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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το έγγραφο παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή του λόγου που χρησιμοποιήσαμε το Moodle για να
αναπτύξουμε αυτά τα μαθήματα, καθώς και οδηγίες χρήσης για τη χρήση και εκμετάλλευση των μαθημάτων,
τον τρόπο Εγγραφής ενός Εκπαιδευτή ή Σπουδαστή στη Πλατφόρμα, το κατέβασμα του Εγχειριδίου
Εκπαιδευτών, τον τρόπο ολοκλήρωσης των Εκπαιδευτικών Ασκήσεων και των Εργασιών και τον τρόπο
απόκτησης των Σημάτων (Open Badges).

2. MOODLE
Τα μαθήματα ενσωματώθηκαν στο Moodle, το οποίο είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα σύστημα
διαχείρισης μάθησης (LMS), γραμμένο στη γλώσσα PHP και διανεμημένο με την ελεύθερη άδεια χρήσης GNU.
Το Moodle (αρκτικόλεξο για το δομημένο δυναμικό περιβάλλον μάθησης - modular object-oriented dynamic
learning environment) επιτρέπει την επέκταση και προσαρμογή της μάθησης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
που χρησιμοποιούν πρόσθετα plugins. Το Moodle είναι πολύγλωσσο, κάτι που μας επέτρεψε να αναπτύξουμε
το ίδιο ακριβώς μάθημα στις 6 διαφορετικές γλώσσες της κοινοπραξίας: Αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά,
ρουμανικά, γερμανικά και γαλλικά. Σημαίνει επίσης ότι μπορούμε εύκολα να προσθέσουμε μια άλλη γλώσσα
εάν και όταν το πρόγραμμα Robot4All είναι επιθυμητό σε άλλη χώρα.
Στην περίπτωση μας χρησιμοποιήσαμε το Moodle για να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό μάθημα για τους
εκπαιδευτές να διδάσκουν στους σπουδαστές τους μαθήματα σχετικά με C ++ και Arduino.
Το μάθημα αναπτύσσεται για 2 διαφορετικά είδη χρηστών. Εκπαιδευτές και Σπουδαστές.
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3. ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ
3.1

ΕΓΓΡΑΦΉ

Το πρώτο βήμα για έναν εκπαιδευτή είναι να φτάσει στην αρχική σελίδα των
μαθημάτων (https://robovet.staging.civiccomputing.com/) και να επιλέξει 'Εγγραφή'.
Αυτό θα τους μεταφέρει σε μια οθόνη με τα ακόλουθα πεδία, που πρέπει να συμπληρωθούν:

Σημείωση: Όλα τα πεδία με κόκκινο αστέρι είναι υποχρεωτικά.
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ΕΠΙΛΟΓΉ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΧΡΉΣΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΎ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Ÿ ΌΝΟΜΑ ΧΡΉΣΤΗ: Αυτό είναι το όνομα που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ο Εκπαιδευτής συνδέεται με

το μάθημα. Πρέπει να συμπληρωθεί με πεζά (μικρά) γράμματα
Ÿ ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ: Αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ο

Εκπαιδευτής συνδέεται με το μάθημα. Πρέπει να περιλαμβάνει κεφαλαία γράμματα, μικρά γράμματα και
ειδικούς χαρακτήρες
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
Ÿ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ EMAIL: Εδώ εισάγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλουμε να μας

αποστέλλονται οι διάφορες επιβεβαιώσεις και ειδοποιήσεις (π.χ. όταν ένας φοιτητής υποβάλει την
πρώτη εργασία). Η διεύθυνση πρέπει να εισαχθεί δύο φορές ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση αντιστοίχισης
και ορθότητας.
Ÿ ΌΝΟΜΑ: Εδώ εισάγουμε το μικρό μας όνομα
Ÿ ΕΠΏΝΥΜΟ: Εδώ εισάγουμε το επώνυμο μας
Ÿ ΠΌΛΗ: Εδώ εισάγουμε τη τρέχουσα πόλη εργασίας (Όχι υποχρεωτικό πεδίο)
Ÿ ΧΏΡΑ: Εδώ εισάγουμε τη τρέχουσα χώρα εργασίας (Όχι υποχρεωτικό πεδίο)

ΡΌΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ
Ÿ ΕΊΜΑΙ ... : Εδώ επιλέγουμε το ρόλο ως 'Εκπαιδευτής'
Ÿ ΌΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΊΟΥ: Εδώ εισάγουμε το όνομα του σχολείου μας
Ÿ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΣΧΟΛΕΊΟΥ: Εδώ εισάγουμε την τοποθεσία του σχολείου που εργαζόμαστε

