
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

STEM ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ



Science Technology Engineering 
Mathematics (1)
Στα ελληνικά: Φυσικές Επιστήμες- 
Τεχνολογία- Μηχανική και 
Μαθηματικά 


Πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τον 
Βιολόγο Judith A. Ramaley


Διε- επιστημονικότητα 
(transdisciplinary)


Προσανατολισμός στην επίλυση 
πολύπλοκων προβλημάτων- 
πραγματικών καταστάσεων, 
αξιοποιώντας εργαλεία από διάφορα 
επιστημονικά πεδία 



Science Technology Engineering- 
Mathematics (2)

Ενισχύεται η ανακάλυψη της λύσης 


Διερευνητική Μάθηση


Επίλυση πραγματικού προβλήματος στα πλαίσια 
των παραπάνω επιστημονικών πεδίων 


Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν 
ολοκληρωμένη αίσθηση του κόσμου και των 
φαινομένων που μας περιβάλουν


Αφορά την δημιουργία μιας γνωστικής περιοχής 
που βασίζεται στην «ολοκλήρωση» άλλων 
γνωστικών περιοχών σε μια νέα «ολότητα», ενώ 
ως «meta-discipline» περιέχει έννοιες που συχνά 
συγκρούονται μεταξύ τους (Morisson, 2006)


Αξιοποίηση γνώσεων από διάφορα επιστημονικά 
πεδία, που εφαρμόζονται μαζί σε μια κοινή 
περιοχή (πρόβλημα)



Διεπιστημονικότητα



Επιστήμη των Υπολογιστών 

Computer Science 


Συγγραφέας- δημιουργός 
υπολογιστικών εργαλείων


Διαφορετική από τις ΤΠΕ 


Ορθός χειρισμός της 
τεχνολογίας, για επεξεργασία 
και διαμοιρασμό της 
πληροφορίας 


Σκεπτόμενος χρήστης των 
εργαλείων



Επιστήμη των υπολογιστών (2)

Αλγόριθμοι


Προγραμματισμός


Διεπαφή ανθρώπου μηχανής


Δόμηση Γραφικών Διεπιφανειών 
(GUI)


Διαχείριση της Πληροφορίας


Ευφυή Συστήματα 


Κοινωνικά και Επαγγελματικά 
Θέματα



Επιστήμη των Υπολογιστών στην 
Εκπαίδευση

Αλγόριθμοι


Δομές Δεδομένων


Προγράμματα


Αρχιτεκτονική 
Υπολογιστικών Συστημάτων


Επικοινωνία 
Υποσυστημάτων



Υπολογιστικές Μέθοδοι

Πολύ σημαντικές για την 
ολοκλήρωση της Επιστήμης 
των Υπολογιστών στην 
Εκπαίδευση


Μοντελοποίηση


Ανάλυση


Γενίκευση 



Επιστήμη των Υπολογιστών και 
STEM
Η Επιστήμη των Υπολογιστών αποτελεί γνωστικό αντικείμενο του STEM


Έχει τις δικές της θεωρητικές θεμελιώσεις και χρησιμοποιεί μαθηματικά


Περιλαμβάνει εφαρμογές που στηρίζονται στην λογική και την αιτιολόγηση


Περιλαμβάνει την επιστημονική προσέγγιση για να πραγματοποιούνται 
μετρήσεις και πειράματα


Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και των έλεγχο 
τεχνουργημάτων 


Για να εφαρμοσθεί απαιτεί την κατανόηση μεγάλου φάσματος τεχνολογιών


Όταν συνδεθεί με το Computing, παρέχει εργαλεία για ενασχόληση με 
προβλήματα από πολλές επιστήμες 

Computing at School Working Group (2011)



Υπολογιστική Σκέψη (1)
Computer Science Standards προτείνει 
εμφατικά την ανάπτυξη της 
υπολογιστικής σκέψης στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση


Μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις 
επιστήμες για την επίλυση προβλημάτων  


Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων 


Βοηθάει στον σχεδιασμό συστημάτων


Στην δημιουργία νέας γνώσης 


Στην κατανόηση των λειτουργιών και των 
περιορισμών των υπολογιστικών 
συστημάτων



Υπολογιστική Σκέψη (2)
Τέταρτη βασική ικανότητα μετά την ανάγνωση, την γραφή και την 
αριθμητική (Wing, 2006)


Περιλαμβάνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, το σχεδιασμό 
συστημάτων και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 
βασισμένη σε βασικές έννοιες της Επιστήμης των Υπολογιστών


 Η Υπολογιστική σκέψη περιλαμβάνει: 


Την λογική σκέψη


Την αλγοριθμική σκέψη


Την σκέψη των μηχανικών 


Την μαθηματική σκέψη 



Υπολογιστική Σκέψη 
(Computational Thinking)
Νοητική Λειτουργία που εμπλέκεται στην 
διαμόρφωση των προβλημάτων και των 
λύσεών τους σε μορφή τέτοια ώστε οι λύσεις 
να μπορούν να αναπαρασταθούν σαν 
υπολογιστικά βήματα και αλγορίθμους. 

Πως μπορούμε να αναπαραστήσουμε την 
κίνηση του βατράχου;


Ποια είναι τα βήματα που ακολουθεί ένα 
αυτοκίνητο που μπορεί να παρκάρει μόνο 
του;


Πως πρέπει να λειτουργήσει η μπάρα μιας 
σιδηροδρομικής διάβασης, όταν ένα τρένο 
πλησιάζει; 



Υπολογιστική Σκέψη 
(Computational Thinking)
Στοιχεία της Υπολογιστικής Σκέψης αποτελούν:


Αφαιρετική Σκέψη


Ολοκλήρωση της μαθηματικής σκέψης, της 
αλγοριθμικής σκέψης και τεχνικών από την 
επιστήμη των μηχανικών


Οδηγεί και σε ιδέες και όχι μόνο 
τεχνουργήματα


Δομοστοιχείωση (Modularity)


Τμηματοποίηση (Decomposition)


Αποσφαλμάτωση (Debugging)


Ο εντοπισμός προτύπων (μοτίβο)


Γενίκευση



STEM  
(Science- Technology-Engineering- 

Mathematics)
Σύνδεση με πραγματικό κόσμο 


Εφαρμογή Θεωρίας


Οι μαθητές αποκτούν αίσθηση 
του κόσμου και των φαινομένων 
που μας περιβάλλουν 


Με ολιστικό τρόπο 


Αποφεύγοντας την μάθηση 
απομονωμένων φαινομένων



Project- Based Learning

Μάθηση βασισμένη σε μία 
εργασία 


Διερευνητική μάθηση


Εξερεύνηση του 
πραγματικού κόσμου


Ενεργητική μάθηση


Οι μαθητές εμβαθύνουν στο 
θέμα που μαθαίνουν 



Συνδυασμός

Οι μαθητές προσπαθούν να λύσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου 


Αντιμετωπίζουν προκλήσεις που προέρχονται από όλα τα επιστημονικά πεδία


Συνδυάζουν ενεργητικότητα, κριτική σκέψη και επινοητικότητα


Μαθαίνουν: 


πως να εξετάζουν ένα πρόβλημα, 


να οργανώνουν τις πληροφορίες για αυτό, 


να εξετάζουν διάφορες αλγοριθμικές λύσεις 


να αντιμετωπίζουν τα λάθη τους


να πραγματοποιούν βελτιώσεις


να συνδυάζουν τα διαθέσιμα εργαλεία και πόρους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ: 


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ)



Εκπαιδευτική Ρομποτική
Μαθαίνουν παίζοντας


Αναπτύσσονται ψυχοκινητικά


Συνδυάζει πολλές επιστήμες


Φυσική


Μαθηματικά και Γεωμετρία


Μηχανική


Επιστήμη Υπολογιστών


Διάφορες άλλες επιστήμες ανάλογα 
με την θεματολογία του project 
(Ιστορία, περιβάλλον, κοινωνία κλπ.)



