράδειγμα 
προγράμματος 1»[4]). 

 
Οι μαθητές πρέπει να έχουν υπόψη ότι ο επεξεργαστής εκτελεί της εντολές 
κώδικα τη μία μετά την άλλη και με τη σειρά που είναι γραμμένες. Μόνο η 
εντολή του «βρόχου» αλλάζει την αρχή αυτή, καθώς λέει στον 
επεξεργαστή να επαναλαμβάνει διαρκώς τις εντολές εντός παρενθέσεων, 
για όσο χρόνο ο μικροελεγκτής έχει ρεύμα.    

 
<Πρακτική φάση με Arduino> 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν με τρόπο εμπειρικό τον μικροελεγκτή, το 
breadboard και τους αισθητήρες. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρουσιάσει 
τη δομή του breadboard, δείχνοντας όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις και 
πώς οι μαθητές μπορούν να λάβουν σήματα  5V, GND και I/O από το 
Arduino[1] στο breadboard. Οι μαθητές καλούνται να αντιγράψουν το δοθέν 
παράδειγμα κωδικοποίησης και να δοκιμάσουν, να ελέγξουν και να 
κάνουν εκσφαλμάτωση του κώδικα με τις συνδεδεμένες 
εισόδους/εξόδους. 

 
Μέρος που αφορά στο Hardware  

Οι μαθητές χρειάζονται τον μικροελεγκτή, τους αισθητήρες και κοντά 
καλώδια (10 cm) για να αποκαταστήσουν εύκολες σχέσεις ανάμεσα στις 
ακίδες του αισθητήρα και τις «τρύπες» του breadboard. Κάποιες φορές 
ίσως χρειαστεί να συγκολλήσετε επιπλέον καλώδια στους αισθητήρες, 
αλλά για πολλούς αισθητήρες δεν είναι αναγκαίο. 

ή 
↪ κάποια άλλη ψηφιακή ή αναλογική ακίδα εξόδου αν χρησιμοποιείται 

για να εκτελεί ενέργειες που προκαλούν έξοδο, π.χ. εκπομπή ήχου ή 
φωτός ή οτιδήποτε σηματοδοτεί μια κατάσταση (μια λειτουργία 
«γραφής»).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 6: Breadboard με LED 

 

e 5: Λεπτομέρεια στο Breadboard 
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Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα κοντά καλώδια για να 

συνδέσουν την παροχή ρεύματος τάσης 5V και το σήμα GND 

στο breadboard και τις αναλογικές/ψηφιακές ακίδες του  

Arduino[1] σε κάποιες «τρύπες» στην επιφάνεια του 

breadboard. Αυτό θα επιτρέψει στους αισθητήρες να σφηνώσουν 

εύκολα στο breadboard και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα 

ηλεκτρικά σήματα (βλ. e6). 

 
Μέρος που αφορά στο λογισμικό  

Αφού ελεγχθεί ότι οι συνδέσεις μικροελεγκτή-προς-breadboard 

έχουν γίνει σωστά, με ακριβή αντιστοιχία μεταξύ του λογικού 

αριθμού της ακίδας στον μικροελεγκτή και της ακίδας του 

αισθητήρα στο  breadboard, οι μαθητές θα προσπαθήσουν να γράψουν 

τον απλό κώδικα που δίνεται («Παράδειγμα προγράμματος1» 1[4]). 

 
Αλγόριθμοι με Arduino 

Έχουμε ετοιμάσει αρκετές μετατροπές σήματος από μία 

φυσική μορφή σε άλλη.  

 
Η μετατροπή ενός αναλογικού σήματος φωτός σε ψηφιακό 

σήμα φωτός σε ένα LED (ρυθμισμένο με γνώρισμα PWM) 

και ενός ήχου: η εκπεμπόμενη συχνότητα ήχου αυξάνεται με 

την ένταση του φωτός. Πρακτική εφαρμογή: ξυπνητήρι, βοήθεια 

για τυφλά άτομα (Βλ.  e7) 

Μετατροπή ενός σήματος εξωτερικού θορύβου σε ψηφιακό φωτεινό 

σήμα σε ένα LED. Όσο πιο δυνατός ο ήχος, τόσο πιο μεγάλη η συχνότητα 

του φωτός. Πρακτική εφαρμογή: έλεγχος ηχορύπανσης.  

 
Μετατροπή απόστασης που μετριέται με αισθητήρα απόστασης σε ήχο. 

Τεχνική εφαρμογή: αισθητήρες υποβοηθούμενης στάθμευσης 

αυτοκινήτων (Βλ.  e9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 9: Αισθητήρας απόστασης 

 

Μετατροπή σήματος θερμοκρασίας σε ήχο και φωτεινό σήμα. Τεχνική 

εφαρμογή: έλεγχος θερμοκρασίας φούρνου. 

 
Μετατροπή της συγκέντρωσης υγρασίας στο χώμα σε φωτεινό σήμα. 

Τεχνική εφαρμογή: άρδευση φυτών και συναγερμοί και έλεγχοι 

ποτίσματος (Βλ.  e10) 

 
 
 
 
 
 
 

            e 7: Αισθητήρας φωτός 

 

Μετατροπή δύναμης που ανιχνεύεται μέσω αισθητήρα 

δύναμης σε ψηφιακό φωτεινό σήμα σε ένα LED (ρυθμισμένο 

με γνώρισμα PWM) και ενός ήχου: η ένταση του φωτός 

αυξάνεται με την ένταση της δύναμης. Πρακτική  

εφαρμογή: συναγερμός βάρους φορτίου. (Βλ. e8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 8: Ψηφιακός βομβητής 

 
 
 
 
 

 
e 10: Αισθητήρας υγρασίας εδάφους 

 

Δείτε το «Παράδειγμα προγράμματος 2» [4] για τον κώδικα που 

χρησιμοποιείται για τις εν λόγω εφαρμογές στην πλακέτα του  Arduino. 

 
Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι λειτουργούν ως συστήματα σημάτων ελέγχου 

και προειδοποίησης που παρακολουθούν ένα επιλεγμένο περιβάλλον ως 

προς μια φυσική ποσότητα και εκπέμπουν προειδοποίηση με βάση τα 

εισερχόμενα (ερέθισμα) που διαβάζονται.  

 
<Θεωρητική φάση με TI-Innovator Hub> 

Μέρος που αφορά στο Hardware  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει στους μαθητές πόσο εύκολο είναι να 

συνδέσουν τους αισθητήρες. 
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Μέρος που αφορά στο λογισμικό  

Ο βασικός προγραμματισμός μπορεί να γίνει μόνο στον υπολογιστή. Οι 
μαθητές πρέπει μόνο να κατέχουν τις βασικές οδηγίες για το TI που 
δίνονται παραπάνω. Στη συνέχεια το TI-Innovator Hub μπορεί να συνδεθεί 
και οι μαθητές θα μάθουν πώς να επικοινωνούν με αυτό, δηλ. να 
χρησιμοποιούν οδηγίες «read» και «get» για να συλλέξουν δεδομένα και 
«set» για να ελέγχουν τα εξερχόμενα.  

 
<Πρακτική φάση με το TI-Innovator Hub> 

Μέρος που αφορά σε hardware και λογισμικό 

Οι μαθητές θα αρχίσουν με βασικά παραδείγματα, προκειμένου να 
εξοικειωθούν με τον κόμβο, πριν αρχίσουν να επεξεργάζονται 
προβλήματα πιο ανοιχτού τύπου. Οι μαθητές θα μάθουν να ελέγξουν τα 
διάφορα εξερχόμενα με μικρές ασκήσεις, π.χ. ελέγχοντας το χρώμα του 
LED, κάνοντάς το να αναβοσβήνει και παράγοντας ήχους μιας ορισμένης 
συχνότητας. Ο ατέρμονος βρόχος θα είναι και πάλι η βασική δομή για την 
επ’ άπειρον συνέχιση των λειτουργιών.  

 
Αλγόριθμοι με το TI-Innovator Hub 

Οι μαθητές θα λύσουν δύο ανοιχτά προβλήματα: 
υπολογισμό ενός αυτόματου διακόπτη που ανάβει το 
φως μόνο αν η ένταση του φωτός στο περιβάλλον είναι 
χαμηλότερη από ένα ορισμένο επίπεδο και ενός 
ξυπνητηριού που εκπέμπει έναν ήχο αυξανόμενης 
συχνότητας όταν το φως του περιβάλλοντος αυξάνεται. 
Μπορούν να γίνουν κι άλλα πράγματα, αλλά θα πρέπει 
να αγοραστούν και να συνδεθούν με τον κόμβο κι άλλοι 
αισθητήρες.  
<Αγορά αισθητήρων> 

Πληροφορίες για το πού και πώς μπορείτε να αγοράσετε τους αισθητήρες 
θα βρείτε στο διαδίκτυο.[4] 

 
 
<Συμπέρασμα> 

Στο τέλος των δραστηριοτήτων, παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές μας είχαν 
πολύ καλύτερη αντίληψη όσον αφορά στη συγγραφή κώδικα, τη γενική 
δομή του προγράμματος, αλλά και τη λογική και τους αλγόριθμους.  

 
<Δραστηριότητα συνεργασίας> 

Μια θαυμάσια δραστηριότητα συνεργασίας θα ήταν η προώθηση της 
αυτό-επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές θα μπορούσαν να προσπαθήσουν 
να επινοήσουν μια πρωτότυπη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) που 
να είναι τεχνικά χρήσιμη. Αυτή η HMI θα πρέπει να διαβάζει ένα ερέθισμα 
από το περιβάλλον (ατμόσφαιρα, κατοικία, ανθρώπινο σώμα κ.ά) και να 
αντιδράει με κάποιο σήμα που εκπέμπει προειδοποίηση, εκτελεί μια 
ενέργεια ή δίνει το σήμα για μια κατάσταση. Τα συνεργαζόμενα σχολεία 
στο εξωτερικό θα μπορούσαν να διεξάγουν μια έρευνα αγοράς και να 
εκτιμήσουν την αξία που θα είχε η συσκευή στη χώρα τους. Όλα τα σχολεία 
που θα πάρουν μέρος στην εργασία θα μπορούσαν να εφεύρουν μια 
συσκευή και να διεξάγουν έρευνα στην αγορά για το προϊόν που 
κατασκεύασε κάποιο άλλο σχολείο.   Στο τέλος της εργασίας, το πιο 
δημοφιλές εργαλείο θα μπορούσε να παραχθεί σε μικρή 
κλίμακα από μια συνεργαζόμενη εταιρεία και να πουληθεί.  
Η αυτό-επιχειρηματικότητα χαίρει κύρους σε όλο τον 
κόσμο, καθώς προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία  

διδασκαλίας  των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας και 

οικονομικών θεμάτων από κοινού. 