Μόλις ο Εκπαιδευτής δημιουργήσει το λογαριασμό του, θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης, ζητώντας του να
συνδεθεί με τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη που μόλις δημιούργησε.
Όταν ο Εκπαιδευτής συνδεθεί, θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο μάθημα θέλει να εγγραφεί, όπως φαίνεται
παρακάτω στο στιγμιότυπο οθόνης. Κάθε μάθημα περιέχει το ίδιο περιεχόμενο αλλά σε διαφορετικές
γλώσσες. Αυτές είναι αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ρουμάνικα και ελληνικά.
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Μόλις εγγραφεί ο εκπαιδευτής, μπορεί να ζητήσει από τους σπουδαστές του να εγγραφούν επίσης,
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, αλλά επιλέγοντας 'Είμαι ...: Σπουδαστής'.
Όταν ο καθένας από τους σπουδαστές έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του και εγγραφεί στο μάθημα,
παρακαλώ στείλτε τα ονόματα κάθε φοιτητή που έχει εγγραφεί στο email (nicole@civicuk.com) και ο
διαχειριστής toy Robot4All θα δημιουργήσει μια ομάδα που θα επιτρέπει στον Εκπαιδευτή να παρακολουθεί
τις υποβολές των σπουδαστών του και να βαθμολογεί το έργο τους.
Μόλις ο διαχειριστής Robot4All έχει ολοκληρώσει αυτή την εργασία, θα λάβετε ένα μήνυμα email
επιβεβαίωσης. Παρακαλώ αναμένετε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες ώστε ο διαχειριστής να ολοκληρώσει αυτή
την εργασία.
3.2

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ

Το Εγχειρίδιο του Καθηγητή είναι προσβάσιμο μόνο από έναν 'Εκπαιδευτή'. Το Εγχειρίδιο περιέχει 3 μέρη:
Ÿ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ είναι το Πλαίσιο Αναφοράς Πλαίσιο Δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ένα χάρτη Δεικτών και

ένα Διάγραμμα Δραστηριοτήτων.
Ÿ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό για την Ενότητα 1: Προγραμματισμός
Ÿ ΤΡΙΟΤ ΜΕΡΟΣ περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό για την Ενότητα 2: Arduino Robotics.

Καθηγητές: Παρακαλώ κατεβάστε και διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο προτού καθοδηγήσετε την τάξη μέσω
του εκπαιδευτικού υλικού και τις εργασίες.
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3.3

ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΆΣΚΗΣΗ

Πιο κάτω θα βρείτε ασκήσεις για την Ενότητα 1: C++ και την Ενότητα 2: Arduino. Οι ασκήσεις αυτές δεν
σχεδιάστηκαν με σκοπό να βαθμολογηθούν οι μαθητές αλλά να εξεταστούν οι γνώσεις τους προτού
επιχειρήσουν να συμπληρώσουν τις Εργασίες. Παρόλα αυτά, οι καθηγητές θα ειδοποιηθούν με email, μόλις οι
μαθητές υποβάλουν τις ασκήσεις τους. Ο καθηγητής μπορεί να αποφασίσει εάν θα αξιολογήσει αυτές τις
ασκήσεις ή εάν θα τις συμπληρώσει στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Εκτός από τις ασκήσεις, θα βρείτε και το εκπαιδευτικό υλικό για την Ενότητα 1, Κεφάλαιο 1,2 και 3, το οποίο
δημιουργήθηκε για τον καθηγητή. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναιορατό στους μαθητές και συνιστάται
να διαβαστεί από τους εκπαιδευτικούς πριν τη διδασκαλία.

Υπάρχει επίσης εκπαιδευτικό υλικό για την Ενότητα 2 για τα Κεφάλαια 1,2 και 3.

Ο μαθητής μπορεί να ολοκληρώσει τις ασκήσεις αφού επιλέξει την άσκηση που θέλει, και προσθέσει την
απάντηση του σε μορφή κειμένου ή επισυνάπτοντας μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. Είναι στην κρίση του
καθηγητή να επιλέξει ποια άσκηση θα κάνει ο κάθε μαθητής. Μόλις ο μαθητής ολοκληρώσει την άσκηση,
μπορεί να υποβάλει την απάντηση του πατώντας το κουμπί «Υποβολή» και ο καθηγητής θα λάβει μια
ειδοποίηση μέσω email για την καταχώρηση αυτή. Για να αξιολογηθεί, ο καθηγητής πρέπει να επιλέξει την
εργασία και να πατήσει το κουμπί «Βαθμολόγηση» έτσι ώστε να εμφανιστούν όλες οι καταχωρήσεις. Ο
μαθητής χρειάζεται πάνω από 70% για να περάσει την εργασία.
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3.4

ΕΡΓΑΣΊΕΣ

Όταν ο καθηγητής θεωρήσει ότι η τάξη είναι έτοιμη, μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να ολοκληρώσουν
τις εργασίες. Υπάρχουν 6 εργασίες για την Ενότητα 1: C++ και 11 εργασίες για τη Ρομποτική με Arduino.
Ο μαθητής μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες με τον ίδιο τρόπο που ολοκληρώθηκαν οι ασκήσεις,
επιλέγοντας τις εργασίες, προσθέτοντας κείμενο, επισυνάπτοντας ένα αρχείο, μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν τις εργασίας μπορούν να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους επιλέγοντας το
κουμπί «Υποβολή» και ο καθηγητής τους θα λάβει μια ειδοποίηση μέσω email. Για να βαθμολογηθεί η
εργασία, ο καθηγητής πρέπει να επιλέξει την εργασία και να πατήσει το κουμπί «Βαθμολόγηση» έτσι ώστε να
εμφανιστούν όλες οι καταχωρήσεις.
3.4.1

