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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΟ

Αυτό το Μάθημα Εξερεύνησης των Θετικών Επιστημών και της
Τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί για να παραδίδεται από πανεπιστημιακό
προσωπικό και φοιτητές, αλλά πρέπει να οργανώνεται στα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξωσχολική δραστηριότητα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Για να σχεδιάσετε μια εφαρμογή για Android smartphone για τον
έλεγχο ενός κινητού ρομπότ. Το σεμινάριο περιλαμβάνει το γραφικό
περιβάλλον διεπαφής χρήστη (GUI) και το προγραμματισμό
διαγράμματος.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Για μαθητές και καθηγητές επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και γενικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Βασικά στοιχεία προγραμματισμού - γνώση αλγορίθμων

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

4 ακαδημαϊκές ώρες

ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Η δραστηριότητα θα πρέπει να παραδίδεται από βοηθό καθηγητή ή
ερευνητή στο Πανεπιστήμιο. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποτελούν μια
καλή εναλλακτική λύση για το κανονικό διδακτικό προσωπικό.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

Προγραμματισμός Android, γνώση αισθητήρων, σχεδιασμός GUI.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

Προγραμματισμός Android, γνώση αισθητήρων, σχεδιασμός GUI.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δεξιότητες επικοινωνίας της επιστήμης. δεξιότητες εκπαιδευτικής
προσέγγισης

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙ Ω ΣΗ ΤΩ Ν
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Διάλεξη: φορητός υπολογιστής, προβολέας πολυμέσων, σύνδεση στο
Internet (κατά προτίμηση πολύ αξιόπιστο και ισχυρό Wi-Fi), ασπρο
πίνακα, υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής (κατά προτίμηση για κάθε
μαθητή), λογαριασμός Google, μικρό κινητό ρομπότ.
Το κινητό ρομπότ πρέπει να φέρεται από την επισκεπτόμενη
πανεπιστημιακή ομάδα, καθώς δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στα σχολεία.
Αν και το μάθημα μπορεί να διεξαχθεί χωρίς ένα τέτοιο ρομπότ, η
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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πρακτική δραστηριότητα θα είναι λιγότερο αποτελεσματική αν οι
μαθητές δεν θα είναι σε θέση να δοκιμάσουν την αναπτυγμένη εφαρμογή
τους σε ένα πραγματικό ρομπότ. Αν ένα κινητό ρομπότ δεν μπορεί να
μεταφερθεί στο σχολείο, μια εναλλακτική λύση θα ήταν να οργανωθεί ως
Master Class και να φιλοξενηθεί σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο,
όπου η εφαρμογή Android μπορεί πραγματικά να δοκιμαστεί σε
πραγματικό κινητό ρομπότ.
Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να φέρνουν και να
χρησιμοποιούν Android smartphones κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
δραστηριότητας.
Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η έκδοση του υπολογιστή του App
Inventor (π.χ. εάν υπάρχει μόνο ενσύρματο διαδίκτυο), η διάλεξη θα
μπορούσε να οργανωθεί σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
όπου οι υπολογιστές πρέπει να έχουν προεγκατεστημένο το λογισμικό.
Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

1. Ενημερωτική ομιλία / Διάλεξη: θεωρητική διδασκαλία και συνεδρίαση
ερωτήσεων και απαντήσεων
2. Πρακτική δραστηριότητα - πρακτική άσκηση: πρακτική άσκηση ό, τι
έχει εξηγηθεί θεωρητικά
3. Αυτοκριτική από τη μεριά των μαθητών

ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

http://appinventor.mit.edu/explore/

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ

Android Apps with App Inventor 2: Easy App Development for
Everyone by Karl-Hermann Rollke

https://puravidaapps.com/

Learning MIT App Inventor: A Hands-On Guide to Building Your
Own Android Apps 1st Edition by Derek Walter and Mark Sherman

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφέας: Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice, Slovakia)

