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Πεξίιεςε 

Σν Internet of Things (IoT) – Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ είλαη πιένλ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη έρεη κεηαζρεκαηίζεη πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δσήο. Απνηειείηαη απφ έλα επξχηεξν ζχλνιν αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ζπλδένληαη 

ζην Γηαδίθηπν αιιά θαη κεηαμχ ηνπο αληαιιάζνληαο δεδνκέλα θαη επηηειψληαο 

ιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα έλα έμππλν ςπγείν καο ελεκεξψλεη γηα ηηο ειιείςεηο 

ζε ηξφθηκα κέζσ κελχκαηνο ζην θηλεηφ ή έλα fitness band καο παξέρεη ζπλερή 

ελεκέξσζε γηα ηελ θπζηθή καο θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία καο. Με ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο θαη αληηθείκελα απνθηνχλ ηε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη αιιειεπίδξαζεο κε απηφ θαζψο θαη 

κεηαμχ ηνπο.  

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ IoT θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη πξσηφγλσξεο θαη 

εληππσζηαθέο ελψ σο ζηφρν έρνπλ ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν IoT κπνξεί επηπιένλ λα αμηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο 

γηα παξάδεηγκα σο εξγαιείν κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ φρη 

κφλν ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ καζεηψλ θαη ελειίθσλ αιιά κπνξνχλ επίζεο λα 

ζπλδπάζνπλ απνηειεζκαηηθά πνιινχο δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο φπσο 

θπζηθή, καζεκαηηθά, πιεξνθνξηθή, ηερλνινγία, γιψζζα θα. ζε πνηθηιία 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. 

ε πνιινχο  φκσο νη ιεηηνπξγίεο απηέο θαληάδνπλ δπζλφεηεο θαη αθαηφξζσηεο κε 

απνηέιεζκα λα ηηο ζεσξνχλ αθαηάιιειεο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. θνπφο ηεο 

δηπισκαηηθήο είλαη λα αλαηξέςεη απηή ηελ αληίιεςε ζρεδηάδνληαο θαη 

δεκηνπξγψληαο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην IoT, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή 

ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα καζεηψλ επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα.  Οη 

καζεηέο ελψ αμηνπνηνχζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο (ππνζπζηήκαηνο ηνπ IoT) εηζήρζεζαλ ζηνλ θφζκν ηνπ IoT θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ελψ ήξζαλ ζε επαθή θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ κηθξνυπνινγηζηή 

Raspberry Pi 2. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κηθξνυπνινγηζηή κνλήο πιαθέηαο 

(single board computer) Raspberry Pi 2 νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ 
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απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 

ελζσκάησζαλ ζε ζρεηηθέο καθέηεο. Ο κηθξνυπνινγηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ δηάθνξσλ εμαξηεκάησλ, φπσο αηζζεηήξεο 

θίλεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, έηζη ζπλδπάδνληαο ηνλ κε πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα 

θαη αηζζεηήξεο θαη πξνγξακκαηίδνληαο ηνλ θαηάιιεια, νη καζεηέο πινπνίεζαλ 

ηα  πιήξσο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα απηφκαηνπ θσηηζκνχ θαη ζπλαγεξκνχ ελφο 

„έμππλνπ ζπηηηνχ‟. 

ηελ ελ ζέκαηη δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηγξάθεηαη ε ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε θαη ε 

πινπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο κε θεληξηθφ ζέκα ην IoT. Αξρηθά γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ IoT θαη αλαιχνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 
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Summary 

The Internet of Things (IoT) is a reality and has already transformed many areas 

of our everyday life. It includes a wide range of objects/devices that can 

communicate with the Internet or with each other in order to exchange 

information and performe functions. One example of IoT use in everyday life  is 

an intelligent refrigerator that informs the owner about food shortages via a cell 

phone message. Another everyday use of IoT is a fitness band that provides the 

wearer with constant updates on his/her physical condition and health. As 

technology advances, more and more devices and things can connect to the 

internet and interact with it and with each other. 

IoT operations, whose aim is to raise human living standards, have generated very 

positive impressions to users worldwide. The IoT can be used in various ways 

including as a learning tool in education. Its functions not only engage the interest 

of both students and adults alike, but can effectively combine many different 

educational areas such as physics, mathematics, computing, technology, language 

etc in various educational processes with great results. 

Many people however find IoT functions hard to understand and implement, a 

fact that renders IoT, in their opinion, unsuitable for use in an educational - 

academic setting. The aim of this study is to overturn this perception by designing 

and creating IoT educational material, which when applied to educational 

seminars for students, provide positive educational results. While the students 

used the educational material to implement a given system, they were introduced 

to IoT, to computer programming as well as to the Raspberry Pi 2 microcomputer. 

More specifically, students using a Raspberry Pi 2 single board computer, built 

several automated functions of a Smart House and then embedded them into a 

small model of a house. The Raspberry Pi 2 can be connected with various 

components such as motion sensors, temperature sensors etc. Students by 

combining the microcomputer with peripheral components and sensors while 

programming them to work properly, where able to built an automatic lighting 

system and also a house alarm. 
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This diploma thesis describes the design, organization and implementation of an 

educational action focusing on IoT. At the beginning of the thesis a description of 

IoT will be presented and the technologies used will be analyzed. The process of 

designing, organizing and implementing the aforementioned educational seminars 

will follow. The thesis will conclude with the evaluation of the design process 

along with its practical implementation in the classroom and the academic results 

it procured. 
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Δπραξηζηίεο 

Μέζσ ηνπ παξφληνο ζπγγξάκκαηνο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο 

κνπ ζηνλ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηά γηα ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ πξνζέθεξε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη 

γηα ηε πεξαίσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ: 

θα.Φσηεηλή Παξαζθεπά, ηνλ θ.Γεψξγην Βνχξν, ηελ θα.Αλδξηάλα Πξέληδα, ηελ 

θα.Φιψξα Μαιακαηέληνπ θαη ηελ θα.Νίθε Φηιηπο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε θαη βνήζεηά ηνπο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηε Microsoft Hellas γηα ηελ επθαηξία πνπ καο 

έδσζε λα πινπνηήζνπκε ηελ εξγαζία απηή ζην πιαίζην ηνπ Microsoft Adventure 

Coding Class 2016 ην νπνίν δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ζηνπο ρψξνπο ηεο θαζψο θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο θ.Σίκν Πιαηζά, θα.Αγγειηθή ηακέινπ θαη θα.νθία 

Υαληαιάθε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία. 

Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Θεφδσξν Κίηζν, απφθνηην ηνπ ίδηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο, ηηο εχζηνρεο ππνδείμεηο θαη ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Έλα αθφκε επραξηζηψ νθείισ ζηηο ζπκθνηηήηξηέο κνπ 

Βαζηιηθή Καξακπά θαη Αξγπξψ Πνληίθε γηα ηελ ππνζηήξημή θαη ηελ θαηαλφεζή 

ηνπο. 

Δπίζεο επραξηζηψ ηελ Πελειφπε Υξηζηνδνχινπ, θάηνρν ηνπ Bachelor of 

Economic and Social Studies in International Relations ηνπ University of Wales, 

ε νπνία κε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηεο βειηίσζε ην εθθξαζηηθφ επίπεδν 

θαη ζπλέβαιε ζηελ ηειηθή κεηάθξαζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηπισκαηηθήο. 

Σέινο δελ ζα κπνξνχζα λα κελ εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ κεηέξα κνπ 

γηα ηελ ππνζηήξημή, ηελ ππνκνλή θαη ηε βνήζεηά ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ νη νπνίεο δελ ζα είραλ νινθιεξσζεί ρσξίο εθείλε.  
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1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

Δηζαγσγή 

1.1 Πεξηγξαθή 

Σν Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (Internet of Things – ΗνΣ) απνηειεί πιένλ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζθνπεχεη λα κεηαζρεκαηίζεη πνιπάξηζκα πεδία ηεο 

θαζεκεξηλήο καο δσήο. Δάλ ην Γηαδίθηπν ήηαλ ε κεγάιε ηερλνινγηθή 

επαλάζηαζε ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, ην Internet of Things ζα είλαη απηή πνπ ζα 

αιιάμεη γηα πάληα ηνλ θφζκν, φπσο ηνλ μέξνπκε, κέζα ζηνλ 21ν αηψλα 

(Medianalysis, 2016). Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 ε Gartner Group δεκνζίεπζε 

έξεπλά ηεο ε νπνία αλέθεξε 30% αχμεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ ζην IoT 

κέζα ζην 2016. Με πεξίπνπ 5,5 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο λα ζπλδένληαη θάζε κέξα 

ν αξηζκφο ηνπο γηα ην 2016 έθηαζε ηα 6,8 δηζεθαηνκκχξηα. Μέρξη ην 2020 

ππνινγίδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ ζην IoT ζα έρεη 

μεπεξάζεη ηα 20 δηζεθαηνκκχξηα
1
. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ είλαη επξχ, απφ ηελ πγεία (e-health) θαη ην ζπίηη (έμππλν 

ζπίηη), σο ηηο κεηαθνξέο (επθπείο κεηαθνξέο) (Παπαγεσξγίνπ Η., 2012). Ήδε 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί έμππλεο πφιεηο 

κε βέιηηζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ κεραλψλ φπσο απηνθηλήησλ θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο 

βιαβψλ, έμππλα ζπίηηα κε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ δηάθνξσλ 

ιεηηνπξγηψλ φπσο ηνλ θιηκαηηζκφ, ηνλ θσηηζκφ, ην ζχζηεκα αζθαιείαο κε ζθνπφ 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θα.  

Δίλαη θαλεξφ φηη ν θιάδνο ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη 

αλεπεξέαζηνο. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη καζεηέο ηεο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πάλσ απφ ην 80% θαηά κέζν φξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο 

                                                           
1
 Gartner analysts Group, (10/11/2015), 6.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2016, Up 

30 Percent From 2015  , http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317 , Σελευταία επίςκεψθ: 
16/3/2017 

http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
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(Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) δ η αζ έ ηνπλ  

θαη παξ έ ρνπ λ  πξφ ζβαζ ε  ζ η ν  Γ η αδ ίθηπ ν  θαη ππνζηεξίδνπλ δηαδηθηπαθή 

ηζηνζειίδα. Αθφκε πάλσ απφ ην 60% ησλ καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο θαηά κέζν φξν, κε ην πνζνζηφ λα εθηηλάζζεηαη ζην 97,9% γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρξεζηκνπνηνχλ έμππλα ηειέθσλα ζην 

ρψξν εθπαίδεπζεο (ΚηΠ, Infographics, 6/2014). ηελ Διιάδα ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα 91,9% θαη άλσ ησλ καζεηψλ 16-24 εηψλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν 

ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 

Εικόνα 1: υχνότητα χρήςησ διαδικτφου ανά ηλικιακή ομάδα 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη εθηά (7) ζηνπο δέθα (10) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

δηαδίθηπν ζπλδέζεθαλ ζε απηφ ελ θηλήζεη (εθηφο θαηνηθίαο θαη ρψξνπ εξγαζίαο), 

απφ θνξεηή ζπζθεπή
2
. 

 

Εικόνα 2: φνδεςη ςτο διαδίκτυο από φορητή ςυςκευή, ΕΛΣΑΣ (2015) 

                                                           
2
 ΕΛΣΑΣ (2015), Ζρευνα χριςθσ τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ από νοικοκυριά 

και άτομα, Βακμόσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν, http://www.statistics.gr/documents/20181/ 
51246a10-a5d9-44ae-9186-d17d55a496a0  

http://www.statistics.gr/documents/20181/51246a10-a5d9-44ae-9186-d17d55a496a0
http://www.statistics.gr/documents/20181/51246a10-a5d9-44ae-9186-d17d55a496a0


 

3 
 

Δπηπξνζζέησο απφ ην 2010 έσο θαη ην 2015 παξαηεξείηαη αλνδηθή πνξεία ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνηηκνχλ ηελ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν απφ θνξεηή 

ζπζθεπή. Σν εχξεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί θαη σο απνηέιεζκα ηεο 

εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο (αχμεζε ηεο ηζρχνο ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ θαη κείσζε 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπο) αξρηθά γηα ηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο ππφινηπεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. 

 

Εικόνα 3: Πρόςβαςη ελλήνων ςτο διαδίκτυο, ΕΛΣΑΣ (2015) 

Δπφκελν είλαη αλνδηθή πνξεία λα παξνπζηάδνπλ θαη ηα γεληθά πνζνζηά 

πξφζβαζεο ησλ ειιήλσλ ζην Γηαδίθηπν εθφζνλ πιένλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

άιιεο ζπζθεπέο πέξα ηνπ ππνινγηζηή γηα απηφ ην ζθνπφ (πξβι. Δηθφλα 3). 

Δθφζνλ ινηπφλ ην Γηαδίθηπν θαη νη ζπζθεπέο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ειιήλσλ θαη 

ηδηαηηέξσο ησλ καζεηψλ (16-24 εηψλ) ζθφπηκν ζα ήηαλ λα αμηνπνηεζεί θαη σο 

γλσζηηθφ εξγαιείν θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Χο γλσζηηθά εξγαιεία 

αλαθέξνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο φπσο ηε 

ζθέςε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε κάζεζε (Jonassen 2000, Μηθξφπνπινο 

2006). 

Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ IoT θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

ηθαλνπνηνχληαη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο επηηπρεκέλεο κάζεζεο: α) ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαη β) ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία είλαη ελεξγή. Αθφκε ζαλ αληηθείκελν κειέηεο ην IoT πεξηιακβάλεη 

πνιιά απφ ηα πξάγκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο αζρνινχληαη 
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ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Οη αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δχλαηαη 

λα ζπλδπάδνπλ πιεζψξα εξγαιείσλ ΣΠΔ κέζσ νκαδηθψλ, βησκαηηθψλ θαη 

απζεληηθψλ εξγαζηψλ. Δλψ κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ 

εληζρχεηαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ.  

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ IoT ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο ζα αλαιπζεί 

θαη παξαθάησ, είλαη κέζσ ηεο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ/απηνκαηηζκψλ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο κηθξνζθνπηθνχο αηζζεηήξεο θαη 

πιαθέηεο κηθξνυπνινγηζηψλ φπσο ην Raspberry Pi ή κηθξνειεγθηψλ φπσο ην 

Arduino. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζεί κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε κε 

θεληξηθφ άμνλα ην IoT, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ν κηθξνυπνινγηζηήο 

Raspberry Pi 2 πνπ απνηειεί έλα πιήξεο ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κνλήο πιαθέηαο 

(single board computer) ζε κέγεζνο πηζησηηθήο θάξηαο. 

Οη απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ IoT κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε πνιχ 

απιφ ηξφπν ζπλδένληαο θαηάιιεια ην Raspberry Pi 2 κε αηζζεηήξεο νη νπνίνη 

κεηξάλε θαη θαηαγξάθνπλ θάπνην πεξηβαιινληηθφ κέγεζνο θαη κεηαθέξνπλ ηελ 

πιεξνθνξία ζην ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα, κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ, ην ζχζηεκα 

εθηειεί θάπνηα ιεηηνπξγία, γηα παξάδεηγκα ζε έλα έμππλν ζπίηη αλ θαηακεηξεζεί 

ζην εζσηεξηθνχ ηνπ πςειή ζεξκνθξαζία (38
ν
 C) κέζσ ελφο αηζζεηήξα 

ζεξκνθξαζίαο ηφηε λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην θιηκαηηζηηθφ. 

Σα Raspberry Pi είλαη κηα ζεηξά απφ κηθξνυπνινγηζηέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην Raspberry Pi Foundation γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο βαζηθήο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν αξρηθφ κνληέιν έγηλε πνιχ πην δεκνθηιήο απφ φ, ηη 

αλακελφηαλ θαη πνπιήζεθαλ πεξηζζφηεξα θνκκάηηα απφ ηνλ αξρηθά ηεζέληα 

ζηφρν θπξίσο γηα ρξήζεηο φπσο ε ξνκπνηηθή
3
. 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Raspberry Pi ζηελ εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ 

ηνκέα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ IoT. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία αηζζεηήξσλ θαη 

                                                           
3
 Wikipedia, Raspberry Pi, https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Reception_and_use , 

Σελευταία επίςκεψθ: 12/3/2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Reception_and_use
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άιισλ εμαξηεκάησλ θαζψο θαη αλνηρηψλ
4
 παξαδεηγκάησλ κε αλαιπηηθέο νδεγίεο 

πινπνίεζεο ζρεδφλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Λφγσ ηεο επθνιίαο ηεο 

ζχλδεζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ λα επηηχρεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

αηζζεηήξα ππεξήρσλ, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ερεηηθά θχκαηα θαη δηαβάδεη ηελ ερψ 

ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο απφ αληηθείκελα, κπνξεί 

λα θαζνδεγήζεη ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο 

εκπνδίσλ θαη κέζσ απηνχ λα δηδαρζνχλ ζηελ πξάμε δπζλφεηεο έλλνηεο φπσο ε 

ιεηηνπξγία ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ, ε δηάδνζή ηνπο ζηνλ ρψξν, νη ηδηφηεηεο ηνπ 

ήρνπ, ην θάζκα αθνπζηηθψλ θπκάησλ, ν ηχπνο απφζηαζεο/ηαρχηεηαο θα. Σέινο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηάδνληαο απφ απιέο κέρξη ζχλζεηεο 

ιεηηνπξγίεο φπσο έλα ζχζηεκα πνπ λα αλάβεη κεξηθά θσηάθηα ή έλα ζχζηεκα 

απηφκαηνπ θσηηζκνχ θαηνηθίαο, λα απεπζπλζεί ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ κέρξη 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αληίζηνηρα. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε πξνυπφζεζε 

φηη ε ζπλδεζκνινγία θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλνληαη εμ 

νινθιήξνπ απφ ηα παηδηά (καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε). Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

παηδηά θαινχληαη λα ζθεθηνχλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ θάπνην ζχζηεκα, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αξρηθά πινπνηψληαο ηελ ζπλδεζκνινγία ησλ 

θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Raspberry Pi, αηζζεηήξεο, 

αληηζηάζεηο θα.) θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ απινχ πξνγξακκαηηζκνχ (εληνιέο 

θψδηθά ή blocks θψδηθα)
5
 δίλνπλ ζην ζχζηεκά ηνπο δσή, παξαηεξνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη πεηξακαηίδνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγείηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο παξακέλεη ελεξγνπνηεκέλν ελψ 

ηαπηφρξνλα απνκπζνπνηείηαη ε ηερλνινγία κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθείσζή ηνπο 

                                                           
4
 Σο Λογιςμικό Ανοικτοφ Κϊδικα - Ελεφκερο Λογιςμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογιςμικό που ο 

κακζνασ μπορεί ελεφκερα να χρθςιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανζμει και να τροποποιεί 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Με τθ wikipedia, το OpenStreetMap, το SUGAR, το Moodle, το 
UBUNTU, το OLPC, το Arduino, το Rasberry Pi και το REPRAP αλλάηει κακθμερινά ο τρόποσ που 
μακαίνουμε. Πθγι: https://mathe.ellak.gr/ Σελευταία επίςκεψθ 13/3/2017 
5
 Ο προγραμματιςμόσ του ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιεί Raspberry Pi μπορεί να γίνει είτε με 

απλζσ εντολζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Python είτε με τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ 
ScratchGPIO και blocks κϊδικα. 

https://mathe.ellak.gr/
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κε απηή θαη ηελ ειεχζεξε αμηνπνίεζή ηεο ζε κειινληηθέο εξγαζίεο θαη 

θαηαζθεπέο. 

ηελ ελ ζέκαηη δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηγξάθεηαη κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε 

απηνηειψλ ζεκηλαξίσλ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ελψ σο θεληξηθφ ζέκα έρεη ην Internet of 

Things (IoT). Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ζέκαηνο δελ έγηλε ηπραία θαζψο, εθηφο απφ 

έλα ηζρπξφ γλσζηηθφ εξγαιείν, απνηειεί θαη έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ζ αλάιπζε θαη εθκάζεζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεψλ ηνπ ζα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνπο “ςεθηαθνχο” πνιίηεο ηνπ κέιινληνο. 

1.2 Αληηθείκελν δηπισκαηηθήο 

Ζ ηερλνινγία απνηειεί κηα απφ ηηο πνιιέο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ε εθπαίδεπζε 

ζήκεξα. Ενχκε ζε κηα επνρή φπνπ ν πινχηνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εθζεηηθή 

αχμεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ ακθηζβεηεί ζεζκηθά φξγαλα λα 

επαλεμεηάζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζε κηα παγθφζκηα αγνξά. Τπάξρεη 

επίζεο αλάγθε λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζην ρψξν εξγαζίαο (Michelle Selinger, 2013) θαη λα εθνδηάζεη θαηάιιεια ηνπο 

“ςεθηαθνχο” πνιίηεο ηεο επφκελεο γεληάο. 

Οη απμεκέλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο γηα ηερλνινγηθά ελήκεξνπο πνιίηεο 

επηβάιινπλ ηε δηεξεχλεζε λέσλ πιηθψλ αιιά θαη κεζφδσλ πνπ ζα εμνηθεηψζνπλ 

ηνπο καζεηέο κε ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζα ηνπο επηηξέςνπλ 

λα δηεξεπλνχλ βαζχηεξα ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Γειή Γεσξγία, 2011). 

Έλαο ηξφπνο λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη απηνί ζηελ εθπαίδεπζε είλαη λα 

εληαρζεί έλα ζπλεξγαηηθφ, ελεξγεηηθφ θαη απηνξπζκηδφκελν κνληέιν κάζεζεο 

πνπ ζα βνεζά ηνπο καζεηέο λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρία ζηελ "θνηλσλία ηεο γλψζεο" 

(Michelle Selinger, 2013). Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ Internet of Things σο γλσζηηθφ εξγαιείν θαηά ηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  
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Τπάξρνπλ δπν πξνζεγγίζεηο ηνπ Internet of Things (IoT) ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

πξψηε πεξηιακβάλεη ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ ρξήζε ηνπ IoT θαη πσο απηέο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα πξνο φθειφο ηνπο. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ιεηηνπξγηψλ είλαη ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα, νη cloud ππεξεζίεο, νη 

πξνζσπνπνηεκέλεο ελεκεξψζεηο, ηα εγρεηξίδηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

εκπινπηηζκέλα κε δηαδηθηπαθέο πεγέο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ παληνχ, νη 

έμππλεο εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ιεηηνπξγίεο φπσο απηφκαηνπ θσηηζκνχ 

θαη θιηκαηηζκνχ θα.  

Ο δ εχ ηε ξνο  η ξφ πνο  πξ νζ έ γγ ηζ εο  βαζίδεηαη ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη 

αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ IoT φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ιεηηνπξγία ελφο απηφκαηνπ 

θσηηζκνχ, δειαδή ηη εμαξηήκαηα ρξεηάζηεθαλ, πσο ζρεδηάζηεθε θαη 

θαηαζθεπάζηεθε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαζψο θαη πσο πξνγξακκαηίζηεθε 

ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε.  

Ζ πξνζέγγηζε ηέηνησλ ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ έμππλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αηζζεηήξσλ πνπ 

δηαζέηνπλ. Με ηελ βνήζεηα κηθξνειεγθηψλ/κηθξνυπνινγηζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο έλα αληηθείκελν κπνξεί λα απνθηήζεη έμππλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Πην αλαιπηηθά ηα εμαξηήκαηα ελζσκαηψλνληαη ζε δηάθνξεο 

ζπζθεπέο/αληηθείκελα φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιπληήξην ξνχρσλ ή ηα θψηα ελφο 

δσκαηίνπ θαη απηά απνθηνχλ ραξαθηεξηζηηθά “έμππλεο ζπζθεπήο” δειαδή ηνπο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ πεξηβαιινληηθά κεγέζε, λα επηθνηλσλνχλ 

κε άιιεο ζπζθεπέο ή/θαη κε ην δηαδίθηπν θαη λα εθηεινχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

ζπκκεηέρνληαο ζην Internet of Things.  

Υξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά 

θαηαλννχλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη εμεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θάζε 

εμαξηήκαηνο φπσο κηα κεηξηθή πιαθέηα ελφο κηθξνυπνινγηζηή, αληηζηάζεηο, 

αηζζεηήξεο θα.. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ηα εμαξηήκαηα, δελ βξίζθνληαη 

θιεηζκέλα ζε θάπνηα πιαζηηθή ζήθε αιιά είλαη ζθνπίκσο “εθηεζεηκέλα” ψζηε ε 

επαθή ησλ καζεηψλ κε απηά λα είλαη άκεζε. Μηα άπνςε πνπ εληζρχεη απηή ηε 
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ζηάζε είλαη ηνπ Sinead Rocks, Γηεπζπληή ηνπ BBC Learning ν νπνίνο, γηα κηα 

παξφκνηα πιαθέηα κηθξνειεγθηή, είπε «Με επθνιία δίλνπκε ζηα παηδηά καο 

πηλέια θαη κπνγηέο φηαλ είλαη κηθξά ρσξίο λα έρνπλ θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία 

… αθξηβψο ην ίδην ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηερλνινγία»
6
. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα ηελ 

απνκπζνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζή ηεο 

ζην κέιινλ. 

Οη πιαθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Υξεζηκνπνηνχληαη σο έλα εθπαηδεπηηθφ 

θαη δεκηνπξγηθφ εξγαιείν γηα λα εκπλεχζνπλ κηα λέα γεληά λέσλ αλζξψπσλ. 

πκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο κε 

ζθνπφ λα ηνπο κεηαζρεκαηίζνπλ απφ απινχο ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη πιεξνθνξηψλ ζε ζρεδηαζηέο θαη δεκηνπξγνχο λέσλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δίλνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ 21νπ 

αηψλα. 

Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέηνηνπ είδνπο, ζρεδηάδνληαη κε καζεηνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα, θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ελεξγνπνηεκέλν, πξνσζνχλ ηελ 

νκαδηθή εξγαζία, νηθνδνκνχλ λέεο γλψζεηο κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη 

ελεξγνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα.  

Αθφκε νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, εληάζζνληαη θπξίσο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν ηνπ 

STEM αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά ζε φιν ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ο φξνο STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηνπο ηνκείο ηεο 

Δπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο/Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ηεο Δπηζηήκεο ησλ 

Μεραληθψλ θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ
7
. Δλψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληαρζεί θαη ην 

θνκκάηη ησλ ηερλψλ (arts) κε ην αθξσλχκην λα δηακνξθψλεηαη ζε STE(A)M. Ζ 

πινπνίεζε ηνπ STEM ζπλδπάδεηαη κε ηελ Τπνινγηζηηθή Δπηζηήκε 

                                                           
6
 Πθγι: http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-

micro-bit, Σελευταία επίςκεψθ: 24/3/2017 
7
 Παλιοφρασ Α. και Ψυχάρθσ ., Διδακτικό ςενάριο ςτθν " εκπαίδευςθ STEM " : μετάδοςθ 

κερμότθτασ με αγωγι, https://www.academia.edu, Σελευταία επίςκεψθ: 24/3/2017 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-micro-bit
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-micro-bit
https://www.academia.edu/30506273/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_STEM_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
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(Computational Science), (Psycharis, 2016) ελψ σο κέζνδν επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε ππνινγηζηηθή ζθέςε (computational thinking) 

(Wing, 2006). 

Ζ Διιάδα, σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δείρλεη κεγάιν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ην Internet of Things ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ φκσο βξίζθεηαη ζε 

αξθεηά πξψηκν ζηάδην (CapitalTech, 2016). Αξθεηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ εθκεηαιιεχνληαη ήδε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζρεηηθέο κε ην IoT κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

(Michelle Selinger, 2017).  

ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε έρεη παξαηεξεζεί, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, 

κηθξφο αξηζκφο κεκνλσκέλσλ δξάζεσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, ζπλήζσο 

εμνηθεησκέλνπο κε ηελ ηερλνινγία, νη νπνίνη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία εθάξνζαλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηνπ είδνπο ζηηο ηάμεηο ηνπο κε εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα.  

Απφ ην 2016 θαη κεηά ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε 

πην θεληξηθφ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα δηακνξθψζεη ην 

ζρνιείν ηνπ αχξην, ζρεδίαζε ηελ πξνκήζεηα ςεθηαθνχ πιηθνχ γηα ηα ζρνιεία 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο φιεο ηεο ρψξαο. Ήδε πινπνηείηαη πηινηηθφ 

πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ηνπ ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε 121 ζρνιεία ηεο ρψξαο
8
. 

Ο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ βαζίδεηαη ζε αλνηθηά πξφηππα θαη 

ζχκθσλα κε ηε κε αξ. πξση 5788/Α3/6-4-16 επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηνπ ΤΠΠΔΘ θαη έρεη σο βαζηθφ θνξκφ έλα εξγαζηήξην αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ 

πνπ δηαζπλδέεηαη κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο αλνηθηψλ πξνηχπσλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, κηθξνειεγθηψλ φπσο arduino, bbc micro, 3d printers θαη 

άιιεο
9
. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πξφθιεζε ζα απνηειέζεη ε 

απνδνρή θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη δηζηάδνπλ λα ηελ 

                                                           
8
 αρ. πρωτ 110039/Δ1/5/7/2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα «Αναβάκμιςθ Ψθφιακϊν 

Τποδομϊν ςχολείων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ» 
9
 Πθγι: Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ κα Θρθςκευμάτων, EduLabs, http://edulabs.minedu.gov. 

gr/about, Σελευταία επίςκεψθ: 24/3/2017  

http://edulabs.minedu.gov.gr/about
http://edulabs.minedu.gov.gr/about
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ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γχν ζεκεία κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, ε ηερληθή θχζε ησλ  δξαζηεξηνηήησλ νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε αλνηρηψλ κεηξηθψλ πιαθεηψλ, αηζζεηήξσλ, 

ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ θαζψο θαη ε απαξαίηεηε 

γλψζε βαζηθψλ αξρψλ πξνγξακκαηηζκνχ.  

θνπφο ηεο ελ ζέκαηη δηπισκαηηθήο είλαη λα παξνπζηάζεη κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε 

κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο λα εηζάγνληαη ζην IoT θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ρξεζηκνπνηψληαο αλνηρηέο ηερλνινγίεο. Χο απψηεξν ζθνπφ έρεη λα θαιχςεη ηελ 

αλάγθε έληαμεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε αλνηρηέο ηερλνινγίεο θαη ην 

IoT ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο πινπνίεζεο θαζψο 

θαη ηεο απνηίκεζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηνρεχεη λα 

αλαηξέςεη ηπρφλ αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη λα πξνηξέςεη εθπαηδεπηηθνχο, 

αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, λα γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ ηφζν κε ηηο αλνηρηέο 

ηερλνινγίεο φζν θαη κε ην IoT θαζψο θαη λα ηνπο πξνηείλεη πξαθηηθνχο ηξφπνπο 

θαη εχθνια παξαδείγκαηα ελζσκάησζεο ηέηνησλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.   