 
<Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc 

[2] www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue 

[3] www.arduino.cc/en/Main/Software 

[4] Όλα τα επιπλέον υλικά διατίθενται στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials. 

http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
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    Μικροελέγχοντας τον κόσμο: CoALA—Προγραμματίστε ένα ζωάκι    <55> 

 

 

 

<Γενικές πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> προσομοίωση, μοντέλο  IPO (είσοδος-επεξεργασία-
έξοδος), μέτρηση, υπολογιστική σκέψη, κατασκευή 

<Διδακτικά αντικείμενα> φυσικές/θετικές επιστήμες, βιολογία, πληροφορική 
 

<Ηλικία μαθητών> 9–13 
<Hardware> Calliope mini[1]  ή BBC micro:bit[2] 
<Εργαστήριο A> πιάστρες-κορκοδειλάκια, κόκκινο πλαστικό για 
κατασκευές, καλώδιο USB και μπαταρία για το Calliope mini, 
αυτοκόλλητη ταινία χαλκού (5 mm), χαρτόνι, κόλλα, ψαλίδι, μικρό 
ποτήρι νερού, αφίσα με εικόνες ζώων 
<Εργαστήριο B> πιάστρες-κορκοδειλάκια, καλώδιο USB και μπαταρία για 
το Calliope mini,  αισθητήρας υγρασίας Grove,  αισθητήρας αφής Grove 

I2C, Grove NFC, κόμβος Grove I2C [3], χαρτόνι, κόκκινο πλαστικό για 
κατασκευές, μικρό ποτήρι νερού, αφίσα με εικόνες ζώων 

<Γλώσσα> MakeCode[4]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> εύκολο 

 

 
 
<Περίληψη> 

Θα δυσκολευτείτε πολύ να βρείτε παιδί που δεν θέλει κατοικίδιο. Για να 
ανακαλύψουν πιο είναι το καλύτερο, οι μαθητές πρέπει να 
κατασκευάσουν έναν προσομοιωτή που ελέγχεται από υπολογιστή μίας 
κάρτας και χρησιμοποιεί εξωτερικούς αισθητήρες για να μιμηθεί τις 
ανάγκες ενός κατοικιδίου.  
 
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Το θέμα των «κατοικιδίων» δεν αποτελεί μέρος του αναλυτικού 
προγράμματος του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου/λυκείου, όπου τα 
παιδιά μαθαίνουν πώς οι σκύλοι εξελίχθηκαν από τους λύκους, τις βασικές 
ανάγκες των κατοικίδιων ζώων και τα κριτήρια στα οποία πρέπει να 
ανταποκρίνονται οι ιδιοκτήτες. Κατά κανόνα, οι μαθητές αναλύουν 
κείμενα στα σχολικά βιβλία ή βίντεο στο διαδίκτυο, επειδή τα σχολεία δεν 
μπορούν να διαθέσουν αληθινά ζώα για τον σκοπό αυτόν. Συνεπώς, ένας 
ηλεκτρονικός προσομοιωτής που αποτυπώνει τις βασικές ανάγκες ενός 
ζώου (τροφή, νερό, άσκηση, φροντίδα και σωστή θερμοκρασία σώματος) 
θα μπορούσε να προσδώσει παραστατικότητα και να λειτουργήσει 
διδακτικά.   
Tο έργο CoALA δεν καταφεύγει σε έτοιμες για χρήση συσκευές από 
κατασκευαστές εμπορικού διδακτικού υλικού που επιτρέπουν 
συγκεκριμένα, περιορισμένα προγράμματα από τον κατασκευαστή. Ούτε 
χρησιμοποιείται κάποιο απλό παιχνίδι, όπως το Tamagotchi, μια 
παγκόσμια επιτυχία της δεκαετίας του 1990. Αντίθετα, οι μαθητές 
σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν τον δικό τους 
προσομοιωτή με τη μορφή του αγαπημένου τους ζώου, που 
περιλαμβάνει εικόνα του ζώου, με τη βοήθεια ενός υπολογιστή μίας 
κάρτας (στην περίπτωσή μας,  Calliope mini[1]  ή BBC micro:bit [2]) και υλικά 
κατασκευών, όπως χαρτόνι, χαλκοταινία και εξωτερικούς αισθητήρες. Οι 
μαθητές προγραμματίζουν έναν αλγόριθμο που καταγράφει και 
αξιολογεί τις βασικές ανάγκες του επιλεγμένου ζώου. Ανάλογα με τον 
αλγόριθμο, ο προσομοιωτής δείχνει  

 
διαφορετικές φατσούλες (που δείχνουν πώς νιώθει το ζώο) ή παίζει 

ταιριαστές μελωδίες που συνθέτει μόνος του.   

 
Το έργο «CoALA—Προγραμματίστε ένα ζωάκι» λειτουργεί σαν 

εργαστήριο. Tα υλικά OER (Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι) αποτελούνται 

από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος εισάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές 

των αλγορίθμων και τον χειρισμό του υπολογιστή μίας κάρτας Calliope 

mini[1]. Στο δεύτερο μέρος, ερευνούν τις βασικές ανάγκες ενός ζώου και τον 

τρόπο εκτίμησής τους. Στο τρίτο μέρος του εργαστηρίου, οι μαθητές 

φτιάχνουν το αγαπημένο τους κατοικίδιο με χαρτόνι, εγκαθιστούν τον 

υπολογιστή μίας κάρτας και τους κατάλληλους  αισθητήρες και 

δημιουργούν κατάλληλους αλγορίθμους με τη βοήθεια μιας οπτικής 

γλώσσας προγραμματισμού.  

 
Προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αναλυτικό πρόγραμμα των 
φυσικών/θετικών επιστημών στο δημοτικό και της βιολογίας στα 
γυμνάσια, προσφέρουμε το υλικό του εργαστηρίου σε δύο εκδοχές. Για τα 
δημοτικά σχολεία (εργαστήριο Α), μετριούνται και καταγράφονται με 
αγώγιμη, αυτοκόλλητη χαλκοταινία τα ποσοστά κατανάλωσης φαγητού, 
νερού και φροντίδας. Για τα γυμνάσια (εργαστήριο Β), οι μαθητές 
χρησιμοποιούν εξωτερικούς αισθητήρες για να μετρήσουν την υγρασία 
(κατανάλωση νερού), για πολυαισθητηριακές αλληλεπιδράσεις 
(φροντίδα) και για ασύρματη ανάγνωση τσιπ Επικοινωνίας Κοντινού 
Πεδίου (NFC) (κατανάλωση τροφής). Και στις δύο εκδοχές, 
ενσωματωμένοι αισθητήρες μετρούν την κίνηση και τη θερμοκρασία.  

 
Όλα τα υλικά και τα παραδείγματα προγραμματισμού για το περιβάλλον 
προγραμματισμού  MakeCode[4] μπορείτε να τα κατεβάσετε από το 
διαδίκτυο.[5] 

 
 

    <τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

Για την κατασκευή του προσομοιωτή κατοικιδίου, οι μαθητές ψάχνουν να 
βρουν εικόνα του αγαπημένου τους ζώου ή το τραβούν φωτογραφία. 
Τυπώνουν και κολλούν τη φωτογραφία σε χαρτόνι με αυτοκόλλητη 
χαλκοταινία (εραγστήριο Α) ή εξωτερικούς αισθητήρες (Εργαστήριο Β) στα 
κατάλληλα σημεία. Η αυτοκόλλητη χαλκοταινία ή οι εξωτερικοί 
αισθητήρες συνδέονται με τις συνδέσεις του υπολογιστή μίας κάρτας και 
οι μαθητές γράφουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή, για να 
γίνει «έξυπνος». Στο παρακάτω παράδειγμα, χρησιμοποιείται η βασική 
ανάγκη «τροφή» , για να εξηγήσουμε τις διαφορές των δύο εκδοχών και 
τον τρόπο χρήσης του περιβάλλοντος προγραμματισμού. 



<56> Μικροελέγχοντας τον κόσμο: CoALA—Προγραμματίστε ένα ζωάκι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Όταν το προσομοιωμένο ζώο τρώει, δεν επιτρέπεται η 

χρήση αισθητήρων γεύσης. Αντίθετα, ο κατάλληλος 

αισθητήρας «διαβάζει» την προσφερόμενη τροφή και ο 

αλγόριθμος ελέγχεται από την κατάλληλη υπό συνθήκη 

διακλάδωση, ώστε το  οπότε το παραγόμενο αποτέλεσμα 

να αντιστοιχεί στην ακριβή συμπεριφορά του ζώου. Έτσι, η 

οθόνη του προσομοιωτή γάτας δείχνει χαμογελαστή 

φατσούλα όταν τρώει ποντίκι και λυπημένη όταν της 

δίνουν κόκκαλο. Οι κλάδοι αυτοί είναι ίδιοι και για τις δύο 

εκδοχές του εργαστηρίου. 

 
Ωστόσο, οι αισθητήρες τροφής λειτουργούν εντελώς 

διαφορετικά. Στο εργαστήριο Α, εικόνες των διάφορων 

τροφών στερεώνονται σε χαρτονένιες κάρτες. Από την άλλη 

πλευρά, κολλούν χαλκοταινία στις κάρτες, έτσι ώστε η 

«γλώσσα» του προσομοιωτή να «διαβάζει» έναν αριθμό 

δυαδικά κωδικοποιημένο, όταν αυτή η κάρτα μπαίνει 

μπροστά του. Καθώς οι συνδέσεις του «αναγνώστη», δηλ. 

