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Το έργο DISCOVER με Αρ. Αναφοράς 2017-1-BG01-
KA202-036327 χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το Πρόγραμμα ERASMUS+.  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο 
των συγγραφέων του και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή την έκδοση.



Αγαπητέ Αναγνώστη,

Αυτό είναι το τρίτο ηλεκτρονικό δελτίο του έργου DISCOVER.
Το έργο αυτό επιδιώκει να διευκολύνει το σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων διάδοσης της επιστήμης στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Μέσα από μια σειρά ηλεκτρονικών δελτίων θα
παρουσιάσουμε την πρόοδο της εργασίας μας και τους
εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύσσουμε.

Η κοινωνία αναμένει τόσο από τα σχολεία όσο και από τους
άλλους εμπλεκόμενους να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση
της αποτυχίας των εκπαιδευτικών συστημάτων, να παρέχουν
επαρκή εκπαίδευση στις επιστήμες ενισχύοντας τη φιλομάθεια
των νέων για τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.
Ορισμένες πιθανές λύσεις αφορούν αλλαγές στην κατάρτιση
των εκπαιδευτικών ή στα υποχρεωτικά προγράμματα σπουδών.
Το έργο αυτό, ωστόσο, ενδιαφέρεται για μια διαφορετική
προσέγγιση: τη διευκόλυνση και ενίσχυση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων εκτός του ωρολογίου προγράμματος για
μαθητές λυκείου, που στοχεύουν στην διάδοση των θετικών
επιστημών και της τεχνολογίας. Οι προσπάθειες των εταίρων
του έργου DISCOVER είναι προσανατολισμένες προς αυτήν την
κατεύθυνση επιδιώκοντας αφενός την κινητοποίηση των
εμπλεκομένων φορέων και προσώπων για αποτελεσματική και
εμπνευσμένη εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες και την
τεχνολογία και αφετέρου την παρακίνηση και υποστήριξη των
εκπαιδευτικών ώστε να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να
διευρύνουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στις θετικές επιστήμες
και την τεχνολογία για τους νέους της Ευρώπης.

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα του Έργου DISCOVER
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Τέταρτη Συνάντηση Έργου 

Η τελική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, στα Χανιά. Επικεντρώθηκε
στην τελική αξιολόγηση των πνευματικών προϊόντων του DISCOVER και στον προγραμματισμό των τελικών
επικαιροποιήσεων. Αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα και την επίδραση του έργου και σχεδιάσαμε αποβλέποντας στη
βελτίωση της βιωσιμότητας και την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και την αξιοποίηση των συνεργιών
με άλλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

2. Συνέδριο για τη Διάδοση των 
Αποτελεσμάτων του Έργου

Στις 25 Σεπτεμβρίου, 2019, στην Ελλάδα, στα Χανιά
διοργανώθηκε συνέδριο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων
του έργου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της
εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα πνευματικά προϊόντα του
DISCOVER σε εκπροσώπους της ομάδας-στόχου: καθηγητές
και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της
εκπαίδευσης, επαγγελματίες της εκπαίδευσης, τοπικές αρχές,
φοιτητές. Ευαισθητοποιήσαμε και προωθήσαμε την πρακτική
εφαρμογή των εκπαιδευτικών πόρων του DISCOVER.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ένα εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες
εργάστηκαν σε ομάδες για να δοκιμάσουν και να υλοποιήσουν
ορισμένους από τους εκπαιδευτικούς πόρους του DISCOVER
κατά τη διάρκεια πρακτικών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές
δευτεροβάθμιας συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά και επέδειξαν
μεγάλη δημιουργικότητα. Τα σχόλια που λάβαμε σχετικά με τα
πνευματικά προϊόντα του έργου ήταν πολύ θετικά.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών
και ειδικότερα του Δήμου Χανίων οι οποίοι παρουσίασαν τους
σχεδιασμούς του Δήμου για βελτίωση της εκπαίδευσης στις
θετικές επιστήμες και την αξιοποίηση των γνώσεων των ΤΠΕ
στην πράξη προς όφελος των πολιτών. Επίσης, συζήτησαν
τρόπους με τους οποίους τα πνευματικά προϊόντα του
προγράμματος DISCOVER μπορούν να ενσωματωθούν στους
εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που αναπτύσσονται τώρα στο
Δήμο Χανίων.



ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικό πακέτο για την διάδοση των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας 
για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Εφαρμογή της Επιστημονικής Μεθόδου

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους μαθητές στην επιστημονική μέθοδο
επίλυσης προβλημάτων και να παρέχει μια γενική εισαγωγή στην επιστήμη και το έργο των
επιστημόνων.

