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Ο STEM Education https://stem.edu.gr (Οργανισμός Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών) αναπτύσσει 
ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ετήσιας διάρκειας για 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
στηρίζεται σε προγράμματα κάποιων από τα εγκυρότερα 
πανεπιστήμια του κόσμου (MIT, Carnegie Mellon, Tufts) όπως επίσης 
και καταξιωμένων εκπαιδευτικών που πλαισιώνουν την 
επιστημονική ομάδα του Οργανισμού. 
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Με τη μέθοδο STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής 
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα 
διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική 
εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε 
παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. 
Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν  τα 
παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM. Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων 
και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει 
στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα 
γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη. 

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 και για τις ανάγκες υλοποίησης του eTwinning, η Εθνική Υπηρεσία 
Υποστήριξης υλοποίησε τη δράση STEM 2.0 με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό STEM Education 
https://stem.edu.gr να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς eTwinners. 

Έχοντας την τιμή να επιλεχθούμε για τις ανάγκες κάλυψης επιμόρφωσης δια ζώσης και εξ αποστάσεως 
των 280 υπευθύνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και κατόπιν της παράδοσης 
των kits ρομποτικής στο μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων, περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2020, 
ξεκίνησε η επιμόρφωση των υπευθύνων των 70 Λυκείων, όπως αναλύεται παρακάτω: 

Αθήνα > 
https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-αγίας-παρασκευής/  

Τρίτη 25/2 17:30-20:30 

Θεσσαλονίκη > https://stem.edu.gr/κέντρο-stem-education-θεσσαλονίκης/  

Πέμπτη 27/2 15:00 - 18:00 

Πάτρα > https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-πάτρας/ 

Τετάρτη 26/2 18:30 - 21:30 

Ιωάννινα > https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-ιωαννίνων/ 

Πέμπτη 27/2 18:30 - 21:30 

Ξάνθη > https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-ξάνθης/ 

Τετάρτη 26/2 19:00 - 22:00 

Άρτα > https://stem.edu.gr/εγκαταστάσεις-stem-education/κέντρο-stem-education-άρτας/  

Δευτέρα 24/2 17:00 - 20:00  
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Περαιτέρω οδηγίες έλαβαν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολείου στα προσωπικά τους mail, μέσω 
του υπευθύνου της δράσης κ. Άρη Λούβρη. 

Arduino Starter Kit 

Στην 1η δια ζώσης συνάντησης έγινε επίδειξη του Arduino Starter Kit το οποίο καθοδηγεί έμπρακτα στις 
βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής με χρήση Arduino. Μέσω των εξ αποστάσεως μαθήματα 
ολοκληρώθηκαν 15 projects χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχο 
του φυσικού κόσμου μέσα από διάφορους αισθητήρες. 

Έχοντας αποκτήσει αυτές τις γνώσεις έχοντας μια παλέτα κυκλωμάτων και κώδικα με τα οποία 
δημιουργήθηκε κάτι όμορφο, κάνοντας τους άλλους να χαμογελούν με τις εφευρέσεις που έκτισαν και 
μοιράστηκαν τις δημιουργίες τους οι εκπαιδευόμενοι! 

Τα Συμπεριλαμβανόμενα Projects ήταν 

 Μάθετε τα Εργαλεία σας – μια εισαγωγή στις έννοιες που θα χρησιμοποιήσετε με το Arduino 
Starter Kit 

 Διεπαφή Διαστημόπλοιου – σχεδιάστε τον πίνακα ελέγχου για το αστρόπλοιό σας! 

 Αγαπόμετρο! Μετρήστε την ένταση των συναισθημάτων σας! 

 Λάμπα Ανάμιξης Χρωμάτων – δημιουργήστε οποιοδήποτε χρώμα με μια λάμπα που 
χρησιμοποιεί το φως ως είσοδο 

 Συναίσθηση – δείξτε πώς νοιώθετε στους γύρω σας 

 Οπτικό Theremin – δημιουργήστε ένα μουσικό όργανο και παίξτε μουσική απλά κινώντας τα 
χέρια σας στον άερα 

 Πλήκτρα – παίξτε μουσική με ένα όργανο που δημιουργήσατε μόνοι σας 

 Ψηφιακή Κλεψύδρα – μια φωτιζόμενη κλεψύδρα που θα σας αποτρέψει από το να εργάζεστε 
μέχρι πολύ αργά 

 Μηχανική Φτερωτή – μια πολύχρωμη φτερωτή που θα κάνει το κεφάλι σας να γυρίζει 

 Ζωοτρόπιο – δημιουργήστε ένα μηχανικό αυτόματο και κάντε το να κινηθεί ομαλά ή ανάποδα 

 Κρυστάλλινη Σφαίρα – απαντήστε όλα σας τα δύσκολα ερωτήματα 

 Κλειδαριά Χτύπων – χτυπήστε με το σωστό τρόπο για να ξεκλειδώσετε την πόρτα 

 Λάμπα Αφής – μια λάμπα που ανταποκρίνεται στο άγγιγμά σας 

Στην 1η δια ζώσης συνάντηση έγινε επίδειξη του πακέτου το οποίο περιλαμβάνει: 

    1 x Βιβλίο με Arduino Projects (170 σελίδες) 

    1 x Arduino UNO rev.3 
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    1 x καλώδιο USB 

    1 x Breadboard 

    1 x Ξύλινη Βάση 

    1 x Σύνδεση για Μπαταρία 9V 

    70 x Σκληρά Καλώδια 

    2 x Εύκαμπτα Καλώδια 

    6 x Photoresistors 

    3 x Trimmer d10 kOhm 

    10 x Πλήκτρα Αφής 

    1 x Αισθητήρα Θερμοκρασίας 

    1 x Αισθητήρα Κλίσης 

    1 x LCD (16x2i) 

    1 x LED (λευκό) 

    1 x LED (RGB) 

    8 x LED (κόκκινα) 

    8 x LED (πράσινα) 

    8 x LED (κίτρινα) 

    3 x LED (μπλε) 

    1 x CC κινητήρα 6/9V 

    1 x Servomotor 

    1 x Piezo 

    1 x H bridge 

    2 x photocoupler 

    5 x BC547 

    2 x IRF520 

    5 x 100nF capacitor 

    3 x 100uF capacitor 

    5 x 100pF capacitor 
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    5 x 1N4007 diode 

    3 x Transparent jelly (rosso, verde, blu) 

    1 x Male strip connector (40×1) 

    20 x αντιστάσεις 220 Ohm 

    5 x αντιστάσεις 560 Ohm 

    5 x αντιστάσεις 1 kOhm 

    5 x αντιστάσεις 4.7 kOhm 

    10 x αντιστάσεις 10 kOhm 

    5 x αντιστάσεις 1 MOhm 

    5 x αντιστάσεις 10 MOhm 

Σε όλες τις δια ζώσεις συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, το επίπεδο τους 
καθορίστηκε από το διδακτικό συμβόλαιο των επιμορφούμενων στην πρώτη επιμόρφωση, ότι ισχύει 
δηλαδή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν με. 

Στην Αθήνα, η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Katherine Johnson" στο κέντρο STEM 
της Αγίας Παρασκευωής. Ενώ είχαν προγραμματιστεί περί τα μέσα Μαρτίου δια ζώσης συναντήσεις σε 
Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Ρόδο, ατυχώς οι εξελίξεις με τον κορωνοϊό, ανάγκασαν μετά 
λύπης τον Οργανισμό και ακολουθώντας τις ρυθμιστικές δικλείδες ασφαλείας της πολιτείας, να τις 
ματαιώσουμε. Ανταποκρινόμενοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης σε όλους τους ωφελούμενους 
εκπαιδευόμενους της δράσης δημιουργήθηκε το εισαγωγικό βίντεο για τους καθηγητές των Λυκείων με 
εξοπλισμό το Arduino Starter Kit: https://youtu.be/NljxJMKTrr8. 

Αντίστοιχα με την εξέλιξη των δεδομένων του κορωνοϊού ξεκίνησαν webinars τα οποία παρουσιάζονται 
ως ακολούθως στην παρακάτω playlist: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLoaVatcyKOeEuvMvgebyDnTGcAf0_j95P    

Το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα webinars ήταν από 30 Μαρτίου 2020 έως και 
τις 29 Μαΐου 2020, περίπου 1 ανά εβδομάδα και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 δίωρα webinars για 
τη συγκεριμένη βαθμίδα. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ 
Εκπαιδευτικού Βραδέλη Αναστασίας, “ Growing Green” ,               
4ο ΓΕΛ Ξάνθης 

Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί: 

Θeμελής Ευριπίδης ΠΕ03 

Αραμπατζάκης Δημήτριος ΠΕ86 

Βραδέλη Αναστασία ΠΕ06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το θέμα του προγράμματος αφορά την αστικοποίηση και την κλιματική αλλαγή 
ωςκινδύνους για τη ποιότητα της ζωής στις πόλεις και η αναζήτηση λύσεων όπως οι 
πράσινοι χώροι οι οποίοι έχουν θετικό αντίκτυπο στην βιοποικιλότητα, στο κλίμα, στην 
ποιότητα του αέρα, στην ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου. Οι μαθητές/τριες 
μας ασχολήθηκαν και θα ασχοληθούν  με τη δημιουργία ενός σχεδίου μιας βιώσιμης 
πόλης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και προϊόντα για μια πόλη υγιή και ευχάριστη  
περιβαλλοντικά για να ζήσει και να δουλέψει ο σημερινός άνθρωπος. Οι δράσεις 
αφορούν θέματα όπως η αστική καλλιέργεια φυτών, η αστική μετακίνηση, η 
ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κλιματική αλλαγή όπου  εδώ θα 
χρησιμοποιηθεί η εκπαίδευση STEM  και το arduino  για την κατασκευή ενός 
μετεωρολογικού σταθμού. Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί από 12 χώρες θα 
συνεχίσουν την επόμενη χρονιά το έργο εξαιτίας της πανδημίας  COVID19 και του 
ιδρυτικού εταίρου από την Ιταλία ,όπου η πανδημία χτύπησε περισσότερο, όπως και η 
δυσκολία όλων μας να βρεθούμε δια ζώσης εκτός από την εξ’ αποστάσεως επαφή μας με 
τους μαθητές/τριεςμας, κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο για το πρόγραμμα. 

Παρά το ότι το διδακτικό επάγγελμα απαιτεί μια προοπτική δια βίου μάθησης για την 
προσαρμογή στις γρήγορες αλλαγές και τις εξελισσόμενες δυσκολίες και ανάγκες της 
εκπαίδευσης , η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι υποχρεωτική,οι 
οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι στην εκπαίδευση, και η έλλειψη κίνητρων για τη 
διά βίου μάθηση από τους εκπαιδευτικούς,  η  επιμόρφωση για το arduinoμέσω αυτού 
του project και το ίδιο το project είναι μια ευκαιρία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
των μας. 
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Βραδέλη Αναστασία 
09/06/2020 

 

Για τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι πράγματι 
μια ευκαιρία για ενισχυμένες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Για τους 
μαθητές/τριες είναι ένας ελκυστικός τρόπος να  εμπλακούν δημιουργικά και 
συνεργατικά με τους συμμαθητές/τριες τους, προκειμένου να δώσουν από 
κοινού λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον/την εκπαιδευτικό. 
Καταργείται ο κλασσικός ρόλος του εκπαιδευτικού  και τη θέση του 
καταλαμβάνει η δημιουργία, η αναζήτηση, η έμπνευση, ο αναστοχασμός. Οι 
μαθητές/τριες θα γνωρίσουν την πλακέτα arduino, θα ασχοληθούν με τον 
προγραμματισμό τύπου C++, θα μάθουν τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων, θα μάθουν να συνθέτουν προγραμματισμό-πληροφορική, 
μαθηματικά, φυσική και τεχνολογία με σκοπό να σχεδιάσουν αρχικά και στη 
συνέχεια να υλοποιήσουν έναν μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος θα καταγράφει 
σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα την θερμοκρασία και την υγρασία καθώς 
και ένα ανεμόμετρο για την μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου.  

 Για το σχολείο μας αυτό το πρόγραμμα είναι καινοτομία καθώς είναι η πρώτη 
φορά που εμπλέκουμε τη ρομποτική σε πρόγραμμα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Έχουμε τη στήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διευθύντριας 
μας, τον ενθουσιασμό των μαθητών/τριών μας και την άριστη συνεργασία των 
εταίρων μας ως μεγάλους βοηθούς στο εγχείρημα αυτό παρόλο που δεν 
προχώρησε το έργο όπως θα επιθυμούσαμε, λόγω των δυσάρεστων συγκυριών 
των τελευταίων μηνών .   

Το έργο θα τελειώσει τον Ιούνιο του 2021 με την παρουσίαση του έργου στην 
τοπική κοινωνία και των 12 σχολείων μέσω δημιουργίας εκδήλωσης, στα τοπικά 
ΜΜΕ, στους ιστότοπους των σχολείων και στη ευρύτερη κοινωνία μέσω της 
πλατφόρμας eTwinning.Ευχαριστούμε θερμά τον κ.ΆρηΛούβρη για την 
εξαιρετική επιμόρφωση και όλη την ομάδα του eTwinning. 
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Αναφορα Εκπαιδευτικού

Το eTwinning πρόγραμμα “Discovering M.A.W.C.S.”  είχε σαν στόχο να εισάγει τους 

μαθητές της Γ τάξης του τομέα γεωπονίας στη ρομποτική, μέσα από την εφαρμογή 

συστήματος ελέγχου άρδευσης, συνδέοντας τη θεωρία του μαθήματος του τομέα “Αρδεύσεις 

καλλιεργειών” με σύγχρονη πρακτική τεχνολογική εφαρμογή, προς επίλυση προβλημάτων 

λειψυδρίας και διαχείρισης νερού, που απειλούν την αγροτική παραγωγή στις Μεσογειακές 

χώρες. Το ακρωνύμιο M.A.W.C.S. σημαίνει Mediterannean Agriculture Water Control 

System και επιλέχθηκε από τους μαθητές.

Ξεκίνησε συνεργασία με τμήμα πληροφορικής από το Ισπανικό σχολείο, ώστε να υπάρξει μια

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών κατευθύνσεων, να διδάξει ουσιαστικά ο 

ένας τομέας τον άλλο. Ήταν το πρώτο τους eTwinning πρόγραμμα και χρειαζόμασταν 

περισσότερο χρόνο για την επικοινωνία και την οργάνωση. 

Θεωρούμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος πληρούσε τις προϋποθέσεις  

επιτυχούς εφαρμογής, αλλά στην πορεία της σχολικής χρονιάς είχαμε τα εξής προβλήματα:

 καθυστερήσαμε να βρούμε συνεργάτη λόγω του ότι θέλαμε να συνεργαστούμε με 

ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης

 καθυστερήσαμε να αρχίσουμε το πρόγραμμα, λόγω της αναμονής παραλαβής του 

εξοπλισμού και της καθυστερημένης έναρξης της επιμόρφωσής μας

 οι μαθητές δεν είχαν ισχυρά κίνητρα εμπλοκής λόγω της συγκέντρωσής τους στα 

μαθήματα πανελληνίων

 παρ όλα αυτά ξεκινήσαμε την διερεύνηση της λειτουργίας του συστήματος Arduino 

και τότε ήρθε το κλείσιμο των σχολείων, με αποτέλεσμα να χάσουν οι μαθητές κάθε 

ενδιαφέρον.

Μέσα στο twinspace φαίνεται κάποια εργασία των μαθητών αλλά δεν πληρεί τα κριτήρια 

ποιότητας των έργων eTwinning.

Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί με μεγαλύτερες 

πιθανότητες επιτυχίας στα πλαίσια της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α τάξης, 

ενσωματωμένο στο Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, έχοντας περισσότερες ώρες 

εβδομαδιαία διαθέσιμες, προς επέκταση ως πρόγραμμα βιώσιμης διαχείρισης ύδατος στη 

γεωργία, με την χρήση τεχνολογίας. Σε αυτό το επίπεδο, χρειάζεται συνεργασία με 

εκπαιδευτικό ειδικότητας πληροφορικής.

1 
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Ήταν αντίξοες οι συνθήκες ακόμη και στον τρόπο που ενσωματώθηκε το πρόγραμμα στο 

μάθημα που τελικά δεν δίδαξα εγώ. Προσωπικά θεωρώ πολύ θετική την επαφή μου με το 

σύστημα Arduino και θα ήθελα στο μέλλον να ασχοληθώ περισσότερο, αλλά για την ώρα δεν

μπορώ να δεσμευτώ. 

Η εκπαιδευτική ρομποτική και τα προγράμματα STEM μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες 

του μέλλοντος στους μαθητές, χρειάζονται όμως ισχυρά κίνητρα εμπλοκής και από τους 

μαθητές αλλά και από τους εκπαιδευτικούς.

Μαρία Σουργιαδάκη

2 
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ΑΝΑΥΟΡΑ  
 
1) Το θέμα του έργου 
Η χορηγία με εξοπλισμό στα πλαίσια του STEM σε συνδυασμό με την ανάγκη για 
αξιολόγηση* του έργου προσδιόρισε και το θέμα του έργου, το οποίο θα πρέπει να 
εντάσσεται στη γεωργική παραγωγή και τυποποίηση με χρήση ρομποτικών 
αυτοματισμών. Μετά από μια διαδικασία καταιγισμού ιδεών το θέμα που 
επιλέχθηκε ήταν η ανάπτυξη μιας μικρογραφίας ενός αυτοματοποιημένου 
αναδευτήρα αέρα κατά του παγετού σε πορτοκαλεώνες. 

* Τπήρξε πρόθεση το έργο να υποβληθεί -ώστε να αξιολογηθεί από 
εξωτερικό κριτή- στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
2020 - WRO HELLAS, στην Εξειδικευμένη Ανοικτή Κατηγορία των 
Σεχνικών / Επαγγελματικών Λυκείων που έχει ως θέμα τη “Γεωργική 
Παραγωγή και Συποποίηση”. Λόγω της έκτακτης κατάστασης (κορωνοϊός) 
αυτό δεν έγινε εφικτό. 

2) Χρονοδιάγραμμα 
Σο έργο σχεδιάστηκε να διαρκέσει 1,5 χρόνο και αποτελείται από δύο φάσεις, την 
πιλοτική και τη φάση ολοκλήρωσης. την πιλοτική φάση (Υθινόπωρο 2019 - 
Καλοκαίρι 2020) συγκροτήθηκε η ομάδα έργου και αναπτύχθηκαν τα επιμέρους 
υποέργα ώστε να ολοκληρωθεί ένα πιλοτικό προϊόν. τη δεύτερη φάση 
ολοκλήρωσης του έργου θα προσδιοριστούν οι δυνατότητες της ομάδας έργου και θα 
επανασχεδιαστεί το πιλοτικό προϊόν με στόχο να προκύψει ένα ολοκληρωμένο 
εμπορικό προϊόν. 

3) Σχολείο εταίρος 
Μετά από μια δύσκολη αναζήτηση εταίρου έγινε σύμπραξη με το Εσπερινό ΕΠΑΛ 
Ιωαννίνων και μοιράστηκαν οι υποχρεώσεις για την ανάπτυξη του έργου. Σο 
σχολείο εταίρος στην πιλοτική φάση παρακολούθησε ως παρατηρητής - 
αξιολογητής την πιλοτική φάση αναπτύσσοντας και μέρος του λογισμικού και θα 
εμπλακεί ενεργά στη δεύτερη φάση ολοκλήρωσης του τελικού προϊόντος. 

4) Εμπλεκόμενοι μαθητές και εκπαιδευτικοί 
ε ένα έργο STEM που προσομοιώνει μια πραγματική διαδικασία έρευνας και 
ανάπτυξης επιδιώχθηκε να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικότητες 
(έστω και με μικρό έργο η κάθε μια). Από κάθε εμπλεκόμενη ειδικότητα 
προτείνεται ένας (τουλάχιστον) εκπαιδευτικός και η συμμετοχή δύο τουλάχιστον 
μαθητών (ένας από τη Γ τάξη και ένας από την Β ή την Α τάξη). 
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5) Επιμέρους έργα και ομάδα έργου:  
5.1) Διαχείριση του έργου 

Management 
χεδίαση, συντονισμός και παρακολούθηση του έργου με χρήση 
διαγραμμάτων Gantt.  

Τπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ευγενία Ρούτη  
5.2) Επικοινωνία 

Αναζήτηση σχολείων εταίρων και συντονισμός αποτελεσματικής 
επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων εταίρων. 

Τπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Πορφύρη  
5.3) Marketing 

Ανάπτυξη πλάνων Marketing για την προώθηση του τελικού 
εμπορικού προϊόντος  

Τπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αμαλία Καλιπέτη 
5.4) Διαφήμιση 

Ανάπτυξη μακέτας περιβάλλοντος χώρου, παραγωγή διαφημιστικών 
εντύπων, φωτογράφιση  

Τπεύθυνος εκπαιδευτικός: Θανάσης ισμάνης  
5.5) Ανάπτυξη του έργου 

Κατασκευή της φέρουσας δομικής κατασκευής 
Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα δομικά τουβλάκια Gigo 
για να κατασκευάσει τον πύργο που θα στηρίζει τον όλο 
μηχανισμό του αναδευτήρα αέρα. Θα συνοδεύεται από σχέδιο 
που θα εξηγεί τις διάφορες επιλογές που έγιναν όσον αφορά 
τη στατική της δομικής κατασκευής.  

Τπεύθυνη εκπαιδευτικός: Όλγα Νάννου 
Μετάδοση της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα στον 
έλικα 

Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν γρανάζια, τροχαλίες κλπ 
στοιχεία(από το χορηγούμενο ρομποτικό κιτ). Θα 
συνοδεύεται από μηχανολογικό σχέδιο που θα εξηγεί τις 
διάφορες επιλογές που έγιναν όσον αφορά τη μετάδοση της 
κίνησης από τον κινητήρα στον έλικα. 

Τπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιώργος Σζαβάρας 
Διασύνδεση ηλεκτροκινητήρα με σύστημα αυτομάτου 
ελέγχου 

Προτείνεται να επιλεγούν και να χρησιμοποιηθούν οι 
απαραίτητοι αισθητήρες και ενεργοποιητές (πιθανόν και 
εκτός του χορηγούμενου ρομποτικού κιτ) που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου. 
Θα συνοδεύεται από ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα εξηγεί τις 
διάφορες επιλογές που έγιναν.  

Τπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ιωάννα Κοκκίνη 
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5.4) Διαφήμιση 

Ανάπτυξη μακέτας περιβάλλοντος χώρου, παραγωγή διαφημιστικών 
εντύπων, φωτογράφιση  

Τπεύθυνος εκπαιδευτικός: Θανάσης ισμάνης  
5.5) Ανάπτυξη του έργου 

Κατασκευή της φέρουσας δομικής κατασκευής 
Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα δομικά τουβλάκια Gigo 
για να κατασκευάσει τον πύργο που θα στηρίζει τον όλο 
μηχανισμό του αναδευτήρα αέρα. Θα συνοδεύεται από σχέδιο 
που θα εξηγεί τις διάφορες επιλογές που έγιναν όσον αφορά 
τη στατική της δομικής κατασκευής.  

Τπεύθυνη εκπαιδευτικός: Όλγα Νάννου 
Μετάδοση της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα στον 
έλικα 

Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν γρανάζια, τροχαλίες κλπ 
στοιχεία(από το χορηγούμενο ρομποτικό κιτ). Θα 
συνοδεύεται από μηχανολογικό σχέδιο που θα εξηγεί τις 
διάφορες επιλογές που έγιναν όσον αφορά τη μετάδοση της 
κίνησης από τον κινητήρα στον έλικα. 

Τπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιώργος Σζαβάρας 
Διασύνδεση ηλεκτροκινητήρα με σύστημα αυτομάτου 
ελέγχου 

Προτείνεται να επιλεγούν και να χρησιμοποιηθούν οι 
απαραίτητοι αισθητήρες και ενεργοποιητές (πιθανόν και 
εκτός του χορηγούμενου ρομποτικού κιτ) που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου. 
Θα συνοδεύεται από ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα εξηγεί τις 
διάφορες επιλογές που έγιναν.  

Τπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ιωάννα Κοκκίνη 
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Ψηφιακό Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου 
Προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino-Uno στο, 
προγραμματιστικό περιβάλλον mblock-5 (περιβάλλον 
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, Scratch – like), ώστε 
να ελέγχονται οι αναγκαίοι αισθητήρες και ο κινητήρας. 
Ανάπτυξη μακέτας προσομοίωσης. 

Τπεύθυνος/η εκπαιδευτικός: Γιάννης Γαρίδας 
Σχεδίαση έλικα και ειδικών εξαρτημάτων σε 3D εκτυπωτή 

Τπεύθυνος/η εκπαιδευτικός: Άρης Παλιούρας 
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6) Περιγραφή της εξέλιξης της φάσης ανάπτυξης του πιλοτικού έργου 
 

Βήμα 1: χεδίαση και πρώτες προσπάθειες υλοποίησης μετάδοσης κίνησης 
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Βήμα 2: Σροφοδοσία κινητήρα μέσω Arduino  
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Βήμα 3: Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρων  
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Βήμα 3: Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρων  
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Βήμα 4: Έλεγχος του λογισμικού  
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Βήμα 5: Πειραματισμός μετάδοσης κίνησης με τροχαλίες  
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Βήμα 5: Πειραματισμός μετάδοσης κίνησης με τροχαλίες  
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Βήμα 6: Πειραματισμός περιστροφής πύργου με ερπύστριες 
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Βήμα 7: Περιστροφή πύργου άμεσα από κινητήρα  
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Βήμα 7: Περιστροφή πύργου άμεσα από κινητήρα  
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Βήμα 8: τήριξη πύργου  
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Βήμα 9:  Ενίσχυση στατικής πύργου 
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Βήμα 10:  Προσπάθειες ελέγχου κινητήρων μέσω προγράμματος 
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Βήμα 10:  Προσπάθειες ελέγχου κινητήρων μέσω προγράμματος 
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Βήμα 11:  Προσπάθειες συνδυασμού Leonardo (Gigo kit) και αισθητήρων Grove kit 
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Βήμα 12:  χεδίαση αισθητήρα ταχύτητας ανέμου 
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Βήμα 13:  Ανασχεδιασμός βάσης πύργου για περισσότερη σταθερότητα 
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Βήμα 13:  Ανασχεδιασμός βάσης πύργου για περισσότερη σταθερότητα 
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Βήμα 14: κέψεις για οδήγηση κινητήρα μέσω ρελέ 
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Βήμα 14: κέψεις για οδήγηση κινητήρα μέσω ρελέ 
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Βήμα 15: Παίξιμο με έλεγχο κατασκευής με το Arduino 
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Βήμα 16: Προγραμματιστικές προσεγγίσεις για έλεγχο περιστροφής  
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Βήμα 16: Προγραμματιστικές προσεγγίσεις για έλεγχο περιστροφής  

 

 

 
[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

31  

 



46 4744

 
[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

32  

Βήμα 17: Προγραμματιστικές προσεγγίσεις για έλεγχο περιστροφής με το Arduino 
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Βήμα 17: Προγραμματιστικές προσεγγίσεις για έλεγχο περιστροφής με το Arduino 
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Βήμα 18: testing 
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Βήμα 19: Πειραματισμοί με το Scratch-3  
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Βήμα 19: Πειραματισμοί με το Scratch-3  
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Βήμα 20: Περί των ηλεκτρονικών... 
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Βήμα 21: Πιλοτικό προϊόν  
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Βήμα 21: Πιλοτικό προϊόν  

 

 

 

 

 

Γλυκερία Γκουβάτσου
27/06/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
Εκπαιδευτικού  

Γλυκερίας Γκουβάτσου

“Let's Green Up our Closets!

11o ΓΕΛ Περιστερίου

 

https://twinspace.etwinning.net/102445/home

  
 

  

Γλυκερία Γκουβάτσου 

ΝΑΦΟΡΑ  

Γκουβάτσου, 

Let's Green Up our Closets!” 

ΓΕΛ Περιστερίου 

https://twinspace.etwinning.net/102445/home   
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού 

Η έρευνα και οι συζητήσεις για την αειφορία και την κλιματική αλλαγή συνήθως 
περιστρέφονται γύρω από τα καύσιμα αυτοκινήτων, τα απόβλητα της βιομηχανίας, 
τη χρήση πλαστικών, την αποψίλωση των δασών, την υπερβολική κατανάλωση 
πόρων. Δεν είναι σύνηθες να εμφανίζονται τα ρούχα στο προσκήνιο για το 
περιβάλλον. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας μόδας  είναι 
εμφανείς εδώ και πολύ καιρό και γίνονται ολοένα και πιο επιβαρρυντικές.  

Το  συνεργατικό έργο “Let's Green Up our Closets!” αποτελεί μια προσπάθεια 
να παρέχουμε στους μαθητές μας την Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD) 
που συνδέει το σχολείο με θέματα της καθημερινής ζωής. Επιδιώκει να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο των καθημερινών επιλογών τους, 
ως καταναλωτές, στο περιβάλλον, να μετασχηματίσει τον τρόπο σκέψης τους και να 
αλλάξει καταναλωτικές συμπεριφορές. Θα εξεταστεί το ρούχο από περιβαλλοντική 
και κοινωνικοοικονομική προοπτική, καλύπτοντας παράλληλα την εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας, την ηθική και τα θέματα STEM. 

Η καινοτομία του έργου έγκειται στην εξέλιξη του έργου σε τρεις διαφορετικούς 
άξονες :  

1. Η διερεύνηση της επίδρασης του ρούχου στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα 
καθώς και της σχέσης του με το STEM.    

2. Η χρήση του εξοπλισμού Arduino τουλάχιστον σε μια δραστηριότητα σε ένα 
σχολείο της Δευτεροβάθμιας, το οποίο δεν διαθέτει πρότερη εμπειρία,  

3. Η εφαρμογή ενός σχεδίου μαθήματος ενταγμένου στο νέο σχολικό εγχειρίδιο 
Αγγλικής του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του σε τάξεις άλλων Ευρωπαικών χωρών.  

Το έργο εξελίσσεται σε 5 φάσεις: Awareness, Knowledge, Attitudes, Skills, 
Participation (AKASA model). Οι δραστηριότητες προτείνονται από το ελληνικό 
σχολείο για έγκριση από όλους τους εταίρους και προς συνδιαμόρφωση, αν 
χρειαστεί, κάνοντας χρήση ενός κοινώς διαμοιραζόμενου εγγράφου. 

Ως αρχικές δραστηριότητες ορίστηκαν και υλοποιήθηκαν (όσο η μαθητές ετοίμαζαν 
την παρουσίαση των σχολείων τους), αυτές που σχετίζονται με τις 2 από τις φάσεις 
που προαναφέρθηκαν ως εξής: 

o Warm up questionnaire: HOW "GREEN" ARE YOU? 

51

 [Επιλέξτε την ημερομηνία] 

1  

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού 

Η έρευνα και οι συζητήσεις για την αειφορία και την κλιματική αλλαγή συνήθως 
περιστρέφονται γύρω από τα καύσιμα αυτοκινήτων, τα απόβλητα της βιομηχανίας, 
τη χρήση πλαστικών, την αποψίλωση των δασών, την υπερβολική κατανάλωση 
πόρων. Δεν είναι σύνηθες να εμφανίζονται τα ρούχα στο προσκήνιο για το 
περιβάλλον. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας μόδας  είναι 
εμφανείς εδώ και πολύ καιρό και γίνονται ολοένα και πιο επιβαρρυντικές.  

Το  συνεργατικό έργο “Let's Green Up our Closets!” αποτελεί μια προσπάθεια 
να παρέχουμε στους μαθητές μας την Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD) 
που συνδέει το σχολείο με θέματα της καθημερινής ζωής. Επιδιώκει να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο των καθημερινών επιλογών τους, 
ως καταναλωτές, στο περιβάλλον, να μετασχηματίσει τον τρόπο σκέψης τους και να 
αλλάξει καταναλωτικές συμπεριφορές. Θα εξεταστεί το ρούχο από περιβαλλοντική 
και κοινωνικοοικονομική προοπτική, καλύπτοντας παράλληλα την εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας, την ηθική και τα θέματα STEM. 

Η καινοτομία του έργου έγκειται στην εξέλιξη του έργου σε τρεις διαφορετικούς 
άξονες :  

1. Η διερεύνηση της επίδρασης του ρούχου στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα 
καθώς και της σχέσης του με το STEM.    

2. Η χρήση του εξοπλισμού Arduino τουλάχιστον σε μια δραστηριότητα σε ένα 
σχολείο της Δευτεροβάθμιας, το οποίο δεν διαθέτει πρότερη εμπειρία,  

3. Η εφαρμογή ενός σχεδίου μαθήματος ενταγμένου στο νέο σχολικό εγχειρίδιο 
Αγγλικής του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του σε τάξεις άλλων Ευρωπαικών χωρών.  

Το έργο εξελίσσεται σε 5 φάσεις: Awareness, Knowledge, Attitudes, Skills, 
Participation (AKASA model). Οι δραστηριότητες προτείνονται από το ελληνικό 
σχολείο για έγκριση από όλους τους εταίρους και προς συνδιαμόρφωση, αν 
χρειαστεί, κάνοντας χρήση ενός κοινώς διαμοιραζόμενου εγγράφου. 

Ως αρχικές δραστηριότητες ορίστηκαν και υλοποιήθηκαν (όσο η μαθητές ετοίμαζαν 
την παρουσίαση των σχολείων τους), αυτές που σχετίζονται με τις 2 από τις φάσεις 
που προαναφέρθηκαν ως εξής: 

o Warm up questionnaire: HOW "GREEN" ARE YOU? 

 [Επιλέξτε την ημερομηνία] 

2  

o How green is your closet? (οι μαθητές επιλέγουν ένα ρούχο τους και 
καταγράφουν σε κοινώς διαμοιραζόμενο έγγραφο τις πληροφορίες της 
ετικέτας του) 

o Questionnaire: Fast Fashion: how much do you know? (ερωτηματολόγιο 
σχετικά με την υπάρχουσα γνώση για τον σχετικό όρο) 

o KWL chart: οι μαθητές καταγράφουν τι γνωρίζουν και τι θέλουν να μάθουν 
o Επεξεργασία κοινού κειμένου σχετικού με το θέμα (από το τεύχος υλικού 

Αγγλικής του ΙΕΠ για το Λύκειο) προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου 
και σε δυο διαφορετικές εκδοχές διαβαθμισμένης δυσκολίας (differentiated 
learning). 

o Επεξεργασία λεξιλογίου σχετικού με το ρούχο σε σχέση με το περιβάλλον 
ώστε να μπορούν οι μαθητές να κατανοούν τα κείμενα κατά την 
ιστοεξερεύνηση 

Με την έναρξη της επόμενης φάσης για τη δημιουργία μεικτής εθνικότητας ομάδες 
για ιστοεξερεύνηση οι εργασίες διεκόπησαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των 
σχολείων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.  

H απασχόληση των μαθητών του Λυκείου με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία 
σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων προκάλεσε την έλλειψη ενδιαφέροντος για 
συνεργασία σε διακρατικό επίπεδο εφόσον ήδη ανάλωναν σημαντικό μέρος της 
καθημερινότητας τους online. Κρίθηκε σκόπιμο, σε συννενόηση με τους λοιπούς 
εταίρους να μην κλείσει το έργο με βίαιο τρόπο και με τον ελάχιστο αριθμό 
συμμετεχόντων αλλά να διακοπεί και να συνεχιστεί την επόμενη σχολική χρονιά 
προκειμένου να έχει επιτευχθεί το έργο στην ολότητα του και να έχει αποτέλεσμα 
στην αλλαγή στάσεων των μαθητών.  

Το έργο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργατικότητας μεταξύ 
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στη σχολική μονάδα εφόσον στη 
συνέχεια κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία του εκπαιδευτικού της Αγγλικής (ως 
ξένης γλώσσας) με τον εκπαιδευτικό της Χημείας κι εκείνον της Πληροφορικής. 
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής σε σχολεία διαφορετικών χωρών 
διδάσκουν πάνω στο ίδιο υλικό (κείμενο) ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο σπουδών για τις ξένες γλώσσες. 

Οι δραστηριότητες που έχουν γίνει αλλά και ακολουθούν συνάδουν με το Ενιαίο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες γλώσσες, το περιεχόμενο της Επιμόρφωσης 
επιπέδου Β2 αλλά και την Επιμόρφωση της δράσης STEM 2.0 εφόσον έχει 
σχεδιαστεί δραστηριότητα για τη χρήση του ARDUINO.  

Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η αλλαγή στάσεων 
σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των ίδιων αλλά των οικογενειών τους.  Η 
γνώση που θα αποκομίσουν θα γνωστοποηθεί σε όλη τη σχολική κοινότητα. Οι 
εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν σε διαθεματικό έργο. Τα αποτελέσματα των 
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δραστηριοτήτων και της νέας γνώσης θα γίνουν γνωστά επίσης στην ευρύτερη 
κοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων και του τοπικού τύπου.  
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 [Επιλέξτε την ημερομηνία] 

3  

δραστηριοτήτων και της νέας γνώσης θα γίνουν γνωστά επίσης στην ευρύτερη 
κοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων και του τοπικού τύπου.  

 

    

 

[Ζησούλα Γκουτσιουκώστα] 

[29/6/2020]

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικός: Ζησούλα Γκουτσιουκώστα 

 project: Τhe STEMers 

 Σχολείο: 2ο Λύκειο Φαρσάλων 

[Πληκτρολογήστε το απόσπασμα του εγγράφου εδώ. Το απόσπασμα είναι 
συνήθως μια σύντομη σύνοψη των περιεχομένων του εγγράφου.]
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού 

Στο  πλαίσιο της  συμμετοχής  του  σχολείου  μας, 2oυ Λυκείου  Φαρσάλων, ως 
βραβευμένου  σχολείου  eTwinning στη  δράση  STEM  έχουν  υλοποιηθεί μια  σειρά 
από δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση των στόχων της δράσης.  

Σε πρώτη φάση και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συγκροτήθηκε μια ομάδα 
εκπαιδευτικών του  σχολείου  για  την  προετοιμασία και  την  υλοποίηση ενός 
eTwinning Project με  STEM προσανατολισμό. Η  ομάδα  που συγκροτήθηκε 
απαρτίζεται από την  υπεύθυνη εκπαιδευτικό για  τη  δράση  στο  σχολείο  και 
eTwinning Ambassador Ζησούλα  Γκουτσιουκώστα, φιλόλογο, και  τους 
εκπαιδευτικούς Ιωάννα Βόντσα, μαθηματικό,  Νικόλαο Μαυραντώνη, μαθηματικό, 
και  Ελένη  Μαγαλιού, βιολόγο. Το  σκεπτικό ήταν  να  συμμετέχει  στην  ομάδα  μια 
εκπαιδευτικός με  εμπειρία στο  eTwinning και  όσο  το  δυνατόν  περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί Θετικών  Επιστημών από τη  σχολική  μονάδα, οι  οποίοι θα 
ενδιαφέρονταν  να  εντάξουν  δράσεις  STEM στη  διδακτική  πρακτική τους  και  να 
υλοποιήσουν ένα eTwinning project.  

