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Περίληψη 

Οι γενικές  εφαρμογές Physical Computing, αλλά και οι πιο εξειδικευμένες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, έχουν 

ενταχθεί τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παρουσιάζοντας μια σημαντική, 
πολύχρονη και αξιόλογη πορεία υποστήριξης και της διδασκαλίας. Οι προτάσεις είναι πολλές και σχετίζονται με 

όλους τους χώρους, όπως είναι τα συνέδρια, παρουσιάσεις ερευνητικών και μη εργασιών, οι διαγωνισμοί σε 

θεματικά αντικείμενα, οι επιμορφώσεις καθηγητών, αλλά και η ένταξή τους σε διδασκαλία μαθημάτων 
Πληροφορικής για την επίτευξη υψηλότερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το άρθρο αυτό, έρχεται να 

συνεισφέρει σε έναν από τους παραπάνω τομείς, αυτόν της ένταξης σε μαθήματα Πληροφορικής και μάλιστα σε 

εκείνα που παρέχεται από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών μικρή ή και καθόλου χρονική ευχέρεια, για την 
εφαρμογή τέτοιων θεματικών αντικειμένων.   

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία Πληροφορικής, Physical Computing, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Ανοιχτές 

Τεχνολογίες, Ελεγκτές χαμηλού κόστους 

Εισαγωγή 

Ο όρος Physical Computing αναφέρεται στη σύνδεση του πραγματικού κόσμου με τον ιδεατό του 

υπολογιστή και αποτελεί έναν χώρο με μεγάλη συμβολή στην εκπαίδευση επιτυγχάνοντας υψηλό 

βαθμό μάθησης (Χατζηπαπαδόπουλος, Λουκάτος, Μπελεσιώτης, 2016). Όρος, που το άρθρο αυτό θα 

χρησιμοποιείται ως έχει στα αγγλικά, μια και θεωρούμε ότι η προσπάθεια απόδοσής του στην 

ελληνική γλώσσα με όρους όπως «Εμπράγματος Προγραμματισμός», δεν αποδίδει πλήρως το νόημά 

του. 

Η ένταξη εφαρμογών Physical Computing (PhC) στη διδασκαλία, έχει εξαπλωθεί σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, με αποτέλεσμα να τις κάνει γνωστές σε μεγάλο μέρος του μαθητικού 

πληθυσμού και όχι μόνο. Όπως παρατηρούμε στην πράξη, οι ενδείξεις από την ένταξη αυτή είναι 

θετικές, ιδιαίτερα σε μαθήματα Πληροφορικής της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για το σχολείο και τη μάθηση, η έφεση για 

δημιουργικότητα, ανακάλυψη και ενασχόληση με καινοτόμα θέματα, η εμβάθυνση σε έννοιες και 

θεματικά αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, είναι μερικά από τα ευεργετικά αποτελέσματα που 

παρατηρούνται. Άλλωστε η Δημιουργία αποτελεί και το ανώτερο επίπεδο της γνωστικής ταξινομίας 

(Anderson et al., 2001). 

Οι χώροι εφαρμογής και παρουσίας του PhC, όρου ομπρέλα για εφαρμογές διασύνδεσης του εικονικού 

κόσμου του υπολογιστή και του πραγματικού κόσμου (O'Sullivan, Igoe, 2014) και κύρια της 

εκπαιδευτικής Ρομποτικής, δηλαδή και της ύπαρξης αυτοματισμού, είναι πολλοί, τόσο από την 

πλευρά του διδάσκοντα όσο και του μαθητή. Από την πλευρά του διδάσκοντα συναντάμε μια 

πληθώρα εφαρμογών και προτάσεων, όπως: α) στα συνέδρια, με την παρουσίαση ερευνητικών αλλά 

και προτάσεων εφαρμογής σε μαθήματα, ή προτάσεων καινοτομίας (Λουκάτος, Μακρυγιάννης, 