1.3 Γνκή δηπισκαηηθήο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη κηα ζθηαγξάθεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

πξαγκαηεχεηαη θάζε θεθάιαην. 

ην ππώηο θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην IoT θαη παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε 

ελζσκάησζήο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε αλνηρηέο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ απηφ ζα επηθέξεη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

Αλαθέξνληαη νη βαζηθφηεξνη ηξφπνη ελζσκάησζήο ηνπ θαζψο θαη νη ηερλνινγίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ην ζθνπφ φπσο είλαη νη πιαθέηεο 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη νη αηζζεηήξεο. Αθφκε απνζαθελίδεηαη ην αληηθείκελν ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

ην δεύηεπο θεθάιαην αλαιχεηαη ε ηερλνινγία πνπ αμηνπνηήζεθε γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο απηνηειψλ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ην IoT. 
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Παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ IoT. Γίλεηαη ζπγθξηηηθή 

αληηπαξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή Raspberry Pi 2 θαη 

άιισλ πιαθεηψλ κηθξνειεγθηψλ απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε επηινγή ηεο 

θαηαιιειφηεξεο πιαθέηαο. Δπίζεο αλαιχεηαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (αηζζεηήξσλ θηι). Σέινο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζε παξφκνηεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα.  

Σν ηπίηο θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε, ηε κεζνδνινγία θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, νη καζεζηαθνί ηεο ζηφρνη ελψ 

παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζήο 

ηεο. 

Ζ πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηεμαγσγήο θαζψο θαη ε 

παξάζεζε νξηζκέλσλ αλαγθαίσλ πξνθαηαξηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο φπσο ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο αλαιχνληαη ζην ηέηαπηο θεθάιαην. 

Σν πέμπηο θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο. Παξνπζηάδεηαη ε 

κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αλαιχνληαη γξαθηθά θαη ιεθηηθά 

ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

ηαρπνινγψληαο ζην έκηο θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο αλαδχνληαη 

ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο θαη πξνηείλνληαη ζεκεία 

αλαζεψξεζεο γηα κειινληηθέο εθαξκνγέο ηεο.  
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2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

Θεσξεηηθό πιαίζην 

2.1 Δπεμήγεζε θαη Αλάιπζε Σερλνινγίαο 

Σν πεξηερφκελν ηνπ εθάζηνηε ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ 

ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ην IoT, ε πιαθέηα κηθξνυπνινγηζηήο Raspberry Pi 2, ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη νη αηζζεηήξεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνο θαηαζθεπή 

θαζψο θαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο Web 2.0
10

  φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε 

ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ αλάιπζεο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. 

2.1.1 Ση είλαη ην Internet of Things 

Ο φξνο Internet of Things - Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ εηζήρζεθε ην 1999 απφ 

ηνλ Βξεηαλφ πξσηνπφξν ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο Κέβηλ Άζηνλ
11

. Μέρξη 

πξφζθαηα ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν ήηαλ θαη αθφκε είλαη άκεζα 

εμαξηεκέλε απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ο Άζηνλ νξακαηίζηεθε ηελ απηφλνκε, 

απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα ίδηα ηα αληηθείκελα 

θαζηζηψληαο πεξηηηή ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε (Νηάγθα Ηνπιία, Medianalysis, 

2016). Με απιά ιφγηα πεξηέγξαςε έλα ζχζηεκα φπνπ ην Internet είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θπζηθφ θφζκν κέζσ αηζζεηήξσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ
14

. 

Αλαιπηηθφηεξα ην Internet of Things αθνξά ζηε ζχλδεζε δηαθφξσλ κηθξψλ θαη 

κεγάισλ ζπζθεπψλ ή αθφκα θαη νρεκάησλ ή θηηξίσλ κε ελζσκαησκέλνπο 

αηζζεηήξεο θαη εμνπιηζκφ δηαζχλδεζεο (φπσο νη πιαθέηεο Raspberry Pi, Arduino 

θηι) ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ θαηαζθεπαζηή,  κε ηε δηθή ηνπο δηεχζπλζε 

ΗΡ,  γηα λα ιακβάλνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα, κε ζηφρν ηελ παξνρή 

πιήζνπο ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο (Νηάγθα Ηνπιία, Medianalysis, 2016). 

Πξαθηηθά θάζε ζπζθεπή πνπ έρνπκε ζηελ θαηνρή καο, ειεθηξνληθή ή κε, θαη 

θάζε κηθξνζθνπηθφο αηζζεηήξαο πνπ καο πεξηβάιιεη επηθνηλσλεί κε ην internet 

                                                           
10

 Σμιμα Πλθροφορικισ Α.Π.Θ, Web 2.0 in Learning , https://learn20.wikispaces.com/Web+2.0 
(%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF), Σελευταία επίςκεψθ: 4/4/2017  
11

 Περιςςότερα για Kevin Ashton: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Ashton, Σελευταία 
επίςκεψθ: 9/4/2017  

https://learn20.wikispaces.com/Web+2.0(%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF)
https://learn20.wikispaces.com/Web+2.0(%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Ashton
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θαη ζηέιλεη θαη ιακβάλεη δεδνκέλα (Ναπηεκπνξηθή, 2015). Σα αληηθείκελα απηά 

αηζζάλνληαη ή ειέγρνληαη εμ απνζηάζεσο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε 

ππνδνκή δηθηχσλ κε απνηέιεζκα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζε 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, 

ηελ αθξίβεηα θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο εθηφο ηεο κεησκέλεο αλζξψπηλεο 

παξέκβαζεο (Wikipedia, Internet of Things). 

ηε ζπλέρεηα αλαπαξίζηαηαη θαη γξαθηθά ην ζχζηεκα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ IoT 

πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

 

Εικόνα 4: χεδιάγραμμα λειτουργίασ IoT 

Σν IoT νπζηαζηηθά απνηειεί έλα αλαπηπζζφκελν δίθηπν, ην νπνίν δχλαηαη λα 

νινθιεξψλεη εξγαζίεο, ρσξίο λα απαζρνιείηαη θάπνην άηνκν γηα απηέο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο δε ζα ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη ηεο ππεξεζίαο/ιεηηνπξγίαο 

θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά ην ίδην ην αληηθείκελν ζα αιιειεπηδξά άκεζα θαη 

γξήγνξα κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε ην νπνίν «ζρεηίδεηαη» (Νηάγθα Ηνπιία, 

Medianalysis, 2016). 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ IoT πνηθίιινπλ ζεκαληηθά: φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί κέζσ ζρεηηθήο έξεπλαο ε εηαηξεία Gartner εθηηκά φηη πεξίπνπ 20 

δηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο ζα ζπλδένληαη ζε απηφ κέρξη ην 2020, ελψ άιινη 

ηνπνζεηνχλ απηφ ηνλ αξηζκφ πην θνληά ζηα 40 ή ζηα 50 δηζεθαηνκκχξηα. Σέινο 

αλαθνξέο έρνπλ γίλεη θαη γηα 100 δηζεθαηνκκχξηα θαη πάλσ ζπλδεδεκέλεο 
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ζπζθεπέο κέρξη εθείλε ηελ επνρή (Asseo, Johnson, Nilsson, Chalapathy, Costello, 

2016). 

 

Εικόνα 5: Αντικείμενα που ςυμμετζχουν ςτο IoT 

ηελ εθζεηηθή αχμεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ε εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Σν κεησκέλν κέγεζνο ηζρπξψλ επεμεξγαζηψλ, ε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο είηε κε Wi-Fi είηε κε Bluetooth θαζψο θαη ε θαηαζθεπή 

πξνεγκέλσλ αηζζεηήξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ πιένλ θφζηνο ηνπο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε έμππλεο ηειενξάζεηο, ζε απηνθίλεηα θα.  

Γελ πξέπεη θπζηθά λα παξαιεηθζεί ε απμαλφκελε θάιπςε ησλ επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ θαη ε έιεπζε ηνπ πξσηνθφιινπ IPv6 (Internet Protocol version 6), ην 

νπνίν παξέρεη ζρεδφλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ζπλδεζηκφηεηαο θαη 

αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο δηεπζχλζεηο IP έηζη ψζηε θάζε 

ζπζθεπή λα έρεη ηε δηθή ηεο θαη λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία (Selinger, 

Sepulveda, Buchan, CISCO 2013). 

Ο Jason Handley, δηεπζπληήο ηνπ Smart Grid Technology and Operations ηεο 

εηαηξείαο Duke Energy, κηιά γηα έλα θφζκν φπνπ φια ζα είλαη ζπλδεδεκέλα 

κεηαμχ ηνπο, ε ελέξγεηα ζα είλαη απνδνηηθή θαη φια ζα νδεγνχληαη απφ ηε γλψζε 
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πνπ παίξλνπκε κε ηε ρξήζε advanced analytics
12

. Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, ηα νπνία απνηεινχλ ηα Big Data
13

, ζην IoT είλαη 

εθξεθηηθφο. Ζ δηαρείξηζή ηνπο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ απηά, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ ρξήζηκα ζηνλ άλζξσπν, απαηηεί ηε ρξήζε πνιπζχλζεησλ αλαιπηηθψλ 

κνληέισλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν advanced analytics, πνπ θάλνπλ 

ρξήζε εμειηγκέλσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ή θαη πξνβιέςεσλ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 

(πξβι. Δηθφλα 4). 

Ήδε ην IoT αμηνπνηείηαη ζε έμππλεο πφιεηο κε έμππλεο ιχζεηο κεηαθνξάο νη 

νπνίεο επηηαρχλνπλ ηελ ξνή ηεο θπθινθνξίαο ή απηνκαηνπνηεκέλεο ιχζεηο 

κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα έλα ζχζηεκα 

απηφκαηνπ θσηηζκνχ ηεο πφιεο αμηνπνηψληαο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Πιήζνο εηαηξεηψλ ζπεχδνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηνπ IoT κε ζθνπφ λα 

απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξεία Amazon, δεκηνχξγεζε ηελ ππεξεζία Prime Air 

Delivery ε νπνία πξνζθέξεη απνζηνιή θαη παξαιαβή πξντφλησλ (Click Delivery) 

κέζα ζε 13 ιεπηά απφ ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειία ηνπο κε ηελ ρξήζε drones!
14

. 

ε πξνζσπηθφ επίπεδν ην IoT εθαξκφδεηαη ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο 

φπσο ζε έλα έμππλν ζπίηη φπνπ ην ζχζηεκα αζθαιείαο επηηξέπεη ηνλ 

απνκαθξπζκέλν έιεγρν θιεηδαξηψλ ή ησλ ζεξκνζηαηψλ ξπζκίδνληαο θαηάιιεια 

ηνλ θιηκαηηζκφ ή έλα έμππλν ςπγείν πνπ εηδνπνηεί ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κέζσ 

θηλεηνχ γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηξνθίκσλ. Δπξεία δηάδνζε γλψξηζαλ θαη νη 

wearables ζπζθεπέο φπσο ην fitness band ην νπνίν καο παξέρεη ζπλερή 

ελεκέξσζε γηα ηελ θπζηθή καο θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία καο. 

                                                           
12

 Ιςτότοποσ SAS, Internet of Things (IoT) - Σι είναι και γιατί είναι ςθμαντικό;, https://www.sas. 
com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html, Σελευταία επίςκεψθ: 10/4/2017 
13

 Big Data είναι ο όροσ που περιγράφει ςφνολα δεδομζνων, τόςο μεγάλα ι ςφνκετα όπου θ 
παραδοςιακι εφαρμογι λογιςμικοφ επεξεργαςίασ των δεδομζνων είναι ανεπαρκισ για τθν 
αντιμετϊπιςι τουσ. Πθγι: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data, Σελευταία επίςκεψθ: 
10/4/2017 
14

 Amazon,Prime Air Delivery, https://www.amazon.com/Amazon-Prime-
Air/b?node=8037720011 , Σελευταία επίςκεψθ: 23/4/2017 

https://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html
https://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?node=8037720011
https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?node=8037720011
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ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν κηθξνυπνινγηζηήο Raspberry Pi θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

IoT. 

2.1.2 Ση είλαη ην Raspberry Pi  

Ζ ζεηξά Raspberry Pi απνηειείηαη απφ κηθξνχο ππνινγηζηέο κνλήο πιαθέηαο 

(single-board computers) νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην 

Raspberry Pi Foundation κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία (Wikipedia, Raspberry 

Pi). 

Δίλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη απνηειεί έλαλ πιήξε 

ππνινγηζηή ζε κέγεζνο πηζησηηθήο θάξηαο. Τπνζηεξίδεη δηάθνξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα κε πην δηαδεδνκέλν ην Raspbian (Debian-based
15

). Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ειεθηξνληθά projects θαη επηπιένλ ζπλδένληαο πεξηθεξεηαθέο 

ζπζθεπέο φπσο νζφλε, πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ηνπ Raspberry Pi σο απηφλνκεο ππνινγηζηηθήο κνλάδαο εθηειψληαο ιεηηνπξγίεο 

παξφκνηεο ελφο θαλνληθνχ ππνινγηζηή φπσο ππνινγηζηηθά θχιια, επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ, πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, παηρλίδηα θα. 

 

Εικόνα 6: Μικροχπολογιςτήσ Raspberry Pi 

Σν 2006, ζην παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge, κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα 

Computer Laboratory ζθέθηεθε φηη κε έλα ηέηνην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα δηδάζθεηαη πξαθηηθά ε πιεξνθνξηθή ζηα ζρνιεία, θαη λα έρεη 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. 

                                                           
15

 Λειτουργικό ςφςτθμα Debian βαςιςμζνο ςε Linux, Πθγι: https://en.wikipedia.org/wiki/Debian, 
Σελευταία επίςκεψθ: 4/4/2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Debian
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ηαδηαθά, θαζψο ην θφζηνο ηεο ηερλνινγίαο άξρηζε λα κεηψλεηαη αξθεηά έγηλε 

βηψζηκε ε πινπνίεζε ηνπ Raspberry Pi. Σν 2008, δεκηνπξγήζεθε ην 

θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Raspberry Pi Foundation. Απφ ην 2013 θαη κεηά 

θπθινθνξνχλ αλαλεσκέλεο εθδφζεηο ηεο πιαθέηαο κε βειηησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια πνπ θπθινθφξεζαλ 

απφ ην 2013 έσο θαη ην 2016: 

 To 2013 θπθινθφξεζε ην πξψην Raspberry Pi, κε ηα Model A θαη Model 

Β.  

 ηε ζπλέρεηα, ην 2014, θπθινθφξεζαλ νη εθδφζεηο Model A+, Model B 

rev 2 θαη Model B+ ηα νπνία δηέζεηαλ έλα επεμεξγαζηή ζηα 700MHz θαη 

512MB κλήκε RAM.  

 Tν Φεβξνπάξην ηνπ 2015 θπθινθφξεζε ην Raspberry Pi Generation 2 

Model B (Raspberry Pi 2) ην νπνίν είρε κεξηθά εληζρπκέλα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο φπσο 

ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή 900MHz θαη 1GB κλήκεο RAM.  

 Δλψ ην Ννέκβξην ηνπ 2015 θπθινθφξεζε ην Raspberry Pi Zero, κία 

έθδνζε κε ην κηζφ κέγεζνο απφ ην Raspberry Pi.  

 Ζ ηειεπηαία έθδνζε είλαη ην Raspberry Pi 3 Model B ην νπνίν 

θπθινθφξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016 δηαζέηεη αθφκα θαιχηεξα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηαρχηεξν επεμεξγαζηή ζηα 1200MHz, 1GB RAM 

θαη θάξηα γξαθηθψλ 250MHz (Α.Κπξίηζεο, 2016).  

ηνλ επφκελν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ κνληέισλ. 

Πίνακασ 1: Σεχνικά χαρακτηριςτικά πλακετϊν Raspberry Pi  

Σφποσ 
Raspberry Pi 2 

Model B 
Raspberry Pi 3 

Model B 
Raspberry Pi Zero & 
Raspberry Pi Zero W 

Ημερομηνία 1
ησ

 
κυκλοφορίασ 

02/2015 02/2016 11/2015 

CPU - 
Επεξεργαςτήσ 

900MHz Quad-core 
-Broadcom BCM2837 
ARMv8-A (64/32-bit) 

1200MHz Quad-core  
-Broadcom BCM2837 
ARMv8-A (64/32-bit) 

1000MHz Single-core  
-Broadcom BCM2835 

ARMv6Z (32-bit) 
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Σφποσ 
Raspberry Pi 2 

Model B 
Raspberry Pi 3 

Model B 
Raspberry Pi Zero & 
Raspberry Pi Zero W 

Μνήμη RAM 
(SDRAM) 

1GB 1GB 512MB 

PINS (GPIO) 40 40 40 

USB 2.0 4 4 1 Micro-USB 

Μνήμη (MicroSD 
card) 

MicroSD card at least 
8GB 

MicroSD card at least 
8GB 

MicroSD card at least 
8GB 

Δίκτυο 

10/100 Mbit/s 
Ethernet (8P8C) 

-10/100 Mbit/s 
Ethernet, 

-802.11n wireless, 

-Bluetooth 4.1 

Only at Wireless version 
(W) 

-802.11n wireless, 

-Bluetooth 4.1 

Ζξοδοσ βίντεο -HDMI (rev 1.3),  
-composite video (3.5 

mm TRRS jack),  
-MIPI display interface 

(DSI) for raw LCD 
panels 

-HDMI (rev 1.3),  
-composite video (3.5 

mm TRRS jack),  
-MIPI display 

interface (DSI) for 
raw LCD panels 

-Mini-HDMI, 1080p60,  
-composite video via 

marked points on PCB 
for optional header pins 

Ήχοσ Combined 3.5mm 
audio jack and 

composite video 

Combined 3.5mm 
audio jack and 

composite video 

stereo audio through 
PWM on GPIO or mini-

HDMI 

Κάμερα 
CSI interface CSI interface 

CSI camera connector 
(v1.3 only) 

Σροφοδοςία 
(MicroUSB or GPIO 
header) 

5V 5V 5V 

Μζγεθοσ 85.60mm × 56.5mm 85.60mm × 56.5mm 65mm × 30mm 

Βάροσ 45g 45g 9g 

*Πηγέρ: RaspberryPi.org https://www.raspberrypi.org/products/ και Wikipedia, RaspberryPi Specifications, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Specifications, Τελεςηαία επίζκεψη: 5/4/2017 

Σα ηειεπηαία κνληέια Raspberry Pi 2 θαη raspberry Pi 3, φπσο θαίλεηαη θαη 

παξαπάλσ, δηαζέηνπλ ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή Broadcom BCM2837 ARMv8 

θαη ηξέρνπλ ζηα 900MHz θαη 1200MHz αληίζηνηρα. Οη 40 ζχξεο γεληθήο ρξήζεο 

GPIO πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ κε πνιιά 

πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο κηθξνυπνινγηζηήο είλαη εμαηξεηηθά κηθξφο θαη πξνζηηφο. Σν 

θφζηνο ηνπ είλαη ρακειφ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είηε σο απηφλνκν 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα είηε σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο. Ηδαληθά κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ηελ πξαθηηθή 

δηδαζθαιίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία. 

Πξνγξακκαηίδνληαη κέζσ ηεο γιψζζαο  Python ε νπνία είλαη κηα πςεινχ 

επηπέδνπ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Γεκηνπξγήζεθε ην 1990 θαη σο 

https://www.raspberrypi.org/products/
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Specifications
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θψδηθά ηεο, ε επθνιία ρξήζεο 

ηεο θαη ην ζπληαθηηθφ ηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία ζπληνκφηεξσλ 

πξνγξακκάησλ απ‟ φηη ζα ήηαλ δπλαηφλ κε γιψζζεο φπσο ε C++ ή ε Java.  

Οη δηεξκελεπηέο ηεο Python είλαη δηαζέζηκνο γηα εγθαηάζηαζε ζε πνιιά 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, επηηξέπνληαο ζηελ Python ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζε 

επξεία γθάκα ζπζηεκάησλ. Γηαζέηεη έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο κε ηελ 

νλνκαζία ΗDLE (Interactive DeveLopment Environment) ην νπνίν είλαη γξακκέλν 

ζε Python απφ ηνλ Guido van Rossum. Σν IDLE δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δηαδξαζηηθά ν δηεξκελεπηήο ηεο γιψζζαο, λα γξαθνχλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ πξνγξάκκαηα, λα απνζθαικάησζνχλ θαη λα εθηειεζηνχλ.  

Χζηφζν δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ IDLE γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζε Python ην νπνίν πξννξίδεηαη λα πξνγξακκαηίζεη κηα πιαθέηα 

Raspberry Pi. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ κε νπνηνδήπνηε εθαξκνγή 

ινγηζκηθνχ ζπληάθηε, ζηε ζπλέρεηα απνζήθεπζή ηνπ ζαλ αξρείν θψδηθα python, 

κε θαηάιεμε .py, θαη ηέινο εθηέιεζήο ηνπ κέζσ θαηάιιεισλ εληνιψλ απφ ην 

Command Line ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πιαθέηαο. 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο Python είλαη φηη δηαζέηεη πνιιέο 

βηβιηνζήθεο έηνηκσλ ππνπξνγξακκάησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηδηαίηεξα αξθεηέο 

ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο θαη απμάλνπλ ηελ ηαρχηεηα εθκάζεζεο ηεο. Ζ χπαξμε 

έηνηκσλ ππνπξνγξακκάησλ θαζηζηά αθφκα θαη έλα αξράξην άηνκν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηθαλφ λα πξνγξακκαηίζεη έλα ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί φπσο 

απηφο επηζπκεί. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ 

έληαζε ηνπ θσηφο κέζσ κηαο θσηναληίζηαζεο ν θψδηθαο κε ηνλ νπνίν κεηξηέηαη ε 

απμνκείσζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο είλαη έηνηκνο θαη κπνξεί λα θιεζεί σο 

ζπλάξηεζε ζην πξφγξακκα. Ζ ηηκή πνπ επηζηξέθεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ζην 

θπξίσο πξφγξακκα κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε κηα κεηαβιεηή.  

ηε ζπλέρεηα θάζε ρξήζηεο κε γλψζε απιψλ βαζηθψλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ 

φπσο είλαη νη δνκέο επηινγήο (If_Then) ή επαλάιεςεο (While, For) κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη ηελ ηηκή απηή γηα ηελ πινπνίεζε δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηα ην 
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άλακκα ελφο Led, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο άιινπ εμαξηήκαηνο ή απιά γηα ηε 

δεκηνπξγία αξρείνπ θαηαγξαθήο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο (log file).  

Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζρεδφλ θάζε αηζζεηήξαο ή εμάξηεκα ελφο 

ζπζηήκαηνο πξνο πινπνίεζε δηαζέηεη θαη ηε δηθή ηνπ βηβιηνζήθε έηνηκσλ 

ππνπξνγξακκάησλ, δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν, ψζηε κέζσ απηψλ λα αμηνπνηεζνχλ 

ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηέο ηνπ κε εχθνιν ηξφπν απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο 

αλεμαξηήησο επηπέδνπ γλψζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε εχθνιε ζχλδεζε ηνπ Raspberry Pi κε 

ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηα εμαξηήκαηα αιιά θαη ε επθνιία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ αθφκα θαη απφ άηνκα κε κηθξή εμνηθείσζε ηφζν 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη κε ηελ ρξήζε ηεο πιαθέηαο θαηαζθεπάδνληαο 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, ζεξκνζηάηεο, αηζζεηήξεο θίλεζεο, ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο θα.  

ηε ζπλέρεηα ιφγνο ζα γίλεηαη θπξίσο γηα ην κνληέιν Raspberry Pi 2 θαζψο είλαη 

απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε. 

2.1.3 To Raspberry Pi 2 ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο κε ην ρακειφ θφζηνο, ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν ελφο smartphone, θάλεη ηηο  εθαξκνγέο ηνπ Raspberry Pi  πξαθηηθά 

απεξηφξηζηεο (ΔΛ/ΛΑΚ, 2016). Τπνζηεξίδεηαη απφ κεγάιε δηαδηθηπαθή 

θνηλφηεηα ελψ ππάξρεη πιεζψξα αλνηρηψλ εθαξκνγψλ αμηνπνηήζήο ηνπ κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο πινπνίεζεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ε δεκηνπξγία 

απηνκαηηζκψλ έμππλνπ ζπηηηνχ φπσο ρεηξηζκφο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ κέζσ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ζπζηεκάησλ εηδνπνίεζεο, ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

νηθηαθήο πξνβνιήο ηαηληψλ (home cinema) ή αθφκα θαη κηαο παηρληδνκεραλήο.  

Ηδαληθφ είλαη επίζεο θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ηελ 

πξαθηηθή δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη φρη κφλν. Απηφο 

ήηαλ άιισζηε θαη ν αξρηθφο ιφγνο θαηαζθεπήο ηνπ Raspberry Pi. Μέιε ηεο 

δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηάο ηνπ θαζψο θαη ην Raspberry Pi Foundation 

ππνζηεξίδνπλ ζπλερψο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα αλαξηψληαο λέα projects θαη ηδέεο 
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ελζσκαησζήο ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
16

. Δπηπξνζζέησο εθδίδνπλ θαη 

ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ κε ηίηιν “The MagPi Educator‟s edition” φπνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαδείγκαηα αμηνπνίεζήο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, θαιέο πξαθηηθέο 

θαζψο θαη ηα ηειεπηαία λέα απφ ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν ειηθηαθφ θάζκα ησλ καζεηψλ πνπ θαιχπηεη είλαη κεγάιν. Αλαιφγσο ηε 

δπζθνιία ηνπ project ζην νπνίν ζα ελζσκαησζεί θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ, κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί απφ ηηο κεζαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (7-8 εηψλ) έσο θαη ην 

Παλεπηζηήκην. Ο εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα πξνζαξκφζεη ην εθάζηνηε project κε 

βάζε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθεη. Μπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηε δεκηνπξγία 

απιψλ θπθισκάησλ κε leds θαη αληηζηάζεηο θαη λα θηάζεη κέρξη ηελ θαηαζθεπή 

πνιπζχλζεησλ ζπζηεκάησλ κε απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο φπσο ηελ 

θαηαζθεπή ελφο απηφλνκνπ ξνκπφη απνθπγήο εκπνδίσλ θαη αιιαγήο 

θαηεχζπλζεο. 

Ζ επηινγή ηνπ πξνο πινπνίεζε ζπζηήκαηνο θαη ησλ εμαξηεκάησλ θάζε project 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο θάζε καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα 

εάλ ππήξρε ν ζηφρνο ηεο θαηαλφεζεο, ηεο δηάδνζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ερεηηθψλ θπκάησλ ή ηεο θπζηθήο ζρέζεο ηαρχηεηαο/ρξφλνπ/απφζηαζεο ζα 

κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί έλαο αηζζεηήξαο ππεξήρσλ ν νπνίνο κέζσ ησλ θπκάησλ 

πνπ ζηέιλεη θαη ιακβάλεη κεηξάεη ηελ απφζηαζε πνπ βξίζθεηαη έλα αληηθείκελν. 

Κάζε ζχζηεκα πινπνηείηαη ζε δχν βαζηθά ζηάδηα. Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπλδεζκνινγία ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Σα βήκαηα ηεο ζπλδεζκνινγίαο κπνξνχλ 

λα παξνπζηαζηνχλ κε αλαιπηηθέο νδεγίεο βήκα-βήκα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ψζηε 

λα γίλνπλ θαηαλνεηά ζε καζεηέο θάζε ειηθίαο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ GPIOs ηνπ Raspberry 

Pi κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

Python θαη γηα κηθξφηεξεο ειηθίεο κέζσ ηνπ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο 

                                                           
16

 Εκπαιδευτικά projects Raspberry Pi, Πθγι: https://www.raspberrypi.org/education/, 
Σελευταία επίςκεψθ: 4/4/2017 

https://www.raspberrypi.org/education/
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εθαξκνγήο ScratchGPIO
17

. Ζ ηειεπηαία δεκνζηεχηεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 

είλαη κηα εηδηθή έθδνζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Scratch, ε νπνία 

εγθαζίζηαηαη (αλ δελ ππάξρεη ήδε) ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο πιαθέηαο θαη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ GPIOs ηεο 

πιαθέηαο κε γξαθηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο έηνηκα blocks θψδηθα. 

ην δηαδίθηπν ππάξρεη πιεζψξα έηνηκσλ ζρνιηθψλ projects άκεζα δηαζέζηκσλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ην εληάμνπλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Οη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν αλήθνπλ θαη έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην STE(A)M. 

Μεξηθά επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

νπνίεο αμηνπνηείηαη ην Raspberry Pi ή θάπνηα παξφκνηα πιαθέηα είλαη ηα εμήο: 

 Δ ξ γ αζ ί α  ζ ε  νκ άδεο . Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

νκαδνζπλεξγαηηθέο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ απνδνηηθά 

πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ ηνπο έρεη ηεζεί. 

 Δ πξ εκ αη η θφ η ε ηα . Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη 

καζεηέο θαινχληαη λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ψζηε λα ην 

ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία ή αθφκα λα ην ηξνπνπνηήζνπλ αλαιφγσο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επηζπκνχλ λα επηηειεί. 

 Π ξ αθη η θέ ο  δε μ ηφ ηε η εο . Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη θπξίσο 

θαηαζθεπαζηηθνχ ραξαθηήξα ηφζν θαηά ηελ θάζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα κηαο καθέηαο ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ην ζχζηεκα θαη νπηηθνπνηνχληαη ηα απνηέιεζκαηα. 

 Π ε ηξ ακ αη ηζ κφο . ε αξθεηά ζεκεία ηεο πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

νη καζεηέο θαινχληαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε  απηφ ψζηε λα ειέγμνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. Αλ βξεζνχλ ιάζε ηφηε νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη, 

ειέγρνπλ ην ζχζηεκα θαη καζαίλνληαο βξίζθνπλ ηελ ιχζε. Δπηπιένλ φηαλ 

                                                           
17

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ScratchGPIO δείτε: https://www.raspberrypi.org/ 
documentation/usage/scratch/gpio/README.md, Σελευταία επίςκεψθ:7/4/2017  

https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/scratch/gpio/README.md
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/scratch/gpio/README.md
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νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο πεηξακαηίδνληαη κε απηφ θαη 

αλ επηζπκνχλ ηξνπνπνηνχλ κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 Ζ ιε θηξ η θά  θπ θιψκαη α . Οη καζεηέο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ καζαίλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ειεθηξηθψλ 

θπθισκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ξεχκα, ε γείσζε ηα δεδνκέλα θα. 