της «γλώσσας», συνδέονται με τις ακίδες του  υπολογιστή 

μιάς κάρτας, ο αλγόριθμος ελέγχει άμεσα αν οι ακίδες είναι 

βραχυκυκλωμένες ή όχι: οι κάρτες των τροφών 

βραχυκυκλώνουν διάφορους συνδυασμούς ακίδων.  

 
Στο εργαστήριο B, χρησιμοποιείται ένας εξωτερικός αισθητήρας με τσιπ 
NFC και στερεωμένη ραδιοφωνική κεραία για την ασύρματη ανάγνωση 
συμβολοσειρών (strings) από μια  ετικέτα NFC . Η ετικέτα μπορεί να είναι 
πάνω σε αυτοκόλλητο ή 

σε κάρτα τσιπ.  Σε αντίθεση με το Εργαστήριο A, δεν γίνεται ανάγνωση 
δυαδικά κωδικοποιημένου αριθμού, αλλά του ονόματος του φαγητού, 
όπως «ψάρι» ή «κόκκαλο». Αυτό αυξάνει τις επιλογές και την 
πολυπλοκότητα της εφαρμογής σημαντικά. Στον αλγόριθμο, η υπό 
συνθήκη διακλάδωση ελέγχεται μέσω σύγκρισης της αναγνωθείσας αξίας 
με τις παρεχόμενες συμβολοσειρές. Στο έργο CoALA, οι ετικέτες NFC 
γράφονται μέσω εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου. Η ανάγνωσή της 
ετικέτας NFC διδακτικά περιορίζεται σε ένα μόνο μπλοκ κώδικα σε 
MakeCode[4] και κατόπιν μεταφορτώνεται ως επέκταση του 
περιβάλλοντος προγραμματισμού.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
<Αλγόριθμος για χρήση σε άλλες γλώσσες> 

Τα διαθέσιμα παραδείγματα κώδικα[5] είναι δυνατόν να μεταφορτωθούν 
απευθείας στον διαδικτυακό επεξεργαστή MakeCode [4] και να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα. Αλλάζοντας την προβολή από μπλοκ σε 
κειμένου, ο πηγαίος κώδικας μετασχηματίζεται σε JavaScript και 
χρησιμοποιείται εύκολα σε άλλες  
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Γλώσσες προγραμματισμού για το Calliope mini[1] ή το BBC micro:bit[2]. Οι προγραμματιστικές 
επεκτάσεις για MakeCode χρησιμοποιήθηκαν στα υλικά του εργαστηρίου για τον έλεγχο 
των αισθητήρων πολλαπλών επαφών και NFC λειτουργούν και για το BBC micro:bit. 

 
Τέλος, τα παραδείγματα προγραμματισμού δίνονται στην ιστοσελίδα ως διαγράμματα 
δομής, για να γίνουν εύκολα κατανοητοί οι αλγόριθμοι και να μεταφέρονται σε άλλες 
πλατφόρμες και προγραμματιστικά περιβάλλοντα, όπως το  Arduino. 
 
 
 

                                                                                                  

                                                                                                  

 

 

                                                                                           <      Δραστηριότητα συνεργασίας> 

Tο εργαστήριο CoALA μπορεί να διεξαχθεί με διάφορες μορφές 

συνεργασίας. Καθώς τα υλικά είναι τόσο για σχολεία πρωτοβάθμιας όσο 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα μπορούσε να γίνει κάποιου είδους 

ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών τύπων σχολείων. Η ανταλλαγή θα ήταν 

όχι μόνο επιβράβευση για τους μαθητές αλλά και για τους 

εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων. Τα υλικά του εργαστηρίου Α 

έχουν σχεδιαστεί να διδάξουν απλές λογικές διαφοροποιήσεις τύπου 

Ναι/Όχι, ενώ τα υλικά του εργαστηρίου Β έχουν σχεδιαστεί για τη 

διδασκαλία πιο πολύπλοκων, λειτουργιών που συνδυάζουν συνθήκες, 

μεταβλητές και συμβολοσειρές. Επίσης, τα υλικά των 

εργαστηρίων μπορούν να συνδυαστούν ανάλογα με τις 

ανάγκες, για να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ 

ετερογενών ομάδων μαθητών. Μαθητές που χρειάζονται 

περισσότερη βοήθεια, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τους απλούς αισθητήρες του εργαστηρίου 

Α, ενώ οι πιο δυνατοί μαθητές να εξηγήσουν τους 

αισθητήρες του εργαστηρίου Β στους συμμαθητές τους, 

εξασκώντας ταυτόχρονα τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

<Συμπεράσματα> 

Tο έργο CoALA προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν 
με θεμελιώδεις έννοιες των αλγορίθμων – κατηγορήματα, αλλληλουχίες, 
υπό συνθήκες διακλαδώσεις (branches), βρόχους και μεταβλητές.  Δεν 
τους μαθαίνουν με απλά αποστήθιση αλλά εκπονούν ένα 
συναρπαστικό εκπαιδευτικό έργο με εφαρμογή στην πραγματική ζωή. 
Χρησιμοποιούν απλά υλικά για να κατασκευάσουν έναν προσωπικό 
προσομοιωτή κατοικιδίου, στο οποίο δίνουν ζωή με τη βοήθεια του 
προγραμματισμού και της φαντασίας τους. Τα υλικά προσέφεραν 
απλοποιημένες δεξιότητες πληροφορικής και ταυτόχρονα διαφορετικά 
επίπεδα μάθησης, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες ετερογενών ομάδων 
ή μεγαλύτερης ηλικίας μαθητών. Οι δύο εκδοχές του εργαστηρίου 
αναμιγνύονται εύκολα.  

Τα υλικά εργαστηρίου έχουν ελεγχθεί με επιτυχία με ένα Calliope mini[1] 

και τον υπολογιστή μίας κάρτας BBC micro:bit[2]. Μια φθηνή πλακέτα 
επέκτασης χρειάζεται για τους εξωτερικούς αισθητήρες Grove για 
μετρήσεις υγρασίας, για  NFC ή πολλαπλών επαφών αισθητήρες στο 
εργαστήριο Β με τον BBC micro:bit.[3] 

Στη διάρκεια του έργου CoALA, έλαβε χώρα συνεργασία μεταξύ δύο 
σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες κατά 
την οποία δύο ομάδες μαθητών – μία από τη Γερμανία και μία από την 
Ισπανία – συζήτησαν τις εμπειρίες τους με τους προσομοιωτές κατοικιδίων 
μέσω βιντεοσύσκεψης. Εκτός από προτάσεις για την επίλυση 
προβλημάτων, αντάλλαξαν στα Αγγλικά αλλά και στις αντίστοιχες εθνικές 
τους γλώσσες  το λεξιλόγιο των ονομάτων και των βασικών αναγκών των 
ζώων—προγραμματισμός στην εκπαίδευση STEM με γλωσσικό μάθημα. 

 
   <Παραπομπές> 

[1] https://calliope.cc/en 

[2] www.microbit.co.uk/home 

[3] Αν χρησιμοποιήσετε  BBC micro:bit, θα χρειαστείτε 

και μια Grove Shield για micro:bit. 

[4] https://makecode.calliope.cc/?lang=en ή 

https://makecode.microbit.org/?lang=en 

[5] Όλα τα επιπλέον υλικά διατίθενται στο 

www.science-on-stage.de/coding-materials. 

http://www.microbit.co.uk/home
https://makecode.calliope.cc/?lang=en
https://makecode.microbit.org/?lang=en
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
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Μικροελέγχοντας τον κόσμο: Υγρά δεδομένα <59> 
 

 

<Γενικές πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> physical computing, οξύτητα, νερό, υγρό, 
θερμοκρασία, pH, καταγραφή δεδομένων 

<Διδακτικά αντικείμενα> χημεία 

<Ηλικία μαθητών> 16 

<Hardware> Πακέτο Arduino για αρχαρίους  [1], shield για 
καταγραφή δεδομένων, αισθητήρας θερμοκρασίας , 
αισθητήρας pH, κάρτα SD  

<Γλώσσα> Arduino IDE – Wiring C[2]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> μέτριο 

<Διάρκεια έργου> 7 διδακτικές ώρες 

 
 

<Περίληψη> 

 
<Διδακτικά υλικά/χώρος που χρησιμοποιήθηκε> 

Το εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και  STEM του σχολείου περιέχει τα 

εξής:   
↪ Πακέτο Arduino[1] για αρχάριους (περιλαμβάνει πλακέτα Arduino , 

καλώδια, οθόνη LCD κ.ά.) 
↪ Shield  καταγραφής δεδομένων Adafruit για Arduino (e1) 
↪ Αναλογικό μετρητή pH Pro Kit για Arduino (e2) 
↪ Αδιάβροχο αισθητήρα θερμοκρασίας (e3) 
↪ Κάρτα SD 
↪ Υπολογιστής με πύλη SD, όπως φορητός υπολογιστής, είναι 

απαραίτητος για τη συγγραφή του κώδικα και την καταγραφή 

δεδομένων που εκτελούνται στην παρούσα διδακτική ενότητα  
↪ Αποσταγμένο νερό (καθαρό νερό από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα 

περισσότερα ή όλα τα ιόντα μετάλλων και αλάτων)  
↪ Παγοθήκες  και ψυγειάκι για να διατηρηθούν τα παγάκια 

Η παρούσα διδακτική ενότητα είναι μια διαθεματική     

προσέγγιση που συνδυάζει το physical computing και τη  

χημεία. Οι μαθητές γίνονται ερευνητές και διεξάγουν πείραμα για να 

καθορίσουν αν υπάρχει σχέση μεταξύ της οξύτητας και της θερμοκρασίας 

του νερού. Γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα  Arduino και 

γνώσεις Χημείας. 

                      
                     <Εννοιολογική εισαγωγή> 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα δημιουργήθηκε για να δείξει στους 

μαθητές πώς το  physical computing μπορεί να ενσωματωθεί στην 

εκπαίδευση  STEM και ειδικότερα στη χημεία , με τη χρήση καινοτόμων 

διδακτικών μεθόδων. Διεξήχθη ως εξωσχολική δραστηριότητα στη λέσχη 

Ρομποτικής και STEM του σχολείου μας, η οποία συναντιέται για δύο ώρες 

κάθε Κυριακή απόγευμα. 