Μπελεσιώτης, 2015; Λουκάτος, 2014), β) σε επιμορφώσεις φορέων, Σχολικών Συμβούλων 

(Μπελεσιώτης, Κόκκινος, 2012), Πανεπιστημίων κ.ά., γ) ιδιοκατασκευών για  διδασκαλία 

(Λουκάτος, Χατζηπαπαδόπουλος, Μπελεσιώτης, 2016), δ) διαγωνισμών, ε) εκδηλώσεων 

παρουσίασης καλών πρακτικών ή αριστείας. Από την πλευρά του μαθητή: σε μαθήματα 

Πληροφορικής, σε μαθήματα εργασιών (projects), σε oμίλους (Λουκάτος, Χατζηπαπαδόπουλος, 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dan+O%27Sullivan%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tom+Igoe%22
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Μπελεσιώτης, 2016) ή ομάδες εργασίας εκτός διδακτικού ωραρίου (Ρόμπολα, 2015), σε 

διαγωνισμούς ή παρουσιάσεις έργων, ως αυτοαπασχόληση μαθητή.  

Το άρθρο αυτό, έρχεται να συνεισφέρει στην ένταξη του PhC και της Ρομποτικής σε μαθήματα 

Πληροφορικής, προσπαθώντας να αναδείξει και να δώσει προτάσεις σε δύο κατευθύνσεις. α) Στην 

ανάδειξη της ανάγκης τροποποίησης ΠΣ, θέμα επίκαιρο, είτε με την ένταξη τέτοιων αντικειμένων σε 

περιπτώσεις που δεν αναφέρονται είτε της διάθεσης του αναγκαίου διδακτικού χρόνου για μια 

ολοκληρωμένη διδασκαλία τους, β) στην κατάθεση πρότασης με ενδεικτικά χαρακτηριστικά που 

είναι καλό να έχουν τα επιλεγόμενα θέματα PhC για τα σημερινά μαθήματα Πληροφορικής που δεν 

παρέχουν επαρκή χρονική ευχέρεια. Στη δεύτερη αυτή κατεύθυνση παρουσιάζεται το κλασσικό και 

γνωστό σενάριο "Φωτεινός Σηματοδότης", ως ενδεικτικό παράδειγμα που μπορεί να ενταχθεί και 

μάλιστα υπό διάφορες εκδοχές - διαφοροποιήσεις του, σε τέτοια μαθήματα. Θα πρέπει να τονίσουμε 

ότι το άρθρο δεν έχει σκοπό την παρουσίαση άλλου ενός σεναρίου διδασκαλίας γενικής χρήσης, μιας 

δημιουργίας για διαγωνισμό αριστείας ή μιας πρότασης επιμόρφωσης μαθητή ή καθηγητή, αλλά να 

αναδείξει και προτείνει λύση κύρια στη σημερινή διδακτική πραγματικότητα. 

Το άρθρο διαρθρώνεται ως εξής: Στην ενότητα Μαθήματα Πληροφορικής και Ρομποτική, 

αναφέρονται περιορισμοί από τα ΠΣ ορισμένων μαθημάτων Πληροφορικής σχετικά με την ένταξη 

τέτοιων αντικειμένων στη διδασκαλία τους, ενώ στην ενότητα Ενδεικτικοί παράμετροι επιλογής 

Σεναρίου Υλικού και Λογισμικού, γίνεται παρουσίαση παραμέτρων που επηρεάζουν, σε τέτοιες 

περιπτώσεις, την επιλογή τόσο του σεναρίου όσο και της κατάλληλης προσαρμογής του στην ομάδα 

στόχο. Ακολουθεί η ενότητα Ενδεικτική πρόταση, με ένα κλασσικό και γνωστό παράδειγμα, το 

"Φωτεινό Σηματοδότη" και την παρουσίαση μιας ενδεικτικής υλοποίησής του. Το άρθρο κλείνει με 

τα Συμπεράσματα και τις Αναφορές.   