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Η εφαρμογή App Inventor για εφαρμογές Android επιτρέπει σε άτομα
χωρίς ικανότητες προγραμματισμού να δημιουργούν εφαρμογές
λογισμικού για το λειτουργικό σύστημα Android.
Το App Inventor for Android είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα.
Αρχικά αναπτύχθηκε από την Google, αλλά επί του παρόντος διατηρείται
από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT).
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μια γραφική διεπαφή για το προγραμματισμό
βάσει μπλοκ, παρόμοια με την Scratch και την StarLogo TNG. Σε
αντίθεση με τον παραδοσιακό προγραμματισμό με βάση το κείμενο, αυτή
η διεπαφή επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν και να αποθέτουν
οπτικά αντικείμενα (μπλοκ οδηγιών) για να δημιουργήσουν μια εφαρμογή
που μπορεί να τρέχει σε συσκευές Android. Είναι επομένως εύκολα
προσβάσιμο σε ανθρώπους που είναι νέοι στον προγραμματισμό και είναι
κατάλληλο για εκπαίδευση στο προγραμματισμό σε πολύ νεαρή ηλικία.

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εφαρμογή Inventor App για εφαρμογές Android 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.
Γενικότερα, η δημιουργία ευκαιριών για τον «εκδημοκρατισμό» της
δημιουργίας εφαρμογών λογισμικού καθιστώντας τη δραστηριότητα πιο
προσιτή σε πολλά άτομα θα προωθήσει την ανάπτυξη της ψηφιακής
κοινωνίας και θα διευκολύνει τη συνδημιουργία των πολιτών στην
καινοτομία και την τεχνολογία. Ειδικότερα, μπορεί να εξουσιοδοτήσει
όλους τους ανθρώπους, ειδικά τη νεότερη γενιά, να εξελιχθούν από το να
είναι καταναλωτές τεχνολογίας σε δημιουργούς τεχνολογίας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Εισαγωγή
Το App Inventor είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που
παρεχόταν αρχικά από την Google και τώρα διατηρείται από το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT). Το MIT App
Inventor
προσφέρει
ένα
διαισθητικό,
οπτικό
περιβάλλον
προγραμματισμού το οποίο επιτρέπει στους χρήστες, ακόμη και χωρίς
γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστή, να δημιουργούν απλές εφαρμογές
λογισμικού τόσο για smartphones όσο και για tablet. Στην
πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, ένας νέος χρήστης
μπορεί να δημιουργήσει μια πλήρως λειτουργική εφαρμογή σε λιγότερο
από 30 λεπτά. Αυτό το εργαλείο που βασίζεται σε μπλοκ, μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σύνθετων, υψηλής απόδοσης
εφαρμογών πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά
περιβάλλοντα προγραμματισμού. Σήμερα, το MIT App Inventor
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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διαθέτει περισσότερα από 6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.
Οδηγίες εγκατάστασης
Κατά τη δημιουργία μιας εφαρμογής, ο χρήστης διαθέτει τρεις επιλογές
για τη ρύθμιση ζωντανών δοκιμών, ανάλογα με τη συσκευή που
χρησιμοποιείται και τη σύνδεση στο Internet, ως εξής:
Επιλογή 1 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
Με μια συσκευή / tablet Android και μια ασύρματη σύνδεση στο
internet:
Επιλέγοντας αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει να
δημιουργεί εφαρμογές χωρίς να κατεβάσει οποιοδήποτε λογισμικό στον
υπολογιστή του. Η μόνη προϋπόθεση είναι να εγκαταστήσει την
εφαρμογή App Inventor Companion στη συσκευή του.

Σχήμα 1 Επιλογή 1

Επιλογή Δύο
Χωρίς συσκευή Android / tablet και μια ασύρματη σύνδεση στο internet:
Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει λογισμικό
στον υπολογιστή του, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
εξομοιωτής οθόνης Android. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για μια
τάξη μαθητών, δεδομένου ότι μπορούν να εργαστούν κυρίως σε
εξομοιωτές και να μοιραστούν μερικές συσκευές.

Σχήμα 2 Επιλογή Δύο

Επιλογή Τρία
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Με μια συσκευή Android / tablet χωρίς ασύρματη σύνδεση στο internet
Ορισμένα τείχη προστασίας στα σχολεία και στους οργανισμούς δεν
επιτρέπουν τον τύπο σύνδεσης Wi-Fi που απαιτείται για τη χρήση του
εργαλείου. Εάν το Wi-Fi δεν λειτουργεί, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
USB. Το λογισμικό πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε ο χρήστης να
μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή Android μέσω USB. Δεδομένου ότι η
επιλογή σύνδεσης USB μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά στα
Windows, συνιστάται να επιλέγετε αυτή την επιλογή ως έσχατη λύση.

