
Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
(1)

Πέτρος Σταυρόπουλος

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ86

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
(2)

Αγγελική Αρμόνη

Κλάδος/Ειδικότητα (2) ΠΕ86

Τίτλος του ομίλου Όμιλος STEM και Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής

Θεματική/ές που εντάσσεται ο
όμιλος

STEM
Εκπαιδευτική Ρομποτική,

Βιολογία,
Πληροφορική
3D Εκτύπωση

AudioVisual Creativity
Αριθμός ωρών ομίλου ανά
εβδομάδα

2 ώρες

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο
όμιλος Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα

● Καλλιέργεια Κριτικής Σκέψης
● Καλλιέργεια Υπολογιστικής Σκέψης
● Ανάπτυξη της δυνατότητας επίλυσης

προβλημάτων μέσω χειρισμού και
κατασκευών ιδεατών και
πραγματικών αντικειμένων

● Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
● Συμμετοχή στο πρόγραμμα Creative

Audiovisual Lab for the Promotion of
Critical Thinking and Media Literacy
του Ε.Α.Π. (έργο CrAL στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Eramsus+ΚΑ3. )

● Συμμετοχή σε etwinning
Διδακτική μεθοδολογία

Οι βασικές διδακτικές μεθοδολογίες
που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι
μεθοδολογίες Project Based
Learning και Inquiry Based
Learning. Σκοπεύουμε οι μαθητές
να χωριστούν σε ομάδες και
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους



να δουλέψουν σε μεγάλα projects,
που θα τους προτείνουμε στην αρχή
του σχολικού έτους.
Τα projects θα απαιτούν την
πολυεπίπεδη και διεπιστημονική
έρευνα των μαθητών σε διάφορα
αντικείμενα και θα έχουν σαν σκοπό
την επίλυση αληθινών
προβλημάτων του πραγματικού
κόσμου.
● Συμμετοχική Διδασκαλία και

Μάθηση(PTL)
● Στρατηγικές Οπτικής

Σκέψης(VTS)
● Μάθηση με βάση τις ικανότητες

(CBL)

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποιησης από Οκτώβριο μέχρι
Μάιο ή Ιούνιο)

Οκτώβριος 2021: (4 Μαθήματα)
• Θεωρητική θεμελίωση των
θεματικών με τις οποίες θα ασχοληθούμε
την σχολική χρονιά 2022-2023.
• Δημιουργία ομάδων και κατανομή
εργασιών
• Έρευνα Πεδίου στις γνώσεις –
στερεότυπα των μαθητών με θεματικούς
άξονες την ρομποτική όσον αφορά την
ιστορική εξέλιξη της ρομποτικής, την
εφαρμογή της σε διάφορους τομείς της
καθημερινότητας αλλά σε άλλες
επιστήμες όπως την ιατρική, τη γεωργία,
την ασφάλεια κ.α.
• Δημιουργία έργου e-twinning και
αναζήτηση για συνεργάτες
• Προεργασία και ενημέρωση πάνω
στο πρόγραμμα CrAL
• Εισαγωγή στην 3D εκτύπωση και το
λογισμικό TinkerCad
• 1ο Εκπαιδευτικό ειδικά σχεδιασμένο
μάθημα ρομποτικής με την πλακέτα
Arduino.
Νοέμβριος 2021: (4 Μαθήματα)
• Εργασία πάνω στα projects (ομάδες
εργασίας)
• Προετοιμασία για τον διαγωνισμό
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Γνωριμία με εταίρους στο etwinning