Μαθήματα Πληροφορικής και Ρομποτική 

Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπάρχουν μαθήματα Πληροφορικής στα οποία 

είτε δεν έχει προβλεφθεί η ένταξη του PhC και της Ρομποτικής ή αναφέρεται χωρίς να παρέχονται τα 

επαρκή χρονικά περιθώρια. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε στο:  

● Δημοτικό, κύρια στην ΣΤ' τάξη και στο μάθημα ΤΠΕ, παράλληλα με το διδασκόμενο 

προγραμματισμό. 

● Γυμνάσιο και στις τρεις τάξεις. Τόσο στην Γ' τάξη, στο κεφάλαιο για Προγραμματισμό, αλλά 

και στις άλλες, με βάση οδηγίες του ΥΠΠΕΘ (Πληροφορική στο Γυμνάσιο, 2017). 

● ΓΕΛ/ΕΠΑΛ: Στην πρώτη τάξη και στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής, όπου είναι δυνατή 

στο πλαίσιο του Προγραμματισμού, σύμφωνα με το σχετικό ΠΣ. Ακόμη και στα μαθήματα 

"Πληροφορικής" Γενικής παιδείας Β΄/Γ΄τάξης ΕΠΑΛ, εμβόλιμα σε διάφορες ενότητες 

συγγενείς με προγραμματισμό. Όσον αφορά στον Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ, η 

ευχέρεια είναι μεγαλύτερη και μάλιστα σε αρκετά μαθήματα. Ενδεικτικά, στη Β΄/Γ' τάξη 

δικαιολογείται η ανάπτυξη εφαρμογών PhC και μάλιστα και με τη γλώσσα προγραμματισμού 

Python. 

Από όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι πέραν του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ, δεν είναι 

σχεδιασμένη τυπικά η ένταξη του PhC στα μαθήματα Πληροφορικής και όπου αναφέρεται, αυτό 

γίνεται αποσπασματικά. Μια κατάσταση που δημιουργεί προβλήματα στο διδάσκοντα και την 

ανάγκη ύπαρξης, υπό τα ισχύοντα ΠΣ, προσεκτικού διδακτικού σχεδιασμού ένταξης του PhC σε 

μάθημα και μάλιστα προσεκτικά προσαρμοσμένο στο επίπεδο των μαθητών του. 

 Ενδεικτικοί παράμετροι επιλογής Σεναρίου, Υλικού και Λογισμικού 

Εδώ παραθέτουμε συνοπτικά ενδεικτικές παραμέτρους επιλογής, που καλό είναι να συνεκτιμώνται 

κάθε φορά σχετικά με την επιλογή σεναρίου, του υλικού και του λογισμικού, για την ένταξη του PhC 

στην κατηγορία των μαθημάτων που αναφερόμαστε. Έτσι η επιλογή του σεναρίου, καλό είναι  να 
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λαμβάνει υπόψη της:  

● Τη χρονική δυνατότητα, εξέλιξης του σεναρίου εντός του συγκεκριμένου μαθήματος. 

● Το βαθμό ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης, σε σχέση με το δημιούργημα. 

● Την τιμή του κλάσματος κώδικας/κατασκευή, τιμή που χαρακτηρίζει, κατά τη γνώμη μας, το 

σενάριο ως σενάριο μαθήματος Πληροφορικής ή όχι. 

● Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και το κατά πόσο αυτό σχετίζεται με τις πρότερες 

γνώσεις των μαθητών. Αυτό διότι υπάρχει στους μαθητές, συχνά πια και ανάλογα με τη 

σχολική μονάδα προέλευσής τους, η περίπτωση γνώσεων διαφορετικών προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων, κατάσταση που καθιστά δύσκολη την ένταξη ενός νέου περιβάλλοντος 

λογισμικού στο μικρό ή ανύπαρκτο χρονικό περιθώριο.  

● Την αρχή της ανοικτότητας, τη διαθεσιμότητα ή και την οικονομική δυνατότητα απόκτησης 

συστημάτων υλικού και λογισμικού. 

