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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019-2020  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Νικολού Αγγελική, ΠΕ86 Πληροφορικής 

ΤΑΞΕΙΣ: Δ’, Ε’ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 27 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ: Δευτέρα, Τετάρτη 13:30 – 14:15 

 

Όμιλος «Παίζω και προγραμματίζω»  

Μάθετε να προγραμματίζετε | Προγραμματίστε για να μάθετε 

 

Θεματική Ομίλου: Προγραμματισμός και εκπαιδευτική ρομποτική 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Εισαγωγή στον 
προγραμματισμό 

Online αυτο-καθοδηγούμενες δραστηριότητες 

code.org 

 

Το όραμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Code.org® είναι να δώσει σε όλους τους 

μαθητές την ευκαιρία να μάθουν να προγραμματίζουν.  Το Code Studio αποτελείται από 

online αυτο-καθοδηγούμενες δραστηριότητες εκμάθησης προγραμματισμού, βασισμένες σε 

δημοφιλή ψηφιακά παιχνίδια. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 

ανεξάρτητα από τις προηγούμενες γνώσεις τους. 

“Code.org increases diversity in computer science by reaching students of all backgrounds 

where they are — at their skill-level, in their schools, and in ways that inspire them to keep 

learning”. 

 

Εισαγωγή στη εκπαιδευτική 

ρομποτική 

Κατασκευάζω και προγραμματίζω με 

 

Lego WeDo + Scratch 

μικροελεγκτή Arduino + ArduBlock + TinkerCAD + 

mBlock+S4A 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική σχετίζεται με την εμπλοκή του μαθητή με τον προγραμματισμό, την 

επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη συμπεριφορά μίας 

ρομποτικής κατασκευής με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης (Anderson et.al, 

2001). 

 

Μαθητές που αγαπούν τη δημιουργία κατασκευών καλούνται να συνεργαστούν με 

δημιουργική διάθεση και εφευρετικότητα, προκειμένου να εξοικειωθούν με έννοιες όπως 

ηλεκτρισμός, μηχανική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμοί, μικροελεγκτές και προγραμματισμός.   
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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ 

 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

 

● Να εφαρμόζουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους για να δημιουργήσουν νέες ιδέες, 

προϊόντα ή διαδικασίες. 

● Να δημιουργούν και να συγκρίνουν πολλαπλές πιθανές λύσεις σε ένα πρόβλημα. 

● Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της δοκιμής και πλάνης. 

● Να ελέγχουν τη ροή εκτέλεσης των εντολών ενός προγράμματος και να διορθώνουν 

επιμέρους προβλήματα που προκύπτουν, επιλέγοντας να προβούν σε κατάλληλες 

τροποποιήσεις του κώδικα.  

● Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις μικρές ή μεγάλες απογοητεύσεις όταν το 

παραδοτέο δε λειτουργεί ικανοποιητικά κατά το δοκούν. 

● Να καλλιεργήσουν την αναλυτική σκέψη. 

● Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από τη δημιουργία. 

● Να συνεργάζονται σε ομάδες, να αποδέχονται τη γνώμη του άλλου και να 

συμβάλλουν για την επίλυση προβλημάτων. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ: 

 

● Αυτοπεποίθηση - Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση) 

● Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, 

αξιολόγηση) 

● Δημιουργικότητα - Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και πόρων) 

● Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία στην ομάδα) 

● Αντίληψη - Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια 

συναρμολόγησης και προγραμματισμού) 

● Καινοτομία - ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες για κατασκευές και δυνατότητες) 

● Αρέσκεια για μάθηση και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

● Anybody can learn | Code.org (https://code.org/) 

● Scratch Projects 

● lightbot  

● WeDo Building Instructions (https://education.lego.com/en-us/support/wedo/building-

instructions)  

● Robotics - δημιουργίες μαθητών (http://ioarvanit.gr/en/archives/category/robots) 

● Προτάσεις για την πρώτη επαφή με τη Ρομποτική με Arduino (https://goo.gl/k55Rhi) 

● https://www.tinkercad.com  

● http://www.mblock.cc  

● http://s4a.cat/ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής). 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν θα αναρτηθούν στον δικτυακό 

τόπο του Σχολείου και στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα παρουσιαστούν στην τοπική 

κοινωνία. 

https://code.org/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects?software%5B%5D=scratch
https://lightbot.com/flash.html
https://education.lego.com/en-us/support/wedo/building-instructions
https://education.lego.com/en-us/support/wedo/building-instructions
http://ioarvanit.gr/en/archives/category/robots
https://goo.gl/k55Rhi
https://www.tinkercad.com/
http://www.mblock.cc/
http://s4a.cat/