 

Οι μαθητές σε ρόλο ερευνητών ανέλαβαν να αποδείξουν τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζει η θερμοκρασία στις μετρήσεις  του pH. Όσο η 
θερμοκρασία αυξάνεται, οι μοριακές δονήσεις αυξάνονται, κάτι που 
προκαλεί ιονισμό του νερού και σχηματισμό περισσότερων ιόντων 
υδρογόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των επιπέδων του pH. 

 
<Διδακτική μέθοδος> 

Διερευνητική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: στόχος μας ήταν η 
ενεργή συμμετοχή των μαθητών μας σε ένα έργο, με βάση ερωτήσεις που 
στη συνέχεια γεννούσαν νέες ερωτήσεις, όσο οι μαθητές προχωρούσαν : 
Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έγιναν ερευνητικές και η μάθηση 
επιτεύχθηκε μέσω πρακτικής δραστηριότητας.  

 
<Προαπαιτούμενα—θεωρητικές γνώσεις> 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα στα Ελληνικά σχολεία: 
↪ βασικές γνώσεις προγραμματισμού που αποκτούνται στην 3η 

γυμνασίου και στην 1η λυκείου   
↪ βασικές γνώσεις σχετικά με την θεωρία της οξύτητας και του pH που 

διδάσκεται στη 3η γυμνασίου  
 
 
       e 1: Shield Καταγραφής Δεδομένων Adafruit για Arduino[3] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

e 2: Αναλογικός μετρητής pH για  Arduino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 3: Αδιάβροχος αισθητήρας θερμοκρασίας 
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<Ερευνητικό ερώτημα> 

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην οξύτητα και τη θερμοκρασία 

του υγρού;  

 
<Ερωτήσεις για την επίλυση του προβλήματος> 

1. Πώς θα συνδέσουμε τους αισθητήρες με την πλακέτα Arduino;  

2. Πώς καταγράφουμε τα δεδομένα; 

 
<Τι κάνουν μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

<Προπαρασκευαστική φάση: Εισαγωγή - θεωρία 

– ομαδική εργασία> 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο 
Arduino[1], τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται (αισθητήρας pH και 
θερμοκρασίας) και του τρόπου λειτουργίας τους. Επίσης, συζητούν τη 
θεωρία της οξύτητας, το μέτρο pH και τη σχέση οξύτητας και 
θερμοκρασίας. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ένα 
πείραμα για να μετρήσουν το επίπεδο διακύμανσης της οξύτητας υγρών, 
όταν αλλάζει η θερμοκρασία τους.   

 
<Φάση 1: Εισαγωγή στο Arduino και τον τρόπο συγγραφής κώδικα 

για αυτό> 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τα κυκλώματα Arduino και κατόπιν θα 
μάθουν τις βασικές αρχές συγγραφής κώδικα στο Arduino. Θα μάθουν να 
συνδέουν την οθόνη LCD στο Arduino και, μέσω κωδικοποίησης, να 
εμφανίζεται ένα μήνυμα σε αυτήν. (e4 & 5). 

<Φάση 2: Σύνδεση των αισητήρων> 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν πώς ο αισθητήρας pH (e6) και ο αισθητήρας 

θερμοκρασίας (e3) λειτουργούν συνδέοντάς τους με το Arduino[1] και 

κωδικοποιώντας τους ώστε να εμφανίζουν τα δεδομένα στην οθόνη LCD. 

Αυτή η φάση είναι προπαρασκευαστική, για να καταλάβουν οι μαθητές 

όλες τις λεπτομέρειες για τους αισθητήρες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 6: Αισθητήρας pH  

 

<Φάση 3: Επέκταση πλακέτας data logging shield > 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Οι μαθητές θα συγκολλήσουν την οθόνη καταγραφής δεδομένων στην 

πλακέτα  Arduino[1] με την κάρτα SD για να κάνουν την καταγραφή 

δεδομένων (e7).  Θα κωδικοποιήσουν το data logging shield, που διαθέτει 

το δικό της ρολόι σε πραγματικό χρόνο (RTC). Θα ξεκινήσουν το πείραμα 

χρησιμοποιώντας απιονισμένο νερό σε 25 °C (ουδέτερο) και κατόπιν θα 

μετρήσουν το pH και τη θερμοκρασία βυθίζοντας τους αισθητήρες στο 

υγρό για  10 δευτερόλεπτα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 4: Συνδέοντας την οθόνη LCD e 7: Data logging shield συγκολλημένη στο Arduino[4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 5: Εμφάνιση μετρήσεων του 

αισθητήρα 

<Φάση 4: Το πείραμα> 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Οι μαθητές θα διεξάγουν ελέγχους με δείγματα απιονισμένου νερού, που 
έχουν όλα διαφορετική θερμοκρασία. Θα αρχίσουν με απιονισμένο νερό 
(σε θερμοκρασία δωματίου) σε μπολ ή ποτήρι ζέσεως, το οποίο ψύχουμε 
σε υδατόλουτρο με παγάκια γύρω-γύρω.  (e 8 & 9). Κάθε 1 λεπτό, θα 
βυθίζουν τους αισθητήρες στο υγρό για 10 δευτερόλεπτα. Θα 
επαναλάβουν τη διαδικασία τουλάχιστον 6 φορές, για να εξασφαλίσουν 
μεγάλο αριθμό δεδομένων για τη φάση δημιουργίας γραφικής 
αναπαράστασης της ενότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το νερό του μπάνιου 
θα ψύξει τα υγρά βαθμιαία, χωρίς απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία.
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<Συμπέρασμα> 

Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοούν τις 

σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων STEM, αφού εφαρμόζουν στην πράξη 

θεωρία χημείας σε ένα physical computing. Οι μαθητές θα αναπτύξουν 

επίσης δεξιότητες διερευνητικής σκέψης και εργασίας με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης εμπειρικών 

δραστηριοτήτων, θα συνειδητοποιήσουν πώς όσα μαθαίνουν στο 

σχολείο μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά στην πραγματική ζωή.  

Μαλακές δεξιότητες, όπως η συνεργασία, που επίσης αναπτύχθηκαν 

κατά την απάντηση στα ερωτήματα και την επεξεργασία των εργασιών, 

είναι σημαντικές για το μέλλον.  Τέλος, η δραστηριότητα προσφέρει στους 

μαθητές μια εξαιρετική ευκαιρία να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε 

πεδία που αφορούν στα STEM και την καλύτερη κατανόηση της σημασίας 

της διαθεματικής φύσης του έργου.  
 

 
 
 

 
 
 
e 8: Μέτρηση  pH και θερμοκρασίας 

Το πείραμα μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποικιλία 

υγρών. Ένα παράδειγμα είναι το ξύδι σε υδατόλουτρο – είτε για κρύο 

υγρό, με παγάκια στο υδατόλουτρο, είτε για ζεστό με ζεστό νερό  (βλ. e10). 
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e 10: Δεδομένα ξυδιού 

Το data logging shield πρέπει να συγκολληθεί με μεγάλη 
ακρίβεια στην πλακέτα του  Arduino για τις ανάγκες του 
έργου. Κάποιοι μαθητές μπορεί να δυσκολευτούν, οπότε θα πρέπει να 
τους καθοδηγήσετε ή να κάνετε οι ίδιοι τη συγκόλληση αν χρειαστεί.  

<Παραπομπές> 
 

 
e 9: Θερμόλουτρο με παγάκια 

 

<Φάση 5: Αποτελέσματα> 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Οι μαθητές θα τραβήξουν την κάρτα SD από το data logging shield, θα τη 

βάλουν στον υπολογιστή για να διαβάσει το αρχείο δεδομένων και να 

φτιάξουν γραφική αναπαράσταση όπου φαίνεται η πιθανή σχέση μεταξύ 

θερμοκρασίας και οξύτητας, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή 

υπολογιστικών φύλλων (π.χ. MS-Excel). Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν 

στην κάρτα SD ως αρχείο .csv, ώστε να ανοίγει σαν φύλλο εργασίας. Ο 

εκπαιδευτικός θα συζητήσει τα αποτελέσματα της καταγραφής 

δεδομένων με τους μαθητές και θα διαπιστώσει αν κατάφεραν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις για τη λύση του προβλήματος. Οι μαθητές θα 

παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους στην τάξη και θα τα συζητήσουν με 

τους συμμαθητές τους.   

 

<Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc 

[2] www.arduino.cc/en/Main/Software 

[3] Εικόνα: oomlout (https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:ARSH-09-DL 03.jpg), „ARSH-09-DL 03“, CC BY-SA 2.0, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ 

legalcode 

[4] Εικόνα: oomlout (https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:ARSH-09-DL_(5703636953).jpg), „ARSH-09-DL 

(5703636953)“, CC BY-SA 2.0, https://creativecommons. 

org/licenses/by-sa/2.0/legalcode 
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Καπετάνιος από 
μακριά  

 

 

<Συγγραφέας> Immaculada Abad Nebot 

<Συγγραφέας> Pere Compte Jové 
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<Γενικές πληροφορίες> 

<Λέξεις-κλειδιά> τηλεχειριστήριο, δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχέδιο, 
μοντελισμός, συγκόλληση ηλεκτρονικής πλακέτας, 
προγραμματισμός τσιπ, προγραμματισμός εφαρμογής, 
τρισδιάστατος εκτυπωτής  

<Διδακτικά αντικείμενα> τεχνολογία, μηχανική 

<Ηλικίες μαθητών> 14–16 

<Hardware> Arduino[1], συσκευή Bluetooth, υλικά για την κατασκευή της 
βάρκας μοντελισμού   

<Γλώσσα> Arduino, ArduinoBlocks[2], AppInventor[3]
 

<Επίπεδο προγραμματισμού> μέτριο 

 

 
<Περίληψη> 

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν και τα φτιάξουν τη δική τους βάρκα και θα την 
πιλοτάρουν σε πισίνα. Όταν ολοκληρώσουν την αρχική δοκιμασία, θα 
χρησιμοποιήσουν μια πλακέτα Arduino για να ελέγξουν τη βάρκα εξ 
αποστάσεως με τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο.  