Ενδεικτική πρόταση 

Με βάση τα παραπάνω, παραθέτουμε μια ενδεικτική πρόταση με τις απαραίτητες αναφορές για 

διαφοροποίησής της, για εφαρμογή σε μαθήματα με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε. Οι διάφορες 

προτεινόμενες εκδοχές της υπαγορεύονται από το διαθέσιμο χρόνο, τις πρότερες γνώσεις των 

μαθητών, την ύπαρξη ή τη δυνατότητα απόκτησης συστημάτων.  

Σενάριο: Φωτεινός σηματοδότης   

Διαφοροποιήσεις - εκδοχές: 

α) Αναβοσβήνων φωτεινός σηματοδότης, με ένα φως, που τον συναντάμε πιθανά σε σήμανση έργου. 

β) Αναβοσβήνων φωτεινός σηματοδότης, με δύο φώτα, που τον συναντάμε για παράδειγμα, σε 

διάβαση τρένου. 

γ) Φωτεινός σηματοδότης κυκλοφορίας οχημάτων - πεζών, με παραλλαγές υλοποίησης για 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, όπως σε πλήρες τυπικό σύστημα με 3+2 φώτα, σε πλήρες σύστημα με 

επί πλέον κουμπί πεζού (3+2+μπουτόν). 

Σκοπός: Το σενάριο, με τις διάφορες εκδοχές του και έτσι τα διαφορετικά χρονικά κ.ά. 

χαρακτηριστικά του, έχει σκοπό, από την πλευρά του καθηγητή, την ένταξή του σε μαθήματα 

Πληροφορικής με περιορισμένο χρονικό εύρος από το ΠΣ. Επίσης, την εμπλοκή των μαθητών με 

θέματα όπως το Physical Computing και την Εκπαιδευτική Ρομποτική (Educational Robotics), τη 

γνωριμία με μικροελεγκτές ή (μικρο) υπολογιστές-ελεγκτές, όπως Arduino και Raspberry αντίστοιχα, 

με λογισμικό όπως τα το περιβάλλον S4A, το Ardublock, η γλώσσα Python.   

Αιτιολογικό επιλογής του σεναρίου 
Πληροί τα αναφερθέντα ενδεικτικά χαρακτηριστικά επιλογής και αποτελεί μια δυνατή και προσιτή 

λύση για τα περισσότερα σχολεία. Αποτελεί ένα ήδη γνωστό θέμα στους μαθητές και το διδάσκοντα 

και έτσι δε χρειάζεται ειδικός χρόνος γνωριμίας τους με το "φυσικό αντικείμενο". Δε δυσκολεύει το 

διδάσκοντα, ακόμη και αυτόν που δεν έχει ασχοληθεί με τέτοια αντικείμενα, μια και υπάρχει 

διαθέσιμο και στο Διαδίκτυο και σε πληθώρα εκδοχών. Το κλάσμα κώδικας/κατασκευή είναι υψηλής 

τιμής, λόγω των χαμηλών απαιτήσεων κατασκευής, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται κύρια ως 

σενάριο μαθήματος Πληροφορικής. Ως υλικό, που εδώ προτείνεται ο ελεγκτής Arduino χωρίς να 

αποκλείεται άλλος παρόμοιων χαρακτηριστικών, πληροί την αρχή της ανοικτότητας και διευκολύνει 

οικονομικά την απόκτησή του από τα περισσότερα σχολεία, εάν δεν υπάρχει. Σχετικά με το 

λογισμικό που θα επιλεχθεί, υπάρχουν αρκετές επιλογές ανάλογα με τη βαθμίδα και το υπόβαθρο των 

μαθητών, όπως είναι το S4A (2017), το Ardublock (2017), το Arduino IDE (2017), η Python (Python, 

2017; RPi.GPIO, 2017). 

