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Σχέδιο Μα
αθήματος για
γ Tech Traainers

Καλω
ωσήλθα
ατε στο
ον
Προγγραμμα
ατισμό &
Δημιο
ουργικ
κότητα!!
Ως Μαθη
ητής‐Μέντορ
ρας (Tech TTrainer), θα μιλήσετε
στους μα
αθητές για τον προγρραμματισμό
ό σε μία
διαδρασττική ενότητα διάρκειαςς 20‐30 λεπ
πτών, για
να τους βοηθήσετε να γίνουν Be Strong Online.
O
Η
διεξαγωγγή της ενόττητας αυτήςς θα συμβάλει στη
βελτίωση
η των δεξιοττήτων σας σστην παρουσ
σίαση, τη
δημόσια ομιλία, την
τ
καθοδ ήγηση, και άλλα–
ανατρέξττε στα εικο
ονίδια με τις δεξιότη
ητες που
παρατίθεενται δίπλα σε κάθε δρα
αστηριότητα
α.
Στην καττάρτισή σας σχετικά μεε την ενότηττα με τον
επικεφαλλή του πρ
ροσωπικού, θα διατρέξετε το
παρόν σχέδιο
σ
μαθή
ήματος και θα εξασκηθ
θείτε στη
διοργάνω
ωση των δρα
αστηριοτήτω
ων και τη διεξαγωγή
της συζήττησης.
Ύστερα από
α
την κα
ατάρτισή σα
ας, το παρό
όν σχέδιο
μαθήματτος θα λειτο
ουργήσει ωςς οδηγός, το
ον οποίο
θα χρησιιμοποιήσετε
ε με το συνά
άδελφο Tech Trainer
στο μάθη
ημά σας με τους
τ
μαθητέές.
Το μάθημ
μα χωρίζετα
αι σε τέσσερα
α μέρη:
1. Εισαγω
ωγή
2. Εισαγω
ωγική δρασττηριότητα
3. Μία δρ
ραστηριότηττα προγραμμματισμού
4.Παρακο
ολούθηση δραστηριότηητας και
ανατροφ
φοδότηση
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Προ
οετοιμα
ασία
Το μάθημα προ
ος τους νεαρ
ρούς μαθητέςς θα διαρκέσ
σει περίπου μισή ώρα. Ο παρών οδη
ηγός
είνα
αι σχεδιασμ
μένος με γνώ
ώμονα την ευελιξία, συ
υνεπώς, προ
οσαρμόστε ττο μάθημα στο
δια
αθέσιμο χρόνο
ο.
Για τη δραστηρ
ριότητα «Δημιουργία Ιδεεών» απαιτο
ούνται λευκέ
ές κόλλες μμεγέθους A3 και
μαρρκαδόροι – σε
σ επαρκή ποσότητα για κ άθε ομάδα 3‐4
3 μαθητών που βρίσκοντται στην τάξη
η.
Μά
άθετε πόσοι μαθητές
μ
θα βρίσκονται
β
στ
στο μάθημά σας
σ και βεβαιωθείτε ότι δδιαθέτετε όλο το
υλικό που σας χρειάζεται.
χ
Είνα
αι απαραίτηττο να παρίσ
σταται ένα μέέλος του προ
οσωπικού στο
ο μάθημά σαας. Μάθετε ποιό
π
θα είναι αυτό – ο επικεφαλλής του προοσωπικού για
α το Be Strong Online, ο εκπαιδευτή
ής, ο
δάσ
σκαλος της τάξης
τ
ή κάπο
οιος άλλος –μ
μιλήστε του εκ των προττέρων σχετικάά με το μάθ
θημά
σαςς. και ενημερ
ρωθείτε για τη διδακτέα
α ύλη του μα
αθήματος τη
ης Πληροφορρικής, ώστε . να
επιλλέξετε ανάλογη δραστηρ
ριότητα και να προσαρμ
μόσετε το μάθημα
μ
Προγγραμματισμό
ός &
Δημ
μιουργικότηττα. Ο δάσκαλλος ενδέχετα
αι να έχει συστάσεις για το ποιές δρααστηριότητεςς θα
ταιρριάξουν στη συγκεκριμέν
σ
η ομάδα.
Προσπαθήστε να
ν κάνετε το
ο μάθημα σα
ας σε τάξη με
μ υπολογιστές για να μμπορείτε να τους
τ
χρη
ησιμοποιήσεττε. Σε αντίθεετη περίπτωσση, υπάρχει μία δραστηριότητα χω
ωρίς ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, με τη
ην οποία μπο
ορείτε να διδδάξετε προγραμματισμό στους
σ
μαθητέές offline.
Βεβ
βαιωθείτε όττι θα φθάσεετε στην τά
άξη 10‐15 λεεπτά νωρίτερα για να ππροετοιμασττείτε
εγκκαίρως. Βάλτε την παρου
υσίαση σε ένναν υπολογισ
στή και συνδ
δέστε τον με έναν προβο
ολέα
(pro
ojector) ή μία ευρεία οθόνη υπολογιιστή για να μπορούν
μ
να δουν όλοι. Α
Αν διοργανώνετε
δρα
αστηριότητα στην οποία
α σε κάθε μ
μαθητή αντιιστοιχεί έναςς υπολογισττής, ρωτήστεε το
δάσ
σκαλο αν μπορείτε
μ
να ετοιμάσετεε τους υπο
ολογιστές εκ
κ των προτέέρων, ώστε να
εξοικονομήσετεε χρόνο.
Έτο
οιμοι; Ας αρχίίσουμε!