Σχήμα 3 Επιλογή Τρία

Σχεδιαστής και Blocks Editor
Σχεδιαστής Inventor App
Η διεπαφή χρήστη της εφαρμογής μπορεί να σχεδιαστεί με την
τοποθέτηση εξαρτημάτων τόσο στην οθόνη όσο και εκτός της οθόνης.

Σχήμα 4 Σχεδιαστής Inventor App
App Inventor Blocks Editor
Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει τη συμπεριφορά της εφαρμογής
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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τοποθετώντας μαζί τα μπλοκ.

Σχήμα 5 App Inventor Blocks Editor

Αναφορά στοιχείων
Κάθε στοιχείο μπορεί να περιέχει μεθόδους, συμβάντα και ιδιότητες. Οι
περισσότερες ιδιότητες μπορούν να αλλάξουν από εφαρμογές και έχουν
μπλοκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λάβουν και να ορίσουν
τις τιμές. Ορισμένες ιδιότητες δεν μπορούν να τροποποιηθούν από
εφαρμογές και έχουν μόνο μπλοκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να λάβουν τις τιμές, αλλά τις οποίες δεν έχουν ορίσει. Ορισμένες
ιδιότητες είναι διαθέσιμες μόνο στον σχεδιαστή.












Στοιχεία διεπαφής χρήστη
Στοιχεία διάταξης
Στοιχεία μέσων
Συστατικά σχεδίασης και κινούμενης εικόνας
Συστατικά χάρτη
Στοιχεία αισθητήρα
Κοινωνικά στοιχεία
Στοιχεία αποθήκευσης
Στοιχεία συνδεσιμότητας
LEGO® MINDSTORMS® στοιχεία
Πειραματικά στοιχεία

Μπλοκ ελέγχου
Οι κύριες συναρτήσεις των μπλοκ είναι:


if & if else
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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for each from to
for each in list
while
if then else
do
evaluate but ignore result
open another screen
open another screen with start value
get start value
close screen
close screen with value
close application
get plain start text
close screen with plain text

Δοκιμάζει μια δεδομένη κατάσταση. Εάν η συνθήκη είναι αληθής, εκτελεί
τις ενέργειες σε μια δεδομένη ακολουθία μπλοκ. διαφορετικά, τα μπλοκ
αγνοούνται.
Δοκιμάζει μια δεδομένη κατάσταση. Εάν η συνθήκη
είναι αληθής, εκτελεί τις ενέργειες σε μια δεδομένη
ακολουθία μπλοκ. διαφορετικά, τα μπλοκ αγνοούνται.
Δοκιμάζει μια δεδομένη κατάσταση. Αν το αποτέλεσμα
είναι αληθές, εκτελεί τις ενέργειες στην -then ακολουθία
των μπλοκ. Διαφορετικά, εκτελεί τις ενέργειες στην -else
ακολουθία των μπλοκ.

Δοκιμάζει μια δεδομένη κατάσταση. Αν το αποτέλεσμα
είναι αληθές, εκτελεί τις ενέργειες στην -then ακολουθία
των μπλοκ. Διαφορετικά ελέγχει τη δήλωση
στην ενότητα -else if. Αν το αποτέλεσμα είναι
αληθές,
εκτελεί
τις
ενέργειες
στην
-then ακολουθία των μπλοκ. Διαφορετικά, εκτελεί τις
ενέργειες στην ακολουθία -else των μπλοκ.

Σχήμα 6 Παράδειγμα μπλοκ ελέγχου “if & if else”

Άλλα μπλοκ ελέγχου
Τα ενσωματωμένα μπλοκ είναι διαθέσιμα ανεξάρτητα από το ποια
εξαρτήματα χρησιμοποιούνται στο έργο. Εκτός από αυτά τα γλωσσικά
μπλοκ, κάθε στοιχείο του έργου έχει το δικό του σύνολο μπλοκ ειδικά για
τα δικά του γεγονότα, μεθόδους και ιδιότητες. Αυτή είναι μια επισκόπηση
όλων των ενσωματωμένων μπλοκ που είναι διαθέσιμα στον Block Editor.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Λογικά μπλοκ