Επιλογή λογισμικού ανάλογα με την ομάδα στόχο: 

● Δημοτικό (ΣΤ'/Ε΄): Προγραμματιστική υλοποίηση, κατά προτίμηση, σε οπτικό 

προγραμματισμό με πλακίδια (S4A). 

● Γυμνάσιο: Κύρια σε περιβάλλον πλακιδίων (S4A), στην Α΄ και τη Β΄ τάξη. Παρόμοια και στην 

Γ' τάξη, αλλά και με τη δυνατότητα αναφοράς στο περιβάλλον του Arduino. Αυτά, σε μια 
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σπειροειδή προσέγγιση σχετικά με τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Το περιβάλλον 

οπτικού προγραμματισμού πλακιδίων Ardublock, πρέπει, αν χρησιμοποιηθεί, να γίνει 

προσεκτικά, μια και δεν είναι διδακτικά αποδοτικό και λόγω διαθέσιμων ωρών, να εισαχθεί 

ημιτελώς ή επιδερμικά ένα ακόμη προγραμματιστικό περιβάλλον και μάλιστα παρόμοιο με το 

γνωστό στο μαθητή Scratch.   

● Λύκειο (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ): Στο μάθημα της Α΄ τάξης, Εφαρμογές Πληροφορικής, είναι δυνατή και 

στο πλαίσιο του προγραμματισμού, η χρήση λογισμικού είτε του γνωστού στους μαθητές από 

το Γυμνάσιο είτε του περιβάλλοντος του Arduino. Μπορεί να λειτουργήσει θετικά και ένας 

συνδυασμός τους: μια επίδειξη - επανάληψη της λύσης σε S4A και μετά η ανάπτυξη του 

κώδικα στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Arduino, δίνοντάς τους ένα έτοιμο παρόμοιο 

κώδικα προς συμπλήρωση/διαφοροποίηση. Παρόμοια για τα μαθήματα "Πληροφορικής" 

Γενικής παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης. 

Οργάνωση τάξης: Σε ομάδες 

Πορεία διδασκαλίας 

Εδώ θα ακολουθήσουμε το τυπικό μοντέλο των φάσεων ανάπτυξης λογισμικού 

1. Ανάλυση προβλήματος 

Συζήτηση για το μηχανισμό του σηματοδότη με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του 

προβλήματος. Για παράδειγμα, στον κλασσικό φωτεινό σηματοδότη κυκλοφορίας, υπάρχουν δύο 

ομάδες με φώτα: α) για τα οχήματα με τρία φώτα και β) για τους πεζούς με δύο φώτα. Ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών του μηχανισμού. "Έχει": Χρώμα, Σχήμα, Διάρκεια και "Σχετίζεται με":  Όχημα, 

Πεζό. Δημιουργία του κανόνα λειτουργίας και εύρεση των παραμέτρων (ανοικτό, κλειστό, διάρκεια, 

αδράνεια). Παράδειγμα κανόνα και μιας σχέσης: 
ΑΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΟΧΗΜΑ.ΚΟΚΚΙΝΟ.ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΟΤΕ  

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΟΧΗΜΑ.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.ΣΒΗΣΤΟ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΟΧΗΜΑ.ΠΡΑΣΙΝΟ.ΣΒΗΣΤΟ, ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΠΕΖΟΣ.ΠΡΑΣΙΝΟ.ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΠΕΖΟΣ.ΚΟΚΚΙΝΟ.ΣΒΗΣΤΟ 

Σχέση διάρκειας (On) (Ενδεικτικά):  
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΠΕΖΟΣ.ΚΟΚΚΙΝΟ.ΧΡΟΝΟΣ=  

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΟΧΗΜΑ.ΠΡΑΣΙΝΟ.ΧΡΟΝΟΣ + 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ_1.ΟΧΗΜΑ.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

2. Σχεδίαση 
Η φάση της σχεδίασης περιλαμβάνει δύο φάσεις, τη Λογική και τη Φυσική σχεδίαση.  

