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Περίληψη 
 
Το άρθρο αποτελεί βιβλιογραφική εισαγωγή στη Θεωρία και Μεθοδολογία του STEM, 
μέσω του συσχετισμού με την Υπολογιστική Σκέψη. Το “computing” και το STEM στον 
τομέα της εκπαίδευσης είναι κάτι πολύ παραπάνω από την επιστήμη των υπολογιστών 
(computer science). Ουσιαστικά αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί την 
υπολογιστική επιστήμη στη διαδικασία της μάθησης μέσω της επίλυσης προβλήματος, 
ενώ ταυτόχρονα συνιστά μια μέθοδο που εμπλέκει με σημαντική επιτυχία τους εκπαιδευ-
ομένους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Ο τρόπος 
με τον οποίο αποκτάται η γνώση εφαρμόζοντας το STEM συνδυάζει τη μαθηματική σκέ-
ψη με τη μεθοδολογία την οποία εφαρμόζουν οι Μηχανικοί και οι επιστήμονες της Πλη-
ροφορικής και των Φυσικών Επιστημών. Παράλληλα, αναπτύσσονται διεθνώς εκπαιδευ-
τικά εργαλεία - τα περισσότερα ανοικτού λογισμικού και ανοικτών τεχνολογιών - που υ-
ποστηρίζουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες μάθησης και χρησιμοποιούνται για την ανά-
πτυξη του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου.  
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Abstract 
 

This article is a bibliographic introduction to STEM's Theory and Methodology, through 
its association with Computational Thought. "Computing" and STEM in the field of edu-
cation is far more than computer science. It is essentially a didactic approach that exploits 
computational science in the learning process through problem solving and furthermore, it 
is a method that involves students of all levels in the scientific way of thinking with great 
success. The way in which knowledge is acquired by the application of STEM combines 
mathematical thinking with the methodology employed by engineers and scientists of In-
formatics and Physics. At the same time, educational tools - most open software and open 
technologies - are developed that support the specific learning processes and are used to 
develop the proposed teaching scenario. 

Εισαγωγή στην υπολογιστική σκέψη 
Στην πρόταση της CSTA-Computer Science Standards (https://www.csteachers.org/page 
/CSTA_Standards 2016) για την Επιστήμη των Υπολογιστών (Ε.Υ.) στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, γίνεται εμφατική αναφορά στην Υπολογιστική Σκέψη 
(εφεξής Υ.Σ.). H Υ.Σ. μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις επιστήμες για την επίλυση προ-
βλημάτων, τον σχεδιασμό συστημάτων, τη δημιουργία νέας γνώσης, αλλά και την κατα-
νόηση των λειτουργιών και των περιορισμών των υπολογιστικών συστημάτων (κατά την 
CSTA η Υ.Σ. θεωρείται μέθοδος επίλυσης προβλήματος, αν και υπάρχει αρκετή συζήτη-
ση για αυτό).  

Η Wing (2006) αναφέρει ότι η Υπολογιστική Σκέψη αποτελεί μια βασική ικανότητα 
που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευόμενοι συμπληρωματικά με τις άλλες τρεις βασικές δε-
ξιότητες, την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική. Πιο συγκεκριμένα, η Υ.Σ. περι-
λαμβάνει την επίλυση προβλήματος, τον σχεδιασμό συστημάτων και την κατανόηση της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, βασιζόμενη σε έννοιες που είναι πολύ σημαντικές και για την 
επιστήμη των υπολογιστών. Η Υ.Σ. περιλαμβάνει, επίσης, μία σειρά νοητικών εργαλείων 
που αντανακλούν το εύρος του πεδίου της επιστήμης των υπολογιστών (Wing, 2006). H 
Wing δεν όρισε με ακρίβεια τον όρο Υ.Σ., με αποτέλεσμα και η φύση της Υ.Σ. να είναι 
ατελώς προσδιορισμένη. Μετά την Wing, πολλοί ερευνητές έκαναν προσπάθειες ενός 
πληρέστερου προσδιορισμού του όρου αυτού (π.χ. Barr & Stephenson, 2011 Denning, 
2007, 2009, 2011 Grover & Pea, 2013 Guzdial,2008, 2012 NRC 2010, 2011). 