2. Γραφικός Προγραμματισμός

Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια να μάθουν τα βασικά
του γραφικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το περιβάλλον LabVIEW. Με την
ολοκλήρωση του μαθήματος, θα γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ένα απλό Εικονικό Εργαλείο
LabVIEW (VI) και πώς να χρησιμοποιούν τα χειριστήρια, τους δείκτες και τις συναρτήσεις.

3. Υπολογιστικά Μαθηματικά

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στα υπολογιστικά μαθηματικά. Το μάθημα επιδιώκει να
αξιοποιήσει τα οφέλη των υπολογιστών και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για
τη βελτίωση των δεξιοτήτων στα Μαθηματικά και την επίλυση σύνθετων Μαθηματικών
προβλημάτων.
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικό πακέτο για την διάδοση των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας  για 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

4. Προγραμματισμός εφαρμογών Android για κινούμενα ρομπότ

Το App Inventor για Android εφαρμογές ιστού είναι εύκολα προσβάσιμo σε άτομα που είναι νέα
στον προγραμματισμό και είναι κατάλληλο για εκπαίδευση στον προγραμματισμό σε πολύ νεαρή
ηλικία. Επομένως, το μάθημα App Inventor μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ρομποτικής
και της τεχνολογίας και - μακροπρόθεσμα - να διευκολύνει τη χρήση ρομπότ και συσκευών
υψηλής τεχνολογίας σε μια ποικιλία βιομηχανιών που δεν προσλαμβάνουν μεγάλο αριθμό
εργαζομένων εκπαιδευμένων σε STEM.

5. Εισαγωγή σε έργα ευφυών πόλεων μέσω βασικών Τεχνολογιών Ανάπτυξης
Ιστοσελίδων

Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη θεωρία της
Ευφυούς Πόλης και να κατανοήσουν τα οφέλη της προσέγγισης Ευφυούς Πόλης. Ταυτόχρονα, οι
μαθητές θα αποκτήσουν βασικές πρακτικές δεξιότητες για να υλοποιήσουν τη δική τους ιδέα για
μια περισσότερο Έξυπνη Πόλη. Οι μαθητές επίσης θα μάθουν πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικό πακέτο για την διάδοση των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας  για 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Προγραμματισμός Arduino και κατασκευή ενσωματωμένου συστήματος

Αυτό το εξειδικευμένο μάθημα παρέχει εισαγωγικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών
μέσω της χρήσης πρακτικών παραδειγμάτων κώδικα σε ενσωματωμένα συστήματα και
συσκευές. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές μεθόδους σχεδιασμού,
προγραμματισμού και κατασκευής ενσωματωμένων συστημάτων.

2. Εισαγωγή στην Python για ανάπτυξη παιχνιδιών

Με τη βοήθεια αυτού του Εξειδικευμένου Μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να
κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Python ενώ παράλληλα
μπορούν να κατανοήσουν τα βασικά δομικά στοιχεία και τη μηχανική των ψηφιακών παιχνιδιών.
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικό πακέτο για την διάδοση των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας  για 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3. Εισαγωγή στη Βιομηχανική Ρομποτική

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν τι είναι τα
βιομηχανικά ρομπότ και γιατί η ρομποτοποίηση είναι σημαντική. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για
να παρέχει ευκαιρίες για πρακτική εργασία με ρομπότ. Οι επισκέπτες μαθητές και οι συνοδοί
καθηγητές θα προσκληθούν στο ρομποτικό περίπτερο/α και θα μάθουν πώς να χειρίζονται ένα
ρομπότ. Κατά την διαδικασία, θα γίνει εισαγωγή σε βασικές αρχές προγραμματισμού.

4. Προγραμματισμός Ρομπότ ABB

Ο Προγραμματισμός Ρομπότ ABB επικεντρώνεται στις πρακτικές δραστηριότητες της ρύθμισης
και του προγραμματισμού βιομηχανικών ρομπότ. Το μάθημα επικεντρώνεται στην εισαγωγή
στον προγραμματισμό ρομπότ κάνοντας χρήση του Προγραμματισμού Ρομπότ ABB και στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον διαδικτυακό προγραμματισμό ρομπότ χρησιμοποιώντας ένα
χειριστήριο εκπαίδευσης (teach pendant).
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικό πακέτο για την διάδοση των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας  
για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΙ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5. Βιομηχανικές εφαρμογές (τεχνολογίες αποθήκευσης και μετατροπής ενέργειας)

Αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα βασίζεται στην επίδειξη στους μαθητές ποιες προηγμένες
τεχνολογίες αποθήκευσης και μετατροπής ενέργειας υπάρχουν, μαζί με πληροφορίες σχετικά
με τις βασικές αρχές Φυσικής πίσω από τη διαδικασία. Το μάθημα επιτρέπει στους μαθητές να
συμμετέχουν σε πειράματα βιομηχανικών εφαρμογών. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν δύο
σειρές πειραμάτων, ακολουθούμενες από την προετοιμασία μιας τελικής έκθεσης.
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μαθήματα εκτός τυπικού σχολικού προγράμματος στη Μηχατρονική και τη Ρομποτική 
για μαθητές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι εκπαιδευτικοί πόροι σε Βασικές Αρχές Σχεδιασμού, Ρομποτικής, Μηχατρονικής και
Προγραμματισμού με πρακτικές δραστηριότητες, θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
σε:

 Διαδικασία Σχεδιασμού

 Κατασκευή Πρωτοτύπων και Έλεγχο

 Διαχείριση Έργου, Ομαδική Εργασία στο Σχεδιασμό

 Ηθική της Ρομποτικής

 Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με το Περιβάλλον Προγραμματισμού RobotC

 Μετακίνηση και Τοποθέτηση Κινούμενων Ρομπότ

 Εισαγωγή στους Αισθητήρες Ρομπότ
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μαθήματα εκτός τυπικού σχολικού προγράμματος στη Μηχατρονική και τη Ρομποτική 
για μαθητές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι σχεδιασμοί, οι εκπαιδευτικοί πόροι και οι κατευθυντήριες γραμμές για πρακτικές
δραστηριότητες και ασκήσεις καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

 Έλεγχος των Κινητήρων. Έλεγχος Ταχύτητας και Θέσης

 Διάβασμα Αισθητήρων Αφής

 Μέτρηση της Απόστασης με Αισθητήρες Υπερήχων και Υπέρυθρων

 Χρήση Αισθητήρα Φωτός για τον Προσδιορισμό του Χρώματος και της Έντασης του Φωτός

 Ακολούθηση μιας Σκοτεινής Γραμμής σε μια Ανοιχτόχρωμη Επιφάνεια

 Ακολούθηση μιας Διαδρομής από ένα Σημείο Α σε ένα Σημείο Β

 Ακολούθηση μιας Διαδρομής σε έναν Χάρτη Αποθηκευμένο στη Μνήμη του Ρομπότ

 Διαγωνισμός Κινούμενων Ρομπότ
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μαθήματα εκτός τυπικού σχολικού προγράμματος στον Προγραμματισμό για μαθητές 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Εισαγωγή στο Scratch, 

App Inventor και τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών

Αυτή η εισαγωγή στο Scratch, App Inventor και την δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, είναι
κατάλληλη για μαθητές χωρίς ιδιαίτερη ευχέρεια σε Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική
και Μαθηματικά. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 Εισαγωγή στο Scratch

 Ζωντάνεμα Σκηνής με το Scratch

 Ψηφιακή Αφήγηση με το Scratch

 Κατασκευή Παιχνιδιού με Scratch

 Κατασκευή Παιχνιδιού για συσκευή Android

 Χειρισμός του Arduino μέσω Scratch
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μαθήματα εκτός τυπικού σχολικού προγράμματος στον Προγραμματισμό για μαθητές 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Εισαγωγή στον 

προγραμματισμό με Python και τον Φυσικό Υπολογισμό

Αυτή η εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python και τον Φυσικό Υπολογισμό είναι κατάλληλη
για μαθητές με ευχέρεια στο STEM. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 Ρύθμιση και Χρήση του Raspberry Pi

 Πρώτα Βήματα στη Python - Παιχνίδι Εκτίμησης Χρόνου

 Επικοινωνία με το Φυσικό Κόσμο - Χρήση LEDS

 Φώτα, Ήχοι και Κουμπιά - Έλεγχος Φωτεινών Σηματοδοτών

 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Python - Παιχνίδια με Pygame Zero

 Περισσότερα πάνω σε Αντικείμενα και Pygame Zero
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ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ 
ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

• Αυξημένη κινητοποίηση των μαθητών για να επιδιώξουν
να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία που σχετίζεται με τις
θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.

• Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση στις θετικές
επιστήμες και την τεχνολογία εντός και εκτός του τυπικού
σχολικού προγράμματος μαθημάτων.

• Βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των
δραστηριοτήτων διάδοσης των θετικών επιστημών και της
τεχνολογίας και της άτυπης εκπαίδευσης σε όλα τα
συναφή αντικείμενα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης με ισχυρότερη ενασχόληση
και σύμπραξη σε τέτοιες δραστηριότητες από μια ποικιλία
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών
πανεπιστημίου και της βιομηχανίας.

• Ενισχυμένη ικανότητα για συνεργασίες πανεπιστημίων-
σχολείων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
για διάδοση των θετικών επιστημών και επικοινωνία από
την πλευρά των πανεπιστημίων.