Για  την  αποτελεσματικότερη οργάνωση  του  project, κρίθηκε  σκόπιμο, πριν την 
έναρξη της επιμόρφωσης στο πλαίσιο της δράσης, κάποιοι από τους  συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά σεμινάρια Arduino, τα οποία 
διοργάνωσε  η  Εθνική  Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning κατά  τη  σχολική  χρονιά 
2019-2020. Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρακολούθησαν επιτυχώς οι εκπαιδευτικοί 
Ιωάννα  Βόντσα  και  Ελένη  Μαγαλιού. Η  υπεύθυνη για  τη  δράση   στο  σχολείο  , 
Ζησούλα  Γκουτσιουκώστα, παρακολούθησε τα  webinar που υλοποιήθηκαν 
αργότερα στο πλαίσιο της δράσης. Καθόλη τη διάρκεια των επιμορφώσεων υπήρξε 
στενή συνεργασία και διάδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τους τρόπους 
γόνιμης ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων ρομποτικής στο μάθημα και την ένταξή 
τους σε ένα έργο eTwinning.  

Σε δεύτερη φάση και λίγο πριν τη λήξη του πρώτου τετραμήνου συγκροτήθηκε μια 
ομάδα  μαθητών, οι  οποίοι εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  για  τη  συμμετοχή  τους  σε  ένα 
STEM eTwinning έργο. H θεματολογία  του  έργου  βάσει  των  ενδιαφερόντων  των 
μαθητών  αποφασίστηκε να  είναι  σχετική  με  την  οικολογία  και  την  κλιματική 
αλλαγή. Αναζητήθηκαν εταίροι και έγιναν οι πρώτες συζητήσεις συνεργασίας με ένα 
σχολείο  από την  Κύπρο. Ωστόσο, η  συγκυρία  της  πανδημίας δεν  επέτρεψε την 
εξέλιξη του έργου. Τα σχολεία κλείσανε μια κρίσιμη στιγμή για την υλοποίηση του 
έργου και δεν στάθηκε δυνατή η εξέλιξή του ούτε  κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης 
και  σύγχρονης  εξ’ αποστάσεως  εκπαίδευσης κατά  το  lockdown, ούτε  πολύ 
περισσότερο κατά  την  επιστροφή στα  σχολεία, λόγω  της  μεγάλης  αποχής των 
μαθητών από τα δια ζώσης μαθήματα.    
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Αποφασίστηκε λοιπόν η  μετάθεση  και  η  υλοποίηση του  έργου  κατά  την  επόμενη 
σχολική  χρονιά  2020-2021, οπότε και  οι  εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν  στην 
ομάδα θα είναι πλέον σε θέση, αφού έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές επιμορφώσεις, 
να  εντάξουν  και  να  υλοποιήσουν γόνιμα  και  αποτελεσματικά δραστηριότητες 
ρομποτικής στο  σχεδιαζόμενο  έργο  eTwinning, προωθώντας την  εκμάθηση  των 
μαθηματικών, της  φυσικής  και  της  τεχνολογίας  πρακτικά και  χωρίς  περιττή 
ορολογία, συμβάλλοντας  στην  ανάπτυξη δεξιοτήτων  επίλυσης προβλήματος, 
εφευρετικότητας, αλγοριθμικών  και  προγραμματιστικών προτύπων και  στην 
καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας.  

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου project κατά την επόμενη σχολική χρονιά θα έχει 
θετικό  αντίκτυπο τόσο  για  το  σχολείο  όσο  και  για  τους  μαθητές  που θα 
συμμετέχουν. Θα  αναπτυχθεί ακόμη  περισσότερο το  κλίμα  συνεργασίας  και 
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ  των  εκπαιδευτικών για  την  επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και θα καλλιεργηθούν δεξιότητες STEM και δεξιότητες 21ου αιώνα στους 
μαθητές.  

Για τη διάχυση της δράσης θα αξιοποιηθούν τόσο οι δυνατότητες που παρέχει το 
δίκτυο eTwinning, όσο και η σχολική ιστοσελίδα, τα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
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Περικλής Χρήστου 

29/06/2020

ΑΝΑΦΟΡΑ  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, 
AGROSTEM 
(ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΕ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΩΝΕΣ), 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου μας στη δράση STEM 2.0 eTwinning για τα 
Λύκεια έγινε αναζήτηση εταίρων για τη δηιουργία ενός έργου eTwinning. 
Ανταποκριθήκαμε θετικά στο 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) και στην 
πρόταση που μας έγινε για τη δημιουργία από κοινού ενός αυτοματοποιημένου 
αναδευτήρα αέρα κατά του παγετού σε πορτοκαλεώνες. Το έργο αυτό εξαιτίας και 
της διακοπής των μαθημάτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 θα 
πάρει παράταση για την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021). 

Επειδή είμαστε Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) τόσο οι μαθητές όσο και ο εμπλεκόμενος 
εκπαιδευτικός δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις μηχανικής αλλά και λειτουργίας 
ενός αναδευτήρα αέρα. Έτσι αποφασίστηκε να παρακολουθήσουμε ως 
παρατηρητές - αξιολογητές της πιλοτικής φάσης έτσι ώστε να κατανοήσουμε 
καλύτερα το σκοπό, τη λειτουργία και το σχεδιασμό μιας τέτοιας συσκευής. 

Εμπλεκόμενοι μαθητές 

Οι μαθητές που συμμετέχουν (12 συνολικά) στο έργο αυτό είναι μαθητές της Α 
τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων. Οι μαθητές και μαθήτριες είναι εργαζόμενοι 
ή άνεργοι ενήλικες και ανήλικοι με ηλικίες από 15 έως 72 ετών. Όλοι και όλες 
παρακολουθούν το μάθημα επιλογής “Εφαρμογές Πληροφορικής” που τα τελευταία 
2 χρόνια προσεγγίζεται η Πληροφορική και η Τεχνολογία με την προσπάθεια 
ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από τη STEM εκπαίδευση, τη ρομποτική και τη 
διαγενεακή εκπαίδευση.  

Εκπαιδευτική προσέγγιση 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το γενεακό χάσμα στην πρώτη τάξη του σχολείου 
μας ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα η επιφυλακτική προσέγγιση της τεχνολογίας από 
τους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές. Σε πρώτη φάση, έπρεπε να καμφθεί η 
αρνητική στάση των μεγάλων (ηλικιακά) μαθητών απέναντι στην τεχνολογία μέσα 
από την αλλαγή στάσεων αναγνωρίζοντας τις θετικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και 
το τι μας διδάσκει η ιστορία όταν συντελούνται τόσο μεγάλες αλλαγές όπως 
συμβαίνει με την 4.0 βιομηχανική επανάσταση. Έχοντας κερδίσει θετικές 
εντυπώσεις και εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος EDUWEB στο 
σχολείο μας, τον προηγούμενο χρόνο, τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόσαμε μια 
τέτοια προσέγγιση μεταξύ όμως των μαθητών μας.  Έτσι δημιουργήθηκαν ζευγάρια 
μαθητών που αποτελούνταν από έναν ανήλικο και έναν ενήλικο ώστε να υπάρχεθι 
υποστήριξη και αλληλοβοήθεια σε θέματα Νέων Τεχνολογιών και 
προγραμματισμού. Οι υποομάδες και συνολικά η ομάδα έδειξαν να λειτουργούν 
αρμονικά μετά από μια περίοδο δύο εβδομάδων όπου χρειάστηκε μέχρι να 
γνωριστούν τα μέλη και να αλληλεπιδράσουν. 
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Εργασίες ομάδας 

Η ομάδα αν και στην πρώτη φάση του έργου λειτούργησε ως παρατηρητής είχε 
ωστόσο ενεργό συμμετοχή στη χρήση της πλατφόρμας eTwinning και τη γνωριμία 
με αυτή αλλά και στη δημιουργία του λογότυπου του έργου όπου ύστερα από 
καταιγισμό ιδεών και τη συνεργασία με τους μαθητές του 3ου Ε.Κ. Ανατολικής 
Αττικής καταλήξαμε στο τίτλο AGROSTEM. Παράλληλα, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες γνώρισαν τόσο το Arduino Starter Kit αλλά και το S4A Gigo Blocks που 
είχαμε αποκτήσει με την συμμετοχή μας στην πρώτη φάση της δράσης STEM 
eTwinning με την υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων που υπήρχαν στο βιβλίο 
που συνόδευε τα kits. Τέλος, είδαν το σχεδιασμό και τις λεπτομέρειες αυτού για τη 
δημιουργία ενός πρωτοτύπου και κατανόησαν τα στάδια ανάπτυξης και 
υλοποίησης. 

Συμβολή και αντίκτυπος 

Η συμμετοχή σε ένα έργο που αφορά ουσιαστικά την προσέγγιση της μάθησης μέσω 
της μεθόδου project είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM. 
Πρώτον, όσον αφορά τον εκπαιδευτικό μετατρέπεται σε καθοδηγητή που 
διευκολύνει τη μάθηση. Δεύτερον, οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία θα 
αναπτύξουν κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες ενώ θα αναπτύξουν βαθιά γνώση πάνω στα μαθηματικά και τις 
επιστήμες. Τρίτον, μέσα από τη συνεργασία με το σχολείο εταίρο, θα μπορέσουν να 
δουν και πως αναπτύσσεται μια επιχειρηματική ιδέα. Συνέπεια όλων των παραπάνω 
είναι να έχουμε μαθητές με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και προετοιμασία για το 
μέλλον. 

Διάχυση αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του έργου υπάρχει η σκέψη μιας παρουσίασης του παραδοτέου 
στους μαθητές του σχολείου αλλά και υλοποίηση ενός workshop που στόχο θα έχει 
την ενημέρωση σχετικά με την εκπαίδευση STEM και τις δυνατότητες που δίνει για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων. Το workshop θα περιλαμβάνει 2 ομάδες 
των τεσσάρων ατόμων από άλλες τάξεις του σχολείου όπου στη διάρκεια μιας 
διδακτικής ώρας θα πρέπει να υλοποιήσουν μια κατασκευή ρομποτικής 
ακολουθώντας τις οδηγίες που θα τους δοθούν ως μια πρώτη επαφή με το χώρο της 
ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEM. Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαν οι ίδιες 
αυτές ομάδες να επιδοθούν στην επίλυση ενός “προβλήματος”  που θα τους δοθεί με 
στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας κατασκευής.
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Σταυρούλα Σιατήρα 
09 - 06 - 2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Σταυρούλας Σιατήρα  / E.C.O.:  Environmental 
Common Observations / 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Το eTwinning έργο ‘E.C.O.: Environmental Common Observations’ ξεκίνησε και 
ολοκληρώνεται τη σχολική χρονιά 2019 - 2020. Σχετίζεται με το Πρόγραμμα 
Σποδών του Γενικού Λυκείου και σε αυτό ενεπλάκη ένα τμήμα της Β΄ τάξης του 3ου 
Γενικού Λυκείου Καρδίτσας (τμήμα Β3: συνολικά 20 μαθητές/τριες). Οι 
εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το έργο διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Ο κ. 
Αλέξανδρος Νικολάου, ΠΕ03 Μαθηματικός, Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών ΠΕ03 
στις ΤΠΕ, διδάσκει σε αυτό Μαθηματικά και ειδικότερα Στοιχεία Στατιστικής. Η 
κ. Σταυρούλα Σιατήρα, ΠΕ02 Φιλόλογος, Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών ΠΕ02 στις 
ΤΠΕ, διδάσκει σε αυτό Αρχές Φιλοσοφίας και ειδικότερα Περιβαλλοντική Ηθική. 
Η συνεργασία απέβλεπε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από 
την εκπόνηση ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου. 

Οι συμμετέχοντες μελέτησαν τις γενέτειρές τους περιοχές. Εστίασαν τόσο στη 
συλλογή στοιχείων για τις παρούσες συνθήκες διαβίωσης όσο και σε προτάσεις για 
τη βελτίωσή τους. Στόχος ήταν η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα 
περιβαλλοντικά θέματα είναι ζωτικής σημασίας και ότι η ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας αποτελεί αναγκαιότητα. Βασικό έναυσμα ενεργούς 
εμπλοκής έδωσε η πεποίθηση θετικές σκέψεις και παρεμβάσεις απέναντι στο 
περιβάλλον επιβάλλεται να αποτελέσουν σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης. 
Οπωσδήποτε, η ανάπτυξη της επιθυμίας και της υπευθυνότητας είναι αναγκαία 
για επίδειξη σεβασμού απέναντι στην ίδια την ανθρώπινη ζωή και όχι μόνον. Η 
συνεργατική μάθηση και οι Νέες Τεχνολογίες έρχονται να καλύψουν την ανάγκη 
αυτή. 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο eTwinning έργο ‘E.C.O.: Environmental 
Common Observations’ αρχικά παρουσίασαν την περιοχή τους, το σχολείο τους και 
την ομάδα τους με τη χρήση δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων. Στη συνέχεια, 
εργαζόμενοι σε ομάδες, μελέτησαν το περιβάλλον της περιοχής τους, κυρίως με 
διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών, αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς, όπως 
η υδρόσφαιρα, η βιόσφαιρα, η λιθόσφαιρα, η ατμόσφαιρα και τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά. Πέρα από την καταγραφή πληροφοριών υπήρξε και η πρόταση 
τρόπου βελτίωσης του κάθε τομέα με την καταγραφή ενός σύντομου μηνύματος – 
συνθήματος. Το υλικό συγκεντρωνόταν σε συνεργατικά έγγραφα και 
παρουσιάστηκε σε διαδικτυακό ηλεκτρονικό βιβλίο.  

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες, έχοντας ως πηγή το υλικό που συγκέντρωσαν για 
τις περιοχές τους, απομόνωσαν και εμπλούτισαν σε συνεργατικό έγγραφο τα 
σύντομα συνθήματα για την ανάπτυξη ευαισθησίας, την προώθηση αλλαγών και 
την υιοθέτηση μιας ορθής στάσης. Τα συνθήματα έδωσαν ώθηση τόσο στη 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Το eTwinning έργο ‘E.C.O.: Environmental Common Observations’ ξεκίνησε και 
ολοκληρώνεται τη σχολική χρονιά 2019 - 2020. Σχετίζεται με το Πρόγραμμα 
Σποδών του Γενικού Λυκείου και σε αυτό ενεπλάκη ένα τμήμα της Β΄ τάξης του 3ου 
Γενικού Λυκείου Καρδίτσας (τμήμα Β3: συνολικά 20 μαθητές/τριες). Οι 
εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το έργο διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Ο κ. 
Αλέξανδρος Νικολάου, ΠΕ03 Μαθηματικός, Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών ΠΕ03 
στις ΤΠΕ, διδάσκει σε αυτό Μαθηματικά και ειδικότερα Στοιχεία Στατιστικής. Η 
κ. Σταυρούλα Σιατήρα, ΠΕ02 Φιλόλογος, Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών ΠΕ02 στις 
ΤΠΕ, διδάσκει σε αυτό Αρχές Φιλοσοφίας και ειδικότερα Περιβαλλοντική Ηθική. 
Η συνεργασία απέβλεπε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από 
την εκπόνηση ενός κοινού ευρωπαϊκού έργου. 

Οι συμμετέχοντες μελέτησαν τις γενέτειρές τους περιοχές. Εστίασαν τόσο στη 
συλλογή στοιχείων για τις παρούσες συνθήκες διαβίωσης όσο και σε προτάσεις για 
τη βελτίωσή τους. Στόχος ήταν η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα 
περιβαλλοντικά θέματα είναι ζωτικής σημασίας και ότι η ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας αποτελεί αναγκαιότητα. Βασικό έναυσμα ενεργούς 
εμπλοκής έδωσε η πεποίθηση θετικές σκέψεις και παρεμβάσεις απέναντι στο 
περιβάλλον επιβάλλεται να αποτελέσουν σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης. 
Οπωσδήποτε, η ανάπτυξη της επιθυμίας και της υπευθυνότητας είναι αναγκαία 
για επίδειξη σεβασμού απέναντι στην ίδια την ανθρώπινη ζωή και όχι μόνον. Η 
συνεργατική μάθηση και οι Νέες Τεχνολογίες έρχονται να καλύψουν την ανάγκη 
αυτή. 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο eTwinning έργο ‘E.C.O.: Environmental 
Common Observations’ αρχικά παρουσίασαν την περιοχή τους, το σχολείο τους και 
την ομάδα τους με τη χρήση δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων. Στη συνέχεια, 
εργαζόμενοι σε ομάδες, μελέτησαν το περιβάλλον της περιοχής τους, κυρίως με 
διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών, αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς, όπως 
η υδρόσφαιρα, η βιόσφαιρα, η λιθόσφαιρα, η ατμόσφαιρα και τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά. Πέρα από την καταγραφή πληροφοριών υπήρξε και η πρόταση 
τρόπου βελτίωσης του κάθε τομέα με την καταγραφή ενός σύντομου μηνύματος – 
συνθήματος. Το υλικό συγκεντρωνόταν σε συνεργατικά έγγραφα και 
παρουσιάστηκε σε διαδικτυακό ηλεκτρονικό βιβλίο.  

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες, έχοντας ως πηγή το υλικό που συγκέντρωσαν για 
τις περιοχές τους, απομόνωσαν και εμπλούτισαν σε συνεργατικό έγγραφο τα 
σύντομα συνθήματα για την ανάπτυξη ευαισθησίας, την προώθηση αλλαγών και 
την υιοθέτηση μιας ορθής στάσης. Τα συνθήματα έδωσαν ώθηση τόσο στη 

 

 

δημιουργικότητα με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αφισών όσο και στην ανάπτυξη 
της γνώσης. Η συνειδητοποίηση στάσεων ζωής επιχειρήθηκε με τη σύνθεση 
διαδικτυακών παιχνιδιών ερωτήσεων – κουίζ και τη συμμετοχή κάθε συμμετέχοντα 
και σε αυτά. Η γνωριμία με την Καρδίτσα στην Ελλάδα, η γνώση της περιοχής του 
Asenovgrad στη Βουλγαρία και οι τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από 
απλές καθημερινές στάσεις και επιλογές υπήρξαν στο επίκεντρο των διαδικτυακών 
παιχνιδιών. Ακολούθησε η έκφραση της δημιουργικότητας με την κατασκευή 
λογότυπου του έργου, είτε ατομικά είτε ομαδικά, με τη χρήση δωρεάν 
διαδικτυακών εργαλείων. Η επιλογή του λογότυπου έγινε με διαδικτυακή 
ψηφοφορία, ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνον συμμετέχοντα στο 
eTwinning έργο. Τέλος, η κοινή προσπάθεια ολοκληρώθηκε με την καταγραφή 
ιδιαίτερων στιγμών και την τελική αξιολόγηση. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο γεγονός ότι το 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
ήταν την περίοδο 2018 - 2019 και είναι για το 2020 – 2021 σχολείο eTwinning. 
Στα πλαίσια αυτής της αναγνώρισης έλαβε ένα Arduino Starter Kit που είναι στη 
διάθεση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών για εκπόνηση δραστηριοτήτων και 
έργων, προσανατολισμένων στη μέθοδο STEM με έμφαση στην Επιστήμη (Science), 
την Τεχνολογία (Technology), τη Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά 
(Mathematics). Το Kit μπορεί να συντελέσει -μέσω της εμπλοκής σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες- στη βελτίωση της γνώσης και κατανόησης των νέων σχετικά με τις 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας στις θετικές επιστήμες. 

Το Arduino Starter Kit στο συγκεκριμένο eTwinning έργο ‘E.C.O.: Environmental 
Common Observations’ αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας 
δραστηριότητας που σχετίζεται με τη μελέτη της ατμόσφαιρας στην περιοχή της 
Καρδίτσας. Ειδικότερα, το Kit συντελεί στη μέτρηση θερμοκρασιών της περιοχής. 
Το όλο εγχείρημα μπορεί να διαχυθεί και να είναι το έναυσμα για υλοποίηση 
ανάλογης δραστηριότητας από τους συνεργάτες στο Asenovgrad της Βουλγαρίας ή 
από κάθε Έλληνα ή Βούλγαρο εκπαιδευτικό στα εμπλεκόμενα στο συγκεκριμένο 
έργο σχολεία και όχι μόνον. Κρίνεται ότι η διάχυση της δράσης, μέσω άρθρων στην 
Ιστοσελίδα του 3ου ΓΕ.Λ. Καρδίτσας, μέσω αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και μέσω δια ζώσης παρουσιάσεων στον χώρο του σχολείου μπορούν να 
συντελέσουν στην ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων. 

Την επόμενη σχολική χρονιά 2020 – 2021 υπάρχει η επιθυμία και η αισιοδοξία 
από τους εκπαιδευτικούς που ενεπλάκησαν στο eTwinning έργο ‘E.C.O.: 
Environmental Common Observations’ να αξιοποιηθεί το Kit είτε σε καινοτόμα 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ή ευρωπαϊκά προγράμματα ή σε 
ερευνητικές ή δημιουργικές εργασίες με την ενεργό εμπλοκή και της υπεύθυνης 
εκπαιδευτικού για τη δράση STEM στο 3ο ΓΕ.Λ. Καρδίτσας. Σταδιακά 
συντονισμένα βήματα μπορούν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών 
και μαθητών/τριών και να φέρουν πιο κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα με την 
αξιοποίηση της  Τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης, ακολουθώντας τις 
εξελίξεις και τις επιταγές της εποχής. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ματζάκου Πέτρου (Λύκειο Φιλοθέης) 

SYNERGY PROJECT AMONG, FILOTHEI HIGH SCHOOL (Lyceum), 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL «Prof.Dr.Assen Zlatarov» of VIDIN 
(Bulgaria) & 72nd JUNIOR HIGH SCHOOL (Gymnasium) of ATHENS 

«Torrential Floods Early Warning System” also known as 
“Tor.Fl.E.W.S”». 
 
This is a presentation of a prototype model, of a monitoring automatic 
system, combining an «Arduino UNO» system and a «LEGO Mindstorms» 
robotic vehicle. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ («Prof.Dr.Assen Zlatarov») ΒΙΝΤΙΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & 72ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

«Σύστημα ‘Εγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων 
Χειμάρρου» ή «Σ.Ε.Π.Π.Φα.Χ.», εν συντομία. 
 

Παρουσίαση ενός πρωτότυπου μοντέλου αυτόματου συνδυαστικού 
συστήματος παρακολούθησης, με τη χρήση «Arduino UNO» και 
«Ρομποτικού Οχήματος LEGO Mindstorms» 

 

Περιγραφή του έργου:  

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων χειμάρρου ή 
αλλιώς «Σ.Ε.Π.Π.Φα.Χ.», υλοποιείται ως πρότυπο μοντέλο με τη χρήση ενός 
αυτόματου συστήματος που συνδυάζει ρομποτικές κατασκευές πάνω σε εκτυπωμένο 
τάπητα (μουσαμάς), ο οποίος περιλαμβάνει τρεις προκαθορισμένες διαδρομές και 
αναπαριστά τη γεωγραφική τοπολογία του εν λόγω συστήματος, σε πλήρη 
λειτουργία. Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε το σχεδιάγραμμα της πίστας του 
μοντέλου του συστήματος, πάνω στην οποία θα αναπαρασταθεί σε συντομευμένο 
χρόνο η όλη αφήγηση/επεξήγηση της εν λόγω έγκαιρης προειδοποίησης. Το 
σενάριο, εν συντομία, έχει ως εξής: 
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1. Το ρομποτικό όχημα ‘LEGO Mindstorms’ λαμβάνει εντολή (προσομοιώνεται 
μέσω πίεσης του πλήκτρου του εκκίνησης) να αναλάβει επιτελική θέση δίπλα στο 
σύστημα παρακολούθησης στάθμης χειμάρρου (εμφανίζεται ως το ορθογώνιο ‘Μ’ 
της πίστας). Ξεκινώντας το όχημα από τη θέση στάθμευσης (αναπαριστάται με το 
άσπρο τετράγωνο έναρξης ‘S’) και ακολουθώντας τον συνήθη αγροτικό δρόμο 
(αναπαριστάται με τη ‘Α’ διαδρομή της πίστας, την ακμή της οποίας ακολουθεί 
πιστά το όχημα, με τη βοήθεια του 1ου ανιχνευτή χρώματος που βρίσκεται στο 
μπροστινό μέρος του) και το όχημα σταθμεύει έγκαιρα στη σωστή θέση (ο 2ος 
αισθητήρας χρώματος που βρίσκεται κρεμασμένος στο πλαϊνό μέρος του 
ρομποτικού οχήματος για να ανιχνεύει τα επίπεδα του περιβάλλοντος φωτός, 
ανιχνεύει την παρουσία του συστήματος παρακολούθησης  στάθμης χειμάρρου και 
δίνει εντολή να σταματήσει το όχημα). 
 
2. Το ακίνητο σύστημα παρακολούθησης που βασίζεται σε τεχνολογία “Arduino” 
έχει τον ρόλο παρακολούθησης της στάθμης ενός χειμάρρου, η θέση του οποίου 
σημειώνεται ως ‘W’ στον μουσαμά (στην πραγματικότητα, το επίπεδο νερού του 
χειμάρρου προσομοιώνεται με τη βοήθεια του πλαστικού δοχείου νερού, στο 
εσωτερικό του οποίου διοχετεύουμε νερό από μπουκάλι, από καιρού εις καιρόν). 
Μέσω ενός αισθητήρα στάθμης (υλοποιείται με έναν αισθητήρα υπερήχων που 
κρέμεται πάνω από ένα δεύτερο μικρότερο πλαστικό δοχείο που επιπλέει 
εσωτερικά του πρώτου), καθώς ανυψώνεται η στάθμη νερού (χύνοντας νερό στο 
πρώτο εξωτερικό δοχείο, το εσωτερικό δοχείο ανυψώνεται αντίστοιχα και η στάθμη 
του μετριέται από τον αισθητήρα υπερήχων ). Τα δύο σημεία αυξανόμενου 
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ενδιαφέροντος είναι η στάθμη των 3 cm [α] & αυτή των 5 cm [β]. Όσο το νερό 
παραμένει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του πρώτου σημείου, δεν υπάρχει 
λόγος ανησυχίας (μέσω του LED ΠΡΑΣΙΝΟΥ χρώματος). Όταν όμως φτάσει στο 
πρώτο σημείο, ενεργοποιείται και το LED ΚΙΤΡΙΝΟΥ χρώματος, ενώ όταν η 
στάθμη φτάσει στο δεύτερο σημείο, ενεργοποιείται επίσης και το LED ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
χρώματος. (Προϋποτίθεται ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο 
ενεργοποιήσεων είναι τουλάχιστον 2 λεπτά, σε πραγματικό χρόνο). Οι δύο αυτές 
ενεργοποιήσεις ανιχνεύονται από τον 2ο αισθητήρα χρώματος του ρομποτικού 
οχήματος ο οποίος βρίσκεται ανηρτημένος στο πλαϊνό μέρος του και «κοιτά» προς 
τα προαναφερθέντα έγχρωμα LED, ανιχνεύοντας τις αλλαγές στον περιβάλλοντα 
φωτισμό. 
 
3. Στην περίπτωση της [α] ανίχνευσης, το ρομποτικό όχημα ξεκινά & ακολουθεί 
αμέσως άλλον αγροτικό, συντομότερο δρόμο (αναπαριστάται με τη ‘Β’ διαδρομή της 
πίστας), προκειμένου να συλλέξει έναν «θάλαμο» που περιέχει μια ομάδα 
εξειδικευμένων εργαζομένων με τον τεχνικό εξοπλισμό της  (αναπαριστάται με την 
κινητή κατασκευή LEGO, ‘staff unit hut = Χ’, που συλλέγει το ρομποτικό όχημα 
με τη βοήθεια ενός περονοφόρου μηχανισμού που αυτό διαθέτει στο μπροστινό 
άκρο του) και μεταφέρει [μέσω της διαδρομής ‘B (part 1)’ & ‘Β (part 2)’ και τέλος 
της ‘Α’] των δρόμων της πίστας, εναποθέτει τον «θάλαμο» εκεί κοντά και επιστρέφει 
στην θέση στάθμευσης/επόπτευσης. 
 
4. Στην περίπτωση της [β] ανίχνευσης, το ρομποτικό όχημα ξεκινά και ακολουθεί 
έναν τρίτο δρόμο (αναπαριστάται από την ‘C’ διαδρομή) που το οδηγεί στα ειδικά 
φορητά τσιμεντένια στηρίγματα αναχωμάτων όχθης (‘embankment supporters’ που 
αναπαριστούνται από τις τρεις έγχρωμες κατασκευές LEGO, ‘Η1, Η2 & Η3’ στην 
πίστα), τα οποία συλλέγει και κατόπιν μεταφέρει στην όχθη του χειμάρρου προς 
μηχανική ενίσχυση, έτσι ώστε να ενδυναμώσει τα αναχώματα της όχθης για να μη 
διαρραγεί αυτή και επέλθει καταστροφική πλημύρα από τους όγκους του νερού 
που θα εισρεύσουν. 

Πορεία έργου 

1η και 2η εβδομάδα Νοεμβρίου 2019. Γίνονται οι πρώτες συναντήσεις των 
ενδιαφερόμενων μαθητών του Λυκείου Φιλοθέης. Είναι 15 μαθητές/τριες της Α και 
Β Λυκείου, 8 αγόρια και 7 κορίτσια. Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες εύρεσης 
εταίρων τόσο στην Ελλάδα (από μη ωφελούμενα σχολεία) όσο και στο εξωτερικό. Οι 
μαθητές εκπαιδεύτηκαν στο να φτιάχνουν lego-robot.  

3η και 4η εβδομάδα Νοεμβρίου. Βρίσκεται συνεργάτης από τη Βουλγαρία 
(Desislava Tsokova Vocational school “Prof. d-r Assen Zlatarov”,Vidin, 
Bulgaria,, Vidin Βουλγαρία ) και 24/11/2019 ξεκινάμε με κοινό πρόγραμμα 
ενεργειών. Οι μαθητές μαθαίνουν τη χρήση αισθητήρων απόστασης και χρώματος.  
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1η  και 2η  εβδομάδα Δεκεμβρίου. Οι μαθητές έμαθαν να προγραμματίζουν τον 
ρομπότ να ακολουθεί διαδρομές. Επιπλέον το  72ο Γυμνάσιο Αθηνών, Athens 
Ελλάδα (ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ) προστίθεται στην ομάδα με 6 μαθητές 
Γυμνασίου όλοι αγόρια. Γρήγορα ενσωματώνονται στην ομάδα και οι μαθητές του 
Λυκείου ενημερώνουν τους μαθητές του Γυμνασίου. Οι ομάδες εργασίας είναι 
μεικτές αποτελούμενες από αγόρια και κορίτσια, από μαθητές Λυκείου και 
Γυμνασίου. Η παρουσίαση των θεμάτων ακολουθεί το μοντέλο «διδασκαλία μέσω 
προβλημάτων PBL Problem Based Learning». Επικοινωνούμε με Βουλγαρία μέσω 
Skype για να συντονιζόμαστε.  

2η  και 3η εβδομάδα Ιανουαρίου 2020. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων 
υπάρχει διαρροή μαθητών και τελικά μένουν 7 μαθητές από το Λύκειο Φιλοθέης 
και 3 μαθητές από το 72 Γυμνάσιο που παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα 
και εργάζονται αποδοτικά. Επιπλέον, 3 μαθητές του Λυκείου Φιλοθέης 
παρακολουθούν τα μαθήματα σποραδικά.  Οι μαθητές από τη Βουλγαρία 
παραμένουν σταθεροί ως προς το πλήθος συμμετοχών. Η καθηγήτρια τους μας 
εξήγησε ότι είναι μάθημα ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα και έχει μεν 
σταθερές συμμετοχές αλλά λιγότερους πραγματικά ενδιαφερόμενους. Επιπλέον 
κατασκεύασαν (οι μαθητές του 72ου Γυμνασίου) την πίστα. Οι Βούλγαροι εταίροι 
συμμετέχουν με το να δημιουργήσουν το πρόγραμμα ανύψωσης εμποδίων που θα 
μας χρειαστεί. Προχωράμε με 3ώρες συναντήσεις κάθε 15 μέρες (Φιλοθέη και 72ο 
γυμνάσιο) και με skype συνομιλίες με τους Βουλγάρους. Μαιλ ανταλλάσσονται 
σχεδόν εβδομαδιαίως με την Βουλγάρα υπεύθυνο. Μας έστειλε και το πρώτο βίντεο 
με τις προσπάθειες τους. Τους στείλαμε και εμείς κάποιο αντίστοιχο.   

4η εβδομάδα Ιανουαρίου 2020. Οι μαθητές συνέχισαν να εκπαιδεύονται στη χρήση 
αισθητήρων (απόστασης και χρώματος). Μπορούν πλέον να δημιουργούν ένα 
ρομπότ αυτοκίνητο με δύο αισθητήρες χρώματος και έναν απόστασης. Μπορούν να 
παραμετροποιήσουν ένα έτοιμο πρόγραμμα για να δώσουν οδηγίες να κινηθεί το 
ρομπότ κατά μήκος μια μαύρης γραμμής (όχι ευθείας), να σηκώσει ένα βάρος, να το 
μεταφέρει και να το αφήσει. Οι Βούλγαροι εταίροι κάνουν το ίδιο με άλλου είδους 
ρομπότ. Όχι αυτοκίνητο αλλά με "ανθρωποειδές". Προχωράμε με 3ώρες 
συναντήσεις κάθε 15 μέρες (Φιλοθέη και 72ο γυμνάσιο) και με skype συνομιλίες 
με τους Βουλγάρους. Μαιλ ανταλλάσσονται σχεδόν μηνιαίως με την Βουλγάρα 
υπεύθυνο. 

1η και 2η εβδομάδα Φεβρουαρίου 2020. Ξεκινήσαμε την παρουσίαση του Arduino 
kit και κάναμε δοκιμές με τους αισθητήρες του. Ταυτόχρονα, το όχημα-ρομπότ 
εκτελούσε διάφορες εργασίες ή ακολουθούσε διάφορες διαδρομές ανάλογα με τις 
εισόδους που έπαιρνε από τους αισθητήρες. Π.Χ. σήκωνε κάποιο αντικείμενο, το 
μετέφερε σε συγκεκριμένη θέση και το άφηνε. (Υποτίθεται ότι έπαιρνε πέτρες και 
ογκόλιθους και τους μετέφερε εκεί που ο ποταμός θα υπερχείλιζε). Π.Χ. 
ακολουθούσε μια συγκεκριμένη διαδρομή, σταματούσε λίγο και συνέχιζε σε άλλη. 
(Υποτίθεται ότι πήγαινε στο «τμήμα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» έπαιρνε 
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1η  και 2η  εβδομάδα Δεκεμβρίου. Οι μαθητές έμαθαν να προγραμματίζουν τον 
ρομπότ να ακολουθεί διαδρομές. Επιπλέον το  72ο Γυμνάσιο Αθηνών, Athens 
Ελλάδα (ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ) προστίθεται στην ομάδα με 6 μαθητές 
Γυμνασίου όλοι αγόρια. Γρήγορα ενσωματώνονται στην ομάδα και οι μαθητές του 
Λυκείου ενημερώνουν τους μαθητές του Γυμνασίου. Οι ομάδες εργασίας είναι 
μεικτές αποτελούμενες από αγόρια και κορίτσια, από μαθητές Λυκείου και 
Γυμνασίου. Η παρουσίαση των θεμάτων ακολουθεί το μοντέλο «διδασκαλία μέσω 
προβλημάτων PBL Problem Based Learning». Επικοινωνούμε με Βουλγαρία μέσω 
Skype για να συντονιζόμαστε.  

2η  και 3η εβδομάδα Ιανουαρίου 2020. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων 
υπάρχει διαρροή μαθητών και τελικά μένουν 7 μαθητές από το Λύκειο Φιλοθέης 
και 3 μαθητές από το 72 Γυμνάσιο που παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα 
και εργάζονται αποδοτικά. Επιπλέον, 3 μαθητές του Λυκείου Φιλοθέης 
παρακολουθούν τα μαθήματα σποραδικά.  Οι μαθητές από τη Βουλγαρία 
παραμένουν σταθεροί ως προς το πλήθος συμμετοχών. Η καθηγήτρια τους μας 
εξήγησε ότι είναι μάθημα ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα και έχει μεν 
σταθερές συμμετοχές αλλά λιγότερους πραγματικά ενδιαφερόμενους. Επιπλέον 
κατασκεύασαν (οι μαθητές του 72ου Γυμνασίου) την πίστα. Οι Βούλγαροι εταίροι 
συμμετέχουν με το να δημιουργήσουν το πρόγραμμα ανύψωσης εμποδίων που θα 
μας χρειαστεί. Προχωράμε με 3ώρες συναντήσεις κάθε 15 μέρες (Φιλοθέη και 72ο 
γυμνάσιο) και με skype συνομιλίες με τους Βουλγάρους. Μαιλ ανταλλάσσονται 
σχεδόν εβδομαδιαίως με την Βουλγάρα υπεύθυνο. Μας έστειλε και το πρώτο βίντεο 
με τις προσπάθειες τους. Τους στείλαμε και εμείς κάποιο αντίστοιχο.   

4η εβδομάδα Ιανουαρίου 2020. Οι μαθητές συνέχισαν να εκπαιδεύονται στη χρήση 
αισθητήρων (απόστασης και χρώματος). Μπορούν πλέον να δημιουργούν ένα 
ρομπότ αυτοκίνητο με δύο αισθητήρες χρώματος και έναν απόστασης. Μπορούν να 
παραμετροποιήσουν ένα έτοιμο πρόγραμμα για να δώσουν οδηγίες να κινηθεί το 
ρομπότ κατά μήκος μια μαύρης γραμμής (όχι ευθείας), να σηκώσει ένα βάρος, να το 
μεταφέρει και να το αφήσει. Οι Βούλγαροι εταίροι κάνουν το ίδιο με άλλου είδους 
ρομπότ. Όχι αυτοκίνητο αλλά με "ανθρωποειδές". Προχωράμε με 3ώρες 
συναντήσεις κάθε 15 μέρες (Φιλοθέη και 72ο γυμνάσιο) και με skype συνομιλίες 
με τους Βουλγάρους. Μαιλ ανταλλάσσονται σχεδόν μηνιαίως με την Βουλγάρα 
υπεύθυνο. 