Ερευνώντας σε έγκυρες βάσεις δεδομένων (π.χ. Web of Science and Citations, 
Engineering Village, Google Scholar, IEEE Explore, ACM Digital Library, Lecture Notes 
in Computer Science, PsycINFO, ERIC, the British Education Index), καθίσταται φανερό 
ότι οι ερευνητές έχουν αντικρουόμενες απόψεις για τον προσδιορισμό της έννοιας της 
Υ.Σ.  

Ο Guzdial (2012) προτείνει ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε σε έναν «στενό» ορισμό. 
Προτείνει, επίσης, μια μετατόπιση από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της Υ.Σ. στον 
τρόπο με τον οποίο αυτή θα ενταχθεί στη διδακτική-μαθησιακή ακολουθία και στον τρό-
πο σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να υπάρχουν δείκτες αξιοποίησής της από τους μαθη-
τές.  

https://www.csteachers.org/page
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Αν και η έννοια της Υ.Σ. αντιπροσωπεύει μια γνωστική διαδικασία, υπάρχουν ερευ-
νητικές εργασίες που θεωρούν ότι πρέπει να ενταχθούν σε αυτήν και άλλοι «τύποι» σκέ-
ψης. Αυτοί οι τύποι είναι οι εξής: η λογική σκέψη, η αλγοριθμική σκέψη, η «σκέψη των 
μηχανικών» και η «μαθηματική σκέψη» (http://eprints.soton.ac.uk/372410/). Η Wing 
(2006) θεωρεί ότι η Υ.Σ. περιλαμβάνει και «ευρετικές» αιτιολογήσεις για την ανεύρεση 
λύσεων στα προβλήματα. Ο Guzdial (2012), από την άλλη, περιλαμβάνει την «ευρετική» 
αιτιολόγηση ως κατάλληλο εργαλείο, όταν εμπλέκεται κανείς με την Υ.Σ.  

Οι L’Heureux κ.ά. (2012) στον προσδιορισμό της έννοιας της Υ.Σ. εντάσσουν και τη 
λογική σκέψη ως τη δεξιότητα ανάπτυξης και ελέγχου υποθέσεων. Η Υ.Σ. συνδέεται με 
την Επιστήμη των Μηχανικών ακριβώς γιατί τα υπολογιστικά συστήματα αλληλεπιδρούν 
με τον πραγματικό κόσμο εκτελώντας λειτουργίες. Ωστόσο, η Υ.Σ. μπορεί να προχωρήσει 
ακόμα περισσότερο, γιατί δεν περιορίζεται μόνο σε πραγματικά συστήματα, αλλά μπορεί 
να επεκταθεί και σε εικονικά συστήματα. 

Σύμφωνα με τον Schoenfeld (1992), όταν οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στη «μαθη-
ματική σκέψη», τότε έχει αναπτυχθεί η ικανότητα αξιολόγησης της 
«µαθηµατικοποίησης», της αφαιρετικής διαδικασίας και της δεξιότητας χρήσης μαθημα-
τικών εργαλείων. Η «διάθεση» για χρήση μαθηματικών εννοιών τούς οδηγεί να αναπτύ-
ξουν δεξιότητες μέσω των οποίων μπορούν να δομούν και να επεξεργάζονται έννοιες σε 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και, παράλληλα, τους βοηθάει στο να δημιουργούν 
κατασκευές.  

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις διαστάσεις της Υ.Σ., όπως εμφανίζονται σε πέντε άρθρα 
που επιλέχθηκαν βάσει του πλήθους των ετερεοαναφορών τους. 

 
Πίνακας 1: Διαστάσεις της Υ.Σ. 

 

Barr & Stephenson, 2011 

 Αφαιρετική σκέψη, Αλγόριθμοι και διαδικασίες, 
Αυτοματοποίηση - υλοποίηση του υπολογισμού σε 
συστήματα, Τμηματοποίηση του Προβλήματος - η 
διαδικασία διάσπασης του προβλήματος σε μικρό-
τερα τμήματα που μπορούν να επιλυθούν ευκολό-
τερα, Προσομοίωση, Κατανεμημένη επεξεργασία - 
συνεισφορά από διαφορετικά υπολογιστικά προ-
γράμματα. 

Lee κ.ά., 2011  Αφαιρετική σκέψη, Αυτοματοποίηση, Ανάλυση. 