 
<Εννοιολογική εισαγωγή> 

Οι μαθητές θα σχεδιάσουν το δικό τους μοντέλο και θα μάθουν πώς να 
προσεγγίζουν την άσκηση αυτή από την οπτική γωνία της μηχανικής. Η 
ερευνητική εργασία θα αρχίσει με την ανάλυση των διαφορετικών ειδών 
πλεουμένων που κάνουν χρήση του διαδικτύου. Στη συνέχεια, μια μικρή 
ομάδα μαθητών θα κατασκευάσει ένα μοντέλο σταθερό στο νερό.[4] 

 
Θα λειτουργεί με αντίστροφο διακόπτη που θα φτιάξουν οι μαθητές και 
που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει δύο κινητήρες (και οι δύο μπορούν 
να γυρίσουν προς τα εμπρός και προς τα πίσω).  

 
Οι μαθητές θα ενσωματώσουν μια συσκευή Bluetooth, ώστε να μπορούν 
να ελέγχουν τη βάρκα εξ αποστάσεως με κινητό τηλέφωνο. 
Χρησιμοποιώντας το AppInventor[3], θα προγραμματίσουν μια εφαρμογή 
για κινητές συσκευές με διαφορετικά συστήματα ελέγχου, π.χ. με 
κουμπιά, με φωνητικό έλεγχο ή με επιταχύμετρο (η βάρκα θα αλλάζει 
κατεύθυνση σύμφωνα με την θέση του χεριού του ατόμου που την 
ελέγχει).  

 
Τέλος, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους 
σε μια έκθεση μοντελισμού πλεουμένων (e1) ενώπιον ειδικών και να 
συζητήσουν μαζί τους τυχόν αδυναμίες των μοντέλων τους. Τα σχόλια των 
ειδικών θα επιτρέψουν στους μαθητές να βελτιώσουν ακόμα 
περισσότερο τα μοντέλα τους στο μέλλον.   

 
 
<Τι κάνουν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί> 

 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν το σχέδιο της επιλογής τους, αφού 
διερευνήσουν διάφορα σχήματα βαρκών στο διαδίκτυο. Μπορούν να 
ζωγραφίσουν μια βάρκα με λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού, όπως 
το  sketchUp[5] ή το Tinker- cad[6]. Ωστόσο, πρέπει να έχουν στο νου τους ότι 
οι βάρκες θα πρέπει να είναι πολύ σταθερές στο νερό, ώστε να μην 
αναποδογυρίζουν. (e2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 1: Παρουσίαση των μοντέλων σε μια έκθεση μοντελισμού πλεουμένων στην Ισπανία 
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e 2: Διάφορα τρισδιάστατα μοντέλα πλεουμένων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 3: Πόρτα, μπροστινή και πλαϊνή πλευρά της καμπίνας της βάρκας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 4a-c: Τυπώνοντας έλικες στο κέντρο τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Cesire Aulatec, Βαρκελόνη 

 

Παρέχουμε τα σχέδια για ένα μοντέλο βάρκας (e3), στο οποίο περιέχονται 
και οι απαιτούμενες μετρήσεις, στο διαδίκτυο. Αν θέλετε να αλλάξετε το 
σχέδιο αυτό ή να το εκτυπώσετε, μπορείτε να κατεβάσετε διάφορες 
μορφές. (.skp, .stl and .gcode).[4] 

 
Αν το σχολείο σας δεν διαθέτει τρισδιάστατο εκτυπωτή, συχνά είναι 
δυνατό να συνεργαστείτε με άλλα ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια,  
πολυχώρους (maker spaces) ή κάτι άλλο παρόμοιο. Στην περίπτωσή μας, 
οι μαθητές έκαναν τις εκτυπώσεις τους σε ένα κέντρο τρισδιάστατων 
εκτυπώσεων. (e4a–c). Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την 
κατασκευή της βάρκας στο διαδίκτυο.[4] 

 
 
 

e 5, 6: Τελειωμένη βάρκα και μοντέλο 3D  
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e 7: Διάγραμμα ηλεκτρονικού κυκλώματος 
<Ηλεκτρονικό κύκλωμα> 

Για να συνδέσετε τα εξαρτήματα στην πλακέτα Arduino [7], χρησιμοποιήστε 
το διάγραμμα ηλεκτρονικού κυκλώματος στο e7 και ακολουθήστε τις 
αντίστοιχες οδηγίες: 
1. Μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν βομβητή (ακίδα Arduino 

6) και φώτα (ακίδα Arduino 7) στη σκεπή. (e8) 
2. Στην πρύμνη της βάρκας, μπορείτε να συνδέσετε έναν 

σερβοκινητήρα για να ελέγχει ένα πηδάλιο (ακίδα Arduino 9). (e8) 

3. Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth σύμφωνα με το σχήμα TXD (ακίδα 
Arduino 10) και RXD (ακίδα Arduino 11). 

4. Συνδέστε έναν πίνακα ελέγχου οδηγού κινητήρα  L9110S για 
Arduino με εξωτερικές μπαταρίες. (e7) 

 

e 9: Κατασκευή των πλεουμένων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 8: Η βάρκα με εξαρτήματα 

<Κατασκευή των κινητήρων και άλλων γνωρισμάτων της βάρκας> 

Σας συνιστούμε να προγραμματίσετε τον Arduino με το Arduino IDE[1], το 
ArduinoBlocks[2] ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα. Οι μαθητές μπορούν να 
προγραμματίσουν τα παρακάτω: 
1. Σύνδεση και αποσύνδεση των φωτών στην οροφή.  

2. Εκπομπή ήχου με τον βομβητή. 

3. Έλεγχος της θέσης του σερβοκινητήρα (40º δεξιά, 20º δεξιά, στη 
μέση, 20º αριστερά και 40º αριστερά). 

4. Και οι δύο κινητήρες πρέπει να γυρίζουν και η βάρκα να κινείται προς τα εμπρός.  

5. Και οι δύο κινητήρες πρέπει να γυρίζουν και η βάρκα να κινείται προς τα πίσω. 
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6. Η βάρκα πρέπει να αλλάζει κατεύθυνση προς τα δεξιά (ο αριστερός 
κινητήρας γυρίζει προς τα εμπρός και ο δεξιός κινητήρας προς τα 
πίσω). 

7. Η βάρκα πρέπει να αλλάζει κατεύθυνση προς τα αριστερά (ο δεξιός 
κινητήρας γυρίζει προς τα εμπρός και ο αριστερός κινητήρας προς τα 
πίσω). 

8. Να ελέγχουν όλα τα προγράμματα με Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 10: Συγγραφή κώδικα για τις βάρκες 

<Προγραμματισμός της εφαρμογής για τον έλεγχο της 

βάρκας μέσω κινητού τηλεφώνου με το AppInventor[3]> 

1. Προγραμματίστε την εφαρμογή, ώστε να χρησιμοποιεί το  Bluetooth για να συνδεθεί με 
τη βάρκα. 

2. Ελέγξτε τα επιμέρους στοιχεία της βάρκας με κουμπιά.   

3. Ελέγξτε το πτερύγιο του πηδαλίου με  μια μπάρα κύλισης. 

4. Ελέγξτε τη βάρκα με το επιταχύμετρο του τάμπλετ ή του κινητού 
τηλεφώνου. Η κλίση του τηλεφώνου προς τα εμπρός, προς τα πίσω, 
προς τα δεξιά ή τα αριστερά θα κάνει τη βάρκα να κινείται προς την 
αντίστοιχη κατεύθυνση.  

5. Χρησιμοποιήστε την επιλογή της αναγνώρισης ομιλίας για να 
ελέγχετε τη βάρκα με τη φωνή σας.  

6. Συνδυάστε όλα αυτά τα προγράμματα. 

 
<Λίστα υλικών και απαιτούμενος εξοπλισμός> 

Θα βρείτε μια λίστα με όλα τα απαιτούμενα υλικά στο διαδίκτυο[4]. Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει λεπτομέρειες, όπως την απαιτούμενη ποσότητα, 
τις τιμές και το πού θα βρείτε τα υλικά.   

 
Τα υλικά για μία βάρκα κοστίζουν περίπου €21. Ξοδέψαμε σχεδόν €15 
στα ηλεκτρονικά μέρη και €6 στα υπόλοιπα απαιτούμενα υλικά.  

 
 
 
<Δραστηριότητα συνεργασίας> 

Κατά την έκδοση του παρόντος εντύπου, συνεργαστήκαμε με την 
Ελευθερία Καραγιώργου και τη Σεβαστή Κατσίκη από το 7ο Λύκειο 
Τρικάλων, στην Ελλάδα, για την εφαρμογή ενός κυκλώματος Arduino σε 
υδρο-ρομπότ (hydrobot) που επιτρέπει την υποβρύχια πλοήγηση. Στην 
περίπτωση αυτή, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τους 
κινητήρες με κερί και να χρησιμοποιήσουμε για προστασία μια αδιάβροχη 
θήκη για την πλακέτα του Arduino, για να μην μπει νερό στους κινητήρες. 
Εξοπλίσαμε το υδρο-ρομπότ μας, το  «Argolith» [8] με τον μικροελεγκτή 
Arduino UNO για να του χαρίσουμε έναν ηλεκτρονικό «εγκέφαλο» που 
καταγράφει μετρήσεις φωτεινότητας και θερμοκρασίας κάτω από το 
νερό. Ο «εγκέφαλος» επίσης  περιλάμβανε ένα data logging shield, που 
μας προσέφερε ένα ρολόι σε πραγματικό χρόνο και ένα κύκλωμα 
καταγραφής για κάρτα SD όπου αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα που 
μετρήθηκαν. 

 
 
 
 
 

 

e 11: Η διεπαφή χρήστη της εφαρμογής 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

e 12: Κατασκευή του υδρο-ρομπότ 
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e 13: Arduino με αδιάβροχη θήκη 

 

Το διαδικτυακό υλικό περιλαμβάνει ένα υποβρύχιο 

βίντεο του υδρο-ρομπότ «Argolith» κατά τη δοκιμαστική 

του πλοήγηση σε ποταμό στα Τρίκαλα, Ελλάδα.[4] 

<Παραπομπές> 

 
<Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc 

[2] www.arduinoblocks.com 

[3] http://appinventor.mit.edu 

[4] Όλα τα βήματα στο έργο αυτό και πρόσθετες 

πληροφορίες:  www.science-on-stage.de/coding-

materials. 