Η Λογική σχεδίαση, περιλαμβάνει τον προγραμματισμό στο επιλεγμένο από το διδάσκοντα 

περιβάλλον ανάπτυξης.  

Η Φυσική σχεδίαση, περιλαμβάνει τη σχεδίαση του κυκλώματος και την επιλογή των υλικών.  

Εδώ, μπορούμε να αναφέρουμε στους μαθητές, απλά την ύπαρξη ειδικού λογισμικού, όπως για 

παράδειγμα το περιβάλλον Fritzing (www.fritzing.org) και να προβάλουμε την εικόνα του 

κυκλώματος, όπως στο Σχήμα 1, για να τη χρησιμοποιήσουν ως οπτικό οδηγό κατά το στάδιο της 

συναρμολόγησης. 

 

Σχήμα 1. Εικόνα από το κύκλωμα του "Φωτεινού Σηματοδότη κυκλοφορίας" από το Fritzing 
  

http://fritzing.org/home/
http://fritzing.org/home/
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Για την όλη κατασκευή θα χρειαστούμε υλικά, όπως:   

● Μικροελεγκτή: Arduino Uno 3. Εξηγούμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και άλλο 

παρόμοιο σύστημα, ακόμη και το υπολογιστικό σύστημα Raspberry Pi, που έχει παρουσία 

σε ανάλογα αντικείμενα (Ρόμπολα, Μπελεσιώτης, 2016; Χατζηπαπαδόπουλος, Λουκάτος 

Μπελεσιώτης, 2016).  

● Λαμπάκια (μονοχρωματικά):  

● Breadboard  

 

 

● Αντιστάσεις  

● Καλώδια 

 

3. Υλοποίηση 

Η φάση της υλοποίησης περιλαμβάνει δύο στάδια, του Προγραμματισμού και της Φυσικής 

υλοποίησης  

α) Προγραμματισμός 
Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν αρκετές επιλογές προγραμματιστικών περιβαλλόντων/λογισμικού, 

μερικές εκ' των οποίων παραθέτουμε σε ανάλογη εκδοχή του σεναρίου για καθεμιά.  

Στο σχήμα 2, φαίνεται μια ενδεικτική υλοποίηση για τρία φώτα οχημάτων και δύο πεζών και με 

συνδεσμολογία των pins, οχήματα: 13 κόκκινο φώς, 12 πορτοκαλί, 11 πράσινο και πεζών: 5 πράσινο, 

6 κόκκινο.  

 
Σχήμα 2. Εικόνα περιβάλλοντος S4A  

 

Περιβάλλον Arduino. Μια ενδεικτική λύση με βάση το σχήμα 1 (για την εφαρμογή του, ενώστε τα 4 

τμήματα του κώδικα) 

 

(1) 
/******************************************

****************/ 

/* Υλοποίηση Φαναριού Αυτοκινήτων και Πεζών.              
*/ 

/*                                                        */ 

/* Το φανάρι των αυτοκινήτων αλλάζει σε τακτικά 
χρονικά   */ 

/* διαστήματα, από κόκκινο σε πράσινο και 

(2) 
// Η κατάσταση παραμένει για 6 sec 

  delay(6000); 

  // Το φανάρι οχημάτων αλλάζει σε πράσινο 
  // Η μετάβαση διαρκεί 3 sec 

  redToGreen(3000); 

  // To φανάρι πεζών γίνεται κόκκινο 
  changePedLights('R'); 
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αντίστροφα,     */ 
/* με αντίστοιχη αλλαγή στο φανάρι των πεζών.             