1η και 2η εβδομάδα Φεβρουαρίου 2020. Ξεκινήσαμε την παρουσίαση του Arduino 
kit και κάναμε δοκιμές με τους αισθητήρες του. Ταυτόχρονα, το όχημα-ρομπότ 
εκτελούσε διάφορες εργασίες ή ακολουθούσε διάφορες διαδρομές ανάλογα με τις 
εισόδους που έπαιρνε από τους αισθητήρες. Π.Χ. σήκωνε κάποιο αντικείμενο, το 
μετέφερε σε συγκεκριμένη θέση και το άφηνε. (Υποτίθεται ότι έπαιρνε πέτρες και 
ογκόλιθους και τους μετέφερε εκεί που ο ποταμός θα υπερχείλιζε). Π.Χ. 
ακολουθούσε μια συγκεκριμένη διαδρομή, σταματούσε λίγο και συνέχιζε σε άλλη. 
(Υποτίθεται ότι πήγαινε στο «τμήμα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» έπαιρνε 
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προσωπικό και το μετέφερε σε μέρος για επιτόπια παρατήρηση των καιρικών 
φαινόμενων).   

3η και 4η εβδομάδα Φεβρουαρίου  

Τα παιδιά παραμετροποιούσαν το πρόγραμμα που είχαν φτιάξει στα προηγούμενα 
μαθήματα για κινήσεις μεγαλύτερης ακρίβειας και καλλίτερους συγχρονισμούς.  

Οι μαθητές του Λυκείου Φιλοθέης και του 72ου Γυμνασίου Αθηνών 
συναττόντουσαν σε κάθε μάθημα. Με τους Βουλγάρους εταίρους η επικοινωνία 
ήταν μηνιαίως και το ανθρωποειδές που έφτιαξαν μπορούσε να μεταφέρει «κορμούς 
δένδρων» σε συγκεκριμένα σημεία «καταστροφών». 

Μάρτιος 2020 σταματήσαμε λόγω κωρονοϊου.   

Τελική αναφορά 

Έγιναν 10 τουλάχιστον 3ώρες συναντήσεις σε πλήρη απαρτία και οι μαθητές 
κατέκτησαν γνώσεις ικανές ώστε να μπορούν να φτιάχνουν ένα όχημα που να έχει 
αισθητήρες χρώματος και απόστασης.  Έμαθαν να παραμετροποιούν πρόγραμμα με 
τελικό αποτέλεσμα όχημα να λειτουργεί ακολουθώντας αποφάσεις (if then else). 
Έμαθαν να παραμετροποιούν πρόγραμμα με τελικό αποτέλεσμα όχημα να 
λειτουργεί ακολουθώντας επαναληπτικές διαδικασίες (κίνηση πάνω σε μια μαύρη 
γραμμή). Έμαθαν να παραμετροποιούν πρόγραμμα ανάλογα με δεδομένα εισόδων 
αισθητήρων Arduino.  

Θεωρώ το πρόγραμμα λήξαν με πολύ καλά αποτελέσματα τόσο σε θέματα γνώσεων 
όσο και πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, με ωφελούμενους 7 μαθητές του 
Λυκείου Φιλοθέης, 3 μαθητές του 72ου Γυμνασίου Αθηνών και 16 μαθητές του 
Επαγγελματικού Λυκείου της Βουλγαρίας. .  

Περεταίρω πληροφορίες.  

Κάθε φορά που κάποιο έργο γίνεται σε ένα σχολείο (πολιτιστικό, αγωγής 
σταδιοδρομίας, αγωγής υγείας, τεχνολογίας) οι εισροές που απολαμβάνει η σχολική 
κοινότητα έχουν να κάνουν με την προστιθέμενη αξία τόσο των μαθητών όσων και 
των καθηγητών. Η φήμη του σχολείου που θέλει να είναι συνεργαζόμενο, 
εξωστρεφές, να αγκαλιάζει οτιδήποτε θα οδηγήσει μαθητές και καθηγητές σε 
συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις, να υιοθετεί συνεχώς καινούργια εκπαιδευτικά 
αντικείμενα και εκπαιδευτικές μεθόδους, εδραιώνεται όλο και περισσότερο. 
Συνέπεια των προηγούμενων είναι η εγκαθίδρυση της άποψης ότι το σχολείο και οι 
καθηγητές του μαθαίνουν, πειραματίζονται, δοκιμάζουν και δοκιμάζονται, 
προοδεύουν.   

Από τις συναντήσεις της ομάδας  ενισχύθηκε η μαθηματική-αλγοριθμική σκέψη 
των μαθητών από τον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση των 
προγραμμάτων που έκαναν για να οδηγήσουν το όχημα σε συγκεκριμένες 
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διαδρομές για να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες.  Ακόμα ο υπολογισμός 
αποστάσεων, χρόνων και φορών που έπρεπε να εκτελεστούν ορισμένες ενέργειες 
άσκηση τη μαθηματική τους σκέψη. Η γνώση που αποκόμισαν για το πώς 
δουλεύουν οι αισθητήρες φωτός, και απόστασης ικανοποίησε το Science. Η 
κατασκευή του ρομπότ-οχήματος και του μουσαμά που απεικόνισε τη διαδρομή και 
το όλο τοπίο άσκησε το Engineering των μαθητών. Τέλος, η μεθοδολογία 
αντιμετώπισης των δυσκολιών του κάθε μαθήματος με τη μέθοδο PBL Problem 
Basic Learning  έκανε τις συναντήσεις πιο ενδιαφέρουσες και αποδοτικές.  

Στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος 2020 ) οι μαθητές της 
ομάδας θα παρουσιάσουν την εργασία τους σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα σε 
εκδήλωση που θα διοργανωθεί για αυτό το σκοπό με σύνδεση με το 72ο γυμνάσιο 
και το σχολείο της Βουλγαρίας. Η ιστοσελίδα του σχολείου στην περιοχή των 
δράσεων θα κάνει εκτεταμένη αναφορά. Δελτίο τύπου με τις δράσεις των μαθητών, 
αποστέλλετε στον τοπικό ηλεκτρονικό και περιοδικό έντυπο τύπο. Τέλος, στη 
γιορτή της σημαίας (26 Οκτ 2020) μετά την απονομή αριστείων και βραβείων στους 
μαθητές, θα δοθεί ειδική έντυπη βεβαίωση (με εκδότη το σχολείο) συμμετοχής 
στους μαθητές της ομάδας ρομποτικής ενώπιον μαθητών, καθηγητών, επίσημων 
προσκεκλημένων και γονέων. (Έχει προγραμματιστεί και ληφθεί μέριμνα για 
σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων).  
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διαδρομές για να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες.  Ακόμα ο υπολογισμός 
αποστάσεων, χρόνων και φορών που έπρεπε να εκτελεστούν ορισμένες ενέργειες 
άσκηση τη μαθηματική τους σκέψη. Η γνώση που αποκόμισαν για το πώς 
δουλεύουν οι αισθητήρες φωτός, και απόστασης ικανοποίησε το Science. Η 
κατασκευή του ρομπότ-οχήματος και του μουσαμά που απεικόνισε τη διαδρομή και 
το όλο τοπίο άσκησε το Engineering των μαθητών. Τέλος, η μεθοδολογία 
αντιμετώπισης των δυσκολιών του κάθε μαθήματος με τη μέθοδο PBL Problem 
Basic Learning  έκανε τις συναντήσεις πιο ενδιαφέρουσες και αποδοτικές.  

Στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος 2020 ) οι μαθητές της 
ομάδας θα παρουσιάσουν την εργασία τους σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα σε 
εκδήλωση που θα διοργανωθεί για αυτό το σκοπό με σύνδεση με το 72ο γυμνάσιο 
και το σχολείο της Βουλγαρίας. Η ιστοσελίδα του σχολείου στην περιοχή των 
δράσεων θα κάνει εκτεταμένη αναφορά. Δελτίο τύπου με τις δράσεις των μαθητών, 
αποστέλλετε στον τοπικό ηλεκτρονικό και περιοδικό έντυπο τύπο. Τέλος, στη 
γιορτή της σημαίας (26 Οκτ 2020) μετά την απονομή αριστείων και βραβείων στους 
μαθητές, θα δοθεί ειδική έντυπη βεβαίωση (με εκδότη το σχολείο) συμμετοχής 
στους μαθητές της ομάδας ρομποτικής ενώπιον μαθητών, καθηγητών, επίσημων 
προσκεκλημένων και γονέων. (Έχει προγραμματιστεί και ληφθεί μέριμνα για 
σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων).  

 

 

 

 

 

  

 

  

Κατσαμένη Σύλβια 
15/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Κατσαμένη Σύλβια  

Το σχολείο και η μάθηση ως μέσο στήριξης της 
αειφορίας 

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών 

 

Η επιλογή του σχολείου μας, 15ο ΓΕΛ Αθηνών, ως αποδέκτη του Arduino 
Starter Kit με συμμετοχή στη δράση STEM 2.0 έδωσε τη δυνατότητα 
επέκτασης της συνεργασίας του σχολείου μας με το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών 
και  την ομάδα του τμήματος ρομποτικής, της οποίας είμαστε προπονητές 
με το συνάδελφο Φυσικής του σχολείου μου, κ. Κωνσταντίνο Μαΐστρο. 

Η επιλογή του θέματος, όπως δείχνει και ο τίτλος του έργου, θεωρήθηκε 
ιδανική για την ανάπτυξη της δράσης STEM 2.0 και την αξιοποίηση του 
Arduino. 

Η δράση STEM 2.0, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, έχει θετικό αντίκτυπο 
σε επίπεδο βελτίωσης δεξιοτήτων μαθητών και καθηγητών, επειδή με αυτή 
αναδεικνύονται και καλλιεργούνται δεξιότητες που το κλασικό σχολείο 
αδυνατεί να ευνοήσει. 

Η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου θεμελιώνει τη θετική εικόνα του 
σχολείου προς τα έξω, καλλιεργεί την εξωστρέφεια και την αυτοεκτίμηση 
των μαθητών. 

Τα θετικά αποτελέσματα της δράσης, αλλά και η αδυναμία ολοκλήρωσης 
του έργου στο σύνολό του, μας οδηγούν στην εκδήλωση της επιθυμίας μας 
για τη συνέχιση του έργου και στην επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Κατσαμένη Σύλβια 

Η επιλογή του σχολείου μας, 15ου ΓΕΛ Αθηνών,  στο Πρόγραμμα eTwinning 
δράση STEM 2.0, ανάμεσα σε πλήθος άλλων σχολείων, με προσφορά του Arduino 
Starter Kit, ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, σαν ανταμοιβή, στην επί σειρά ετών 
παρουσία μαθητών μας στους διαγωνισμούς ρομποτικής WRO.  

Τα τελευταία χρόνια το σχολείο μας συνεργαζόταν με τα γειτονικά 
Γυμνάσια, 60ο και 15ο , σε προγράμματα ρομποτικής. Η δυνατότητα να 
επεκτείνουμε τη συνεργασία μας συμφωνήθηκε αμέσως. Ειδικότερα η Διευθύντρια 
του 60ου Γυμνασίου Αθηνών κα Μαγδαληνή Μαυρουδή,  με προθυμία ενεργοποίησε 
τους περσινούς αλλά και άλλους μαθητές και μαθήτριες για να είναι η ομάδα με 
την οποία θα πραγματοποιούσαμε όλο το έργο eTwinning STEM 2.0. 

Η αλλαγή σχολικής μονάδας με απόσπαση στο Ελληνικό Σχολείο 
Βρυξελλών της συντάκτριας, Κατσαμένη Σ., αυτής της αναφοράς, δεν προκάλεσε 
κανένα εμπόδιο αρχικά. Η εγγραφή στην πλατφόρμα eTwinning έγινε και το νέο 
σχολείο δηλώθηκε. Η συνεργασία των δύο σχολείων δρομολογήθηκε αρχικά 
προφορικά και στη συνέχεια με την κατάθεση του έργου στην πλατφόρμα 
eTwinning. Υπήρξε βέβαια μια κρίσιμη χρονική καθυστέρηση επειδή το 60ο 
Γυμνάσιο δεν διαθέτει ιστοσελίδα.  

Η δραστηριότητα που επιλέξαμε και πραγματοποιήθηκε μέχρι τις αρχές 
Μαρτίου 2020 ήταν προσανατολισμένη στις ανάγκες της δράσης STEM 2.0. 
 Δηλαδή να δώσει την ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες παράλληλα με 
την απόκτηση γνώσεων στα αντικείμενα της επιστήμης και των μαθηματικών.  

  
Το θέμα που επιλέξαμε, σε συνεργασία με την κα Μαγδαληνή Μαυρουδή 

και τους μαθητές μας μετά από σχετική συζήτηση, ήταν σχετικό με την κλιματική 
αλλαγή που τόσο έντονα συζητείται σε κάθε επίπεδο τα  τελευταία χρόνια. 

 
Ο τίτλος  « Το σχολείο και η μάθηση ως μέσο στήριξης της αειφορίας »  

διατυπώνει από μια γενική πλευρά την πεποίθηση όλης της ομάδας μας  ότι η 
Παιδεία είναι το όχημα της αλλαγής των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των 
ανθρώπων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.  Από την άλλη εξυπηρετεί την 
αξιοποίηση  του Arduino Kit και τη δράση STEM 2.0, επειδή έτυχε να έχουν λάβει 
μέρος και τα δύο σχολεία στο περιβαλλοντικό  Πρόγραμμα  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» . Επομένως  γνωρίζαμε ότι θα χρειαστούμε  αισθητήρες μέτρησης 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Κατσαμένη Σύλβια 
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και δυνατότητα καταγραφής  θερμοκρασίας, εκπομπών αερίων, όπως διοξειδίου του 
άνθρακα, μεθανίου κλπ. Δηλαδή  ό,τι ακριβώς διαθέτει και το Arduino. 

 
Με λίγα λόγια ο στόχος για το πρόγραμμα STEM  ήταν η κατασκευή οχήματος  
εφοδιασμένου με αισθητήρες καταγραφής μετρήσεων και αποστολή τους σε 
απομακρυσμένο δέκτη για το ένα σχολείο και το άλλο σχολείο, της Αθήνας, θα 
ολοκλήρωνε το ήδη από πέρυσι σχέδιό του, για τη μελλοντική «έξυπνη πόλη» με 
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, πρόταση με την οποία είχαν ήδη ασχοληθεί οι 
μαθητές μας  με αφορμή το θέμα του τελευταίου διαγωνισμού ρομποτικής και όπου 
κάποιοι  από την ομάδα είχαν ήδη λάβει μέρος.  
 
Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι συνήθως συνυφασμένη με τη βελτίωση των 
αποδοχών ή και την αναβάθμιση της θέσης εργασίας, όμως από αυτή την άποψη η 
συμμετοχή στη δράση STEM 2.0  δεν ευνοεί κάτι τέτοιο ούτε και προβλέπεται από 
τα καθιερωμένα στη δημόσια παιδεία. Ωστόσο η  γνωριμία νέων λογισμικών και η 
πιο σφαιρική αντίληψη της εκπαίδευσης σαφώς και βελτιώνει την εικόνα ενός 
εκπαιδευτικού μέσα στον επαγγελματικό του χώρο.  

Ο αντίκτυπος της δράσης STEM στο μέτρο που αυτό πρόλαβε να διαφανεί 
είχε θετικό αποτύπωμα για τους μαθητές σε διάφορους τομείς: στην έρευνα και 
μελέτη θεμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των 
μαθηματικών.  
 
Με την ευκαιρία της δράσης STEM 2.0 έγινε έρευνα σε θέματα φυσικής για τις 
ΑΠΕ  και τις συμβατικές  μορφές ενέργειας, σε θέματα χημείας για τα βιοαέρια, 
βιολογίας για την αναπνοή των φυτών και τον κύκλο του άνθρακα, γεωγραφικής 
κατανομής των βιομηχανικών κρατών που αξιοποιούν την πυρηνική ενέργεια, έτσι 
η πυρηνική ενέργεια και η χρήση της έγιναν αντικείμενο μελέτης.   
 
Ο σχεδιασμός ρομποτικού οχήματος που θα ευνοούσε και θα ενίσχυε τις δεξιότητες  
STEM συζητήθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε και έτσι είναι στα μελλοντικά μας 
σχέδια.  

 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την επιτυχημένη υλοποίηση της 
δραστηριότητας STEM, την κατασκευή – συναρμολόγηση και λειτουργία 
ρομποτικής διάταξης , της συγγραφής αλγόριθμου και  προγραμματισμού της 
συσκευής  έγινε με διαδικτυακά σεμινάρια με τρόπο διαρκή, συστηματικό και 
προσιτό στις γνώσεις των συμμετεχόντων. Η διαφορά με άλλες επιμορφώσεις είναι 
ότι συνδυάζει πολλά μαθησιακά αντικείμενα με τρόπο ώστε οι επιμέρους γνώσεις 
να οργανώνονται σε κοινό σκοπό και να αποκτούν νόημα. 

Η συμμετοχή των μαθητών του σχολείου σε δράσεις, διαγωνισμούς και 
προγράμματα πάντοτε επιβραβεύεται και προβάλλεται στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας, http://gym-bruxelles.europe.sch.gr/. 
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Το ενδιαφέρον των μαθητών από την αρχή υπήρξε έντονο και ανυπομονούσαν να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση με το Arduino και να εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Η 
εμπειρία έδειξε ότι με τη  συμμετοχή σε δράση STEM αξιοποιούνται δεξιότητες, 
που η κλασική διδασκαλία δεν έχει τη δυνατότητα να αναδείξει αλλά ούτε και έχει 
παρόμοιο στόχο. 

Για κάθε δραστηριότητα ή/και πρόγραμμα του Ελληνικού Σχολείου 
Βρυξελλών γίνεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, με στόχο την 
προβολή στη σχολική κοινότητα.  

Οπότε και το αποτέλεσμα της δράσης STEM 2.0 με Arduino είναι επόμενο 
να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  του σχολείου μας, όταν αυτό ολοκληρωθεί, αλλά 
και να αναρτηθεί αφίσα στο συνεργαζόμενο σχολείο μας στην Αθήνα. 

 Η φιλοξενία της ιδέας μας για το ρομποτικό μας όχημα, αλλά και η 
πρότασή μας για την έξυπνη πόλη του μέλλοντος με χρήση Arduino – στην μακέτα 
μας – για την προμήθεια αγαθών στα σπίτια, με υπόγειες διαδρομές, όπως 
σχεδιάστηκε και προτάθηκε από τους μαθητές του 60ου Γυμνασίου αλλά και με τη 
συνεργασία των σχολείων μας, πρόκειται να δημοσιευθεί  στην τοπική εφημερίδα 
της Κυψέλης, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν για άλλη δράση κατασκευής 
ηλιακού ρολογιού του 15ου ΓΕΛ Αθηνών. 

 Η δημοσίευση στο περιοδικό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Physics 
News, είναι μέσα στους στόχους μας για τη διάδοση της δράσης μας και την 
προβολή της συμμετοχής μας στο STEM 2.0. 

Τέλος, πέρα από τους ευγενείς στόχους και όσα προλάβαμε να υλοποιήσουμε 
στη διάρκεια της φετεινής σχολικής χρονιάς και αναγνωρίζοντας  την απειρία μας 
σε μια τέτοια δράση, οφείλουμε να καταγράψουμε τις αδυναμίες που μας εμπόδισαν 
στην καλύτερη πορεία του έργου, σε σύγκριση με πολλά άλλα σχολεία που 
συμμετείχαν και φάνηκε από τις αναρτήσεις τους στο Forum. 

Η εγκατάσταση στο Βέλγιο και η αδυναμία υλικοτεχνικής υποδομής  
δημιούργησαν τα πρώτα εμπόδια στην ομαλή εξέλιξη του έργου. Ωστόσο το έργο με 
τη συνεργασία του επιλεγμένου εταίρου μας, το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, 
δημιουργήθηκε και κατατέθηκε στο eTwinning. 

Στο θεωρητικό μέρος η δράση και η συνεργασία των σχολείων μας πήγε 
καλά, η καταγραφή όμως αυτή δεν έγινε ποτέ εφικτή στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι 
το έργο δεν έλαβε ποτέ την απαραίτητη έγκριση από το φορέα του eTwinning στο 
Βέλγιο.  Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση και πιθανότατα να οφείλεται στο ότι το 
σχολείο είναι ελληνικό, αλλά ανήκει στο βελγικό τμήμα του eTwinning.  
 

Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου είχε τοποθετήσει την 
ενασχόληση και εκμάθηση του Arduino προς το τέλος Φεβρουαρίου – αρχές 
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Μαρτίου, έχοντας υπόψη μας ότι το υλικό θα ερχόταν κάποια στιγμή μετά τις 
διακοπές του Φεβρουαρίου, όπως αυτές ισχύουν στο βελγικό κράτος.   

 
Χωρίς να έχουμε παραλάβει ακόμη το επίσημο υλικό, είχαμε ξεκινήσει με δικό μας 
υλικό μια πρώτη γνωριμία με το προγαμματιστικό κομμάτι του Arduino και τα 
διάφορα υλικά, αισθητήρες, led και άλλα. 
   

Η αναστολή λειτουργίας του σχολείου λόγω της πανδημίας COVID1-19  και 
η καθυστερημένη παραλαβή του Arduino Starter Kit  – τέλη Μαΐου 2020 - λόγω 
της μη λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Βέλγιο και η μη 
επαναλειτουργία του σχολείου μας λόγω αντικειμενικών δυσκολιών,  δεν έδωσε τη 
δυνατότητα να συνεχιστεί η δράση μας, πόσο μάλλον να ολοκληρωθεί.  

 
Επομένως επιθυμούμε να συνεχίσουμε το έργο μας – δράση  STEM 2.0 με το 
Arduino με στόχο να αναιρέσουμε τις όποιες αστοχίες έγιναν, να εντάξουμε και να 
καταγράψουμε το έργο μας κανονικά στο STEM 2.0 για το σχολικό έτος 2020-2021.  

 
Ευχαριστούμε πολύ. 
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Η μόλυνση του περιβάλλοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι 
ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Σύμφωνα με μια μελέτη που 
δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2018 από το European Environment 
Agency (EEA), έχει θέσει ως στόχο να  μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 26% μέχρι το 2020 και κατά 30% μέχρι 2030. Καθώς ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) 
καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια να βοηθήσει το περιβάλλον, εμείς 
ως εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε σε 
θέματα μόλυνσης του περιβάλλοντος και του φαινομένου θερμοκηπίου 
προκειμένου να συνδράμουμε στο  σκοπό αυτό.  Θα θέλαμε να καταδείξουμε 
πόσο ισχυρή είναι η τεχνολογία, ιδιαίτερα η πλατφόρμα  Arduino στο να 
αναδείξει την ατομική πρωτοβουλία και προσπάθεια στην επίλυση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Στόχος του project ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να απαντήσουν σε 
ερωτήματα όπως: 

 Ποιοι είναι οι τύποι της περιβαλλοντικής ρύπανσης; 
 Πώς και γιατί το περιβάλλον ρυπαίνεται;  
 Τι είναι η κλιματική αλλαγή; 
 Γιατί αλλάζει το  κλίμα; 

 
Ωστόσο, στόχος όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ήταν η διερεύνηση των 
ερωτημάτων αυτών να μην είναι παθητική από πλευράς των μαθητών, αλλά 
ενεργητική και βιωματική. Ως εκ τούτου, στόχος ήταν η δημιουργία ενός σταθμού 
μετρήσεων ατμοσφαιρικών αερίων, όπως διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου, 
μονοξείδιου του άνθρακα και γενικότερα αερίων που καθορίζουν την ποιότητα του 
αέρα.  

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να υλοποιήσουμε τον σταθμό των μετρήσεων βασιζόμενοι 
στην πλατφόρμα Arduino, λόγω του χαμηλού κόστους, της πληθώρας των 
διατιθέμενων αισθητήρων στο εμπόριο και της υψηλής αξιοπιστίας.  Ωστόσο, 
εμπόδια στάθηκαν αρχικά στο εγχείρημά μας, τόσο η έλλειψη εξοπλισμού, όσο και 
η έλλειψη εμπειρίας διαχείρισης του από πλευράς μαθητών, αλλά και 
εκπαιδευτικών. Οπότε, στο σημείο αυτό ήταν καταλυτική η δράση STEM, τόσο με 
την παροχή εξοπλισμού, όσο και με την διοργάνωση και υλοποίηση  αναλυτικών, 
περιεκτικών και κατατοπιστικών webinars πάνω στην πλατφόρμα Arduino. 

Εργάζομαι τα τελευταία 19 χρόνια ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και κυρίως σε Γενικό Λύκειο. Η επιστήμη της 
πληροφορικής έχοντας βάλει γερές βάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, κάνει τα 
τελευταία χρόνια ένα άνοιγμα στους καινοτόμους και πειραματικούς κλάδους της 
Τεχνητής νοημοσύνης και της Ρομποτικής. Αν και ακόμη η ενασχόληση με τους 
κλάδους αυτούς, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, επαφίεται στις προσωπικές επιλογές 
του εκάστοτε εκπαιδευτικού, διαφαίνεται ότι τα προσεχή χρόνια θα ενταχθεί στο 
αναλυτικό πρόγραμμα. Συνεπώς αισθάνομαι ότι με τη σειρά των επιμορφωτικών 
webinars, έχω εφοδιαστεί με πολύτιμες  γνώσεις, αλλά και αυτοπεποίθηση να 
αντιμετωπίσω τις προκλήσεις της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής, σκοπεύω την επόμενη 
σχολική χρονιά να σχεδιάσω και να υλοποιήσω  πολλαπλές δραστηριότητες 
διάρκειας μιας διδακτικής ώρας για τους μαθητές της Ά Λυκείου, προκειμένου οι 
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μαθητές να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό με ένα πιο ελκυστικό, απτό και 
βιωματικό τρόπο. 

Παράλληλα με τη δράση αυτή, την τρέχουσα σχολική χρονιά,  παρακολούθησα 
σεμινάρια Arduino και στην πλατφόρμα seminars.eTwinning, τα οποία 
ολοκλήρωσα με επιτυχία. Στην πλατφόρμα αυτή δίνεται η δυνατότητα σε επόμενες 
χρονιές να αναλάβει κάποιος το ρόλο του βαθμολογητή.  

Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν εξοπλίζουν με αυτοπεποίθηση, ώστε το σχολείο να 
συνάψει νέες συνεργασίες στην πλατφόρμα eTwinning, καθώς παρατηρείτε ότι όλο 
και περισσότερα ευρωπαϊκά σχολεία στρέφονται προς project, τα οποία σχετίζονται  
με την ρομποτική και ιδιαίτερα με εφαρμογή στην πλατφόρμα Arduino, ειδικά στις 
ηλικίες 15-18.  

Στο σχολείο λόγω της άριστης επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων διαφορετικών 
ειδικοτήτων, τόσο σε αυτό το project όσο και σε μελλοντικά υπάρχει καλή 
συνεργασία και διαθεματικότητα, που επιτρέπει τη διάχυση γνώσεων τόσο μεταξύ 
των συναδέλφων, όσο και προς τους μαθητές. 

Οι μαθητές, ως άμεσοι αποδέκτες των παραπάνω δεξιοτήτων, ωφελήθηκαν 
πολλαπλά σε γνώσεις δεξιότητες αλλά και με τη συμμετοχή τους σε καινοτόμες 
δράσεις. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή΄ στη μαθησιακή διαδικασία, ενθουσιασμό, 
ικανοποίηση, διάθεση για συμμετοχή. 

Τα παραγόμενα του project καθώς και η διαδικασία ανάπτυξής τους θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης STEM θα γίνει παρουσίαση μεταξύ των 
συναδέλφων που συμμετείχαν στη δράση αυτή, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, 
γνώσεων, αλλά και το διαμοιρασμό των δυσκολιών και των τρόπων, που αυτές 
ξεπεράστηκαν. 
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Ιωάννης Σαραντόπουλος ΠΕ86 Πληροφορικής 
15/06/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ιωάννη Σαραντόπουλου, STEM 2.0 - Arduino Starter 
Kit - Coding, 1ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής  

 

Η ενασχόληση των μαθητών με το Arduino Starter Kit  και την συγγραφή 
κώδικα για τον προγραμματισμό του, αποτέλεσε μια ευχάριστη και αποδοτική, 
εκπαιδευτική πρακτική των μαθημάτων STEM, εστιασμένη στο παράδειγμα 
και στην πράξη. 

Μέσα από την ενασχόλησή τους οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
ανακαλέσουν και να αποκομίσουν γνώσεις Φυσικής εφαρμόζοντάς τις σε 
διασκεδαστικά παραδείγματα και απτά παραδείγματα. Τους δόθηκε η 
δυνατότητα να αναπτύξουν αλγορίθμους και να γράψουν προγράμματα στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.   

Παράλληλα, συμμετείχαν σε φόρουμ μαθητών της ηλικίας τους από άλλες 
χώρες δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό και βίντεο της εργασίας τους 
προσφέροντας  και λαμβάνοντας υποστήριξη όταν χρειάστηκε.  

Ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα, 
αξιολογώντας τελικά την εργασία και τις γνώσεις που αποκόμισαν. 



80 8178

 
[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ιωάννη Σαραντόπουλου 

Στο πρόγραμμά μας το «STEM 2.0 - Arduino Starter Kit – Coding»  
συνεργαστήκαμε με τέσσερα σχολεία της Τουρκίας. Μαζί με το «1ο Γενικό Λύκειο 
Αγίας Παρασκευής» συν-διοργανωτής στο έργο ήταν το Λύκειο «Hayrullah Kefoğlu 
Anadolu Lisesi» της Τουρκίας. 

 Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετείχαν στο project 
εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του Twinspace του eTwinning. Η επικοινωνία με 
τους εκπαιδευτικούς των σχολείων πραγματοποιήθηκε τόσο με το  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του eΤwinning όσο και με τα προσωπικά τους email. και το 
Messenger. Αποφασίστηκε οι συμμετέχοντες μαθητές να είναι συνομήλικοι (ηλικία 
15-16 ετών). Να φοιτούν δηλαδή στην Α’ τάξη του Λυκείου. Έτσι εκτός από 
παρόμοιο γνωστικό επίπεδο θα είχαν και όσο το δυνατόν περισσότερο κοινά 
ενδιαφέροντα. Στο  1ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής εντάξαμε το πρόγραμμα στο 
μάθημα της επιλογής Εφαρμογών Πληροφορικής της Α’ Λυκείου , το οποίο 
περιλαμβάνει διδακτικές ώρες σχετικές με τον προγραμματισμό Η/Ύ σε γλώσσα 
προγραμματισμού με «πλακίδια». Οι κατασκευές πραγματοποιήθηκαν με τη   
χρησιμοποίηση του Arduino kit  ενώ παράλληλα  αξιοποιήθηκε  το  Web 2.0  
εργαλείο Τinkercad.   

Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους εταίρους. Συμφωνήθηκε η  
συνεργασία έχοντας ισοδύναμο αριθμό μαθητών της ηλικίας των 15-16 ετών. 
Αποφασίστηκε  να εκτελούν παρόμοιες δραστηριότητες ώστε να επιτρέπουν την 
μεταξύ τους αλληλοεπίδραση. Αρχικά οι μαθητές και οι εκπαιδευτές δημιούργησαν 
προφίλ στο Twinspace όπου παρουσίασαν τον εαυτό τους. Παροτρύναμε τους 
μαθητές να ανταλλάξουν μηνύματα ώστε να γνωριστούν. Παράλληλα η συνάδελφος  
FİLİZ SEKRETER του  Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi κοινοποίησε έγγραφο 
γνωστοποιώντας  στα μέλη τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.  

Σε δεύτερη φάση (κοινοποιήθηκε στο Twin Space  PagesTask 1) 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη  δραστηριότητα (εισαγωγική για το Arduino) με θέμα 
«ένα Led που αναβοσβήνει». Οι μαθητές των σχολείων αφού κατασκεύασαν το 
κύκλωμα και έγραψαν τον αντίστοιχο κώδικα δημοσιεύσαν φωτογραφίες και βίντεο 
από τις εφαρμογές τους.  

Αναφορικά με την δεύτερη  δραστηριότητα (Task 2)  προτάθηκε  η σχεδίαση ενός  
συστήματος αυτόματου πάρκινγκ αυτοκινήτων. Κρίνοντας ότι ήταν αρκετά 
απαιτητικό για τους μαθητές του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής αποφασίστηκε να 
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πραγματοποιήσουμε με τους μαθητές πρώτα μια ευκολότερη εφαρμογή. Αυτή 
αποτελούσε μια επέκταση  της πρώτης εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει 3 led που 
θα αναβοσβήνουν διαδοχικά. Οι μαθητές κοινοποίησαν τις φωτογραφίες και τον 
κώδικα στο Twinspace. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε η δραστηριότητα με το σύστημα 
στάθμευσης. Οι  μαθητές θεώρησαν θα ήταν πιο ρεαλιστικό να χρησιμοποιήσουν  
ένα σέρβο κινητήρα για να προγραμματίσουν το άνοιγμα-κλείσιμο μιας μπάρας 
μετά από σήματα αναγνώρισης  που έδιναν δύο ομάδες αισθητήρων απόστασης 
(Ultrasonic Distance Sensor). Ενθουσιασμένοι οι μαθητές χρησιμοποιήσαν και 
“τουβλάκια” Lego για να κάνουν την κατασκευή να ομοιάζει με μακέτα του 
πραγματικού χώρου στάθμευσης. Αντάλλαξαν μηνύματα και βίντεο μέσω του 
Twinspace με τους μαθητές των άλλων σχολείων αναφέροντας τις εντυπώσεις τους. 
Η επόμενη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε ήταν η κατασκευή μιας 
διάταξης που να έχει μια  πόρτα που να ανοιγοκλείνει  με το πάτημα ενός 
κουμπιού. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στα σπίτια τους λόγω καραντίνας 
κάποιοι από τους μαθητές που συμμετείχαν  στην ασύγχρονη εκπαίδευση 
παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με το Arduino.  Υλοποίησαν στο Τinkercad 
διάταξη που να αναβοσβήνει κάποιο Led μετά την «πυροδότηση» ενός 
φωτοτρανζίστορ.  

Επιστρέφοντας στα μαθήματα με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων οι μαθητές της 
ομάδας του project  υλοποίησαν  το κύκλωμα «LightTheremin». Είναι μια διάταξη 
που προσομοιάζει σύστημα παραγωγής ήχων περιλαμβάνοντας  ένα bazer  και ένα 
φωτοτρανζίστορ του Arduino Kit το οποίο δίνει σήματα κατά την κίνηση του 
χεριού πάνω από αυτό. Οι μαθητές δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο στο 
Twinspace.  

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, 
οφειλόμενες σε εξωγενείς παράγοντες, που αντιμετωπίστηκαν και συνεχίζουμε να 
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οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να έχουν κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Παράλληλα 
αποτελούσαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τμήμα τη διαδικτυακής κοινότητας. 
Συγχρόνως, στα πλαίσια του project προσφέρθηκαν  δυνατότητες επιμόρφωσης με 
τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συνέδρια και σε επιμορφωτικά μαθήματα 
Webinars. Η προσπάθεια και η συμμετοχή αποφέρει την αναγνώριση και 
επιβράβευση από τη σχολική ηγεσία και από τους εκπαιδευτικούς. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αναδείχθηκε ο ενθουσιασμός των μαθητών για 
τις STEM εφαρμογές που αφορούσαν το project με το Arduino. Ανεξάρτητα από τις 
σχολικές επιδόσεις τους στα βασικά μαθήματα έδειχναν αποφασιστικό ζήλο και 
ικανοποίηση για εφαρμογές  του project όπου αξιοποιούνταν οι δυνατότητες της 
τεχνολογίας. Η πρόσβαση στο live.etwinning.net/ έδωσε στους μαθητές τη 
δυνατότητα  να επικοινωνήσουν με άλλους συνομήλικους. Προωθούνταν έτσι τη   
διάδοση των ιδεών και η απόκτηση γνώσεων με τη συμμετοχή τους στην «ψηφιακή 
κοινωνία». 

Οι μαθητές ήρθαν σε επικοινωνία με άλλους συνομήλικούς τους, ψηφιακούς 
πολίτες. Η ενασχόλησή τους   με νέα εργαλεία και πρακτικές επικοινωνίας 
προήγαγε την συνεργατικότητα και την ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής κοινωνίας. 
Η συνεργασία με μαθητές λυκείων άλλων χωρών που συμμετείχαν η υλοποίηση του 
ίδιου project STEM - eTwinning υποβοήθησε την ανταλλαγή απόψεων με 
συνομήλικους μαθητές εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικής κουλτούρας. 
Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία σύγκρισης των εκπαιδευτικών δυνατότητων αυτών 
των μαθητών με τις δικές τους.  
Το eTwinning και η πλατφόρμα του Twinspace διευκόλυνε όχι μόνο τη συνεργασία 
αλλά και την προβολή του σχολείου μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα η 
επιμόρφωση μέσω των Webinars παρείχε τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών. 
Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής συνεδρίασης του δεύτερου τετράμηνου, θα 
παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας τον υψηλό βαθμό 
ανταπόκρισης και συμμετοχής των μαθητών στο project STEM. Επιπλέον θα 
τονιστούν τόσο στο σύλλογο καθηγητών και θα δημοσιευτούν στην επίσημη 
ιστοσελίδα του σχολείου τα θετικά αποτελέσματα του Project καθώς και της 
ένταξης και ανάρτησης στο eTwinning.net της ερευνητικής προσπάθειας των 
μαθητών. 
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Γεώργιος Νικολακάκης 
23/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Νικολακάκη Γεώργιου για το project SeA (Seeking for 
Ecological Alternatives) – Erasmus+ KA229 – 2o 
Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς 

 

Το 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετέχει σε διετή (2019-2021) εγκεκριμένη 
σύμπραξη ανταλλαγών μεταξύ σχολείων Erasmus+ KA229, με το 
σχολείο Institut de la Providence de Champion της πόλης Namur του 
Βελγίου, υλοποιώντας το project SeA (Seeking for Ecological Alternatives), 
με βασικό θέμα την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της σύμπραξης 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων δράσεων και κατασκευών, η κατασκευή και 
ο προγραμματισμός από τους μαθητές, κυκλώματος Arduino για την 
μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης και φωτεινότητας κάτω από το νερό. 