[5]  www.sketchup.com 

[6]  www.tinkercad.com 

[7] www.arduino.cc/en/Reference/Board 

[8] Εγχειρίδιο κατασκευής διατίθεται στο    

http://seaperch.mit.edu/build.php. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arduino.cc/
http://www.arduinoblocks.com/
http://appinventor.mit.edu/
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
http://www.science-on-stage.de/coding-materials
http://www.sketchup.com/
http://www.tinkercad.com/
http://www.arduino.cc/en/Reference/Board
http://seaperch.mit.edu/build.php
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<Συγγραφέας> Bernard Schriek 
 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την αξιοποίηση του προγραμματισμού 
στην επιστήμη. Μπορεί να χρειαστείτε ειδικό hardware και λογισμικό για 
να χρησιμοποιήσετε τις διδακτικές ενότητες του παρόντος βιβλίου. Επίσης, 
είναι χρήσιμο να έχετε κάποιες βασικές γνώσεις των θεμελιωδών αρχών 
του προγραμματισμού. Στόχος του κεφαλαίου είναι να σας προσφέρει μια 
σαφή εικόνα των απαιτούμενων πληροφοριών.   

 
<Hardware> 

Ο προγραμματισμός στις επιστήμες κατά κύριο λόγο αφορά στη μέτρηση 
φυσικών και χημικών μεγεθών με αισθητήρες και τον έλεγχο ορισμένων 
εξερχομένων. Συνήθεις αισθητήρες μετρούν τη θερμοκρασία, τον θόρυβο, 
το φως, την απόσταση, το pH, το πάτημα κουμπιού, την αφή κ.ά. Συνήθεις 
έξοδοι είναι ένα  LED, ένας βομβητής, ένα μικρόφωνο, ένας κινητήρας κ.ά.  

 
<Arduino> 

Οι αισθητήρες αυτοί και οι έξοδοι μπορούν να συνδεθούν ή είναι ήδη 
ενσωματωμένοι σε μια πλακέτα μικροελεγκτή ή έναν μικροϋπολογιστή 
μίας κάρτας, που είναι λιγότερο ή περισσότερο προηγμένα. Η μικρότερη 
πλακέτα είναι ένα Arduino[1]. Διατίθεται σε πολλές εκδοχές, αλλά ο Arduino 
UNO χρησιμοποιείται ευρέως στα σχολεία (καθώς και στην παρούσα 
έκδοση). Η πλακέτα περιέχει έναν μικροελεγκτή 8-bit που τρέχει αρκετά 
αργά. Ωστόσο, η ταχύτητα του επεξεργαστή δεν είναι σημαντική για τις 
περισσότερες εφαρμογές, καθώς η πλακέτα επικοινωνεί αποκλειστικά 
μέσω ενός κουμπιού επαναφοράς (reset) και ενός LED. 

Η πλακέτα μπορεί να καλωδιωθεί με διάφορους 
άλλους αισθητήρες και εξόδους. Τα προγράμματα για 
Arduino γράφονται σε υπολογιστή και στέλνονται στο  
Arduino μέσω σύνδεσης USB. Όταν το πρόγραμμα φορτωθεί στο 
Arduino, μπορεί να ξεκινήσει (και αργότερα να διακοπεί και να ξαναρχίσει) 
πατώντας το κουμπί επαναφοράς. Όταν το Arduino συνδέεται μέσω USB, 
παίρνει ρεύμα μέσω της σύνδεσης USB. Ωστόσο, χρειάζεται μια ξεχωριστή 
πηγή ρεύματος όταν αποσυνδέεται από τον υπολογιστή.  

 
Ένας πολύ πρακτικός τρόπος επέκτασης της πλακέτας του Arduino είναι με 
τη χρήση ασπίδων (shields), οι οποίες είναι πλακέτες επέκτασης 
κυκλωμάτων που συνδέονται απευθείας με τις κεφαλίδες ακίδων του 
Arduino. Για παράδειγμα, συχνά χρησιμοποιούνται οι ασπίδες 
καταγραφής δεδομένων (data logging shields) που διαθέτουν 
ενσωματωμένο ρολόι που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα 
γράφονται σε κάρτα  SD που μπαίνει στην σχισμή καρτών του shield.   

 
Μπορείτε να βρείτε καλά τεκμηριωμένα παραδείγματα 
προγραμματισμού στο Διαδίκτυο για σχεδόν κάθε λογής επέκταση 
(ασπίδες, αισθητήρες και εξόδους).  

 
Για τον προγραμματισμό του Arduino μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
Υπολογιστές με Windows, macOS ή Linux. Το λογισμικό μπορείτε να το 
μεταφορτώσετε από το διαδίκτυο.[2] Επίσης, θα βρείτε πολυάριθμα 
αναλυτικά παραδείγματα στο διαδίκτυο για το  πώς να προγραμματίσετε 
το Arduino. Τα προγράμματα για το Arduino ονομάζονται «sketches». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 1:Ένα Arduino 
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<Calliope mini και BBC micro:bit> 

Ένας άλλος υπολογιστής μονής πλακέτας είναι το Calliope mini[3], που είναι 
συμβατός με το BBC micro:bit[4]. Η διαφορά μεταξύ των δύο πλακετών 
είναι ότι ο Calliope mini έχει πολλούς αισθητήρες και δρώντας στοιχεία 
(actors) ήδη ενσωματωμένους στην πλακέτα, οπότε για πολλές εργασίες 
δεν θα χρειαστείτε εξωτερικούς αισθητήρες και δρώντα στοιχεία. Το  
Calliope mini διαθέτει και Bluetooth για να επικοινωνεί με άλλες πλακέτες 
ή κινητά τηλέφωνα. Ο επεξεργαστής είναι πιο ισχυρός και πιο γρήγορος 
από ότι ο επεξεργαστής στο Arduino και επίσης η υπάρχουσα μνήμη είναι 
σημαντικά μεγαλύτερη. Τα προγράμματα που γράφονται σε υπολογιστή 
μεταφέρονται μέσω  USB στο Calliope mini. Το πρόγραμμα αρχίζει 
αυτόματα όταν μεταφέρεται, αλλά μπορεί να γίνει και επανεκκίνηση 
πατώντας το κουμπί επαναφοράς. Το Calliope mini διαθέτει πολλούς 
ενσωματωμένους αισθητήρες, αλλά μπορούν να συνδεθούν κι άλλοι 
μέσω τυποποιημένων πολύκλωνων καλωδίων σύνδεσης [5]. 

 
Διαθέτει ενσωματωμένη μήτρα  LED 5×5 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για κύλιση κειμένου. Το Calliope mini είναι λίγο πιο ακριβό από το Arduino, 
αλλά το πλεονέκτημα να έχεις πολλούς αισθητήρες και εξόδους 
ενσωματωμένους υπερέχει του μεγαλύτερου κόστους στην καθημερινή 
σχολική ζωή.  

 
Tο Calliope mini χρησιμοποιεί JavaScript για προγραμματισμό, αλλά 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε και προγραμματιστικά περιβάλλοντα με 
μπλοκ που ενδείκνυνται περισσότερο για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Θα 
παρουσιαστούν παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο. 

Πλακέτες, χρειάζεται εξωτερική πηγή ρεύματος είτε με μπαταρίες είτε με 

φορτιστή. Ενώ το Raspberry Pi είναι ένας πλήρης υπολογιστής, δεν είναι 

τόσο γρήγορος όσο ένας συνηθισμένος υπολογιστής γραφείου ή φορητός 

υπολογιστής και έχει μόνο μία κάρτα SD ως εξωτερική μνήμη. Στο 

διαδίκτυο κυκλοφορούν χιλιάδες ερευνητικές εργασίες για αυτόν. Για να 

δουλέψετε με τον Raspberry Pi, θα πρέπει να διαθέτετε εμπειρία με 

υπολογιστές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 3: Ένα Raspberry Pi 

 
 
 

 
e 4: Ένα Raspberry Pi με πλακέτα επέκτασης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 2: Ένα Calliope mini με υπερηχητικό αισθητήρα 

απόστασης και μπαταρία   

 

<Raspberry Pi> 

Το Raspberry Pi[6] είναι ένας πασίγνωστος, απολύτως λειτουργικός 
υπολογιστής μονής πλακέτας στο οποίο ως λειτουργικά συστήματα 
τρέχουν το Linux  και τα Windows. Μπορεί να συνδεθεί με μια οθόνη με 
ένα καλώδιο HDMI, ενώ μέσω USB μπορεί να συνδεθεί με ποντίκι και 
πληκτρολόγιο. Η τιμή του, στα €50 ως €60 είναι πολύ λογική, αλλά διπλή 
σε σχέση με το Calliope mini. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν 
οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού στο Raspberry Pi. Αντί για 
σκληρό δίσκο, χρησιμοποιεί κάρτα SD για να αποθηκεύει προγράμματα 
και δεδομένα. Μπορεί να επεκταθεί με διάφορες πλακέτες επέκτασης για 
διαφορετικούς σκοπούς.. Διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi και μπορεί να 
συνδεθεί με ένα τοπικό δίκτυο  Wi-Fi. Όπως όλες οι άλλες 

<LEGO Mindstorms> 

Το LEGO Mindstorms[7] είναι ένα πολύ πιο ακριβό μικροϋπολογιστικό 
σύστημα. Οι περισσότεροι μαθητές έχουν κάποια εμπειρία με  LEGO, 
οπότε μπορούν εύκολα να κατασκευάζουν εργαλεία και μηχανές 
ελεγχόμενα από πρόγραμμα. Το LEGO διαθέτει το δικό του σύστημα 
προγραμματισμού που βασίζεται σε εικόνες και ονομάζεται λογισμικό EV3 
και το οποίο βασίζεται στο LabView[8] (ένα επαγγελματικό λογισμικό για 
μετρήσεις και έλεγχο). Εδώ μετακινείτε προγραμματιστικά μπλοκ για τη 
δημιουργία ενός  software for measuring and controlling). Here you move 
programming blocks to make a working program. Η χρήση και ο 
προγραμματισμός κινητήρων είναι πολύ σημαντικός όταν 
προγραμματίζετε ένα EV3-Robot. Εκτός από το αρχικό λογισμικό LEGO, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα lejOS[9], μια ειδική εφαρμογή της 
εικονικής Java. Χάρη στο υπάρχον LEGO plug-in της Eclipse, ο περισσότερος 
κόσμος χρησιμοποιεί το Eclipse ως το εργαλείο ανάπτυξης Java σε 
υπολογιστή. Ένας μεγάλος αριθμός αισθητήρων και τουβλάκια εξόδου 
μπορούν να συνδεθούν στο κεντρικό τουβλάκι-επεξεργαστή, αλλά όπως 
όλα τα υλικά LEGO, είναι πολύ πιο ακριβά από τους αισθητήρες των 
προαναφερθέντων πλακέτων. 