θαη θαηαλννχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Α πη νκ αη ηζ κν ί .  Σα ζπζηήκαηα πξνο πινπνίεζε, ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα, απνθαιχπηνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

δηάθνξσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πην πξηλ ήηαλ αζχιιεπηεο 

θαη δπζλφεηεο γηα ηνπο καζεηέο, 

 Δ θκ άζ εζ ε  πξν γξ ακκ αη η ζκνχ . Κάζε ζχζηεκα πνπ πινπνηείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ψζηε λα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία. Οη καζεηέο κε εχθνιν θαη επράξηζην ηξφπν θαηαλννχλ θαη 

καζαίλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Α πνκπ ζν πν ί εζ ε  ηερλ ν ινγ ί αο . Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο 

πιαθέηαο είλαη ηέηνηα ψζηε νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε 

απηήλ θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο φπσο ν επεμεξγαζηήο, ε κλήκε, νη 

ππθλσηέο θηι. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη θαηαλνεηή ηφζν ε 

ιεηηνπξγία ηεο πιαθέηαο φζν θαη άιισλ παξφκνησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ κε απνηέιεζκα ε ηερλνινγία λα απνκπζνπνηείηαη θαη λα 

θαζίζηαηαη θηιηθφηεξε πξνο ηνπο καζεηέο, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

κεηέπεηηα αμηνπνίεζή ηεο.   

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κεξηθέο απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο παξφκνηεο πιαθέηεο. 

2.1.4 Παξόκνηεο πιαθέηεο-κηθξνειεγθηέο 

Πνιιέο εηαηξείεο πξνρψξεζαλ ζηελ θαηαζθεπή θαη παξαγσγή κηθξνυπνινγηζηψλ 

θαη κηθξνειεγθηψλ θπξίσο ιφγσ ηεο επξείαο απήρεζήο ηνπο θαζψο θαη ησλ 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ γηα δηαζχλδεζε αληηθεηκέλσλ, αιιειεπίδξαζε θαη 

εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο.  
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2.1.4.1 Arduino 

Σν Arduino είλαη έλαο κηθξνειεγθηήο κνλήο πιαθέηαο, δειαδή κηα απιή κεηξηθή 

πιαθέηα αλνηθηνχ θψδηθα κε ελζσκαησκέλν κηθξνειεγθηή θαη εηζφδνπο/εμφδνπο 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε. Δίλαη κηθξφ ζε 

κέγεζνο, ζηηο δηαζηάζεηο κηαο πηζησηηθήο θάξηαο, έηζη ψζηε λα ελζσκαηψλεηαη  

εχθνια ζε δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη ζπζηήκαηα.  

Σν 2005 ε εηαηξία Arduino θαηαζθεπάδεη κηα πιαθέηα βαζηζκέλε ζηνλ 

κηθξνειεγθηή ATmega328 ηεο Atmel. Ζ πιαθέηα κηθξνειεγθηή Arduino ηξέρεη 

ζηα 16 MHz θαη δηαζέηεη 14 ςεθηαθέο ζχξεο θαη 6 αλαινγηθέο κε ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δηάθνξα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο. Μέζσ 

USB ζπλδέεηαη ζηνλ ππνινγηζηή απφ φπνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί. Ζ 

πιαθέηα Arduino θαηαζθεπάζηεθε απφ κηα νκάδα θνηηεηψλ θαη κέρξη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Θ.Κίηζνο, 2015). ηε 

ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη άιιεο εθδφζεηο κε δηαθνξέο ζηα ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην Arduino κε ελζσκαησκέλν Bluetooth ή 

ην Arduino zero ην νπνίν έρεη πεξίπνπ ην κηζφ κέγεζνο ηεο πιαθέηαο Arduino. Ζ 

ηειεπηαία θαη πην δηαδεδνκέλε βαζηθή πιαθέηα κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο USB 

είλαη ην Arduino UNO ην νπνίν θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα. 

 

Εικόνα 7: Arduino UNO 

Σν Arduino ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ηερλνινγίεο αλνηρηνχ θψδηθα, δειαδή ζε 

ζπζηήκαηα ζηα νπνία δίλεηαη πξφζβαζε ζε φιν ην βάζνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αθφκε ππάξρεη ειεπζεξία δηαρείξηζεο αλαδηαλνκήο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ νπνηνλδήπνηε. 
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Πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο IDE (Integrated Development 

Environment) κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Wiring, νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++ θαη έλα ζχλνιν απφ βηβιηνζήθεο, 

πινπνηεκέλεο επίζεο ζηελ C++
18

. Καζψο πξννξίδεηαη θαη γηα αξράξηνπο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ρξήζηεο, νη βηβιηνζήθεο έηνηκσλ ππνπξνγξακκάησλ 

δηεπθνιχλνπλ πνιχ ηελ ρξήζε ηνπ. Σα ππνπξνγξάκκαηα είλαη έηνηκα “θνκκάηηα” 

θψδηθα ηα νπνία επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φπνην ζεκείν ηνπ θπξίσο πξνγξάκκαηνο ρξεηαζηνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα ν θψδηθαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεηξεζεί έλα θπζηθφ κέγεζνο φπσο ε 

πεξηεθηηθφηεηα θαπλνχ ζηνλ ρψξν είλαη έηνηκνο θαη ν ρξήζηεο απιά θαιεί ην 

θαηάιιειν ππνπξφγξακκα ην νπνίν επηζηξέθεη ζην θπξίσο πξφγξακκα ηελ 

κέηξεζε. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κέζσ βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δνκψλ 

(If_Then, While θηι) δχλαηαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ ηηκή απηή φπσο επηζπκεί. 

Ζ πιαθέηα Arduino ζηελ νπζία απνηειεί έλαλ απιφ ππνινγηζηή πεξηνξηζκέλσλ 

δπλαηνηήησλ ν νπνίνο ηξέρεη επαλαιακβαλφκελα έλα πξφγξακκα. Γελ 

ππνζηεξίδεη θάπνην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αιιά είλαη εμαηξεηηθά εχθνιν ζηε 

ρξήζε. Οη ρξήζηεο αξθεί λα έρνπλ ζηνηρεηψδεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ειεθηξνληθψλ ψζηε λα ην αμηνπνηήζνπλ. Δπηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνγξακκαηηζηεί θαη κέζσ εθαξκνγψλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο είλαη ην 

S4A (Scratch for Arduino) θαη ην Snap4Arduino ηα νπνία δηαζέηνπλ εμαηξεηηθά 

θηιηθφ πεξηβάιινλ αθφκα θαη γηα παηδία κε έηνηκα blocks θψδηθα. 

Σέινο ην κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε ηεξάζηηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα πνπ 

ην ππνζηεξίδεη, παξέρνληαο ππνζηήξημε αιιά θαη δεκνζηεχνληαο πιήζνο 

αλνηρηψλ εθαξκνγψλ, projects αθφκα θαη καζεκάησλ. Σν θφζηνο ηνπ είλαη 

πξνζηηφ, ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη ζηα 22,00€, θαη είλαη ηδαληθφ γηα ρξήζε ηνπ ζε 

ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ζρνιηθά projects. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο ησλ ηερληθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

                                                           
18

 Wikipedia, Arduino, https://el.wikipedia.org/wiki/Arduino, Σελευταία επίςκεψθ: 13/4/2017 
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Πίνακασ 2: Σεχνικά χαρακτηριςτικά Arduino UNO 

Χαρακτηριςτικά Arduino UNO 

Μικροελεγκτήσ/ 
Επεξεργαςτήσ 

ATmega328P ςτα 16 
MHz 

Μνήμη RAM 2KB SRAM  

Digital PINS 14 Digital 
input/output 

Analog PINS 6 Analog input 

USB 1 

Μνήμη 
(αποθηκευτικόσ 
χϊροσ) 

32KB Flash memory 

EEPROM 1KB 

Ενζργεια 5 V / 7-12 V 

Διαςτάςεισ 68,6mm x 53.4mm 

Βάροσ 25g 

Πηγή: Ιζηοζελίδα Arduino, https://www.arduino.cc/en/ 

Main/ArduinoBoardUno, Τελεςηαία επίζκεψη: 

13/4/2017  

2.1.4.2 Intel Galileo 

Σν Intel Galileo είλαη ε πξψηε πιαθέηα κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή Intel πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Arduino Uno έηζη ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηφ κε ην ππάξρνλ πιηθφ θαη ινγηζκηθφ.  

Απφ ηελ ζθνπηά ηνπ πιηθνχ είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη ηνπο 

αηζζεηήξεο πνπ ππάξρνπλ γηα ην Arduino. Γηα ηελ ζχλδεζή ηνπο δηαζέηεη θαη 

απηφ 14 αλαινγηθέο θαη 6 ςεθηαθέο ζχξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ.  

Ζ πιαθέηα Galileo ηεο Intel δελ είλαη φκσο ηφζν απιή θαη βαζηθή φπσο ην 

Arduino. Ο επεμεξγαζηήο Quark ζηα 32-bit ηξέρεη κε ηαρχηεηεο έσο θαη 400 

MHz, είλαη SoC (System On a Chip) θαη είλαη πνιχ ηζρπξφο γηα απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο ζπζθεπέο, πξνζνκνηάδεη πην πνιχ έλαλ Pentium 3 παξά έλαλ κηθξνειεγθηή. 

Αθφκε επηπιένλ ησλ βαζηθψλ ππνδνρψλ ηνπ Arduino, ην Galileo πξνζθέξεη 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
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δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέζσ USB (host θαη client), 100Mps Etherrnet, microSD, 

RS-232 θαη κία πιήξνπο κεγέζνπο mini-PCI Express ζχξα
19

. 

 

Εικόνα 8: Intel Galileo GEN2 

Απφ ηελ ζθνπηά ησλ εθαξκνγψλ παξέρεη ηελ επθνιία πνπ δίλεη ε αξρηηεθηνληθή 

ηεο Intel κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Microsoft Windows, Mac OS θαη Linux 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ελψ θέξλεη επίζεο ηελ απιφηεηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (IDE) Arduino. Υξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ εθκεηαιιεχνληαο ηηο ππάξρνπζεο βηβιηνζήθεο 

ππνπξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηα αλνηρηά projects θαη εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν.  

Ζ Intel έρεη δσξίζεη 50.000 Galileo πιαθέηεο ζε παλεπηζηήκηα αλά ηνλ θφζκν, σο 

κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηαηίζεηαη ζε εξαζηηέρλεο πεξίπνπ ζηελ ηηκή ησλ 

40,00€.  

Αθνινπζεί ν πίλαθαο ησλ ηερληθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Πίνακασ 3: Σεχνικά χαρακτηριςτικά Intel Galileo Gen2 

Χαρακτηριςτικά Intel Galileo 

Μικροελεγκτήσ/ 
Επεξεργαςτήσ 

Intel® Quark SoC X1000 ςτα 
400MHz 32-bit 

Μνήμη RAM 512KB SRAM  

Digital PINS 14 Digital input/output 

Analog PINS 6 Analog input 

USB 1 – host support up to 128 

                                                           
19

 Πθγι: Adslgr, https://www.adslgr.com/forum/archive/index.php/t-765176.html, Σελευταία 
επίςκεψθ: 13/4/2017 

https://www.adslgr.com/forum/archive/index.php/t-765176.html


 

28 
 

Χαρακτηριςτικά Intel Galileo 

Μνήμη 
(αποθηκευτικόσ 
χϊροσ) 

8MB Flash memory 

EEPROM 8KB 

Δίκτυο 100Mb Ethernet port 

Άλλεσ ςυνδζςεισ mini-PCI Express slot, 6-pin 
3.3V USB TTL UART header 

MicroSD up to 32GB 

Ενζργεια 7 to 15V 

Διαςτάςεισ 124mm x 72mm 

Πηγή: Ιζηοζελίδα Intel, http://www.intel.com/content 

/dam/support/us/en/documents/galileo/sb/intelgalileogen2prod

brief_330736_003.pdf, Τελεςηαία επίζκεψη: 13/4/2017  

2.1.4.3 Micro:bit 

Ζ πιαθέηα Micro:bit δεκηνπξγήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη θχξην ζηφρν ηεο 

έρεη λα εληζρχζεη ηελ ςεθηαθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο λέαο γεληάο. 

Απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ BBC θαη άιισλ 29 εηαίξσλ νη νπνίνη ήζειαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζηκε έιιεηςε δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο κεραληθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ην πιαίζην ηεο δξάζεο 

“BBC‟s Make it Digital” ην 2016 ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο δφζεθε απφ κηα 

πιαθέηα Micro:bit ζε θάζε παηδί 7 εηψλ
20

. 

Βξίζθεη εθαξκνγή ζε δηάθνξα projects απφ θαηαζθεπέο robot κέρξη κνπζηθψλ 

νξγάλσλ. Παξφιν ην κηθξφ ηεο κέγεζνο έρεη πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο φπσο ηελ 

πξνβνιή θσηεηλψλ κελπκάησλ κέζσ ησλ 25 ελζσκαησκέλσλ Leds. Αθφκε 

δηαζέηεη δχν πξνγξακκαηηδφκελα θνπκπηά δηάδξαζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ζαλ ρεηξηζηήξην παηρληδηψλ ή ζαλ 

θνπκπηά αλαπαξαγσγήο/παχζεο κνπζηθήο. Δπίζεο κπνξεί λα αληρλεχζεη θίλεζε 

θαη θαηεχζπλζε, κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ επηηαρπλζηφκεηνξνπ θαη ηεο ππμίδαο, 

                                                           
20

 Ιςτοςελίδα BBC, http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ 
/the-bbc-micro-bit, Σελευταία επίςκεψθ: 14/4/2017 

http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/galileo/sb/intelgalileogen2prodbrief_330736_003.pdf
http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/galileo/sb/intelgalileogen2prodbrief_330736_003.pdf
http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/galileo/sb/intelgalileogen2prodbrief_330736_003.pdf
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-micro-bit
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-micro-bit
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φπσο επίζεο κέζσ ηνπ ρακειήο ελέξγεηαο Bluetooth πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε άιιεο ζπζθεπέο ή θαη ην internet
21

.  

 

Εικόνα 9: Πλακζτα BBC Micro:bit 

Αθφκε κέζσ ησλ Pins εηζφδνπ/εμφδνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε δηάθνξεο 

ζπζθεπέο, αηζζεηήξεο θαη αληηθείκελα ελψ είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε άιιεο 

πιαθέηεο φπσο ην Arduino, ην Galileo, ην Raspberry Pi θα. 

Σν δπλαηφ ηνπ πιενλέθηεκα είλαη νη πνιιέο επηινγέο θαη ε επθνιία ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Γηα έλα βαζηθφ project φπσο ην άλακκα ησλ Leds ή 

εκθάληζε ελφο κνηίβνπ κε ζπλδπαζκφ κεξηθψλ Leds κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 

δεπηεξφιεπηα ρσξίο πξνεγνχκελε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ππάξρνπλ πνιιά έηνηκα παξαδείγκαηα θψδηθα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είηε σο έρνπλ (κε απιή αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε κέζσ ππνινγηζηή ζηνλ ρψξν 

ηεο πιαθέηαο) είηε λα κεηαηξαπνχλ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ πεξηβαιιφλησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θνξησζνχλ ζηελ πιαθέηα.  

Μπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε δηάθνξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ απφ Python 

θαη Java κέρξη θαη νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε blocks αλαιφγσο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ή ησλ πξνυπάξρνλησλ γλψζεσλ
22

. Σα πξνγξακκαηηζηηθά 

πεξηβάιινληα δηαηίζεληαη δσξεάλ online ζπλνδεπφκελα κε πνιιά παξαδείγκαηα ή 

έηνηκα εθπαηδεπηηθά παθέηα καζεκάησλ.  

 Αθνινπζεί ν πίλαθαο ησλ ηερληθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

                                                           
21

 Ιςτοςελίδα BBC Micro:bit, http://microbit.org/about/, Σελευταία επίςκεψθ: 14/4/2017  
22

 Ιςτοςελίδα Micro:bit, http://microbit.org/code/, Σελευταία επίςκεψθ: 14/4/2017  

http://microbit.org/about/
http://microbit.org/code/
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Πίνακασ 4: Σεχνικά χαρακτηριςτικά Micro:bit 

Χαρακτηριςτικά Micro:bit 

Μικροελεγκτήσ/ 
Επεξεργαςτήσ 

ARM Cortex M0 32-bit ςτα 
16MHz  

Μνήμη RAM 16KB   

Digital/Analog PINS 3 Digital/Analog input/output 

USB Micro USB 

LEDs 25 ενςωματωμζνα και 
αυτόνομα (δυνατότθτα 
μεμονωμζνου 
προγραμματιςμοφ τουσ) 

Pins edge 20 pins edge connector (για 
ςφνδεςθ περιφερειακϊν 
εξαρτθμάτων/αιςκθτιρων) 

Άλλα 
χαρακτηριςτικά 

Επιταχυνςιόμετρο, Πυξίδα 

Άλλεσ ςυνδζςεισ Bluetooth Low Energy, 
Bluetooth Smart antenna 

Battery connector 

Κουμπιά 2 ενςωματωμζνα -
προγραμματιηόμενα 

Ενζργεια 3V 

Διαςτάςεισ 4 cm × 5 cm 

Πηγή: Ιζηοζελίδα Micro:bit, http://microbit.org/hardware/, 

Τελεςηαία επίζκεψη: 14/4/2017  

2.1.4.4 BeagleBoard Black  

Έλαο αθφκα κηθξνυπνινγηζηήο αλνηρηήο ηερλνινγίαο είλαη ην BeagleBoard Black. 

Κπθινθφξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 θαη ην φλνκά ηνπ απνδίδεη ηνλ ζπλδπαζκφ 

πςειψλ απνδφζεσλ ζε κηθξέο δηαζηάζεηο φπσο θαη ηεο νκψλπκεο ξάηζαο ζθχισλ 

Beagle. Ζ πιαθέηα θαηαζθεπάδεηαη απφ ην κε θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα 

Beagleboard.org ηνπ νπνίνπ ε βάζε βξίζθεηαη ηελ Ακεξηθή
23

. Απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα παξαγσγήο κηαο κηθξήο ζε δηαζηάζεηο πιαθέηαο, ηζρπξψλ  ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε πνιιέο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ε νπνία απεπζχλεηαη ζε 

θαηαζθεπαζηέο, κεραληθνχο, θαιιηηέρλεο, ρνκπίζηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ έξγσλ.  

                                                           
23

 Πθγι: https://pimylifeup.com/beaglebone-vs-raspberry-pi/, Σελευταία επίςκεψθ: 15/4/2017 

http://microbit.org/hardware/
https://pimylifeup.com/beaglebone-vs-raspberry-pi/
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Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη παξφκνηα κε ηνπ Raspberry Pi, απαηηείηαη ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ ρξήζε ηνπ κε ηελ δηαθνξά φηη ζε απηή ηελ πιαθέηα βξίζθεηαη 

ήδε πξνεγθαηεζηεκέλν ζηελ εζσηεξηθή κλήκε. ε γεληθέο γξακκέο πξνζθέξεη 

πςειφηεξεο απνδφζεηο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ην Raspberry Pi αιιά ζε 

πην πςειή ηηκή. 

 

Εικόνα 10: Πλακζτα BeagleBoard Black 

Γηαζέηεη επεμεξγαζηή ARM Cortex-A8 core (SoC), κηα ζχξα USB, πεξηζζφηεξεο 

GPIO pins θαζψο θαη έμνδν HDMI. Σα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαιχνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα
24

. 

Δπίζεο θαη απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ κεγάιε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα, ελψ ην 2013 

θέξδηζε ην βξαβείν “2013 Top Embedded Innovator”. 

Πίνακασ 5: Σεχνικά χαρακτηριςτικά BeagleBoard Black 

Χαρακτηριςτικά BeagleBoard Black 

Μικροελεγκτήσ/ 
Επεξεργαςτήσ 

ARM Cortex-A8, TI AM3359 
ςτα 1GHz 

Μνήμη RAM 512 MB DDR3   

Digital/Analog PINS 2 x 46 GPIO 

USB 1 – host, 1 dedicated single 
mini-USB 2.0 client  

Video/Audio ζξοδοι microHDMI 

Αποθηκευτικόσ 
χϊροσ 

4 GB - 8-bit embedded MMC 
on-board flash 
versionmicroSD card 

Λειτουργικό 
ςφςτημα 

Linux, Android, Cloud9 IDE on 
Node.js w/ BoneScript library  

                                                           
24

 Πθγι: http://randomnerdtutorials.com/arduino-vs-raspberry-pi-vs-beaglebone-vs-pcduino/, 
Σελευταία επίςκεψθ: 15/4/2017  

http://randomnerdtutorials.com/arduino-vs-raspberry-pi-vs-beaglebone-vs-pcduino/
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Χαρακτηριςτικά BeagleBoard Black 

κα. 

Δίκτυο  Ethernet 100 Mbit/s 

Ενζργεια 5V 

Διαςτάςεισ 86.40mm × 53.3 mm 

Πηγέρ: Ιζηοζελίδερ,https://en.wikipedia.org/wiki/BeagleBoard,  

https://pimylifeup.com/beaglebone-vs-raspberry-pi/,Τελεςηαία 

επίζκεψη: 15/4/2017  

 
 

2.1.5 ύγθξηζε πιαθεηώλ 

Οη δχν πην δηαδεδνκέλεο πιαθέηεο κε κεγάιν πιήζνο ππνζηεξηθηψλ θαη πιεζψξα 

έηνηκσλ θαη εθαξκνζκέλσλ projects ζην δηαδίθηπν είλαη ν κηθξνυπνινγηζηήο 

Raspberry Pi θαη ν κηθξνειεγθηήο Arduino. 

Καη νη δχν πιαθέηεο έηπραλ επξείαο απνδνρήο απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη 

μεπέξαζαλ ηνπο αξρηθά ηεζέληεο ζηφρνπο πσιήζεσλ. Ο αξρηθφο ζθνπφο 

ζρεδηαζκνχ ηνπο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο νηθνλνκηθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ πιαθεηψλ πνπιήζεθε ζε ρνκπίζηεο, 

κεραληθνχο θαη πξνγξακκαηηζηέο νη νπνίνη εξγάδνληαλ πάλσ ζε IoT projects απφ 

νηθηαθνχο απηνκαηηζκνχο έσο βηνκεραληθά δίθηπα αηζζεηήξσλ.  

Οη πιαθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πινπνίεζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ IoT κπνξνχλ 

λα ζπγθξηζνχλ ζε επίπεδα ππνινγηζηηθήο ηζρχνο, κεγέζνπο θαη θφζηνπο. ηνλ 

επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ησλ δχν πιαθεηψλ κέζα 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο 

Πίνακασ 6: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Raspberry Pi 2 και Arduino UNO 

Raspberry Pi 2 Arduino UNO 

Πλεονεκτήματα  
(+) 

Μειονεκτήματα  
(-) 

Πλεονεκτήματα  
(+) 

Μειονεκτήματα  
(-) 

Ολοκλθρωμζνο 
υπολογιςτικό 

ςφςτθμα 
(μικροχπολογιςτισ) 

  Μζροσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 

(μικροελεγκτισ) 

Τποςτθρίηει 
λειτουργικό ςφςτθμα 

  Δεν υποςτθρίηει 
λειτουργικό ςφςτθμα 

https://en.wikipedia.org/wiki/BeagleBoard
https://pimylifeup.com/beaglebone-vs-raspberry-pi/
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Raspberry Pi 2 Arduino UNO 

Πλεονεκτήματα  
(+) 

Μειονεκτήματα  
(-) 

Πλεονεκτήματα  
(+) 

Μειονεκτήματα  
(-) 

Μεγαλφτερθ 
υπολογιςτικι ιςχφ 

  Περιοριςμζνθ 
υπολογιςτικι ιςχφσ 

Σρζχει πολλά 
προγράμματα 
ταυτόχρονα 

(Multitasking) 

  Σρζχει ζνα 
πρόγραμμα τθ φορά 
επαναλαμβανόμενα 

Πολλζσ ςυνδζςεισ 
περιφερειακϊν 

εξαρτθμάτων και 
μζςω GPIO και μζςω 

USB 

  φνδεςθ 
περιφερειακϊν 

εξαρτθμάτων μόνο 
μζςω pins 

Δυνατότθτα 
ςφνδεςθσ ςτο 

διαδίκτυο 

  Χωρίσ δυνατότθτα 
ςφνδεςθσ ςτο 

διαδίκτυο 

 Λίγο πολφπλοκο κατά 
τθν πρϊτθ χριςθ 

Ευκολία χριςθσ από 
τθν πρϊτθ φορά 

 

Μικρζσ διαςτάςεισ 
85.60mm × 56.5mm 

 Μικρζσ διαςτάςεισ 
68,6mm x 53.4mm 

 

Σρζχει Linux 
εφαρμογζσ 

  Δεν υποςτθρίηει Linux 

 Δυςκολία λειτουργίασ 
με μπαταρίεσ 

(απαιτιςεισ ςυνεχοφσ 
ρεφματοσ) 

Ευκολία χριςθσ του 
με μπαταρίεσ 

 

Προγραμματίηεται με 
Python και μζςω 

εφαρμογϊν οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 Προγραμματίηεται με 
C++ και μζςω 

εφαρμογϊν οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 

Χαμθλό κόςτοσ ςε 
ςχζςθ με τθν 

υπολογιςτικι ιςχφ 
που προςφζρει 

 Χαμθλό κόςτοσ  

 

Σν Raspberry Pi ππεξηεξεί ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ (φπσο 

multitasking) ηνπ Arduino. Δλψ θαη ηα δχν έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο θαη ρακειφ 

θφζηνο. ρεηηθή κειέηε κε ηίηιν “Raspberry Pi as Internet of Things hardware: 

Performances and Constraints”, αλαιχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιαθέηαο, έδεημε 

φηη ην Raspberry Pi απνηειεί έλαλ εμαηξεηηθά νηθνλνκηθφ θαη ηθαλφ 

κηθξνυπνινγηζηή, κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο πνιιψλ πεξηθεξεηαθψλ εμαξηεκάησλ 

θαη αηζζεηήξσλ θαζψο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ηα νπνία ην θαζηζηνχλ σο 

ηελ η δ αλ η θφη εξ ε  ιχζ ε  γ η α  δ η αζχ λ δε ζ ε  δ η αθ νξ εη η θψ λ  ζπζθεπ ψλ  

θαη ππνζηήξημε κεγάινπ εχξνπο δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ. Με απιά ιφγηα θέξλεη 

ηα πιενλεθηήκαηα ελφο απηφλνκνπ ππνινγηζηή ζην επίπεδν ησλ δηθηχσλ ησλ 
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αηζζεηήξσλ θαη πνιιψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Δπηπιένλ αλ ζπλδεζεί κε Wi-

Fi είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί απνκαθξπζκέλε επηθνηλσλία δηθηχνπ θαη ρξήζηε 

θαζηζηψληαο ην ηδαληθφ γηα εθαξκνγέο ηνπ Internet of Things (Maksimović, 

Vujović, Davidović, Milošević and Perišić, 2015).  

Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηνπ Raspberry Pi έλαληη ηνπ Arduino γηα εθαξκνγέο IoT 

είλαη φηη ππνζηεξίδεη Linux. Σν Linux είλαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ, κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

κεγάιε πνηθηιία ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, απφ κηθξέο ζπζθεπέο φπσο θηλεηά 

ηειέθσλα κέρξη κεγάια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ππεξππνινγηζηέο
25

. Ο Eric 

Brown αξζξνγξάθνο ζηε ζειίδα www.linux.com ζην άξζξν ηνπ “Who needs 

IoT?” δήισζε φηη νη εθαξκνγέο αλνηρηνχ θψδηθα κε βάζε ην Linux θαη νη 

ππνινγηζηέο κνλήο πιαθέηαο απνηεινχλ ηελ “θαξδηά” ηνπ IoT
26

.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο ην Raspberry Pi κε ηελ επειημία πνπ ην δηαθξίλεη, ηηο πςειέο 

απνδφζεηο ηνπ, ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπ κε άιιεο ζπζθεπέο θαη πξνγξάκκαηα, ηηο 

αηειείσηεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ηνπ θαη ηνπ εχθνινπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

απν η ε ιε ί  ηε λ  θαιχ ηε ξ ε  ιχ ζε  γ η α  π ιν πν ί ε ζε  ε θ αξκ νγ ψλ  Io T .  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ζπγθξηηηθφο πίλαθαο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ δπν πιαθεηψλ. 

Πίνακασ 7: Σεχνικζσ διαφορζσ RaspberryPi 2 και Ardunio UNO 

  Raspberry Pi 2 Arduino UNO 

Επεξεργαςτήσ Σετραπφρθνοσ επεξεργαςτισ 
Cortex-A7 (ARMv7) Broadcom 
ςτα 900MHz 

Επεξεργαςτισ 
ATmega328P ςτα 16 MHz 

Μνήμη RAM 1GB RAM 2KB SRAM  

EEPROM  - 1KB 

Digital PINS 40 Digital input/output 14 Digital input/output 

Analog PINS (ειδικι χριςθ digital pins) 6 Analog input 

USB 4  1 

                                                           
25

 Wikipedia, Linux, https://el.wikipedia.org/wiki/Linux, Σελευταία επίςκεψθ:  15/4/2017 
26

 Brown Eric (13/9/2016), "Who Needs the Internet of Things?", https://www.linux.com/news/ 
who-needs-internet-things, Σελευταία επίςκεψθ: 15/4/2017 

https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things
https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things
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  Raspberry Pi 2 Arduino UNO 

Μνήμη 
(αποθηκευτικόσ 
χϊροσ) 

Micro SD card (O/S) 32KB Flash memory 

Δίκτυο 10/100 Ethernet - 

Κάρτα γραφικϊν Διπφρθνθ Broadcom 
VideoCoreIV 

- 

Ζξοδοσ οθόνησ Full size HDMI ςτα 1080p - 

Ήχοσ Ζξοδοσ STEREO /ςφνκ. βίντεο - 

Camera Θφρα CSI για ςφνδεςθ 
κάμερασ 

- 

Οθόνη αφήσ Θφρα DSI για ςφνδεςθ με 
οκόνθ αφισ 

- 

Ενζργεια Mini USB power source, 5V 5 V / 7-12 V 

Διαςτάςεισ 85.60mm × 56.5mm 68,6mm x 53.4mm 

 

2.1.6 Αλάιπζε εμαξηεκάησλ θαη αηζζεηήξσλ 

Δθηφο ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi 2, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο αλαιχζεθαλ 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα ζπζηήκαηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο ηα 

νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Ο ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ Raspberry Pi κε ηνπο αηζζεηήξεο, ην ξεχκα θαη ηνλ 

ππνινγηζηή είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλνο θαζψο ηπρψλ ζθάικαηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηελ πιαθέηα ή ζε θάπνην εμάξηεκα. Γηα απηφ νη νδεγίεο 

ζχλδεζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη πνιχ αλαιπηηθέο. 