Grover & Pea, 2013 

 Αφαιρετική σκέψη και αναγνώριση προτύπων, Αλ-
γόριθμοι και διαγράμματα ροής, Συμβατική Λογι-
κή, Δομοστοιχείωση – Modularity - Δομημένη 
τμηματοποίηση του προβλήματος. Η διαδικασία 
επαναχρησιμοποίησης επαναλαμβανόμενων εντο-
λών για μια συγκεκριμένη λειτουργία, Αποτελε-
σματικότητα, επαναληπτικές διαδικασίες, συμβο-
λικές αναπαραστάσεις.   

http://eprints.soton.ac.uk/372410/
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Selby & Woollard, 2013 
 Αφαιρετική Σκέψη, Αλγοριθμική Σκέψη, Αξιολό-

γηση 
(δεδομένων), Γενικεύσεις. 

Angeli κ.ά. 2016 
 Αφαιρετική Σκέψη, Αλγόριθμοι (συμπεριλαμβάνει 

και την έννοια της αλληλουχίας και της ακολουθί-
ας). Τμηματοποίηση, Αποσφαλμάτωση, Γενίκευση.    

 Η επιστημολογία του STEM 

Τα τελευταία χρόνια η είσοδος του STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποτελέσει 
αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίστηκε το 2001 από τη 
Βιολόγο Judith A. Ramaley και το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) αναφέρεται στα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, 
της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Μέσω του STEM και στο πλαίσιο των γνωστικών 
πεδίων που περιλαμβάνονται στο STEM εφαρμόζεται η ανακαλυπτική/διερευνητική μά-
θηση και, καθώς η πληροφορία που προσλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι είναι εμπλουτι-
σμένη, ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία και αυτοί οδηγούνται με αποτελεσματικότερο 
τρόπο στην ανακάλυψη της επίλυσης ενός πραγματικού προβλήματος. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Kearney (2015), για το European Schoolnet, 
το 80% των 30 χωρών που συμμετείχαν σε έρευνα για το STEM στην εκπαίδευση αναφέ-
ρουν ότι η εκπαίδευση STEM αποτελεί προτεραιότητα του εκπαιδευτικού τους συστήμα-
τος σε εθνικό επίπεδο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό αφορά, αφενός, την οικονομία των 
χωρών και, αφετέρου, την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές επιλογές σχετικά με το 
STEM, όπως προκύπτει και από την παρακάτω εικόνα. 

Εργασίες σχετικές με το STEM. 

 
 

Ένα αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο στο STEM πρέπει να στηρίζεται στην επιστημολο-
γία του STEM. Σύμφωνα με τον Morrison (2006), το STEM αποτελεί «μετα-γνωστική 
περιοχή» («meta-discipline») (Kaufman κ.ά., 2003), δηλαδή αφορά τη δημιουργία μιας 
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γνωστικής περιοχής η οποία βασίζεται στην «ολοκλήρωση» άλλων γνωστικών περιοχών 
σε μια νέα «ολότητα».  

Θεωρείται ότι μέσω του STEM οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη 
αίσθηση του κόσμου και των φαινομένων που μας περιβάλλουν με έναν ολιστικό τρόπο, 
παρά με την κατακερματισμένη μάθηση απομονωμένων τμημάτων και φαινομένων. Βάσει 
αυτής της θεώρησης αναπτύσσεται η επιστημολογία του STEM και προτείνονται κατάλ-
ληλες μεθοδολογίες, που ακολουθούνται σε έναν διδακτικό σχεδιασμό, ενώ, παράλληλα, 
προσδιορίζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται όταν εφαρμόζεται το STEM. Επίσης, 
διαμορφώνεται το παιδαγωγικό πλαίσιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που κα-
λούνται να εφαρμόσουν το STEM στην τάξη.  

Επιχειρείται, λοιπόν, ο προσδιορισμός της επιστημολογίας του STEM οριοθετώντας 
τους όρους interdisciplinary, multidisciplinary και transdisciplinary. Η επιστημολογία του 
STEM στηρίζεται στη δια-επιστημονικότητα ή εγκάρσια δια-επιστημονικότητα 
(transdisciplinary), με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων 
που εμπεριέχουν πραγματικά φυσικά μεγέθη, αξιοποιώντας εργαλεία από διάφορα επι-
στημονικά πεδία.  

Πριν προχωρήσουμε στην αποσαφήνιση του όρου της δια-επιστημονικότητας, θα πα-
ραθέσουμε ορισμένους ορισμούς. Ενώ συχνά συναντάμε τους όρους διεπιστημονικότητα 
(interdisciplinary), πολυδιάστατη επιστημονικότητα (multidisciplinary) και δια-
επιστημονικότητα (transdisciplinary), όλοι αυτοί οι όροι έχουν ως βασική αρχή την εστία-
ση σε ολοκληρωμένα σύνθετα προβλήματα «διασχίζοντας» γνωστικές περιοχές.  