 
Υπάρχουν χιλιάδες υπολογιστές μονής πλακέτας, πολλοί από τους 
οποίους έχουν σχεδιαστεί να τρέχουν ρομπότ για κάθε λογής σκοπό. Αν 
αναζητάτε ιδέες για ερευνητικές εργασίες, σας συστήνουμε να 
επισκεφτείτε  το 
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hackster.io[10]. Ωστόσο, να έχετε υπόψη ότι πρέπει να πραγματοποιήσετε 
εγγραφή για να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε πολλές περιγραφές 
ερευνητικών εργασιών.  

 
<Λογισμικό> 

Τον 21ο αιώνα, οι δεξιότητες προγραμματισμού και συγγραφής κωδίκων 
θα είναι όλο και σημαντικότερες σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ένας 
στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους για τον προγραμματισμό. Οι 
μαθητές συνήθως δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό 
και  το μόνο που χρειάζονται είναι τα σωστά εργαλεία και 
προγραμματιστικές γλώσσες για να πετύχουν και να παρακινηθούν. Η 
επιλογή της προγραμματιστικής γλώσσας εξαρτάται από την ηλικία των 
μαθητών. Οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές θα χρειάζονται περισσότερη 
οπτική βοήθεια κατά τη διαδικασία προγραμματισμού και 
απασφαλμάτωσης. Συνεπώς, οι επόμενοι παράγραφοι θα 
παρουσιάσουν πώς μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορες σημαντικές 
έννοιες προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας προγραμματισμό με μπλοκ 
και κείμενο.   

 
<Μεταβλητές> 

Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν τιμές για ύστερη 
χρήση. Ένας καλός τρόπος να μελετήσουμε τις μεταβλητές είναι να τις 
φανταστούμε σαν κουτιά. Ένα κουτί κρατάει μια τιμή, έχει μια ορισμένη 
μορφή που εξαρτάται από την τιμή (ακέραιη, πραγματική (float), 
αλφαριθμητική (string), Boolean, δηλ. αληθής ή ψευδής), και φέρει 
σήμανση που περιέχει το όνομα της μεταβλητής. Σας προτείνουμε να 
χρησιμοποιείτε ονόματα που εξηγούν τις μεταβλητές, όπως  θερμοκρασία 
αντί για το γράμμα θ, ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση των 
προγραμμάτων σας από τρίτους. Σε οπτικές γλώσσες προγραμματισμού 
(Scratch[11], Snap![12], MakeCode[13]), οι μεταβλητές μοιάζουν με ετικέτες και 
μπορεί τε να βλέπετε το όνομα και την τιμή ακόμα κι όταν το πρόγραμμα 
τρέχει (e5). Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την απασφαλμάτωση. Επίσης, 
υπάρχουν μπλοκ για τη ρύθμιση ή τη μεταβολή της τιμής μιας μεταβλητής 
που είναι εύληπτα.   

<Εργασίες> 

Σε ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού βασισμένες σε κείμενο, οι 
μεταβλητές πρέπει να δηλώνονται. Η δήλωση περιλαμβάνει πληροφορίες 
για τον τύπο της μεταβλητής (ακέραιη, αλφαριθμητική…). Άλλες 
κειμενοστραφείς γλώσσες περιμένουν την πρώτη ανάθεση για να 
αποφασίσουν έμμεσα τι είδους μεταβλητή είναι.   

 
Η ίδια η ανάθεση εμπεριέχει μια δυσκολία: είναι γραμμένη σαν 
μαθηματική εξίσωση. Το «θερμοκρασία= 23» είναι μια ανάθεση και 
σημαίνει ότι η μεταβλητή της θερμοκρασίας λαμβάνει την τιμή 23 (e6). Αν 
θέλετε να συγκρίνετε τη θερμοκρασία με την τιμή 25, γράφετε 
«θερμοκρασία ==25», χρησιμοποιώντας δύο σύμβολα ίσον. Η διαφορά 
ευθύνεται για πολλά από τα  σφάλματα κατά την ανάπτυξη λογισμικού.   

 
 

 
e 6 

 
<Ροή προγράμματος> 

Τα περισσότερα παιχνίδια για υπολογιστές αποτελούνται από δηλώσεις 
που υπόκεινται διαδοχικά σε επεξεργασία, δηλ. η μία μετά την άλλη. 
Ομολογουμένως, πολλές γλώσσες χρησιμοποιούν παράλληλη 
επεξεργασία, όπου δύο ή περισσότερα προγράμματα τρέχουν 
ταυτόχρονα σε νήματα – ακόμα και το Scratch[11] ή το Snap![12] προσφέρουν 
τη δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας.   

 
Εμείς θα μελετήσουμε όμως μια απλή διαδικασία. Οι δηλώσεις 
εκτελούνται από το πρώτο μπλοκ ή σειρά μέχρι το τελευταίο μπλοκ ή 
σειρά. Αυτό ονομάζεται διαδοχή. Τα πράγματα δεν είναι, όμως, τόσο απλά 
συνήθως: Θέλετε το πρόγραμμα να εκτελεί διάφορες εντολές βασισμένο 
σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε διάφορα σημεία του προγράμματος. 
Αυτό ονομάζεται  διακλάδωση. 

 
 

e 5 
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<Διακλάδωση> 

Υπάρχουν τριών ειδών κλαδιά: μονόπλευρα, αμφίπλευρα και 

πολύπλευρα και όλα χρειάζονται μια συνθήκη που υποδεικνύει τι θέλετε 

να κάνει το πρόγραμμα. Η συνθήκη είναι συνήθως μια σύγκριση μεταξύ 

τιμών. Το αποτέλεσμα είναι μια μεταβλητή τύπου Boolean 

(αλήθεια/ψέμα). Το μονόπλευρο κλαδί απλά προσθέτει πρόσθετες 

δηλώσεις στη ροή του προγράμματος που εκτελούνται όταν η συνθήκη 

καταλήγει σε αλήθεια. Τα αμφίπλευρα κλαδιά προσθέτουν δύο επιπλέον 

σύνολα οδηγιών από τα οποία μόνο το ένα εκτελείται, ανάλογα με το 

αποτέλεσμα της συνθήκης. Το πολύπλευρο κλαδί παίρνει μια μεταβλητή 

και ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής αυτής, εκτελούνται διαφορετικά 

σύνολα εντολών. Οι γλώσσες προγραμματισμού με μπλοκ (τμήματα 

κώδικα) εντολών προσφέρουν μια καλή οπτικοποίηση των συνθηκών και 

των εντολών. Οι κειμενοστραφείς γλώσσες χρησιμοποιούν δηλώσεις με 

«αν» ή «αν δεν» (if/if-else) για τα πρώτα δύο είδη κλαδιών και δηλώσεις 

περίπτωσης για πολύπλευρα κλαδιά.  
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Οι ακολουθίες δηλώσεων, οι βρόχοι και τα κλαδιά είναι ως επί το πλείστον 

φωλιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι ένας βρόχος μπορεί να είναι μέσα σε 

κλαδί και ένα κλαδί μέσα σε βρόχο. Υπάρχουν κανόνες για το πώς γίνεται η 

τεκμηρίωση της ροής προγράμματος σε ένα διάγραμμα. Στο παρόν 

βιβλίο, χρησιμοποιούμε διαγράμματα  Nassi-Shneiderman[14] για να 

εξηγήσουμε τη ροή των οδηγιών στα προγράμματά μας.   

 
<Παραπομπές> 

[1] www.arduino.cc 

[2] www.arduino.cc/en/Main/Software 

[3] https://calliope.cc/en 

[4] www.microbit.co.uk/home 

[5] http://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/ 

[6] www.raspberrypi.org 

[7] www.lego.com/en-us/mindstorms 

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/LabVIEW 

[9] www.lejos.org 

[10] www.hackster.io 

[11] https://scratch.mit.edu 

[12] https://snap.berkeley.edu 

[13] https://makecode.calliope.cc/?lang=en 

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman_ 

diagram 

 
 
 
 

 

e 8 

 

<Βρόχοι> 

Οι βρόχοι, που χρησιμοποιούνται για δηλώσεις που εκτελούνται 

επαναλαμβανόμενα, είναι ένα ακόμα σημαντικό μέσο για τον έλεγχο της 

ροής των εντολών. Οι βρόχοι διακρίνονται από τη συνθήκη που ελέγχει 

τον βρόχο. Η συνθήκη – συνήθως μια σύγκριση – μπορεί να βρίσκεται 

στην αρχή ή στο τέλος του βρόχου. Αν βρίσκεται στην αρχή και είναι 

ψευδής, ο βρόχος δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Αν η συνθήκη βρίσκεται στο 

τέλος του βρόχου, η δήλωση του βρόχου θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία 

φορά. Οι βρόχοι με μετρητή (ενίοτε γνωστοί κι ως for-loops) 

χρησιμοποιούνται επίσης όταν είναι σαφές πόσες φορές πρέπει να 

εκτελεστεί η δήλωση του βρόχου.  
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http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://calliope.cc/en
http://www.microbit.co.uk/home
http://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/
http://www.raspberrypi.org/
http://www.lego.com/en-us/mindstorms
https://en.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
http://www.lejos.org/
http://www.hackster.io/
https://scratch.mit.edu/
https://snap.berkeley.edu/
https://makecode.calliope.cc/?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman_diagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman_diagram


<72> Διδασκαλία πληροφορικής με τοSnap! 