*/ 

/*                                                        */ 
/* Διδακτικός Στόχος: εισαγωγή στα 

υποπρογράμματα.        */ 

/******************************************
****************/ 

const int redLight = 12; 

const int yellowLight = 11; 
const int greenLight = 10; 

 

const int greenPed = 8; 
const int redPed = 9; 

/******************************************

***********/ 
/* SETUP                                             */ 

/******************************************

***********/ 
void setup() 

{ 

  pinMode(redLight, OUTPUT); 
  pinMode(yellowLight, OUTPUT); 

  pinMode(greenLight, OUTPUT); 

  pinMode(greenPed, OUTPUT); 
  pinMode(redPed, OUTPUT); 

 
  // Αρχική κατάσταση φαναριών 

  initState(); 

} 
/******************************************

***********/ 

/* LOOP                                              */ 
/******************************************

***********/ 

void loop() 
{ 

  // Το φανάρι οχημάτων αλλάζει σε κόκκινο 

  // Η μετάβαση διαρκεί 3 sec 
  greenToRed(3000); 

  // Το φανάρι πεζών γίνεται πράσινο 

  changePedLights('G'); 

  // Η κατάσταση παραμένει για 6 sec 
  delay(6000); 

} 

/*******************************************
**********/ 

/* Αρχική κατάσταση των δύο φαναριών                 */ 

/*******************************************
**********/ 

void initState() 

{ 
  // Το φανάρι οχημάτων είναι πράσινο. 

  digitalWrite(redLight, LOW); 

  digitalWrite(yellowLight, LOW); 
  digitalWrite(greenLight, HIGH); 

 

  // Το φανάρι πεζών είναι κόκκινο. 
  digitalWrite(redPed, HIGH); 

  digitalWrite(greenPed, LOW); 

} 
/*******************************************

**********/ 

/* Φανάρι οχημάτων - αλλαγή από πράσινο σε 
κόκκινο   */ 

/*******************************************

**********/ 
void greenToRed(int transTime) 

{ 
  // Ανάβει το πορτοκαλί και σβήνει το πράσινο φως. 

  digitalWrite(redLight, LOW); 

  digitalWrite(yellowLight, HIGH); 
  digitalWrite(greenLight, LOW); 

 

  // H μετάβαση διαρκεί όσα δευτερόλεπτα 
καθοριστούν 

  // από την παράμετρο εισόδου. 

  delay(transTime); 
 

  // Σβήνει το πορτοκαλί και ανάβει το κόκκινο φως. 

  digitalWrite(redLight, HIGH); 
  digitalWrite(yellowLight, LOW); 

  digitalWrite(greenLight, LOW); 

} 

(3) 

/******************************************
***********/ 

/* Φανάρι οχημάτων - αλλαγή από κόκκινο σε 

πράσινο   */ 
/******************************************

***********/ 

void redToGreen(int transTime) 
{ 

  // Ανάβει το πορτοκαλί μαζί με το κόκκινο φως. 

  digitalWrite(redLight, HIGH); 
  digitalWrite(yellowLight, HIGH); 

  digitalWrite(greenLight, LOW); 

 

(4) 

/*******************************************
**********/ 

/* Φανάρι πεζών - αλλαγή ανάλογα με την παράμετρο    

*/ 
/*******************************************

**********/ 

void changePedLights(char color) 
{ 

  if (color == 'R') 

  { 
    digitalWrite(redPed, HIGH); 

    digitalWrite(greenPed, LOW); 

  } 
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  // Μετά από 1 sec σβήνει το κόκκινο και παραμένει 

  // μόνον το πορτοκαλί φως. 
  delay(1000); 

  digitalWrite(redLight, LOW); 

   
  // H μετάβαση διαρκεί όσα δευτερόλεπτα 

καθοριστούν 

  // από την παράμετρο εισόδου. 
  delay(transTime-1000); 

 

  // Aνάβει μόνο το πράσινο φως. 
  digitalWrite(redLight, LOW); 

  digitalWrite(yellowLight, LOW); 

  digitalWrite(greenLight, HIGH); 
} 

  else 

  { 
    digitalWrite(redPed, LOW); 

    digitalWrite(greenPed, HIGH); 

  } 
} 

 

Σχήμα 3. Κώδικας του περιβάλλοντος IDE/Arduino για την υλοποίηση Φωτεινού Σηματοδότη 

κυκλοφορίας οχημάτων-πεζών  

β) Φυσική υλοποίηση 
Περιλαμβάνει τη συνδεσμολογία του κυκλώματος. Σημειώνεται, ότι για την περίπτωση μαθημάτων 

που αναφερόμαστε, μας είναι αρκετή μια απλή κατασκευή, όπως οι εικόνες στο Σχήμα 4.  