Ειδικότερα, οι όροι που χρησιμοποιούνται ευρύτερα (multidisciplinary, 
interdisciplinary και transdisciplinary) συνήθως θεωρείται ότι συνιστούν μια ιεραρχική 
δομή σχετικά με την έκταση της ολοκλήρωσης και της ολιστικής αντιμετώπισης ενός 
προβλήματος. Η multidisciplinary προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τη βιβλιογραφία ως η 
λιγότερο «ολοκληρώσιμη» προσέγγιση, αν και είναι αυτή που συνήθως εφαρμόζεται. Τα 
χαρακτηριστικά της εστιάζονται κυρίως στην αξιοποίηση ορισμένων γνωστικών περιοχών 
- που «εφαρμόζονται μαζί» σε μια «κοινή» περιοχή - για τη διερεύνηση μιας θεματικής 
περιοχής.  

Κατά την εφαρμογή της, όμως, ενώ οι ερευνητές επιχειρούν να μοιραστούν τη γνώση 
και να συγκρίνουν αποτελέσματα, δεν επιχειρείται η «διάσχιση» των συνόρων των γνω-
στικών περιοχών ή η παραγωγή μιας «ολοκληρωμένης» γνώσης (Tress, Tress & Fry, 
2005). Έτσι, μετά τη συνεργασία των επιστημόνων για τη λύση ενός προβλήματος, αυτοί 
στη συνέχεια «απομακρύνονται» και πάλι, παραμένοντας στη μεθοδολογία του γνωστικού 
τους αντικειμένου. 

Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ωστόσο ότι, παρά το γεγονός πως οι 
προσεγγίσεις κινούνται αυστηρά εντός της εκάστοτε συγκεκριμένης περιοχής, οι διαφορε-
τικές προοπτικές σε ένα θέμα μπορούν να αποτελέσουν τον καμβά δημιουργίας της μεθό-
δου επίλυσης ενός πολύπλοκου προβλήματος. Προφανώς, υπάρχει μεγάλη συζήτηση αν η 
προσέγγιση αυτή οδηγεί σε μια «ολοκληρωμένη» λύση και αν στοχεύει στην πραγματική 
επίλυση προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που «διασχίζουν» τις επιστήμες 
που εμπλέκονται. 
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 Επομένως, ενώ γενικά η πολυδιάστατη (multidisciplinary) προσέγγιση θεωρείται πε-
ρισσότερο ως «θεματικά» οργανωμένη παρά ως προσανατολισμένη στην επίλυση προ-
βλήματος, υπάρχουν έρευνες που προτρέπουν στη χρήση της για τη λύση ενός κοινού 
προβλήματος (Hammer & Söderqvist, 2001 Petts, Owens, & Bulkeley, 2008). Το μειονέ-
κτημα αυτής της προσέγγισης προκύπτει και από το εξής επιχείρημα. Ενώ στην διεπιστη-
μονικότητα (interdisciplinary) και τη δια-επιστημονικότητα (transdisciplinary) οι εκπαι-
δευόμενοι (ή οι ερευνητές) έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν διαφωνίες και να διερευ-
νήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας, μέσω και επαναληπτικών διαδικασιών (δηλαδή με 
ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ επιστημόνων διαφόρων γνωστικών περιοχών), στην 
πολυδιάστατη (multidisciplinary) προσέγγιση το μόνο που είναι δεδομένο είναι η τεκμη-
ριωμένη άποψη από ειδικούς επιστήμονες για την περιοχή του κοινού θέματος που τους 
αφορά. Η διεπιστημονικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «παραπάνω βήμα» από την πο-
λυδιάστατη προσέγγιση.  

Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις εστιάζουν στην αντιμετώπιση «πραγματικών» προ-
βλημάτων και, ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι ή ερευνητές) «αναγκά-
ζονται» να «διασχίσουν» τα σύνορα γνωστικών περιοχών -μη παραμένοντας μόνο στην 
«κοινή» περιοχή- ώστε να δημιουργηθεί νέα γνώση. Ουσιαστικά, η βασική διαφορά μετα-
ξύ της διεπιστημονικότητας (interdisciplinary) και της πολυδιάστατης (multidisciplinary) 
προσέγγισης είναι το επίπεδο «ολοκλήρωσης» και το επίπεδο συνεργασίας. Με την εφαρ-
μογή της διεπιστημονικής προσέγγισης επιχειρείται η γεφύρωση των επιστημονικών από-
ψεων από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και δυνητικά παρέχεται η δυνατότητα για την 
αξιολόγηση ενός σώματος γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία με τη χρήση «γει-
τονικών» γνωστικών περιοχών (Mobjörk, 2010). 