Τακτικές δδιευκόλυνσ
σης της συζζήτησης






Α
Αν δε θέλει κα
ανείς από τηνν τάξη να πά ρει το λόγο, μπορείτε να …
Κ
Κάνετε μία τεελείως τυχαίία ερώτηση, προκειμένου
υ να σπάσετε την αμήχαανη σιωπή, όπως «ποιό
εείναι το αγαπ
πημένο σας παιχνίδι στον υπολογιστή;»
Χ
Χωρίσετε τηνν ομάδα σε ζεύγη,
ζ
για να
α συζητήσουν μεταξύ του
υς, πριν επαανέλθουν στη
ην ομαδική
σ
συζήτηση
ΖΖητήστε από τους μαθητές να περιγρά
άψουν με μια
α λέξη πώς νιώθουν εκέιν η τη στιγμή Οι
Ο μαθητές
μ
μπορούν ακόμη και να γρά
άψουν τις απ
παντήσεις του
υς σε ένα φύλλο χαρτί
ΈΈχετε ένα κου
υτί στην έδρα γιαα να ρίχνουν μέσσα οι μαθητές ερρωτήσεις, οι οποίίες θα διαβαστούύν στο τέλος ς
ως: «Ενδιαφέρον αυτό,
ΖΖητήσετε από
ό τους μαθηττές να γίνουνν πιο συγκεκρ
ριμένοι, με ερ
ρωτήσεις όπω
γγιατί το λες;» «Μπορείς να
α μου πεις πεερισσότερα για
γ αυτό;»
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Π
Προγραμ
μματισμ
μός & Δημιουργικότηττα
1. Εισαγωγγή (2 λεπτά)
◯

◯

◯

◯
◯

Συστηθείίτε στους μαθ
θητές και εξη
ηγήστε τους όότι
το μάθημ
μα έχει τίτλο Προγραμματτισμός &
Δημιουργικότητα, καιι αποτελεί μέέρος του
μματος Be Strrong Online από
α την
προγράμ
κοινωφελή οργάνωση
η «The Diana Award» και τη
Vodafone.
Δείξτε τη
η διαφάνεια με
μ τους στόχο
ους μάθησηςς
και διαβά
άστε φωναχττά τα παρακά
άτω:
◯
Οι Μ
Μαθητές θα συζητήσουν
σ
με
μ ποιόν τρόπ
πο η
εκμά
άθηση προγρ
ραμματισμού μπορεί να τοους
βοηθ
θήσει να γίνο
ουν «be stron
ng online»
◯
Οι Μ
Μαθητές θα βρουν
β
ιδέες για
γ το πώς ο
προγγραμματισμό
ός μπορεί να χρησιμοποιηηθεί
στο μέλλον
◯
Οι Μ
Μαθητές θα είναι
ε
σε θέση να
χρησ
σιμοποιήσουν μία γλώσσα
α
προγγραμματισμο
ού για να δημ
μιουργήσουν
ένα π
παιχνίδι ή να
α κινήσουν έννα «ρομπότ»
Στη συνέέχεια, δείξτε τη
τ διαφάνεια
α με τους
βασικούςς κανόνες κα
αι εξηγήστε όττι αναμένετε
από τουςς μαθητές να
α τους τηρήσο
ουν:
◯
Καθ
θένας έχει το δικαίωμα να
α «αφήσει» μ
μία
ερώ
ώτηση αν δεν επιθυμεί να την απαντήσσει
◯
Καθ
θένας έχει το δικαίωμα να
α ακουστεί
◯
Δεν πρέπει να ακούγονται φω
ωνές
◯
Καθ
θένας πρέπει να νιώθει άννετα να
υπο
οβάλει ερωτή
ήσεις
Επίσης, εεξηγήστε ότι ο εκπαιδευτή
ής ή ο δάσκα
αλος
θα είναι παρών κατά τη διάρκεια του μαθήματτος
Στην εισα
αγωγή του θέέματος, ρωτή
ήστε τους
μαθητές:
◯
Ποιο
ος ξέρει τι είνναι «προγραμματισμός»;
Μπο
ορείτε να τονν συνοψίσετεε σε μία φράσση;
◯
Σηκώστε το χέρι αν έχετε καλλύψει τον
προ
ογραμματισμό
ό στο σχολείο
ο; Αν ναι, τι
έχεττε μάθει μέχρ
ρι τώρα;

2.
2 Κατεβάσ
στε το κεφάλλι, σηκώστε το χέρι (3
λεπτά)