Κάζε αηζζεηήξαο/εμάξηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ κε έλα 

θχιιν νδεγηψλ (datasheet) ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο νξζήο ρξήζεο ηνπ θαη ην νπνίν είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζην 

δηαδίθηπν. 

Σα εμαξηήκαηα θαη νη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ελ ζέκαηη 

εθπαηδεπηηθή δξάζε είλαη ηα παξαθάησ. 
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Αιςθητήρασ κίνηςησ (PIR)  

Γηα ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απηφκαηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ 

ζπλαγεξκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο αηζζεηήξαο θίλεζεο (PIR Motion Sensor).  

Ο αηζζεηήξαο θίλεζεο αληηιακβάλεηαη ηελ κεηαβνιή θίλεζεο ζε έλα ρψξν φπσο 

έλα δσκάηην ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ. Γηαζέηεη κηα επαίζζεηε κεηαιιηθή επηθάλεηα 

κπξνζηά απφ δπν κηθξνζθνπηθνχο αηζζεηήξεο νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ηελ 

ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη δίλνπλ αλάινγν ζήκα ζην ζχζηεκα. Δίλαη ςεθηαθφο 

αηζζεηήξαο νπφηε κπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο, κηα (HIGH) φηαλ αληρλεχεη θίλεζε 

θαη κηα (LOW) φηαλ δελ αληρλεχεη. 

Ζ εκβέιεηά ηνπ θηάλεη έσο θαη 6 κέηξα αιιά δελ κπνξεί λα “θαηαιάβεη” αλ 

ππάξρνπλ πνιιά άηνκα ζηνλ ρψξν ή ζε ηη απφζηαζε βξίζθνληαη απφ ηνλ 

αηζζεηήξα.  

Έρεη 3 pins γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ην ζχζηεκα. Σν έλα αληηζηνηρεί ζηελ γείσζε, 

έλα ζην ξεχκα θαη έλα ζηα δεδνκέλα φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. 

 

Εικόνα 11: Αιςθητήρασ κίνηςησ PIR 

Αθφκε ζην πίζσ κέξνο ηνπ έρεη δχν δηαθφπηεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 

ξπζκίδνπκε θάζε πφζν ρξφλν ζα ειέγρεη ην ρψξν θαζψο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ. 

LED 

ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ιακπηήξαο Led ν νπνίνο 

απνηεινχζε ην θσο ζην έμππλν ζπίηη. Υξεζηκνπνηψληαο Led ην ζχζηεκα 

“δσληαλεχεη”, ηα leds έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο θαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπο είλαη 

απιή.  
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Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη απφ ηα 2 pins πνπ έρνπλ, ην έλα είλαη 

πην καθξχ θαη απνηειεί ην pin πνπ ελψλεηαη ην ξεχκα, ελψ ην άιιν απνηειεί ηελ 

γείσζε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Εικόνα 12: LED 

Μέζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη πφηε ζα 

παξέρεηαη ξεχκα ζε απηφ ψζηε λα αλάβεη.  

Buzzer (ηχείο) 

Σν Buzzer απνηειεί ηελ ζεηξήλα ηνπ ζπλαγεξκνχ ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ. Δλεξγνπνηείηαη φηαλ αληρλεπηεί θίλεζε κέζα ζην ζπίηη 

θαη θιείλεη κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Γηαζέηεη 2  pins απηφ 

κε ην (+), ζπλήζσο ιίγν καθξχηεξν, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ζχλδεζε κε έλα GPIO ηνπ Raspberry Pi ελψ ην άιιν γηα 

ζχλδεζε κε ηελ γείσζε. 

Εικόνα 13: Buzzer 

Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηειηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλαγεξκνχ. Μέζσ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεηαη ξεχκα ζε απηφ φηαλ αληρλεπηεί 

θίλεζε ψζηε λα παξάγεη ήρν.   

Κουμπί (Button) 

Σα θνπκπηά ζε έλα ζχζηεκα πξνζζέηνπλ ην ζηνηρείν ηεο δηάδξαζήο κε ηνλ 

ρξήζηε. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο/ 

απελεξγνπνίεζεο θάπνηαο ιεηηνπξγίαο.  
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Εικόνα 14: Κουμπί - Button 

Κάζε θνπκπί έρεη 4 pins ηα νπνία πάλε αλά δεχγε. Γειαδή ηα 1-4 είλαη έλα δεχγνο 

ελψ ην 2-3 είλαη άιιν δεχγνο. Σν έλα δεχγνο ελψλεηαη κε ην ξεχκα κέζσ κηαο 

αληίζηαζεο θαη κε ηελ πιαθέηα κέζσ θαισδίνπ, ελψ ην άιιν δεχγνο ελψλεηαη κε 

ηελ γείσζε ηνπ ζπζηήκαηφο καο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηειηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη 

θιείλεη/απελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα ηνπ ζπλαγεξκνχ ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ. 

Αντιςτάςεισ (Resistors) 

ε έλα ζχζηεκα αξθεηά εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζε ξεχκα. ην ζχζηεκα παξέρεηαη 

ξεχκα 5V απφ ηελ πιαθέηα. Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ αηζζεηήξσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ παξεκβάιινληαη ζηελ 

ζπλδεζκνινγία νη αληηζηάζεηο νη νπνίεο θαηαλαιψλνπλ ην 

“παξαπαλίζην” ξεχκα. Γηα παξάδεηγκα έλα Led ιεηηνπξγεί 

κε κφιηο 0,5V νπφηε ε παξεκβνιή κηαο αληίζηαζεο γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ 4,5V 

είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη λα κελ θαεί. Κάζε αληίζηαζε έρεη 

δπν pins γηα παξεκβνιή ηνπο ζηηο ζπλδέζεηο. 

ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν εηδψλ αληηζηάζεηο ησλ 220Ohm γηα ην Led 

θαη ησλ 1kOhm γηα ην θνπκπί. 

Breadboard 

Σν Breadboard είλαη ην εμάξηεκα πνπ βνεζάεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε πην απιφ 

θαη θαηαλνεηφ ηξφπν φιεο νη ζπλδέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπάλσ ηνπ ζπλδένληαη 

θαιψδηα θαη εμαξηήκαηα φπσο αηζζεηήξεο θα. πλήζσο παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

ηεο ζχλδεζεο ελφο εμαξηήκαηνο π.ρ. αηζζεηήξαο θίλεζεο θαη ηεο πιαθέηαο 

Raspberry Pi 2. 

Εικόνα 15: Αντίςταςη 
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Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ Breadboard είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ππνδνρψλ ηνπ.  

 

Εικόνα 16: Breadboard 

Όιεο νη ππνδνρέο ζηηο θάζεηεο γξακκέο (ζηήιεο) ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο (πξάζηλε 

επηζήκαλζε) θαη είλαη ζαλ λα απνηεινχλ φιεο ηελ ίδηα ππνδνρή. 

 Αληίζηνηρα νη ππνδνρέο ζηηο δχν πξψηεο θαη δχν ηειεπηαίεο, νξηδφληηεο γξακκέο 

(κπιε θαη θφθθηλεο) είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ κηα νκάδα.  

Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ ελψζνπκε κηα ππνδνρή ηεο θφθθηλεο νκάδαο (+) κε ην 

ξεχκα ζα ελσζνχλ φιεο νη ππφινηπεο ηεο ίδηαο γξακκήο. 

 Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νη δπν γξακκέο + θαη - πάλσ θαη θάησ 

απνηεινχλ ηηο ππνδνρέο γηα ην ξεχκα (+ θφθθηλε) θαη γηα ηελ γείσζε (- κπιε) 

αληίζηνηρα νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηα θαηάιιεια pins (GPIOs) ηνπ Raspberry Pi 2. 

2.1.7 Άιιεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη εθαξκνγέο αιιά θαη άιιεο ηερλνινγίεο 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θαηά ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. 

υνδεςμολογία: Fritzing  

Ζ εθαξκνγή Fritzing ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζρεδηαγξακκάησλ 

ηεο ζπλδεζκνινγίαο θάζε εμαξηήκαηνο θαη αηζζεηήξα κε ην ζχζηεκα. ε  θάζε 

δξαζηεξηφηεηα νη ζπλδεζκνινγίεο ησλ εμαξηεκάησλ θαη αηζζεηήξσλ, νη νπνίεο 

ζπλήζσο είλαη πνιχπινθεο, έπξεπε εθηφο απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο λα 
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απεηθνληζηνχλ βήκα-βήκα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ πην εχθνια 

θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο.  

Ζ εθαξκνγή παξέρεη έλα εχρξεζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζηνηρεία ψζηε λα απεηθνληζηεί θαηαλνεηά θαη κε επθξίλεηα κηα 

πνιχπινθε ζπλδεζκνινγία. Παξέρεη έηνηκεο εηθφλεο-αληηθείκελα φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο φπσο ηελ πιαθέηα Raspberry 

Pi 2, ην Breadboard, ηνλ αηζζεηήξα θίλεζεο θα. Αλ θάπνην εμάξηεκα δελ ππάξρεη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο. Οη ζπλδέζεηο 

δεκηνπξγνχληαη γξήγνξα αθνινπζψληαο ην βνεζεηηθφ πιέγκα ελψ ηα θαιψδηα 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ρξψκα. Σέινο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε αξρείν εηθφλαο ψζηε 

λα αμηνπνηεζεί ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

 

Εικόνα 17: Παράδειγμα ςυνδεςμολογίασ ςυςτήματοσ ςυναγερμοφ 
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Λειτουργικό ςύςτημα πλακετών 

Σν επίζεκν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηηο πιαθέηεο Raspberry Pi 

2 είλαη ην Raspbian
27

 έθδνζε ηνπ Debian Linux εηδηθά πξνζαξκνζκέλε γηα ην 

Raspberry Pi. Απνηειεί έλα γξαθηθφ παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο ην νπνίν. 

δηαζέηεη πιήζνο πξνεγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγψλ, ελψ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 

ζε δηάθνξεο γιψζζεο, απφ ην Scratch κέρξη ηελ Python, κε ηελ ηειεπηαία λα 

απνηειεί θαη ηελ πξνηεηλφκελε γιψζζα (εμ νπ θαη ε νλνκαζία Pi ηεο πιαθέηαο). 

Δίλαη πνιχ “ειαθξχ” θαη δελ έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε κλήκε θαη επεμεξγαζηή 

γηα λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά.  

Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ πιαθεηψλ απνζεθεχεηαη ζηηο αληίζηνηρεο θάξηεο 

κλήκεο. Γηα ιφγνπο επθνιίαο αλαθηήζεθε απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Raspberry Pi κηα εηθφλα (image) ηνπ Raspbian Jessie with PIXEL
28

 ε νπνία θαη 

εγγξάθεθε ζε θάζε θάξηα κλήκεο. ηε ζπλέρεηα ε θάξηα κλήκεο ηνπνζεηήζεθε 

ζηελ πιαθέηα, ελεξγνπνηήζεθε θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θνξηψζεθε απηφκαηα 

θαη ήηαλ έηνηκν πξνο ρξήζε.  

Υποςτηρικτική ιςτοςελίδα 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν 

Wix. Πξνηηκήζεθε έλαληη άιισλ παξφκνησλ εθαξκνγψλ γηα ην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη γηα ηελ επθνιία 

ρξήζεο ηνπ.  

Ζ ηζηνζειίδα είρε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηειάκβαλε 

ηφζν ηηο νδεγίεο βήκα-βήκα θάζε δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην IoT, ηα εμαξηήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ 

φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζε επφκελε ελφηεηα (πξβι. ελφηεηα 3.4.2). 

Με ζθνπφ ην πεξηερφκελφ ηεο λα γίλεη πην ειθπζηηθφ ζηνπο καζεηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά γξαθηθά ζηνηρεία (εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα θα.) θαζψο 

                                                           
27

 Raspberry Pi org, Jessie is here, https://www.raspberrypi.org/blog/raspbian-jessie-is-here/, και 
Raspbian, https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Σελευταία επίςκεψθ: 17/4/2017 
28

 PIXEL: Pi Improved Xwindow Environment, Lightweight 

https://www.raspberrypi.org/blog/raspbian-jessie-is-here/
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
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θαη ζηνηρεία δηάδξαζεο φπσο Τπεξθείκελν(Hypertext)
29

, Avatars (text-to-speech) 

θαη δηαδξαζηηθέο εηθφλεο κε hot spots. Σν ππεξθείκελν αμηνπνηήζεθε ζε δχζθνιεο 

έλλνηεο ή εμαξηήκαηα/αηζζεηήξεο θαη  αλαθαηεχζπλε ηνλ καζεηή ζε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ελψ ηα Avatar, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε 

δσξεάλ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή text to speech Voki
30

, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο εηθνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο φηαλ επηιέγνληαλ εμεγνχζε ηα 

βαζηθά ζηνηρεία θαη ηνλ ζηφρν θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ Thinklink, δεκηνπξγήζεθαλ εηθφλεο κε “ζεξκά” ζεκεία 

(hot spots). Σα ζεκεία απηά ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε κηαο εηθφλαο ελ 

πξνθεηκέλνπ κηαο πιαθέηαο Raspberry Pi 2. Όηαλ ν καζεηήο πεξάζεη απφ επάλσ 

ηνπο ην πνληίθη ζα εκθαληζηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή ζα ηνλ 

αλαθαηεπζχλνπλ ζε άιιε ζειίδα ή βίληεν κε πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν. Έηζη ν καζεηήο θαιείηαη εμεξεπλψληαο ηελ πιαθέηα λα κάζεη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. 

Σέινο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο, κε ζθνπφ ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ 

πνιπκέζσλ φπσο έλα βίληεν ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα  HTML5. Πξφθεηηαη γηα 

κηα γιψζζα ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (World Wide Web)
31

. 

Γλώςςα προγραμματιςμού: Python 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία έζεηαλ ζε ιεηηνπξγία θάζε 

ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπκβαηή κε ην Raspberry Pi γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Python.  

Ζ θηινζνθία ηεο Python ζπλνςίδεηαη θπξίσο ζηελ απιφηεηα θαη ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θψδηθα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο. 

Αλαπηχζζεηαη σο αλνηθηφ ινγηζκηθφ (ΔΛΛΑΚ - Διεχζεξν Λνγηζκηθφ θαη 

Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα) θαη ην κνληέιν ηεο ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα είλαη επέιηθηα επεθηάζηκν, λα παξέρεη ελζσκαησκέλα ζηνηρεία (εληνιέο, 

                                                           
29

 Σο υπερκείμενο (hypertext) είναι  ζνασ δυναμικόσ τρόποσ οργάνωςθσ πλθροφοριϊν 
30

 Ιςτοςελίδα εφαρμογιεσ: http://www.voki.com/site/index?logout=done. Σελευταία επίςκεψθ: 
17/4/2017 
31

 Wikipedia, HTML5, https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5, Σελευταία επίςκεψθ: 17/4/2017 

http://www.voki.com/site/index?logout=done
https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
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ηχπνπο αληηθεηκέλσλ, θ.ιπ.) αιιά θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα πξνζζέηνπλ ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ πξψηε έθδνζε θπθινθφξεζε ην 1991. 

Ζ νλνκαζία ηεο νθείιεηαη ζηε δεκνθηιή θσκηθή ζεηξά Monty Python's Flying 

Circus ηνπ BBC ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (δεθαεηία ηνπ ‟70).  

Αθφκε είλαη  ζπκβαηή κε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Linux, Windows, 

FreeBSD,  Macintosh, Solari θα. Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη 

δηαζέηεη ηεξάζηηα βηβιηνζήθε ππνπξνγξακκάησλ ε νπνία είλαη δηαζέζηκε κε ηελ 

εγθαηάζηαζή ηεο ζε έλαλ ππνινγηζηή θάηη πνπ ηελ θαζηζηά αθφκα πην εχθνιε 

ζηε ρξήζε ηεο. Απηφ νλνκάδεηαη θηινζνθία 'Batteries Included' ηεο Python. 

Δπηπιεφλ απφ ηελ πξφηππε βηβιηνζήθε, ππάξρνπλ δηάθνξεο άιιεο βηβιηνζήθεο 

πςειήο πνηφηεηαο φπσο ε wxPython , ε Twisted, ε Python Imaging Library θαη 

πνιιέο άιιεο
32

. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα ζηηγκηφηππν πξνγξάκκαηνο ζε Python. 

 

Εικόνα 18: Παράδειγμα προγράμματοσ ςυναγερμοφ ςε Python 

 

                                                           
32

 Byte of Python, https://cyberpython.github.io/byte-of-python/introduction.html. Σελευταία 
επίςκεψθ: 17/4/2017 

https://cyberpython.github.io/byte-of-python/introduction.html
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Φύλλο παρατήρηςησ: Google Forms 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ παξαηήξεζεο απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ – ππεχζπλν 

ζηαζκνχ εξγαζίαο (πξβι. ελφηεηα 3.4.1) ρξεζηκνπνηήζεθε ε δσξεάλ δηαδηθηπαθή 

ππεξεζία Google Forms. Οη παξαηεξήζεηο θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαηαγξάθνληαλ 

κέζσ ελφο εηδηθά δηακνξθσκέλνπ θχιινπ (εξσηεκαηνιφγηνπ) ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. ην ζχλνιφ ηνπο απνηέιεζαλ ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο. 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο 

ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ δηαζέζηκνπ ζην δηαδίθηπν. Απνηειεί έλαλ εχρξεζην θαη 

αμηφπηζην ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπσο απαληήζεσλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην. 

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο θφξκαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αμηνπνηψληαο ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηα νπνία παξέρνληαη. 

ηε ζπλέρεηα κέζσ ελφο ζπλδέζκνπ (link) απνζηέιιεηαη ε θφξκα ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη είλαη δηαζέζηκε πξνο ζπκπιήξσζε. Οη απαληήζεηο 

ζπιιέγνληαη ζε έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν ην νπνίν κπνξεί λα βιέπεη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ν δεκηνπξγφο ηεο θφξκαο. Αθφκε κηα ρξήζηκε δπλαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε εμαγσγή ζπγθεληξσηηθψλ γξαθεκάησλ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέρηεθαλ.  

ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο παξφκνηεο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

2.2 Πεξηγξαθή παξόκνησλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ 

Αξθεηέο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο έρνπλ γίλεη ηφζν ηνπ IoT φζν θαη ησλ 

κηθξνειεγθηψλ/κηθξνυπνινγηζηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηελ 

παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη κεξηθέο απφ απηέο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. 
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2.2.1 The Open University:  Educating the Internet-of-Things 

generation 

Περιγραφή 

Οη λέεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο ηνπ 21
ν
 αηψλα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο 

ηεο λέαο γεληάο ησλ ςεθηαθψλ πνιηηψλ ψζηε λα θαηαλννχλ ηελ ηερλνινγία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ IoT θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη ε επξεία 

δηάδνζε ηέηνησλ ηερλνινγηψλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη ε λέα γεληά 

ησλ κεραληθψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ ζα κπνξεί λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί 

παξφκνηεο ηερλνινγίεο. 

Δλζηεξληδφκελν ηηο αλάγθεο απηέο, ην Open University ηεο Αγγιίαο, έρεη ζέζεη σο 

πξσηαξρηθφ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηφζν θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 

φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ IoT απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ, εθνδηάδνληαο κε θξίζηκεο 

δεμηφηεηεο ηνπο ςεθηαθνχο πνιίηεο ηνπ κέιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην 2011, 

ηξνπνπνίεζε ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ, ζέηνληαο ζην επίθεληξν ην IoT κέζσ ηνπ 

καζήκαηνο “My Digital Life” ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν γχξσ απφ έλλνηεο ηνπ 

IoT θαη ην νπνίν ζπγθέληξσζε 2.000 καζεηέο θαηά ηνλ πξψην θχθιν εθαξκνγήο 

ηνπ. 

Σν κάζεκα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ παξνπζηάδεη ην IoT 

κφλν ζαλ ηερληθφ ζέκα αιιά λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ην IoT σο 

κέζν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ δηθνχ ηνπο θφζκνπ ζπλδεδεκέλσλ πξαγκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ εκπεηξηψλ, δεκηνπξγίαο, πεηξακαηηζκνχ, ελεξγήο ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ζθνπφ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Με ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ιακβάλνπλ έλα παθέην (θηη) 

αηζζεηήξσλ θαη άιισλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ φπσο ε πιαθέηα SenseBoard  

ηα νπνία απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δεηνχκελσλ 

ζπζηεκάησλ. 
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Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

 Βαζηθφο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο “My Digital Life” είλαη ε 

εθκάζεζε βαζηθψλ αξρψλ πιεξνθνξηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ IoT ζε καζεηέο ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή γλψζε. 

Δπηπιένλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 

 Καηαλννχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ IoT 

 Γεκηνπξγνχλ θαη λα πινπνηνχλ θάπνηεο ιεηηνπξγηέο ηνπ IoT 

 Γεκηνπξγνχλ αιγνξίζκνπο νη νπνίνη λα ρεηξίδνληαη δεδνκέλα αηζζεηήξσλ 

γηα λα ελεξγνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

 Απνθηήζνπλ ηε δεμηφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαηαλνψληαο ηηο βαζηθέο 

αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δεκηνπξγψληαο πξνγξάκκαηα ηα νπνία λα 

ρεηξίδνληαη ζπζηήκαηα αηζζεηήξσλ θαη λα επηηεινχλ νξηζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο. 

 Καηαζθεπάδνπλ πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε ιεηηνπξγία λα κπνξνχλ κε επθνιία λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ 

ηξίηνπο. 

 Απμήζνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο κέζσ ηεο ελεξγήο εκπινθήο ηνπο ζε 

projects DIY (Do It Yourself) γχξσ απφ ηελ θηινζνθία ηνπ IoT. 

 Καηαθέξνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε άιινπο καζεηέο 

(νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) 

 Καηαλννχλ ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάδνζε ηνπ 

IoT 

Υλοποίηςη και διάρκεια 

Σν κάζεκα “My Digital Life”, μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011. Κάζε θχθινο 

ηνπ είλαη δηάξθεηαο 9 κελψλ θαη πινπνηείηαη εμ απνζηάζεσο. 
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Έσο ην 2013 ην είραλ παξαθνινπζήζεη ζρεδφλ 6.000 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ 

πεξίπνπ νη 4.000 ην είραλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία. 

Αποτελέςματα 

Πεξίπνπ ην 40% ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην κάζεκα δελ είραλ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ην IoT ή κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

Πέξαλ ηνπ αλακελφκελνπ ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηεχρζεθε. Οη 

καζεηέο, ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία, θαηάθεξαλ ζε ιηγφηεξν απφ 20 ιεπηά λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην πξψην ηνπο ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα. Μεηά απφ κεξηθά 

καζήκαηα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ δνζέληα 

πξνγξάκκαηα ή θαη λα θαηαζθεπάζνπλ λέα. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ θαηαλφεζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

φπσο ηηο κεηαβιεηέο, εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο, θιήζε ππνπξνγξάκκαηνο, δνκέο 

επηινγήο θαη επαλάιεςεο θηι. 

Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαζψο απφ ηελ αξρή ησλ 

καζεκάησλ δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο θαηαζθεπήο λέσλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ην 

IoT. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ηνλ πξψην θχθιν ηνπ καζήκαηνο ην 2011 

πάλσ απφ 200 projects είραλ αλαθνηλσζεί ζην forum ησλ καζεηψλ απφ ηα αξρηθά 

θηφιαο καζήκαηα. 

Πεξίπνπ ην 85% ησλ καζεηψλ παξαθνινχζεζαλ κε επηηπρία ην θνκκάηη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

πκπεξαζκαηηθά ε πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ ηνπ IoT είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο 

γξήγνξα αλέπηπμαλ πξνγξακκαηηζηηθέο δεμηφηεηεο θαη θαηαζθεχαζαλ κε επηηπρία 

ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο κεγεζψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κέζσ 

αηζζεηήξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε εθηέιεζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Αθφκε 

παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ηελ ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ. 
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Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: The Open University, http://oro.open.ac.uk/ 

35693/1/CO_COMSI-2012-07-0136.R2_Bandara.pdf  

2.2.2 ΣΔΙ Αζήλαο - Υηίδνληαο ζην “δηαδίθηπν πξαγκάησλ” (Internet 

Of Things) κε Arduino 

Περιγραφή 

Σν ΣΔΗ Αζήλαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Μνλάδεο Αξηζηείαο ΔΛ/ΛΑΚ» 

πξαγκαηνπνίεζε ην 2014 έλαλ Κχθιν Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Υηίδνληαο ζην 

“δηαδίθηπν πξαγκάησλ” (Internet νf Things) κε Arduino.». πκκεηείραλ θπξίσο 

ελήιηθεο θνηηεηέο, πξνγξακκαηηζηέο, εθπαηδεπηηθνί θα. 

ηφρνο ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε Έξγνπ ζπλεηζθνξάο ζε εθαξκνγέο ΔΛ/ΛΑΚ, 

ζρεηηθά κε ην “δηαδίθηπν πξαγκάησλ”. 

Εκπαιδευτικοί τόχοι 

Με ην πέξαο ηνπ θχθινπ εθπαίδεπζεο, ζε επίπεδν γλψζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

γλσξίζνπλ: 

 ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηηο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην «δηαδίθηπν 

ησλ πξαγκάησλ» (internet of things, ΗΟΣ), 

 ηα ελζσκαησκέλα (embedded) ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ, 

 ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ κε έκθαζε ζην 

κηθξνειεγθηή ARDUINO θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ. 

 ηελ ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, 

 ηερλνινγίεο φπσο Web APIs 

ε επίπεδν δεμηνηήησλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα εμνηθεησζνχλ κε: 

http://oro.open.ac.uk/35693/1/CO_COMSI-2012-07-0136.R2_Bandara.pdf
http://oro.open.ac.uk/35693/1/CO_COMSI-2012-07-0136.R2_Bandara.pdf
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 ην «δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ» (internet of things, ΗνΣ) θαη ηδηαίηεξα ην 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ΗνΣ ζπζηεκάησλ κε ηελ ππνζηήξημε 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ ΔΛΛΑΚ 

 ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ κε ρξήζε εξγαιείσλ φπσο git θιπ 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε C/PHP/MySQL/HTML/Javascript γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε θψδηθα ζε έξγα ΔΛ/ΛΑΚ. 

 ηε δηαζχλδεζε/αιιειεπίδξαζε κε εμσηεξηθέο ππεξεζίεο κέζσ RESTful 

APIs 

Υλοποίηςη και διάρκεια 

Σν ζεκηλάξην είρε ζπλνιηθή δηάξθεηα 12 ψξεο, θαη πινπνηήζεθε ζε 6 εβδνκαδηαία 

καζήκαηα, ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ ζεσξεηηθή δηάιεμε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε 

(workshop) γηα εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ.  

Ο ηξφπνο πινπνίεζεο γηλφηαλ ζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο, είηε δηα δψζεο είηε 

απνκαθξπζκέλα κε ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ (wiki, forum, πιαηθφξκα 

ηειεθπαίδεπζεο, θιπ.) 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Μνλάδεο Αξηζηείαο Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ, 

https://ma.ellak.gr/events/ 

2.2.3 Γξαζηεξηόηεηα δηδαζθαιίαο πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε ρξήζε 

ηνπ Scratch γηα Arduino (S4A): Οξθαλάθεο Βαζίιεηνο, 

Παπαδάθεο ηακάηηνο 

Περιγραφή 

ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαθέηα Arduino 

θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Scratch γηα Arduino (S4A).  

ηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο 

ηαδηνδξνκίαο) νη καζεηέο ηεο Β‟ Λπθείνπ δεκηνχξγεζαλ κηα ζπζθεπή γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ θψδηθα Μνξο (Morse Code). Ο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

https://ma.ellak.gr/events/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9/
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δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ δηηηφο. Αθελφο νη καζεηέο λα δνπλ πψο, απιά ή άρξεζηα 

πιηθά (π.ρ. έλα καληαιάθη θαη έλα ερείν απφ έλα παιηφ ηειέθσλν), κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θάπνηαο λέαο ιεηηνπξγηθήο θαηαζθεπήο. 

Αθεηέξνπ, νη καζεηέο αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα κεηαηξαπνχλ απφ 

θαηαλαισηέο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε δεκηνπξγνχο.  

Αξρηθά νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηηο λέεο έλλνηεο, θαηά ηελ εθπφλεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζην εξγαζηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηάιεμε-

ζπδήηεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ελεπιάθεζαλ νη καζεηέο πινπνηήζεθαλ 

ζε ηξεηο θάζεηο. Αξρηθά νη καζεηέο θαινχληαλ λα εθηειέζνπλ απιά πξνγξάκκαηα 

(ησλ νπνίσλ δε γλψξηδαλ ηνλ θψδηθα θαη ηε ιεηηνπξγία) λα ζπλδηαιιαγνχλ κε ην 

πεξηβάιινλ S4A θαη ηελ πιαθέηα Ardruino θαη λα απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά απφ 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηνπο εηίζελην απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηε ζπλέρεηα 

κειεηνχζαλ ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ηέινο ζπδεηνχζαλ ηηο 

απαληήζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη απνζαθήληδαλ ηπρφλ απνξίεο 

ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Μέζσ απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο θαη δνκέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγεηηθά, δηεξεπλψληαο νη ίδηνη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη δνκψλ. 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηνρεχεη νη καζεηέο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ πξφηεξε 

εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα: 

 Μάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Καηαλννχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο βαζηθέο δνκέο ειέγρνπ φπσο νη 

ζπλζήθεο (if, if-else) θαη νη βξφρνη (while, for). 

 Καιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Καηαλννχλ ηνλ κηθξνειεγθηή Arduino θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 
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 Δθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δελ 

έρνπλ δηδαρζεί. 

 Πξνγξακκαηίδνπλ ην ζχζηεκα ηνπ Arduino ψζηε λα επηηειεί νξηζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο. 

 πλδένπλ ζσζηά ην Arduino κε πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο. 

 Δίλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο θαηαζθεπέο θαη 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα. 

 Απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ην 

πιηθφ (hardware) 

 Υξεζηκνπνηήζνπλ “άρξεζηα” πξάγκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Αμηνπνηνχλ ηηο  δπλαηφηεηεο ηνπ Arduino ζε ζπλδπαζκφ κε 

εμαξηήκαηα/αηζζεηήξεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

ελφο ζπζηήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ (φπσο θαηαγξαθή θπζηθψλ κεγεζψλ) 

θαη επηηέιεζεο νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

Υλοποίηςη και διάρκεια 

Έιαβε ρψξα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014, ζε καζεηέο Β΄ Λπθείνπ, ζε έλα 

επαξρηαθφ Λχθεην ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

Αποτελέςματα 

Ζ παξαηήξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ έδεημαλ 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία βαζηθψλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη ηερλνινγηθψλ ελλνηψλ 

ζε έλα επράξηζην θαη δηαζεκαηηθφ πεξηβάιινλ νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

Οη καζεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, έδεημαλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ θαη ήξζαλ ζε επαθή κε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ησλ ειεθηξνληθψλ, ελψ παξάιιεια επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ζέκαηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο άρξεζησλ πιηθψλ. Οη δπν ζηφρνη πνπ είρακε ζέζεη θαηά ηε 
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ζρεδίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξνχκε φηη επηηεχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ, αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ απηναμηνιφγεζή 

ηνπο ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κηα νκάδα καζεηψλ εξγάζηεθε θαη ζηελ επέθηαζε ηεο 

εθαξκνγήο ψζηε κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο S4A λα γίλεηαη ε αλάγλσζε ελφο 

θεηκέλνπ θαη ην Arduino λα αλαιακβάλεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ αληίζηνηρνπ 

θψδηθα Μνξο. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

https://www.dropbox.com/s/48cz7tox3r77m1q/orfanakis_papadakis_scratch_s4a.

pdf?dl=0  

2.2.4 Raspberry Pi Foundation & Oracle Academy: Raspberry Pi 

Weather Station for Schools 

Περιγραφή 

Σν project “ Oracle Raspberry Pi Weather Station for Schools” πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ην Rasbperry Pi Foundation ζε ζπλεξγαζία κε ην Oracle Academy, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα ηεο ακεξηθαληθήο Oracle, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

παγθνζκίσο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2015, ν κηθξνυπνινγηζηήο Raspberry Pi θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ 

ζε 1.000 αθφκε ζρνιεία γηα λα παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ «ειεθηξνληθνχ εγθέθαινπ» 

ελφο κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ. Έηζη, 1.000 ζρνιεία ζε φιν ηνλ θφζκν 

ζπλαξκνινγνχλ ηνλ δηθφ ηνπο κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ, επηζηξαηεχνληαο έλα 

Rasbperry Pi γηα λα ηνλ ιεηηνπξγήζνπλ. 

Ζ πξσηνβνπιία νλνκάδεηαη Oracle Raspberry Pi Weather Station for Schools θαη 

μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 24 Απξηιίνπ 2015. Σν project πξννξίδεηαη γηα ηάμεηο 

καζεηψλ 11-16 εηψλ, ζηηο νπνίεο απνζηέιιεηαη δσξεάλ έλαο ππνινγηζηήο 

Raspberry Pi, αιιά θαη φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζηαζκνχ – φπσο αλεκφκεηξα ή 

βαξφκεηξα. 

Αξρηθά ηα ζρνιεία επηιέγνληαη κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα ψζηε λα θαιπθζεί φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα φιε ε πθήιηνο. Αιιά ιφγσ ηεο κεγάιεο αληαπφθξηζεο θαη κε 

https://www.dropbox.com/s/48cz7tox3r77m1q/orfanakis_papadakis_scratch_s4a.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48cz7tox3r77m1q/orfanakis_papadakis_scratch_s4a.pdf?dl=0
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ζθνπφ λα ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία ην Raspberry Pi Foundation ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Oracle Academy θπθινθφξεζαλ κηα παξαιιαγή ηνπ θηη ζην 

εκπφξην, ε νπνία είλαη αξθεηά πξνζηηή, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα 

ζρνιεία ζην project. Δθηηκάηαη φηη ην δίθηπν κπνξεί λα θζάζεη θαη ηνπο 100.000 

ζηαζκνχο. 

ηα ζρνιεία πνπ επηιέγνληαη ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ ινγηζκηθφ (εθαξκνγή) ζηνλ 

ππνινγηζηή γηα θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ, ζηε ζπλέρεηα εγθαζηζηνχλ ηνλ 

ζηαζκφ θαη αξρίδνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο γηα ηνλ θαηξφ ηηο 

νπνίεο αλεβάδνπλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα λα είλαη πξνζβάζηκεο θαη απφ ηα 

άιια ζρνιεία, επηπιένλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνζειίδα κε ηηο ηνπηθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ project είλαη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ πσο ε 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ είλαη πην εχθνιε απφ φζν ίζσο λνκίδνπλ. «Μφλν ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ππνινγίδεηαη πσο ην 2015 ζα “θιείζεη” κε θελέο πεξίπνπ έλα 

εθαηνκκχξην ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο, επεηδή δελ 

ππάξρνπλ εξγαδφκελνη γηα λα ηηο θαιχςνπλ. Έηζη ην project απηφ ζηνρεχεη λα 

εκπλεχζεη ηνπο καζεηέο λα ζπνπδάζνπλ πιεξνθνξηθή, δείρλνληάο ηνπο φηη 

ζπλδέεηαη κε πνιιά ζπλαξπαζηηθά αληηθείκελα, φπσο ε κεηεσξνινγία».  

Παξάιιεια, ηέηνηα project δίλνπλ θίλεηξν ζηε λέα γεληά λα απνθηήζεη ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο, νη νπνίεο γίλνληαη απαξαίηεηεο ζε νινέλα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα., 

κέζα απφ κία ηερλνινγηθή πιαηθφξκα πνπ ηαπηφρξνλα είλαη εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν θαη γηα ηε θπζηθή ή ηε γεσγξαθία, αθνχ ηα παηδηά καζαίλνπλ επίζεο λα 

αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα ησλ ζηαζκψλ γηα κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο. 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο λα: 

 Υξεζηκνπνηνχλ έλα Raspberry Pi kit γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο 

κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ. 
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 Γεκηνπξγήζνπλ κηα εθαξκνγή ε νπνία λα θαηαγξάθεη ηα κεηεσξνινγηθά 

δεδνκέλα φπσο ηαρχηεηα ηνπ αέξα, θαηεχζπλζε, αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη 

πγξαζία. 

 Μάζνπλ βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

πιαθέηαο Raspberry Pi. 

 Δληζρχζνπλ ηηο ςεθηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

 Αληηιακβάλνληαη πσο ε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ είλαη πην εχθνιε απφ φζν 

ίζσο λνκίδνπλ. 

 Αλαιχνπλ δεδνκέλα ησλ ζηαζκψλ γηα κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο. 

 Γεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνζειίδα ζην Raspberry Pi γηα ηελ εκθάληζε ησλ 

ηνπηθψλ ελδείμεσλ νη νπνίεο λα είλαη πξνζβάζηκε θαη απφ ηα ππφινηπα 

ζρνιεία. 

 Καηαζθεπάζνπλ ειεθηξνληθφ ράξηε κε ηα ζεκεία ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

ζηαζκψλ. 

Υλοποίηςη και διάρκεια 

Ζ πξσηνβνπιία νλνκάδεηαη Oracle Raspberry Pi Weather Station for Schools θαη 

μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 24 Απξηιίνπ 2015. 

ην πξψην πξφγξακκα, πνπ «ηξέρεη» 10 ρξφληα ζηελ Διιάδα, ζπκκεηέρεη πάλσ 

απφ ην 50% ησλ ηξηηνβάζκησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα, δίλνληαο 

θάζε ρξφλν ηε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο ζε 20.000 θνηηεηέο. Σν Introduction to 

Computer Science ηεο Oracle Academy δίλεη ην «παξψλ» ζηε ρψξα καο κηα 

πεληαεηία, ελψ κέιε ηνπ είλαη πάλσ απφ 250 ζρνιεία, ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. 

Αποτελέςματα 

Μεηά απφ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ project ζε δχν βξεηαληθά ζρνιεία, ην Bonus 

Pastor Catholic College θαη ην Langley Park Boys‟ School αλαδείρζεθε φηη ηα 

παηδηά, αθφκε θη αλ δελ έρνπλ θακία ηδέα απφ πξνγξακκαηηζκφ, δελ ρξεηάδνληαη 

πάλσ απφ ιίγεο εκέξεο γηα λα έρνπλ έηνηκν ηνλ ζηαζκφ.  
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Σα πεξηζζφηεξα παηδηά εμνηθεηψλνληαη ζρεηηθά εχθνια κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηηο καζαίλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ηελ δηθή ηνπο εθαξκνγή 

δηαρείξηζεο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ project φινη νη καζεηέο έρνπλ εληζρχζεη ηηο ςεθηαθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο άιινη ζε κεγάιν βαζκφ θαη άιινη ζε κηθξφηεξν. Υξεζηκνπνηνχλ 

κε επθνιία ηελ πιαθέηα Raspberry Pi, ζπλδένληάο ηελ κε πεξηθεξεηαθά 

εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ θαηάθεξε λα θαηαλνήζεη θαη αλαιχζεη ηα δεδνκέλα 

ησλ ζηαζκψλ γηα κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο. Δλψ ελίζρπζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

ζηα καζεκαηηθά ηε θπζηθή θαη ηε γεσγξαθία. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Raspberry Pi Foundation, https://www.raspberry 

pi.org/blog/school-weather-station-project/  

2.2.5 Arduino CTC program 

Περιγραφή 

Σν Creative Technologies in the Classroom (CTC) είλαη έλα πξφγξακκα Arduino 

ην νπνίν ζρεδηάζηεθε κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts θαη Mathematics) γηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Απνηειεί κηα ζπιινγή απφ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία.  

Οη καζεηέο κε παηγληψδε ηξφπν εηζάγνληαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ειεθηξνληθψλ θαη κεραληθήο. Σν CTC project πεξηιακβάλεη 

πάλσ απφ 20 παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

απηνκαηηζκψλ. Όια ηα παξαδείγκαηα ππνζηεξίδνληαη απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο 

θαηαζθεπήο θαη forum ζπδεηήζεσλ γηα απνξίεο ηερληθήο θχζεσο. 

Όπνην ζρνιείν δειψζεη ζπκκεηνρή ηνπ απνζηέιιεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην κε 

φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε 20 projects. Σν θάζε παθέην 

https://www.raspberrypi.org/blog/school-weather-station-project/
https://www.raspberrypi.org/blog/school-weather-station-project/
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πεξηέρεη 6 πιαθέηεο Arduino θαη ηα ζρεηηθά εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο. Οη 

καζεηέο νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο 

γηα νκαδηθή εξγαζία. Αθφκε πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο θαηαζθεπήο 

αιιά θαη αλαιπηηθά ζρέδηα καζήκαηνο. Δπίζεο παξέρεηαη εμ‟ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ δηάξθεηαο 20 σξψλ. 

Σν έξγν απηφ έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Castilla La 

Mancha θαη ηεο Μαδξίηεο. Έρνπλ ζπκκεηάζρεη πεξηζζφηεξα απφ 540 ζρνιεία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 επεθηάζεθε ζηελ Καηαινλία, Ηζπαλία, νπεδία θα. 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

Πξνηείλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πεξηιακβάλνπλ δηαζεκαηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο λα  

Καηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ θαη ηνπο θπζηθνχο λφκνπο πνπ 

δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Γεκηνπξγνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαιιηηερληθνχο ζπλδπαζκνχο ζηελ θαηαζθεπή. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ παθέην δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

απζηεξά πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη πεδία κάζεζεο αιιά δίλεηαη ε ειεπζεξία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζαξκφζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαιφγσο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ην ηη επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ. 

Υλοποίηςη και διάρκεια 

Έσο ην 2015 είραλ ιάβεη κέξνο 536 ζρνιεία. Τινπνηήζεθαλ πεξίπνπ 1.000 

Projects θαη ζπκκεηείραλ ζρεδφλ 15.000 καζεηέο θαη πάλσ απφ 1.200 

εθπαηδεπηηθνί. Καζψο απνηειεί έλα παθέην απηφλνκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ πξνθαζνξίδεηαη ε δηάξθεηά νινθιήξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

project αιιά αθήλεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ. 

Αποτελέςματα 
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Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πξψησλ 563 ζρνιείσλ ζην 

πξφγξακκα.  

Σν 90% ησλ καζεηψλ έκαζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζα ήζειαλ 

λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα. Σν 95% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα μαλά πινπνηήζνπλ ην 

project ζε επφκελν θχθιν καζεκάησλ.  Δλψ ην 69% ησλ εθπαηδεπηηθψλ έκαζαλ νη 

ίδηνη πξνγξακκαηηζκφ κέζα απφ ην project. Σέινο ην 99% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πιηθφ θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ παθέην. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Arduino Education https://www.arduino.cc/en/ 

Main/Education  

2.2.6 ύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο Υίνπ: 

Πξνγξακκαηηζκόο κε Python ζην Raspberry Pi 

Περιγραφή 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκηλάξην εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Python 

θαη ηελ ρξήζε ηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Raspberry Pi. Γηελεξγήζεθε ζην 

πιαίζην ησλ Code Club πνπ δηνξγαλψλεη ν χιινγνο Δθπαηδεπηηθψλ 

Πιεξνθνξηθήο Υίνπ. 

Οη πξψηεο ζπλαληήζεηο εζηίαζαλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ Python 3, 

κέζσ επηιεγκέλσλ παξαδεηγκάησλ απφ ην βηβιίν «Pythonies» θαη ζρεηηθψλ 

θχιισλ εξγαζίαο. 

ηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ην physical computing 

θαη πξνγξακκάηηζαλ ηα 8 δηαζέζηκα Raspberry Pi ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ, 

εθαξκφδνληαο θαη επεθηείλνληαο φζα είραλ δεη κέρξη ζηηγκήο ζηελ Python. Λφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ππήξραλ έηνηκεο 8 βάζεηο breadboard, κε 

ζπλδεδεκέλα ηα απαξαίηεηα LEDs θαη Buttons θαη δελ δφζεθε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ηειεπηαία ζπλάληεζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πινπνηήζνπλ έλα 

project ηεο επηινγήο ηνπο, απφ κηα ζπιινγή ηδεψλ, πνπ αθνξνχζαλ έξγα είηε 

https://www.arduino.cc/en/Main/Education
https://www.arduino.cc/en/Main/Education
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θαζαξά ζε Python, είηε ζην Raspberry Pi. Πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν ήηαλ νη 

καζεηέο λα γλψξηδαλ βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Εκπαιδευτικοί  τόχοι 

Οη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα: 

 Απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηεο πιαθέηαο 

Raspberry Pi.  

 Αμηνπνηνχλ ηελ γλψζε ηνπο ζηε Python κε ζθνπφ λα πξνγξακκαηίδνπλ 

κηα πιαθέηα Raspberry Pi. 

 Οινθιεξψλνπλ (ζπλδεζκνινγία, πξνγξακκαηηζκφο) εκηηειή ζπζηήκαηα 

θαη λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία. 

 Καηαζθεπάδνπλ λέα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

εμαξηήκαηα θαη ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Γχλαληαη λα θαηαζθεπάζνπλ πνιχπινθα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πιαθέηα Raspberry Pi αθνινπζψληαο ην δηαδηθηπαθφ πιηθφ θαη ηηο πεγέο 

πνπ παξέρνληαη. 

Υλοποίηςη και διάρκεια 

εκηλάξην δηεμήρζε ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ - Απξηιίνπ 2016 θαη πεξηειάκβαλε 

7 ζπλαληήζεηο ησλ 2.5 σξψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 20 

καζεηέο δηαθφξσλ Λπθείσλ ηεο Υίνπ. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: χιινγνο εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο Υίνπ, 

http://www.sepchiou.gr/index.php/yliko/programming/139-raspberry-pi-python  

2.2.7 Δθαξκνγέο κε Arduino: Learning by doing 

Περιγραφή 

Σν ζελάξην εζηηάδεη ψζηε νη καζεηέο λα ζπλδπάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηα είδε 

ησλ δνκψλ επηινγήο ζηηο θαηάιιειεο πεξηπηψζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ςπρνινγηθήο θαη γλσζηηθήο πξνεηνηκαζίαο γίλνληαη ζε επίπεδν ηάμεο, ελψ νη 

http://www.sepchiou.gr/index.php/yliko/programming/139-raspberry-pi-python
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δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ φπσο θαη ε αμηνιφγεζε γίλνληαη κε 

ηνλ θάζε καζεηή λα δνπιεχεη κε ηελ νκάδα ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνδεγεηηθφο, δηακεζνιαβεηηθφο, δηεπθνιπληηθφο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν κηθξνειεγθηήο ηνλ 

Arduino, θαζψο θαη ην πξφγξακκα Arduino (IDE) κε ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο 

ArduBlock θαη έλα ζχλνιν απφ πιηθά απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

(Lamberty, 2008). Αθνχ δεκηνπξγεζνχλ νη νκάδεο, ηξνθνδνηνχληαη κε ηα 

αλάινγα πιηθά θαη ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο. Οη νκάδεο θαινχληαη λα 

πινπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ελψ ν θαζεγεηήο 

δηαθξηηηθά επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη επεκβαίλεη φηαλ ρξεηάδεηαη ζε ρξφλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηαθφπηεη θαη εμεγεί ηκήκαηα ηεο 

ζεσξίαο, δίλεη εμεγήζεηο γηα ην θαηαζθεπαζηηθφ ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 2000). 

Ο καζεηήο εκπιέθεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζα απφ κηα επράξηζηε 

παηγληψδε δηαδηθαζία, ζρεδηάδεη θαη δεκηνπξγεί θαη ηειηθά ηθαλνπνηείηαη 

βιέπνληαο ην απνηέιεζκα ζηελ πξάμε. Οη καζεηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ 

κηα ζεηξά απφ θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο ζπζηήκαηα, κέζσ ησλ νδεγηψλ ησλ 

θχιισλ εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην πξνγξακκαηίζνπλ έηζη ψζηε λα επηηειεί 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Arduino βαζίδεηαη ζηε ιήςε δεδνκέλσλ απφ ην πεξηβάιινλ 

κέζσ αηζζεηήξσλ ή δηαθνπηψλ, ζηελ επεμεξγαζία απηψλ απφ έλαλ 

πξνγξακκαηηδφκελν κηθξνειεγθηή κέζσ γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C++ θαη ηελ 

επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ κέζσ ζεκάησλ εμφδνπ. Μηα πηζαλή εθαξκνγή ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν έιεγρνο θσηηζκνχ ζπζθεπψλ ή κνλάδσλ ελφο ζπηηηνχ 

κέζσ κηαο θεληξηθήο πιαθέηαο πνπ δέρεηαη ζήκα απφ έλαλ αηζζεηήξα θσηφο, ην 

επεμεξγάδεηαη θαη -βάζεη ηνπ ινγηζκηθνχ- αλ ε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο πέζεη θάησ 

ελφο νξίνπ (ζθνηάδη), δίλεη εληνιή ζε έλαλ αηζζεηήξα λα αλάβνπλ ηα θψηα ελφο 

ζπηηηνχ. 

Εκπαιδευτικοί  τόχοι 

θνπφο ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ είλαη ε γλσξηκία θαη ε θαηαλφεζε ηεο δνκήο 

επηινγήο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ Ardublock κε ηε βνήζεηα 
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ηνπ κηθξνειεγθηή Arduino. Οη ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ, ηαμηλνκεκέλνη ζηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο κάζεζεο είλαη: 

Γλψζεηο 

 λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δνκήο 

επηινγήο 

 λα εμεγνχλ ην ξφιν ηεο ζε έλα πξφγξακκα 

 λα δηαθξίλνπλ ηε δνκή επηινγήο απφ άιιεο δνκέο 

 λα γλσξίδνπλ ηη είλαη κία ινγηθή ζπλζήθε 

 λα εληνπίδνπλ πνηεο εληνιέο ζα εθηειεζηνχλ αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο 

ζπλζήθεο 

 λα ζπλδπάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζηηο θαηάιιειεο πεξηπηψζεηο ηα είδε 

ησλ δνκψλ επηινγήο 

 λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ηεο απιήο επηινγήο απφ ηελ ζχλζεηε επηινγή 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κε ηελ ρξήζε ηνπ 

Arduino 

 λα δεκηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιαθίδηα εληνιψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ArduBlock 

Γεμηφηεηεο 

 λα κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ απφ ην πξφβιεκα ζην πξφγξακκα 

 λα δηαηππψλνπλ θαη λα ζπληάζζνπλ ζσζηά ηε δνκή επηινγήο ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ 

 λα δηνξζψλνπλ ιάζε πνπ ηπρφλ θάλνπλ θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπο 

ηάζεηο 

 λα επηηπγράλνπλ λα εθθξάζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κέζσ 

πεηξακαηηζκνχ θαη δνθηκψλ ( γηα παξάδεηγκα αιιάδνληαο ηε ζπλζήθε 

επηινγήο) 

 λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη λα κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ πην εχθνια 

ζηε ζχλζεζε απαηηεηηθφηεξσλ πξνγξακκάησλ 
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 λα βειηηψζνπλ ηνλ αιγνξηζκηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. 

Υλοποίηςη και διάρκεια 

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζε καζεηέο ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ ηνπ νκίινπ «Ζιεθηξνληθή 

κάζεζε θαη νβαξφ Ζιεθηξνληθφ παηρλίδη-Serious Games» ηνπ 2νπ Πξφηππνπ 

Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

«Δξεπλεηηθή Δξγαζία» ζε καζεηέο ηεο Β‟ Λπθείνπ ζην 2ν ΓΔΛ Θεξκατθνχ. Ζ 

δηάξθεηα πξννξίδεηαη γηα 2 δηδαθηηθέο ψξεο. 

Αποτελέςματα 

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη πξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη ζπλεξγάζηεθαλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μεγάιε ηθαλνπνίεζε έδεηρλαλ φηαλ 

πινπνηνχζαλ θάζε θνξά ην πξνηεηλφκελν θχθισκα κε έλαλ δηαθνξεηηθφ 

αηζζεηήξα, δηαπηζηψλνληαο θαη δηνξζψλνληαο ηα ηπρφλ ιάζε ηνπο ζηε 

ζπλδεζκνινγία, εθ φζνλ είραλ ζπλέρεηα ηνλ πιήξε έιεγρν αλαιφγσο ησλ 

ζεκάησλ εμφδνπ ηνπ Αrduino. Δπίζεο, αλέπηπζζαλ ελ ζπλερεία ην αληίζηνηρν 

πξφγξακκα κε ην Ardublock κε ζρεηηθά κεγάιε άλεζε. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζελαξίνπ πξνζέθεξε κεγάιε απηνπεπνίζεζε ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ αιγνξηζκηθή ζθέςε, εθ 

φζνλ ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα θαη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα 

κέζσ ηνπ ζελαξίνπ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ αληηκεηψπηζαλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Πιαηθφξκα Αίζσπνο, http://aesop.iep. 

edu.gr/node/8374  

ην επφκελν θεθάιαην αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

  

http://aesop.iep.edu.gr/node/8374
http://aesop.iep.edu.gr/node/8374
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3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ρεδηαζκόο – Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο 

3.1 θνπόο  

Οη καζεηέο ζπρλά ζεσξνχλ φηη ε εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη δχζθνιε 

θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ελψ πεξηγξάθνπλ ηα καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ σο 

ππεξβνιηθά ηερληθά, απνθνκκέλα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ζηεξνχκελα 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Παπαδάθεο, Οξθαλάθεο, Καινγηαλλάθεο, & Εαξάλεο, 2014). 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη κέζσ κηαο καζεηνθεληξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα λα εηζάγεη καζεηέο ζην Internet of 

Things (IoT) θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Γεπηεξεχνλ ζηφρνο 

είλαη νη καζεηέο λα απνκπζνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία θαη λα απμήζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαηαλνψληαο θαη αμηνπνηψληαο ηελ πιαθέηα 

κηθξνυπνινγηζηή Raspberry Pi 2 θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο ππνζπζηήκαηνο ηνπ IoT.  

Χο απψηεξν ζθνπφ έρεη κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

πινπνίεζεο θαζψο θαη ηεο απνηίκεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηελ πξνηξνπή 

εθπαηδεπηηθψλ, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, λα γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ 

ηφζν κε ηηο αλνηρηέο ηερλνινγίεο φζν θαη κε ην IoT. Αθφκε πξνηείλνληαη 

πξαθηηθνί ηξφπνη θαη εχθνια παξαδείγκαηα ελζσκάησζήο απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  Οη  εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα 

αμηνπνηήζνπλ είηε ζπλνιηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε (ζρεδηαζκφ, εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, δξαζηεξηφηεηεο θηι.) είηε κέξνο ηεο αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

3.2 Υαξαθηεξηζηηθά – ζηόρνη εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

Πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο 

ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο 

θαζψο θαη θαηά ηε ζέζπηζε μεθάζαξσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 
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3.2.1 Αληηθείκελν δξάζεο 

Σν ζέκα ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε εθπαηδεπηηθή δξάζε είλαη ε εηζαγσγή 

καζεηψλ ζην Internet of Things (IoT) θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηνπ 

Raspberry Pi. Παξφιν πνπ ηα παηδηά αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ηελ ηερλνινγία 

κέζσ δηάθνξσλ ζπζθεπψλ φπσο θηλεηά ηειέθσλα, tablets, ππνινγηζηέο, wearable 

devices θα. δελ γλσξίδνπλ φηη κέζσ απηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην IoT. Αγλννχλ επίζεο φηη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηεινχληαη απφ πιαθέηεο παξφκνηεο κε ην Raspberry Pi νη νπνίεο εθηεινχλ 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθά νη έλλνηεο Internet of Things (IoT), κεηξηθέο πιαθέηεο 

(Raspberry Pi) θαη πξνγξακκαηηζκφο είλαη άγλσζηεο θαη ζπλήζσο απξφζηηεο γηα 

ηα παηδηά. Ζ δξάζε απηή ζηνρεχεη κέζσ απιψλ δξαζηεξηνηήησλ βησκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ IoT, λα απνθηήζνπλ 

βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ πιαθεηψλ φπσο ην Raspberry Pi θαζψο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία ελφο ππνζπζηήκαηνο ηνπ 

IoT φπσο έλα “έμππλν ζπίηη”. Όπσο ζα αλαπηπρζεί αλαιπηηθφηεξα θαη παξαθάησ 

νη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ελφο “έμππλνπ 

ζπηηηνχ” φπσο έλα ζχζηεκα απηφκαηνπ θσηηζκνχ θαη έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο 

θίλεζεο θαη ζπλαγεξκνχ. 

3.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά  εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

Λφγσ ηεο ηε ρλ η θήο  θχζ εο  η νπ  αλη η θε η κέ λ νπ  πνπ πξαγκαηεχεηαη είλαη 

βαζηθφ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο 

θνλζηξαθζηνληζηηθήο (constructionist) εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο ηνπ S. Papert 

πνπ πξνζζέηεη φηη ε απφθηεζε λέαο γλψζεο ζπληειείηαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ 

απηνί πνπ καζαίλνπλ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ πνπ έρνπλ 

πξνζσπηθφ λφεκα γηα απηνχο. Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο γίλνληαη γλψζε φηαλ είλαη 
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βηψζηκεο σο πξνο ηηο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ
33

. Οπφηε νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

έρνπλ βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη λα πινπνηνχλ γλσζηά ζπζηήκαηα ζηα παηδηά 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία ελφο θσηνθχηηαξνπ.   

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ νη 

δ ξ αζ η εξ ηφ η εη εο  πξέ πε η  λ α  ε ί λ α η  δ η αδ νρ η θέο  έηζη ψζηε θάζε επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα λα “ρηίδεηαη” ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηελ πξνεγνχκελε. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν έλα πνιχπινθν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε 

απινχζηεξα ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ λα είλαη επθνιφηεξε. Ζ ζχλζεζε ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πινπνηεί ην αξρηθφ πνιχπινθν ζχζηεκα. 

Ζ  δ η άξ θε η α  η εο  εθπα η δεπ η ηθήο  δ ξάζ εο  είρε νξηζηεί ζε είθνζη (20) κέξεο 

ζηηο νπνίεο ζα δηελεξγείην θαζεκεξηλά έλα απηνηειέο ζεκηλάξην κηαο ψξαο ζε 

δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά εθπαηδεπηηθφ θνηλφ. Σν θάζε ζεκηλάξην ζα είλαη 

δηάξθεηαο κηαο (1) ψξαο κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Θα απνηειέζεη έλα 

παξάδεηγκα ζχληνκνπ αιιά πεξηεθηηθνχ ζεκηλαξίνπ φπνπ δελ ζα ππάξρνπλ 

κεγάια ζεκεία εηζήγεζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη θπξίσο 

καζεηνθεληξηθέο. Γειαδή νη καζεηέο ζα θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη 

αμηνπνηψληαο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα νινθιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα έρεη 

κφλν ζπκβνπιεπηηθφ/ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ ζα παξακείλεη ελεξγνπνηεκέλν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

Βάζεη ηνπ κ αζ εη ν θελ η ξ η θνχ  ραξ αθηή ξα  ησλ ζεκηλαξίσλ πξέπεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα είλαη δηακνξθσκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδεη 

ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. Γηα ην ζθνπφ γηα θάζε ζχζηεκα πνπ ζα θαινχληαη 

νη καζεηέο λα πινπνηήζνπλ πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο βήκα-βήκα 

άκεζα δηαζέζηκεο ζε θάζε νκάδα ηφζν θαηά ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

φζν θαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

                                                           
33

 Πθγι: Πανελλινιο χολικό Δίκτυο, Κυριακοφ Γεϊργιοσ, Διδακτικι τθσ Πλθροφορικισ, 
http://users.sch.gr/kyrgeo/material/rcx/06-constructivism.pdf, Ηλεκτρονικι ανάκτθςθ: 
25/3/2017 

http://users.sch.gr/kyrgeo/material/rcx/06-constructivism.pdf
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Αθφκε έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο είλαη ε ν πη ί θν πν ίε ζ ε  η νπ  απν ηε ιέζ καη νο . 

Γειαδή ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ζα πινπνηνχλ 

ιεηηνπξγίεο ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ ζην ηέινο λα εθαξκφδνληαη ζε κ αθέ ηα  ε λφο  

έ μπ πλ νπ  ζ π η η ηνχ .  Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζα βιέπνπλ ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα πνπ θαηαζθεπάζαλε, ζα αιιειεπηδξνχλ θαη ζα 

πεηξακαηίδνληαη κε απηφ καζαίλνληαο ελψ ζα κπνξνχλ εχθνια λα αληηζηνηρίζνπλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ κε παξφκνηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Σν θάζε ζεκηλάξην αλαθέξεηαη ζε πιε ζπζκ φ  ζρνιηθνχ ηκήκαηνο κεγέζνπο ην 

πνιχ 25αηφκσλ. Γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ν κ αδ ν ζπλ εξ γ αη η θέο  δ ξαζ η εξ ηφ η εη εο . Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ηα παηδηά ζα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο, ζα επηθνηλσλνχλ ηηο απφςεηο θαη ηα 

βηψκαηά ηνπο, ζα επεμεξγάδνληαη απφ θνηλνχ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, ζα ζέηνπλ 

ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ζα εθθξάδνληαη θαη ζα δεκηνπξγνχλ. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ζ έ ζ π ηζ ε  ξ φισ λ  νη νπνίνη πξνηείλεηαη λα 

ζέηνληαη εμ‟ αξρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

3.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνο εθπαίδεπζε πιεζπζκνχ είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο.  