Η απαγόρευση των μετακινήσεων και της λειτουργίας των σχολείων σε 
Ελλάδα και Βέλγιο λόγω της πανδημίας COVID-19, μας ανάγκασε να 
αναβάλλουμε τη συνάντηση των μαθητών για τη δημιουργία και του 
παραπάνω project την περασμένη Άνοιξη. Η εφαρμογή του κυκλώματος και 
ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino, που αποτελεί ζωτικό μέρος 
του project SeA, μετατέθηκε για τη νέα σχολική χρονιά. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Γεώργιου Νικολακάκη 

Το 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς συμμετέχει σε διετή (2019-2021) εγκεκριμένη σύμπραξη 
ανταλλαγών μεταξύ σχολείων Erasmus+ KA229, με το σχολείο Institut de la 
Providence de Champion της πόλης Namur του Βελγίου, υλοποιώντας το project 
SeA (Seeking for Ecological Alternatives) με κωδικό αριθμό 2019-1-BE01-KA229-
050412. Η θεματολογία του project βασίζεται στην κλιματική αλλαγή και τις 
επιπτώσεις αυτής στη ζωή μας και σε παρεμβάσεις-δράσεις που θα σχεδιάσουν και 
θα υλοποιήσουν οι μαθητές των δύο σχολείων από κοινού. 

Το πρόγραμμα SeA δημιουργήθηκε από την ανάγκη των σχολείων να ωθήσουν τους 
μαθητές να αποτυπώσουν τις ανησυχίες τους, να καταγράψουν δεδομένα, να 
αναδείξουν προβλήματα, να αναζητήσουν και να προτείνουν  λύσεις,  και να 
αλλάξουν συνήθειες με την υιοθέτηση νέων στάσεων για το κλίμα, κάνοντας χρήση, 
μεταξύ άλλων, και εργαλείων της μεθόδου STEM. Θεωρώντας ότι η τεχνολογία και 
η επιστήμη μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο  της οικολογίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, αποφασίσαμε από κοινού την κατασκευή ενός υποβρύχιου ρομπότ 
που θα λαμβάνει μετρήσεις, μέσω του μικροελεγκτή Arduino και συνδεδεμένων 
αισθητήρων, για το έλεγχο της ποιότητας των υδάτων στη Μεσόγειο και τη 
Βόρεια Θάλασσα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω: 

 Καταγραφή απόψεων και στάσεων για την κλιματική αλλαγή 
 Ευαισθητοποίηση της σχολικής και τοπικής κοινότητας για την κλιματική 

αλλαγή. 
 Δημιουργία τριών δράσεων  για την κλιματική αλλαγή 
 Εξ’ αποστάσεως συνεργασία μέσω της πλατφόρμας e-Twinning 
 Κατασκευή υποβρυχίου οχήματος με πρόγραμμα 3D σχεδίασης και 

εκτύπωσης  
 Δημιουργία κυκλώματος ελέγχου με το μικροελεγκτή Arduino για την 

καταγραφή και μέτρηση υδάτινων χαρακτηριστικών  (θερμοκρασία, πίεση, 
διαύγεια κ.α.) και ενσωμάτωση στο υποβρύχιο όχημα 

 Καταγραφή δεδομένων σε διαφορετικά υδάτινα περιβάλλοντα (ποτάμια, 
λίμνες, θάλασσες) στην Ελλάδα και το Βέλγιο και στατιστική επεξεργασία 

 Δημιουργία συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων περί κλιματικής αλλαγής 
 
Στη συγκεκριμένη δράση STEM2.0 εντάσσονται οι δύο προτελευταίοι από τους 
στόχους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν ένα 
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κύκλωμα με το μικροελεγκτή Arduino, το οποίο με τη βοήθεια τριών αισθητήρων 
θερμοκρασίας, πίεσης και φωτός θα καταγράφει σε μια SD κάρτα τα δεδομένα κάτω 
από το νερό. Στη συνέχεια η καταγραφή των δειγμάτων σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα θα αποτελέσει, για τους μαθητές, βάση επεξεργασίας των δεδομένων 
και εξαγωγής αποτελεσμάτων για τα υδάτινα περιβάλλοντα των δύο χωρών. Έχουν 
ήδη σχεδιαστεί εργαστήρια – workshops για τους συμμετέχοντες μαθητές οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δημιουργήσουν και θα προγραμματίσουν 
ανάλογα κυκλώματα έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση του μικροελεγκτή 
Arduino.  

Οι μαθητές των σχολείων αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες σύμφωνα με τη 
μέθοδο STEM συνδυάζοντας   

 τις Φυσικές Επιστήμες  (Science) για τη μελέτη και περιγραφή φυσικών 
μεγεθών όπως άνωση και πίεση, που αφορούν τη λειτουργία του 
υποβρυχίων αλλά και τα Μαθηματικά (Mathematics) για την συλλογή και 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα καταγραφούν από το 
υποβρύχιο 

 την Τεχνολογία (Technology) και τη Μηχανική (Engineering) για τη 
σχεδίαση και κατασκευή (3D design & printing) του υποβρυχίου οχήματος 
αλλά και την κατασκευή του κυκλώματος Arduino για την καταγραφή 
δεδομένων κάτω από το νερό 

Αναμένεται επίσης οι μαθητές να ωφεληθούν και να προσεγγίσουν απαιτητικά 
θέματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο learning by doing και problem-based learning, 
ακολουθώντας όλα τα στάδια της συλλογής πληροφοριών, σχεδίασης, κατασκευής, 
δοκιμής, ανατροφοδότησης και βελτίωσης και καταγραφής των αποτελεσμάτων.  

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος έχει προγραμματιστεί να γίνει 
με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: 

 Στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα  

 Στην κοινότητα e-Twinning μέσω του χώρου Twinspace  

 Εντός του σχολείου με δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  

 Στην τοπική κοινότητα με δράσεις που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν 
οι μαθητές και αποτυπώνονται στα αποτελέσματα του προγράμματος 
Erasmus+  

 Με τη διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση και παρουσίαση των 
δράσεων και των αποτελεσμάτων  
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Η 1η προγραμματισμένη συνάντηση έγινε τον περασμένο Ιανουάριο στο Βέλγιο, με 
του 17 μαθητές από το σχολείο μας να φιλοξενούνται από Βέλγους μαθητές και να 
συμμετέχουν από κοινού σε εργαστήρια – workshops που αφορούσαν την 
παρουσίαση αποτελεσμάτων ενός online ερωτηματολογίου για την κλιματική 
αλλαγή, και τον σχεδιασμό του υποβρυχίου οχήματος στο πρόγραμμα Fusion360. Η 
2η προγραμματισμένη συνάντηση, σύμφωνα με το σχέδιο, ήταν προγραμματισμένη 
για να πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, 
όπου θα πραγματοποιούνταν εργαστήρια – workshops για την δημιουργία και 
κατασκευή του κυκλώματος Arduino για την καταγραφή και μέτρηση δεδομένων 
κάτω από το νερό, όπως θερμοκρασία, πίεση, φωτεινότητα και βάθος. Δυστυχώς 
όμως, η απαγόρευση των μετακινήσεων και της λειτουργίας των σχολείων σε 
Ελλάδα και Βέλγιο λόγω της πανδημίας COVID-19, μας ανάγκασε να αναβάλλουμε 
τη συνάντηση για να επανασχεδιαστεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Έτσι, η 
εφαρμογή του κυκλώματος και ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino, που 
αποτελεί ζωτικό μέρος του project SeA, μετατέθηκε για τη νέα σχολική χρονιά. Για 
την επόμενη χρονιά εκκρεμούν επιπλέον άλλες δύο συναντήσεις των μαθητών στο 
Βέλγιο και στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση του project. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο  

 στην ιστοσελίδα του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς http://2lyk-
kalam.thess.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/drastiriotites/erasmus/185-sea 

 στην ιστοσελίδα του project http://www.projectsea.eu/index.php/en/ 

 στο twinspace του project στο e-Twinning 
https://twinspace.etwinning.net/94373/pages/page/826302 
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[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

 

Η 1η προγραμματισμένη συνάντηση έγινε τον περασμένο Ιανουάριο στο Βέλγιο, με 
του 17 μαθητές από το σχολείο μας να φιλοξενούνται από Βέλγους μαθητές και να 
συμμετέχουν από κοινού σε εργαστήρια – workshops που αφορούσαν την 
παρουσίαση αποτελεσμάτων ενός online ερωτηματολογίου για την κλιματική 
αλλαγή, και τον σχεδιασμό του υποβρυχίου οχήματος στο πρόγραμμα Fusion360. Η 
2η προγραμματισμένη συνάντηση, σύμφωνα με το σχέδιο, ήταν προγραμματισμένη 
για να πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, 
όπου θα πραγματοποιούνταν εργαστήρια – workshops για την δημιουργία και 
κατασκευή του κυκλώματος Arduino για την καταγραφή και μέτρηση δεδομένων 
κάτω από το νερό, όπως θερμοκρασία, πίεση, φωτεινότητα και βάθος. Δυστυχώς 
όμως, η απαγόρευση των μετακινήσεων και της λειτουργίας των σχολείων σε 
Ελλάδα και Βέλγιο λόγω της πανδημίας COVID-19, μας ανάγκασε να αναβάλλουμε 
τη συνάντηση για να επανασχεδιαστεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Έτσι, η 
εφαρμογή του κυκλώματος και ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino, που 
αποτελεί ζωτικό μέρος του project SeA, μετατέθηκε για τη νέα σχολική χρονιά. Για 
την επόμενη χρονιά εκκρεμούν επιπλέον άλλες δύο συναντήσεις των μαθητών στο 
Βέλγιο και στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση του project. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο  

 στην ιστοσελίδα του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς http://2lyk-
kalam.thess.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/drastiriotites/erasmus/185-sea 

 στην ιστοσελίδα του project http://www.projectsea.eu/index.php/en/ 

 στο twinspace του project στο e-Twinning 
https://twinspace.etwinning.net/94373/pages/page/826302 

 

 

 

 

  
  

[Καραμπέρης Χρήστος] 
[12 Ιουνίου 2020] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού Καραμπέρη Χρήστου, “What is the 
weather like in your town”, ΓΕ.Λ. Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

[Παρατήρηση του καιρού, μελέτη ατμοσφαιρικών μεταβλητών, κατασκευή 
διάταξης μέτρησης με βάση το Arduino, συλλογή και ανταλλαγή 
ατμοσφαιρικών μετρήσεων. 

Students will be asked to collect data about the weather in their town and 
present this info to the students of the partner school. In the process they 
will learn how we measure, collect, store and present weather data. They 
will also investigate what are the different factors that affect the 
climate/weather in their town. Finally, they will try to construct a small 
experimental school weather station to collect, store and process some 
weather data, such as temperature and humidity.] 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ο σκοπός της συμμετοχής στη δράση ήταν η έναρξη ενασχόλησης με το etwinning 
τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών του σχολείου μας και η δημιουργία 
μιας ομάδας εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου που θα ξεκινούσαν ίσως 
δικά τους έργα στα επόμενα χρόνια.  

Λόγω ειδικότητας (Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος) επέλεξα ως θέμα την μελέτη του 
τοπικού καιρού η οποία θα απαιτούσε την εξοικείωση των εμπλεκόμενων πρώτα με 
γνώσεις παρατήρησης και στη συνέχεια με γνώσεις μέτρησης και τέλος καταγραφής 
και μελέτης των ατμοσφαιρικών μεταβλητών. Για τα δύο τελευταία μέρη της 
εργασίας θεωρήθηκε ότι θα ήταν δυνατή η κατασκευή ενός μικρού μετεωρολογικού 
σταθμού στηριγμένου στην τεχνολογία του Arduino, που θα λειτουργούσε στο 
σχολείο με ευθύνη των μαθητών.  

Το θέμα της εργασίας επιλέχτηκε διότι το αντικείμενο (η μελέτη του καιρού) δεν 
είναι ιδιαίτερα απαιτητικό από την άποψη του θεωρητικού υποβάθρου που απαιτεί 
για μια πρώτη προσέγγισή, ενώ δεν απαιτεί και ιδιαίτερες γνώσεις από τη μεριά 
των μαθητών αφού έχουν την εμπειρία του καιρού και πολλές από τις 
απαιτούμενες έννοιες τους είναι ήδη γνωστές βιωματικά. Επίσης στο 
«κατασκευαστικό» επίπεδο, η πλατφόρμα του Arduino προσέφερε τη δυνατότητα 
υλοποίησης ενός υποτυπώδους μετεωρολογικού σταθμού σχετικά εύκολα, γεγονός 
που θα βοηθούσε τους εμπλεκόμενους να εξοικειωθούν σχετικά γρήγορα και με την 
ίδια την πλατφόρμα αλλά και με τις ανάγκες της συγκεκριμένης κατασκευής για 
την οποία υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο. 

Τέλος, με την ένταξη της εργασίας στη δράση etwinning θα δινόταν η δυνατότητα 
των μελών της ομάδας να επικοινωνήσουν με τους ομότιμούς τους του άλλου 
σχολείου του εξωτερικού, να αποκαταστήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας, να 
εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν ο ένας τον άλλο, να ανταλλάξουν προβλήματα, 
σκέψεις, εμπειρίες και λύσεις στην υλοποίηση των μετεωρολογικών σταθμών με 
βάση το Arduino, να συλλέξουν δεδομένα των μετρήσεων, να τα επεξεργαστούν και 
να συγκρίνουν τις καιρικές συνθήκες στις περιοχές των δύο σχολείων. Στο πλαίσιο 
αυτής της επικοινωνίας, θα βελτίωναν το επίπεδο των Αγγλικών τους, θα μάθαιναν 
να χρησιμοποιούν και το περιβάλλον του TwinSpace, αλλά και άλλων λογισμικών 
απαραίτητων για την επικοινωνία και ενημέρωση των συμμετεχόντων. Φυσικά, θα 
μάθαιναν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους αλλά και τους μαθητές του 
άλλου σχολείου, να ανταλλάσσουν και να συνδιαμορφώνουν ιδέες κλπ. Τέλος θα 
δημιουργούσαν νέες φιλίες. 
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σταθμού στηριγμένου στην τεχνολογία του Arduino, που θα λειτουργούσε στο 
σχολείο με ευθύνη των μαθητών.  

Το θέμα της εργασίας επιλέχτηκε διότι το αντικείμενο (η μελέτη του καιρού) δεν 
είναι ιδιαίτερα απαιτητικό από την άποψη του θεωρητικού υποβάθρου που απαιτεί 
για μια πρώτη προσέγγισή, ενώ δεν απαιτεί και ιδιαίτερες γνώσεις από τη μεριά 
των μαθητών αφού έχουν την εμπειρία του καιρού και πολλές από τις 
απαιτούμενες έννοιες τους είναι ήδη γνωστές βιωματικά. Επίσης στο 
«κατασκευαστικό» επίπεδο, η πλατφόρμα του Arduino προσέφερε τη δυνατότητα 
υλοποίησης ενός υποτυπώδους μετεωρολογικού σταθμού σχετικά εύκολα, γεγονός 
που θα βοηθούσε τους εμπλεκόμενους να εξοικειωθούν σχετικά γρήγορα και με την 
ίδια την πλατφόρμα αλλά και με τις ανάγκες της συγκεκριμένης κατασκευής για 
την οποία υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο. 

Τέλος, με την ένταξη της εργασίας στη δράση etwinning θα δινόταν η δυνατότητα 
των μελών της ομάδας να επικοινωνήσουν με τους ομότιμούς τους του άλλου 
σχολείου του εξωτερικού, να αποκαταστήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας, να 
εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν ο ένας τον άλλο, να ανταλλάξουν προβλήματα, 
σκέψεις, εμπειρίες και λύσεις στην υλοποίηση των μετεωρολογικών σταθμών με 
βάση το Arduino, να συλλέξουν δεδομένα των μετρήσεων, να τα επεξεργαστούν και 
να συγκρίνουν τις καιρικές συνθήκες στις περιοχές των δύο σχολείων. Στο πλαίσιο 
αυτής της επικοινωνίας, θα βελτίωναν το επίπεδο των Αγγλικών τους, θα μάθαιναν 
να χρησιμοποιούν και το περιβάλλον του TwinSpace, αλλά και άλλων λογισμικών 
απαραίτητων για την επικοινωνία και ενημέρωση των συμμετεχόντων. Φυσικά, θα 
μάθαιναν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους αλλά και τους μαθητές του 
άλλου σχολείου, να ανταλλάσσουν και να συνδιαμορφώνουν ιδέες κλπ. Τέλος θα 
δημιουργούσαν νέες φιλίες. 

 
[12-06-2020] 

 

Τον Νοέμβριο ξεκίνησε η προσπάθεια εξεύρεσης καθηγητή/τριας σχολείου από το 
εξωτερικό που θα ήθελε να υλοποιήσει ένα παρόμοιο έργο. Μετά από ανταλλαγή 
αρκετών μηνυμάτων βρέθηκε ενδιαφερόμενο σχολείο από τη Λιθουανία. 

Τον Δεκέμβριο έγινε προσπάθεια για την αποκατάσταση επικοινωνίας των 
συμμετεχόντων και την από κοινού διαμόρφωση ενός πλάνου για την πορεία της 
δράσης στους επόμενους μήνες. Δημιουργήθηκε ο χώρος TwinSpace της δράσης, 
στον οποίο δημιουργήθηκαν σελίδες για την προσθήκη υλικού: α) που θα 
παρουσιάζει υλικό από τα δύο σχολεία για τη δημιουργία ενός κλίματος 
συνεργασίας, β) που θα ήταν χρήσιμο για την εργασία. Επίσης προστέθηκε υλικό 
που αφορά τα δύο σχολεία, δημιουργήθηκε ημερολόγιο της δράσης το οποίο και 
αναρτήθηκε για συνδιαμόρφωση και εγγράφηκαν οι μαθητές του σχολείου μας. 

Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία συνεισφορά από το άλλο σχολείο, σε κανένα τομέα, 
παρόλα τα μηνύματα που στείλαμε στην εκπαιδευτικό του άλλου σχολείου. Η 
τελευταία επικοινωνία που είχαμε με το άλλο σχολείο ήταν στις 27/12/2020 όταν 
και μας ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα η συνάδελφος του άλλου σχολείου. 

Η απογοήτευση από την αποτυχία έναρξης της δράσης είναι μεγάλη, διότι 
προσβλέπαμε στην έστω και σύντομη επικοινωνία με τα μέλη του άλλου σχολείου 
και την εκμάθηση της χρήσης των εργαλείων επικοινωνίας του TwinSpace, ώστε 
την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουμε με καλύτερες προϋποθέσεις κάποια 
συνεργασία. Εξάλλου θα λειτουργήσουμε ως πολλαπλασιαστές της δράσης στο 
σχολείο μας.  

Ελπίζουμε σε μια καλύτερη πορεία την επόμενη σχολική χρονιά. 
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Λαδιάς Νικόλαος 
21/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Λαδιά Νικόλαου Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων 

Το project με τίτλο «Inventing the Future» σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί 
από τους μαθητές της Α’ Λυκείου του Αρσακείου Ιωαννίνων, για το 
σχολικός έτος 2019-2020. Η ομάδα εργασίας απαρτίστηκε από τον 
Πληροφορικό, τον Μαθηματικό και την Βιολόγο του Σχολείου μας. Στο 
κύριο μέρος της αναφοράς παρουσιάζεται το πρόγραμμα των από κοινού 
εργασιών αλλά και τους στόχους που είχαμε θέσει με τους πρώτους 
εταίρους μας. Στο τέλος αναφέρονται οι λόγοι όπου το έργο δεν 
ολοκληρώθηκε και θα συνεχιστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 
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Λαδιάς Νικόλαος 
21/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Λαδιά Νικόλαου Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων 

Το project με τίτλο «Inventing the Future» σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί 
από τους μαθητές της Α’ Λυκείου του Αρσακείου Ιωαννίνων, για το 
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εργασιών αλλά και τους στόχους που είχαμε θέσει με τους πρώτους 
εταίρους μας. Στο τέλος αναφέρονται οι λόγοι όπου το έργο δεν 
ολοκληρώθηκε και θα συνεχιστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

  

 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ  

Σκοπός του έργου ήταν να εφαρμόσουμε τις αρχές της εκπαίδευσης του STEM για 
να βοηθήσουμε τους μαθητές να ανακαλύψουν και να μάθουν πώς λειτουργεί το Arduino 
kit. Γι’ αυτό λοιπόν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία τόσο στην κατασκευή  όσο και στον 
προγραμματισμό. Η κατασκευή ενός ρομποτικού χεριού θα συνοδευόταν με τη θεωρία του 
νευρικού και κινητικού συστήματος του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα 
ερχόντουσαν σε επαφή και με τη θεωρία αλλά και με την πράξη. 

Στο έργο μας τέθηκαν κάποιοι στόχοι με τους πρώτους εταίρους μας. Οι μαθητές 
μετά το πέρας της εργασίας, θα ήταν σε θέση να: 

1. Μάθουν πώς λειτουργεί το νευρικό σύστημα στο ανθρώπινο σώμα. 

2. Ανακαλύψουν τη χρήση και λειτουργία του συστήματος Arduino. 

3. Προγραμματίσουν το Arduino. 

4. Βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη. 

5. Εμπλουτίσουν με εμπειρίες τους, επικοινωνώντας με μαθητές από άλλες χώρες, τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό τους. 

6. Βελτιώσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες μέσω των πρακτικών δραστηριοτήτων. 

7. Ενισχύσουν τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Στην αρχή του έργου και μετά από συζήτηση τόσο με τους συναδέλφους της ομάδας 
εργασίας του σχολείου μου και στη συνέχεια με τους εταίρους μας, δημιουργήθηκε ένα 
πλάνο εργασιών και δράσεων για όλη τη διάρκεια του έργου. 

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις χώρες των εταίρων μας. Το έργο όμως θα συνεχιστεί με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, μετά από επικοινωνία και συμφωνία όλων των εταίρων. 

Οι σημαντικές εργασίες που ήταν τόσο της κατασκευής όσο και του προγραμματισμού 
του ρομποτικού χεριού με Arduino υλοποιήθηκαν. Η δραστηριότητα της κατασκευής 
βοήθησε πάρα πολύ τους μαθητές στη συνεργασία μεταξύ τους. Εξάλλου η κατασκευή είναι 
μια κατεξοχήν δραστηριότητα που απαιτεί συνεργασία. Επίσης με τον προγραμματισμό οι 
μαθητές ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά με κώδικα. Μέχρι πριν είχανε μάθει στον οπτικό 
προγραμματισμό τύπου Scratch. Όμως η διαδικασία του προγραμματισμού με κώδικα τους 
ενέπνευσε για ακόμα περισσότερα πράγματα στο έργο. Ο σκοπός της εκπαίδευσης και της 
φιλοσοφίας του STEM εκπληρώθηκε όσον αφορά το πρακτικό μέρος και θα ολοκληρωνόταν 
με τη θεωρία που θα ερχόταν σε επόμενη φάση. 

 



92 9390

  

 

Η όλη διαδικασία του έργου βοήθησε και εμένα προσωπικά. Πρώτα απ ‘όλα η  
επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών με τους εταίρους με βοήθησε στο να διευρύνω τους 
ορίζοντες μου και τις ιδέες μου σχετικά με το έργο. Οι νέες ιδέες ανοίγουν και νέους 
δρόμους για μελλοντικά έργα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η κατασκευή του ρομποτικού 
χεριού, όπου στο δικό μας σχολείο έγινε από πλαστικό και σε ένα από τα σχολεία των 
εταίρων μας θα κατασκευαζόταν από ξύλο. Έτσι θα δινόταν η ευκαιρία σε όλους μας να 
δούνε και το διαφορετικό και να πάρουν ιδέες για κάτι μελλοντικό.  

Επίσης οι νέες ιδέες, εμπειρίες και γνώσεις που απέκτησα στην μικρή αυτή διαδρομή 
της υλοποίησης του έργου, μιας και δεν ολοκληρώθηκε, είναι δεδομένο ότι θα τις 
μεταλαμπαδεύσω στους συναδέλφους μου στο σχολείο έτσι ώστε να υλοποιούμε κάθε χρόνο 
και καλύτερα έργα. Επιπροσθέτως η συνεργασία με τους μαθητές με βοήθησε στο να 
συνεργαστούμε καλύτερα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να πειραματιστούμε στην 
κατασκευή και στον προγραμματισμό, χωρίς το άγχος της ύλης και των βαθμών. Το έργο με 
τη φιλοσοφία του STEM είχε και ως αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά οι μαθητές με την 
Πληροφορική και το αντικείμενο του προγραμματισμού. Αυτό μου έδωσε μια ιδιαίτερη 
ικανοποίηση και σιγουριά για το μέλλον της Πληροφορικής. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

Ρroject :Young People Propose a Solution to Climate 
Change 

 Σχολείο:6Ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

 Ανάληψη  project- λόγοι επιλογής του 

 Σχέδιο Δράσης project 

 Η εμπειρία Arduino 

 H επίδραση του Arduino IDE  στους μαθητές, σχολείο 

 Η παράταση του project  
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Είχε αρχίσει να μας απασχολεί, τους μαθητές μου και εμένα, το θέμα των έντονων 
μεταβολών που βιώναμε στα καιρικά φαινόμενα (βροχές που σύντομα 
μετατρέπονταν σε καταρρακτώδεις βροχές/χαλάζι, άνεμοι ακραία μεγάλης έντασης, 
κλπ) .  Έτσι οδηγηθήκαμε στην απόφαση για την εκπόνηση ενός project το οποίο 
θα εστιάζει στα φαινόμενα, θα αναζητά τα αίτια για την εμφάνισή τους και θα 
προτείνει λύσεις για την – δραστική – μείωση και  ιδανικά, για την εξάλειψή τους.   

Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με σχολεία από την Τουρκία, λόγω γεωγραφικής  
μας  γειτνίασης, στοιχείο που καθιστούσε εφικτό τον διαμοιρασμό των εμπειριών 
μας  στον τομέα αυτό. 

Το project ξεκίνησε στις 8/3/20.  Σε συναντήσεις με τις συναδέλφους μου είχαμε 
συναποφασίσει να κατανείμουμε το  project  στα εξής στάδια:  

Καταρχήν οι μαθητές μας θα αποτύπωναν τις ιδέες τους για την έννοια της  
κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειες που επιφέρει σε διάφορους τομείς όπως, 
οικοσύστημα, υγεία, οικονομία.  Στην συνέχεια, οι ιδέες αυτές θα συνδυάζονταν με 
σκέψεις/απόψεις που έχουν καταγραφεί σε έντυπα/ηλεκτρονικά μέσα για το θέμα 
αυτό.  Θα ακολουθούσε η προσέγγιση λύσης για τον περιορισμό του προβλήματος. 
Τέλος, θα επικοινωνούσαν τα συμπεράσματα στο σχολείο και στην κοινότητα. 

 Μεταξύ των αποτελεσμάτων συγκαταλεγόταν καταρχήν η ευαισθητοποίηση στο 
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής της σχέσης μας με περιβάλλον, 
αλλά και η συμμετοχή στην παρουσίαση  επιχειρημάτων για την στοιχειοθέτηση 
απόψεων  και  στην λήψη αποφάσεων  βασισμένων σε δημοκρατικές διαδικασίες.  

Δυστυχώς η εμφάνιση της πανδημίας διέκοψε την εξελικτική πορεία που είχαμε 
κατά νου.  Η συμπόρευση για κάποιους μήνες θα εμπλούτιζε σημαντικά την 
εμπειρία μας και θα ολοκλήρωνε σε μεγάλο βαθμό την οπτική μας για 
οντότητες/αντικειμενα  όπως:  εκπαιδευτική διαδικασία, εργαλεία μάθησης, 
μαθητής, σχολείο, κοινωνία, θεσμοί. 

Στα πλαίσια του project είχαμε προγραμματίσει την υλοποίηση ενός ψηφιακού 
θερμομέτρου για την μέτρηση της θερμοκρασίας με χρήση της τεχνολογίας  
arduino, δεδομένου ότι οι μαθητές ανήκαν σε  τμήμα πληροφορικής.  Αν και δεν 
ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα, ο βαθμός συμμετοχής τους στο 
στήσιμο ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο breadboard και στην εκτέλεση 
προγραμμάτων ήταν εντυπωσιακός!  Τους ενθουσίαζε το γεγονός ότι μέσω κώδικα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή να καθορίζουν την συμπεριφορά 
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών στοιχείων.   
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Τις πιο πολλές φορές, αφού κατάφερναν να εκτελέσουν με επιτυχία τον κώδικα, 
προχωρούσαν σε παραλλαγές του.  Αυτό τους γέννησε την επιθυμία να μάθουν 
περισσότερα για τις δυνατότητες της γλώσσας.  Επιπλέον της ενασχόλησής τους  με 
το arduino, αυτήν  την κοινοποιούσαν στους συμμαθητές τους, καθώς τους 
καλούσαν στα διαλλείματα για να «καμαρώσουν» τα επιτεύγματά τους!  

Το Arduino είναι μια τεχνολογία που συνδυάζει την φυσική με την πληροφορική. 
Παραμένει εντυπωσιακό για εμένα που το πρώτο πτυχίο μου είναι στα μαθηματικά,  
το να στήνεις τόσο άμεσα ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, τα στοιχεία του οποίου να 
υπακούουν σε εντολές που δέχονται από ένα πρόγραμμα. Αναμφίβολα, τo  
eTwinning project θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά!  
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Φιλίππου Στέφανος 

26/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού / Φιλίππου Στέφανου, 

Project / Stem – Ecology 

Σχολείο / 1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω των 
δραστηριοτήτων STEM. Μέσω αυτού του έργου προσπαθήσαμε να χτίσουμε 
λύσεις για οικολογικά προβλήματα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και 
ρομποτική. Οι μαθητές μας γνώρισαν το χώρο του STEM μέσω σχεδιασμού, 
κατασκευής, συναρμολόγησης  και προγραμματισμού ρομποτικών 
κατασκευών. Στη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν εργασίες σχετικές με 
την ανίχνευση και πυρόσβεση πυρκαγιάς με χρήση Arduino. 

95

  
  

Φιλίππου Στέφανος 

26/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού / Φιλίππου Στέφανου, 

Project / Stem – Ecology 

Σχολείο / 1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω των 
δραστηριοτήτων STEM. Μέσω αυτού του έργου προσπαθήσαμε να χτίσουμε 
λύσεις για οικολογικά προβλήματα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και 
ρομποτική. Οι μαθητές μας γνώρισαν το χώρο του STEM μέσω σχεδιασμού, 
κατασκευής, συναρμολόγησης  και προγραμματισμού ρομποτικών 
κατασκευών. Στη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν εργασίες σχετικές με 
την ανίχνευση και πυρόσβεση πυρκαγιάς με χρήση Arduino. 

 
[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ  
Στόχοι 

- Εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM 

-Βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων των μαθητών 

-Ανάπτυξη των ικανοτήτων της δημιουργικής σκέψης και του σχεδιασμού 

- Κάνοντας τους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες που σχετίζονται με την 
παραγωγή νέων ιδεών και σχεδίων 

- Δημιουργία ενός διεπιστημονικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

- Κάνοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες 

 

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων: 

Δεκέμβριος: προώθηση συνεργασιών σχολείων και μαθητών 

Ιανουάριος. Από κοινού απόφαση των δραστηριοτήτων του έργου, ορισμός 
εργασιών, σχεδιασμός κατασκευών 

Φεβρουάριος. Υλοποίηση κατασκευών  

Μάρτιος: Προγραμματισμός ρομποτικής κατασκευής 

Μάιος. Τελική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου. 

 

Περιγραφή 

Η διάρκεια του έργου ήταν 6 μήνες. Η κύρια πλατφόρμα για την επικοινωνία και 
τη διανομή της εργασίας ήταν το TwinSpace ενώ χρησιμοποιήθηκαν google forms, 
padlet, powerpoint, word, gimp και movie maker. H γλώσσα επικοινωνίας και 
εργασίας ήταν τα Αγγλικά. 

Οι μαθητές επικοινώνησαν με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν αντίστοιχα παιδαγωγικά συστήματα του εξωτερικού. 
Εργάστηκαν ομαδικά, υλοποίησαν και παρουσίασαν τα STEM έργα τους στα 
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[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

 

συνεργαζόμενα σχολεία. Ακόμη μετέφεραν τις εμπειρίες στην σχολική μας 
κοινότητα. 

Οι κατασκευές που υλοποιήσαμε θα χρησιμοποιηθούν από τους νεότερους  
μαθητές. Ο τρόπος εργασίας και η προστιθέμενη γνώση θα βοηθήσει ώστε να 
οργανώσω καλύτερα αντίστοιχα προγράμματα εντός η εκτός etwinning.  

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναμένετε να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες STEM. Θα τους βοηθήσει στην κατανόηση εννοιών της Φυσικής και της 
Πληροφορικής που θα συναντήσουν στην Σχολική τους ζωή και όχι μόνο. 

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο συγκεκριμένο Εtwinning  project 
αγκαλιάστηκε από τους συναδέλφους, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να 
συμμετέχουν σε παρόμοιο project. Για τους μαθητές που συμμετείχαν και όχι μόνο 
ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και ειδικά η γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων με  
άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία. 

Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης 
στα υπόλοιπα σχολεία που συμμετέχουν στην δράση Etwinning STEM. Επιπλέον 
έγινε παρουσίαση στους μαθητές της Α’ Λυκείου με προβολή παρουσίασης και 
επίδειξη. Οι κατασκευές παρουσιάστηκαν και στο 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ 
Ρομποτικής 

Η δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε εστιάζονται στην εύρεση συνεργατών λόγω της 
πληθώρας προσφοράς παρόμοιων έργων. Επιπρόσθετα η έλλειψη χρόνου εργασίας 
των μαθητών στο ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν  ανασταλτικός παράγοντας για την 
επίτευξη των στόχων του project. 

Μέλη του έργου 

1. STEFANOS FILIPPOU (Ιδρυτής) - 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Αθανασίου, 
Thessalonikis, Ελλάδα 

2. Aspazia Olar (Ιδρυτής) -Colegiul Tehnic "Laţcu Vodă" Siret, Siret, 
Ρουμανία 

3. Elisio Melo -Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão, Paços De 
Brandão, Πορτογαλία 

4. Ioannis Gatzaras - 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΑΔΕΝΔΡΟ, Ελλάδα 

5. Marijana Zaninović -Srednja škola Lovre Montija, Knin, Κροατία 

6. Miguel Ángel Cabrera León -IES SAULO TORON, Gáldar, Ισπανία 
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3. Elisio Melo -Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão, Paços De 
Brandão, Πορτογαλία 

4. Ioannis Gatzaras - 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΑΔΕΝΔΡΟ, Ελλάδα 

5. Marijana Zaninović -Srednja škola Lovre Montija, Knin, Κροατία 

6. Miguel Ángel Cabrera León -IES SAULO TORON, Gáldar, Ισπανία 

  
  

Γιάννου Βασιλική 
25/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού: Γιάννου Βασιλικής 

STEM in theatre 

2ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ 

 

Περιγραφή 

Στόχοι 

Δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν 

Αντίκτυπος του προγράμματος- Διάχυση 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Γιάννου Βασιλικής 

Περιγραφή 

Το συγκεκριμένο project συνδέει το STEM με τις κλασικές σπουδές και ειδικότερα 
με το αρχαίο θέατρο και γι΄αυτό θα το χαρακτηρίζαμε περισσότερο ένα STE(A)M 
projrect: μαθαίνοντας τις επιστήμες μέσα από το θέατρο. Στόχος ήταν να έρθουν οι 
μαθητές σε επαφή με την αρχαία τεχνολογία, όπως αυτή εφαρμόζονταν στο αρχαίο 
θέατρο: πώς θα μπορούσαν να συνδυάσουν τις γνώσεις τους στην Τεχνολογία, τα 
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες προκειμένου να ανακατασκευάσουν έναν 
μηχανισμό του αρχαίου θεάτρου και να τον θέσουν σε εφαρμογή. 

Στόχοι 

 Να ενδιαφερθούν οι μαθητές για την επιστήμη και την έρευνα. 

 Να ανα-κατασκευάσουν έναν από τους μηχανισμούς του αρχαίου 
θεάτρου με τη χρήση STEM. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες στη διεξαγωγή έρευνας. 

 Να είναι ικανοί να θέτουν ερωτήματα και να επιλύουν προβλήματα 

 Να αναπτύξουν διακρατικές  σχέσεις με συνομηλίκους τους 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως :επικοινωνία, δημιουργικότητα, 
ομαδικότητα, επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες λόγου. 

Δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε αναρτήσει στη σελίδα του έργου στο 
etwinning η χρονική διάρκειά του ήταν 8 μήνες (Νοε 19 - Ιουν 20). Δεδομένου του 
ότι το Arduino Kit έφτασε στο σχολείο μας  31 Ιανουαρίου, ξεκινήσαμε σχετικά 
αργά τη συνεργασία και αξιοποιήσαμε ουσιαστικά μόνο το Φεβρουάριο του 2020, 
πριν το γενικό lockdown.  Την επιμόρφωση για το Arduino Kit από το 2ο ΓΕΛ 
Ευόσμου  δέχτηκε ο κ. Τοπουρτής, ΠΕ03, administrator. 

Είχαμε επίσης, επισημάνει και στην κάρτα έργου ότι δε βρήκαμε την ανταπόκριση 
που θα θέλαμε από τους εταίρους μας, πράγμα που μας αποθάρρυνε, έστω και 
περιστασιακά. 

Μερικές από τις δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν ήταν: 
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 Επιλογή μαθητών  

 Γνωριμία των εταίρων σχολείων 

 Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος 

 Συμφωνία των καθηγητών εταίρων ως προς : τη μεθοδολογία, τις θεματικές 
και τα εργαλεία ICT. 

 Ανάθεση ρόλων στις ομάδες μαθητών 

 Γνωριμία με τα αρχαία θέατρα. 

Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες που είχαμε σχεδιάσει και περιλάβει στο έργο, αλλά 
δεν πραγματοποιήθηκαν (πχ. Ανακατασκευή ενός μηχανισμού του αρχαίου 
θεάτρου) θα ανταποκρίνονταν πλήρως στις ανάγκες της δράσης. 

Αντίκτυπος του προγράμματος - Διάχυση 
 
Η αξία των προγραμμάτων STEM αποδεικνύεται καθημερινά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Πρόκειται για μια ελκυστική και αποδοτική παιδαγωγική προσέγγιση 
και μεθοδολογία, ο θετικός αντίκτυπος της οποίας βοηθάει τους μαθητές να 
αναπτύξουν αναγκαίες δεξιότητες για την εποχή μας. 
 