Ένα άλλο σημείο που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη στην «οριοθέτηση» της επιστημο-
λογίας STEM αφορά τη μετάβαση από τη Διδακτική των Επιστημών στη Διδακτική των 
Μηχανικών (engineering pedagogy). Από σχετικές έρευνες (π.χ. Shirey, 2015 
Shirey,2016 Johnson κ.ά., 2015) προκύπτει ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση για τη «διδακτι-
κή του engineering – pedagogy of engineering» και το επιστημολογικό της περιεχόμενο.  

Αυτό μας θέτει αντιμέτωπους με το πρόβλημα της «Επιστημολογίας» του 
engineering, αφού όποια επιστημολογία του STEM οροθετηθεί θα σχετίζεται με την επι-
στημολογία των Μηχανικών. Ο τρόπος που αποκτάται η γνώση εφαρμόζοντας το STEM 
προϋποθέτει την υλοποίηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζουν οι Μηχανικοί, οι οποίοι 
εκτός της Πληροφορικής και των Φυσικών Επιστημών, πρέπει να σχεδιάσουν (design) και 
να κατασκευάσουν (make). 

Οι συγκεκριμένες επιπλέον δύο (2) διαστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε έναν 
διδακτικό σχεδιασμό. Για αυτόν τον λόγο, στο προτεινόμενο διδακτικό σενάριο υπάρχει 
και η ενσωμάτωση του σχεδιασμού και της κατασκευής (physical computing). 

1. Παράδειγμα διδακτικού σχεδιασμού με τη «μεθοδολογία» STEΜ  

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή 
στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» και εφαρμόστηκε σε πραγματική τάξη με μαθητές 
της Β’ Λυκείου του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς. Το σενάριο σχεδιάστηκε με στοιχεία της υπολογι-

http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php/?course=DSGL-B138
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στικής σκέψης και της επιστημολογίας του STEM ως προς την επίλυση συγκεκριμένου 
προβλήματος, ενώ οι φάσεις σχεδίασης της ανάπτυξης του διδακτικού σεναρίου STEM 
περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες έχουν ως σκοπό να επιτύχουμε του 
στόχους που θέτουμε στο διδακτικό σενάριο (ΕΑΙΤΥ, 2007 ΕΑΙΤΥ, 2011 Β. Κόμης, 
2005). 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Λογική ακολουθία – Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης 
 
2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες. Ο χρόνος κρίνεται επαρκής, ενώ η 
κάθε δραστηριότητα μπορεί να αναδιαμορφωθεί ανάλογα με την επίδοση των μαθητών 
και την αξιολόγηση που θα προκύψει από τις δραστηριότητες. 
 
3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Το διδακτικό αντικείμενο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Β΄ Λυκείου του 
σχολικού βιβλίου (Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ) και αποτελεί βασικό 
αντικείμενο εκπαίδευσης των μαθητών. Ειδικότερα, καλύπτει την ενότητα «Εντολές και 
δομές αλγορίθμου» στο πλαίσιο εκμάθησης της αλγοριθμικής δομής της ακολουθίας μέσω 
της επίλυσης ενός προβλήματος. 
 
4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:  
Ως προς τους γνωστικούς στόχους:  

 να αναγνωρίσουν την αναπαράσταση του αλγορίθμου με δομή ακολουθίας, 
 να κατανοήσουν τη δομή ακολουθίας, 
 να συνδέουν τον προγραμματισμό με εφαρμογές της καθημερινής ζωής. 

Ως προς τους στόχους δεξιοτήτων: 
 να χρησιμοποιούν υλικά, 
 να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Arduino UNO, 
 να παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα. 

Ως προς τις στάσεις / συμπεριφορές: 
 να εργάζονται σε ομάδες, 
 να αιτιολογούν τις παρατηρήσεις τους.  