Μαθηηέρ 

Ζ παξνχζα δξάζε απεπζχλεηαη ζε καζεηέο απφ ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ έσο θαη ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεληθφ 

Λχθεην θαζψο θαη ΔΠΑΛ). 

ην ζχλνιφ ηνπο νη καζεηέο είλαη πιένλ αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Αθφκε απφ ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλεζηζκέλνη λα αθνινπζνχλ νδεγίεο πξνο νινθιήξσζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Οπφηε ζην ζχλνιφ ηνπο δελ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ 
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θάπνην πξφβιεκα ζηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ IoT θαη ζηελ αθνινπζία νδεγηψλ. 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηκεξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο εθείλνπο 

πνπ γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ, ζπλήζσο απηνί είλαη νη καζεηέο 

ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ θαη εθείλνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ, ζπλήζσο απηνί είλαη νη 

καζεηέο Γεκνηηθνχ-Γπκλαζίνπ.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ είλαη κεξηθψο εμνηθεησκέλνη κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηαηί είηε έρνπλ επηιέμεη θάπνην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο είηε γηαηί ηνπο άξεζε θαη έρνπλ 

αζρνιεζεί απφ κφλνη ηνπο. Ζ θαηεγνξία απηή ησλ καζεηψλ δελ ζα αληηκεησπίζεη 

θάπνην πξφβιεκα θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο νη εληνιέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πνιχ απιέο φπσο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξέρνληαη ζηηο 

νκάδεο έηνηκα αξρεία κε θψδηθα ηα νπνία κπνξνχλ αθνχ ηα θαηαλνήζνπλ λα ηα 

ηξνπνπνηήζνπλ θαηάιιεια θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ θαηαζθεχαζαλ. Βαζηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

αξθεηέο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηξνπνπνίεζή ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ άιιε θαηεγνξία καζεηψλ, δειαδή ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ-

Γπκλαζίνπ, ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ πξνγξακκαηηζκφ αλακέλεηαη λα 

δπζθνιεπηνχλ ιίγν πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Όκσο κέζσ δηαθνξεηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ δελ 

ζα αληηκεησπηζηεί θάπνην πξφβιεκα νχηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα 

θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα δίλνληαη ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ 

έηνηκα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη. Ζ θαηαλφεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη εχθνιε αθφκα θαη γηα έλαλ 

αξράξην ρξήζηε θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο εληνιέο εκπινπηηζκέλεο κε 

ζρφιηα ηα νπνία επεμεγνχλ αθξηβψο ηελ ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ε θάζε εληνιή. 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα λα αλαιχεη ελ ζπληνκία ηνλ 

αιγνξηζκηθφ ηξφπν ζθέςεο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα εμεγεί ζηνπο καζεηέο ηηο βαζηθέο εληνιέο πνπ ζα 

ηξνπνπνηήζνπλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπο κε ην πξνο θαηαζθεπή ζχζηεκα. 
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Σέινο ζρεδφλ φινη νη καζεηέο, εθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ φπσο ζα δνχκε θαη 

παξαθάησ, δελ έρνπλ μαλαέξζεη ζε επαθή κε αλνηρηέο ηερλνινγίεο, 

κηθξνυπνινγηζηέο Raspberry Pi 2 θαη ειεθηξηθά θπθιψκαηα. Σν θνκκάηη ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ρεηξηζκνχ ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi 2 

απνηειεί θεληξηθφ θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Δπεηδή νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δέρνληαη νη καζεηέο είλαη θαηλνχξγηεο έρεη δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο έηζη ψζηε λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο. ε θάζε νκάδα δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο βήκα – βήκα ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο εκπινπηηζκέλσλ κε 

εηθφλεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο.  Δπηπιένλ ζε θάζε ζηαζκφ 

εξγαζίαο ππάξρεη θαη έλαο ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο (θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο) ν 

νπνίνο ιχλεη άκεζα νπνηαδήπνηε απνξία πξνθχςεη δηαηεξψληαο πάληα 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαη φρη  θαζνδεγεηηθφ ζηελ νκάδα. 

Γονείρ με παιδιά κάθε ηλικίαρ 

Γηα νξηζκέλεο κέξεο ην εθπαηδεπηηθφ θνηλφ ησλ ζεκηλαξίσλ ζα απνηειέζνπλ 

γνλείο κε παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εθπαηδεπνκέλσλ 

ζα δηαρεηξηζηεί σο εμήο: αξρηθά ζα γίλεη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ κε 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα φπσο θνληηλέο ειηθίεο ή/θαη γλψζε 

πξνγξακκαηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο ζα αληηκεησπηζηνχλ φπσο νη 

αληίζηνηρεο νκάδεο καζεηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ρσξίδνληάο ηνπο ζε 

γλψζηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αξράξηνπο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή εμέιημε 

θαη ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ φιεο ηηο νκάδεο ζα έρνπλ 

νη ππεχζπλνη ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο νη νπνίνη ζα δξνπλ ππνζηεξηθηηθά αλαιφγσο 

ησλ αλαγθψλ ηεο εθάζηνηε νκάδαο. εκεηψλεηαη φηη γηα πνιχ κηθξέο ειηθίεο, 7 

ρξνλψλ θαη θάησ, ζα ζπληζηάηαη ε ζπλνδεία θαη βνήζεηα ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο. 

Ειδικοί πληθςζμοί 

Αθφκα κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εθπαηδεπνκέλσλ απνηεινχλ νη εηδηθνί 

πιεζπζκνί φπσο μελφθσλνη καζεηέο (κε κεηξηθή γιψζζα ηα αξαβηθά) φπνπ 

αλαγθαία είλαη ε ππνζηήξημε ελφο κεηαθξαζηή ν νπνίνο ζα κεζνιαβεί αλάκεζα 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο. Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ξνή ηνπ ζεκηλαξίνπ 
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ν κεηαθξαζηήο ζα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ θαηνρή ηνπ εθηππσκέλα φια ηα 

ζεκεία πνπ ζα ρξεηαζηεί λα κεζνιαβήζεη. Ζ εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηνπ IoT θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα γίλεη κέζσ ρξήζεο 

εθαξκνγψλ Web 2.0 φπσο avatar, βίληεν, text to speech θα. νη νπνίεο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζεκηλαξίνπ
34

. Μέζσ απηνχ ηνπ ηερλάζκαηνο 

πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη αληηθαζίζηαηαη ελ κέξεη ε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο, 

δελ δχλαηαη λα αμηνπνηήζεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη εγθπκνλεί 

θίλδπλνο παξεξκελείαο θαη εηεξνρξνληζκέλεο αληίιεςεο ησλ ιεγφκελψλ ηνπ. Με 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ νη ππεχζπλνη ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, αλαιακβάλνπλ επηπιένλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

θαζνδεγεηηθφ ξφιν ψζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζσζηά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3.2.4 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αλαιχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο 

πεξηγξαθφκελεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Με ηελ νινθιήξσζε θάζε ζεκηλαξίνπ νη 

καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Πεξηγξάθνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ Internet of Things(IoT). 

 Γλσξίδνπλ ηελ γεληθή δνκή ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ IoT. Όπσο ηελ 

χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ρψξνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηελ ξνή επηθνηλσλίαο 

δηάθνξσλ ζπζθεπψλ κε ην IoT θαη ηε ζηνρεπκέλε αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 Γλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ IoT. 

 Αληηζηνηρνχλ ιεηηνπξγίεο ηνπ ΗνΣ κε ιεηηνπξγίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπο. 

 Καηαλννχλ ηελ ιεηηνπξγία ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 

γλσξίδνπλ ηα βαζηθά εμαξηήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη. 

 Γλσξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνυπνινγηζηή Raspberry Pi 2. 

                                                           
34

 τιγμιότυπα από τθν ιςτοςελίδα του ςεμιναρίου παρουςιάηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 
Τποςτθρικτικι ιςτοςελίδα  
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 Υεηξίδνληαη θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηνλ κηθξνυπνινγηζηή Raspberry Pi 

2. 

 πλδένπλ αηζζεηήξεο θαη εμαξηήκαηα κε ην Raspberry Pi 2. 

 Αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο (ξεχκα, 

γείσζε, δεδνκέλα θα.) 

 Καηαλννχλ βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο γιψζζαο Python. 

 Αληηζηνηρίδνπλ εληνιέο πξνγξακκαηηζκνχ κε ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αιιάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ηξνπνπνηψληαο ην αληίζηνηρν 

πξφγξακκα. 

 πλδένπλ θαηάιιεια εμαξηήκαηα θαη αηζζεηήξεο φπσο ιακπηήξεο (leds), 

αηζζεηήξαο θίλεζεο (PIR) θαζψο θαη θνπκπηά αιιειεπίδξαζεο (button) 

θαη λα γλσξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Μεηαζρεκαηίδνπλ ην ζχζηεκά ηνπο ζε έλα λέν κε ηελ πξνζζήθε άιισλ 

εμαξηεκάησλ ή αηζζεηήξσλ. 

 Τινπνηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ θσηηζκνχ. 

 Τινπνηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ. 

 Διέγρνπλ ην ζχζηεκά ηνπο γηα ηπρφλ ιάζε θαη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα λα ην δηνξζψζνπλ. 

 Δλζσκαηψλνπλ ην ζχζηεκά ηνπο ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε καθέηα 

 Αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πην ζπρλά ζηηο εξγαζίεο ηνπο 

3.3 ρεδηαζκόο - ελάξην εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο θαζψο 

θαη ην ζελάξην πνπ ηελ δηέπεη. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο ζα είλαη είθνζη (20) κέξεο 

φπνπ θαζεκεξηλά ζα δηελεξγείηαη έλα απηνηειέο ζεκηλάξην κηαο ψξαο ζε 

δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά εθπαηδεπηηθφ θνηλφ. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο είλαη ε εηζαγσγή 

καζεηψλ ζην IoT κέζσ ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi 2 θαη ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ην ζελάξην ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο πεξηιακβάλεη 

ηελ πινπνίεζε ελφο ππνζπζηήκαηνο ηνπ IoT θαη πην ζπγθεθξηκέλα ελφο “έμππλνπ 

ζπηηηνχ”. ε έλα “έμππλν ζπίηη” νη ζπζθεπέο επηθνηλσλνχλ είηε κεηαμχ ηνπο είηε 

κε ην δηαδίθηπν, ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ δεδνκέλα θαη κεξηθέο θνξέο εθηεινχλ 

ιεηηνπξγίεο.  

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ “έμππλνπ ζπηηηνχ” πνπ ζα πινπνηεζνχλ είλαη έλα ζχζηεκα 

απηφκαηνπ θσηηζκνχ θαζψο θαη έλα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. Αξρηθά νη καζεηέο 

θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηνπ θσηηζκνχ δειαδή φηαλ 

αληρλεπηεί θίλεζε ζην ζπίηη λα αλάβνπλ απηφκαηα ηα θψηα θαη αληίζηνηρα φηαλ 

δελ αληρλεχεηαη θίλεζε λα ζβήλνπλ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα κεηαηξέςνπλ ην 

ζχζηεκα απηφ ζε ζπλαγεξκφ. Γειαδή φηαλ αληρλεχεηαη θίλεζε κέζα ζην ζπίηη λα 

αλάβνπλ απηφκαηα ηα θψηα θαη λα ρηππάεη ε ζεηξήλα ηνπ ζπλαγεξκνχ.  

Ζ παξαπάλσ επηινγή ησλ ιεηηνπξγηψλ δελ έγηλε ηπραία αιιά κε θξηηήξην φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηηο έρεη ήδε ζπλαληήζεη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο 

έηζη ψζηε κειεηψληαο ηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην IoT απνηειεί ήδε κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, δελ αθνξά κφλν ην καθξηλφ κέιινλ θαζψο θαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ δελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ.  

Ροή εκπαιδεςηικήρ δπάζηρ 

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ξνήο θάζε ζεκηλαξίνπ. 

ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ γίλεηαη ζχληνκε εηζαγσγή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

IoT θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. εκαληηθφ είλαη λα παξνπζηάδνληαη 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ IoT απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ φπσο 

αηζζεηήξεο απηνθηλήησλ, ππεξεζίεο gps, fitness band, απνζηνιή πξντφλησλ κε 

drones θα. ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Δθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ζπδήηεζε θαη πξνβνιή βίληεν. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνχληαη ζηνπο καζεηέο ηα εμαξηήκαηα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ “έμππλνπ ζπηηηνχ”. 
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Κεληξηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο ελφηεηαο απνηειεί ε αλάιπζε ηεο κεηξηθήο 

πιαθέηαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή Raspberry Pi 2 θαζψο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 

Καιή πξαθηηθή απνηειεί ην βίληεν πνπ ζα πξνβιεζεί θαηά ηελ επεμήγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ IoT λα πεξηιακβάλεη παξφκνηεο πιαθέηεο ψζηε ν ζπζρεηηζκφο λα 

είλαη άκεζνο. Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο πιαθέηαο πεξηγξάθνληαη νη αηζζεηήξεο θαη 

ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη νη βαζηθφηεξεο 

αξρέο ηεο ζπλδεζκνινγίαο ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο (ξεχκα, γείσζε θηι). Γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ησλ παξαπάλσ δίλεηαη θαη έλα εηζαγσγηθφ παξάδεηγκα 

ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο Led (ιακπηήξα). 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ “έμππλνπ ζπηηηνχ” πνπ πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο. Γειαδή ηνπ απηφκαηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ ζε ζπλαγεξκφ. 

Αλαιπηηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λα πινπνηήζνπλ 

είλαη νη εμήο: 

1. Δπαζηηπιόηηηα 1 – Φωρ: ε δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη εηζαγσγηθή θαη 

ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα εμαξηήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηηο ζπλδεζκνινγίεο. Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη κηα πιαθέηα Raspberry Pi 2 ζπλδεδεκέλε κε 

νζφλε πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη, έλα led, κηα αληίζηαζε θαη θαιψδηα 

ζχλδεζεο. Με ηελ νινθιήξσζή ηεο δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

αλαβνζβήλεη έλα Led θάζε έλα δεπηεξφιεπην.  

2. Δπαζηηπιόηηηα 2 – Κίνηζη θωρ: ην πξνεγνχκελν θχθισκα 

πξνζηίζεηαη  ε ζχλδεζε ελφο αηζζεηήξα θίλεζεο (PIR). Ο αηζζεηήξαο 

απηφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζχζηεκα λα αληρλεχεη ηελ χπαξμε θίλεζεο 

κέζα ζε έλα ρψξν. Αμηνπνηψληαο απηή ηε δπλαηφηεηα νη καζεηέο 

πξνγξακκαηίδνπλ ην Led λα αλάβεη φηαλ αληρλεχεηαη θίλεζε θαη 

αληίζηνηρα λα ζβήλεη φηαλ δελ αληρλεχεηαη. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πινπνηείηαη ην ζχζηεκα απηφκαηνπ θσηηζκνχ ελφο 

“έμππλνπ ζπηηηνχ”. 
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3. Δπαζηηπιόηηηα 3 – ςναγεπμόρ: Σειηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ θσηηζκνχ ζε ζπλαγεξκφ. Γηα ηελ 

κεηαηξνπή πξνζηίζεληαη ζην ζχζηεκα κηα ζεηξήλα (buzzer) θαη έλα 

θνπκπί (button). Λφγσ ηεο πξνζζήθεο δπν εμαξηεκάησλ ε παξνχζα 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίδεηαη ζε δπν επηκέξνπο κέξε. 

a. Α΄ κέξνο – Buzzer: πλδέεηαη ην buzzer ζην ζχζηεκα. 

b. Β΄ κέξνο – Button: πλδέεηαη ην θνπκπί απελεξγνπνίεζεο ηνπ 

ζπλαγεξκνχ. ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα πξνγξακκαηίδεηαη έηζη 

ψζηε φηαλ αληρλεπηεί θίλεζε ζην ρψξν λα αλάβνπλ ηα θψηα θαη 

λα ρηππάεη ν ζπλαγεξκφο. Σν θνπκπί πξνγξακκαηίδεηαη λα 

απελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκφ. 

Με ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο ηξίηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη νινθιεξσζεί ην ηειηθφ 

ζχζηεκα ηνπ ζπλαγεξκνχ ηνπ “έμππλνπ ζπηηηνχ”. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ φηη είλαη 

δ η αδν ρ η θέο  θαη αιιε ιν εμ αξ ηψκ ελ εο . Γειαδή θάζε επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα “ρηίδεηαη” ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηελ πξνεγνχκελε έσο φηνπ 

πξνθχςεη ην ηειηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη ν ζπλαγεξκφο ηνπ “έμππλνπ ζπηηηνχ”. 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηξείο επηκέξνπο θάζεηο:  

 Σε ζ π λδ εζκ ν ιν γ ί α  ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Σνλ πξ ν γξ ακκ αη η ζκφ  θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη  

 Σελ ε λ ζ σκ άη σζ ε  ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ καθέηα ηνπ “έμππλνπ ζπηηηνχ” 

Αθνινπζεί ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 



 

73 
 

 

Εικόνα 19: Ανάλυςη τελικοφ ςυςτήματοσ ςε επιμζρουσ δραςτηριότητεσ 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη θάζε θάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγεί ηνπο καζεηέο λα 

εμαζθεζνχλ θαη λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθά εμαξηήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη ηξεηο θάζεηο πνπ δηέπνπλ 

θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ηη απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

Πίνακασ 8: Ανάλυςη φάςεων επιμζρουσ δραςτηριοτήτων 

Φάςη 1: 

υνδεςμολογία 

Φάςη 2:  

Προγραμματιςμόσ 

Φάςη 3:  

Καταςκευή μακζτασ 

 Πλακζτα Raspberry Pi 
2 και GPIOS για 
ςυνδζςεισ 

 Πλακζτα Raspberry Pi 2 και 
περιφερειακά οκόνθ, 
πλθκτρολόγιο και ποντίκι 

 Τλοποιθμζνο ςφςτθμα 

 Αιςκθτιρεσ 
 Λειτουργικό ςφςτθμα 

Raspbian 
 Μακζτα ζξυπνου 

ςπιτιοφ 

 Breadboard για 
δθμιουργία 
ςυνδζςεων 

 Γλϊςςα προγραμματιςμοφ 
Python (ι ScatchGPIO) 

 Κατάλλθλθ 
ενςωμάτωςθ του 
ςυςτιματοσ ςτθν 
μακζτα 

 Αντιςτάςεισ 
κυκλϊματοσ 

 Command line  Πειραματιςμόσ  

 Καλϊδια ςφνδεςθσ 
 Εκτζλεςθ προγράμματοσ 

και ζλεγχοσ ςωςτισ 
λειτουργίασ ςυςτιματοσ 

 Αλλαγζσ παραμζτρων 
προγράμματοσ και 
πειραματιςμόσ 

 Οδθγίεσ ςτακμοφ 
εργαςίασ 

 Πειραματιςμόσ και 
επιδιόρκωςθ τυχόν 
λανκαςμζνων ςυνδζςεων  

 Οδθγίεσ ςτακμοφ 
εργαςίασ 

 Τποςτθρικτικι 
ιςτοςελίδα 

 Αλλαγζσ παραμζτρων 
προγράμματοσ και 
πειραματιςμόσ 

 Τποςτθρικτικι 
ιςτοςελίδα 

  Οδθγίεσ ςτακμοφ εργαςίασ  

  Τποςτθρικτικι ιςτοςελίδα  

Ζξυπνο ςπίτι 

Δρ.2: Κίνηςη Φωσ 
Pir – Led 

Δρ.3: υναγερμόσ 
Α.Buzzer Β.Button 

Δρ.1: Φωσ 
Blinking Led 

Φάςθ 1: 
υνδεςμολογία 

Φάςθ 2: 
Προγραμματιςμόσ 

Φάςθ 3: 
Καταςκευι μακζτασ 
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ηε ζπλέρεηα, κεηά ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο 

πινπνίεζε νη καζεηέο νξγαλψλνληαη ζε ομάδερ ηων 4-5 αηόμων. Θέηνληαη νη 

ξφινη ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηνπο δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. Δλδεηθηηθνί ξφινη ζε θάζε νκάδα είλαη νη εμήο: 

 Καισδηάθηαο: 2 άηνκα. Θα είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο ζπλδέζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Οδεγφο: 1 άηνκν. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επεμήγεζε ησλ νδεγηψλ 

ζηελ νκάδα. 

 Σερλίηεο: 1 άηνκν. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζηήζηκν ηεο καθέηαο ηνπ 

έμππλνπ ζπηηηνχ θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε. 

 Διεγθηήο: 1-2 άηνκν/α. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπγγξαθή θαη 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ειέγρνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Κάζε νκάδα θαηαιακβάλεη έλαλ ζηαθμό επγαζίαρ πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δεηνχκελνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα πεξηερφκελα ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο αλαιχνληαη ζε επφκελε 

ελφηεηα (πξβι. ελφηεηα 3.4). 

Μεηέπεηηα θάζε νκάδα θαιείηαη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο ηπειρ διαδοσικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (πξβι. Δηθφλα 19: Αλάιπζε ηειηθνχ ζπζηήκαηνο ζε επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο) νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

παξέρνληαη ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο αναλςηικέρ οδηγίερ βήμα-βήμα
35

 ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο θάζε επηκέξνπο ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηνπ ειέγρνπ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. πκπιεξσκαηηθά νη νδεγίεο 

πξνβάιινληαη θεληξηθά ζε πξνβνιέα γηα φιεο ηηο νκάδεο ελψ ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα αηνκηθήο πξνβνιήο ηνπο απφ θάπνην καζεηή κε ηε ρξήζε Ζ/Τ ή 

tablet κέζα απφ εηδηθά δηακνξθσκέλε ηζηνζειίδα (πξβι. ελφηεηα 3.4). 

                                                           
35

 Οι αναλυτικζσ οδθγίεσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και του προγραμματιςμοφ του ςυςτιματοσ 
δίνονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. 
Βιματα ςυνδεςμολογίασ και προγραμματιςμοφ – Οδθγίεσ 
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Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ελζσκαηψλνπλ 

θαη ζηελ καθέηα ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ, θαινχληαη λα πεηξακαηηζηνχλ ηφζν κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ φζν θαη κε ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Λφγσ ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζε θάζε νκάδα δίλεηαη 

έηνηκνο ν θψδηθαο ν νπνίνο πξνγξακκαηίδεη θάζε επηκέξνπο ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη. ην ζεκείν απηφ γίλεηαη επεμήγεζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαινχληαη ηα παηδηά λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε ην αξρείν ηνπ θψδηθα ηξνπνπνηψληαο νξηζκέλεο εληνιέο θαη 

παξαηεξψληαο ηηο αιιαγέο ηνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ 1
ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θσηφο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ 

ζπρλφηεηα ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο ελφο Led ή λα πξνζζέζνπλ Leds ζην 

ζχζηεκά ηνπο θαη λα ηα πξνγξακκαηίζνπλ θαηάιιεια. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο πξνηείλεηαη κηα απνινγηζηηθή 

ζπδήηεζε/αλαθεθαιαίσζε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην IoT θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ. Έηζη ν καζεηήο αλαινγίδεηαη ηη έκαζε, ηη ηνπ 

έθαλε εληχπσζε, πνηεο απφςεηο αλαζεψξεζε θαζψο θαη πνηεο δεμηφηεηεο 

απέθηεζε. Σν ζεκείν απηφ έρεη θπξίσο κεηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα κε ζηφρν ηελ 

νξγάλσζε θαη  πηνζέηεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν 

ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ε ξνήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

πνπ πεξηγξάθεθε. 
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Εικόνα 20: Διάγραμμα ροήσ εκπαιδευτικήσ δράςησ 

*Το ζήμα  πος εμθανίζεηαι ζηο διάγπαμμα δηλώνει όηι δινόηαν η δςναηόηηηα αλλαγήρ ηων πόλων μεηαξύ 

ηων μελών μιαρ ομάδαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ ποήρ ηος ζεμιναπίος. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη βαζηθφηεξεο νξγαλσηηθέο ελέξγεηεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

3.4 Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο δξάζεο  

Με ζηφρν ηελ νκαιή ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο πξνθαηαξθηηθέο 

νξγαλσηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

3.4.1 Πεξηερόκελα θαη πξνεηνηκαζία ζηαζκνύ εξγαζίαο 

ε θάζε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ αληηζηνηρνχζε θαη έλαο ζηαζκφο εξγαζίαο. Κάζε 

ζηαζκφο εξγαζίαο απνηειείην απφ: 

 Μηα (1) πιαθέηα Raspberry Pi 2 
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 Έλα (1) kit κε αηζζεηήξεο θαη εμαξηήκαηα (αηζζεηήξαο θίλεζεο PIR, 

button, led, 2 αληηζηάζεηο, breadboard θαη θαιψδηα ζχλδεζεο) 

 Πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Raspberry Pi 2 (νζφλε, 

πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη) 

 Έλαλ (1) ππνινγηζηή 

 Μηα (1) καθέηα έμππλνπ ζπηηηνχ 

 Ζιεθηξνληθέο νδεγίεο δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ππνινγηζηή (ηνπηθφ αξρείν 

θαη ηζηνζειίδα) 

 Γξάθεκα pins ηνπ Raspberry Pi 2  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γεληθήο εηθφλαο ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο ζην 

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. 

Πεξηερφκελα ζηαζκνχ εξγαζίαο» παξαηίζεηαη θαη ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

Πποεηοιμαζία ζηαθμού επγαζίαρ και εκπαιδεςηικού σώπος 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ήηαλ κηα (1) 

δηδαθηηθή ψξα γηα θάζε ζρνιηθή επίζθεςε. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή θχζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα εμνηθνλφκεζε ηνπ πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ, 

κεξηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ ή ηελ 

νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ πινπνηήζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ Raspberry Pi 2. ε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο ην Raspberry 

Pi 2 είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξηλ θαζίζεη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα είρε ζπλδεζεί κε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ξεχκαηνο, ηελ 

νζφλε, ην πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη. Αθφκε αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν 

ηξφπνο πνπ φια ηα εμαξηήκαηα ζηήλνληαλ ήηαλ ηέηνηνο ψζηε ε πιαθέηα 

ηνπ Raspberry Pi 2 λα βξίζθεηαη ζην θέληξν γηα λα είλαη πξνζβάζηκε ζε 

φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Raspbian. Ζ πιαθέηα/κηθξνυπνινγηζηήο 

Raspberry Pi 2 κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν θαη 

απνζεθεχεηαη ζηελ θάξηα κλήκεο (MicroSD) πνπ πεξηέρεη. ε φια ηα 

Raspberry Pi 2 εγθαηαζηάζεθε ην ιεηηνπξγηθφ «Raspbian Jessie with 
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Pixel». Γηα πην γξήγνξε εγθαηάζηαζε αληηγξάθεθε εηθφλα “image” ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζε φιεο ηηο θάξηεο κλήκεο ησλ πιαθεηψλ. 

 Πξνεηνηκαζία αξρείσλ θψδηθα Python. Ζ θάζε δξαζηεξηφηεηα 

πεξηειάκβαλε ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ν νπνίνο ην έζεηε ζε ιεηηνπξγία. ε θάζε πιαθέηα 

είραλ απνζεθεπηεί ηξία αξρεία θψδηθα έλα γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα φπσο 

αλαιχεηαη ζε επφκελε ελφηεηα (πξβι. ελφηεηα 3.4.3).  

 Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ. Δθφζνλ νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαλ 

ζε νκάδεο 4-5 αηφκσλ ζεκαληηθφ ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί ε εχθνιε 

πξφζβαζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηα εμαξηήκαηα θαη ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δχν κεγάια ηξαπέδηα ηα νπνία ελψζεθαλ δεκηνπξγψληαο έλαλ άλεην ρψξν 

εξγαζίαο γηα θάζε ζηαζκφ. Σα πεξηερφκελα ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαλ ζην 

θέληξν ελψ νη εθπαηδεπφκελνη θάζνληαλ πεξηκεηξηθά ηνπ ζηαζκνχ. Σα 

θαιψδηα παξνρήο ξεχκαηνο πεξάζηεθαλ απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ ζηαζκνχ 

ψζηε γηα ιφγνπο αζθαιείαο λα ειαρηζηνπνηεζεί, θαηά ην δπλαηφλ, ε 

επαθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε απηά. 

Τπεύθςνορ ζηαθμού επγαζίαρ 

ε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο ππήξρε ηνπιάρηζηνλ έλαο ππεχζπλνο ν νπνίνο είρε 

θπξίσο ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ νκάδα. Χο ππεχζπλνη νξίζηεθαλ ελήιηθνη, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη είραλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια (πξβι. 

ελφηεηα 4.1) έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ηελ ξνή ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπο.  

Τπνζηήξηδαλ ηηο νκάδεο κε ζθνπφ λα μεθηλήζεη άκεζα ε απνδνηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Αξρηθά βνεζνχζαλ ζηελ αλάζεζε ησλ ξφισλ απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο, ελεκέξσλαλ γηα ην πνπ βξίζθνληαλ νη ζεκεηψζεηο ζηνπο 

ππνινγηζηέο θαη πσο έπξεπε λα ηηο ρεηξηζηνχλ, πνπ βξίζθνληαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε καθέηα θαζψο θαη πψο λα αμηνπνηήζνπλ ην δηάγξακκα ησλ pins 

ηνπ Raspberry Pi 2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ είραλ 

θαζνδεγεηηθφ ξφιν αιιά ππνζηεξηθηηθφ απαληψληαο ζε ηπρφλ απνξίεο ρσξίο λα 
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απνθάιππηαλ ηελ επηζπκεηή ιχζε. Αθφκε βνεζνχζαλ ζε ηπρφλ ηερληθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηδε ε νκάδα φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

απψιεηα ελφο εμαξηήκαηνο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ, ε ηπραία απελεξγνπνίεζε 

ηεο πιαθέηαο θαη επαλαζχλδεζή ηεο θα. 

Εθεδπικά εξαπηήμαηα 

Γηα λα θαιπθζεί ε πεξίπησζε λα θαηαζηξαθεί ή λα ραζεί θάπνην ιεηηνπξγηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζηαζκνχ πξνβιέθζεθε λα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα 

έλαλ έμηξα ζηαζκφ εξγαζίαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αληαιιαθηηθά. 