From The
Diana Award
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◯

◯

◯

◯

Έπειτα, ζητήστε
ζ
την εειλικρινή γνώ
ώμη των
μαθητώνν μέσω της δδιαδικασίας «κατεβάστε το
κεφάλι, σηκώστε
σ
το χχέρι». Οι μα
αθητές πρέπεει
να βάλου
υν το κεφάλ ι τους στο θρ
ρανίο και να
α
σηκώσου
υν το χέρι τοους, ώστε να μη βλέπουνν τι
απαντού
ύν οι υπόλοιπποι
Ζητήστε από τους μα
αθητές να ση
ηκώσουν το
ογραμματισμ
μός
χέρι τουςς αν πιστεύοουν ότι ο προ
είναι…
◯ Διασκ
κεδαστικός
◯ Δυσνό
όητος
◯ Ενδια
αφέρων
◯ Άχρησ
στος
◯ Χρήσιιμος
◯ Περίπ
πλοκος
◯ Κάτι άλλο
ά
Οι μαθηττές μπορούνν να σηκώσουν το χέρι το
ους
περισσόττερες από μίία φορές. Εννημερώστε
τους ποια απάντησηη ήταν γενικώ
ώς η
δημοφιλ
λέστερη και ζζητήστε από έναν εθελονντή
να εξηγή
ήσει γιατί επέέλεξε τη συγγκεκριμένη
απάντησ
ση.
Δείξτε τη
ην επόμενη δδιαφάνεια κα
αι διαβάστε
τον ορισμό του προγγραμματισμο
ού και τι θα
καλύψειι το μάθημά σας:
Ο Προγρα
αμματισμός, γνωστός καιι ως δημιουργγία
κώδικα, περιλαμβάνε
π
ει τη σχεδίαση, τη γραφή, τη
δοκιμή και τη διατήρηηση υπολογισ
στικών
προγραμ
μμάτων.
Στο 20λεπ
πτο αυτό μάθθημα θα εξεττάσουμε τι είίναι
ο προγρα
αμματισμός, γγιατί είναι ση
ημαντικός, κα
αι
πώς μπορεί να σας βοοηθήσει στο μέλλον
Το μάθημ
μα είναι μέροος του προγρ
ράμματος Be
Strong Online: η γνώσση του προγρ
ραμματισμού θα
σας βοηθ
θήσει να «είσστε δυνατοί» για δύο
λόγους:
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Σχέδιο Μαθήματος γιια Tech Trainers

1) Η γννώση του πώςς και γιατί τα προγράμματτα
είνα
αι σχεδιασμέννα, θα σας δώ
ώσει δύναμη –
φαντταστείτε αντίί απλώς να παίζετε παιχνίίδια
ή να
α χρησιμοποιεείτε ιστοτόπο
ους κοινωνικήής
δικτύ
ύωσης, να δη
ημιουργείτε νέα
ν παιχνίδια
α
και ννέους τρόπου
υς διασύνδεσ
σης των
ανθρρώπων.

των ονείρων
ο
σας;; Είτε στο χώρ
ρο της μόδαςς ή
τη δη
ημοσιογραφίία, τον τομέα
α της Υγείας ή
την τηλεόραση,
τ
η γνώση του
προγγραμματισμοού θα σας δώσει
πλεο
ονέκτημα σε μμία πληθώρα
α
επαγγγελματικών κλάδων.

2) Ο πρρογραμματισσμός θα σας ανοίξει πόρττες
για ττο μέλλον σα
ας. Ποια θα ήταν η δουλειιά

3. Παραγω
ωγή Ιδεών (5
( λεπτά)

Δεξιότητες
παρουσίασης

◯

◯

◯



Ψηφ
φιακή
μόρφ
φωση

Δημόσιος
λόγος

Εξηγήστε στο
ους μαθητές ότι ο
προγραμματτισμός μπορεεί να είναι
διασκεδαστιικός, ενδιαφέέρων, χρήσιμοος
και δημιουργγικός – και σττη
δραστηριότη
ητα αυτή οι μαθητές
μ
θα
εργαστούν σε
σ ομάδες για
α να βρουν
ιδέες σχετικά
ά με συσκευέές, εφαρμογέές,
παιχνίδια κα
αι άλλες εφευ
υρέσεις του
μέλλοντος
ό τους μαθητέές να
Ζητήστε από
εργαστούν σε
σ ομάδες των 3 ή 4 και
μοιράστε σε κάθε ομάδα ένα μεγάλο
φύλλο χαρτί και μαρκαδό
όρους
τ διαφάνεια
α «Παραγωγήή
Προβάλετε τη
Ιδεών»

Οι ομ
μάδες θα αφ
φιερώσουν 3 λεπτά σε ένναν
καταιγγισμό ιδεώνν (Brainstorrming), για να
καταγγράψουν όσ
σο το δυνατό
όν περισσότε ρες
ιδέες για το πώ
ώς ο προγρ
ραμματισμός,, η
υο μπορούν να
τεχνολλογία και το διαδίκτυ
παράγγουν καινο
οτόμα προ
οϊόντα
και
προγρράμματα για
α τις παρακάττω κατηγορίεες:
◯
Εφαρμογέςς του μέλλονττος
Νέες φορηττές (wearable
e) συσκευές
◯
Διαδίκτυο – «έξυπνα ρο
ούχα»
◯
Η επόμενη ιδέα κοινωνιικής δικτύωσσης
◯

From The
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Διαμόρφω
ωση
επιχειρημά
άτων

◯
◯
◯

◯

Κρριτική Σκέψη

Έρευνα &
Αξιολόγηση
η

Αντικείμενα
Α
σσυνδεδεμένα
α στο
διαδίκτυο
δ
Άλλες
Ά
ιδέες…
…
Ξε
εκινήστε το χχρονόμετρο και
κ ζητήστε
από τους μαθηητές να αρχίσ
σουν να
κα
αταγράφουν τις ιδέες του
υς – όσο
περισσότερες,, τόσο το καλλύτερο! Αν
δε
είχνουν να δυυσκολεύοντα
αι, μπορείτε
να
α τους παρακκινήσετε με ορισμένες
ο
ιδ
δέες, όπως οιι παρακάτω: «έχουν ήδη
εφ
φευρεθεί αυττοκίνητα, ρολλόγια ακόμη
κα
αι ψυγεία ποου συνδέοντα
αι στο
διαδίκτυο – εσσείς, σε ποια αντικείμενα
τη
ης καθημεριννότητά σας θα επιφέρατε
επ
παναστατικέςς αλλαγές; Τιι θα
μπ
πορούσαν ναα κάνουν τα αντικείμενα
α
αυτά;» ή «σκεεφτείτε τις νέες
εφ
φαρμογές, ταα παιχνίδια και τους
ισ
στοτόπους κοοινωνικής δικκτύωσης που
χρ
ρησιμοποιείττε σήμερα – τι
τ σας αρέσειι
σε
ε αυτά; Θα μμπορούσατε να
ν σκεφτείτε
κά
άτι ακόμη κααλύτερο;
Ειιδοποιήστε το
τους όταν θα απομένει 1
λε
επτό μέχρι τηη λήξη του χρ
ρόνου,
προσθέτονταςς ότι οι ομάδεες πρέπει να
είίναι έτοιμες ννα παρουσιά
άσουν μία ή
δύο από τις αγγαπημένες το
ους ιδέες
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◯