Μαθηματικά μπλοκ



Μπλοκ κειμένου



Μπλοκ λίστας



Μπλοκ χρωμάτων



Μπλοκ μεταβλητών



Μπλοκ διαδικασιών

Σχήμα 7 Ενσωματωμένα μπλοκ στον Block Editor

Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

- Μην είστε "άλλος ένας δάσκαλος" - μην διδάσκετε μόνο. Μοιραστείτε
με τους μαθητές σας το πάθος σας για προγραμματισμό και τα ρομπότ.
Αυτό συνήθως συνεπάγεται να τους πείτε πώς εισαχθήκατε στη ρομποτική
ή στον προγραμματισμό και γιατί σας αρέσει να ασχολείστε.
- Καθορίστε την εξουσία σας ως ειδικός, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται
σίγουροι που εργάζονται κάτω από τις οδηγίες σας. Ωστόσο, αποφύγετε
την προβολή μιας θέσης ανωτερότητας.
- Δημιουργήστε μια πιο προσωπική σχέση με τους μαθητές. Αυτό
συνήθως συνεπάγεται να τους πείτε κάτι για τον εαυτό σας ή να κάνετε
αστεία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
- Ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν για την προηγούμενη γνώση
τους στον προγραμματισμό προκειμένου να προσπαθήσουν να συνδέσουν
τη νέα γνώση με αυτή που γνωρίζουν ήδη. Εάν είναι δυνατόν,
επικεντρωθείτε σε προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον
προγραμματισμό βάσει μπλοκ, καθώς οι δεσμοί με αυτές τις γνώσεις
μπορούν να αξιοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια αυτής
της δραστηριότητας.
- Πριν από τη θεωρητική συζήτηση, σκεφτείτε να επιτρέψετε στους
μαθητές να εγκαταστήσουν την εφαρμογή App Inventor Companion σε
πολλά κινητά τηλέφωνα Android για να μπορέσουν να ελέγξουν πώς
λειτουργεί, ενώ μιλάτε.
- Προσπαθήστε να κάνετε τους μαθητές να ενδιαφερθούν για άλλους
τρόπους προγραμματισμού και κωδικοποίησης - υπογραμμίστε ότι το
App Inventor είναι ένα από τα πολλά περιβάλλοντα προγραμματισμού.
- Προσπαθήστε να πείσετε τους μαθητές ότι ο προγραμματισμός
εφαρμογών δεν είναι ένα αδύνατο έργο και δεν απαιτεί να είναι ειδικοί
στους υπολογιστές. Πείτε τους ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να
κάνουν τα πρώτα βήματα (αυτό είναι που θα κάνετε σε αυτό το μάθημα)
και ότι μετά από αυτό κάποιος μπορεί να μάθει σιγά-σιγά να εργάζεται σε
πιο περίπλοκα περιβάλλοντα προγραμματισμού. Βεβαιώστε τους ότι η
καμπύλη μάθησης είναι αρκετά ομαλή (δηλαδή ότι οι άνθρωποι τείνουν
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

11

να μαθαίνουν γρήγορα μόλις αποκτήσουν τις απαραίτητες αρχικές
γνώσεις και δεξιότητες).
- Ενθαρρύνετε τους μαθητές να σκεφτούν χρήσιμες εφαρμογές που
μπορούν να δημιουργηθούν. Στη συνέχεια, να τους ζητήσετε να σκεφτούν
τις εφαρμογές διασκέδασης που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν. Ο
στόχος είναι να κάνετε τους μαθητές να θέλουν να δημιουργήσουν μια
τέτοια εφαρμογή.
- Αν χρησιμοποιήσετε οπτικό υλικό μέσω μιας παρουσίασης ή ενός
φυλλαδίου, μεγεθύνετε τα πάντα για να επιτρέψετε στους μαθητές να δουν
καθαρά. Για εκτύπωση, εκτυπώστε σε χρώμα εάν υπάρχουν σχέδια ή
εικονογραφήσεις.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της ενημερωτικής ομιλίας είναι να εξηγήσει τι είναι το App
Inventor και ποιες είναι οι κύριες συναρτήσεις σε αυτό το περιβάλλον
προγραμματισμού.