εκεηψλεηαη φηη είραλ πξνκεζεπηεί αξθεηά παξαπάλσ αληαιιαθηηθά ζε 

αηζζεηήξεο θαη εμαξηήκαηα επεηδή ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο θαη ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπο ήηαλ πην πηζαλφ λα ραζνχλ ή λα θαηαζηξαθνχλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη νδεγίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

3.4.2 Οδεγίεο 

Πνιχ βαζηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ είραλ νη 

αληίζηνηρεο νδεγίεο. Καζψο νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ νκαδνζπλεξγαηηθέο κε 

καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ε χπαξμε απιψλ, θαηαλνεηψλ θαη αλαιπηηθψλ 

νδεγηψλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. Γηα απηφ ην ζθνπφ 

δεκηνπξγήζεθαλ αλαιπηηθέο θαη εχθνιεο νδεγίεο βήκα-βήκα ζηηο νπνίεο 

πεξηγξάθεθε ε θαηαζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ πξνο πινπνίεζε. Οη νδεγίεο ππήξραλ 

δηαζέζηκεο ζε θάζε ππνινγηζηή ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο (http://marizapapaioannou.wixsite.com/insideofiot). 

Καζψο απνηεινχζαλ ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνο πινπνίεζε 

ζπζηήκαηνο ε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζε απηέο πξνβιέθζεθε ψζηε λα είλαη 

ζπλερήο θαη αλεκπφδηζηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ νη νδεγίεο 

πξνβάιινληαλ απφ ηνλ νκηιεηή θεληξηθά ζε φιεο ηηο νκάδεο ηαπηφρξνλα ελψ 

δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζε θάζε νκάδα, αλ επηζπκνχζε, λα δηαηεξεί ηνλ δηθφ ηεο 

ξπζκφ έρνληαο πξφζβαζε ζε αληίγξαθν απηψλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη δχν ζηηγκηφηππα ησλ νδεγηψλ (πξβι. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

http://marizapapaioannou.wixsite.com/insideofiot
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Βήκαηα ζπλδεζκνινγίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ – ΟδεγίεοΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

Βήκαηα ζπλδεζκνινγίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ – Οδεγίεο). 

    

Εικόνα 21: τιγμιότυπα ςημειϊςεων ςταθμϊν εργαςίασ 

Ιζηοζελίδα εκπαιδεςηικήρ δπάζηρ 

Δπηπιένλ ησλ νδεγηψλ ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο, θάζε κέινο ηεο νκάδαο κπνξνχζε 

λα επηζθεθζεί ηελ ππνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

[http://marizapapaioannou.wixsite.com/insideofiot] ψζηε λα αλαηξέμεη ζε θάπνην 

πξνεγνχκελν ζεκείν ή λα δεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάπνην 

εμάξηεκα/αηζζεηήξα, ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ ή/θαη ην Internet of 

Things. 

Ζ ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο έρεη κεξηθά ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ηνπηθψλ νδεγηψλ. Δλψ νη νδεγίεο βήκα-βήκα ζηνπο 

ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη ε ηζηνζειίδα έρνπλ παξφκνην πεξηερφκελν ε δηαθνξά ηνπο 

έγθεηηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη δηαρείξηζή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο απφ ηνπο 

καζεηέο.  

Οη ηνπηθέο νδεγίεο κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ κφλν γξακκηθά δειαδή 

μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλερίδνληαο ζηηο επφκελεο ελψ 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δπλακηθήο πξνζπέιαζεο ησλ νδεγηψλ 

θαη δηάδξαζεο ελφο καζεηή κε ην πεξηερφκελν ηνπο. Ο καζεηήο κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί δπλακηθά κέζα ζηηο ελφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο λα αλαηξέμεη 

ζε πξνεγνχκελν ή λα πξνρσξήζεη ζε επφκελν ζεκείν. 

Ζ κε γξακκηθή δνκή ελφο ππεξκέζνπ επηηξέπεη λα επλννχληαη ηξφπνη κάζεζεο 

ιηγφηεξν παξαδνζηαθνί, φπσο ε κάζεζε κέζσ αλαθάιπςεο (discovery learning), 

http://marizapapaioannou.wixsite.com/insideofiot
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ε ζπζρέηηζε ελλνηψλ θαη ε ζπιινγηθή αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη εξγαζηψλ, ε 

ζπλεξγαηηθή δειαδή κάζεζε (cooperative learning) (Β. Η. Κφκεο, Οη Νέεο 

Σερλνινγίεο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Μαζεζηαθή Γηαδηθαζία). 

Αθφκε ε ππνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο έρεη ζρεδηαζηεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη θηιηθή πξνο ηνπο καζεηέο θαη ειθπζηηθή 

ελζσκαηψλνληαο πεξηζζφηεξεο εηθφλεο, γξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία δηάδξαζεο 

φπσο ην Avatar ελφο εηθνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη ηνλ ζηφρν 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο.  

  

Εικόνα 22: τιγμιότυπα ιςτοςελίδασ εκπαιδευτικήσ δράςησ 

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ηελ θαζηζηά εχθνιε ζηε ρξήζε θαη παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο δπλακηθήο παξνπζίαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε χπαξμε 

απινχ θαη θαηαλνεηνχ κελνχ πινήγεζεο φπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Εικόνα 23: Μενοφ πλοήγηςησ ιςτοςελίδασ 

Δπηπιένλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο έρεη εκπινπηηζηεί κε ιέμεηο-

ζπλδέζκνπο (links) νη νπνίεο φηαλ επηιερζνχλ θαηεπζχλνπλ ηνλ καζεηή ζε άιιν 

ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα. Ζ ιεηηνπξγία 

απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα φια ηα εμαξηήκαηα θαη ηνπο αηζζεηήξεο ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

νδεγίεο ρξήζεο.  

           

Εικόνα 24: τιγμιότυπα ςημείων ιςτοςελίδασ με περιςςότερεσ πληροφορίεσ  

Αθφκε, δηλφηαλ ζηνπ καζεηέο ε δπλαηφηεηα, απφ ηελ ελφηεηα ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ 

(Δηθφλα 23), λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εκπλεπζηνχλ κέζσ ελφο βίληεν 

επηπιένλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ φπσο απηφκαηε πφξηα γθαξάδ, 

ζπλαγεξκφο θσηηάο, απηφκαην θσηηζκφ θήπνπ θα. νη νπνίεο είραλ πινπνηεζεί κε 

παξφκνην ηξφπν θαη εμαξηήκαηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ. 

Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο δηλφηαλ 

πξφζβαζε ζε καζεηέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην πιηθφ ψζηε λα ην 

αμηνπνηήζνπλ γηα κειινληηθέο θαηαζθεπέο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν ηνπο. 

3.4.3 Αξρεία θώδηθα 

Καζψο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη ν 

πιεζπζκφο πξνο εθπαίδεπζε ρσξηδφηαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, απηνχο πνπ γλσξίδαλ 

βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε απηνχο πνπ δελ γλσξίδαλ (πξβι. ελφηεηα 

3.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ) είραλ δεκηνπξγεζεί ζθφπηκα ηξία 

δηαθνξεηηθά αξρεία θψδηθα
36

 έλα γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηα νπνία έζεηαλ ζε 

ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα πνπ θαηαζθεπαδφηαλ θάζε θνξά. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

                                                           
36

 Πρβλ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. 
Κϊδικασ προγραμματιςμοφ κάκε δραςτθριότθτασ 
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δξαζηεξηνηήησλ νη νκάδεο ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο, 

γηα θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη πεηξακαηηζκφ.  

ηελ θαηεγνξία ησλ καζεηψλ πνπ δελ γλψξηδαλ πξνγξακκαηηζκφ αλαιχνληαλ  

επηπιένλ ε δνκή θαη ν αιγνξηζκηθφο ηξφπνο ζθέςεο πνπ είρε αθνινπζεζεί γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη επηζεκαίλνληαλ νη εληνιέο πνπ ζα 

ρξεηαδφηαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ηνπο κε ην 

ζχζηεκά. Αθφκε ε χπαξμε αλαιπηηθψλ ζρνιίσλ ζε θάζε εληνιή βνεζνχζε ζηελ 

γξήγνξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Σα αξρεία θψδηθα είραλ πινπνηεζεί κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python ε 

νπνία είλαη θαηάιιειε γηα πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Raspberry Pi 2. Οη καζεηέο 

έπξεπε αξρηθά λα ηα θαηαλνήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ έηζη 

ψζηε λα πεηξακαηηζηνχλ αιιάδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο πνπ 

νινθιήξσλαλ γηα παξάδεηγκα κπνξνχζαλ λα αλαβνζβήλνπλ πην γξήγνξα ην Led, 

λα απμήζνπλ ηελ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο, λα πξνζζέζνπλ 

leds θα. Σα αξρεία θψδηθα κπνξνχζαλ λα ηξνπνπνηεζνχλ εχθνια κέζα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Raspbian κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ζεκεησκαηάξηνπ. ηε ζπλέρεηα ηα αξρεία θψδηθα κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ 

κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εληνιψλ ζην αληίζηνηρν παξάζπξν Command Line κε 

απνηέιεζκα ην ζχζηεκα πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη νη καζεηέο, πξνο κεγάιε ηνπο 

ηθαλνπνίεζε, “δσληάλεπε” δειαδή ηεζφηαλ ζε ιεηηνπξγία. 
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4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Ζ εθπαηδεπηηθή δξάζε δηεμήρζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 

ζε ζπλεξγαζία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ “Φεθηαθά 

ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο” θαηεχζπλζεο “Ζιεθηξνληθή Μάζεζε” κε ηελ 

Microsoft Hellas ζην πιαίζην ηνπ “Microsoft Adventure Coding Class” πνπ, ε 

ηειεπηαία, δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ζηνπο ρψξνπο ηεο.  

Σν “Microsoft Adventure Coding Class” πεξηιακβάλεη δσξεάλ εξγαζηήξηα 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ
37

. ε κηα εηδηθά δηακνξθσκέλε ζρνιηθή ηάμε, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία, αλαπηχζζνληαο κε 

δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο. Πεξηιακβάλεηαη 

κηα ζεηξά βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε καζεηέο ειηθίαο 

άλσ ησλ 8 εηψλ, θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θψδηθα, λα 

αλαθαιχςνπλ ην ζεκαίλνληα ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, 

αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο είλαη λα δνζεί ζε παηδηά ε επθαηξία λα αλαπηχμνπλ 

ηηο ςεθηαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη λα εμειίμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία, 

ηελ θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ηνπο ζθέςε. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξσηνβνπιία “Microsoft Coding Adventure Class 2016” 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο θακπάληαο «Ώξα 

ηνπ Κψδηθα» (Hour of Code). 

 

                                                           
37

 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: https://news.microsoft.com/el-gr/2016/11/24/microsoft-
adventure-coding-class-2016/#sm.00000gsp63whh3eonwcgmbmgws34n#ABLybx3sxzbisHzz.97, 
Σελευταία Επίςκεψθ: 19/4/2017  

https://news.microsoft.com/el-gr/2016/11/24/microsoft-adventure-coding-class-2016/#sm.00000gsp63whh3eonwcgmbmgws34n
https://news.microsoft.com/el-gr/2016/11/24/microsoft-adventure-coding-class-2016/#sm.00000gsp63whh3eonwcgmbmgws34n
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4.1 Πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο 

Ζ εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηέιεζε ην 

δεχηεξν κέξνο ηνπ “ Microsoft Coding Adventure Class 2016” δηάξθεηαο κηαο (1) 

ψξαο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο γλψξηζαλ ηνλ θφζκν ηνπ Internet of Things (IoT) 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζα απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή Raspberry Pi 2. 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε δηελεξγήζεθαλ νξηζκέλεο 

πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ζηε ζπλέρεηα. 

Προετοιμαςία εκπαιδευτικού υλικού  

Βαζηθφ ζηνηρείν θάζε εθπαηδεπηηθήο δξάζεο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειείην απφ: 

i. Κεληξηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ii. Οδεγίεο βήκα – βήκα ζηαζκψλ εξγαζίαο 

iii. Τπνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα 

iv. ρεδηάγξακκα GPIOs ηνπ Raspberry Pi 

v. Μαθέηεο έμππλνπ ζπηηηνχ 

Αλαιπηηθφηεξα δεκηνπξγήζεθε κηα θεληξηθή παξνπζίαζε, ε νπνία πξνβάιινληαλ 

απφ  ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε φιεο ηηο νκάδεο ηαπηφρξνλα έηζη ψζηε λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη σο βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επεμήγεζε ηνπ IoT, ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ Raspberry Pi θαη ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ηνπ ζεκηλαξίνπ.  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε γεληθή ζρεδίαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ 

καζεηνθεληξηθή. ην κεγαιχηεξν κέξνο νη καζεηέο νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο 

εξγάδνληαλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο 



 

86 
 

είραλ θαζαξά ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. Λφγσ ηεο ηερληθήο θχζεσο ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζθφπηκν ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ αλαιπηηθέο νδεγίεο βήκα-βήκα 

κε ζρεδηαγξάκκαηα ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη επεμεγήζεηο, νη νπνίεο 

δηαρεηξίδνληαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπηθά ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο (πξβι. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

Βήκαηα ζπλδεζκνινγίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ – Οδεγίεο). 

Αθφκε πξνεηνηκάζηεθε κηα ππνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα ε νπνία πεξηείρε ηφζν ηηο 

νδεγίεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ δειαδή ην IoT θαη ην έμππλν ζπίηη θαη γηα θάζε 

εμάξηεκα/αηζζεηήξα θάζε ζπζηήκαηνο (πξβι.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 

Τπνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδαΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 

Τπνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα). 

Δπεηδή νη ζχξεο-GPIO ηνπ Raspberry Pi δελ είλαη εκθαλψο αξηζκεκέλεο επάλσ 

ζηελ πιαθέηα πξνο δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ είρε δεκηνπξγεζεί έλα 

ζρεδηάγξακκά ησλ GPIO κε αξίζκεζε θαη ππνδείμεηο ην νπνίν ππήξρε 

εθηππσκέλν ζε ραξηφλη ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο. 

Σέινο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζηήκαηνο πνπ 

θαηαζθεχαδαλ ηα παηδηά είραλ δεκηνπξγεζεί καθέηεο έμππλνπ ζπηηηνχ, δηαζέζηκεο 

ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο νη νκάδεο ελζσκάησλαλ ην ζχζηεκα πνπ 

πινπνηνχζαλ, νπηηθνπνηνχζαλ ην απνηέιεζκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη 

πεηξακαηίδνληαλ κε απηφ καζαίλνληαο. 

Εκπαίδευςη υπευθύνων ςταθμών εργαςίασ 

ε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο ππήξρε θαη έλαο ελήιηθαο εθπαηδεπηηθφο σο ππεχζπλνο. 

Ο ξφινο ηνπ ήηαλ ππνζηεξηθηηθφο πξνο ηελ νκάδα πνπ είρε αλαιάβεη. Δπίζεο γηα 

ελίζρπζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηιχζεη 

γξήγνξα νξηζκέλεο απνξίεο πνπ πξνέθππηαλ ζηελ νκάδα κε ζθνπφ λα ζπλερηζηεί 

ε παξαγσγηθή εξγαζία ηεο. 

Οη ππεχζπλνη ησλ ζηαζκψλ απνηεινχληαλ θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

ζηε πιεηνλφηεηά ηνπο, εθηφο απφ έλαλ, δελ είραλ θάπνηα πξνεγνχκελε γλψζε 
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ζρεηηθή κε ην IoT, ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο Raspberry Pi θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο δηελεξγήζεθαλ δχν εθπαηδεπηηθέο 

ζπλαληήζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη κηα ηειηθή πξφβα ηεο 

γεληθήο ξνήο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο Microsoft. 

ηηο δχν εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο νη ππεχζπλνη ελεκεξψζεθαλ γηα ην IoT θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζψο θαη ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο Raspberry Pi 2. Αλαιχζεθε 

ε ξνή ηνπ ζεκηλαξίνπ, ν ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηνπο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο πιαθέηεο θαη ηα 

εμαξηήκαηα/αηζζεηήξεο θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηα ζπζηήκαηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πινπνηνχζαλ νη καζεηέο, ψζηε λα ηα γλσξίδνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιχζνπλ ηπρφλ απνξίεο. Αθφκε 

παξνπζηάζηεθε θαη επεμεγήζεθε ε θφξκα παξαηήξεζεο ηελ νπνία ζα 

ζπκπιήξσλαλ κεηά απφ θάζε επίζθεςε καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζα απνηεινχζαλ ηελ θχξηα πεγή αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο. 

ηελ ηειηθή πξφβα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Microsoft, νη ππεχζπλνη 

γλψξηζαλ ηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, ελψ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηα πξνζνκνίσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ψζηε λα είλαη μεθάζαξε ε ξνή θαη ηα ρξνληθά 

φξηα πνπ έπξεπε λα ηεξεζνχλ.  

Προετοιμαςία εκπαιδευτικού χώρου  

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ήηαλ ε 

θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ. Σν “Adventure Coding 

Class” θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο δηεμάγνληαλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Microsoft, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλάληεζε ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζηαζκνί εξγαζίαο 

κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπο θαη ζηνπο δπν δηαζέζηκνπο ρψξνπο. 

4.2 Γηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο 
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Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ήηαλ ζπλνιηθά 2 0  ζπ λ ερφ κε λεο  

ε κέ ξεο . Απφ ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2016 έσο θαη ηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2016 φπνπ ηηο 

θαζεκεξηλέο ζπκκεηείραλ ηκήκαηα ζρνιείσλ ελψ ηα αββαηνθχξηαθα δηλφηαλ ε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζήο ηεο απφ γνλείο κε ηα παηδία ηνπο. 

πλνιηθά, ζπκκεηείραλ 14 ζσολεία, δχν (2) Α΄ Β/ζκηαο θαη δψδεθα (12) Β΄ 

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ έιαβαλ κέξνο 365 παιδιά. εκεηψλεηαη φηη κηα εκέξα 

πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε απφ έλα ζρνιείν ππνδνρήο πξνζθχγσλ. 

Βαζηθά ζηνηρεία θάζε επίζθεςεο ήηαλ ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ, ε επεμήγεζε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ θαη νη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαζθεπαζηηθνχ (hand-on) ηχπνπ. Καζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνχληαλ κηθξή 

εηζαγσγηθή εηζήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο 

εξγάδνληαλ ζε νκάδεο πξνο επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ, δειαδή ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζπλαγεξκνχ ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 20 εκεξψλ παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο “πξνθιήζεηο” νη 

νπνίεο μεπεξάζηεθαλ κέζσ ηνπ ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο πνπ είρε 

πξνεγεζεί. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε επίζθεςε ζρνιείνπ πξνζθχγσλ φπνπ νη 

καζεηέο κηινχζαλ δηαθνξεηηθή γιψζζα, (Αξαβηθά) θαη ιίγν Αγγιηθά, απφ ηελ 

γιψζζα ζηελ νπνία είρε δεκηνπξγεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. εκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακάηηζε ε παξνπζία κεηαθξαζηή αιιά θαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε ησλ 

νκάδσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο θάζε ζηαζκνχ.  

ε γεληθέο γξακκέο ε εθπαηδεπηηθή δξάζε θχιεζε νκαιά ελψ ηα ζρφιηα θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

γνλείο ήηαλ ζεηηθή θαη ελζαξξπληηθή. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί  ε παξνπζίαζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο. 
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5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

Αμηνιόγεζε – Απνηειέζκαηα 

5.1 Μνξθή αμηνιόγεζεο 

Καζψο ε εθπαηδεπηηθή δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθφ 

θνξέα δελ ππήξρε δπλαηφηεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο καζεηέο. Κάζε ζρνιηθή επίζθεςε δηαξθνχζε ζπλνιηθά δχν 

ψξεο, μεθίλαγε κε ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηειείσλε κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. Γελ ππήξρε δπλαηφηεηα πξνεγνχκελεο ή επφκελεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο επίζεο ν σθέιηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη επηθεληξψλνληαλ ζηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε εκπεηξία 

ησλ καζεηψλ.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζεσξείηαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο κέζσ απηήο δηεξεπλψληαη ε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, 

ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, ε ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη 

ε πξνεηνηκαζία θαζψο θαη αλαδεηθλχνληαη ζεκεία βειηίσζεο ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα πξνζερζνχλ ζε επφκελε εθαξκνγή ηεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Bloom 1971). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

θαζεκεξηλήο παξαηήξεζεο. Οη ππεχζπλνη θάζε νκάδαο εθηφο απφ ηνλ 

ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν είραλ θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ παξαηεξεηή. 

Αθνπγθξάδνληαλ ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ, παξαηεξνχζαλ ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο 

ησλ νκάδσλ, ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θα. θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε ζπκπιήξσλαλ 

ηελ εηδηθή θφξκα παξαηήξεζεο ε νπνία ήηαλ δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν. Σν 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απνηέιεζαλ θαη ηε βαζηθή πεγή 

αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

 

 



 

90 
 

5.2 Καηεγνξίεο αμηνιόγεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ειέρζεζαλ νη εμήο 

θαηεγνξίεο:  

I.  ε  ε π ί πεδ ν  ησ λ  κ αζ ε ζ η αθψ λ  απν η ε ιεζ κάησ λ , ειέρζεθε θαηά 

πφζν επηηεχρζεθαλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη (φπσο ε θαηαλφεζε ηνπ IoT, ε 

ρξήζε ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi 2, ε αμηνπνίεζε αηζζεηήξσλ γηα 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θα.), ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Αθφκε δηεξεπλήζεθε πξνεγνχκελε γλψζε 

πάλσ ζην αληηθείκελν κάζεζεο θαη παξαηεξήζεθαλ ηπρφλ ζεκεία 

δπζθνιίαο. 

II.  ε  ε π ί πε δν  ν ξ γάλσ ζ εο  θαη  δ η εμ αγσγ ή ο  ε θπαη δεπ η η θήο  

δ ξ άζ εο , ειέρζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε ξνή ηνπ 

ζεκηλαξίνπ, ε επάξθεηα ησλ εμαξηεκάησλ, ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζπιιέρζεθαλ.  

5.3 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο 

Ζ ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ απνηειείηαη απφ δπν ππνελφηεηεο ε κηα πεξηέρεη 

κηα ζχλνςε ησλ βαζηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ γξήγνξε επηζθφπεζή 

ηνπο ελψ ε άιιε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 
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Πίνακασ 9: υγκεντρωτικά ςτοιχεία εκπαιδευτικήσ δράςησ 

Διάρκεια 20 ημζρεσ (3/12/2016 – 22/12/2016) 

Επιςκζψεισ 14 ςχολεία και γονείσ με τα παιδία τουσ 

υμμετοχζσ 365 παιδιά 

 

5.3.1 ύλνςε απνηειεζκάησλ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο αμηνιφγεζεο, 

κε ζθνπφ ηελ γξήγνξε επηζθφπεζε ηνπο. Μεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο (42%) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δξάζε θνηηνχζαλ ζην Λχθεην. 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ, 88%, δελ είρε θακία πξνεγνχκελε γλψζε 

πάλσ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ IoT θαη ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi ελψ ην 

78,1% δελ γλψξηδε πξνγξακκαηηζκφ. 

 ρεδφλ φιεο νη νκάδεο (96,1%) νινθιήξσζαλ κε επηηπρία πάλσ απφ ην  

90% ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Μφιηο δχν (2) ζηηο δέθα (10) νκάδεο δπζθνιεχηεθαλ ζηελ ζπλδεζκνινγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ειάρηζηεο παξαπάλσ ζηελ αθνινπζία ησλ νδεγηψλ – 

βεκάησλ.  

 Πάλσ απφ ηηο κηζέο νκάδεο (58,9%) δελ αληηκεηψπηζαλ θάπνηα δπζθνιία  

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο κε επθνιία ελζσκάησζαλ ην ζχζηεκά ηνπο ζηε 

καθέηα ελψ αλαγλψξηδαλ γξήγνξα ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα θαη ηνπο 

αηζζεηήξεο.  

 Παξαηεξήζεθε πνιχ θαιφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

νκάδεο (85,2%). 
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 Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο, πεξίπνπ νη 9 ζηηο 10, επέιεμαλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηνπο πξνηεηλφκελνπο ξφινπο ζηα κέιε ηνπο. 

 Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ήηαλ ελεξγνπνηεκέλν. Σν 85% πεξίπνπ ησλ 

νκάδσλ επέδεημαλ Πνιχ θαη Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. 

 ρεδφλ φινη νη καζεηέο (98% ησλ νκάδσλ), αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη 

γλσζηηθνχ επηπέδνπ, θαηαλφεζαλ ηη είλαη ην IoT θαη πσο απηφ ιεηηνπξγεί. 

 Οη καζεηέο πνπ δελ γλψξηδαλ πξνγξακκαηηζκφ (κε θηλεηήξην κνριφ ηελ 

θαηαλφεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο) 

επέδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο βαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 ε πεξίπνπ νρηψ (8) ζηηο δέθα (10) νκάδεο ηα κέιε ηνπο απέθηεζαλ 

αξθεηά θαιφ επίπεδν εμνηθείσζεο κε ην Raspberry Pi, ηνπο αηζζεηήξεο 

θαη ηα εμαξηήκαηα. 

 Παξαηεξήζεθε κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ κεηέπεηηα 

ελαζρφιεζή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ζην ζπίηη ή 

ζην ζρνιείν ηνπο. 

 Σν 97,7% ησλ ππεπζχλσλ δήισζε φηη ε νξγάλσζε ήηαλ άξηηα ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, ε νπνία ηνπο βνήζεζε λα 

εθπιεξψλνπλ κε επηηπρία ηηο θαζεκεξηλέο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

 ρεδφλ φιεο νη νκάδεο (93,8%) εξγάδνληαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ξπζκφ 

αμηνπνηψληαο ηηο νδεγίεο (νδεγίεο βήκα-βήκα θαη ππνζηεξηθηηθή 

ηζηνζειίδα) πνπ είραλ ηνπηθά ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο. 

 Οκαιή ραξαθηεξίζηεθε ε ξνή, ηνπ πεξηζζνηέξσλ ζεκηλαξίσλ (95,3%) 

εθφζνλ φια πξνρσξνχζαλ φπσο είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί. 

 Ορηψ (8) ζηνπο δέθα (10) ππεχζπλνπο δήισζαλ Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ ζπλνιηθή ηνπο εκπεηξία θαη ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε. 
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5.3.2 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ρσξηζκέλα ζηηο δχν γεληθέο θαηεγνξίεο. Σν Α΄ κέξνο 

πεξηέρεη επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πιεζπζκφ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ελψ ζην Β΄ κέξνο παξνπζηάδεηαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

5.3.2.1 Α΄ κέξνο: Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Ηλικιακή κατανομή μαθητών 

ην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ καζεηέο  απφ  φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Πεξίπνπ 

νη κηζνί καζεηέο (47,7%) πνπ απφ απηνχο θνηηνχζαλ ζην Λχθεην. 

 

Εικόνα 25: Ηλικιακή κατανομή μαθητϊν 

Παξαηεξήζεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο ζην ζεκηλάξην ήηαλ απφ ζρνιεία 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γπκλάζηα, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά ιχθεηα, 

ελψ νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο είραλ επηιέμεη θάπνην κάζεκα ή θαηεχζπλζε 

ζρεηηθή κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο ηερλνινγίεο.  

Προηγούμενη γνώςη, εξοικείωςη με τεχνολογίεσ IoT και Raspberry Pi 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ, πεξίπνπ ην 88%, δελ είρε πξνεγνχκελε γλψζε 

πάλσ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Internet of Things (IoT) θαη ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi 

ή παξφκνησλ πιαθεηψλ κηθξνειεγθηψλ. Δλψ ην 11%  εμ‟ απηψλ είραλ 



 

94 
 

μαλαζπλαληήζεη ή ρξεζηκνπνηήζεη παξφκνηεο πιαθέηεο ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ησλ 

ζρνιηθψλ ηνπο εξγαζηεξίσλ. 

 

Εικόνα 26: Προηγοφμενη εξοικείωςη με παρόμοιεσ τεχνολογίεσ 

Εξοικείωςη με τον προγραμματιςμό 

Παξφιν πνπ πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο πξνέξρνληαλ απφ θαηεπζχλζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ πιεξνθνξηθή κφλν ην 22% γλψξηδε πξνγξακκαηηζκφ κε κφιηο ην 2,7% απφ 

απηνχο λα δειψλεη, ζε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηεο νκάδαο, θαιή 

γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ. Σν (19,2%) δήισλε φηη γλψξηδε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ελψ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (78,1%) δελ είραλ θακία 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία. 

 

Εικόνα 27: Γνϊςη προγραμματιςμοφ 
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Ολοκλήρωςη δραςτηριοτήτων 

Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ έπξεπε λα νινθιεξψζνπλ ηξεηο δηαδνρηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ “Γξαζηεξηφηεηα 1 - ΦΧ” νινθιεξψζεθε απφ φιεο ηηο 

νκάδεο κε επηηπρία. Δλψ ην 96% ησλ νκάδσλ θαηάθεξε λα θηάζεη κέρξη θαη ηελ 

ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα 3B-ΤΝΑΓΔΡΜΟ ε νπνία νινθιήξσλε ην ηειηθφ 

ζχζηεκα ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ νκάδσλ (93%) έθεξε εηο πέξαο πάλσ απφ ην  

90% ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

Εικόνα 28: τάδιο ολοκλήρωςησ δραςτηριοτήτων 

Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (3%) δελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ην δεχηεξν κέξνο 

ηεο ηειηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΓΡ3-Β ΤΝΑΓΔΡΜΟ. Μεξηθά πξνβιήκαηα 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ζχλδεζε ηνπ θνπκπηνχ 

ην νπνίν έθιεηλε ηνλ ζπλαγεξκφ, κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ ζχζηεκά ηνπο λα κελ 

ιεηηνπξγεί ζσζηά. Αθφκε πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη νκάδεο πνπ έθηαζαλ θαη 

νινθιήξσζαλ κφλν ηηο πξψηεο δχν δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν πξνέξρνληαλ 

απφ ηηο επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ κε ηα παηδία ηνπο, φπνπ νξηζκέλεο θνξέο ηα παηδηά 

ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξεο ειηθίαο απφ ηελ απαηηνχκελε κε απνηέιεζκα νη ζηφρνη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ λα ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ημεία δυςκολίασ 

Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο (πάλσ απφ ηηο κηζέο 58,9%) δελ αληηκεηψπηζαλ θάπνηα 

δπζθνιία  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 
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Λίγεο νκάδεο (πεξίπνπ 2 ζηηο 10) δπζθνιεχηεθαλ ζηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ελψ ειάρηζηα πεξηζζφηεξεο ζηελ αθνινπζία ησλ νδεγηψλ – βεκάησλ. 

ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη φηη κηα επίζθεςε απνηειείην απφ ζρνιείν κε 

παηδηά πξνζθχγσλ φπνπ ήηαλ αλακελφκελν λα αληηκεησπίζνπλ δπαζθνιία ζηελ 

αθνινπζία ησλ νδεγηψλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο πνπ ήηαλ γξακκέλεο. 

Μφιηο ην 4,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ νκάδσλ, αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηελ 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα επηιχζεθαλ. 

 

Εικόνα 29: ημεία ςτα οποία δυςκολεφτηκαν οι ομάδεσ 

Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο δελ δπζθνιεχηεθαλ θαζφινπ θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

ζπζηήκαηφο ηνπο ζηε καθέηα θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ απαηηνχκελσλ 

εμαξηεκάησλ θαη αηζζεηήξσλ. 

Λίγεο νκάδεο (1,6%) αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαηαζθεχαζαλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ 

κέξνπο. 

Σέινο κφιηο ην 4,7% ησλ νκάδσλ δπζθνιεχηεθε αξρηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βαθμόσ ςυνεργαςίασ μελών ομάδασ 

Πνιχ θαιφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο παξαηεξήζεθε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο νκάδεο 

(85,2%). Πεξίπνπ 5 ζηιρ 10 ομάδερ επέδεημε Άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
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κειψλ ηεο ελψ 3 ζηηο 10 επέδεημε Πνιχ Καιή ζπλεξγαζία. Αθφκε Καιή 

ραξαθηεξίζηεθε ε ζπλεξγαζία ζην 14% ησλ νκάδσλ. 

 

Εικόνα 30: Βαθμόσ ςυνεργαςίασ μελϊν ομάδων 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηα κεγάια απηά πνζνζηά ζπλεξγαζίαο ήηαλ ν 

νκαδνζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηα κέιε ηεο νκάδαο 

δίλνληαλ ζπγθεθξηκέλνη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο έηζη ψζηε ε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεηνχκελνπ 

ζπζηήκαηνο. Αθφκε έλα ζηνηρείν πνπ ζπλέβαιε ζηα πςειά πνζνζηά ζπλεξγαζίαο 

είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο γλσξίδνληαλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ίζσο 

λα είραλ μαλαζπλεξγαζηεί θαζψο πξνέξρνληαλ απφ ην ίδην ζρνιείν, πνιιέο θνξέο 

θαη απφ ην ίδην ηκήκα.  

Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη δειψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο:  

 «Τπήξρε θνβεξή ζπλεξγαζία κέζα ζηελ νκάδα. Όιε ε νκάδα βνεζνχζε 

ην θάζε κέινο ηεο ζηηο ζπλδέζεηο θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα έθαλε. Σνπο άξεζε πνιχ ε φιε δηαδηθαζία!» 

 «Ο θαζέλαο εθηεινχζε κε ζρεηηθή επθνιία ηηο θηλήζεηο πνπ ηνπ δεηνχληαλ 

θαη ζε πεξίπησζε απνξίαο, ε ιχζε δηλφηαλ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο.» 
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Ρόλοι ομάδασ 

ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο θάζε νκάδαο καζεηψλ ηνπο πξνηείλνληαλ λα ζέζνπλ 

ξφινπο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο γηα θάζε κέινο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο νκάδεο αλ δελ επηζπκνχζαλ λα κελ 

αθνινπζήζνπλ απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαζνξίδνληαο ην δηθφ 

ηνπο πιαίζην. Αθφκε ππήξρε ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο. 

Παξαηεξήζεθε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (πεξίπνπ ην 90%) ησλ νκάδσλ 

επέιεμε λα αλαζέζεη ξφινπο ζηα κέιε ηεο ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

ιεηηνχξγεζαλ βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ. Πεξίπνπ 7 ζηιρ 10 ομάδερ 

άιιαμε ξφινπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελψ 

νη ππφινηπεο 3 νκάδεο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ απφδνζή ηνπο θαη 

πξνηίκεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ αξρηθφ θαζνξηζκφ ξφισλ νινθιεξψλνληαο κε 

απηή ηε ζχλζεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

      

       Εικόνα 31: Εφαρμογή ρόλων μελϊν ομάδασ            Εικόνα 32: Εναλλαγή ρόλων μεταξφ των μελϊν  

Σέινο ειάρηζηεο νκάδεο (κφιηο ην 3%) δελ έζεζαλ θαζφινπ ξφινπο ζηα κέιε ηεο, 

ελψ πεξίπνπ ην 7% ησλ νκάδσλ αξρηθά έζεζαλ ξφινπο αιιά ζηε ζπλέρεηα δελ 

εθαξκφζηεθαλ απφ ηα κέιε ηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ πνιχ ζεηηθά ζηελ αλάζεζε ξφισλ 

ζηελ νκάδα ελψ απνηέιεζε έλα ζηνηρείν ην νπνίν έδεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα 

κέιε ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά ζε κεξηθέο θαηαγξαθέο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ 

ππεπζχλσλ είραλ αλαθεξζεί ηα εμήο: 
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 «Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξάζεο, νη καζεηέο είραλε πάξα πνιχ θαιή 

ζπλεξγαζία θαη ηεξνχζαλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε θάζε 

βήκαηνο ιέγαλε ηελ αηάθα "πάκε νδεγέ παξαθάησ!". Ζ νκάδα 

ιεηηνχξγεζε πάξα πνιχ αξκνληθά!» 

 «Δθάξκνδαλ ηηο νδεγίεο πνπ εμεγνχζε ν “νδεγφο” θαη ήηαλ πξφζπκνη λα 

βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν.» 

Αντιμετώπιςη προβλημάτων 

Μεξηθέο θνξέο αλέθππηαλ πξνβιήκαηα ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ 

δεηνχκελνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη θαηά ηελ ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. 

Δλδηαθέξνλ είρε ν ηξφπνο πνπ επηιέρζεθε ψζηε ηα πξνβιήκαηα απηά λα 

μεπεξαζηνχλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο 76,7% αληηκεηψπηζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

κέζσ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ππεχζπλνπ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. Ζ θαζνδήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ αθνξνχζε 

θπξίσο ηελ επίιπζε απνξηψλ ή δηαθσληψλ ηερληθήο θχζεσο. 

Δλψ ην 14,7% ησλ νκάδσλ μεπέξαζε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ κφλν κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ αληαιιαγή ησλ απφςεσλ ηνπο. 

 

Εικόνα 33: Σρόποσ αντιμετϊπιςησ προβλημάτων 

 

 



 

100 
 

Ενδιαφέρον των μαθητών 

Σν ελδηαθέξνλ ζρεδφλ φισλ ησλ καζεηψλ ήηαλ ελεξγνπνηεκέλν θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ. Σν 85% πεξίπνπ ησλ νκάδσλ επέδεημαλ Πνιχ θαη 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ. Σφζν ην πξσηφηππν ζέκα πνπ πξαγκαηεχνληαλ (Internet of 

Things) φζν θαη νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθνχ θαη θαηαζθεπαζηηθνχ 

(hands-on) ραξαθηήξα θξάηεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ελεξγνπνηεκέλν. 

 

 

Εικόνα 34: Ενδιαφζρον μαθητϊν κατά την εκπαιδευτική διαδικαςία 

Παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο (Γεκνηηθφ) επέδεημαλ ιηγφηεξν 

ελδηαθέξνλ θαζψο αληηκεηψπηζαλ αξθεηά ζεκεία ζηελ θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πνπ ηνπο δπζθφιεςαλ θαη ηνπο 

απνζάξξπλαλ. ε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εγξήγνξζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο κεηψζεθαλ νη απαηηήζεηο 

ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ην εθάζηνηε καζεζηαθφ 

επίπεδν. 

Κατανόηςη του IoT και των λειτουργιών του 

Παξαηεξήζεθε φηη ζρεδφλ φινη νη καζεηέο (πεξίπνπ ην 98% ησλ νκάδσλ), 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη γλσζηηθνχ επηπέδνπ, θαηαλφεζαλ ηη είλαη ην Internet of 

Things (IoT) θαη πσο ιεηηνπξγεί. 
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Εικόνα 35: Κατανόηςη του IoT και τησ λειτουργίασ του 

Διάρηζηνη καζεηέο κφιηο ην 2,3% ησλ νκάδσλ (νη ειηθηαθά κηθξφηεξνη), φπσο 

πξνέθπςε κέζσ παξαηήξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ησλ 

ππεπζχλσλ, είραλ θαηαλνήζεη κελ ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

ζπζθεπψλ/αληηθεηκέλσλ ζην IoT αιιά φρη ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ειςαγωγή ςτον προγραμματιςμό 

Δθηφο απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη γλψξηδαλ ήδε πξνγξακκαηηζκφ φινη νη καζεηέο 

είραλ ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε πξνγξάκκαηα. 

Παξαηεξήζεθε φηη κε θίλεηξν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαηαζθεχαζαλ 

νη καζεηέο επέδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θψδηθα πνπ 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Μέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ θαη 

ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηαλφεζαλ βαζηθέο αξρέο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ηνπ αιγνξηζκηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο.  

Απφ ηελ άιιε νη καζεηέο νη νπνίνη είραλ πξνεγνχκελε γλψζε ζε 

πξνγξακκαηηζκφ έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο γλψξηζαλ κηα λέα γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ (Python) αιιά θαη γηαηί ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θάζε ζπζηήκαηνο λα ηξνπνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα θαη 

λα πεηξακαηηζηνχλ κε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Βαθμόσ εξοικείωςησ και χρήςησ του Raspberry Pi, αιςθητήρων και 

εξαρτημάτων 
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Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (πεξίπνπ ην 88%) δελ γλψξηδαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Raspberry Pi 2, νχηε ησλ αηζζεηήξσλ θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζεκηλάξην. 

Παξαηεξήζεθε φηη ελψ ζηελ αξρή ππήξρε ζρεηηθή αλαζηνιή ζρεηηθά κε ηελ 

ρξήζε ησλ εμαξηεκάησλ, πην πνιχ απφ θφβν κήπσο θάηη ραιάζνπλ, κε ην πέξαο 

ηεο 1
εο

 Γξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ήηαλ θαη εηζαγσγηθή, νη καζεηέο θαηαλφεζαλ 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη απέθηεζαλ απηνπεπνίζεζε γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηηο 

επφκελεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε παξαηήξεζε ελφο ππεχζπλνπ ε νπνία 

δείρλεη ηελ αξρηθή αλαζηνιή ησλ καζεηψλ: «Σα παηδηά ήζειαλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

ξφινπο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ηερλίηε πάξα ηνπ θαισδηάθηα, ην ίδην έρεη 

παξαηεξεζεί θαη άιιεο θνξέο», ν ξφινο ηνπ θαισδηάθηα είρε ζαλ αξκνδηφηεηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο ηεο πιαθέηαο κε ηα εμαξηήκαηα θαη ηνπο 

αηζζεηήξεο, ζπλήζσο απηφ ηνλ ξφιν αλαιάκβαλαλ δχν κέιε ηεο νκάδαο. 

Σειηθά κε εθπιεθηηθά πνζνζηά (93%) ζρεδφλ φιεο νη νκάδεο θαηάθεξαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ην ζχζηεκά ηνπο θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. 

Απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ κε ηα εμαξηήκαηα, ηνπο 

αηζζεηήξεο θαη ηελ πιαθέηα πξνθχπηεη ην επφκελν δηάγξακκα ηνπ βαζκνχ 

εμνηθείσζήο ηνπο κε απηά. 

 

Εικόνα 36: Βαθμόσ εξοικείωςησ μαθητϊν με το Raspberry Pi, τουσ αιςθητήρεσ και τα εξαρτήματα 

Πεξίπνπ νη κηζέο νκάδεο 48,8% απέθηεζαλ κεγάιν βαζκφ εμνηθείσζεο κε ην 

Raspberry Pi, ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηα εμαξηήκαηα. Γηα ην 32% ησλ νκάδσλ ν 
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βαζκφο εμνηθείσζεο ραξαθηεξίζηεθε θαιφο ελψ ζην 17% κέηξηνο. Διάρηζηε 

εμνηθείσζε επέδεημε ην 2,3% ησλ νκάδσλ φπνπ ζπλήζσο απνηεινχληαλ απφ 

ειηθηαθά κηθξφηεξνπο καζεηέο. 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιινί καζεηέο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

κ εη έ πε η η α  δ εκ ηνπ ξγ ί α  παξφκ ν η σλ  ζπζ η εκ άησ λ  ζην ζπίηη ή ζην 

ζρνιείν ηνπο ελψ ξσηνχζαλ ην θφζηνο ηεο πιαθέηαο θαη ησλ ππφινηπσλ 

εμαξηεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηάζεθε ε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ε νπνία πεξηειάκβαλε 

ηηο νδεγίεο θαηαζθεπήο θαη φιεο ηηο ππφινηπεο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ηνπο δίλνληαλ θαη πεγέο αλαδήηεζεο γηα 

παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ζην δηαδίθηπν. 

5.3.2.2 Β΄ κέξνο: Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

ην Β΄ κέξνο ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο νη ππεχζπλνη θάζε νκάδαο ζπκπιήξσλαλ 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δίραλ ηε δπλαηφηεηα θάζε εκέξα λα ζπκπιεξψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε αλεμάξηεηα απφ πξνεγνχκελεο δειψζεηο ηνπο. Σα 

ηειηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλνιηθψλ 

απαληήζεσλ ησλ ππεπζχλσλ. 

Χαρακτηριςμόσ οργάνωςησ (οδηγίεσ, υλικά ςταθμού εργαςίασ, ροή 

δραςτηριοτήτων, χώροσ διεξαγωγήσ, χρόνοσ διεξαγωγήσ κα) 

Οη ππεχζπλνη θαζεκεξηλά, βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, αμηνινγνχζαλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο πνπ ζπκκεηείραλ. Σα θξηηήξηα απηά ήηαλ ε 

πνηφηεηα ησλ νδεγηψλ φπσο θαη αλ ήηαλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο, ε 

πιεξφηεηα ησλ πιηθψλ θάζε ζηαζκνχ εξγαζίαο, ε επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηα πξνο πινπνίεζε ζπζηήκαηα, ε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ 

δηεμαγσγήο, ε δηαηήξεζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ είραλ ηεζεί, ε ππνζηήξημε πνπ 

είραλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαζψο θαη ε γεληθφηεξε ξνή ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ππεπζχλσλ (85,3%) ραξαθηήξηζε ηελ νξγάλσζε σο Άξηζηε 

ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ην 12,4% Πνιχ θαιή. Αζξνηζηηθά ην 
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97,7% ησλ ππεπζχλσλ ζεσξεί φηη ππήξρε άξηηα νξγάλσζε ζε φια ηα επίπεδα ε 

νπνία ηνπο βνήζεζε λα εθπιεξψζνπλ κε επηηπρία ηηο θαζεκεξηλέο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. 

 

Εικόνα 37: Βαθμόσ οργάνωςησ εκπαιδευτικήσ δράςησ 

 

Δυνατά και αδύνατα ςημεία οργάνωςησ, προτάςεισ βελτίωςησ 

ε ζπλέρεηα ηνπ εξσηήκαηνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππεπζχλνπο λα θαηαγξάςνπλ ηα νξγαλσηηθά 

ζηνηρεία πνπ ηνπο βνήζεζαλ ή ζεκεία ηα νπνία έρξεδαλ βειηίσζεο. 

Σα ζηνηρεία απηά δελ αμηνπνηήζεθαλ κφλν θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο 

δξάζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκβνπιεχνληαλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ψζηε λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο φπνπ απηφ 

ήηαλ αλαγθαίν. Γηα παξάδεηγκα κεξηθνί ππεχζπλνη παξαηήξεζαλ φηη ζηηο νδεγίεο 

ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ππήξραλ ζεκεία ηα νπνία κπέξδεπαλ ηνπο καζεηέο, φπσο ε 

αξίζκεζε ησλ βεκάησλ ή ηα ρξψκαηα ησλ θαισδίσλ ζην ζρεδηάγξακκα ζε ζρέζε 

κε απηά πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ιήθζεθαλ 

ππφςε, νη ζεκεηψζεηο βειηηψζεθαλ θαη μαλακνηξάζηεθαλ ζηνπο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κεξηθέο αθφκε παξαηεξήζεηο ησλ ππεπζχλσλ: 
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 Σν ζεκηλάξην έρεη νξγαλσζεί κε ηξφπν πνπ λα είλαη θαηαλνεηφ θαη γηα καο 

θαη γηα ηα παηδηά. 

 Ζ δηάηαμε ησλ ηξαπεδηψλ θάλεθε λα καο δπζθνιεχεη ιηγάθη ζήκεξα. 

 Οη νδεγίεο θαη ην δηάγξακκα ησλ GPIO, ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθά 

 Καιχηεξα ζα ήηαλ λα γίλεηαη μεθάζαξε αλαθνξά-αλάιπζε ησλ βεκάησλ 

ζηελ θεληξηθή νζφλε φπνπ φινη είρακε πξφζβαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ νη 

ηνπηθέο νδεγίεο. 

Επάρκεια υλικών 

Έλα αθφκα θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο ζσζηήο νξγάλσζεο είλαη ε επάξθεηα ησλ 

πιηθψλ ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο θαη ε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ.  

ρεδφλ φινη νη ππεχζπλνη (97,7%), δήισζαλ φηη ππήξραλ φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία (πιαθέηα, νδεγίεο, αηζζεηήξεο, εμαξηήκαηα, θαιψδηα θηι) γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. εκεηψλεηαη φηη κε ηελ νινθιήξσζε θάζε 

ζεκηλαξίνπ γηλφηαλ ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο 

θαη αλ ππήξρε θάπνηα έιιεηςε θαιχπηνληαλ απφ ηα δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά, 

ψζηε ν ζηαζκφο λα είλαη έηνηκνο γηα ην επφκελν ζεκηλάξην. 

 

Εικόνα 38: Επάρκεια υλικϊν 
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Μφιηο ην 2,3% δήισζε φηη δελ ππήξρε επάξθεηα πιηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί 

πνπ δήισζαλ φηη δελ ππήξραλ πιηθά, ελλννχζαλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ θάπνηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Μεξηθέο θνξέο έλα εμάξηεκα κπνξεί λα είρε ραζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο ζεκηλαξίνπ θαη λα κελ είρε γίλεη αληηιεπηφ ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ζην 

ηέινο. Έηζη ηελ επφκελε εκέξα, νη ππεχζπλνη, φπνπ δηαπίζησλαλ θάπνηα έιιεηςε 

ελεκέξσλαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ηνπο παξείρε ηα πιηθά άκεζα. ε φια ηα 

ζεκηλάξηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, ππήξραλ φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα λα 

πινπνηήζνπλ νη καζεηέο ηα ζπζηήκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αξιοποίηςη οδηγιών 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηειάκβαλε νδεγίεο βήκα-βήκα ζε θάζε ζηαζκφ 

εξγαζίαο αιιά θαη νδεγίεο νη νπνίεο πξνβάιινληαλ θεληξηθά. Μέζσ ησλ 

ππεχζπλσλ ησλ ζηαζκψλ έγηλε θαλεξφ φηη νη νκάδεο εξγάδνληαλ θαιχηεξα 

θξαηψληαο ηνλ δηθφ ηνπο ξπζκφ. Σν 93,8% ησλ νκάδσλ εξγαδφηαλ θπξίσο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νδεγίεο πνπ είραλ ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπο (νδεγίεο βήκα-

βήκα θαη ππνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα). 

 

Εικόνα 39: Αξιοποίηςη οδηγιϊν 

Σν 4,7% ησλ νκάδσλ δήισζε φηη ηνπο βνήζεζαλ νη ηνπηθέο νδεγίεο αιιά θαη νη 

νδεγίεο πνπ πξνβάιινληαλ θεληξηθά. Δλψ κφιηο ην 1,6% ησλ νκάδσλ βαζίζηεθε 

θπξίσο ζηηο νδεγίεο πνπ πξνβάιινληαλ θεληξηθά. Σν εχξεκα ήηαλ αλακελφκελν 

θαζψο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν είρε ζρεδηαζηεί ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ψζηε λα 

εληζρχεηαη ε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. 
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χολιαςμόσ ροήσ ςεμιναρίου και ςημεία βελτίωςησ 

Μέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ππεχζπλσλ ησλ ζηαζκψλ ε ξνή ζρεδφλ φισλ ησλ 

ζεκηλαξίσλ (95,3%) ήηαλ θαηά θχξην ιφγν νκαιή θαη φια πξνρσξνχζαλ φπσο 

είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί. 

 

Εικόνα 40: Ροή ςεμιναρίων 

Βέβαηα ππήξραλ θαη θνξέο φπνπ κεξηθέο νκάδεο δελ επέδεημαλ ηελ απαηηνχκελε 

ζπλεξγαζία ή άιιεο νκάδεο φπνπ ηα κέιε ηεο ήηαλ κηθξφηεξεο ειηθίαο νπφηε 

αληηκεηψπηζαλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα λα κελ νινθιεξψζνπλ φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μέηξηα ξνή παξαηεξήζεθε πεξίπνπ ζην 4% ησλ ζεκηλαξίσλ. 

ηε ζπλέρεηα νη ππεχζπλνη νη νπνίνη είραλ δειψζεη φηη δελ ππήξρε νκαιή ξνή 

έπξεπε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο, νξηζκέλεο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπο 

ήηαλ νη εμήο: 

 Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θάλεθαλ λα επεξεάδνπλ ηε ξνε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζην ηέινο φκσο φια ιχζεθαλ θαη θαηαζθεπάζακε επηηπρψο 

ην θχθισκα καο. 

 ην ηέινο θαη ελψ είρακε νινθιεξψζεη φιεο ηηο ζπλδέζεηο καο, θνπλήζεθε 

ην θνπκπί απφ ην breadboard θαη ελψ αληρλεχνληαλ ε θίλεζε ην buzzer θαη 

ην θνπκπί δε ιεηηνπξγνχζαλ. 

 Γπζηπρψο δελ θαηαλνήζακε σο νκάδα φηη έπξεπε λα πξνρσξήζνπκε 

παξαθάησ ζηε δηαδηθαζία 3, θαζψο πεξηκέλακε λα πξνρσξήζνπκε ζην 



 

108 
 

ζχλνιν ηεο αίζνπζαο θαη έηζη ελψ ππήξρε ρξφλνο θαη ζα είρακε 

νινθιεξψζεη θαη ηηο 3 δξαζηεξηφηεηεο, κείλακε ζηηο δχν πξψηεο. 

Ικανοποίηςη υπεύθυνων ςταθμών εργαςίασ 

Ο θαιφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζσζηή νξγάλσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη καζεηέο, φπσο είρε 

θαλεί ζην Α΄ κέξνο, έκεηλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ 

φιε δηαδηθαζία. ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ππεχζπλσλ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο.  

Πεξίπνπ νρηψ (8) ζηνπο δέθα (10) ππεχζπλνπο (86,8%) δήισζαλ Πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη θαζψο ήμεξαλ αθξηβψο ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, είραλ 

εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα ζπκβνπιέςνπλ ζσζηά ηηο 

νκάδεο ηνπο. Έλαο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ζην ηειεπηαίν 

ζεκηλάξην «Ήηαλ κηα εθπιεθηηθή εκπεηξία γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα καο, 

πεξάζακε ππέξνρα!». 

 

Εικόνα 41: Ικανοποίηςη υπεφθυνων ςταθμϊν εργαςίασ 

Σν 11,6% ησλ ππεπζχλσλ δήισζαλ Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, θαζψο ππήξμαλ 

ζεκεία πνπ κπεξδεχηεθαλ αιιά ιχζεθαλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Μφιηο ην 0,8% απηψλ δήισζε ρακειή ηθαλνπνίεζε ζε νξηζκέλα 

ζεκηλάξηα θαζψο είηε κπεξδεχηεθαλ θαηά ηελ ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ είηε νη 

καζεηέο ησλ νκάδσλ ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά. 
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Προτάςεισ βελτίωςησ εκπαιδευτικήσ δράςησ 

Πεγή αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο απνηεινχλ θαη νη πξνηάζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη νη βαζηθφηεξεο 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Υξήζηκν ζα ήηαλ ε ππνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

λα ήηαλ κεηαθξαζκέλε ζε αθφκα κηα γιψζζα φπσο ηα Αγγιηθά. Σν 

πξφβιεκα πξνέθπςε φηαλ ζε έλα ζεκηλάξην ζπκκεηείρε έλα ζρνιείν 

πξνζθχγσλ νη νπνίνη κηινχζαλ Αξαβηθά θαη ιίγν Αγγιηθά θαη δελ 

θαηαιάβαηλαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 Παξαηεξήζεθε φηη δελ αθηεξσλφηαλ αξθεηφο ρξφλνο ζηελ επεμήγεζε 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ θαη θπζηθήο κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο πνπ δελ ηα γλψξηδαλ λα θαζπζηεξήζνπλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ ρξήζε ηεο γείσζεο ή ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. 

 ε κεξηθά ζεκηλάξηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγηθήο παξνπζίαζεο ηνπ 

ζέκαηνο αξθεηά παηδηά παξαηεξήζεθαλ λα κελ παξαθνινπζνχλ θαζψο 

ηνπο είραλ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ε πιαθέηα ηνπ Raspberry Pi, ηα 

εμαξηήκαηα θαη νη αηζζεηήξεο πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηα 

νπνία θαη επεμεξγαδφληνπζαλ. Θεκηηφ ζα ήηαλ νξηζκέλα εμαξηήκαηα θαη 

αηζζεηήξεο λα ήηαλ νξγαλσκέλα ζε έλα θιεηζηφ θνπηί ην νπνίν ζα 

δηλφηαλ ζηηο νκάδεο κε ηελ έλαξμε ηεο 1
εο

 δξαζηεξηφηεηαο. 

Βέβαηα ε πιεηνλφηεηα ησλ ππεπζχλσλ, δήισζαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ φιε 

δηαδηθαζία θαη δελ ήζειαλ λα αιιάμεη θάηη ζε επφκελε εθαξκνγή. 
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6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

πκπεξάζκαηα 

6.1 πκπεξάζκαηα 

Όπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ 

ζην Internet of Things (IoT)  θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή 

Raspberry Pi 2 πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. Οη καζεηέο θαηαλφεζαλ ην IoT 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ιεηηνπξγεί. Ήξζαλ ζε επαθή κε θπζηθά 

εμαξηήκαηα ππνινγηζηή φπσο ε κεηξηθή πιαθέηα  Raspberry Pi θαη γλψξηζαλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο. πλδπάδνληάο ηελ κε αηζζεηήξεο θαη εμαξηήκαηα δεκηνχξγεζαλ 

ζπζηήκαηα ηα νπνία αιιειεπηδξνχζαλ κε κεγέζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

εθηεινχζαλ ιεηηνπξγίεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

IoT. Μέζα απφ ηηο θαηαζθεπέο ηνπο “απνθσδηθνπνίεζαλ” πνιιά 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Αθφκε 

φζνη δελ είραλ πξνεγνχκελε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python θαη κε θίλεηξν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ θαηαζθεχαζαλ θαηαλφεζαλ ηελ αιγνξηζκηθή ζθέςε θαη ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ζ ρξήζε σο θεληξηθνχ ζέκαηνο ηνπ IoT ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθνχ ηχπνπ θξάηεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

ελεξγνπνηεκέλν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ. Αθφκε ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα επηηεχρζεθαλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ είραλ 

ηεζεί.  

Μηα παξαηήξεζε ελφο ππεχζπλνπ πνπ επηβεβαηψλεη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη 

ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ παηδηψλ είλαη ε εμήο: «ηελ νκάδα κνπ ηα παηδηά αθνχ 

παξαθνινχζεζαλ ην εηζαγσγηθφ βίληεν γηα ην Internet of Things πίζηεπαλ φηη φζα 

είδαλ δε ζπκβαίλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αθνχ νινθιεξψζακε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελζνπζηάζηεθαλ βιέπνληαο έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ IoT λα 

πινπνηείηαη κπξνζηά ηνπο θαη κάιηζηα απφ ηνπο ίδηνπο!».  
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Οη καζεηέο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη θαη εμέθξαδαλ ηελ επηζπκία λα επαλαιάβνπλ 

παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γήισζαλ φηη ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα κεηά 

ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα πεξαηηέξσ πεηξακαηηζκφ θαη δεκηνπξγία παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ απφ ην ζπίηη ή ην ζρνιείν. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ πνιχ θαινχ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο ζρεδφλ φισλ ησλ νκάδσλ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο κε Raspberry Pi δεκηνπξγνχλ πξφζθνξν 

έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ησλ νκάδσλ. Ζ ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέζσ ζρεηηθήο αλαδήηεζεο ζηελ Διιάδα, 

ειάρηζηεο παξφκνηεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο βξέζεθαλ πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή Raspberry Pi. Αθφκα ιηγφηεξεο 

ήηαλ νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζπλδχαδαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ IoT γηα ηελ εθκάζεζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ απνκπζνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζε καζεηέο. Πξνο αχμεζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη 

ησλ ππεπζχλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηελ 

νκαιή ξνή θάζε ζεκηλαξίνπ ζε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά εθπαηδεπηηθφ θνηλφ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ελ ζέκαηη εθπαηδεπηηθή δξάζε ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί  

είηε απηνχζηα είηε σο κέξνο θάπνηαο άιιεο κε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά επηηπρίαο.  

6.2 εκεία αλαζεώξεζεο  

ε επφκελε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο πξνηείλεηαη λα αλαζεσξεζνχλ 

νξηζκέλα ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ βειηίσζεο, φπσο ηα παξαθάησ: 

 Μ ε γ αιχη εξ ε  δ η άξ θε η α : Λφγσ ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο νξηζκέλα 

ζεκεία ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ φπσο ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δελ πινπνηήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Έκθαζε 

δφζεθε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ IoT θαζψο θαη ζηελ ρξήζε 

ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi. ε επφκελε εθαξκνγή πξνηείλεηαη λα 

εθαξκνζηεί είηε ζε κηα δίσξε παξέκβαζε ψζηε λα αλαπηπρζεί εμίζνπ θαη 
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ην θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είηε λα πινπνηεζεί ζε 2-3 δηαδνρηθά 

καζήκαηα. 

 Γ ε κη νπξ γ ί α  ή  ζπκπιή ξ σζ ε  αξρε ί σλ  θψ δ η θα : Αθφκα έλα 

ζεκείν πνπ ζα σθειήζεη ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηα 

ζπζηήκαηα είηε λα δίλνληαη εκηηειή ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο 

καζεηέο είηε λα δεκηνπξγνχληαη εμ αξρήο απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 Μ η θξ φη εξ εο  ε ι η θ ί ε ο : Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζε 

κηθξφηεξεο ειηθίεο (παηδηά Γεκνηηθνχ - Γπκλαζίνπ) πξνηείλεηαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηε ρξήζε blocks θψδηθα 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ScratchGPIO γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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