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Τι είναι το arduino και το tinkercad

 Το arduino είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης έργων
ηλεκτρονικής, αυτοματισμού και ρομποτικής που βρίσκουμε σε πολλές
εφαρμογές στην καθημερινότητα μας, όπως ο έλεγχος ενός σπιτιού
μέσω αισθητήρων και η δημιουργία έξυπνων παιχνιδιών σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή

 Το λογισμικό tinkercad είναι μια εφαρμογή προσομοίωσης για
ηλεκτρονικά κυκλώματα και επιτρέπει την χρήση του arduino στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή.



Τι είναι ο δομημένος προγραμματισμός 

 Δομημένος προγραμματισμός αποκαλείται η σχεδίαση αλγορίθμου, ο
οποίος χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές του ιεραρχικού
προγραμματισμού όπου ένα πρόβλημα χωρίζεται σε μια σειρά από
απλούστερα μέχρι η επίλυσή τους να οδηγήσει στην λύση του αρχικού.
Ο δομημένος προγραμματισμός βασίζεται στη χρήση τριών
στοιχειωδών λογικών δομών, τη δομή της επανάληψης, τη δομή της
επιλογής και τη δομή της ακολουθίας.



Το διδακτικό σενάριο

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση στην
οποία οι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν με την εκμάθηση βασικών
εντολών του δομημένου προγραμματισμού μέσω έξυπνων παιχνιδιών
στην πλατφόρμα tinkercad

 Με την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές/τριες
δημιουργώντας την προσομοίωση της λειτουργίας ενός φαναριού
κυκλοφορίας αυτοκινήτων θα μάθουν να προγραμματίζουν με τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και να δοκιμάζουν διάφορες τεχνικές
επίλυσης ενός προβλήματος.



Το διδακτικό σενάριο…

 Το διδακτικό σενάριο σχετίζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών της Α’
Τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα Εφαρμογές
Πληροφορικής, καθώς επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο
μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας (project) όπου αποτελεί διακριτή
ενότητα του Προγράμματος Σπουδών.



Το διδακτικό σενάριο

Τίτλος διδακτικής ενότητας:

 «Προγραμματισμός στο tinkercad»

Χρόνος υλοποίησης:

 Για την εφαρμογή του σεναρίου θα απαιτηθούν τέσσερις (4)
διδακτικές ώρες

Χώρος υλοποίησης:

 Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ’ολοκλήρου στο εργαστήριο
υπολογιστών.



Προαπαιτούμενες γνώσεις

 Οι μαθητές/τριες συνιστάται να γνωρίζουν τις έννοιες των απλών
προγραμμάτων και των εντολών ελέγχου. Δεν είναι απαραίτητο να
έχουν γνώση στον χειρισμό της πλατφόρμας tinkercad.



Οι ειδικοί στόχοι σεναρίου

Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι μαθητές/τριες να είναι ικανοί/ές:

 Να διακρίνουν το περιβάλλον και τα εξαρτήματα από τα οποία
αποτελείται η πλατφόρμα tinkercad

 Να αναγνωρίζουν τις βασικές εντολές του arduino

 Να κατανοούν την βασική δομή ενός προγράμματος arduino.



Οι ειδικοί στόχοι σεναρίου…

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

Οι μαθητές/τριες να είναι ικανοί/ές:

 Να τροποποιούν τον κώδικα του προγράμματος στη πλατφόρμα
tinkercad

 Να πειραματίζονται με τις εντολές του προγράμματος στη πλατφόρμα
tinkercad.



Οι ειδικοί στόχοι σεναρίου…

Σε επίπεδο στάσεων:

Οι μαθητές/τριες να είναι ικανοί/ές:

 Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για την χρησιμότητα του  arduino

 Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας 

 Να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία ενός έργου.



Υποκείμενη θεωρία μάθησης

 Ο βασικός στόχος του σεναρίου είναι να μάθουν οι μαθητές/τριες να
προγραμματίζουν μέσω του tinkercad με βάση τον δομημένο
προγραμματισμό. Με τη εργασία τους σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική
μάθηση) εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή όλων ενώ θα μπορούν να
συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με
κάτι ευχάριστο και νέο ενώ παράλληλα μαθαίνουν να κωδικοποιούν,
να επιλύουν προβλήματα οικοδομώντας έτσι τη νέα γνώση συνδέοντας
την με την προηγούμενη.



Υποκείμενη θεωρία μάθησης…

 Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων θα χρησιμοποιηθούν οι
στρατηγικές του πειραματισμού και διερεύνησης έτσι ώστε οι
μαθητές/τριες να οδηγηθούν στην ανακάλυψη

 Οι μαθητές/τριες χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα προγραμματισμού
του arduino θα μπορούν να πειραματιστούν, να κάνουν υποθέσεις
και να τις επαληθεύσουν.