 
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες ισάριθμων ατόμων. Ζητά από κάθε 
ομάδα μαθητών να παρατηρήσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών που βρί-
σκονται έξω από το σχολείο τους και να καταγράψουν τους χρόνους μετάβασης μεταξύ 
των φωτεινών σηματοδοτήσεων. Στη συνέχεια θέτει ένα σχετικό πρόβλημα, δηλαδή να 
δημιουργήσουν ένα σύστημα φωτεινών σηματοδοτών στην πλευρά των τετραγώνων του 
σχολείου όπου δεν υπάρχουν σηματοδότες.  
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6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ    
Πρέπει με κατάλληλα παραδείγματα να προσδιορίσουμε την κατανόηση ότι η χρονοκα-
θυστέρηση αποτελεί και αυτή ένα φαινόμενο περιόδου. Για την κατανόηση θα χρειαστεί 
ο μαθητής να εμπλακεί στην «επιστημολογική διαδικασία», αιτιολογώντας με λογικά 
επιχειρήματα για τη συγκεκριμένη δομή του αλγορίθμου τη χρήση κατά τη διάρκεια δό-
μησης του αλγορίθμου, ενώ ταυτόχρονα, εμπλέκεται στην αφαιρετική σκέψη και τη 
«διάσπαση» του προβλήματος.   
 
10. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
Οι μαθητές δε δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη δομή της ακολουθίας που θα εφαρμό-
σουν στον προγραμματισμό τους.  
 
11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρακολουθεί τις εργασίες των μαθητών, να 
εντοπίζει τυχόν δυσκολίες κατά την εκτέλεση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας STEM 
και να παρεμβαίνει, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο, για τη βέλτιστη εξέλιξη της 
πειραματικής διαδικασίας.  
 
12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 
Οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν θορυβούν. Μπορεί να υπάρξει μικρός 
διδακτικός θόρυβος κατά την κατασκευή των δομικών στοιχείων από τους μαθητές, εξαι-
τίας των ιδεών που μπορεί να μεταφέρονται από τη μία ομάδα μαθητών σε μία άλλη. 
 
13. ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
Παραπέμπουμε μέσα από το Φωτόδεντρο σε υλικό για τη σχεδίαση του διαγράμματος 
ροής της δραστηριότητας http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-
709 
 
14. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ  
Σε αυτήν την εκπαιδευτική δραστηριότητα εφαρμόζουμε τη διερευνητική μέθοδο, κατά 
την οποία η γνώση προκύπτει ως «συμπέρασμα» μιας πειραματικής διαδικασίας με λογική 
αιτιολόγηση (διάσταση της υπολογιστικής σκέψης). Σύμφωνα με τα βήματα της διερευνη-
τικής μεθόδου, ακολουθούμε τις παρακάτω 5 φάσεις: 
 Έναυσμα ενδιαφέροντος-ερώτηση επιστημονικά προσανατολισμένη από τον 

εκπαιδευτικό σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του «φαναριού» 
 Διατύπωση υποθέσεων 
 Πειραματισμός-δημιουργία του αλγορίθμου 
 Διατύπωση εξήγησης ως συνέχεια του πειραματικού αποτελέσματος 
 Συνεχής έλεγχος -διόρθωση λαθών στο πρόγραμμα- αναστοχασμός  
 

15. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σχετικό.  
 
16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
Το σενάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να πραγματοποιηθεί σε σχολικό εργαστήριο με 
εφαρμογή του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 
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των τεσσάρων (4) ατόμων χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ανά ομάδα, μία πλατφόρμα 
ARDUINO και ένα σύνολο από αντιστάσεις και LEDs. 
 

17. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μέσω των φύλλων εργασίας, ο μαθητής κατανοεί την αναπαράσταση του αλγορίθμου με 
δομή ακολουθίας και μπορεί να συνδέει τον προγραμματισμό σε εφαρμογές της 
καθημερινής ζωής. 
 

18. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Προτείνεται η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που ενδεχομένως έμειναν ημιτελείς (από 
τα φύλλα εργασίας των μαθητών).  
 
 
ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τους στόχους του. Προκάλεσε 
το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία.  
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νο 1 – Το πλαίσιο 
Δραστηριότητα 1.1 

Σε φύλλο από μακετόχαρτο μέτρησε τις διαστάσεις από το σχέδιο και δημιούργησε το 
δομικό στοιχείο από το φανάρι σου, σε κλίμακα 1:10. Για τη χρήση των φωτεινών σημα-
τοδοτών σε σταυροδρόμι θα πρέπει να κατασκευάσεις δύο φανάρια (οι διαστάσεις του 
design και make στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως). 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νο 2 - Οι ηλεκτρικές συνδέσεις  
 

Δραστηριότητα 2.1  
Αφού φτιάξεις το δομικό στέλεχος, θα πρέπει να τοποθετήσεις στο εσωτερικό του πλαισί-
ου τα στοιχεία LED. 
 