◯

Σχέδιο
ο Μαθήματτος για Tech
h Trainers

Ζητήστε από
ό ορισμένες ομάδες
ο
να
παρουσιάσο
ουν τις ιδέες που
π
παρήγαγαν. Βεβαιωθείτεε ότι θέτετε
διευκρινιστικκές ερωτήσειις όπως «τι θ α
πετύχαινε αυ
υτό / ποιός θα ήταν ο
σκοπός του;»
», «πώς θα ήταν χρήσιμο
στην καθημεερινή σας ζωή
ή;» και «θα
μπορούσε να
α συνδεθεί με άλλη
εφαρμογή, συσκευή
σ
ή ισττότοπο
κοινωνικής δικτύωσης
δ
για
α να γίνει
ακόμη καλύττερο;»
ΎΎστερα, ρωτήστε κάθε ομ
μάδα «πώς
μπορεί να χρ
ρησιμοποιηθεεί ο
προγραμματτισμός για να δημιουργηθθεί
η εφαρμογή /η συσκευή//ο ιστότοπος
κοινωνικής δικτύωσης
δ
– ποιά
π
στοιχεία
α

◯

◯

σα
ας είναι απαρραίτητα για να
ν τα
υλ
λοποιήσετε;»»
Αφού κάποιεςς ομάδες προτείνουν τις
ιδ
δέες τους, μππορείτε να επ
πιλέξετε τις πιιο
κα
αινοτόμες κααι ακόμη και να
ν
βραβεύσετε τηην καλύτερη ιδέα.
Σττο τέλος, εξηγγήστε ότι ο
προγραμματισσμός ενεργοπ
ποιεί το
σύνολο των ιδδεών αυτών. Η γνώση
προγραμματισ
ισμού σημαίννει ότι οι ιδέεες
αυτές μπορούύν μία μέρα να
πραγματοποιηηθούν και ότιι δεν
υπ
πάρχουν όριαα στη φαντασ
σία!

4. Δρ
ραστηριότηττα Προγραμ
μματισμού (110‐20 λεπτά))

A. Παιχχνίδι Flappy Bird
B
σελ.6

◯

B. Playy Lab
σελλ.7

Γ. Fuzzz Family Fren
nzy
σελ.8

Υπ
πάρχουν τρειις δραστηριόττητες για επιιλογή:

A.

Παιχνίδιι Flappy Bird
B (10‐200 λεπτά)

Δεξιό
ότητες:

Ψηφ
φιακή μόρφωση, Ομαδική εργγασία, Κριτική ΣΣκέψη

Προετοιμασία: Φορτώστε το παιχνίδι
π
σε ένναν
ογιστή συνδεεδεμένο με προβολέα
π
υπολο
(projeector), ώστε να
ν προβάλλεεται σε όλη τηην
τάξη. Παρακάμψττε το αναδυόμ
μενο βίντεο, για
να εξηγήσετε στου
υς μαθητές τη
δρασττηριότητα. Το Παιχνίδι Fla
appy Bird είνναι
πρόγρραμμα του Code Studio, ιστότοπου onnline
μαθημάτων που συστάθηκε
σ
απ
πό το Code.oorg,
και είίναι διαθέσιμ
μο στην παρα
ακάτω διεύθυ
υνση:
https://studio.cod
de.org/flappyy/1

From The
Dianaa Award
Anti‐B
Bullying
Camp
paign
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Για τη
η δραστηριόττητα, είναι απ
παραίτητα ο
πίνακκας της τάξηςς και ένας μαρκαδόρος.

Διεξα
αγωγή της δρ
ραστηριότητα
ας:
Η δρα
αστηριότητα διεξάγεται σε ολόκληρη ττην
τάξη και προσφέρ
ρεται για αίθο
ουσες με μόννο
έναν υπολογιστή.
◯
◯

◯

◯

◯

Η δραστηριιότητα αποτεελείται από 110
βήματα
πό τους μαθητές να εργασστούν
Ζητήστε απ
σε ζεύγη κα
αι να εναλλάσ
σσονται, μετά
ά την
ολοκλήρωσ
ση κάθε βήμα
ατος, ερχόμεννα
μπροστά σττην τάξη, μέχχρι να
ολοκληρωθ
θεί η δραστηρ
ριότητα..
Οι υπόλοιπ
ποι μαθητές της
τ τάξης
καλούνται να
ν δίνουν ιδέέες σχετικά μ
με
την ολοκλήρωση του κώ
ώδικα.
Όταν φτάσεετε στο τελικό βήμα, οι
μαθητές θα
α έχουν την ευκαιρία να
δημιουργήσ
σουν το δικό τους παιχνίδδι
Flappy Bird. Ζητήστε απ
πό έναν εθελοοντή
να δημιουρ
ργήσει το παιιχνίδι ακούγοοντας
τις προτάσεεις των υπολοίπων. Πατήσστε
Εκτέλεση (R
Run) για να ελέγξετε αν ο
κώδικας λειτουργεί σωσ
στά, και αν όχχι,
ρωτήστε τη
ην τάξη τι πρέέπει να προσττεθεί
ή τροποποιιηθεί για να λειτουργήσει
λ
ι
όπως πρέπει.
Σημαντικό: βεβαιωθείτεε ότι στο παιχχνίδι
δ
να
ν κερδίζουν
υπάρχει η δυνατότητα
πόντους οι παίκτες, για παράδειγμα
όταν περνο
ούν ένα εμπόδ
διο.