Το σχολείο μας δεν είχε στο παρελθόν την ευκαιρία να πραγματοποιήσει δράσεις 
STEM και με την ετικέτα eTwinning school  2019 που μας απονεμήθηκε μας 
δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Ήταν κάτι που το θέλαμε, αλλά, λόγω των συνθηκών, 
δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο.  
 
Γι’ αυτό το λόγο επιθυμούμε ως σχολείο να συνεχίσουμε τη δράση την 
επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021).   

Κρίνουμε, όμως αναγκαίο, να ανασυστήσουμε συνολικά το STEM σχέδιό 
μας: ως προς το θέμα, τους συμμετέχοντες  μαθητές και εκπαιδευτικούς και τους 
εταίρους μας. Θεωρούμε ότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να δουλέψουμε σε 
νέα βάση  και με νέα δεδομένα, εκμεταλλευόμενοι τη νέα σχολική χρονιά από το 
ξεκίνημά της και αξιοποιώντας καλύτερα το Arduino kit, που είναι πλέον στην 
κατοχή μας. 

Επιδιώκουμε, εξάλλου να ασχοληθούμε πιο ενεργά ως εκπαιδευτική μονάδα με 
δράσεις STEM, ώστε να γίνει θεσμός στο σχολείο μας. 

Προσωπικά, ως εκπαιδευτικός και Υποδιευθύντρια του σχολείου, θεωρώ μεγάλη 
ευκαιρία την απονομή της ετικέτας eTwinning school. Ήδη την προηγούμενη 
χρονιά  αυξήθηκε η συμμετοχή των eTwinning σχεδίων στο σχολείο μας, καθώς και 
των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών σε αυτά. 
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Μετά και από τη διάχυση των στόχων του etwinning στα σχολεία του Δήμου 
Κορδελιού – Ευόσμου, 

http://2lyk-evosm.thess.sch.gr/wordpress/?cat=17 

και την παρακολούθηση σχετικών webinars από τους ambassadors στην 
αντίστοιχη ομάδα etwinning, σκοπεύω στη σύσταση εκπαιδευτικής ομάδας 
etwinning στο σχολείο μας για τον καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση των δράσεων.  
Επίσης, κρίνω αναγκαία τη συνέχιση της επαφής με άλλα σχολεία etwinning της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την 
ανάπτυξη συνεργασίας. 

Ευχαριστούμε την ομάδα υποστήριξης του etwinning STEM για την υποστήριξη 
και την ευκαιρία που μας δίνει να συνεχίσουμε τη δράση και ευελπιστούμε ότι την 
επόμενη σχολική χρονιά θα αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες που αποκτήσαμε.  
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[Δακανάλη Μαρία] 
[25-06-2020] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Μαρία Δακανάλη – ΠΕ 86 /Project: 3D-Printer:Blast 
from the past. When the imagination has no limits 
Σχολείο: Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας 

 

[Το έργο μας παρατείνεται για το νέο Σχολικό έτος 2020-2021 και δράσεις 
του eTwinning STEM 2.0.] 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Το Project μας δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας της Πανδημίας και μη συνεργασίας με 
το εμπλεκόμενο σχολείο, λόγω προβλημάτων υγείας τους εκπαιδευτικού με τον 
οποίο θα συνεργαζόμασταν. Θα θέλαμε να συμμετέχουμε του χρόνου ξανά με το 
ίδιο θέμα για το Project μας. 

Με τους μαθητές μας είχαμε προλάβει να κάνουμε μια έρευνα αγοράς για τα υλικά 
που θα χρησιμοποιούσαμε για την κατασκευή του 3D-printer. 

Είχαμε σχεδιάσει σε πρόγραμμα τις διαστάσεις που θα είχε η κατασκευή του 3D-
printer. Τον Ιανουάριο 2020,  όμως με το lockdown στην Κίνα δεν μπορέσαμε να 
αγοράσουμε τα υλικά. 

Στη συνέχεια, λόγω της πανδημίας και στη χώρα μας, και το lockdown που είχαμε 
υποστεί κι εμείς για δύο μήνες, και με την απομάκρυνση των μαθητών από το 
σχολείο, δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε την κατασκευή. 

Την περίοδο που είχαμε κλείσει ως σχολικές μονάδες, έγιναν κάποια ενδεικτικά 
μαθήματα εξ αποστάσεως με τους μαθητές για να γνωρίσουν το αντικείμενο του 
Arduino, παράλληλα με τις επιμορφωτικές συναντήσεις που είχαμε με τον 
επιμορφωτή που μας έδειξε την πλατφόρμα, και ενθουσιάστηκαν όσοι δεν είχαν 
ασχοληθεί ξανά με το τι μπορούμε να υλοποιήσουμε με εκπαιδευτική ρομποτική 
και συγκεκριμένα την πλατφόρμα του Arduino Starter Kit. 

Τον Μάιο 2020, που επιστρέψαμε στο σχολείο δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε 
γιατί ήδη οι περισσότεροι μαθητές με τον φόβο της πανδημίας, δεν ερχόντουσαν 
στο σχολείο και οι υπόλοιποι μαθητές που έμειναν για την διαδικασία, 
προετοιμαζόντουσαν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, δίνοντας περισσότερη βάση σε 
αυτό το κομμάτι. 

Το σχολείο μας θα συνεργαζόταν με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων για την κατασκευή 
του project όμως λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του εκπαιδευτικού, δεν 
μπορέσαμε να συνεργαστούμε. 

Το πρόγραμμα θα θέλαμε να συνεχιστεί ξανά την επόμενη σχολική χρονιά 2020 - 
2021 συμμετέχοντας ξανά με το ίδιο θέμα. 

Εν μέρει, και χωρίς την ολοκλήρωση του έργου, η δραστηριότητα μας 
ανταποκρίνεται στη δράση με το θέμα της κατασκευής του 3D- Εκτυπωτή.  

Η εμπλοκή μου στη δραστηριότητα του eTwinning STEM 2.0 σαφώς και θα 
βελτιώσει τις επαφές του σχολείου με άλλες κοινότητες και συγκεκριμένα άλλα 
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σχολεία. Ανήκει στο πλαίσιο της ανοιχτότητας. Η βελτίωση της επαγγελματικής 
ανάπτυξης σαφώς και επηρεάζεται με την εμπλοκή σε νέες δομές και 
δραστηριότητες του αντικειμένου STEM. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω 
σε πρόγραμμα STEM και πάντα κάτι νέο έχει να προστεθεί στην ήδη αποκτωμένη 
γνώση. 

Ο αντίκτυπος που περιμένω να έχει είναι η διάδοση της τεχνολογίας STEM στους 
μαθητές μου είναι του ότι σε βάζει να σκεφτείς «έξω από το κουτί» πιο 
συγκεκριμένα, σε βγάζει από τα στεγανά της «αυστηρής» μάθησης γνωρίζοντας κι 
άλλα γνωστικά πεδία και μπορείς να πειραματιστείς αποκτώντας νέες οπτικές και 
γνώσεις. 

Η προστιθέμενη αξία που έχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η εμπλοκή και 
η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια συνεργασίας με άλλα 
σχολεία κι άλλες κουλτούρες. 

Η αναγνώριση του σχολείου μέσα από τη δράση ότι υπάρχει δυνατότητα και 
δίνεται η δυνατότητα ενός Εσπερινού σχολείου να εμπλακεί σε δραστηριότητα 
eTwinning και να δουν οι μαθητές μας που κυρίως είναι ενήλικες τις δράσεις που 
γίνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. 

Φέτος, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αλλά είμαστε 
πρόθυμοι κι εργατικοί να συνεχίσουμε από το Σεπτέμβριο και το νέο σχολικό έτος 
2020-2021 να συμμετέχουμε ενεργά και πιο οργανωμένα μιας και φέτος ήταν μια 
χρονιά που δεν πήγε καλά λόγω των πανδημικών καταστάσεων που όλες οι χώρες 
υπεστήκαμε. Η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνει όταν καταφέρουμε να 
υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μέσω κοινωνικών δικτύων, μέσω αφίσας που 
σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε για τη δημιουργία της κατασκευής και γιατί όχι αν 
μπορούσαμε να κάνουμε διάδοση των αποτελεσμάτων και μέσω του τύπου στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης για τα αποτελέσματά μας μέσα από τη δράση. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΡΟΥ  
26/06/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΤΑΜΑΤΑΡΟΥ   

2Ο ΓΕΛ  ΡΟΔΟΥ 

Computational Thinking at school 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ: Computational Thinking at school 

Οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus KA2 (2019-
2022) μελετούν θέματα υπολογιστικής σκέψης που  προάγουν αυτή 
και τις εφαρμογές της στην Παιδαγωγική στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης  και προσπαθούν με τη βοήθεια της Ρομποτικής και της 
τεχνολογίας να δώσουν λύσεις πώς να την προάγουν σε απλά 
καθημερινά ζητήματα / προβλήματα της ζωής τους και του σχολείου 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ευαγγελίας Σταματάρου  

Στο έργο αυτό που αποτελεί μέρος του έργου Computational Thinking at 
school Erasmus plus KA201 

Οι μαθητές αφού συζήτησαν με τους μαθητές των υπόλοιπων συμμετεχόντων 
σχολείων για θέματα που θα προάγουν την υπολογιστική σκέψη και μέσω 
ρομποτικής και της τεχνολογίας να δώσουν λύσεις και να φανούν  χρήσιμα για την 
καθημερινότητα τους .  
 
Συμμετέχουν τα εξής σχολεία : 
 
1. University of the Aegean, Rodos, Greece 
2. CEP La Laguna, training centre, Public educational authority, Tenerife, 

Spain 
3. Secondary School of Gennadi, Rodos, Greece 
4. 2nd Upper Secondary School of Rodos, “Kazouleio” Greece  
5. Secondary School of Zipari, Kos, Greece 
6. IES EL SOBRADILLO, Secondary School, Tenerife, Spain 
7. Agrupamento de Escolas de São João da Talha, Secondary School, Lisbon, 

Portugal 
8. Fyllingsdalen videregående skole, Secondary School, Bergen, Norway 
 
Αναλυτικότερα κατά την έναρξη του έργου οι μαθητές συζητώντας μέσα από Forum 
συναποφάσισαν μαζί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς   να βάλουνε  το ρομπότ 
μας να λειτουργεί ώστε να ειδοποιεί με κατάλληλο ήχο σε επίπεδο αρχικά της 
τάξης τους  πότε γεμίζουν οι κάδοι που χρησιμοποιούμε να ανακυκλώσουμε 
γυαλί/χαρτί αρχικά.  Κατόπιν να το γενικεύσουμε σε επίπεδο οικίας τους και στη 
συνέχεια δήμου/πόλης ώστε το ρομπότ να ειδοποιεί το κέντρο συγκομιδής του 
δήμου, ποτέ γεμίζουν οι κάδοι ανακύκλωσης του δήμου. Όταν αντιλαμβάνεται τον 
κάδο γεμάτο, να ειδοποιεί με έναν ήχο/ χρώμα/ μήνυμα. Οι μαθητές καλούνται να 
υλοποιήσουν το πρόγραμμα που περιγράφει αυτή τη συμπεριφορά. 

 Σε αρχικό επίπεδο οι μαθητές εξοικειωθήκαν με την έννοια της ρομποτικής και 
αρχικά τους παρουσιάστηκε το προγραμματιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει τον 
εξοπλισμό που μας απεστάλει από τη δράση. Επιπλέον διερευνήσαμε τις 
δυνατότητες που δίνει η ρομποτική σε θέματα καθημερινότητας 

 
Τα ενδιάμεσα βήματα που προηγήθηκαν είναι τα εξής : 
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 Δημιουργήθηκαν μαθήματα ρομποτικής για όλους τους συμμετέχοντες . 
Αυτά περιείχαν βιντεάκια , εικόνες κατάλληλα για να εξοικείωση με τη 
ρομποτική και συγκεκριμένα με το arduino  

 Ξεκίνησε η ιδέα να φτιαχτεί ebook με θέμα τη ρομποτική στα Ελληνικά και 
στα Αγγλικά αλλά δε προλάβαμε να τη υλοποιήσουμε λόγω lockdown. 
Μπορεί να υλοποιηθεί την επόμενη χρονιά .Η ιδέα ήταν οι μαθητές να 
δείξουν  πώς να χρησιμοποιηθεί  η ρομποτική πιο εύκολα και ποια είδη 
χρησιμοποιούνται. Οι μαθητές να παρουσιάσουν εκμάθηση ρομποτικής. 
Γεγονός που τους ενθουσίασε. 

 Δόθηκαν φύλλα εργασίας εξοικείωσης με δραστηριότητες για τον 
μικροελεγκτή  Arduino διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 

 Παρουσίασαν  μια δραστηριότητα σε συμμαθητές τους .  
 Για την επόμενη φάση αποφασίστηκε την επόμενη χρονιά να υλοποιηθεί 

πλήρως η δραστηριότητα.  
  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ 

ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 

Για τους μαθητές  του 2ου ΓΕΛ Ρόδου δόθηκε η δυνατότητα της ολοκληρωμένης 
εικόνας της ρομποτικής από τον εξοπλισμό για λίγο χρονικό διάστημα αφού 
χρειάσθηκαν να κλείσουν τα σχολεία.  

Η πρώτη εντύπωση ήταν θετική καθώς όλοι οι μαθητές με τον τρόπο τους 
συμμετείχαν και είδαν τη ρομποτική και τις δυνατότητες της. Συμμετείχαν όλοι 
στο κομμάτι της ρομποτικής ανάλογα με τις δυνατότητες τους .Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την ύπαρξη συνεργασίας και την ύπαρξη αισθήματος ικανοποίησης απ 
όλους με το περας της φάσης αυτής. Το έργο είναι απόφαση όλων των 
συμμετοχώντων να συνεχιστεί.  
Έγινε χρήση της μεθοδολογία Project η οποία είναι μία σύνθετη μορφή 
διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας με κύρια χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία των 
μαθητών, την αυτονομία και την αυτενέργειά τους, τη σύνδεση πνευματικής και 
χειρωνακτικής εργασίας, την ομαδική δράση και τη συμμετοχή όλων στη διδακτική 
διαδικασία. Έρευνες έχουν δείξει ότι το STEM  πεδίο σπουδών έχει ωφεληθεί από 
την ρομποτική ιδιαίτερα αφού υπάρχει επικάλυψη και σύνδεση των γνώσεων και 
των εννοιών. Έτσι, αρχικά με ένα σενάριο που εμπλέκει τη φυσική και τη 
ρομποτική αλλά και ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση και αποσκοπεί να 
αποτελέσει πρόταση για την  εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον από την υλοποίηση 
σεναρίων ρομποτικής θα δημιουργηθούν σενάρια υπολογιστικής σκέψης μια και 
έρευνας σε διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα πολύ 
κατάλληλο εργαλείο για την εκμάθηση ΥΣ(υπολογιστικής Σκέψης) και τα 
αποτελέσματα ήταν θετικά  
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Eνα πρόβλημα που υπήρξε ήταν η έλλειψη σύγχρονης επικοινωνίας με τους 
εταίρους λόγω Lockdown.Οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Ρόδου συνέχιζαν να 
επικοινωνούν μέσω WEBEX 
Μετά το lockdown υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για πιθανή αλλαγή του αρχικού 
σεναρίου την επόμενη χρονιά. 

Υπήρξαν προβλήματα που αφορούν την καθυστέρηση αποστολής υλικού σε 
συνδυασμό με την έλλειψη υλικού/ρομποτικής από μεριάς των εταίρων  

Τα μεγαλύτερα  προβλήματα που εμφανίστηκαν  μετά το άνοιγμα των σχολείων 
ήταν αφενός οι  περισσότεροι μαθητές που εμπλέκονταν στις δραστηριότητες δεν 
γύρισαν για να υλοποιήσουμε το project και αφετέρου λόγω δυσκολίας τήρησης των 
προληπτικών μέτρων που προβλεπόταν από το υπουργείο για τον εξοπλισμό δε 
μπορούσε  να χρησιμοποιηθεί το ρομπότ .  

Οι συναντήσεις της ομάδας Ρομποτικής γινόταν 2 φορές την εβδομάδα και 1 φορά 
για το σύνολο του σχολείου, Οι μαθητές προγραμμάτισαν σε scratch for Arduino  
και σε lego μέχρι το κλείσιμο των σχολείων. Μέσα από το περιβάλλον τους δόθηκε 
η ευκαιρία σύγκρισης του κώδικα με τον αντίστοιχο σε  JAVA. 

Συνοδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά την 1η χρονιά  
Φωτογραφίες της εμπλοκής των μαθητών με το προγραμματισμό και το ρομποτισμό 
(Το 1ο μέρος υλοποίησης) 

 



110 111108

  

 

 

109

  

 

 

  

 

  

Αλεξάνδρα-Άννα Γασπαρινάτου 
28/06/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Αλεξάνδρα-Άννα Γασπαρινάτου/ 2ο ΠΠΓΕΛ  
ΑΘΗΝΩΝ 
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[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

1  

28/06/2020 
ΑΝΑΦΟΡΑ  
Αλεξάνδρα-Άννα Γασπαρινάτου 

Το project μας θα εκπονηθεί την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.  Προς το 
τέλος Φεβρουαρίου 2021, είχαμε έρθει σε επικοινωνία με Λύκειο της Ιταλίας, 
προκειμένου να συνεργαστούμε. Δυστυχώς, μας πρόλαβε η πανδημία. 

Επομένως, δεσμευόμαστε να εκπονήσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο την 
επόμενη σχολική χρονιά. 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο των webinars θα μας 
βοηθήσουν να υποστηρίξουμε τους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους 
κατασκευές. 

Θα μας πάει ένα βηματάκι παρακάτω αναφορικά με την απόκτηση δεξιοτήτων 
STEM. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, να υποστηρίξουμε τους μαθητές να αναπτύξουν 
και αυτοί δεξιότητες STEM.  

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναλύουν ένα πρόβλημα, να επεξηγούν πώς 
λειτουργεί ένα κύκλωμα και επιπλέον να επεξηγούν τον κώδικα που αξιοποιούν 
για να υλοποιήσουν μια ή περισσότερες λειτουργίες. 

Η δραστηριότητα έχει σημαντική προστιθέμενη αξία γιατί εμπεριέχει και το 
κομμάτι της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών δύο διαφορετικών χωρών. 

Θα έχει ζωηρό ενδιαφέρον από τους συναδέλφους στους οποίους θα παρουσιάζουμε 
τις κατασκευές μας. Στους μαθητές μας θα έχει σίγουρα απήχηση. Τα προηγούμενα 
χρόνια, με μαθητές του Ομίλου, είχαμε κατασκευάσει και προγραμματίσει 
ενδιαφέρουσες κατασκευές όπως ρομπότ που παίζει πιάνο, ρομπότ που ανιχνεύει 
καπνό και σφυρίζει κλπ. 

Θα γίνει παρουσίαση στην τελετή λήξης του σχολικού έτους σε όλο το  σχολείο και 
συμμετοχή σε δράσεις όπως το Athens Science Festival στο οποίο έχουμε 
συμμετάσχει ξανά.  
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Γκατζάρας Ιωάννης 

28/6/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού / Γκατζάρα Ιωάννη 

Project / Stem – Ecology 

Σχολείο / 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζεται το πρόγραμμα Etwinning: Stem – 
Ecology. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αξιοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού 
(Arduino starter kit) και την σύμπραξη με ευρωπαϊκά σχολεία και στόχευε 
στην εισαγωγή των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών 
στον προγραμματισμό και στη ρομποτική.  

Μέσω αυτού του έργου προσπαθήσαμε να χτίσουμε λύσεις για οικολογικά 
προβλήματα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και ρομποτική. Οι μαθητές μας 
γνώρισαν το χώρο του STEM μέσω σχεδιασμού, κατασκευής, συναρμολόγησης 
και προγραμματισμού ρομποτικών κατασκευών. Στη διάρκεια του έργου 
υλοποιήθηκαν εργασίες σχετικές με την ανίχνευση και πυρόσβεση πυρκαγιάς 
με χρήση Arduino 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός πως μέχρι τις αρχές της νέας χρονιάς 
δεν γνωρίζαμε πως είχαμε επιλεγεί ως σχολείο, μιας και η επίσημη κατάσταση 
ανέφερε ως επιλεγμένο σχολείο το 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, στην ΑΘΗΝΑ. 
Εν μέσω περιόδου κλειστών σχολείων λόγω καραντίνας, στις 28/3/20, 
ενημερωθήκαμε πως είμαστε τελικά επιλεγμένο σχολείο και δεν έχουμε παραλάβει 
τον ανάλογο εξοπλισμό που είχαν παραλάβει σχεδόν όλα τα υπόλοιπα σχολεία τις 
χώρας,  κάτι και που έγινε τελικά στις 30/3/20. 

Σε αναζήτηση, μέσω της πλατφόρμας, για σχολεία του εξωτερικού ώστε να 
ενταχθούμε ως μέλη σε κάποιο έργο δεν είχαμε κάποια απάντηση. Τελικά έπειτα 
από επικοινωνία μαζί σας, μας επετράπη να γίνουμε μέλη σε κάποιο έργο με ιδρυτή  
σχολείο του εσωτερικού, όπως και έγινε. 

Ενταχθήκαμε, περί τα μέσα Μαΐου, στο έργο STEM Ecology με ιδρυτή το 1ο ΓΕΛ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Οι μαθητές μου μέσω της πλατφόρμας παρακολούθησαν την 
πορεία και εξέλιξη των άλλων συνεργαζόμενων σχολείων και ήρθαν σε επαφή με το 
Arduino. 

Ως σχολείο δεν έχουμε εφέτος να επιδείξουμε κάποιο έργο, παρά μόνο την εμπειρία 
που αποκόμισαν οι μαθητές από την συνεργατική μάθηση ώστε να παραχθεί ένα 
αξιόλογο αποτέλεσμα στο έργο που είχε ανατεθεί. 

Τα παρακάτω, τα γράφω σύμφωνα με την άδεια του 1ου ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
μιας και αποτελούν την πορεία του προγράμματος ως ιδρυτικού σχολείου. 

Στόχοι 

- Εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM 

-Βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων των μαθητών 

-Ανάπτυξη των ικανοτήτων της δημιουργικής σκέψης και του σχεδιασμού 

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων: 

Δεκέμβριος: προώθηση συνεργασιών σχολείων και μαθητών 

Ιανουάριος. Από κοινού απόφαση των δραστηριοτήτων του έργου, ορισμός 
εργασιών, σχεδιασμός κατασκευών 

Φεβρουάριος. Υλοποίηση κατασκευών  

Μάρτιος: Προγραμματισμός ρομποτικής κατασκευής 
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Μάιος. Τελική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου. 

Περιγραφή 

Η διάρκεια του έργου ήταν 6 μήνες. Η κύρια πλατφόρμα για την επικοινωνία και 
τη διανομή της εργασίας ήταν το TwinSpace ενώ χρησιμοποιήθηκαν google forms, 
padlet, powerpoint, word, gimp και movie maker. H γλώσσα επικοινωνίας και 
εργασίας ήταν τα Αγγλικά. 

Οι μαθητές επικοινώνησαν με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν αντίστοιχα παιδαγωγικά συστήματα του εξωτερικού. 
Εργάστηκαν ομαδικά, υλοποίησαν και παρουσίασαν τα STEM έργα τους στα 
συνεργαζόμενα σχολεία. Ακόμη μετέφεραν τις εμπειρίες στην σχολική μας 
κοινότητα. 

Οι κατασκευές που υλοποιήσαμε θα χρησιμοποιηθούν από τους νεότερους  
μαθητές. Ο τρόπος εργασίας και η προστιθέμενη γνώση θα βοηθήσει ώστε να 
οργανώσω καλύτερα αντίστοιχα προγράμματα εντός η εκτός etwinning.  

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναμένετε να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες STEM. Θα τους βοηθήσει στην κατανόηση εννοιών της Φυσικής και της 
Πληροφορικής που θα συναντήσουν στην Σχολική τους ζωή και όχι μόνο. 

Για τους μαθητές που συμμετείχαν και όχι μόνο ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και 
ειδικά η γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων με  άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία. 

Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης 
στα υπόλοιπα σχολεία που συμμετέχουν στην δράση Etwinning STEM. Η 
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε εστιάζονται στην εύρεση συνεργατών λόγω της 
πληθώρας προσφοράς παρόμοιων έργων. Επιπρόσθετα η έλλειψη χρόνου εργασίας 
των μαθητών στο ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν  ανασταλτικός παράγοντας για την 
επίτευξη των στόχων του project. 

Μέλη του έργου 

1. STEFANOS FILIPPOU (Ιδρυτής) - 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Αθανασίου, 
Thessalonikis, Ελλάδα 

2. Aspazia Olar (Ιδρυτής) -Colegiul Tehnic "Laţcu Vodă" Siret, Siret, 
Ρουμανία 

3. Elisio Melo -Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão, Paços De 
Brandão, Πορτογαλία 

4. Ioannis Gatzaras - 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΑΔΕΝΔΡΟ,  Ελλάδα 

5. Marijana Zaninović -Srednja škola Lovre Montija, Knin, Κροατία 

6. Miguel Ángel Cabrera León -IES SAULO TORON, Gáldar, Ισπανία 
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[Αντώνιος Δ. Νείρος] 
[29/06/2020] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Αντώνιος Δ. Νείρος,  

project «Προγραμματιζόμενο 3D Βιοκλιματικό Σπίτι», 

Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, δημιουργία και εξέλιξη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συνεργασία και αντίκτυπος στην σχολική 

κοινότητα, διάχυση και επέκταση του έργου 
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Αναφορά  
Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 ξεκινήσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+ KA2 με άλλους τρεις εταίρους. Ο τίτλος του έργου είναι «Energy 
resources for Sustainability» και έχει διάρκεια 2 έτη. Παράλληλα κατά το 
τρέχον έτος ξεκινήσαμε ένα έργο etwinning, με τον ίδιο τίτλο, για την υποστήριξη 
του προγράμματος Erasmus+. Στο συγκεκριμένο έργο etwinning  συμμετέχουν 4 
σχολεία. Τα δύο συμμετέχοντα σχολεία είναι από τη χώρα μας και δύο σχολεία από 
το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν το Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης και το 
Αρσάκειο Λύκειο Πατρών από τη χώρα μας. Από το εξωτερικό συμμετέχουν τα 
σχολεία, Agrupamento de Escolas de Arouca, της Πορτογαλίας και το I.E.S 
Campos de Amaya, της Ισπανίας. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να 
εξετάσει τις πιο κοινές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής και να προτείνει 
τρόπους αντικατάστασης της ηλεκτροπαραγωγής με βάση τα ορυκτά καύσιμα με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τους πόρους της κάθε συμμετέχουσας 
σχολικής περιοχής. Οι κύριες προτεραιότητές μας είναι η ανάπτυξη νέων με 
υψηλή εξειδίκευση και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών για την κάλυψη 
των απαιτήσεων του αιώνα μας. 

Η δραστηριότητα «Προγραμματιζόμενο 3D Βιοκλιματικό Σπίτι» ανταποκρίνεται 
ξεκάθαρα στις ανάγκες της δράσης STEM 2.0, διότι ουσιαστικά ανήκει στο θέμα 
της κλιματικής αλλαγής αλλά και του STEM. Υλοποιήσαμε τη δραστηριότητα στο 
πλαίσιο του μαθήματος «Δημιουργική Ερευνητική Δραστηριότητα», με 
μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του σχολείου μας. Οι μαθητές/τριες αρχικά 
πραγματοποίησαν έρευνα στο Διαδίκτυο για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειες 
καθώς και τη δυνατότητα μείωσης της καταναλώμενης ενέργειας τόσο για 
θερμαντικές ανάγκες του σπιτιού το χειμώνα όσο και για τις ανάγκες μείωσης της 
θερμοκρασίας το καλοκαίρι. Έτσι, οι μαθητές/τριες μας σχεδίασαν κατάλληλα το 
3D βιοκλιματικό σπίτι, το οποίο στη συνέχεια ξεκίνησαν να προγραμματίζουν με 
τον μικροελεγκτή Arduino Uno, προσθέτοντας τους κατάλληλους αισθητήρες.  
Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι το σχολείο μας διαθέτει ακόμη 5 πλήρη 
σετ μικροελεγκτών Arduino Mini, Uno και Mega μαζί με όλους τους απαραίτητες 
αισθητήρες. Κάθε εβδομάδα, για δύο ώρες, δουλεύαμε στη σχεδίαση (με το 
λογισμικό TinkerCAD) και εκτύπωση με 3D εκτυπωτή (WANHO Duplicator i3 
Plus) όλων των μερών του βιοκλιματικού σπιτιού. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις 
11 Μαρτίου 2020 έκλεισαν τα σχολεία λόγω του ιού COVID-19 οπότε 
αδυνατούσαμε να ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητα. Όταν άνοιξαν τα σχολεία στις 
11 Μαΐου 2020 είχαμε πάλι τακτικές συναντήσεις, για 2 ώρες κάθε εβδομάδα, 
μέχρι τις 29 Ιουνίου 2020. Όμως σκοπεύουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα και 
την επόμενη σχολική χρονιά προκειμένου να το ολοκληρώσουμε.  
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Η δραστηριότητα αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής 
ανάπτυξης στη σημερινή θέση εργασίας, στο Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης.  
Συγκεκριμένα, με το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός έργου etwinning με εφαρμογή 
της μεθόδου STEM παρέχονται ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών 
και μαθητών, ενθαρρύνοντας αφενός τους μαθητές/τριες να  συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιστήμη, τα μαθηματικά, την μηχανική 
και την τεχνολογία και αφετέρου οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώνουν STEM 
δραστηριότητες στα εκπαιδευτικά σενάρια που σχεδιάζονται με βάση το αναλυτικό 
πρόγραμμα Σπουδών. 

Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται και την επόμενη σχολική χρονιά, οπότε 
βεβαιώνουμε τη συμμετοχή μας στη δράση STEM 2.0  και για την σχολική χρονιά 
2020-2021. 

 

Ο αντίκτυπος της μεθοδολογίας STEM, μέσω της υλοποίησης του έργου μας, θα 
είναι μεγάλος, γιατί πλέον γίνεται απολύτως κατανοητό από τους/τις μαθητές/τριες 
ότι οι γνώσεις που αποκομίζουν από τα μαθήματα των θετικών επιστημών δεν είναι 
άνευ ουσίας αλλά εφαρμόζονται πρακτικά σε διάφορα πεδία και προβλήματα. 
Πλέον, αλλάζει η εικόνα και ο τρόπος σκέψης και χρήσης της γνώσης που 
αποκομίζουν από τα μαθήματα τους, μιας και αυτή η γνώση έχει ουσία και άμεσο 
αντίκρισμα. Επιπλέον, οι μαθητές/τιες παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στην 
απόκτηση δεξιοτήτων STEM.  
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Ο βασικότερος αντίκτυπος που αναμένεται από την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 
για το σχολείο είναι η γνωριμία και περαιτέρω υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς 
της μεθοδολογίας STEM αλλά και της πλατφόρμας eTwinning στη 
πραγματοποίηση σχολικών προγραμμάτων. Οι μαθητές/τριες κατανοούν τι 
απαιτείται για την οργάνωση και υλοποίηση ενός έργου και αποκτούν τις ανάλογες 
δεξιότητες εκτός των δεξιοτήτων του STEM.  

Οι δραστηριότητες συνέβαλαν στην απόκτηση εμπειρίας σε δραστηριότητες που 
άπτονται με θέματα STEM που μπορεί να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη. 
Είναι σημαντικό το σχολείο να αποκτά εμπειρία σε θέματα STEM γιατί αυτή είναι 
η τάση στη διεθνή διδακτική πρακτική αλλά και γιατί για τους μαθητές/τριες 
επενεργεί θετικά στην κατανόηση επιμέρους γνώσεων που απαιτούν βιωματική 
προσέγγιση, με πιο ευχάριστο τρόπο.  Η συμμετοχή μας επομένως στη δράση STEM 
2.0 έχει θετικό αντίκτυπο στο σχολείο όπου εργάζομαι, όπως και στους 
μαθητές/τριες μας, διότι έρχονται σε επαφή με καινοτόμες μορφές 
προγραμματισμού μικροελεγκτών και αισθητήρων, καθώς επίσης και με την 3D 
σχεδίαση.  

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Λύκειο μας συμμετέχει σε τέτοιου είδους 
προγράμματα. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει βελτίωση στην ποιότητα των έργων 
από συμμετοχή σε συμμετοχή και αυτό οφείλεται τόσο στην απόκτηση του 
απαραίτητου εξοπλισμού, όσο και στην άψογη συνεργασία μεταξύ εταίρων και 
μαθητών/τριών.  

Ως επιμορφωτής Β’ Επιπέδου σκοπεύω να ενημερώσω τους εκπαιδευτικούς 
Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητας Προγραμματιζόμενου 3D Βιοκλιματικού Σπιτιού. Επίσης, 
πρόκειται να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς σε Εθνικό Επίπεδο από μία 
δράση MOOC που συμμετέχουμε σε συνεργασία με το European Schoolnet και το 
Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2020, θα βιντεοσκοπηθεί 
ένα μάθημά μας από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, οπότε αναμένεται να συμβεί 
μεγάλη διάχυση του έργου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 
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[Ευαγγελία Αναγνωστάκη] 
[28-06-2020] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ευαγγελία Αναγνωστάκη, ΠΕ06 

27ο Γενικό Λύκειο Αθηνών 

Etwinning Project 2019-2020 

"Smart Waste Management Sensors 

"https://twinspace.etwinning.net/99406/home 

 

Έργο STEM που συμπεριλαμβάνει την κατασκευή μηχανισμού με 
αισθητήρες, με τη χρήση προγραμματισμού με arduino και αποσκοπεί στην  
εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες  και στην ανάπτυξη των 
γνωστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους. 

Συνεργασία: 

 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ-  

27ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ-  

Liceul Tehnologic Nicolae Teclu, ΡΟΥΜΑΝΙΑ-  

IPS "Federico II", ΙΤΑΛΙΑ-  

Agrupamento de Escolas À Beira Douro, Gondomar, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-  

Gimnazija Velika Gorica, ΚΡΟΑΤΙΑ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Ευαγγελία Αναγνωστάκη 

Σύντομη Περιγραφή του έργου 

Το έργο, με τίτλο "Smart Waste Management Sensors" αφορά στην υλοποίηση 
προγράμματος STEM με στόχο την κατασκευή μηχανισμού με αισθητήρες που θα 
τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και θα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα για 
την πληρότητα του κάδου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην  εξοικείωση των μαθητών 
με τον προγραμματισμό (χρήση arduino) και τις νέες τεχνολογίες καθώς και την 
ευαισθητοποίηση τους σε θέματα  έξυπνων λύσεων σχετικά με το αστικό 
περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Το έργο υλοποιήθηκε με μαθητές της Α Λυκείου και αποτελεί 
διαθεματική συνεργασία των καθηγητών του 27ου ΓΕΛ στα μαθήματα: Αγγλικά, 
Πληροφορική, Φυσική, Ερευνητική εργασία και διαδικτυακή συνεργασία μέσω της 
πλατφόρμας του Etwinning, Twinspace με ένα άλλο Ελληνικό σχολείο και σχολεία 
της Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και θα συνεχιστεί κατά το 
σχολικό έτος 2020-2021. 

Σύνδεση Δραστηριοτήτων με τη δράση 

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, την 
εισαγωγή τους σε προγράμματα STEM με τη χρήση προγραμματισμού για την 
κατασκευή του μηχανισμού και τη διαδικτυακή συνεργασία των σχολείων, οι  
κύριες δραστηριότητες  (μετά την επίδειξη της πλατφόρμας Twinspace, τη 
γνωριμία των μαθητών και την ανταλλαγή απόψεων  με τους εταίρους τους σχετικά 
με τις προσδοκίες τους από μια δράση STEM) ταξινομήθηκαν στους τρείς 
παρακάτω άξονες. 

1. Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Με στόχο την ενημέρωση των 
μαθητών στη σημασία της ταξινόμησης και ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων, τις πηγές προέλευσης τους, τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και τη σύνδεση της διαχείρισης με τους 
17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 12 (Υπεύθυνη κατανάλωση 
και παραγωγή) και 13 (κλιματική αλλαγή), οι μαθητές παρακολουθούν το 
βίντεο Introduction To Waste Management 2020- Environmental Science 
και καλούνται να απαντήσουν στο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου 
κουίζ από το eco schools.global: “How litter conscious are you while at 
school?” και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με αυτά των μαθητών των 
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άλλων σχολείων (μάθημα: Αγγλικά). Στη συνέχεια, με προβολή βίντεο και 
συζήτηση στην τάξη (Διαθεματική: Αγγλικά- Ερευνητική Εργασία-Φυσική), 
οι μαθητές εισάγονται στις έννοιες οικολογικό αποτύπωμα, ο κύκλος του 
διοξειδίου, αιτίες και συνέπειες, κλιματική αλλαγή και καλούνται να 
ανακαλύψουν το προσωπικό οικολογικό τους αποτύπωμα μέσω  
διαδικτυακού κουίζ της WWF. Τα αποτελέσματα σε εικόνες screenshot 
αναρτώνται σε twinboard στη σελίδα και οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις 
με τους εταίρους τους σε Forum. 

2. Εισαγωγή στον προγραμματισμό και το Arduino. Με επίδειξη του Arduino 
UNO και διαδικτυακές ασκήσεις, οι μαθητές εισάγονται στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον στο μάθημα της Πληροφορικής και της 
Ερευνητικής εργασίας. 

3. Κατασκευή του μηχανισμού. Οι μαθητές σχεδιάζουν το μηχανισμό και 
αρχίζει η κατασκευή του αλλά διακόπτεται με το κλείσιμο των σχολείων 
λόγω της πανδημίας. Στο διάστημα των κλειστών σχολείων, οι μαθητές 
ασχολούνται με ασκήσεις προγραμματισμού και από τα 2 Ελληνικά σχολεία 
οργανώνεται διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα την εισαγωγή των μαθητών 
στη πλατφόρμα σχεδιασμού 3D printing, Tinkercad. 

Δραστηριότητα και Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Παρόλο που η συμβολή μου σε αυτό το έργο εστιάζει κατά το πλείστον στην 
οργάνωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων στο Twinspace-  λόγω της εμπειρίας 
μου σε έργα Etwinning  και στο κομμάτι της δημιουργίας των δραστηριοτήτων που 
αφορούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και λιγότερο στον  
προγραμματισμό που δεν είναι συναφής με την ειδικότητα μου, μου δόθηκε η 
δυνατότητα εμπλοκής σε ένα έργο STEM που εμπεριέχει συνεργασίες με 
συναδέλφους μου λόγω του διαθεματικού χαρακτήρα του, έρευνα, χρήση ψηφιακών 
μέσων και διαδικτυακή συνεργασία με τα συνεργαζόμενα σχολεία. Ως εκ τούτου, 
έχει συμβάλλει στην αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών μου και τη βελτίωση 
των ψηφιακών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μου.  