Ενορχήστρωση της τάξης 

 Οι μαθητές/τριες θα εργαστούν σε ομάδες των δύο(2) ατόμων
ενισχύοντας την ομαδοσυνεργατική διαδικασία. Ο/Η εκπαιδευτικός
έχει το ρόλο του/της συντονιστή/τριας και συμβούλου για τις ομάδες
των μαθητών/τριών δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό
περιβάλλον μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών/τριών μεταξύ
τους.



Διεξαγωγή του σεναρίου

1η διδακτική ώρα

 Στην πρώτη διδακτική ώρα ο/η εκπαιδευτικός θα κάνει μια σύντομη
επανάληψη στις βασικές λειτουργίες του δομημένου προγραμματισμού
υπενθυμίζοντας στους μαθητές/τριες τις εντολές ελέγχου και
επανάληψης. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση
του/της εκπαιδευτικού θα επισκεφτούν την web εφαρμογή tinkercad
ανακαλύπτοντας τις λειτουργίες της. Η εφαρμογή θα πρέπει να
υπάρχει εγκατεστημένη στους υπολογιστές τους. Είναι απαραίτητο οι
μαθητές/τριες να έχουν ανοίξει λογαριασμό για να μπορούν να
δημιουργήσουν τον δικό τους κώδικα.



Διεξαγωγή του σεναρίου…

2η διδακτική ώρα

 Στη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες θα ξεκινήσουν να
κατασκευάζουν την συνδεσμολογία του κυκλώματος της προσομοίωσης
του φαναριού κυκλοφορίας αυτοκινήτων με τα εξαρτήματα που
υπάρχουν στις βιβλιοθήκες του tinkercad. Στη συνέχεια θα
πειραματιστούν προγραμματίζοντας το ώστε να λειτουργήσει.



Διεξαγωγή του σεναρίου…

3η διδακτική ώρα

 Οι μαθητές/τριες στη τρίτη διδακτική ώρα αρχίζουν να επιλύουν τις
δραστηριότητες που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας κάνοντας χρήση
του κώδικα στο tinkercad. Ο/Η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να
υπάρχει αποθηκευμένο το αντίστοιχο αρχείο στους υπολογιστές τους.
Θα συζητήσουν και θα συνεργαστούν μεταξύ τους σε ομάδες των
δύο(2) ατόμων για την επίλυση των δραστηριοτήτων.



Διεξαγωγή του σεναρίου…

4η διδακτική ώρα

 Οι μαθητές/τριες στη τέταρτη διδακτική ώρα αφού έχουν ολοκληρώσει
την επίλυση της δραστηριότητας αρχίζουν πάντα με την βοήθεια του
εκπαιδευτικού, να παρατηρούν τις εντολές που εφάρμοσαν στον
κώδικα. Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια για σύγκριση
αποτελεσμάτων. Στα τελευταία 10’ της διδακτικής ώρας γίνεται η
αξιολόγηση της διαδικασίας ώστε ο/η εκπαιδευτικός να είναι σε θέση
να γνωρίζει τις αδυναμίες των μαθητών και να προσαρμόσει το μάθημα
ανάλογα.



Διδακτικό συμβόλαιο

Για ότι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς:

 Ενεργοποιούν τους μαθητές/τριες

 Συντονίζουν και καθοδηγούν

 Έχουν υποσηρικτικό-εμψυχωτικό ρόλο και συμμετέχουν στη μάθηση

Για ότι αφορά τους/τις μαθητές/τριες:

 Πραγματοποιούν την εργασία τους

 Συμμετέχουν ενεργά για την υλοποίηση των στόχων της διδακτικής 
ενότητας 

 Αξιολογούν τις γνώσεις, τις  δεξιότητες και τις στάσεις τους. 



Συμπεράσματα

 Οι μαθητές/τριες με τη χρήση της ανακαλυπτικής μάθησης στην
εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου θα μπορούν να
επικεντρωθούν σε αυτό που είναι σημαντικό για την επίλυση κάποιου
προβλήματος, μαθαίνοντας μέσα από την εμπειρία και αποκτώντας
ταυτόχρονα κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα σε
αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.



Συμπεράσματα…

 Από την άλλη μεριά ο/η εκπαιδευτικός για την επιτυχή υλοποίηση του
διδακτικού σεναρίου, θα πρέπει να δημιουργεί προβληματικές
καταστάσεις, ώστε οι μαθητές/τριες να ωθούνται στην ανακάλυψη της
γνώσης

 Επιπλέον, πρέπει να τους προδιαθέτει ευνοϊκά προς τη νέα μάθηση και
ταυτόχρονα τους να ενθαρρύνει, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να
πειραματιστούν και να καταφέρουν να φτάσουν στην εκπλήρωση των
διδακτικών στόχων της ενότητας.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