Σχ
χέδιο Μαθήήματος για Tech Traineers

Προαιρετική
ή δραστηριόότητα: μίνι το
ουρνουά
Αφού οι μαθ
θητές δημιουυργήσουν ένα
α παιχνίδι
που δουλεύει, μπορούν να συμμετάσ
σχουν σε
μίνι τουρνουά! Χωρίστε την τάξη σε δύο
δ ομάδες,
γράφοντας στην κορυφήή του πίνακα Ομάδα 1 καιι
Ομάδα 2.
◯

◯

◯

◯

Ρυθ
θμίστε το χροονόμετρο για 3 λεπτά. Ο
Μα
αθητής – Μένντορας (Tech Trainer) A
είνα
αι υπεύθυνοςς για τη σειρά
ά των
παικτών και τη χχρονομέτρησ
ση, ενώ ο
Μα
αθητής – Μένντορας (Tech Trainer) B
είνα
αι υπεύθυνοςς για την τήρηση
κατταγραφή του σκορ.
Ο Μαθητής
Μ
– Μ έντορας (Tecch Trainer) A
θα επιλέγει τυχααία έναν μαθ
θητή να
καθ
θίσει στον υππολογιστή όσο
ο πιο
γρή
ήγορα γίνεταιι και να παίξεει το
παιχνίδι για να ππετύχει ένα υψηλό
υ
σκορ
για την ομάδα το
του. Μόλις χά
άσει, θα
ζητή
ήσει από κάπποιο μαθητή της άλλης
ομά
άδας να πάρεει τη σειρά το
ου.
Βεβ
βαιωθείτε ότιι τους ενημερ
ρώνετε για
το χρόνο
χ
που αππομένει ενώ εκείνοι
παίζουν.
Ο Μαθητής
Μ
– Μ έντορας (Tecch Trainer) B
θα καταγράφει ττο σκορ στονν πίνακα, και
θα ενθαρρύνει ττις ομάδες να
α
εμψ
ψυχώνουν τονν εκάστοτε παίκτη
π
τους.
Στο τέλος των 3 λεπτών, η ομ
μάδα με
τους περισσότερρους πόντουςς είναι η
νική
ήτρια.

Συγχαρείτε την
τ τάξη – είν
ίναι όλοι τουςς
προγραμματτιστές!

B
B. Play Lab
b (10‐20 λεπτά)
λ
Δεξξιότητες:

Ψηφ
φιακή μόρφωση,
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Προ
οετοιμασία: Ανοίξτε τη σελίδα
σ
του Plaay Lab
από
ό το Code.orgg στους υπολλογιστές εκ τω
ων
προ
οτέρων εάν αυτό
α
είναι δυνατόν, ή ζητήήστε
από
ό τους μαθηττές να το κάνο
ουν οι ίδιοι:
http
ps://studio.co
ode.org/s/pla
aylab/stage/11/puzzl
e/11

Σχέδιο Μα
αθήματος για
γ Tech Traainers

◯

◯

Αν ο
οι υπολογισττές είναι λιγότεροι από τοους
μαθ
θητές, ζητήσττε τους να εργαστούν σε ζζεύγη.
Διεξαγωγή της Δραστηριότη
Δ
ητας:
◯

◯

◯

◯

Πρώτα, ζητή
ήστε από όλο
ους τους μαθ ητές
να σηκωθού
ύν και να ξανακαθήσουν, αν:
◯
Παίζουνν ηλεκτρονικά
ά παιχνίδια ((στο
pc, tablet ή κινητό) καθημερινά
κ
◯
Παίζουνν ηλεκτρονικά
ά παιχνίδια ((στο
pc, tablet ή κινητό) εβδομαδιαίω
ε
ως
◯
Παίζουνν ηλεκτρονικά
ά παιχνίδια ((στο
pc, tablet ή κινητό) μηνιαίως
μ
Λογικά, στο σημείο αυτό
ό, όλοι οι μαθθητές
της τάξης θα
α πρέπει να κάθονται.
κ
Ζηττήστε
από έναν εθ
θελοντή να σας πει ποια
παιχνίδια είίναι τα αγαπη
ημένα του. Μ
Μετά,
ρωτήστε:
◯
Τι περιλλαμβάνει το συγκεκριμένο
σ
ο
παιχνίδ
δι;
◯
Τι πιστεεύετε ότι είνα
αι αυτό που να
σας κάννει να μην το σταματάτε ή να
επανέρχχεστε συνέχεεια σ’ αυτό;
◯
Αν δημιιουργούσατε το δικό σας
παιχνίδ
δι, πώς θα το διαμορφώνα
ατε;
Ύστερα, ενη
ημερώστε του
υς μαθητές όττι
πρόκειται να
α δημιουργήσουν το δικόό τους
παιχνίδι.
μ
στοο Play
Οι μαθητέςς πρέπει να μεταβούν
Lab και να ακολουθήσο
ουν τις οδηγίεες για
να ολοκληρ
ρώσουν τα δέέκα βήματα.
Ζητήστε τους να αφιερώ
ώσουν περίπ ου 7