Διδακτικά, καλούμε τους μαθητές, εργαζόμενους σε ομάδες, να παρατηρούν την εικόνα του 

Σχήματος 1 που την προβάλλουμε και να υλοποιήσουν τη συνδεσμολογία. Αν διαθέτουμε λίγα 

συστήματα υλικού, μπορούν τα μέλη των αντίστοιχων των ομάδων να συνδέουν ένα - δύο 

εξαρτήματα, με τη διευκόλυνση των υπόλοιπων μελών και να εναλλάσσονται. 
 

 

Σχήμα 4. Εικόνες από μια κατασκευή για το Φωτεινό Σηματοδότη κυκλοφορίας οχημάτων-

πεζών    (με  3+2 φώτα), με βάση το σχήμα 2 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Στο άρθρο αυτό, έγινε μια επισκόπηση των δυνατοτήτων ένταξης του PhC και της Ρομποτικής σε 

μαθήματα Πληροφορικής, με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επισκόπηση βασίστηκε κύρια στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται, αλλά και στον τρόπο που αναφέρονται τα ΠΣ σε τέτοια αντικείμενα. Αναφέρθηκαν 

τέτοια μαθήματα με τα αντίστοιχα περιθώρια εφαρμογής του PhC, ενώ στη συνέχεια προτάθηκε μια 

πορεία εργασίας για την ένταξη τέτοιων θεματικών αντικειμένων σε αυτά. Προς την κατεύθυνση 

ενίσχυσης αυτής της πρότασης παρατέθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, το ήδη γνωστό και διαθέσιμο 

σε μια πληθώρα πηγών "Φωτεινός σηματοδότης" και, στο πλαίσιο της έκτασης του  άρθρου, 

αναλύθηκαν οι φάσεις ανάπτυξής του.  
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Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη αυτών των θεμάτων και των δυσκολιών από τη σημερινή καθημερινή 

πραγματικότητα τάξης, συνεισφέρει και στη δημιουργία και την κατάθεση προτάσεων τροποποίησης 

πολλών ΠΣ προς την κατεύθυνση είτε της ένταξης αντικειμένων PhC σε περιπτώσεις που δεν 

αναφέρονται, είτε της απόδοσης του αναγκαίου διδακτικού χρόνου για μια ολοκληρωμένη 

διδασκαλία τους. Κύρια, ότι διευκολύνει τους διδάσκοντες που δεν έχουν εντάξει ακόμη τέτοια 

θέματα σε διδασκαλίες τους, να το υλοποιήσουν, ακολουθώντας τόσο τα βήματα της ενδεικτικής 

πρότασης που παρουσιάστηκε όσο και τις παραμέτρους επιλογής σεναρίου, λογισμικού και υλικού. Η 

όλη λογική και πρόταση, έτυχε εφαρμογής σε σεμινάριο επιμόρφωσης του Σχολικού Συμβούλου και 

της ομάδας των συγγραφέων προς τους καθηγητές Πληροφορικής της Α΄ΔΔΕ Αθήνας. Διεξήχθη σε 

δύο εργαστήρια, το Δεκέμβριο του 2016 και υπήρξαν θετικές απόψεις των καθηγητών για το κατά 

πόσον είναι αναγκαίες τέτοιες απλές προτάσεις - μεθοδολογίες για την εφαρμογή τους σε μαθήματα 

που δεν έχει προβλεφθεί, είτε το αντικείμενο είτε ο κατάλληλος διδακτικός χρόνος για εφαρμογές 

Physical Computing. 
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