Δραστηριότητα και δεξιότητες STEM 

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν συμβάλλει στην εισαγωγή και εξοικείωση των 
συμμετεχόντων μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών με το προγραμματιστικό 
περιβάλλον, το γράψιμο και την τροποποίηση κώδικα και τη μύηση τους σε 
προγράμματα STEM, ενισχύοντας τις δεξιότητες παρατήρησης, πειραματισμού και 
πρακτικής αξιοποίησης των φυσικών επιστημών. Η ενασχόληση των μαθητών με 
την  κατασκευή του μηχανισμού, τους παρείχε τη δυνατότητα εμπλοκής σε μια 
διερευνητική διαδικασία αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους και το 
διαδικτυακό περιβάλλον που τους καλούσε να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, 
να σχεδιάσουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επινοήσουν λύσεις για το 
καλύτερο αποτέλεσμα. 
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Προστιθέμενη αξία 

Με τη μεγάλη απήχηση που φαίνεται να καταλαμβάνουν τα προγράμματα STEM 
στην εκπαίδευση λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχουν ως  μια μορφή 
ολιστικής και ευέλικτης μάθησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, η 
δραστηριότητα που ανέλαβε το σχολείο μας με την καθοδήγηση και επιμόρφωση 
της Εθνικής Υπηρεσίας του Etwinning, παρείχε τις βάσεις για περαιτέρω 
ανάπτυξη παρόμοιων δραστηριοτήτων στο μέλλον και συμμετοχή σε αντίστοιχες 
επιμορφώσεις. 

Αντίκτυπος και διάχυση 

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στην  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 
μαθητών καθώς και των γνωστικών και ψηφιακών τους ικανοτήτων και θα τους 
ανοίξει νέους ορίζοντες προσέγγισης της μάθησης. Το σχολείο επίσης έχει 
επωφεληθεί με τη συμμετοχή του σε μια καινοτόμο πρακτική και το έργο μπορεί 
να αποτελέσει παράδειγμα για δημιουργία νέων συνεργασιών και ανάληψης 
παρόμοιων έργων. Η διάχυση του έργου θα επιτευχθεί μέσω της παρουσίασης του 
στη σχολική κοινότητα και στους γονείς και της ανάρτησης του στην επίσημη 
ιστοσελίδα του σχολείου, στη σχολική εφημερίδα και ενδεχομένως με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής στον τοπικό τύπο.  
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Χαρούλας Κουτίβα 

 Η δραστηριότητα του σχολείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος STEM 
2.0 ξεκίνησε το σχολ. έτος 2019-2020 και η υλοποίησή της θα ολοκληρωθεί το 
σχολ. έτος 2020-2021. O τίτλος είναι: "Ψηφιακή κηπουρική για ... αρχάριους και 
μη". Συμμετέχουν 11 μαθητές και μαθήτριες από την Α τάξη λυκείου και περίπου 
10 μαθητές και μαθήτριες από σχολείο της Τουρκίας αντίστοιχης ηλικίας.  
 
Σκοπός είναι η δημιουργία ενός μικρού κήπου/θερμοκηπίου, ο οποίος θα περιέχει 
διάφορα βότανα και μυρωδικά, που χρησιμοποιούνται για καθημερινή  ευεξία, 
διεγείροντας και ενισχύοντας την υγεία μας, καθώς και στο μαγείρεμα, όπως 
ρίγανη, βασιλικός, μαϊντανός, τσάι κ.λπ. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το 
Arduino θα προσπαθήσουμε, καταρχάς να ελέγχουμε ηλεκτρονικά την υγρασία και 
στη συνέχεια να ποτίζονται τα φυτά επίσης ηλεκτρονικά (με μια βάνα που θα 
ελέγχεται από το Arduino).  
 
Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι διττός: α) Η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη 
χρήση των φυτών/βοτάνων/μυρωδικών και η σημασία τους στην υγεία του 
ανθρώπινου σώματος  και στην διατροφή. β) Η χρήση των δυνατοτήτων του 
Arduino και η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας σε παραδοσιακές μεθόδους 
καλλιέργειας.  
 

Η ενασχόληση  προσωπικά με το Arduino είναι μια ευκαιρία για βελτίωση 
των γνώσεών μου σε επίπεδο όχι μόνο λογισμικού αλλά και υλικού. Διευρύνονται 
οι δυνατότητες διδασκαλίας και αυξάνεται η «ποικιλία» δραστηριοτήτων, αφού 
μπορώ να εισάγω στα μαθήματα ένα νέο εργαλείο με πολλές εφαρμογές και 
δυνατότητες. Προσφέρεται έτσι μια νέα μορφή διδασκαλίας,  πέρα από τις 
παραδοσιακές, η οποία διαθέτει πολυεπίπεδες γνώσεις, πρωτοτυπία και 
προκλήσεις. 

Γίνεται αντιληπτό πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θεωρητική γνώση με 
την πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο σύγχρονης τεχνολογίας.  Οι δεξιότητες STEM 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και διευρύνουν τη 
μαθησιακή διαδικασία. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει πρώτα απ΄ όλα βιωματικό χαρακτήρα, 
πράγμα που την κάνει προσιτή και κατανοητή στους μαθητές. Έχει επίσης άμεση 
σχέση με την καθημερινότητά τους, άρα μπορούν στη πράξη να δουν αποτελέσματα 
και βέβαια συνδυάζει τεχνολογία - χρήση Arduino. Αυτός ο συνδυασμός  θα 
συντελέσει σε μια «οικεία» δραστηριότητα, η οποία μπορεί να διευρύνει τους 
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αναγκαιότητα τέτοιων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών και να καθορίσουν την 
ανάπτυξη αντίστοιχων τομέων εργασίας.  

Επειδή το σχολείο μου ενδιαφέρεται πολύ για τις νέες τάσεις στην 
εκπαίδευση με τη χρήση STEM σαφώς ο αντίκτυπος της δραστηριότητας θα 
αυξήσει το ενδιαφέρον των συναδέλφων καθηγητών αλλά και των μαθητών για 
συμμετοχή σε  παρόμοιες δραστηριότητες. Ο βιωματικός χαρακτήρας της 
δραστηριότητας, η χρήση τεχνολογίας και η αμεσότητα των αποτελεσμάτων 
δημιουργούν ένα οικείο περιβάλλον, όπου νέες ιδέες θα βρουν πρόσφορο έδαφος. 
Θα ενθαρρύνει συναδέλφους να ασχοληθούν στο δικό τους αντικείμενο με 
τεχνολογίες STEM και θα τους δώσει κίνητρο να ανακαλύψουν τη χρησιμότητά 
τους σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης: Θεωρητικούς και Θετικούς.  

Οι μαθητές μέσω της βιωματικότητας, της ομαδοσυνεργατικότητας και της νέας 
εξειδικευμένης τεχνολογικής γνώσης θα κατανοήσουν το εύρος των δυνατοτήτων 
των νέων αυτών τεχνολογιών, θα προβληματιστούν για νέες δραστηριότητες και 
ενδεχομένως καταλήξουν πιο εύκολα σε ένα επάγγελμα, που θα κατανοούν αλλά 
και θα τους αρέσει να ασκούν. Μέχρι στιγμής (αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η 
δραστηριότητα) οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο έχει επιπρόσθετη 
αξία μιας και την διεξάγουν με άλλους μαθητές του εξωτερικού. 

Η εμπειρία και οι γνώσεις από την δραστηριότητα θα πρέπει να 
γνωστοποιηθούν στη σχολική κοινότητα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
παρουσίαση της δραστηριότητας σε τμήματα ή/και τάξεις του σχολείου, με αναφορά 
στη σχολική εφημερίδα, με ανάρτηση παρουσίασης στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
Σε επίπεδο σχολείων της πόλης μας θα μπορούσε να παρουσιαστεί μαζί με άλλες 
και επίσης να πάρει μέρος στο ψηφιακό φεστιβάλ που πραγματοποιείται από 
διάφορα σχολεία της Ελλάδος κάθε χρόνο.  
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Γεώργιος Φ. Γιωτόπουλος 
29/06/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού Γεώργιου Γιωτόπουλου 

How to "Agruino" using Arduino 

ΔΙΕΚ Πάτρας 

 

 

Το ρομπότ μας αντικαθιστά την άμεση ανάγκη από παρουσία του αγρότη, 
μπορεί να ελέγχει τα συστήματα αυτόματου ποτίσματος και υδρονέφωσης 
και να συλλέγει δεδομένα από μετρήσεις τις οποίες πραγματοποιεί το ίδιο. 
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Εκπαιδευτικού Γεωργίου Γιωτόπουλου 

https://twinspace.etwinning.net/104669/pages/page/812785 

Μελέτη Υπάρχουσας Κατάστασης 

 Σε μια αγροτική οικονομία γνωρίζουμε ότι η προστασία της καλλιέργειας 
είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη μεγιστοποίηση του κέρδους όσο 
και για την οικονομική επιβίωση όσων ασχολούνται με αυτή. Στη χώρα μας 
και ειδικότερα στη περιοχή μας (Πάτρας) υπάρχουν αρκετά ευαίσθητες 
καλλιέργειες (όπως πατάτας) και η προστασία τους πέρα από τη χρήση 
χημικών παραγόντων για ασθένειες και ζιζάνια περιλαμβάνει και την 
αντιμετώπιση «ακραίων» καιρικών φαινομένων όπως ο παγετός και ξηρασία 
που μπορούν να αποβούν μοιραία για τα φυτά. 

 Για την αντιμετώπιση του παγετού και της ξηρασίας θα κάνουμε χρήση των 
συστημάτων άρδευσης. Για την περίπτωση της ξηρασίας αρκεί όταν η 
μέτρηση υγρασίας του εδάφους φτάσει κάτω από ένα ποσοστό να 
ενεργοποιηθεί το σύστημα ποτίσματος ώστε να επανέλθει σε 
επιτρεπτά επίπεδα και να μην έχουμε άσκοπη σπατάλη νερού. Για 
τη περίπτωση του παγετού η αντιμετώπιση στηρίζεται στη μεγάλη 
θερμοχωρητικότητα του νερού και την εφαρμογή συστημάτων δημιουργίας 
υψηλής πίεσης ποτίσματος (εκτοξευτές μικρότερης παροχής) έτσι ώστε να 
έχουμε υδρονέφωση (πολύ μικρών σταγονιδίων νερού). Όταν η 
θερμοκρασία φτάνει κοντά στους 1C ενεργοποιείται η 
υδρονέφωση και το νερό ενώ ψύχεται απελευθερώνει θερμότητα που 
ονομάζεται «λανθάνουσα θερμότητα πήξεως» . 

 Έτσι με το συνεχή ψεκασμό έχουμε τη δημιουργία ενός λεπτού υμένα νερού 
γύρω από το φυτό ο οποίος ενώ παγώνει απελευθερώνει θερμότητα 
προστατεύοντάς το μην αφήνοντας τη θερμοκρασία να πέσει κάτω από 0C 
πέρα από την οποία αρχίζει και η καταστροφή των φυτικών ιστών. Ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι να αρχίσει έγκαιρα το σύστημα της υδρονέφωσης και να μη 
διακοπεί η λειτουργία του μέχρι να λιώσει ο πάγος (ακόμα και εάν η 
εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 1C καθώς η μετάβαση στην υγρή 
φάση απαιτεί λανθάνουσα θερμότητα τήξεως) 

Σχεδιασμός 

 Το Agruino είναι μια κινητή πλατφόρμα Arduino εφοδιασμένη με 
αισθητήρες που θα κινείται στον υποδεδειγμένο χώρο και θα παίρνει 
μετρήσεις Θερμοκρασίας, Υγρασίας ατμόσφαιρας και Υγρασίας Εδάφους. Οι 
μετρήσεις αυτές θα επεξεργάζονται από τη φορητή πλατφόρμα και σε πρώτο 
στάδιο εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα ενημερώνει για την αναγκαιότητα 
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ενεργοποίησης του αυτόματου ποτίσματος εφόσον έχουμε ξηρασία ή την 
ενεργοποίηση της υδρονέφωσης εφόσον πρόκειται να επικρατήσουν 
συνθήκες δημιουργίας παγετού. Η πλατφόρμα όταν δεν παίρνει μετρήσεις 
θα βρίσκεται προστατευμένη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από καιρικά 
φαινόμενα ( πχ καταιγίδες, πλημμύρες ) και οι αισθητήρες θα έχουν 
αυξημένη διάρκεια ζωής (μικρότερο κόστος) 

 Ξεκινώντας με μηδενική τεχνογνωσία, και με πρώτη επαφή το Νοέμβριο 
του 2019 με το μικροελεγκτή Arduino , θα παρουσιαστεί η πρόοδος που έχει 
γίνει τόσο σε επίπεδο επιμέρους θεωρητικού σχεδιασμού και παρουσίασης 
( TinkerCad / ΑRtutor ) όσο και κατασκευαστικά. Επιπλέον ενισχύεται η 
επικοινωνία και συνεργασία μέσω eTwinning με το ΔΙΕΚ Θέρμης και 
γίνεται προσπάθεια αμοιβαίας επιμόρφωσης. 

 Οι σπουδαστές που προέρχονται απο τα τμήματα Α1 και Α2 της ειδικότητας 
"Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ" του Δ.ΙΕΚ Πατρών υπό την καθοδήγηση του 
Υποδιευθυντή κ. Γιωτόπουλου Γιώργου και του εκπαιδευτικού κ. Αντρέα 
Νικολόπουλου σε πρώτο στάδιο χωρίστηκαν σε 3 ομάδες 'Βραχίονα, 
Αισθητήρων και Κίνησης' και παρουσίασαν κατασκευές τους στη 
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του ΔΙΕΚ 2019. 

Εκδήλωση Μέρος 1       Εκδήλωση Μέρος 2 

Στη συνέχεια οι ομάδες σε συνεχή συνεργασία με τους επιβλέποντες 
εκπαιδευτικούς βελτιστοποιούν τις κατασκευές τους και συνεργάζονται για τη 
δημιουργία ενός τετρακίνητου Arduino Car Robot (AGRUINO) το οποίο θα μπορεί 
να κινηθεί σε υποδεδειγμένο χώρο και με τη βοήθεια του βραχίονα να προσεγγίσει 
τα σημεία ενδιαφέροντος παίρνοντας ακριβείς μετρήσεις. Οι μετρήσεις αυτές καθώς 
και η ενέργεια που επιλέγει να εκτελέσει το AGRUINO σε πρώτο στάδιο θα 
παρουσιάζονται σε μια Lcd 20x4(I2C) οθόνη. 

Ο συνδυασμός του eTwinning με την εφαρμογή στην πράξη με μια κατασκευή 
ιδιαιτέρως  χρήσιμη για έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο (αγροτικός 
τομέας), όπου οι γνώσεις σε ηλεκτρονική και πληροφορική είναι ελάχιστες, θα 
βοηθήσει με απλό και κατανοητό τρόπο τους αγρότες να συνειδητοποιήσουν τη 
λειτουργία του και να το εντάξουν στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή. 

Μέσα από την ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεών μου και την ανάπτυξη 
περαιτέρω δεξιοτήτων που αφορούν στο λεπτό σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση 
των ηλεκτρονικών στοιχείων αφενός και αφετέρου με τη μεταλαμπάδευση γνώσης 
στα επόμενα τμήματα, εξάμηνα κατάρτισης που θα ακολουθήσουν. Προκειται για 
κάτι καινοτόμο για τα Δημόσια ΙΕΚ πανελληνίως όπου το ΔΙΕΚ Πάτρας πρώτο 
μαζί με το ΔΙΕΚ Θέρμης, έθεσαν σε εφαρμογή και υλοποίησαν. 

Ήδη έχουν ανέβει σχετικά άρθρα στον τύπο της περιοχής καθώς και στα μέσα 
επικοινωνίας του ΔΙΕΚ Πάτρας (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). 

https://twinspace.etwinning.net/104669/pages/page/817199 
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Μέσα από διαγωνισμούς, συνέδρια κ.λπ. θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να 
αναδειχθεί έτι περαιτέρω η εργασία όχι μόνο της ομάδας μας, αλλά και όλων των 
ομάδων πανελληνίως που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση. 

Για εμάς ως ΔΙΕΚ Πάτρας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις ειδικότητες 
πληροφορικής και ηλεκτρονικής καθώς υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που δεν 
πέτυχαν να περάσουν στο Πανεπιστήμιο θα εγγραφούν σε εμάς για ταχύρρυθμη 
κατάρτιση πάνω (και) σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Οι καταρτιζόμενοί μας θα 
αποκτήσουν έξτρα γνωστικά εφόδια και δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν στην 
ανταγωνιστική (ιδιωτική) αγορά εργασίας.  

Με διαφήμιση παντού. Στα κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας μας, και με 
δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής μας. 
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Φωτιάδης Φώτης 
29/06/2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Φωτιάδη Φώτη, Χημικού  

Έργο eTwinning: Crossing the Space Together  

Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής 

 

Στην αναφορά παρουσιάζεται το έργο eTwinning Crossing the Space 
Together, πυρήνας του οποίου ήταν η αξιοποίηση το Arduino starter kit. Το 
έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία με 2 σχολεία από την Ισπανία και ένα 
από τη Γαλλία και είχε ως κυρίαρχο στόχο, την εισαγωγή μαθητών και 
εκπαιδευτικών στο βασικό προγραμματισμό της πλακέτας Arduino, καθώς 
και η κατασκευή και εκτόξευση πυραύλου από νερό, με χρήση Arduino. Η 
εντολή για την εκτόξευση, θα δινόταν από τους μαθητές άλλης χώρας (π.χ. ο 
πύραυλος στην Ελλάδα, θα εκτοξευόταν από την Ισπανία κλπ). Στην αναφορά 
γίνεται ανάλυση όλων των δράσεων του έργου, των κυκλωμάτων που 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Φωτιάδη Φώτη 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με τις 
χαμηλότερες επιδόσεις στις Φυσικές επιστήμες και τα Μαθηματικά, σύμφωνα με τα 
δημοσιευμένα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2015 (Ι.Ε.Π., 2016). Είναι 
επίσης γνωστό ότι οι περισσότεροι μαθητές των Μουσικών Σχολείων 
επικεντρώνονται στα μαθήματα της Μουσικής, μη δείχνοντας το ίδιο ενδιαφέρον 
για τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα μαθήματα των θετικών επιστημών και κατ’ 
επέκταση τη ρομποτική. Οι έρευνες της σύγχρονης παιδαγωγικής και διδακτικής 
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις 
θετικών επιστημών, που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον, είναι ικανή να αλλάξει τη 
στάση τους αυτή (Κουμαράς, Πιερράτος, Πολάτογλου & Πριμεράκης, 2011). Στο 
σύνολο της βιβλιογραφίας είναι επίσης αποδεκτό ότι η επαφή των μαθητών με την 
εκπαιδευτική ρομποτική έχει αποφέρει πολλαπλά οφέλη και αξιόλογα μαθησιακά 
αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα εκτείνονται σε όλο το φάσμα των μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών (Eguchi, 2014, Μπάρας & Βασιλόπουλος, 2014) ενώ η 
εκπαιδευτική ρομποτική, έχει αναδειχθεί ως ένα εξαιρετικό μαθησιακό εργαλείο, 
το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει τους μαθητές και να υποστηρίξει την 
εμπλοκή τους στη φιλοσοφία του STEM (Lapierre, Charland& Skelling-
Desmeules, 2017). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αδράξαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη 
δράση STEM 2.0, με στόχο την αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στις 
θετικές επιστήμες και τη ρομποτική, τις ευκαιρίες που θα τους δινόταν για να 
αναπτύξουν δεξιότητες σε αυτές, αλλά και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
σε θέματα STEM μέσω της ρομποτικής. 

Το έργο 

Ξεκινήσαμε την αναζήτηση εταίρου αμέσως μετά την ανάρτηση του οριστικού 
πίνακα των ωφελούμενων σχολείων για να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο όχι απλά 
να υλοποιήσουμε τη δράση, αλλά να υλοποιήσουμε ένα ποιοτικό έργο eTwinning, 
έχοντας ως βασικό πυρήνα την ανάπτυξη δεξιοτήτων ρομποτικής μέσω της 
πλακέτας Arduino και την αξιοποίηση του Arduino Starter Kit. Ανοίξαμε το έργο 
με τίτλο Crossing the Space Together δημιουργώντας παράλληλα το λογότυπο του 
έργου με το σχολείο IES FRANCESC TARREGA από το Βιγιαρεάλ Ισπανίας στις 
αρχές Αυγούστου και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στο έργο ακόμη 2 σχολεία: ένα 
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από τη Μαγιόρκα Ισπανίας και ένα από το Πάου Γαλλίας. Με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς 2019-2020 ενημερώσαμε (μαζί με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα που υλοποιεί το σχολείο) το σύλλογο διδασκόντων, τους γονείς και 
τους μαθητές τους σχολείου σε ανοιχτές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
αμφιθέατρο του σχολείου και την τοπική κοινωνία, ανοίγοντας ειδική καρτέλα 
στην ιστοσελίδα του σχολείου και δημοσιεύοντας σχετικό άρθρο στις τοπικές 
εφημερίδες.  

Οι μαθητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν 
περίπου 20, από ένα σύνολο 100 που φοιτούν στο Λύκειο του Μουσικού Σχολείου 
Κομοτηνής, αριθμός αρκετά ικανοποιητικός, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι οι 
συναντήσεις της ομάδας μας ορίστηκαν να πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο 
Σάββατο πρωί. Αν και είναι γνωστό ότι η ενσωμάτωση και προσαρμογή των 
δραστηριοτήτων των έργων eTwinning στη διδακτέα ύλη και στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα των μαθητών προσφέρει ποιότητα στο έργο και κινητοποιεί τους 
μαθητές να συμμετέχουν σε αυτά, εντούτοις λόγω της φύσης του έργου, αλλά και 
της ειδικότητας μου, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό.  

Οι πρώτες δράσεις και η ενίσχυση της δράσης 

Στις πρώτες συναντήσεις με την ομάδα των μαθητών, έγινε ενημέρωσή τους για το 
eTwinning, το Twinspace, το συνεργαζόμενο σχολείο, τους τρόπους επικοινωνίας 
με τους συμμαθητές τους στο εξωτερικό καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό 
του έργου που είχαμε συναποφασίσει με τους εταίρους. Στην πρώτη κοινή μας 
δράση με τα συνεργαζόμενα σχολεία, οι συμμετέχοντες μαθητές, συμπλήρωσαν το 
προφίλ τους στο Twinspace και δημιούργησαν ένα avatar μέσω της εφαρμογής 
avatarmaker, το οποίο ενσωμάτωσαν στο προφίλ τους, αντί φωτογραφίας. Μας 
δόθηκε έτσι η ευκαιρία να αναφερθούμε στην ασφάλεια του διαδικτύου και στο 
γεγονός ότι αποφεύγουμε να δημοσιοποιούμε φωτογραφίες και άλλες προσωπικές 
πληροφορίες σε αυτό, ενώ τονίσαμε και την ασφάλεια που μας παρέχει η 
πλατφόρμα του eTwinning. Σε αυτό τον άξονα κινηθήκαμε και στη δεύτερη κοινή 
μας δραστηριότητα, όπου οι μαθητές παρουσίασαν τους εαυτούς τους αξιοποιώντας 
το biteable, με τις παρουσιάσεις να κοινοποιούνται στο Twinspace. 
Ολοκληρώνοντας τις δράσεις αυτές, ξεκινήσαμε μια σειρά 6 μαθημάτων με τους 
μαθητές μας, όπου έγινε εισαγωγή στην πλακέτα Arduino και του 
προγραμματισμού της μέσω του εικονικού περιβάλλοντος του Tinkercad. Τα 
μαθήματα αυτά ήταν: 

Μάθημα 1ο: Βασικά σημεία του μικροελεγκτή Arduino. 
Μάθημα 2ο: Λογισμικό IDE. Επίδειξη του "μητρικού" περιβάλλοντος 
προγραμματισμού του Arduino. 
Μάθημα 3ο: Εισαγωγή και επίδειξη του περιβάλλοντος προγραμματισμού και 
προσομοιώσεων του Tinkercad. 
Μάθημα 4ο: Πρώτη συνδεσμολογία με τον μικροελεγκτή Arduino στο Tinkercad. 
Μάθημα 5ο: Τρόπος εισαγωγής και χρήσης ενός διακόπτη στις κατασκευές. 
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Μάθημα 6ο: Φανάρι Διάβασης Πεζών  
 
Μέσω των μαθημάτων αυτών, θέλαμε αφενός να προετοιμάσουμε τους μαθητές, 
αφετέρου να καλύψουμε το «χρονικό κενό» μέχρι να παραλάβουμε το Arduino 
Starter Kit. Τα μαθήματα αυτά ολοκληρώθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου και η 
παραλαβή του Arduino Starter Kit φαινόταν να καθυστερεί αρκετά ακόμη λόγω 
γραφειοκρατίας.   Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκα στο σύλλογο διδασκόντων και στο 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, την αγορά 4 Arduino Starter kit (πιο 
συγκεκριμένα UNO R3 Project Starter Learning Kit) προς ενίσχυση της δράσης 
STEM 2.0, μιας και υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές. Η πρόταση έγινε 
δεκτή και στις αρχές Γενάρη παραλάβαμε τα 4 UNO R3 Project Starter Learning 
Kit. Το Φεβρουάριο παραλάβαμε και το Arduino Starter Kit που έστειλε ο 
ανάδοχος της δράσης STEM 2.0. Οι πλακέτες διατέθηκαν στους μαθητές τόσο κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων μας, όπου μεταξύ των άλλων εφαρμόσαμε τα project 
που είχαμε υλοποιήσει εικονικά, όσο και ατομικά δηλ. οι μαθητές δανείζονταν τις 
πλακέτες στο σπίτι τους. Η εμφάνιση της πανδημίας, ανέκοψε την ανοδική πορεία 
του έργου, ωστόσο καταφέραμε σε ικανοποιητικό βαθμό να αξιοποιήσουμε τις 
πλακέτες Arduino, μέσα από εργαστήρια που πραγματοποιήσαμε και στα οποία οι 
μαθητές εργάζονταν ατομικά. Έτσι δημιουργήθηκαν 5 ομάδες μαθητών (3 ή 4 
ατόμων) με τις οποίες ξεκινήσαμε να υλοποιούμε τα project του συνοδευτικού 
εγχειριδίου του Arduino Starter Kit. Όταν τα ολοκληρώναμε, οι μαθητές 
περιέγραφαν στα Αγγλικά μέσω βίντεο, τα κυκλώματα που κατασκεύαζαν και στη 
συνέχεια τα διαμοιράζαμε μέσω του Twinspace στους συμμαθητές μας στο 
εξωτερικό. Συνολικά 17 διαφορετικοί μαθητές υλοποίησαν τουλάχιστον 3 
κυκλώματα, ενώ μια ομάδα υλοποίησε 4. Πιο συγκεκριμένα, τα κυκλώματα και 
project που έκαναν οι μαθητές ήταν: 

1) Getting to know our tools (our first circuit) (ενδεικτικά ομάδα 1)   
2) My first interactive circuit (ενδεικτικά ομάδα 2) 
3) Spaceship Interface (ομάδες 1, 2, 3, 4, 5)    
4) Love-o-meter (υλοποιήθηκε μόνο με την ομάδα 5) 

Πέραν όμως των μαθημάτων αυτών, είχαμε σχεδιάσει παράλληλες κοινές δράσεις 
με τους εταίρους. Μία από αυτές ήταν το παιχνίδι quiz connector στο οποίο μικτές 
διεθνείς ομάδες μαθητών (έγιναν 4 από αυτές), δημιούργησαν τουλάχιστον 10 
ερωτήσεις για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: επιστήμη, μουσική και 
παράδοση, ηλεκτρισμός και λεξιλόγιο. Στη συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας κάθε 
χώρας, θα έφτιαχναν 1  quiz connector επιλέγοντας 4 ερωτήσεις από κάθε 
κατηγορία, θα την προσάρμοζαν στο κύκλωμα που είχαν σχεδιάσει και θα το 
έστελναν στους συμμαθητές ενός συνεργαζόμενου σχολείου (οι μαθητές μας θα τα 
έστελναν στη Μαγιόρκα) για να παίξουν το παιχνίδι μέσω ζωντανής 
τηλεδιάσκεψης. Επίσης στο παιχνίδι προβλέπονταν και η κατασκευή  Quiz Buzzer 
System που αξιοποιεί το Arduino. Οργανώθηκαν έτσι εργαστήρια με κάποιους από 
τους μαθητές να κατασκευάζουν τα quiz connector και άλλους να ετοιμάζουν το 
κύκλωμα αυτών (να ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι όταν η απάντηση είναι λάθος και 
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πράσινο όταν είναι σωστή). Ένας μαθητής μας ετοίμασε βίντεο στο οποίο έδειχνε τη 
συνδεσμολογία αυτή. Η συγκεκριμένη συνδεσμολογία όμως απαιτούσε αρκετό 
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και η δραστηριότητα θα ολοκληρωνόταν αν δεν είχαν κλείσει τα σχολεία λόγω της 
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χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Learning Apps (δείτε τις ερωτήσεις της ομάδας 1, 
ομάδας 2, ομάδας 3 και ομάδας 4).   
    
Το μέλλον του έργου και η διάχυση των αποτελεσμάτων   

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκαν οι δράσεις των μαθητών για το σχολικό έτος 
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μια πρόκληση τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους συμμετέχοντες καθηγητές. 
Ωστόσο στόχος μας, δεν ήταν απλά και μόνο η συμμέτοχη, αλλά η ευκαιρία που μας 
δινόταν να αλλάξουμε (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) τις στάσεις των μαθητών 
μας τόσο απέναντι στις θετικές επιστήμες, όσο και απέναντι στη  ρομποτική, που 
πολύ θεωρούν δύσκολη ακόμη και στο άκουσμα της. Υλοποιώντας τη δράση, 
διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές μας, είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν με έννοιες  
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χρειάστηκε να εφαρμόσουν και να συνδυάσουν έννοιες από διαφορετικά 
επιστημονικά αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά, τη φυσική και τον 
προγραμματισμό, ενώ υπήρξαν ενδείξεις ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να 
λειτουργήσει ως μέσο για την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις 
επιστήμες STEM. Όπως φάνηκε από τη συμμετοχή των μαθητών στη δράση σε όλη 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και από την επιθυμία τους να 
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υλοποιήσουν κυκλώματα στο Arduino, είναι βέβαιο ότι οι δραστηριότητες 
επηρέασαν θετικά την στάση πολλών μαθητών ως προς τις θετικές επιστήμες και τη 
μέθοδο STEM. Οι δραστηριότητες αυτές, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες της 
δράσης, καθώς ένα σύνολο περίπου 20 μαθητών ήρθαν σε επαφή και υλοποίησαν 
project μέσω του Tinkercad, ενώ 17 μαθητές, εργαζόμενοι ατομικά σε πλακέτα 
Arduino, υλοποίησαν τουλάχιστον 3 project του εγχειριδίου που το συνόδευε. Στην 
οργάνωση και υλοποίηση αυτών των project, συνέβαλλε και η παρακολούθηση των 
επιμορφωτικών ιστο-διαλέξεων, που ήταν πολύ καλά οργανωμένες από αξιόλογους 
επιμορφωτές και παρείχαν, εκτός από βασικές γνώσεις και εμπειρία, υποστήριξη 
και αυτοπεποίθηση στους συμμετέχοντες. Σε προσωπικό επίπεδο και μην έχοντας 
άλλη πρότερη επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική, θεωρώ ότι οι γνώσεις αλλά 
κυρίως η εμπειρία που αποκόμισα από τη δράση STEM 2.0, έβαλε ένα νέο και πολύ 
σημαντικό λιθαράκι στον τρόπο προσέγγισης των θετικών επιστημών μέσω δράσεων 
STEM, άλλα και κίνητρο να ασχοληθώ περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. 
Την εμπειρία μου αλλά και τα οφέλη από τη συμμετοχή στη δράση τη μοιράστηκα 
ήδη με τους συναδέρφους μου στο σχολείο, ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα θα 
υπάρξουν και άλλες παρόμοιες δράσεις μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και 
σχετικού άρθρου στα ΜΜΕ.        
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[Κοτσιανίδου Γεωργία] 
[27-6-2020] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Κοτσιανίδου Γεωργία, Arduino και 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω 

 

Too often people tend to blame our indifferent society, but in 
doing that we forget that ‘we are society’. This is a short but 
intense make-change-happen project. The students will work in 
transnational teams using Arduino, single-board microcontrollers 
and microcontroller kits for building digital devices which can 
interact with the environment using sensors and actuators. As for 
the SDGs, the ‘they-don’t-apply-to-me’ mentality will be overcome 
by the understanding that not only governments or 
multinationals have to be involved, but each single individual has 
an important role to play. 
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Πολύ συχνά οι άνθρωποι κατηγορούμε τη διαφορετικότητα της κοινωνίας μας, 
αλλά κάνοντας το αυτό, ξεχνάμε πως “εμείς είμαστε η κοινωνία”. 

Αυτό είναι ένα σύντομο αλλά ισχυρό πρόγραμμα. Οι μαθητές θα δουλέψουν σε 
πολυεθνείς ομάδες χρησιμοποιώντας Arduino, μικροεπεξεργαστές μιας πλακέτας 
και πακέτο μικροεπεξεργαστών για την κατασκευή ψηφιακών συσκευών οι οποίες 
θα μπορούν να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον χρησιμοποιώντας αισθητήρες και 
actuators.  

Όσο για τα SDGs, η νοοτροπία «δεν ισχύουν για εμένα» θα ξεπεραστεί από την 
κατανόηση ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν μόνο κυβερνήσεις ή πολυεθνικές, αλλά 
κάθε άτομο έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. 
 
Το project θα διακοπεί. 

H ενασχόληση με το Arduino είναι η φυσική εξέλιξη μετά από διάφορα project που 
έχουν σχέση με τεχνολογία. 

Η ένταξη των σεναρίων με Arduino στη φαρέτρα των σχολικών δραστηριοτήτων, 
αναπτύσσει το επίπεδο του σχολείου, εμπνέει τη μαθητική κοινότητα και δίνει τη 
δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να ασχοληθούν με την τεχνολογία και να 
δημιουργήσουν το ενδιαφέρον για ενασχόληση με τις σχολικές δραστηριότητες. Η 
εμπειρία από το παρελθόν έδειξε πως μαθητές οι οποίοι δεν είχαν στόχο για την 
μετέπειτα από το λύκειο εκπαίδευσή τους, . 

 Η κατασκευή με Arduino, σίγουρα είναι η εμπειρία της ημέρας που θα μοιραστούν 
με όλους στο σπίτι, μετά το σχολείο. 

Ο καθηγητής ανακαλύπτει ένα νέο εργαλείο – μέσο, που θα δημιουργήσει μια 
καλύτερη σχέση, διαφορετική με τους μαθητές του και θα δώσει ενδιαφέρον στο 
μάθημά του. Σίγουρα δεν είναι κάτι απλό, αντίθετα είναι κάτι που απαιτεί χρόνο 
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και συγκέντρωση, πολύ δουλειά για να συντάξει τα διδακτικά σενάρια, αλλά δίνει 
ενδιαφέρον και διαφορετική νότα στο μάθημα. Ο σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων 
και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επάνω σε Arduino απαιτούν μεγάλη προσοχή, 
ικανότητα αποτύπωσης ξεκάθαρων οδηγιών από την πλευρά του εκπαιδευτικού και 
την ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης από την πλευρά των μαθητών.   

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων,  οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται , να 
διαβάζουν τα manual με τις οδηγίες , να αποκωδικοποιούν κυκλώματα και να τα 
υλοποιούν σε κατασκευές. 

Σίγουρα είναι το πιο ενδιαφέρον μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα για κάποιους 
μαθητές. Αυτό που θα μοιραστούν με την οικογένειά τους και τους φίλους τους.  

Στο παρελθόν οι μαθητές ακολούθησαν την πληροφορική και ως πεδίο σπουδών, 
μετά από project που είχαν να κάνουν με την τεχνολογία. 

Η ενημέρωση θα γίνει μέσω της μαθητικής κοινότητας και με βίντεο που θα 
παρουσιάζει την ομάδα των μαθητών επί το έργο, όπως και με φωτογραφίες σε 
τοπικές εφημερίδες. 
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Κουτσούλη Ασπασία  
29.06.2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού   Κουτσούλη Ασπασίας [ΠΕ84(12.06)], 
Τίτλος έργου :STEM RΟΒΟTICS  club  

3ο ΓΕΛ  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

To 3o ΓΕΛ Αργυρούπολης πραγματοποίησε τη σχολική χρονιά 2019-20  το 
eTwinning project, "STEM ROBOTICS club". 

 Μαθητές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία  και την Τουρκία επιχείρησαν μια 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) διαθεματική 
προσέγγιση της της  Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, 
Μηχανικής  Ηλεκτρονικής και Αγγλικών.  Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το 
STEM μέσω προσομοιώσεων με το εργαλείο Tinkercad,  μελέτησαν με  την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας,  θέματα με το  μικροελεγκτή  
Αrduino, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προχώρησαν σε 
κατασκευές  απλές  αρχικά και πιο σύνθετες  στη συνέχεια, συνδέοντας  
αισθητήρες θερμοκρασίας, φωτός , κινητήρες βηματικούς , dc, servo  , 
οθόνες   LCD  κ.ά, εξοικειώθηκαν  με ηλεκτρικά κυκλώματα και 
αυτοματισμούς σε συνδυασμό  με προγραμματισμό : σε blocks με συνδυασμό 
έτοιμων εντολών- πλακιδίων όπως στο scratch  ή σε text  με τη γλώσσα 
Wiring του Αrduino, μια παραλλαγή C/C++ , εντρύφησαν στη χρήση και τις 
δυνατότητες του  Arduino και τέλος προχώρησαν σε πραγματικές 
κατασκευές όπως:   θερμόμετρο, μουσικό όργανο, συναγερμός, κ.ά.  