◯

◯
◯

◯

λεπτά
ά εκεί ή περισσσότερα – έω
ως 15 λεπτά
– αν έχετε περισσσότερο χρόνο
ο).
Αφού
ύ ολοκληρώσσουν όλα τα βήματα,
β
οι
μαθη
ητές έχουν τηην ευκαιρία να
δημιο
ουργήσουν τοο δικό τους παιχνίδι
π
Εξηγή
ήστε τους ότιι πρέπει να επινοήσουν
έναν τίτλο για το ππαιχνίδι και να
ν είναι
έτοιμ
μοι να το «πρροωθήσουν» ενώπιον
μίας Επιτροπής χρρηματοδοτώνν. Πρέπει να
σκεφτούν τι χαραακτηριστικά θα
θ
περιλ
λαμβάνει, πώ
ώς θα το κάνο
ουν
καταπ
πληκτικό παιιχνίδι, και πώ
ώς θα
μπορ
ρούσαν να πρροσελκύσουνν
περισ
σσότερους χρρήστες σ’ αυττό.
Αν κά
άποιος μαθηττής τελειώσει νωρίτερα,
ζητήσ
στε του να βοοηθήσει τουςς
συμμ
μαθητές του μμε τη δημιουργία
κώδικα.
Ενημερώστε τουςς μαθητές 1 λεπτό πριν τη
λήξη του χρόνου.
Έπειττα, εξηγήστε ττους ότι εσείίς και οι
άλλοι Μαθητές – Μέντορες (T
Tech
Trainers) είστε τα μέλη της Επιτροπής και
ότι πρέπει να σαςς προβάλουν το παιχνίδι
τουςννα επιχειρημματολογήσουνν γιατί το
παιχννίδι τους είνααι καταπληκττικό, πώς
λέγετται, γιατί πρέέπει να επενδ
δύσετε σ’
αυτό, πώς το δημμιούργησαν και τι
χαρακτηριστικά έχχει. Μπορείττε επίσης να
ρωτήσετε πώς θαα επέκτειναν το
τ παιχνίδι
τους για να προσεελκύσουν περισσότερους
χρήσττες.
Ζητήσ
στε από περίίπου 3 εθελονντές να
προω
ωθήσουν το ππαιχνίδι τουςς σε σας,
μιλώνντας για 1 λεεπτό ο καθένα
ας. Αφού
υποβ
βάλετε τις πα ραπάνω ερω
ωτήσεις,
πείτε
ε σε κάθε μαθθητή αν είναιι «μέσα» ή
«έξω», και ανακη ρύξτε το νικη
ητή .
Συμβουλή
Για εξοικονόμηση χχρόνου, μπορ
ρείτε να αφήσετε τις
εισαγωγ
γικές ερωτήσσεις και να περάσετε καττευθείαν
στη Δρασστηριότητα Play Lab.
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Σχέδιο Μα
αθήματος για
γ Tech Traainers

ΓΓ. Fuzz Fam
mily Frenzzy (10‐20 λλεπτά)

Δεξξιότητες:

Ψηφιακή μόρ
ρφωση,

Ομαδική εργασία,

Κριτιική Σκέψη

Προ
οετοιμασία::
Απα
αιτούμενα υλικά:
υ
Πίνακκας, μαρκαδόόροι, διαδρα
αστικός πίνακας (smart bboard) ή άλλη επιφάνεια
α
ώσττε να μπορο
ούν να βλέπο
ουν όλοι. Αρκκετός ελεύθεερος χώρος, για να μπορρεί το ρομπό
ότ να κινηθείί
ελεεύθερα και οι
ο μαθητές να
α έχουν χώρ ο να καθίσουν. Εμπόδια, όπως καρέέκλες, τραπέζζι, μπλούζες,,
τσά
άντες… και τέέλος, κάτι το
ο οποίο θα σ ηκώσει το «ρ
ρομπότ», όπ
πως μία μπάλλα, και κάτι, στο οποίο θα
θ
ρίξεει το «ρομπό
ότ» το αντικεείμενο αυτό,, όπως ένας κάδος.
Ένα
ας από τους Μαθητές – Μέντορες
Μ
(Teech Trainers) θα υποδυθ
θεί το «ρομππότ», αλλά μπορεί
μ
να
πάρρει τη θέση του
τ ο δάσκα
αλος της τάξηης ή ένας μαθητής.
Αδεειάστε το χώ
ώρο στο κέντρ
ρο της αίθου
υσας και δημ
μιουργήστε μία
μ μικρή πίσστα με εμπό
όδια.
Τοπ
ποθετήστε τη
η μπάλα κάπ
που στην πίσστα και τον κάδο στο μακκρινότερο σηημείο της.
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Σχέδιο Μα
αθήματος για
γ Tech Traainers

Διεξαγωγή της Δραστηριότη
Δ
ητας:
Η δραστηριότηττα αυτή διατίίθεται από τοο Kodable.com
m και μπορείί να διαρκέσεει έως και μία ώρα αν έχεετε
χρό
όνο: http://reesources.koda
able.com/fuzzzFamilyFrenzzy.pdf