 

 

<Διδασκαλία πληροφορικής με το 

Snap!> 
 

snap.berkeley.edu/run 

 
Η δημιουργικότητα καθώς και ο υπολογιστικός και μιντιακός 

εγγραμματισμός θεωρούνται σημαντικές δεξιότητες στη τρέχουσα 

ψηφιακή επανάσταση. Το Snap! Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τους 

ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας και υποβάθρου να γνωρίσουν την 

πληροφορική  (CS) και να διαμορφώσουν ενεργά τις τρέχουσες εξελίξεις.  
 

<Τι είναι το Snap!;> 

Το Snap!–Build your own Blocks είναι μια οπτική γλώσσα 

προγραμματισμού που βασίζεται σε τμήματα εντολών (blocks). 

Προσκαλεί τους μαθητές να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, καθώς 

εξοικειώνονται με την πληροφορική με παιγνώδη και πειραματικό τρόπο. 

Το συναρπαστικό γνώρισμα του Snap! είναι η βαθιά του πρόθεση να 

προσφέρει ένα επίπεδο για αρχάριους χωρίς να θυσιάζει την 

εκφραστικότητά του. Επιτρέπει τόσο σε αρχάριους όσο και έμπειρους 

προγραμματιστές να εμβαθύνουν σε προχωρημένες έννοιες 

πληροφορικής, όπως αυθαίρετες δομές δεδομένων, λειτουργίες 

υψηλότερης τάξης, ακόμα και προσαρμοσμένες δομές  ελέγχου με οπτικά 

ελκυστικό και κατανοητό τρόπο.  

 
Το Snap! αναπτύσσεται στη SAP από κοινού με ερευνητές του UC 

Berkeley. Σήμερα, διατίθεται σε περισσότερες από 40 γλώσσες και 

χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση της πληροφορικής σε ανάλογο αριθμό 

χωρών. Το Snap! είναι ανοιχτή πηγή και τρέχει σε όλους τους σύγχρονους  

φυλλομετρητές ιστού (web browsers).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
<Ξέρατε ότι το Snap!…> 

↪ είναι μία από τις 100 γλώσσες προγραμματισμού στον δείκτη 
TIOBE  

↪ χρησιμοποιείται στον τομέα της τεχνητής ευφυίας από ερευνητές 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης   

↪ χρησιμοποιείται από πολυχώρους δημιουργίας 
(maker scene) για εκτύπωση  3D, κέντημα και 
ρομποτική 

↪ διδάσκεται εύκολα, για παράδειγμα με τη δωρεάν σειρά 
μαθημάτων στο  open.sap.com/courses/snap1 (στα Αγγλικά, οι 
άλλες γλώσσες ετοιμάζονται προς το παρόν) 

 
 
 

 

 

http://open.sap.com/courses/snap1


Πάρτε μέρος στο «Meet and Code» <73> 

 

 

<Πάρτε μέρος στο «Meet and Code»> 
Λάβετε την στήριξη που χρειάζεστε για να διοργανώσετε εκδηλώσεις και να προάγετε τον προγραμματισμό! 

 
«Δεν είχα ιδέα ότι ο προγραμματισμός ήταν τόσο εύκολος!». Το «Meet 

and Code 2018» ήταν πραγματικά αποκαλυπτικό για τον Philip. «Θέλω 

πραγματικά να συνεχίσω» είπε η Louisa αφού παρακολούθησε ένα 

hackathon. Και αυτό ακριβώς θέλει να δείξει η πρωτοβουλία: ο 

προγραμματισμός είναι διασκεδαστικός και μαθαίνεται εύκολα.  

 
Τη δεύτερη χρονιά του «Meet and Code», περισσότερα από 52.000 

αγόρια και κορίτσια συμμετείχαν σε περισσότερες από 1.100 εκδηλώσεις 

σε 22 χώρες. Όπως πάντα, η δράση  διεξήχθη στη διάρκεια της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα τον Οκτώβριο.  

 
 

 

και πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην υλοποίηση ιδεών. Εξερευνώντας 
ένα ευρύ φάσμα της τεχνολογίας, ψηφιακά θέματα και τη δημιουργική 
συγγραφή κωδίκων, θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
δεξιότητες που χρειάζονται στον σύγχρονο κόσμο.  

 
Ο οργανισμός Haus des Stiftens gGmbH που εδράζεται στο Μόναχο, με 
την πύλη ΤΠΕ του Stifter-helfen και τις αντίστοιχες συνεργαζόμενες χώρες 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου TechSoup βρίσκονται πίσω από την 
πρωτοβουλία. Το «Meet and Code» κατέστη δυνατό από τη  SAP. 

 

Όλες οι εκδηλώσεις που κατόπιν ελέγχου κρίθηκαν άξιες χρηματοδότησης 
έλαβαν κονδύλια εκκίνησης ως και  €500. Όλα τα είδη των εκδηλώσεων 
προγραμματισμού επιδέχονται στήριξης και οποιοσδήποτε μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να κάνει αίτηση με ένα έργο. 

 
Η πρωτοβουλία σκοπεύει να συνεχίσει τις επιτυχίες της περσινής χρονιάς 
το  2019: πολυάριθμες εκδηλώσεις, ερευνητικές εργασίες και εργαστήρια 
θα πραγματοποιηθούν κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα σε 22 
χώρες. Στόχος είναι τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας από 8 ως 24 ετών να 
γνωρίσουν τον κόσμο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Οι 
εκδηλώσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να δείξουν στους νέους ανθρώπους 
πόσο διασκεδαστικός μπορεί να είναι ο προγραμματισμός 

Το 2019, θα απονεμηθούν και πάλι βραβεία για τις πιο δημιουργικές ιδέες 

για εκδηλώσεις και τις πιο πρωτότυπες εφαρμογές. Το Βραβείο «Meet and 

Code» θα παρουσιαστεί σε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες, 

συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και της διαφορετικότητας.    

 
Όλες οι δραστηριότητες, πληροφορίες και εγγραφή στο  

 www.meet-and-code.org 

 
TWITTER Facebook-F Ακολουθήστε μας και πάρτε μέρος στη συζήτηση: 

@stifter_helfen @TechSoupEurope #meetandcode 

#codeEU #SAP4Good 
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<74> Further Material & Project Events 

 

 

<Επιπλέον υλικό> 
Οι συγγραφείς έχουν δημιουργήσει πρόσθετους πόρους και υλικό για τις διδακτικές ενότητες. 
Μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και να τα κατεβάσετε δωρεάν στο  

www.science-on-stage.de/coding-materials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<Εκδηλώσεις στο πλαίσιο  του έργου «Η διδα- 

σκαλία του  προγραμματισμού σε Επιστήμες,  

Τεχνολογία, Μηχανική και Τεχνολογία (STEM) 
 
 
 

<2 Ιουνίου 2016> 

Καταιγισμός ιδεών για 

θέματα στο πλαίσιο της 

τελευταίας συνάντησης του 

έργου Football in Science 

Teaching, Βρυξέλλες, Βέλ                           
<20–22 Οκτωβρίου 2017>

 

Πρώτο εργαστήριο σε συνεργασία 

με τον τελικό του European STEM 

League στο Μουσείο Ποδοσφαίρου της 

Γερμασνίας, στο Ντόρντμουντ , Γερμανία  
 

 

 
<13–15  Απριλίου 
2018> 

Δεύτερο εργαστήριο στο Βερολίνο, 
Γερμανία 

<1 Mαρτίου 2019> 

Παρουσίαση του εντύπου στη 

Βιέννη, Αυστρία  

 

 

<Mάρτιος 2019 – Mάρτιος 
2020> 

                                Διαγωνισμός Code League  

<Follow-up κατά το 2019 και 

2020> 

Επιμορφωτικοί κύκλοι μαθημάτων 

για εκπαιδευτικούς σε διάφορες 

Ευρωπαϊκές χώρες  

 

<Φθινόπωρο 2020> 

Τελικός Code League 

http://www.science-on-stage.de/coding-materials


Science on Stage Europe <75> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Science on Stage – 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τους Εκπαιδευτικούς 
Θετικών Επιστημών   

…είναι ένα δίκτυο από και για εκπαιδευτικούς 

φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και 

μαθηματικών  (STEM) όλων των σχολικών βαθμίδων. 

… παρέχει μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 

ανταλλαγή διδακτικών ιδεών.   

… υπογραμμίζει τη σημασία των θετικών επιστημών και της 

τεχνολογίας στα σχολεία και στη ζωή.  

 
Βασικός υποστηρικτής του Science on Stage είναι o Σύλλογος 
Εργαζομένων της Ομοσπονδίας της Γερμανίας στους Κλάδους της 
Μεταλλουργίας και της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής   
(GESAMTMETALL) με την πρωτοβουλία του think ING. 

Γίνετε μέλος – βρείτε τη χώρα σας στο 

www.science-on-stage.eu 

Facebook-square www.facebook.com/scienceonstageeurope 

Twitter-square www.twitter.com/ScienceOnStage 

 
Γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο μας 

 www.science-on-stage.eu/newsletter 

 
 

<Επιπλέον υλικό> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Football in Science Teaching 

↪ Διδακτικές ενότητες για τις 

διάφορες πτυχές των  STEM στο 

ποδόσφαιρο 
↪ Κεφάλαια: Βιοσφαίρα, Σώμα, 

Μπάλα, Μεγάλα δεδομένα  

 

Smartphones in 

Science Teaching 

↪ Οδηγίες και πειράματα για 
διερευνητική μάθηση με 
έξυπνα τηλέφωνα   

 

Lilu’s House – Language Skills 

through Experiments 

↪ Μαθητές δημοτικού ανακαλύπτουν τα φυσικά επιστημονικά 
 φαινόμενα στο μπάνιο, το σαλόνι και την κουζίνα ενώ εξασκούνται  
στον προφορικό λόγο, τη γραφή και την ανάγνωση   

 

 
Μεταφόρτωση δωρεάν στο 

www.science-on-stage.eu/teachingmaterials 

http://www.science-on-stage.eu/
http://www.facebook.com/scienceonstageeurope
http://www.twitter.com/ScienceOnStage
http://www.science-on-stage.eu/newsletter
http://www.science-on-stage.eu/teachingmaterials
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