ΣΚΗΝΙΚΟ

- 20 έως 30 μαθητές σε μία ομάδα
- Σε αυτή τη φάση της δραστηριότητας, δεν υπάρχει ειδική απαίτηση για
την οργάνωση των μαθητών σε ομάδες ή την οργάνωση του χώρου
- Η βέλτιστη διάρκεια αυτής της θεωρητικής διδασκαλίας είναι 2
ακαδημαϊκές ώρες.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Σχολική τάξη

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές με γνώση σχετική με το θέμα μπορούν να ενεργούν
περιστασιακά ως εκπαιδευτές, αλλά αυτό δεν είναι η βέλτιστη λύση. Οι
φοιτητές μπορούν να ενεργούν ως βοηθοί πριν από την ομιλία,
βοηθώντας τους συμμετέχοντες μαθητές να εγκαταστήσουν την
εφαρμογή App Inventor στις κινητές τους συσκευές.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Εισαγωγή στον προγραμματισμό
στο περιβάλλον του App Inventor

5 λεπτά.

2

Κύριες συναρτήσεις στο App
Inventor

25 λεπτά.

3

Μπλοκ συναρτήσεων - επεξήγηση
και απεικόνιση

25 λεπτά.

4

Σχεδιασμός GUI - επεξήγηση και
απεικόνιση

20 λεπτά.

5

Βασικός προγραμματισμός στο App 10 λεπτά.
Inventor - παραδείγματα

6.

Ερωτήσεις διευκρίνισης

5 λεπτά.

Ρόλοι των εκπαιδευτών: εξηγούν τις κύριες λειτουργίες του λογισμικού
Ρόλοι των καθηγητών/δασκάλων: βοηθούν με πρακτικές επιδείξεις για
το πώς λειτουργεί το λογισμικό (χρησιμοποιώντας το προεγκατεστημένο
App Inventor)
Μαθητές: Επικεντρώνονται στην εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του
App Inventor, για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν στην πράξη
κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος αυτής της πρακτικής άσκησης είναι η δημιουργία μιας
εφαρμογής για τον έλεγχο ενός κινητού ρομπότ.

ΣΚΗΝΙΚΟ

- το πολύ 10 εκπαιδευόμενοι σε μια ομάδα (οι μικρότερες ομάδες θα
ήταν πιθανώς πιο αποτελεσματικές)
- έως 3 ομάδες
- οι ομάδες θα πρέπει να εργάζονται ξεχωριστά μεταξύ τους και η
καθεμιά θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί κινητές συσκευές Android
ή υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση μία συσκευή
ανά μαθητή)
- 1 έως 2 εκπαιδευτές και ένας βοηθός σε κάθε ομάδα

ΤΟΠΟΘΕ ΣΙ Α Κ ΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Η δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί σε κανονική τάξη εάν υπάρχει
ισχυρή και αξιόπιστη σύνδεση Wi-Fi και εάν οι ομάδες διαθέτουν επαρκή
αριθμό κινητών συσκευών με λειτουργικό σύστημα Android
- Η δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί σε ένα εργαστήριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών, με κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί επαρκή
αριθμό αξιόπιστων και γρήγορων υπολογιστών με ισχυρή σύνδεση στο
διαδίκτυο (Το App Inventor πρέπει να είναι προεγκατεστημένο στους
υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης).

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικοί στο ρόλο των
βοηθών. Ωστόσο, δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν τη βοήθεια που
προσφέρουν οι συνοδοί καθηγητές. Οι φοιτητές μπορούν να
συμμετάσχουν στις ομάδες ως τακτικά μέλη της ομάδας εάν οι μαθητές
έχουν επαρκή προηγούμενη γνώση προγραμματισμού βάσει μπλοκ για
να συμμετάσχουν σε κάποιο πιο φιλόδοξο έργο προγραμματισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Προγραμματισμός στο App Inventor, δημιουργία εφαρμογών για το
Android, χρήση και συνδυασμός λειτουργικών μπλοκ για τον έλεγχο των
κινητών ρομπότ.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Εισαγωγή

5 λεπτά.

2

Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος 30 λεπτά.
χρήστη (GUI) για εφαρμογές
Android

3

Δημιουργία μπλοκ συναρτήσεων για 30 λεπτά.
εφαρμογές Android
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4

Επιλογή
κατάλληλης
κινητού ρομπότ

σύνδεσης 10 λεπτά.

5

Λήψη και δοκιμή της εφαρμογής για 10 λεπτά.
το κινητό ρομπότ

6

Ανταπόκριση & Προβληματισμός

5 λεπτά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