Open Badges

Για την αναγνώριση των δεξιοτήτων των μαθητών που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εργασίες τους, η
ενότητα αυτή προσφέρει τα Open Badges. Τα Open Badges παρέχουν έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις
ψηφιακές δεξιότητες και τις επιτυχίες των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν την συλλογή των
Open Badges που έχουν στην κατοχή τους για να αποδείξουν τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει μέσω ενός
καινοτόμου τρόπου. Τα Open Badges αποδεικνύουν τις επιτυχίες που περιγράφονται σε αυτά και συνδέονται
με το πρόγραμμα ROBOT4ALL. Κάποια από τα πλεονεκτήματα των Open Badges είναι:
Ÿ Τα Badges μπορούν να αναδείξουν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων και επιτυχιών που έχει αποκτήσει ο

μαθητής μέσω τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης.
Ÿ Τα Badges έχουν ψηφιακή μορφή. Όλες οι πληροφορίες εγκλείονται μέσα στην εικόνα των Badge, η οποία

μπορεί να παρουσιαστεί σε ηλεκτρονικά CV και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ÿ Κάθε Badge περιέχει μια περιγραφή, την διαδρομή που ακολούθησε ο μαθητής για να ολοκληρώσει το

προσπάθεια του, μαζί με το αποδεικτικό στοιχείο του.
Ÿ Κάθε Badge περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του κάτοχου του και ένα σύνδεσμο με

πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το Badge
Ÿ Τα Badges μπορούν επίσης να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και

κατάρτισης. Μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των μαθητών να επιτύχουν τους στόχους τους,
να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους.
Ÿ Τα Badges μπορούν να διατυπώσουν τα προσωπικά-επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Ÿ Τα Badges μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο επαγγελματικό περιβάλλον. Χιλιάδες οργανισμοί,

συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΗ, μεγάλες επιχειρήσει ς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκδίδουν Badges.

8

Η κοινοπραξία του ROBOT4ALL αποφάσισε να διαιρέσει την κάθε ενότητα σε τρία (3) επίπεδα με βαθμό δυσκολίας. Οι
μαθητές επομένως μπορούν να διεκδικήσουν τρία (3) Badges για κάθε ενότητα (π.χ. Προγραμματισμός). Οι μαθητές
που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα επίπεδα μιας ενότητας μπορούν να διεκδικήσουν ένα επιπρόσθετο Badge
(Οverall). Οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις ενότητες μπορούν να διεκδικήσουν το ROBOT4ALL
Master Badge. Συνολικά διατίθενται 11 Open Badges
Για τις εργασίες C++, οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν τα 'CODE' badges, ως ακολούθως:

Ÿ

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις Εργασίες 1 και 2 οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν το 'Code Trainee' badge

Ÿ

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις Εργασίες 3 και 4 οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν το 'Code Padawan' badge

Ÿ

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις Εργασίες 5 και 6 οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν το 'Code Knight' badge

Για τις εργασίες Ρομποτικής με Arduino οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν τα 'ROBOT' badges, ως ακολούθως:

Ÿ

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις Εργασίες 1 και 2 οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν το 'Robot Trainee' badge

Ÿ

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις Εργασίες 3 και 4 οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν το 'Robot Padawan' badge

Ÿ

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις Εργασίες 5 και 6 οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν το 'Robot Knight' badge

Η ενότητα Robot4All προσφέρει επίσης ένα badge δημιουργικότητας, το 'ROBOT INVESTIGATOR' καθώς και ένα badge
συνεργασίας, το 'ROBOT SENTINEL'. Είναι στην κρίση του εκπαιδευτικού εάν ο μαθητής αξίζει να κερδίσει αυτά τα
badges. Συνολικά υπάρχουν 8 badges διαθέσιμα:

Ÿ

Code Trainee

Ÿ

Code Padawan

Ÿ

Code Knight

Ÿ

Robot Trainee

Ÿ

Robot Padawan

Ÿ

Robot Knight

Ÿ

Robot Investigator

Ÿ

Robot Sentinel

Ακολούθως, διατίθεται το 'ROBOT4ALL GRAND MASTER' badge.
Το σύστημα εκδίδει αυτόματα το 'ROBOT4ALL GRAND MASTER' badge στους μαθητές που έχουν εγγραφεί στην
πλατφόρμα.
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4. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Αν έχετε κάποια τεχνικά θέματα με τη χρήση των μαθημάτων Robot4All, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Nicole Liddell
Company: CIVIC
Email: Nicole@civicuk.com
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