Κατά τη διάρκεια  του έργου,  οι ομάδες πειραματίστηκαν και μέσα από τις 
δοκιμές και τυχόν σφάλματα  είχαν τη δυνατότητα διόρθωσης των 
λανθασμένων επιλογών, οπότε  παρουσίασαν σημαντική μαθησιακή εξέλιξη, 
εργάστησαν σε  συνεργατικές παρουσιάσεις για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, 
τα προγράμματα (κώδικες) και τα video επίδειξης  της λειτουργίας των 
κατασκευών, συνομίλησαν διαδικτυακά σε online meeting  στην αγγλική 
γλώσσα, και σχεδίασαν από κοινού την πορεία του έργου. 
Οι σελίδες  του έργου  στο  eTwinning Τwinspace: 
 
https://twinspace.etwinning.net/95904 
https://twinspace.etwinning.net/95904/pages/page/706248 
https://twinspace.etwinning.net/95904/pages/page/761170 
https://twinspace.etwinning.net/95904/pages/page/715247 
https://twinspace.etwinning.net/95904/pages/page/986831 
https://twinspace.etwinning.net/95904/pages/page/844515 
https://twinspace.etwinning.net/95904/pages/page/981634 
https://twinspace.etwinning.net/95904/pages/page/981635 
https://twinspace.etwinning.net/95904/materials/images 
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Κουτσούλη Ασπασία  
29.06.2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού   Κουτσούλη Ασπασίας [ΠΕ84(12.06)], 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Παιδαγωγική Καινοτομία και Δημιουργικότητα 

Η καινοτομία του έργου έγκειται στη προσέγγιση STEM. Το κυρίαρχο θέμα του 
έργου, εφαρμογές που σχετίζονται με επίλυση απλών  και  σύνθετων προβλημάτων 
από την  καθημερινή ζωή με τη χρήση του Αrduino, μια δημοφιλή πολύ εύχρηστη   
υπολογιστική πλατφόρμα που  βασίζεται  σε μια απλή  μητρική πλακέτα με 
ενσωματωμένο μικροελεγκτή, εισόδους και εξόδους, ψηφιακές και αναλογικές και 
χρησιμοποιείται  για την δημιουργία πρωτοτύπων συσκευών, αλλά και για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς,  ενεργοποίησε  το ενδιαφέρον των μαθητών.  Η  
κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων με Αrduino, η ανάλυση της λειτουργίας τους, 
η δημιουργία προγραμμάτων και το γεγονός ότι τα  αποτελέσματα των προσπαθειών 
τους γίνονταν πράξη, καθώς τα κυκλώματα λειτουργούσαν,  ενθουσίασε τους 
μαθητές. Η διαδικασία μάθησης ξεκίνησε με  το τι είναι το Arduino και το 
Tinkercad, το λογισμικό   ανοικτού κώδικα  που χρησιμοποιήθηκε για τις  
προσομοιώσεις. Mε το Tinkercad σε  μικρές ομάδες,  κατασκεύασαν ηλεκτρικά 
κυκλώματα και τα ενεργοποίησαν με τα προγράμματα που δημιούργησαν  με blocks 
(συνδύασαν εντολές σε πλακίδια, όπως  στο scratch, που είχαν διδαχθεί στο 
γυμνάσιο), πειραματίστηκαν, διόρθωσαν και βελτίωσαν τα κυκλώματά τους, με τις 
προσομοιώσεις και επιπλέον χωρίς να καταστραφεί  κάποιο υλικό  λόγω λάθους. Να 
σημειωθεί ότι είχαμε ένα μόνο starter kit.  

 Όλοι οι μαθητές εντάχθηκαν σε ομάδες από την αρχή του έργου  και πολύ σύντομα 
έγινε ένα online meeting, όπου ενίσχυσε τον  αρχικό ενθουσιασμό  όλων  των 
μαθητών. Σε αυτό γνωρίστηκαν μεταξύ τους και αντάλλαξαν πληροφορίες για τις 
χώρες τους και φυσικά το ίδιο συνέβη και με μας τους εκπαιδευτικούς.  Με την 
παραλαβή του Arduino  starter kit,   οι μαθητές προχώρησαν σε εφαρμογές στη 
πράξη με  σχετική ευκολία, απλές   στην αρχή και πιο σύνθετες στη συνέχεια, 
καθώς όλοι οι μαθητές ήταν ενημερωμένοι από τις προσομοιώσεις που 
προηγήθηκαν. Το ενδιαφέρον των μαθητών ενεργοποιήθηκε, όταν οι μαθητές 
άρχισαν να τρέχουν πρώτα τις προσομοιώσεις στον υπολογιστή τους και  μετά  να 
παρουσιάζουν  τη δουλειά τους στην ολομέλεια της τάξης με το  Αrduino  starter 
kit. Το πλεονέκτημα της δράσης, ήταν ότι μπορούσαν να τρέχουν ταυτόχρονα σε 
μια τάξη περισσότερα από ένα project, καθώς όποια ομάδα τελείωνε κάποιο, 
συνέχιζε  στο επόμενο.  Να σημειωθεί ότι  λόγω της υγειονομικής κρίσης, το έργο 
όχι μόνο δε σταμάτησε, αλλά αντιθέτως όλοι οι  μαθητές  είχαν περισσότερο χρόνο 
να μελετήσουν σε βάθος, να δοκιμάσουν  και να υλοποιήσουν   πιο σύνθετα project 
και απέκτησαν  ταυτόχρονα σημαντική εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και  την 
Επιστήμη των Μηχανικών, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  
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[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

 

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη 

Η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του έργου στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
Ερευνητικής Eργασίας , αποτέλεσε ευνοϊκή συγκυρία. Η χρήση των ΤΠΕ 
(ψηφιακά βίντεο, Web 2.0 εργαλεία κ,ά.) προσαρμοσμένη στις επιθυμίες και τις 
δεξιότητες μαθητών με τελικό στόχο τη συνεργασία, αποτέλεσε εξαιρετικό 
παράδειγμα διαφοροποιημένης μάθησης. Η γνωριμία με την υπολογιστική 
πλατφόρμα  Αrduino  και τις πολλαπλές  δυνατότητές της, τα φύλλα εργασίας που 
μελετήθηκαν, τo online meeting,  καθώς και η ανταλλαγή και  η παράλληλη 
δοκιμή δραστηριοτήτων από όλους τους εμπλεκόμενους σε προσομοιώσεις, αλλά και 
στη πράξη με τις κατασκευές κυκλωμάτων,  ανατροφοδότησε  την επιθυμία πολλών 
μαθητών  για περαιτέρω εμβάθυνση  στον Προγραμματισμό  και την Ηλεκτρονική. 
Με δεδομένο ότι η Ερευνητική Εργασία ευνοεί δραστηριότητες STEM που δεν 
είναι καθιερωμένες στην ελληνική σχολική κοινότητα, προσφέρει διεισδυτική  
ματιά σε επιστημονικούς κλάδους όπως  Τεχνολογία, Πληροφορική, Ηλεκτρονική , 
Φυσική και Μαθηματικά, γεγονός που είναι αναγκαίο και επιθυμητό στη σχολική 
ζωή. Το έργο,  έδωσε  εσωτερικό κίνητρο μάθησης σε όλους τους μαθητές, ακόμα και 
στους πιο αδύναμους γλωσσικά, που σε κανονικές συνθήκες μάθησης δεν θα 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες.  Όλοι οι μαθητές ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και, 
ανέδειξαν πρωτότυπα περιεχόμενα καθώς και χαρακτηριστικά, όπως η 
αυτοοργάνωση, η αυτοπειθαρχία , η συνεργασία, η αλγοριθμική  και υπολογιστική 
σκέψη.  

Σύμπραξη των σχολείων συνεργατών 

Οι συστάσεις των συνεργατών πραγματοποιήθηκαν μέσα από ένα padlet , ενώ τα 
σχολεία παρουσιάστηκαν μέσα από ψηφιακά puzzle. Οι καθηγητές και οι μαθητές 
επικοινωνούσαν με διαδικτυακές επαφές και ανταλλαγή γραπτών  μηνυμάτων σε 
σύγχρονο και ασύγχρονο περιβάλλον.   

H επισφράγιση της  συνεργασίας  πραγματοποιήθηκε με ένα online meeting   στις 
13/11/2019  με όλους τους καθηγητές και μαθητές και των 3 χωρών και ο 
προγραμματισμός ήταν να πραγματοποιηθεί ένα ακόμα online  meeting  στα μέσα 
Μαρτίου  του 2020. Οι μαθητές  χωρίστηκαν σε ομάδες αναμεμειγμένες από τα 3 
σχολεία,  ώστε να ισχυροποιηθούν οι εσωτερικοί δεσμοί και να συνομιλήσουν.  

Οι μαθητές είχαν ανεβάσει το προφίλ τους στο  twinspace για να ευνοηθεί η  
επικοινωνία, δημιούργησαν ένα padlet με υλικό για το Arduino από τις 
προσομοιώσεις και τις κατασκευές και παρουσίασαν τις προτάσεις για τις 
δραστηριότητές μας.  Όλοι  οι μαθητές δημιούργησαν  ευχάριστες δραστηριότητες, 
όπως το jigsaw, επικοινώνησαν μέσω forum, έφτιαξαν συνεργατικές παρουσιάσεις 
κατασκεύασαν  ο  ένας τα κυκλώματα  του άλλου  κι έτρεξαν αντίστοιχα τα 
προγράμματα. Η εκτέλεση των εντολών του Arduino απαιτούσε από τους μαθητές 
να συνεργαστούν οργανώνοντας μικρότερες λειτουργικές ομάδες 2-3 ατόμων και 
αναλαμβάνοντας ρόλους. Με αυτό το τρόπο, επετεύχθη  η διαφοροποίηση των 
μαθησιακών στόχων συνυπολογίζοντας  το διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον και 
την ανάγκη αξιολόγησης, δηλαδή η συνεργατική αλληλοδιδακτική μεθοδολογία 
οδήγησε σε εξατομικευμένη διδασκαλία. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με νέα 
αντικείμενα, από τη μια με Ρομποτική  και από την άλλη με εμπειρίες ευρωπαϊκής 
επικοινωνίας.    
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Χρήση της τεχνολογίας 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα χρησιμοποίησαν με επιτυχία την 
πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Το πιο σημαντικό 
πλεονέκτημα αποτέλεσε ότι μπορούσαν να εργαστούν, μέσω οποιασδήποτε 
ηλεκτρονικής συσκευής.  Τα σχολεία χρησιμοποίησαν  τα εργαλεία: google forms, 
google  docs, padlets, jigsaws και PowerPoint, δημιούργησαν και ψήφισαν το logo 
του έργου.  Επίσης έφτιαξαν puzzles με φωτογραφίες που  έβγαλαν οι ίδιοι για να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των  συμμαθητών τους και παρουσίασαν τη δουλειά 
τους με το slidesmania. Οι μαθητές επικοινώνησαν μεταξύ τους και  με  τους 
καθηγητές στο forum (συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα). 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το Tinkercad για να εξοικειωθούν χωρίς κίνδυνο 
ατυχήματος  ή  καταστροφής κάποιου ηλεκτρονικού στοιχείου,σε περίπτωση 
λάθους, στην υλοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το Arduino,  το οποίο είναι  
λογισμικό ανοιχτού κώδικα που απευθύνεται και  σε μαθητές με βασικές  γνώσεις 
στον προγραμματισμό (περιβάλλον scratch) και λόγω μιας πολύ μεγάλης 
κοινότητας που το υποστηρίζει πήραν πολλές ιδέες για την κατασκευή 
κυκλωμάτων και   προγραμμάτων . Από το περιβάλλον των  blocks (περιβάλλον 
scratch)  το  Τinkercad δημιουργεί αυτόματα  το πρόγραμμα στη γλώσσα wiring,  
μία απλοποιημένη έκδοση C/C++.  

 Με το  Arduino starter kit κατασκεύασαν απλά κυκλώματα στην αρχή και στη 
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Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση 

Το πρόγραμμα έγινε γνωστό από την ιστοσελίδα του σχολείου, από την σελίδα του 
twinspace και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . 

Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν για τον προγραμματισμό, τη  ρομποτική, τα ηλεκτρικά 
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κατανόησης της λειτουργίας των ηλεκτρικών  κυκλωμάτων και των γλωσσών 
προγραμματισμού. 
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[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

 

Στο lockdown συνεχίστηκαν ασταμάτητα  οι δραστηριότητες διαδικτυακά και 
υλοποιήθηκαν  και μελετήθηκαν πιο σύνθετα κυκλώματα και  πιο πολύπλοκοι 
κώδικες και μάλιστα 8 από 15 projects του  βιβλίου arduino projects book που  μας 
δόθηκε με το starter kit for arduino για το πρόγραμμα   και δεν χάθηκαν 
μαθήματα.Εδώ να σημειωθεί η αρωγή του εκπαιδευτικού πληροφορικής/φυσικής 
στη ανάλυση της λειτουργίας των κυκλωμάτων και του κώδικα.  Οι μαθητές 
εξοικειώθηκαν με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς 
και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής. 

Τα αποτελέσματα της δράσης για τους  μαθητές του Α1 και Α2  ήταν σημαντικά 
καθώς βγήκαν από τα στενά όρια της τάξης και παρακολούθησαν μαθήματα με 
ευρωπαϊκή διάσταση, απέκτησαν νέα ενδιαφέροντα για τις θετικές επιστήμες, τις 
νέες τεχνολογίες ,τα ηλεκτρονικά , τη πληροφορική και τα αγγλικά (γενικά και 
τεχνική ορολογία). Επίσης γνώρισαν, χειρίστηκαν και απέκτησαν δεξιότητες σε 
συνεργατικά εργαλεία  web 2.00  με τα οποία ενεπλάκησαν στην διαδικασία της 
ανακάλυψης, της ομαδικότητας και της επικοινωνίας με μαθητές διαφορετικών  
χωρών. Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην ασύγχρονη εκπαίδευση ως 
μέλη του eTwinning αποδείχθηκαν πολύτιμες και μεταφέρθηκαν  στη 
θεσμοθετημένη  τηλεκπαίδευση του σχολείου κατά τη διάρκεια του lockdown. 
Παράλληλα μερικοί μαθητές συνειδητοποίησαν ότι έχουν κλίση προς τις φυσικές 
επιστήμες και θετικές επιστήμες  και συγκεκριμένα προς την πληροφορική,την 
ηλεκτρονική  κτλ και αυτό ίσως επηρεάσει και τις μελλοντικές τους  επιλογές στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση  και το μελλοντικό τους επάγγελμα . 

Η συμβολή μου 

Tο έργο "STEM ROBOTICS club” θεωρήθηκε μία ευκαιρία συνεργασίας μαθητών  
διαφορετικών χωρών και διαφορετικών ικανοτήτων στον προγραμματισμό και στη 
Ρομποτική με χρήση του μικροελεγκτή Αrduino. Το θέμα ήταν αρεστό στην 
πλειονότητα των μαθητών. Στο έργο ήμουν ιδρυτικό  μέλος και  έδωσα τις βασικές 
κατευθύνσεις για τη πορεία και ολοκλήρωση του. Για πρώτη φορά  συμμετέχω  σε 
έργο etwinning, με ευρωπαίους εταίρους και μάλιστα  σε δράση   stem κι αυτό ήταν 
μια πρόκληση για μένα καθώς έμαθα κι εγώ σημαντικά πράγματα (από τα  
webinars που πραγματοποιήθηκαν για το starter kit for arduino για εμάς τους 
υπευθύνους  της δράσης  ) , όπως και οι μαθητές μου, είδα ένα διαφορετικό πλαίσιο 
διδασκαλίας, πήρα  νέες ιδέες και εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης των 
μαθημάτων μου και βελτιώθηκα και εγώ  στον προγραμματισμό , την ανάλυση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων, την αγγλική τεχνική ορολογία . Τις μετρήσεις 
θερμοκρασίας από το θερμόμετρο τις χρησιμοποίησα και στο μάθημα της 
Τεχνολογίας της γ 'γυμνασίου  (Ερευνα και πειραματισμός ).   Τέλος για την 
υλοποίησή του STEM ROBOTICS club συνεργάστηκα μαζί με  2 ακόμη 
εκπαιδευτικούς που ήταν πραγματικά αρωγοί και επετεύχθη αυτό το αποτέλεσμα  : 
ειδικοτήτων αγγλικής γλώσσας (με εμπειρία σε έργα etwinning ) και πληροφορικής 
/φυσικής.  

 Με τους μαθητές μου είχα μια καταπληκτική συνεργασία και  η δράση αυτή  μας 
ώθησε να έχουμε και μια συμμετοχή  στο 2ο διαγωνισμό  ανοικτών τεχνολογιών 
της  ΕΕLLAK  με τη κατασκευή ενός θερμομέτρου που οι ενδείξεις του 
αποτυπώνονται σε μια οθόνη lcd.  
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[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

 

Εφαρμογή  στη ζωή  
Μερικοί μαθητές συνειδητοποίησαν ότι έχουν κλίση προς τις φυσικές επιστήμες 
και συγκεκριμένα σε  πληροφορική , μηχανολογία, φυσική κτλ και αυτό ίσως 
επηρεάσει και τις μελλοντικές τους  επιλογές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
στην επιλογή επαγγέλματος.   Με αυτές τις δράσεις το σχολείο συνδέεται με την 
αγορά εργασίας 
 

Το μάθημα της  ερευνητικής εργασίας καταργήθηκε  για το σχολικό έτος 2020-
2021 από το Λύκειο, όμως  προγράμματα STEM γίνονται και  στο Γυμνάσιο , οπότε 
την επόμενη  σχολική  χρονιά με πιο πλούσια εμπειρία θα επιδιώξω να   υλοποιήσω  
ένα νέο πρόγραμμα στο Γυμνάσιο  και σίγουρα θα εντάξω κάποιες δραστηριότητες  
με Arduino  και στο μάθημα της Τεχνολογίας και στις 3  τάξεις του Γυμνασίου   

Όλες οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με χρήση  του  μικροελεγκτή   arduino 
όπως η σχεδίαση ηλεκτρικών  κυκλωμάτων και  ο  προγραμματισμόςώστε να 
εκτελέιται συγκεκριμένη λειτουργία , ανταποκρίνονται στη STEM θεματολογία 
αυτής της δράσης eTwinning. 
 
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης ,πραγματοποιήθηκε μια εκπαίδευση πολύ 
ουσιαστική και συνεργασίες  σε πολλά έπίπεδα και σίγουρα βελτίωσε την απόδοση 
μου στη σημερινή θέση εργασίας  
 
Οι μαθητές μας ακόμα και αυτοί που είναι πιο χαμηλής γενικά επίδοσης είναι 
πολύ 
θετικοί και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ενθουσιώδεις όταν ασχολούνται με 
STEM projects που καλλιεργούν πολλές δεξιότητες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό  
να εφαρμόζονται όλα σε πραγματικές κατασκευές και ναμη μένουμε  σε 
προσομοιώσεις 
 
Η συγκεκριμένη επιμορφωτική δραστηριότητα όπως είναι το STEM etwinning 
συνδυάζει την συνεργασία εκπαιδευτικού-μαθητών , εκπαιδευτικού- 
εκπαιδευτικού και μαθητών-μαθητών με άλλα σχολεία και με άλλες χώρες. Οι 
μαθητές  γνωρίζουν άλλες κουλτούρες , βλέπουν πώς δουλεύουν οι μαθητές σε 
άλλες χώρες, πώς διδάσκονται τα ίδια  πράγματα, πώς συνεργάζονται μεταξύ τους. 
Σε τέτοιου τύπου δράσεις και συνεργασίες ,  το etwinning μας δίνει το  πλαίσιο στο 
οποίο μπορούμε να κινηθούμε και να τις υλοποιήσουμε.  
 
Το πρόγραμμα έκλεισε 29.06.2020 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ84(12.06)/86 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ ΠΕ06 

ΣΚΕΝΤΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ86(19)/04.01 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  ΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ Α1 ΚΑΙ Α2  ΑΠΟ  ΤΗΝ  Α'  
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΜΑΣ  
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[Τσιριγώτη Γεωργία] 
[29-6-2020] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Τσιριγώτη Γεωργία/ EARTH: Exchange ideas-act 
together-reduce rubbish-transfer knowledge-Help 
planet against climate changes/ 2ο ΓΕΛ Καλύμνου 

• Το έργο αυτό  θα αξιοποιούσε τον εξοπλισμό του Arduino starter 
kit που παρέλαβε το σχολείο μας και έτρεξε με  μαθητές της Α 
Λυκείου και Β Λυκείου. Εστιάσαμε στην κλιματική αλλαγή, hot 
θέμα των ημερών μας (τουλάχιστον πριν την έλευση του 
κορωνοϊού),  και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για να δώσουμε 
λύση σε προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Εταίρος μας ένα 
επιστημονικό Λύκειο της Ιταλίας που εστίαζε στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση και στο πώς αυτή συντελεί στην επιδείνωση των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής: Riccardo Belle, Liceo 
Scientifico "E. Fermi", Massa (MS), Ιταλία . 

• Δυστυχώς η συνεργασία άργησε να ξεκινήσει, τα σχολεία έκλεισαν 
πολύ πιο νωρίς στην  Ιταλία και το project δεν ξεκίνησε κανονικά. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Τσιριγώτη Γεωργία, Φυσικός, 2ο ΓΕΛ Καλύμνου 

• Το σχέδιό μας  ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας (αυτοματισμοί, ρομποτική) για την 
επίλυση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.  

 
• Οι κυριότεροι στόχοι μας:  
• Ανάπτυξη των soft skills στους μαθητές μας 
• Σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή 
• Διαμόρφωση  προσωπικής  άποψης για την κλιματική αλλαγή και τις 

συνέπειες στη χώρα μας και στην Ευρώπη 
• Εξοικείωση με τον προγραμματισμό 
• Εισαγωγή στην citizenscience  

 
Όλο το σχολείο φέτος ευαισθητοποιήθηκε στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής 
με διάφορες δράσεις  (τα παιδιά φιλοτέχνησαν ένα πανό για το θέμα αυτό,  που 
κρεμάστηκε στην είσοδο του σχολείου, ανά τάξη έφτιαξαν πόστερ με τους 
προβληματισμούς τους τα οποία αναρτήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς στους πίνακες ανακοινώσεων ) και σε αυτές προστέθηκε και η δράση μας 
αυτή αξιοποιώντας το Arduino Starter kit για να προτείνουν τα παιδιά μικρά 
project που θα βοηθούσαν στην επίλυση κάποιων από τα προβλήματα-συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής στον τόπο τους. 
 
Τα παιδιά ερεύνησαν αρχικά τις διαφορές καιρού κλίματος, ανίχνευσαν τις γνώσεις 
τους πάνω σε βασικά επιστημονικά θέματα όπως βροχοπτώσεις, ακραία καιρικά 
φαινόμενα, λιώσιμο πάγων και το πώς αυτά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 
Μιλήσαμε ειδικά για τον τόπο τους, αν η πόλη τους είναι μια βιώσιμη πόλη, και 
πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν οι ίδιοι τη βιωσιμότητά της. Επίσης 
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σε κάποια μικρά project που μπορούσαν να κάνουν. 
Έτσι προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα φορτιστή κινητού που αξιοποιεί την ηλιακή 
ενέργεια (solar panel) και με τη βοήθεια δύο φωτοαντιστάσεων ανιχνεύει τις 
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ακτινοβολίας από αυτές. Ως γνωστό η εκπεμπόμενη υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί 
τοπικά να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι και 4 βαθμών. 
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Το τρίτο project είναι ένας mini μετεωρολογικός σταθμός που θα μετράει τοπικές 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και θα προειδοποιεί τους κατοίκους για 
συνθήκες επικίνδυνες για πυρκαγιές ή την υγεία των κατοίκων. 
 
Τα παιδιά δούλεψαν τόσο με hands on  δραστηριότητες (πριν το κλείσιμο), όσο και 
με ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως η tinkercad, κατά τη διάρκεια της καραντίνας 
αλλά και πριν. Απέκτησαν πιστεύω μια εξοικείωση με την κατασκευή ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων (αυτό θα το διαπιστώσω με τα παιδιά της Α Λυκείου που τώρα θα πάνε 
Β Λυκείου), και με τον προγραμματισμό. 
Χρειάστηκε επίσης να δουλέψουν και σε ομάδες (πριν την καραντίνα) και να 
διαχειριστούν θέματα συμφωνίας και συνεργασίας. Επίσης είδαν την χρήση της 
τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και από την σκοπιά του δημιουργού και 
μυήθηκαν κάπως στον επιστημονικό τρόπο σκέψης (παρατηρώ πειραματίζομαι 
συμπεραίνω). 
 
Για μένα προσωπικά ήταν μεγάλη εμπειρία η χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, η δημιουργία της ηλεκτρονικής τάξης και η εξ αποστάσεως 
ενασχόληση με τη ρομποτική. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να συνεργαστούμε με τον 
εταίρο μας που για μένα θα ήταν το μεγαλύτερο όφελος.  
Ελπίζω ότι την καινούρια σχολική χρονιά  2020-21, τα πράγματα θα κυλήσουν 
ομαλότερα και θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας.  
 
Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που δώσατε στους μαθητές μας! 
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Βασιλική Μήτρακα 
30-6-2020 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Της εκπαιδευτικού Πληροφορικής ΠΕ86 Βασιλικής 
Μήτρακα του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου 
Βελλάς με θέμα «Έξυπνο Θερμοκήπιο» 

 
 

Στην αναφορά που ακολουθεί δίνεται μια σύντομη περιγραφή του λόγου 
επιλογής του θέματος, της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καθώς και τα 
αίτια μη εκκίνησης και ολοκλήρωσης του έργου.  

Ωστόσο δεσμευόμαστε ως Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς την 
εκκίνηση νέου έργου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2020-
2021), σε συνεργασία με σχολική μονάδα σε εθνικό επίπεδο. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Βασιλική Μήτρακα 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα στη σημερινή εποχή. Επηρεάζει 
πολλούς τομείς με μεγάλο αντίκτυπο στον τομέα της γεωργίας. Η  γεωγραφική 
θέση του σχολείου, λοιπόν, οδήγησε τους μαθητές στην ιδέα του «Έξυπνου 
Θερμοκηπίου» με σκοπό, βασιζόμενοι στην αειφόρο τεχνολογία, να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του project αρχικά κρίθηκε αναγκαία η 
μύηση των μαθητών στο STEM και δει στην εκπαιδευτική ρομποτική. Μέσα από τα 
πρώτα στάδια της επαφής τους παρατηρήθηκαν: 

 Η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, βασικό συστατικό για την ανάπτυξη 
καινοτόμων δράσεων  

 Η σύνδεση πρότερης γνώσης με νέα με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. 

Ακολούθησε η ενασχόληση των μαθητών με την πλακέτα Arduino UNO, τους 
μηχανισμούς και τους αισθητήρες που τη συνοδεύουν, με τη βοήθεια της οποίας 
ήρθαν σε επαφή με την έννοια των αυτοματισμών κατασκευάζοντας και 
προγραμματίζοντας εφαρμογές ρομποτικής. Ξεκινώντας οι μαθητές τον σχεδιασμό 
της κατασκευής παρατηρήθηκαν τα εξής:  

 Κατανόησαν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και τον τρόπο 
λειτουργίας ενός θερμοκηπίου.  

 Εξέλιξαν τις γνώσεις τους στην μηχανική, στην ρομποτική και στην έννοια της 
αυτοματοποίησης. 

Ωστόσο, λόγω της επικείμενης πανδημίας και του lock down των σχολικών 
μονάδων σε πολλές χώρες, το εν λόγω project το οποίο θα υλοποιούνταν σε 
συνεργασία με ένα σχολείο της Νάπολι, που είχαμε έρθει σε επαφή, δεν ξεκίνησε 
καν. 

Για τον λόγο αυτό υλοποιήθηκαν μόνο οι βασικές ρομποτικές εφαρμογές ώστε οι 
μαθητές να εξοικειωθούν με την πλακέτα Arduino UNO και τον προγραμματισμό 
της, ακόμα και μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας, με 
σκοπό να ξεκινήσουμε από τον Σεπτέμβριο νέο έργο σε συνεργασία με σχολείο σε 
εθνικό επίπεδο, βεβαιώνοντας τη συμμετοχή του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου 
Βελλάς για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Συνεπώς, η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2020-2021. 
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[Δημήτρης Παπαδημητρίου] 
[Επιλέξτε την ημερομηνία] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Δημήτρης Παπαδημητρίου, ΠΕ04.01 

27ο Γενικό Λύκειο Αθηνών 

Etwinning Project 2019-2020 

"Smart Waste Management Sensors 

"https://twinspace.etwinning.net/99406/home 

 

Έργο STEM που συμπεριλαμβάνει την κατασκευή μηχανισμού με 
αισθητήρες, με τη χρήση προγραμματισμού με arduino και αποσκοπεί στην  
εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες  και στην ανάπτυξη των 
γνωστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους. 
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Σύντομη Περιγραφή του έργου 

Το έργο, με τίτλο "Smart Waste Management Sensors" αφορά στην υλοποίηση 
προγράμματος STEM με στόχο την κατασκευή μηχανισμού με αισθητήρες που θα 
τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και θα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα για 
την πληρότητα του κάδου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην  εξοικείωση των μαθητών 
με τον προγραμματισμό (χρήση arduino) και τις νέες τεχνολογίες καθώς και την 
ευαισθητοποίηση τους σε θέματα  έξυπνων λύσεων σχετικά με το αστικό 
περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Το έργο υλοποιήθηκε με μαθητές της Α Λυκείου και αποτελεί 
διαθεματική συνεργασία των καθηγητών του 27ου ΓΕΛ στα μαθήματα: Αγγλικά, 
Πληροφορική, Φυσική, Ερευνητική εργασία και διαδικτυακή συνεργασία μέσω της 
πλατφόρμας του Etwinning, Twinspace με ένα άλλο Ελληνικό σχολείο και σχολεία 
της Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019. 

Σύνδεση Δραστηριοτήτων με τη δράση 

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, την 
εισαγωγή τους σε προγράμματα STEM με τη χρήση προγραμματισμού για την 
κατασκευή του μηχανισμού και τη διαδικτυακή συνεργασία των σχολείων, οι  
κύριες δραστηριότητες  (μετά την επίδειξη της πλατφόρμας Twinspace, τη 
γνωριμία των μαθητών και την ανταλλαγή απόψεων  με τους εταίρους τους σχετικά 
με τις προσδοκίες τους από μια δράση STEM) ταξινομήθηκαν στους άξονες της 
ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα, της διασύνδεσης αισθητήρων στο 
Arduino και στη φυσική κατασκευή. Αναλυτικά έχουμε τα εξής: 

1. Με στόχο την ενημέρωση των μαθητών στη σημασία της ταξινόμησης και 
ανακύκλωσης των απορριμμάτων, τις πηγές προέλευσης τους, τους κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και τη σύνδεση της διαχείρισης με 
τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 12 (Υπεύθυνη κατανάλωση 
και παραγωγή) και 13 (κλιματική αλλαγή), οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο 
Introduction To Waste Management 2020- Environmental Science και 
καλούνται να απαντήσουν στο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου κουίζ από 
το eco schools.global: “How litter conscious are you while at school?” και να 
συγκρίνουν τα αποτελέσματα με αυτά των μαθητών των άλλων σχολείων 
(μάθημα: Αγγλικά). Στη συνέχεια, με προβολή βίντεο και συζήτηση στην τάξη 
(Διαθεματική: Αγγλικά- Ερευνητική Εργασία-Φυσική), οι μαθητές εισάγονται 
στις έννοιες οικολογικό αποτύπωμα, ο κύκλος του διοξειδίου, αιτίες και 
συνέπειες, κλιματική αλλαγή και καλούνται να ανακαλύψουν το προσωπικό 
οικολογικό τους αποτύπωμα μέσω  διαδικτυακού κουίζ της WWF. Τα 
αποτελέσματα σε εικόνες screenshot αναρτώνται σε twinboard στη σελίδα και οι 
μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις με τους εταίρους τους σε Forum. 
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Επιπλέον οι μαθητές ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό στη γλώσσα του 
Arduino και μπορούμε να πούμε πως εξοικειώθηκαν με την αλγοριθμική σκέψη, η 
οποία είναι κι αυτή βασική δεξιότητα, όσον αφορά τα έργα STEM αλλά και το 
γνωστικό τους υπόβαθρο. Η εύρεση της αλληλουχίας των κατάλληλων εντολών και 
η δομημένη σκέψη θα είναι χρήσιμη για τη μετέπειτα πορεία τους διότι τα 
περισσότερα προβλήματα επιλύονται με κατάλληλη και καλά καθορισμένη 
μεθοδολογία. Επιπλέον αναμένεται η αλγοριθμική σκέψη να τους βοηθήσει και 
στην απόκτηση ερευνητικών ικανοτήτων αλλά και μεθοδολογίας για την επίλυση 
προβλημάτων διαμέσου της ανάλυσης σε υποενότητες. Εξίσου σημαντική είναι και 
η τεχνική αναζήτησης λαθών (debugging), την οποία μπορούν να εφαρμόσουν και 
σε άλλα πεδία. 

Όσον αφορά τα Μαθηματικά και τις επιστήμες, οι μαθητές συσχέτισαν έννοιες της 
Φυσικής, όπως η ταχύτητα παλμού με μετρήσεις αποστάσεων και αναμένεται η 
κατανόηση της πρακτικής αξίας των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, διαμέσου 
των μετρήσεων αλλά και του ρόλου των Φυσικών μεγεθών στις τεχνολογικές 
συσκευές τις οποίες χρησιμοποιούν. 

Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε πως η επαφή με την Τεχνολογία, έγινε 
διαμέσου του μικροελεγκτή Arduino και γενικά των αισθητήρων, ως προς τη 
διασύνδεση του αναλογικού με τον ψηφιακό κόσμο. Οι μαθητές πρέπει να έχουν 
κατανοήσει πως οι ψηφιακοί αισθητήρες μετατρέπουν φυσικά μεγέθη του 
αναλογικού κόσμου σε ψηφιακά, τα οποία μπορούν να υποστούν περαιτέρω 
επεξεργασία από τον υπολογιστή. Επιπλέον είναι εύλογο να μπορούν να 
χρησιμοποιούν απλά Modules (όπως Wifi και αισθητήρα ήχου-απόστασης), τα 
οποία και θα συνδέουν υλικά και προγραμματιστικά, βάσει του του τεχνικού 
εγχειριδίου που διαθέτει καθένα από αυτά. 

Προστιθέμενη αξία Στο σχολείο το οποίο εργάστηκα το έτος 2019-2020 
αναμένεται να ενθαρρυνθεί η ενασχόληση των μαθητών με τις τεχνολογίες που 
εμπλέκονται σε έργα STEM. Επιπλέον θα ενισχυθεί η συμμετοχή του σχολείου σε 
παρόμοια έργα στο εγγύς μέλλον, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε 
μαθησιακές διαδικασίες, οι οποίες αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα. 

Αντίκτυπος και διάχυση  Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της δράσης, με τη μέθοδο διδασκαλίας STEM, αναμένεται οι μαθητές να 
εμπλέκονται δημιουργικά και συνεργατικά με τους συμμαθητές τους, προκειμένου 
να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον εκπαιδευτικό. Κι αυτό διότι 
έχουν εξασκηθεί μέσα από τη δράση αυτή στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της 
γνώσης. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με διαδικασίες όπως η δημιουργία, η 
αναζήτηση, η επίλυση, ο αναστοχασμός, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν και στα 
υπόλοιπα μαθήματα αλλά και στην καθημερινότητα τους ως ενήλικοι πολίτες. 
Επιπλέον οι μαθητές αυτοί θα αντιμετωπίζουν ολιστικά τα προβλήματα κατά τη 
διάρκεια της μάθησης και θα γεφυρώνουν το κενό μεταξύ επιστήμης και 
εφαρμογών. Τέλος η ενασχόληση τους με δραστηριότητες αυτού του είδους θα τους 
ετοιμάσει αποτελεσματικότερα ως εργαζόμενους στο χώρο της επιστήμης και της 
τεχνολογίας του 21ου αιώνα. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Η βασική ιδέα του έργου ήταν να αναδείξει στους μαθητές  ποια είναι η συμβολή της 
ρομποτικής στην εξερεύνηση του διαστήματος. Ως μελέτη περίπτωσης, οι μαθητές θα 
αναζητούσαν πληροφορίες για τη διαστημική αποστολή Cassini Huygens στον δορυφόρο 
Τιτάνα του Κρόνου. Ταυτόχρονα, θα δημιουργούσαν ρομποτική κατασκευές 
χρησιμοποιώντας το σύστημα Arduino. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Αγγλική 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών θα γινόταν μέσω της χρήσης των εργαλείων 
Twinspace και γενικά των εργαλείων web2.0. Το σχολείο συνεργασίας ήταν το, Lycée de la 
vallée du Cailly, Deville-les Rouen στη Γαλλία.  

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος ήταν: 

Οι μαθητές να μάθουν: 

• αυτό που ορίζουμε με τον όρο διαστημική αποστολή 

• γιατί επιλέγονται ρομποτικές αποστολές για την εξερεύνηση του διαστήματος 

• ποιες σημαντικές ρομποτικές αποστολές έχουν γίνει στο παρελθόν και ποιος ήταν ο 
προορισμός τους, καθώς και ποιος είναι ο ρόλος των επιστημών STEM σε αυτές 

• συγκεκριμένες πληροφορίες για την αποστολή του Cassini Huygens στον Τιτάνα και τον 
Κρόνο (επιπλέον οι μαθητές θα παρακινούνταν  να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο των 
επιστημόνων Cassini και Huygens). 

• να μάθουν τη χρήση των κυκλωμάτων Arduino ώστε να είναι σε θέση να κάνουν μια 
σχετική ρομποτική  κατασκευή και να την προγραμματίζουν. 

• να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τις γλωσσικές, επικοινωνιακές και ψηφιακές τους 
δεξιότητες καθ 'όλη τη διάρκεια της συμμετοχής στο έργο. 

• να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τις επιστήμες του STEM και τη σημασία τους 
στην εξερεύνηση του διαστήματος γενικά. 

Το θέμα του έργου μας σχετιζόταν και με το Γαλλικό σχολείο γιατί ο αστρονόμος Cassini 
ίδρυσε το αστεροσκοπείο στο Παρίσι το 1671, οπότε αποτελούσε και μια ωραία αφόρμηση 
για τους μαθητές του άλλου σχολείου.  

