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ΑΓΑΠΗΤΈ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ,
Αυτός ο «Οδηγός για το Robot4All Toolkit» θα σου δώσει πληροφορίες για την γενική στρατηγική του
Robot4All, καθώς και μια επισκόπηση του διδακτικού υλικού που είναι κομμάτι του Toolkit.
Ο συνολικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια στρατηγική για την ένταξη του
προγραμματισμού και της ρομποτικής στις τεχνικές σχολές. Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται πάνω σε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα βασισμένη σε Moodle, την «Robot4All Academy», σε συνδυασμό με το διδακτικό
υλικό, το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη ή στο πλαίσιο απογευματινών
δραστηριοτήτων, για παράδειγμα «Robotic-Labs». Η προσέγγιση του προγράμματος επικεντρώνεται στην
γλώσσα προγραμματισμού C++ και στην χρήση δομικών στοιχείων Arduino.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής είναι η χωρίς φραγμούς προσέγγιση που απευθύνεται σε
δασκάλους χωρίς εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής.
Συνιστάται κάποια γνώση σχετικά με τον προγραμματισμό, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Το πιο σημαντικό
είναι το κίνητρο των εκπαιδευτικών να εξοικειωθούν με την προτεινόμενη στρατηγική, και η θέληση να
εργαστούν με μαθητές που μπορεί να μην έχουν προηγούμενη γνώση προγραμματισμού ή ρομποτικής. Σε
αυτό το πλαίσιο, είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το υλικό του Robot4All μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε σχολεία που δεν έχουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ρομποτικής. Τα μαθήματα
και οι ασκήσεις που εισηγείται η στρατηγική μας μπορούν να εφαρμοστούν με δωρεάν λογισμικό και δομικά
στοιχεία χαμηλού κόστους.
Όλο το υλικό μπορεί φυσικά να φανεί χρήσιμο και σαν προσθήκη σε ήδη υπάρχον υλικό, μέσα σε πλαίσια μητυπικής μάθησης, ή και για αυτοδίδακτους κάθε ηλικίας. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει μια περιγραφή όλων των
εγγράφων και πηγών που είναι κομμάτι του Toolkit, καθοδηγώντας σας ποιο υλικό να χρησιμοποιήσετε και
για ποιο σκοπό. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε όλα τα μέρη του διδακτικού υλικού σαν ένα ενιαίο αρχείο
στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Ρουμανικά από την ιστοσελίδα μας «robot4all.eu».
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ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκριτική Έρευνα για την

Η έκθεση εξετάζει το πλαίσιο για

Ενσωμάτωση Ψηφιακών

την ΕΕΚ-Εκπαίδευση ΤΠΕ και

Προγραμματιστικών και

Ρομποτικής και τις ανάγκες της

Ρομποτικών Δεξιοτήτων στα

αγοράς εργασίας σε όλες τις

Επαγγελματικά Σχολεία.

συμμετέχουσες χώρες. Πέραν

SINGLE ACCESS

http://robovet.eu/io1/

αυτού, οι έκθεση αυτή παρουσιάζει
τα αποτελέσματα μιας έρευνας
ερωτηματολογίου μεταξύ των
σπουδαστών και των εκπαιδευτικών.
Εγχειρίδιο Μέρος Πρώτο –

Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου

Πλαίσιο αναφοράς δεξιοτήτων –

είναι μια εισαγωγή στην διδακτική

Σημεία αναφοράς και δείκτες

μας στρατηγική και επεξηγεί τις

http://robovet.eu/io2/

δεξιότητες και τις ικανότητες που
θα βελτιωθούν στους συμμετέχοντες μαθητές. Επιπρόσθετα,
συμπεριλαμβάνει χρήσιμους συνδέσμους και επιπλέον πηγές διδακτικού υλικού.
Εγχειρίδιο Μέρος Δεύτερο:

Το δεύτερο κομμάτι του εγχειριδί-

Διδακτικό Υλικό –

ου περιλαμβάνει διδακτικό υλικό

Προγραμματισμός

για προγραμματισμό σε C++.

Εγχειρίδιο Μέρος Τρίτο: Διδακτικό

Το τρίτο κομμάτι του εγχειριδίου

Υλικό – Ρομποτική με Arduino

περιλαμβάνει διδακτικό υλικό για

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

την Ρομποτική με Arduino.
Ασκήσεις και λύσεις –

Όλες οι ασκήσεις για τον προγραμ-

Προγραμματισμός

ματισμό που προσφέρονται στο

http://robovet.eu/io2/

Robot4All-Academy με τις αντίστοιχες λύσεις για τους εκπαιδευτικούς.
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ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SINGLE ACCESS

Εργασίες, λύσεις, και σχέδιο

Όλες οι εργασίες για προγραμμα-

http://robovet.eu/io2/

βαθμολόγησης –

τισμό που προσφέρονται στο

Προγραμματισμός

Robot4All-Academy, με τις αντίστοιχες λύσεις για τους εκπαιδευτικούς.
Αυτές οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν για να αποκτηθούν τα
Open Badges. Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης το σχέδιο βαθμολόγησης για τους εκπαιδευτικούς.

Ασκήσεις και λύσεις –

Όλες οι ασκήσεις για την Ρομποτική

Ρομποτική

που προσφέρονται στο Robot4All-

http://robovet.eu/io2/

Academy, με τις αντίστοιχες λύσεις
για τους εκπαιδευτικούς.
Εργασίες, λύσεις, και σχέδιο

Όλες οι εργασίες για ρομποτική που

βαθμολόγησης – Ρομποτική

προσφέρονται στο Robot4All-

http://robovet.eu/io2/

Academy, με τις αντίστοιχες λύσεις
για τους εκπαιδευτικούς.
Αυτές οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν για να αποκτηθούν τα
Open Badges. Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης το σχέδιο βαθμολόγησης για τους εκπαιδευτικούς.
Robot4All-Academy -Οδηγός

Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς να διεξαχθεί το μάθημα που προσφέρεται
στην πλατφόρμα Robot4AllAcademy, η οποία είναι βασισμένη
στην Moodle.
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ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρουσίαση για το πρώτο μάθημα

Αυτή η παρουσίαση μπορεί να χρη-

SINGLE ACCESS

http://robovet.eu/io5/

σιμοποιηθεί στο πρώτο μάθημα με
τους μαθητές, για να τους εξοικειώσει με την στρατηγική του
Robot4All.
Προγράμματα C++

Αυτά τα προγράμματα C++ μπορούν

http://robovet.eu/io5/

να χρησιμοποιηθούν από τους
εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα
προγραμματισμού.
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