• Εργασίες και ΦΕ του προγράμματος
CrAL
• Δημιουργία σχεδίων στο TinkerCad
• Επίσκεψη στο εργαστήριο
ρομποτικής του τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
• 1ο Εκπαιδευτικό ειδικά σχεδιασμένα
μάθημα ρομποτικής της Lego.
• 2ο Εκπαιδευτικό ειδικά σχεδιασμένο
μάθημα ρομποτικής με την πλακέτα
Arduino.
Δεκέμβριος 2021: (3 Μαθήματα)
• Εργασία πάνω στα projects (ομάδες
εργασίας)
• Προετοιμασία για τον διαγωνισμό
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Δημιουργία άρθρων στο blog του
ομίλου
• Εργασία πάνω στα projects του
etwinning
• Εργασίες και ΦΕ του προγράμματος
CrAL
• Δημιουργία σχεδίων στο TinkerCad
• 2ο Εκπαιδευτικό ειδικά σχεδιασμένα
μάθημα ρομποτικής της Lego.
• 3ο Εκπαιδευτικό ειδικά σχεδιασμένο
μάθημα ρομποτικής με την πλακέτα
Arduino.
Ιανουάριος 2022: (3 μαθήματα)
• Εργασία πάνω στα projects (ομάδες
εργασίας)
• Προετοιμασία για τον διαγωνισμό
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Δημιουργία άρθρων στο blog του
ομίλου
• Εκτύπωση στον 3D εκτυπωτή
• Εργασίες και ΦΕ του προγράμματος
CrAL
• Εργασία πάνω στα projects του
etwinning
• Εργασίες και ΦΕ του προγράμματος
CrAL
• 3ο Εκπαιδευτικό ειδικά σχεδιασμένα
μάθημα ρομποτικής της Lego.
• 4ο Εκπαιδευτικό ειδικά σχεδιασμένο
μάθημα ρομποτικής με την πλακέτα
Arduino.
Φεβρουάριος 2022: (4 Μαθήματα)
• Ολοκλήρωση και βελτίωση της
κατασκευής για τον διαγωνισμό.



• Δημιουργία άρθρων στο blog του
ομίλου
• Δημιουργία σχεδίων και εκτύπωση
στον 3D εκτυπωτή
• Εργασίες και projects στο etwinning
Μάρτιος 2022: (4 Μαθήματα)
• Ολοκλήρωση και βελτίωση της
κατασκευής και συμμετοχή στον
διαγωνισμό.
• Εργασίες και ΦΕ του προγράμματος
CrAL
• Εργασία πάνω στα projects του
etwinning
• Δημιουργία σχεδίων και εκτύπωση
στον 3D εκτυπωτή
Απρίλιος 2022: (2 Μαθήματα)
• Συμμετοχή στον διαγωνισμό
ρομποτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Συμμετοχή σε διαγωνισμό crAL
• Δημιουργία σχεδίων και εκτύπωση
στον 3D εκτυπωτή
Μάιος 2022: (4 Μαθήματα)
• Εμπλουτισμός ιστοσελίδας
• Ψηφιοποίηση παραγόμενου υλικού
• Αποτίμηση της εργασίας των
μαθητών- αξιολόγηση και προετοιμασία
διάχυση παραδοτέων στην ευρύτερη
εκπαιδευτική

Διδακτικό υλικό (έντυπο και
ηλεκτρονικό)

● Διαδικτυακοί πόροι
● Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
● Παρουσιάσεις
● Υλικο Του Ευρωπαϊκου

Προγραμματος Cral- Creative
Audiovisual Lab For The Promotion
Fo Critical Thinking And Media
Literacy

Τρόπος επιλογής μαθητών
Με αίτησή τους

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών
Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
των παραγόμενων προϊόντων

Προτεινόμενο ωρολόγιο
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα
έναρξης/ώρα λήξης)

Τρίτη 14:00 - 15:30

Τόπος διεξαγωγής ομίλου



Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου
Πατρών (Εργαστήριο Υπολογιστών και
Αίθουσα eTwinning)

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες ● Κουστουμπάρδης Παναγιώτης
(Τμήμα Μηχανολογων Μηχανικων
και Αεροναυπηγών- Πανεπιστήμιο
Πάτρας)

● Νικολακοπούλου Αικατερίνη
(Ε.Α.Π.)

● Παρασκευή Πούλου (Πειραματικό
Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών)

Συνεργασίες (ιδρύματα,
οργανισμοί, σχολεία, φορείς,
πρόσωπα κ.ά.)

● Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (
τμήμα Μηχανολόγων  Μηχανικών
και Αεροναυπηγών )

● Ε.Α.Π.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις ● Επίσκεψη στο εργαστήριο

Ρομποτικής του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών και
Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου
Πατρών

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου
Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Παραδοτέα
● Blog του Ομίλου
● Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
● Videos
● Κατασκευές μαθητών