Ξεκινήσαμε πολύ ωραία, τουλάχιστον με τους δικούς μας μαθητές, έδειξαν τρομερό 
ενδιαφέρον για το θέμα. Αφού καλύψαμε το θεωρητικό κομμάτι προχωρήσαμε και στο 
Arduino χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Tinkercad. Έτσι, δε χρειάστηκε να περιμένουμε 
τον εξοπλισμό , ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο και ο οποίος ήταν ένα μόνο Arduino για 23 
μαθητές. Ευτυχώς το σχολείο διέθετε άλλο ένα και οι μαθητές μοιράστηκαν τα δύο 
Arduino. Το καλό είναι ότι στο Tinkercad ο καθένας είχε το λογαριασμό του και έτσι δεν 
αισθανόταν παραγκωνισμένος λόγω έλλειψης εξοπλισμού.  
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Σε σχέση με τη συνεργασία με το άλλο σχολείο είχαμε την ατυχία, να κλείσει για μεγάλο 
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Γενικά σχόλια-επισημάνσεις 

Για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε για τις ανάγκες της δράσης: 
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Για την επαγγελματική ανάπτυξή μας: 
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μαθήματα αυτά καλλιεργώντας θετική στάση, θέτοντας στο κέντρο της μαθησιακής 
διαδικασίας το μαθητή. Οπότε οπωσδήποτε συμβάλλει και στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, επειδή οι εκπαιδευτικοί 
δεν κατέχουν την αυθεντία της γνώσης, μαθαίνουν μαζί με τους μαθητές τους και 
αυτό προσδίδει προστιθέμενη αξία στο όλο εγχείρημα, γιατί φαίνεται ότι η 
οικοδόμηση της γνώσης μπορεί να είναι μια διαδικασία που διαρκεί σε όλη μας τη 
ζωή. 
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Για το αντίκτυπο της διαδικασίας στους μαθητές: 

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την ανάπτυξη του θεωρητικού 
υπόβαθρου, όσο και του τεχνικού. Δημιούργησαν κυκλώματα στο Arduino και 
προγραμμάτισαν τη λειτουργία τους. Επειδή οι εμπλεκόμενοι μαθητές ήταν 23 και 
τα Arduino 2 χρησιμοποιήσαμε και το Tinkercad δημιουργώντας και εκεί 
κυκλώματα και κάνοντας προσομοίωση. Και για τη χρήση του Tinkercad οι 
μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον. 

Αντίκτυπος στο σχολείο: 

Η υλοποίηση της δραστηριότητας στο σχολείο δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν 
οι μαθητές του με θέματα μοντέρνα όπως η ρομποτική, κάτι που ειδικά στο Λύκειο 
δεν υποστηρίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Μπορεί να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και για τις επόμενες σχολικές χρονιές, ώστε οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου να πραγματοποιήσουν ανάλογες  δράσεις. 

Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας: 

Ενημέρωση για το θέμα της συμμετοχής στη δράση, κάναμε δημοσιεύοντας τη 
συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο eTwinning στην ιστοσελίδα του σχολείου και με 
την παρουσίαση ενός βίντεο που κατασκευάσαμε με  τη λειτουργία κάποιων 
κυκλωμάτων. σε αντίστοιχο άρθρο της ιστοσελίδας. 
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[Κουφάκη Μαρία] 
[25/6/20] 

ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού / Κουφάκη Μαρία (ΠΕ04.01), 
Enviromental Detectives: We measure atmospheric 
Carbon and Air Pollution, 2o ΓΕΛ Ιεράπετρας 

 

Στο παρόν έγγραφο θα γίνει η μια σύντομη περιγραφή της δράσης που 
έγινε στο σχολείο μας (2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας) ως επωφελούμενο σχολείο. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  
Εκπαιδευτικού: Κουφάκη Μαρίας 

Το etwinning project που πήρε μέρος το σχολείο μας ονομαζόταν  Enviromental 
Detectives: We measure atmospheric Carbon and Air Pollution. Tο 
πρόγραμμα αυτό έλαβε χώρα στα πλαίσια του πρότζεκτ της Α λυκείου με ένα τμήμα 
22 παιδιών (μόνο 13 από αυτά δυστυχώς εγγράφηκαν στο έργο του etwinning). Τα 
σχολεία που έλαβαν μέρος στο έργο ήταν 5, 2 από την Τουρκία,(με διοργανώτρια 
από εκεί σχολείο), 1 από την Πολωνία και 2 από την Ελλάδα. 

Οι σκοποί του πρότζεκτ ήταν πολλαπλοί, όπως να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές 
για περιβαλλοντικά θέματα, να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες από την χρήση 
εργαλείων Web 2.0, να εξασκήσουν τα αγγλικά τους και να ξεπεράσουν τον φόβο 
ότι δεν τα καταφέρνουν να συνεννοηθούν, να γνωρίσουν το Arduino και τον 
προγραμματισμό, να κάνουν στοιχειώδεις μετρήσεις και φυσικά να περάσουν καλά 
και να εμπλακούν σε κάτι διαφορετικό από το θεσμοθετημένο πρόγραμμα. 

Για να μπορέσουν να εμπλακούν όλοι οι μαθητές με την εκμάθηση Arduino το 
σχολείο παρήγγειλε άλλα 4 starter kits Arduinos καθώς και αισθητήρες MQ-4, 
MQ-135 και MH-Z14.  

Τον πρώτο μήνα οι μαθητές γνωρίστηκαν με τους μαθητές των υπολοίπων σχολείων 
με τη χρήση του padlet έφτιαξαν μια παρουσίαση του σχολείου τους με το biteable. 

Κατόπιν οι μαθητές έπρεπε να αποφασίσουν για λογότυπο οπότε έγινε οι συλλογή 
από όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα jamboard της google, οπότε όλοι μαθητές 
έβλεπαν κατά την διάρκεια των δυο διδακτικών ωρών τι λογότυπα ανέβαζαν οι 
συμμαθητές τους οπότε και έγινε συζήτηση και η επιλογή του λογότυπου που θα 
αντιπροσώπευε το πρόγραμμα. Επίσης έγραψαν σε ένα άλλο padlet τα συνθήματα 
τους για την μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά και εφτιαξαν αφίσες με όποιο 
πρόγραμμα ήθελαν. 

Τον μήνα Δεκέμβριο χωρίστηκαν σε ομάδες και έκαναν παρουσιάσεις για θέματα 
όπως τους τύπους της περιβαλλοντικής μόλυνσης με τη χρήση του Prezi, για τις 
αιτίες της περιβαλλοντικής μόλυνσης με το biteable.com, για τις αιτίες της 
περιβαλλοντικής αλλαγής με τη χρήση του storyjumper, και για τις κλιματικές  
καταστροφές  με το storyjumper. 

Από τον μήνα Ιανουάριο μέχρι τις 10 Μαρτίου που τα σχολεία έκλεισαν οι μαθητές 
εκπαιδεύονταν 2 ώρες την εβδομάδα, τόσο σε εικονικό περιβάλλον με το Tinkercad 
όσο και πάνω στα kit Arduino που είχαμε με απλές συνδέσεις στην αρχή ενός ή δύο 
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led, χρήση ενός αισθητήρα απόστασης ή στην κατασκευή ενός lovemeter που 
λειτουργούσε με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Προλάβαμε να κάνουμε και μερικά 
παραδείγματα από το βιβλίο που υπήρχε μέσα στα κιτ. 

Οι αισθητήρες για την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν είχαν έρθει μέχρι 
που έκλεισε το σχολείο στον Μάρτιο αλλά ήρθαν από Κίνα μέσα στο Πάσχα, οπότε 
οι μετρήσεις του προγράμματος δεν πραγματοποιήθηκαν πριν κλείσουμε λόγω 
Covid-19.  

Όταν το σχολείο άνοιξε ξανά από τους 22 μαθητές είχα 2 μαθητές μέσα στην τάξη 
τις μέρες που πήγαινα και εγώ μιας και έχω παιδιά που φοιτούν σε δημοτικό 
σχολείο. Με αυτούς στο σχολείο έγινε η συνδεσμολογία αρχικά του MQ4 και στη 
συνέχεια του MQ135, μιας και η συνδεσμολογία τους είναι ίδια. Παρακάτω 
παραθέτονται μερικές φωτογραφίες από την σύνδεση των αισθητήρων. 

Κατόπιν με έτοιμη την συνδεσμολογία ένας εκ των δυο μαθητών πραγματοποίησε 
τις μετρήσεις στο σπίτι του όπως είχαμε μάθει στο εργαστήριο πληροφορικής μιας 
και στο σχολείο ήταν αδύνατον να κάνουμε χρήση του εργαστηρίου. 

Ευτυχώς η ολοκλήρωση του προγράμματος ήταν οριακή. 

Το Arduino ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και την επόμενη σχολική χρονιά 2020 -
2021 μιας και το σχολείο συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 με το όνομα 
FUSION και στην Ελλάδα θα δείξουμε στους εταίρους το Arduino και 
συγκεκριμένα το πρόγραμμα Crystal ball. Η επίσκεψη αναμενόταν τον Νοέμβριο 
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του 2020 οπότε και φωτογραφίες από την δράση αυτή θα ανέβουν στο πρόγραμμα 
του etwinning διετούς δράσης με όνομα FUSION. 

Ακόμα είναι προγραμματισμένο την επόμενη σχολική χρονιά νέοι μαθητές της Α 
λυκείου να εμπλακούν με τον προγραμματισμό στο Arduino στο μάθημα του 
πληροφορικής.  

Επίσης υπάρχει η σκέψη να δημιουργηθεί μια ομάδα μαθητών που θα κατέβει στον 
Παγκρήτιο διαγωνισμό ρομποτικής μιας και το σχολείο διαθέτει 5 κιτ LEGO 
Mindstorm. Έτσι θα μπορέσουν να συνδυάσουν όσα έμαθαν από το Arduino μαζί με 
τα LEGO με στόχο ένα βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Θεωρώ πως τέτοιες δράσης πρέπει να γίνονται για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών μιας και όλο περισσότεροι μαθητές εισέρχονται στον κόσμο του 
προγραμματισμού και ειδικά με το Arduino. Προσωπικά δεν θα σταματήσω τόσο να 
επιμορφώνομαι σε τέτοια θέματα ούτε θα σταματήσω να διαχέω την γνώση που 
κατέκτησα και που κατακτώ στους μαθητές μου. 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τον κόπο που κάνατε για μας… 
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 [Δρ. Ρώσσιου Ελένη] 
[30/6/2020] 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
Δρ. Ρώσσιου Ελένη 

 

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

(ΠΣΠΘ Λύκειο) 

 



164 165162
 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

 
Το Σχολείο μας, το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) 
επιλέχτηκε να λάβει από Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στη δράση STEM2.0 
τόσο στο Γυμνάσιο (Micro:Bit) όσο και το Λύκειο (Arduino) με σκοπό να αξιοποιηθούν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του ΑΠΣ αλλά και στο πλαίσιο σχολικών 
δραστηριοτήτων ή/και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ώστε να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους/τις μαθητές/τριες να βελτιώσουν τις τεχνολογικές τους 
δεξιότητες και να κατανοήσουν τα οφέλη όσον αφορά στις σταδιοδρομίες που 
σχετίζονται με τα STEM και τους τομείς του.  

Στο πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί του ΠΣΠΘ σε 
διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια σε θέματα STEM με στόχο αφενός την εξοικείωση 
των εκπαιδευτικών σε θέματα STEM και αφετέρου την υλοποίηση σχετικών 
προγραμμάτων.  Για την πραγματοποίηση των εν λόγω δράσεων σημαντικό παράγοντα 
αποτελεί στο ότι στο σχολείο στεγάζεται ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο με την 
ονομασία «Hacker Lab». Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά 
2020-2021 με αξιοποίηση του εξοπλισμού τόσο για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών όσο και στη διδακτική πράξη για εξοικείωση των μαθητών/τριών. 

Στο πλαίσιο της δράσης STEM2.0 στο Γυμνάσιο του ΠΣΠΘ υλοποιήθηκαν  δύο (2) έργα 
eTwinning 
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ΑΝΑΦΟΡΑ  

 
Το Σχολείο μας, το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) 
επιλέχτηκε να λάβει από Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στη δράση STEM2.0 
τόσο στο Γυμνάσιο (Micro:Bit) όσο και το Λύκειο (Arduino) με σκοπό να αξιοποιηθούν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του ΑΠΣ αλλά και στο πλαίσιο σχολικών 
δραστηριοτήτων ή/και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ώστε να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους/τις μαθητές/τριες να βελτιώσουν τις τεχνολογικές τους 
δεξιότητες και να κατανοήσουν τα οφέλη όσον αφορά στις σταδιοδρομίες που 
σχετίζονται με τα STEM και τους τομείς του.  

Στο πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί του ΠΣΠΘ σε 
διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια σε θέματα STEM με στόχο αφενός την εξοικείωση 
των εκπαιδευτικών σε θέματα STEM και αφετέρου την υλοποίηση σχετικών 
προγραμμάτων.  Για την πραγματοποίηση των εν λόγω δράσεων σημαντικό παράγοντα 
αποτελεί στο ότι στο σχολείο στεγάζεται ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο με την 
ονομασία «Hacker Lab». Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά 
2020-2021 με αξιοποίηση του εξοπλισμού τόσο για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών όσο και στη διδακτική πράξη για εξοικείωση των μαθητών/τριών. 

Στο πλαίσιο της δράσης STEM2.0 στο Γυμνάσιο του ΠΣΠΘ υλοποιήθηκαν  δύο (2) έργα 
eTwinning 

        

 

Ειδικότερα στο Λύκειο του ΠΣΠΘ σχεδιάστηκαν 
δραστηριότητες χρήσης και αξιοποίησης του Arduino, με 
μαθητές/τριες Α’ Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος 
επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής Α’ Λυκείου. Επιπλέον 
ιδρύθηκε και το έργο eTwinning με τίτλο 
VOlunteens SCouting In STE(A)Mland 

 

 

 

Δραστηριότητες και ανάγκες της δράσης STEM2.0  

Οι αρχικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο ΠΣΠΘ κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2019-2020 ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δράσης καθώς 
αξιοποίησαν τον παρεχόμενο εξοπλισμό ARDUINO και του του «Hacker Lab», του 
εργαστηρίου eTwinning, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής, όσο και της μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης. Υπήρξε η δυνατότητα για βελτίωση των γνώσεων και της επίδοση 
των μαθητών/τριών σε θέματα της Επιστήμης με την ενίσχυση του γνωστικού 
περιεχομένου και των δεξιοτήτων τους. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλες τις θετικές 
επιστήμες, σε συνδυασμό μεταξύ τους, οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν την ικανότητά 
τους να επιλύουν προβλήματα και να συμμετέχουν με αξιώσεις στον ψηφιακό κόσμο με 
φαντασία και στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της βιωματικής μάθησης.  

Με αφορμή την ένταξη του Λυκείου του ΠΣΠΘ στη δράση STEM2.0, για δεύτερη συνεχή 
χρονιά προγραμματίστηκαν δραστηριότητες που δίνουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες  
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με βασικές επιστημονικές έννοιες 
και την επιστημονική μεθοδολογία πειραματικής έρευνας βοηθώντας τους να 
απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν 
εμπειρικά τις επιστημονικές έννοιες.  

Η μεθοδολογία STEM εστίασε στην εξάσκηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριών οι οποίοι μέσω των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν και  
κάλεστηκαν να συνδέσουν διαφορετικές θεματικές ενότητες προκειμένου να 
εφαρμόσουν και να εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις. 
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Δράσεις Σχολικής Χρονιάς 2019-2020 

Οι δράσεις της σχολικής χρονιάς 2019-2020 που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ 
ολοκλήρου ή/και μερικώς ήταν: 

α/α Δραστηριότητα Χρόνος Υλοποίησης 

1 Ενδοσχολική επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

Σεπτέμβριος 2019 

2 Ετεροπαρατήρηση εκπαιδευτικών  Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019 

& Μάρτιος-Απρίλιος 2020 

3 Έργο eTwinning με συνυιδρυτή από την 
Ιταλία  

«Vo.SC.I.STE: Volunteens Scouting in 
STEAMLand» 

Επιμόρφωση εταίρων eTwinning 
εκπαιδευτικών στο Arduino  

Ανταλλαγή Εκπαιδευτικών Επισκέψεων 
με βιωματικά εργαστήρια σε 
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς του 
εταιρικού Σχολείου και τους μαθητές του 
ΠΣΠΘ ως συντονιστές των εργαστηρίων 
στους συμμαθητές της Ιταλίας  

Συνεργασία εκπαιδευτικών: 
Οκτώβριος- Νοέμβριος 2019 

Συνεργασία Μαθητών-εκπαιδευτικών  
Δεκέμβριος 2019 - Μάιος 2020 

Μάρτιος 2020, Απρίλιος 2020 

 

Απρίλιος 2020 

4 Mentoring Εκπαιδευτικών σε θέματα 
μεθοδολογίας STEM 

Δεκέμβριος 2019 

Απρίλιος 2019 

 

Δραστηριότητες STEM2.0 και επαγγελματική ανάπτυξη  

Οι δραστηριότητες STEM2.0 συνέβαλλαν και αναμένεται να συμβάλλουν στην 
προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη στη σημερινή θέση εργασίας των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών. Ειδικότερα ως διευθύντρια του ΠΣΠΘ και εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
βελτιώνεται και διευρύνεται διεπιστημονικά η γνώση του γνωστικού αντικειμένου και 
μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων ενισχύεται η ποιότητα της διδασκαλίας των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά και ενθαρρύνεται παράλληλα ο σχεδιασμός 
καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων. Οι εκπαιδευτικοί καθίστανται τεχνολογικά 
εγγράμματοι και ικανοί λύτες πραγματικών προβλημάτων, ενώ προωθείται τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Επιπλέον οι 
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Δράσεις Σχολικής Χρονιάς 2019-2020 

Οι δράσεις της σχολικής χρονιάς 2019-2020 που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ 
ολοκλήρου ή/και μερικώς ήταν: 

α/α Δραστηριότητα Χρόνος Υλοποίησης 

1 Ενδοσχολική επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

Σεπτέμβριος 2019 

2 Ετεροπαρατήρηση εκπαιδευτικών  Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019 

& Μάρτιος-Απρίλιος 2020 

3 Έργο eTwinning με συνυιδρυτή από την 
Ιταλία  

«Vo.SC.I.STE: Volunteens Scouting in 
STEAMLand» 

Επιμόρφωση εταίρων eTwinning 
εκπαιδευτικών στο Arduino  

Ανταλλαγή Εκπαιδευτικών Επισκέψεων 
με βιωματικά εργαστήρια σε 
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς του 
εταιρικού Σχολείου και τους μαθητές του 
ΠΣΠΘ ως συντονιστές των εργαστηρίων 
στους συμμαθητές της Ιταλίας  

Συνεργασία εκπαιδευτικών: 
Οκτώβριος- Νοέμβριος 2019 

Συνεργασία Μαθητών-εκπαιδευτικών  
Δεκέμβριος 2019 - Μάιος 2020 

Μάρτιος 2020, Απρίλιος 2020 

 

Απρίλιος 2020 

4 Mentoring Εκπαιδευτικών σε θέματα 
μεθοδολογίας STEM 

Δεκέμβριος 2019 

Απρίλιος 2019 

 

Δραστηριότητες STEM2.0 και επαγγελματική ανάπτυξη  

Οι δραστηριότητες STEM2.0 συνέβαλλαν και αναμένεται να συμβάλλουν στην 
προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη στη σημερινή θέση εργασίας των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών. Ειδικότερα ως διευθύντρια του ΠΣΠΘ και εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
βελτιώνεται και διευρύνεται διεπιστημονικά η γνώση του γνωστικού αντικειμένου και 
μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων ενισχύεται η ποιότητα της διδασκαλίας των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά και ενθαρρύνεται παράλληλα ο σχεδιασμός 
καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων. Οι εκπαιδευτικοί καθίστανται τεχνολογικά 
εγγράμματοι και ικανοί λύτες πραγματικών προβλημάτων, ενώ προωθείται τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Επιπλέον οι 

 

επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταστούν μέντορες για την υποστήριξη 
άλλων εκπαιδευτικών. 

Αντίκτυπος δραστηριοτήτων STEM2.0 στις δεξιότητες STEM. 

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στις δράσεις STE(A)M επί της 
ουσίας μετείχαν σε μια εντατική διαδικασία μάθησης με έμφαση στην ανοικτή 
ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών. Οι γονείς, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί 
επωφελήθηκαν από τις νέες ιδέες και προσεγγίσεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι στις δράσεις 
και παρουσιάσεις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί του Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έλαβαν ανατροφοδότηση που θα αξιοποιήσουν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων και δράσεων την επόμενη 
σχολική χρονιά. Τέτοιες δράσεις μπορούν να διευκολύνουν τον αυτοστοχασμό των 
εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας, την ενίσχυση της 
συναδελφικότητας, την αλληλεπίδραση, την καλλιέργεια κοινών ενδιαφερόντων, την 
επιδίωξη κοινών στόχων και προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Τίθεται έτσι η 
βάση για καινούριες συνεργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων 
και καλών πρακτικών και διευρύνονται οι προοπτικές της σχολικής μονάδας σε 
εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και γνωστικό επίπεδο τόσο για τους/τις μαθητές/τριες που 
φοιτούν σε αυτή όσο και για τους εκπαιδευτικούς της.  

Η πανδημία δεν έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν όλες οι σχεδιαόμενες 
δραστηριότητες που όμως αναμένεται αν υλοποιηθούν την νέα σχολική χρονιά μιας και 
έχουν σχεδιαστεί και συνδιαμορφωθεί μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Το COVID-
19 και το κλείσιμο των σχολείων τόσο στη χώρα μας όσο και στη γείτονα χώρα εταίρο 
την Ιταλία είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη επικοινωνίας με άλλα μέσα 
(Κοινωνικά δίκτυα, viber, whatchapp, messenger) προκειμένου να υπάρχει διαρκής 
αλληλοενημέρωση της πρωτοφανούς κατάστασης. Έγινε προσπάθεια τηλεσυνάντησης 
μέσω της πλατφόρμας του Twinspace αλλά λόγω τεχνικών δυσκολιών χρησιμοποιήθηκ 
η πλατφόρμα WEBEX.  

STEM2.0 και προστιθέμενη Αξία  

Η δραστηριότητα STEM2.0 είχε και αναμένεται να έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 
σε σχέση με παρόμοια επιμορφωτική δραστηριότητα στη χώρα μας μιας και 
προωθείται ενδοσχολική επιμόρφωση αλλά και ετεροπαρατήρηση των εμπλεκομένων 
εκπαιδευτικών. 

Πριν τη λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και έχοντας υπόψη τον 
προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς και την προσδοκώμενη υλοποίηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της δράσης STEM2.0 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση 
διάρκειας δύο ωρών στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας στις τεχνολογίες 
της διδασκαλίας και του εργαστηρίου HackerLab στο πλαίσιο της ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης «Διαδρομές etwinning» που πραγματοποιήθηκε 24-27/06/2019 με τα 
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ακόλουθα θεματα: 3D Printer, 3D 
Scanner, Διαδραστικός πίνακας, 
Tablets, Arduino, Raspberry 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί 
να επιτύχει επαρκώς και εύστοχα 
την ικανοποίηση των 
επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης 
σχολικής μονάδας. Παράλληλα, 
καθώς υλοποιείται στο χώρο του 
Σχολείου διευκολύνει τους 
εκπαιδευτικούς στη συμμετοχή 
τους. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
εμπλέκονται ενεργά στις 
επιμορφωτικές δραστηριότητες και 
τις αξιολογούν άμεσα και ως εκ 
τούτου είναι δυνατή η 
αναπροσαρμογή των στόχων και 
των μέσων, ώστε να συνάδει με τις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων 
εκπαιδευτικών. Τέλος, τέτοιου 
είδους δραστηριότητες αποτελούν 
έναυσμα για άλλες καινοτομικές 

παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς καταφέρνουν να συνδυάσουν τις 
θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις δυνατότητες 
και στις ανάγκες του σχολείου.  

Αξίζει βέβαια να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης απαιτεί 
ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας, συλλογικότητας και αποδοχής από τους 
εκπαιδευτικούς. Η ανωτέρω ενδοσχολική επιμόρφωση στο Πειραματικό Σχολείο 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδέθηκε άμεσα με το πεδίο εργασίας των 
εκπαιδευτικών, τους έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση 
προβλημάτων του σχολείου και στη λήψη αποφάσεων, τους παρείχε την ευκαιρία να 
μάθουν και να εφαρμόσουν νέες παιδαγωγικές μεθόδους και θεωρείται επιτυχής στο 
βαθμό που πέτυχε τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ως εκ τούτου η Διεύθυνση του ΠΣΠΘ καθιέρωσε περιόδους ενδοσχολικών 
επιμορφώσεων σε ποικίλα θέματα κατά την αρχή (Σεπτέμβριος) και τη λήξη (Ιούνιος) 
κάθε σχολικού έτους λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση μετατρέπει 
τη σχολική κοινότητα ως μονάδα μάθησης, όπου συνεργατικά επισημαίνονται και 
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του σχολείου και κάθε εκπαιδευτικού που ανήκει σε 
αυτό.  
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ακόλουθα θεματα: 3D Printer, 3D 
Scanner, Διαδραστικός πίνακας, 
Tablets, Arduino, Raspberry 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί 
να επιτύχει επαρκώς και εύστοχα 
την ικανοποίηση των 
επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης 
σχολικής μονάδας. Παράλληλα, 
καθώς υλοποιείται στο χώρο του 
Σχολείου διευκολύνει τους 
εκπαιδευτικούς στη συμμετοχή 
τους. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
εμπλέκονται ενεργά στις 
επιμορφωτικές δραστηριότητες και 
τις αξιολογούν άμεσα και ως εκ 
τούτου είναι δυνατή η 
αναπροσαρμογή των στόχων και 
των μέσων, ώστε να συνάδει με τις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων 
εκπαιδευτικών. Τέλος, τέτοιου 
είδους δραστηριότητες αποτελούν 
έναυσμα για άλλες καινοτομικές 

παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς καταφέρνουν να συνδυάσουν τις 
θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις δυνατότητες 
και στις ανάγκες του σχολείου.  

Αξίζει βέβαια να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης απαιτεί 
ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας, συλλογικότητας και αποδοχής από τους 
εκπαιδευτικούς. Η ανωτέρω ενδοσχολική επιμόρφωση στο Πειραματικό Σχολείο 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδέθηκε άμεσα με το πεδίο εργασίας των 
εκπαιδευτικών, τους έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση 
προβλημάτων του σχολείου και στη λήψη αποφάσεων, τους παρείχε την ευκαιρία να 
μάθουν και να εφαρμόσουν νέες παιδαγωγικές μεθόδους και θεωρείται επιτυχής στο 
βαθμό που πέτυχε τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ως εκ τούτου η Διεύθυνση του ΠΣΠΘ καθιέρωσε περιόδους ενδοσχολικών 
επιμορφώσεων σε ποικίλα θέματα κατά την αρχή (Σεπτέμβριος) και τη λήξη (Ιούνιος) 
κάθε σχολικού έτους λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση μετατρέπει 
τη σχολική κοινότητα ως μονάδα μάθησης, όπου συνεργατικά επισημαίνονται και 
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του σχολείου και κάθε εκπαιδευτικού που ανήκει σε 
αυτό.  

 

 

Αντίκτυπος δράσης STEM2.0  

Αν και η δράση δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί λόγω της πανδημίας 
COVID-19,  Θετικός ήταν ο αντίκτυπος ακόμη και του σχεδιασμού αλλά και των 
δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο για το Σχολείο όσο και για τους μαθητές  

Η δράση επικεντρώθηκε στην βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών μαθητριών στο πλαίσιο μιας μοναδικής εκπαιδευτικής 
εμπειρίας επιτρέποντας στους μαθητές/τριες να βελτιώνουν σταδιακά τις ψηφιακές 
ικανότητές τους και στους εκπαιδευτικούς να προωθούν το περιεχόμενο του 
μαθήματός τους. Σχεδιάστηκαν αλλά εφαρμόστηκαν μερικώς εκπαιδευτικά σενάρια 
που σχετίζονταν άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών 
και οι δραστηριότητές τους ενσωματώθηκαν στην εκπαιδευτική πράξη. Πρακτικά, η 
δράση STEM2.0 και το εργαστήριο HackerLab αποτέλεσαν αφόρμηση και βάση   
δημιουργίας περιεχομένου πολυμέσων που επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές/τριες να το προσαρμόσουν στις δικές τους εκπαιδευτικές και μαθησιακές 
ανάγκες. Τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με ιδιαίτερη 
όρεξη και ενθουσιασμό αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξ αποστάσεως επικοινωνίας και 
συνεργασίας που παρέχουν οι ΤΠΕ. Η μη ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων 
δραστηριοτήτων και η μικρή εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών με το Arduino και 
γενικότερα με τη STEM μεθοδολογία αναμένεται να ειναι το έναυσμα της επόμενης 
σχολικής χρονιάς για να γίνει το eTwinning School Σχολείο μας και STEM School 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα ανέπτυξε την αυτογνωσία τους  και 
ικανοποίησε την ανάγκη τους να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να μάθουν αλλάκαι 
να διερευνήσουν τον τρόπο μετάδοσής και εκπαίδευσης των συμμαθητών τους από το 
σχολείο εταίρο στο πλαίσιο του eTwinning έργου. Οι συμμετέχοντες/ουσες 
μαθητές/τριες και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί βίωσαν τη συνύπαρξη, τη 
συνυπευθυνότητα, τη συν-δημιουργία και διδάχτηκαν βιωματικά βασικές αρχές και 
αξίες της επιστήμης. Πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας, οι εμπλεκόμενοι 
εκπαιδευτικοί και οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες συνεργάστηκαν, αξιοποίησαν 
τις Νέες Τεχνολογίες, ανέπτυξαν διάφορες δεξιότητες. Η γνώση συσσωρεύεται μέσω 
της άμεσης εμπειρίας από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους και 
μέσω άμεσης επαφής με φυσικά φαινόμενα, δομές και διαδικασίες.  

Διάχυση της δράσης  

Σχεδιάζεται με την έναρξη του νέου σχολικού έτους η παρουσίαση των  
δραστηριοτήτων του προγράμματος που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2019 – 
2020 στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Δελμούζος» του Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει 
εισηγήσεις- παρουσιάσεις των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του σχολείου οι 
οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών και 
καινοτόμων ιδεών, την ανάδειξη της STEAM διάστασης της εκπαίδευσης, καθώς και τη 
βιωματική-ομαδοσυνεργατική διερεύνηση για την αποτελεσματική εισαγωγή, 
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διαχείριση και αξιοποίησή τους στη σχολική μονάδα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες 
που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και στο σχολείο να συνδεθούν με την κοινωνία, 
δρώντας έξω από το τυπικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας υπολανθάνουσες 
δεξιότητες των μαθητών/τριών και  θέτοντας τη βάση για την ανάπτυξη της 
συνεργατικότητας των εκπαιδευτικών.  

Σκοπός της διάχυσης των καλών πρακτικών και της ενδελεχούς ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις δομές και το σχεδιασμό τους, είναι η όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη εμπλοκή τους σε διαδικασίες καινοτομίας, νέες καθημερινές πρακτικές και 
νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων 
που αυτά τα προγράμματα παρέχουν αφ’ ενός ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών μέσω της παράλληλης λειτουργίας τους ως ενδοσχολική 
επιμόρφωση, αφ’ ετέρου ως προς τη διεύρυνση  του επιστημονικού ρόλου της σχολικής 
μονάδας. 

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένας καινοτόμος 
οργανισμός μάθησης που προωθεί τη συνεργασία των εκπαιδευτικών,  ενθαρρύνει τους 
μαθητές/τριες να δρουν και νάναι φορείς αλλαγής, σχεδιάζει και υλοποιεί 
επιμορφώσεις STEM για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.  

 

Ευχαριστίες  

Ως eTwinning School ευχαριστούμε θερμά την Εθνική Υπηρεσία eTwinning για τη συνεχή της 
υποστήριξη και συνεργασία και τις πολλαπλές ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει 
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[Ευαγγελία Αλεξοπούλου]

[30/06/2020]
ΑΝΑΦΟΡΑ 
Ευαγγελία Αλεξοπούλου ΠΕ02

Εκπαιδευτήρια Πάνου - Λύκειο - Ναύπακτος

eTwinning 2019/2020

"Smart Waste Management Sensors

"https://twinspace.etwinning.net/99406/home

Συνεργάστηκε: 

Κωνσταντίνα Μαραζιώτη ΠΕ04

[Πρόκειται για ένα έργο STEM που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 
μηχανισμού ελέγχου της πληρότητας των κάδων απορριμμάτων με τη χρήση 
arduino και τη δυνατότητα τηλε-ενημέρωσης των απορριμματοφόρων 
οχημάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας από τη μείωση των 
περιττών διαδρομών και το ανάλογο θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.]
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ΑΝΑΦΟΡΑ 
Ευαγγελία Αλεξοπούλου

Στους σκοπούς της δράσης αναφέρεται η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 
μεσω της εκμάθησης της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της 
μηχανικής (STEM). Επιπλέον, η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
εφευρετικότητας, αλγοριθμικών και προγραμματιστικών προτύπων και στην επίδειξη 
ομαδικού πνεύματος. 

Το έργο που υλοποιούμε ανταποκρίνεται πλήρως στους παραπάνω σκοπούς καθώς 
επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία Stem. Ειδικότερα, προτείνει μια λύση στο πρόβλημα 
της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η κεντρική 
ιδέα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων που 
αποτελείται από:

1. Ένα σύστημα για τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων μέσω του 
προγραμματισμού μιας πλακέτας arduino. Αυτός ο μηχανισμός θα ενημερώνει για το 
επίπεδο πληρότητας των κάδων. Σκοπός είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας 
τις περιττές διαδρομές.

2. Ένα ειδικό εξάρτημα που θα περιέχει την πλακέτα arduino και θα προσαρτηθεί 
στον κάδο απορριμμάτων. Οι μαθητές θα συνεργαστούν για να σχεδιάσουν αυτό το 
εξάρτημα και θα το εκτυπώσουν χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή 3D.

3. Ένα σύστημα παροχής ανανεώσιμης ενέργειας. 

Πρόοδος του έργου

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του 
προγραμματισμού της πλακέτας arduino (δημιουργία κώδικα) καθώς και η σύνδεση 
της πλακέτας με το δίκτυο wifi, ώστε να εξασφαλίζεται η μετάδοση της πληροφορίας 
σε προκαθορισμένο διακομιστή αλληλογραφίας. 

Παράλληλα, οι μαθητές απάντησαν σε κουίζ από το eco schools.global: “How litter 
conscious are you while at school?” και συνέκριναν τα αποτελέσματα με αυτά των 
μαθητών των άλλων σχολείων. Επίσης, οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλύψουν το 
προσωπικό οικολογικό τους αποτύπωμα μέσω διαδικτυακού κουίζ της WWF. Τα 
αποτελέσματα σε εικόνες screenshot αναρτήθηκαν σε twinboard στη σελίδα και οι 
μαθητές αντάλλαξαν απόψεις με τους εταίρους τους σε Forum.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές ασκήσεις για τον προγραμματισμό της 
πλακέτας arduino με απλά κυκλώματα (με χρήση λαμπτήρων και του αισθητήρα 
υπερήχων) έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την δημιουργία κώδικα.
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Τέλος, οργανώθηκε webinar στο οποίο συμμετείχαν τα συνεργαζόμενα σχολεία και 
στο οποίο οι μαθητές προχώρησαν ψηφιακά στον προγραμματισμό της πλακέτας 
arduino χρησιμοποιώντας τη web εφαρμογή Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) 
ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες της εφαρμογής στη σχεδίαση τρισδιάστατων 
μοντέλων (3D Modeling και Design) και για τον τρόπο σύνδεσης της πλακέτας με το 
δίκτυο wi-fi. 

Ολοκλήρωση του έργου

Το έργο μας θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά (έως το τέλος του έτους 
2020), με τα ίδια συνεργαζόμενα σχολεία, προκειμένου να περάσουμε στην τελική 
φάση της υλοποίησης που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του εξαρτήματος που θα 
περικλείει την πλακέτα arduino και την τοποθέτησή του σε κάδο απορριμμάτων του 
σχολείου μας. 

Ο ρόλος μου στο συγκεκριμένο έργο είναι καθαρά συντονιστικός και ανέλαβα από 
την αρχή την ευθύνη της οργάνωσης του project. Η εμπειρία αυτή έρχεται να 
προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία που έχω αποκτήσει υλοποιώντας 
προγράμματα eTwinning από το 2013. Το έργο διεύρυνε τις δυνατότητες 
συνεργασίας με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων στο σχολείο και θα αποτελέσει τη 
βάση για την οργάνωση νέων συνεργατικών πρότζεκτ.

Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι η πρώτη που υλοποιείται στο σχολείο μας με 
κατευθυντήριο άξονα τη μεθοδολογία STEM. Οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί  
είναι ήδη εξοικειωμένοι με παρόμοια έργα Η επίλυση του προβλήματος που τέθηκε 
ως βαση για την υλοποίηση αυτού του έργου (εξοικονόμηση ενέργειας από την 
καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων), προϋπέθετε την ανακαλυπτική και 
διερευνητική ικανότητα των μαθητών στην εύρεση της λύσης, συμβάλλοντας έτσι 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, πειραματισμού και πρακτικής αξιοποίησης 
των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας. 

Παρέχει ένα υποστηρικτικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον για εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους.  Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη δράση αυτή έχει η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στον προγραμματισμό στην ανοικτή πλατφόρμα arduino μέσω 
των webinars. Η δράση ευνοεί τη συνεργασία και την ευγενή άμιλλα, συντελεί στη 
διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, εντοπίζει και αξιοποιεί τις δεξιότητες των 
μαθητών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην επιτυχή 
επιλογή επαγγέλματος.

α. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί ενισχύσαμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες μας 
στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λόγω της 
ενδυνάμωσης της συνεργασίας αναμένεται η ανάπτυξη και υλοποίηση παρόμοιων 
προγραμμάτων. 

β. Ζώντας πλέον σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου τα πράγματα 
εξελίσσονται ταχύτατα, με ιδιαίτερες απαιτήσεις στην εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κατάρτιση, το πρόγραμμα αυτό ευελπιστεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
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κατακτήσουν ένα κατάλληλο επίπεδο γνώσεων, πολλαπλών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων.

Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της δράσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας. Επίσης σχεδιάζουμε την οργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης για την 
ενημέρωση των γονέων και της τοπικής κοινωνίας με παράλληλη έκδοση σχετικών 
εντύπων και καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες.
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