Εκπαιδευτική Ρομποτική

Αναπτύσσει ικανότητες κρίσιμες για την παρούσα 
αλλά και μελλοντική αγορά εργασίας:


Ομαδική εργασία- Συνεργασία


Επίλυση προβλημάτων


Επινοητικότητα- Καινοτομία


Διαχείριση πόρων (τόσο χρονικών, όσο και υλικών 
αλλά και γιατί όχι υπολογιστικών)


Αλγοριθμική Σκέψη- Προγραμματισμό


Κοινωνικές Δεξιότητες- Επικοινωνία


Αναλυτική και Συνθετική Σκέψη


Κριτική Σκέψη


Ερευνητικό ενδιαφέρον



LEGO Education WeDo 2.0

Εκπαιδευτική πλατφόρμα της LEGO 
Education ειδικά σχεδιασμένη για 
μαθητές  Δημοτικού Σχολείου


Hands On- Minds On μέθοδος 
εκπαίδευσης


Μοντελοποίηση και επίλυση 
προβλημάτων πραγματικής ζωής


Μαθητές μαθαίνουν κάνοντας 
ερωτήσεις και λύνοντας 
προβλήματα 


Μάθηση μέσω projects, που 
διαρκούν περίπου 90 λεπτά



LEGO Education WeDo 2.0

Το project χωρίζεται σε τρεις φάσεις:


Φάση εξερεύνησης


Φάση κατασκευής


Φάση Διαμοιρασμού αποτελεσμάτων


Το πακέτο παρέχει αρκετά έτοιμα 
projects


Παρέχει για τον δάσκαλο links, τρόπο 
προετοιμασίας, στόχους, τεχνικές 
διαφοροποιημένης μάθησης


Περιέχει projects με οδηγίες 
κατασκευής αλλά και ελεύθερα projects



LEGO Education WeDo 2.0

Προγραμματίζεται με δικό του 
προγραμματιστικό περιβάλλον


Μπορεί να συνδεθεί με tablet, 
smartphone και υπολογιστή 
(Windows, MacOS)


Μπορεί να προγραμματιστεί με 
Scratch


Με την βοήθεια της εφαρμογής 
S2Bot


Αντάπτορας Bluetooth 4.0 BLED 
112



Edison Robot

Οικονομικό


Δωρεάν προγραμματιστικό 
περιβάλλον γραφικού 
προγραμματισμού


Συμβατό με LEGO


Διαθέτει και αισθητήρα υπέρυθρων


Περιλαμβάνει πολλές 
προγραμματισμένες λειτουργίες 
που ενεργοποιούνται από barcodes


Τιμή 55€ + 50€ για δομικά στοιχεία 
και εκπαιδευτικό υλικό



Thymio

Περισσότεροι από 20 
αισθητήρες


2 κινητήρες


Συμβατό με LEGO


Προγραμματίζεται είτε σε 
γραφικό περιβάλλον είτε με 
κώδικα


Προγραμματίζεται και σε Scratch


Τιμή περίπου 110€



TTS InOBot

Σχεδιασμένο για 
προγραμματισμό σε Scratch


4 αισθητήρες απόστασης


Αισθητήρα ακολούθησης 
γραμμής


Διαθέτει LED φωτάκια


Τιμή περίπου 130€



Gigo S4A Programming Bricks

Arduino


Αισθητήρες 


Κινητήρες 


Δομικά Στοιχεία


Προγραμματιζόμενο με 
Scratch


50 έτοιμα Projects


Οικονομικό 180€



LEGO MINDSTORMS EV3

Μετά την Ε’ Τάξη


Δομικά στοιχεία LEGO Technics


Στιβαρές και αξιόπιστες 
κατασκευές


Αισθητήρες και Κινητήρες


Γραφικό Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον LabView


Ακριβό, βασικό kit στοιχίζει 
500€



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ???

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 