 
 

 
Δραστηριότητα 2.2 
Πραγματοποίησε την παρακάτω συνδεσμολογία. Γιατί χρησιμοποιούμε ψηφιακή θύρα 
στο Arduino; 

 
 

 Συζήτησε με την ομάδα την τιμή των αντιστάσεων που θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσεις. Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

 Περιέγραψε την αρχή λειτουργίας του φωτεινού σηματοδότη σου.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νο 3 - Ο κώδικας  
 
Δραστηριότητα 3.1 

Χρησιμοποιούμε δομή ακολουθίας όταν ένα σύνολο σειρά εντολών εκτελούνται η μια με-
τά την άλλη για μια φορά. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχεδίασε το διάγραμμα ροής του παραπάνω κώδικα. 
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Δραστηριότητα 3.2 

Βάσει του παραδείγματος και των χρονικών περιόδων που έχεις καταγράψει με την ομάδα 
σου, δημιούργησε το διάγραμμα ροής του κώδικα της λειτουργίας του φαναριού σου 

 
 
Δραστηριότητα 3.3 

Μετέτρεψε το διάγραμμα ροής σε κώδικα στο περιβάλλον του ArduBlock! 
 

Συμπεράσματα 
Το διδακτικό σενάριο που στηρίχτηκε στις αρχές της επιστημολογίας του STEΜ αποτελεί 
πιλοτική εφαρμογή με σκοπό την αξιολόγησή του και την επέκταση της εφαρμογής σε 
επόμενο στάδιο. Στο στάδιο αυτό, από την εφαρμογή του σεναρίου και μέσω παρατήρη-
σης, καταγράφτηκε ότι ο μαθητής κατανόησε πλήρως το γνωστικό αντικείμενο, μπόρεσε 
να προσδιορίσει ακριβώς το πρόβλημα, ολοκλήρωσε την κατασκευή του δομικού στοιχεί-
ου και τη σύνδεση των LED και, τέλος, αξιολόγησε επαναλαμβανόμενα την ορθή λει-
τουργία του κώδικα. 
 Το διδακτικό σενάριο ολοκληρώνει αρκετές από τις διαστάσεις της Υ.Σ., σύμφωνα με 
τις οποίες οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σεναρίου αναμένεται να τμηματοποιήσουν το 
πρόβλημα που έχουν να επιλύσουν (Barr & Stephenson, 2011). Η τμηματοποίηση περι-
λάμβανε τη σχεδίαση και ανάπτυξη του κώδικα, τη σχεδίαση και την κατασκευή δομικών 
στοιχείων σε κατάλληλες διαστάσεις και σε σχέση με τις διαστάσεις των χρησιμοποιούμε-
νων υλικών (LED). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές οδηγήθηκαν στην (πιο εύκολη) επί-
λυση των επιμέρους προβλημάτων, ώστε να ολοκληρώσουν με αποτελεσματικό τρόπο την 
επίλυση του συνολικού προβλήματος. 
 Τέλος, σύμφωνα με τον Schoenfeld (1992), οι μαθητές ενεπλάκησαν στη «μαθηματική 
σκέψη» και στην εφαρμογή της «µαθηµατικοποίησης» των εννοιών μέσω της αλγοριθμι-

Σχεδίασε το διάγραμμα ροής του παραπάνω κώδικα. 
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κής σκέψης και της υλοποίησης στον κώδικα. Επίσης, η εφαρμογή του διδακτικού σενα-
ρίου έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση λογισμι-
κών εργαλείων για τη δόμηση της υπολογιστικής τους σκέψης. Συμπερασματικά, το διδα-
κτικό σενάριο, σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση L’Heureux κ.ά. (2012), συνέδεσε 
την Υ.Σ. με την Επιστήμη των Μηχανικών γιατί το υπολογιστικό σύστημα που χρησιμο-
ποίησαν οι μαθητές εκτέλεσε λειτουργίες οι οποίες έχουν εφαρμογή στον πραγματικό κό-
σμο. 
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