◯

◯

◯

◯

Θέστε το ερ
ρώτημα: «πο
οιος είναι
εξυπνότερο
ος, εσείς ή έννας
υπολογιστή
ής; Αιτιολογή
ήστε
την απάντησή σας.»
α
Οι μαθητέςς πρέπει να αφιερώσουν
10 δευτερό
όλεπτα συζηττώντας με το
διπλανό το
ους. Ζητήστε από
α 3
μαθητές να
α μοιραστούνν τις
σκέψεις τους.
ό στην πραγγματικότητα,
Εξηγήστε ότι
οι άνθρωπο
οι είναι πολύ
ύ
εξυπνότερο
οι από τους
υπολογιστέές.
Αυτό συμβαίνει, διότι, ένας
έ
υπολογιστή
ής δεν μπορεεί να κάνει
τίποτα χωρ
ρίς ο άνθρωπος να του
δώσει εντο
ολές για το τι θα κάνει.
Οι άνθρωπ
ποι που καθοδ
δηγούν
τους υπολογιστές τι να κάνουν
ονομάζοντα
αι προγραμμ
ματιστές. Οι
προγραμμα
ατιστές χρησιιμοποιούν
τον κώδικα
α που γράφου
υν για να
πουν σε έναν υπολογισττή ΑΚΡΙΒΩΣ
τι να κάνει.. Πρέπει να πουν
π
στον
υπολογιστή
ή τι να κάνει με τη
σωστή σειρ
ρά, αλλιώς δεε θα
δουλέψει σωστά.
σ
Εξηγήστε το
ους ότι σήμερα
πρόκειται να
ν χρησιμοπο
οιήσετε
κώδικα για
α να κινήσετε ένα
«ρομπότ» μαζί.
μ

◯

◯

◯

◯

Προβάάλετέ τους τη
η διαφάνεια
Fuzz Faamily Frenzy και εξηγήστεε
τους όότι οι εικόνες αυτές
αντιπρροσωπεύουν τον κώδικα
που θαα χρησιμοποιήσετε:
Οι μαθθητές πρέπειι να εργαστού
ύν
ανά ζεεύγη. Δώστε περιθώριο
π
5
λεπτώ
ών στους μαθητές να
μελετήήσουν το μάθ
θημα, να
καταλήήξουν στη διαδρομή που
θα ακοολουθήσουν,, και γράψτε
τον σχχετικό κώδικα
α. Σκοπός τηςς
δρασττηριότητας είίναι το ρομπό
ότ
να σηκκώσει τη μπά
άλα και να τη
ρίξει μμέσα στον κάδο.
Έπειταα, εξηγήστε ότι
ό ένας
Μαθηττής – Μέντορ
ρας (Tech
Traineer) θα υποδυ
υθεί το ρομπό
ότ
«Fuzz Family». Επιλλέξτε ένα
ζεύγοςς μαθητών γιια να κάνουν
επίδειιξη του κώδικκά τους,
υπαγοορεύοντάς τον στο ρομπόττ.
Αν το ρρομπότ συνα
αντήσει
εμπόδδιο, εξηγήστε στους
μαθηττές ότι δεν υπ
πάρχει
πρόβλλημα – υπάρχχει ένα σφάλμα
στον κκώδικα και πρ
ρέπει να το
απαλεείψετε δοκιμά
άζοντας μία
διαφοορετική εντολλή. Οι
προγρραμματιστές το
τ κάνουν αυ
υτό
συνέχεεια, για να ελλέγξουν ότι ο
κώδικαας λειτουργεεί σωστά.

5. Πα
αρακολούθη
ηση Δραστηριότητας {Foollow‐Up} κα
αι Ανατροφο
οδότηση {Feeedback} (3 λεπτά)
λ
Υπάρχουνν συμπληρωμ
ματικές δρασ
στηριότητες τις οποίες οι
ο μαθητές μπ
πορούν να κκάνουν στο σπίτι,
σ
παίρνοντα
ας μαζί τους το Ενημερωτικό φύλλο ττου προγράμ
μματος και το
τ Ενημερωττικό έντυπο για
γ τους
Γονείς.
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Σχέδιο Μαθήμα
ατος για Tecch Trainers

Βεβαιωθεείτε ότι έχετεε αποφασίσεει εκ των προοτέρων, αν επιθυμείτε να
α λάβετε παρρατηρήσεις ‐ σχόλια
από τους μαθητές σχεετικά με την παρακολούθθηση της δρα
αστηριότητα
ας, και τον τρρόπο με τον οποίο θα
τις λάβετεε.
Εκτυπώσττε ένα φύλλο
ο παρακολού
ύθησης της δδραστηριότη
ητας για κάθεε μαθητή.
◯
◯

Εξξηγήστε τη δραστηριότητ
δ
τα My Tech Family στην ομάδα
Εννημερώστε τους
τ
μαθητέςς για το πότεε / πώς μπορ
ρούν να υποβάλουν τις ππαρατηρήσεις τους
σχχετικά με τιςς δραστηριόττητες

Ανατροφο
οδότηση
Τέλος, είνα
αι μία καλή ιδ
δέα να λάβεττε ανατροφοδδότηση στο τέλος
τ
της ενό
ότητας, για ναα δείτε με πο
οιό τρόπο
μπορεί να βελτιωθεί τη
ην επόμενη φορά.
φ
Αυτό τοο έντυπο απεευθύνεται σε σας, τον Μααθητής – Μένντορας (Tech
Trainer), ώ
ώστε να καταγγράψετε τις σημειώσεις
σ
σσας στο τέλοςς του μαθήμα
ατός σας.
Επανέλθεττε στους στόχχους μάθησης που διαβάσσατε αρχικά μέσα στην τά
άξη, και ζητήσστε από τουςς μαθητές να
σηκώσουνν το χέρι τουςς εάν θεωρού
ύν ότι επιτεύχχθηκαν. Πόσα
α χέρια σηκώ
ώθηκαν;

Από
συνολλικά

Ρωτήστε τους μαθητές της τάξης τι τους άρεσε, και τι μπορείί να βελτιωθε
εί. Καταγράψ
ψτε τις σημειώ
ώσεις σας
παρακάτω
ω:

Μπράβο, τα πήγατε περίφημα! Η επιμορφω τική σας
συνάντηση ολοκληρώθηκε!
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Σχέδιο Μαθήμα
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Έντυπ
πο παρα
ακολούθ
θησης Δ
Δραστηρ
ριότητας
Παρ
ράρτημ
μα
My Teech Fam
mily
Συμπληρω
ωματικές Δρα
αστηριότητες που θα ολ οκληρώσουνν οι μαθητέςς μετά τη Συννάντηση
ΠΑΡΑ
ΑΚΟΛΟΥΘ
ΔΡΑΣ
ΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΗΤΩΝ
«Προγραμ
μματισμός &ΗΣΗ
Δημιουργικ
ότητα»

ΣΧΕΤ
ΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ
Μ
OΙ ΑΓΑΠΗ
ΗΜΕΝΕΣ ΨΗΦ
ΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟ
ΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟ
ΟΥ
Μιλήστε σ
στην οικογέννεια και τουςς φίλους σαςς και ανακαλλύψτε ποιες από
α τις αγαππημένες τους
δραστηριό
ότητες σχετίζονται με την
τ τεχνολογγία. Τέτοιου είδους
ε
δρασττηριότητες πρροσελκύουν το
ενδιαφέρο
ον τους για διαφορετικού
δ
ύς λόγους; Μ ήπως υπάρχο
ουν εκπλήξειις; Ίσως κάποοια μέλη της οικογένειάς
ο
σας δε γνω
ωρίζουν αν εννδιαφέροντα
αι για την τεχννολογία ή όχιι.

ΠΟΙΟΣ;

ΤΙ;

ΓΙΑΤΙ;

(Μητέρα, π
πατέρας, αδεερφός,
αδερφή, γιιαγιά, θείος…
…)

(ένα
α παιχνίδι, μία
α εφαρμογή,
έναςς ιστότοπος…
…)

(είναι διασ
σκεδαστικό,
συναρπασ
στικό, δημιου ργικό,
χαλαρωτικ
κό…)

Εξηγγήστε στα μέέλη της οικογένειάς σας,, γιατί εσείςς απολαμβάννετε την τεχννολογία που
χρησιμοποιείτε. Αννακαλύπτονττας τι απολα μβάνει καθέένας, θα σας μπορέσετε ννα μοιραστεείτε
τις ιδ
δέες σας και ίσως να βοη
ηθήσετε και ά
άλλα μέλη της οικογένειιάς σας να αννακαλύψουνν
ορισμένεες νέες διασσκεδαστικές δραστηριότη
δ
ητες.
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Σχέδιο Μαθήμα
ατος για Tecch Trainers

Σχετικά
Ο θεσμός του
τ Diana Aw
ward αποτελλεί κληρονομ
μιά της Πριγκκίπισσας Ντα
αϊάνα, η
οποία είχεε την πεποίθ ηση ότι τα νεεαρά άτομα έχουν τη δύύναμη να αλλλάξουν τον
κόσμο προ
ος το καλύτε ρο. Γι αυτό θα
θ πρέπει να δίδονται στοους νέους ευκκαιρίες για
εξέλιξη κα
αι ερεθίσματα
α να εμπλέκονται σε δράσσεις κοινωνικκού χαρακτήρ
ρα.
Είμαστε υπερήφανοι που
π διαθέτο
ουμε την αμέέριστη στήριιξη της ΑΕ του Πρίγκιπα Ο
Ουίλιαμ και της ΑΕ
Πρίγκιπα Χ
Χάρρυ, καθώ
ώς και της ομ
μάδας τους σστο Royal Ch
harities Forum
m του Δούκα
α και της Δού
ύκισσας του
Κέιμπριτζ και του Πρίγγκιπα Χάρρυ
υ.

Η απο
οστολή μας
μ
Η αποστολλή μας είναιι να εμπνέου
υμε και να ανναγνωρίζουμ
με την κοινω
ωνική δράση σε νεαρά άττομα. Αυτό
επιτυγχάννεται:




ν αξιοποιήσσουν το μέγιιστο των
Εννδυναμώνονντας τα νεαρά άτομα να κκάνουν τη διαφορά και να
δυ
υνατοτήτων τους
Εμ
μπλέκοντας τα
τ νεαρά άτομα στα προογράμματά του
τ Diana Aw
ward, που τοους παρέχου
υν τη
δυ
υνατότητα να ξεχωρίσου
υν μέσω της κοινωνικής δράσης
Εννθαρρύνοντα
ας νεαρά άτο
ομα να συνεεισφέρουν σττις κοινότητέές τους

Η Αποστολλή του θεσμο
ού Diana Aw
ward υλοποιεείται μέσω τεσσάρων
τ
βα
ασικών προγρραμμάτων:

1. Το Πρρόγραμμα Diana
D
Award – που

3.
3 Η εκστρατεία Anti‐BBullying του Diana

προσδίδειι αξία στα νεεαρά άτομα.

2. Το Δίίκτυο του Diaana Award –

Award
A
– που παρέχει σε νεαρά άτομα,
επαγγελματίε
ε
ες και γονείςς τις ικανότητες και την
αυτοπεποίθη
α
ηση να αντιμμετωπίζουν κάθε
κ
μορφή
παρενόχληση
π
ης.

που στηρίίζει την κοινω
ωνική συνοχή και προάγεει
την κοινωνική δράση των
τ νέων.

4.
4 Το Πρόγγραμμα καθοοδήγησης τοου Diana
Award
A
– που στηρίζει νεααρά άτομα που
π
βρίσκονται
β
σε
σ κίνδυνο.

From The
Diana Award
Anti‐Bullying
Campaign
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