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Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Η Επιςτημολογία τησ Σεχνολογίασ
Η τζταρτθ βιομθχανικι επανάςταςθ χαρακτθρίηεται από τθν «ολοκλιρωςθ» τθσ
τεχνολογίασ με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τισ επιςτιμεσ υγείασ, τθ μθχανικι, τουσ
«υπολογιςμοφσ, τθ μθχανικι των Η/Υ, τθν επιςτιμθ τθσ πλθροφορίασ – τεχνολογία τθσ
πλθροφορίασ» αλλά και τισ τζχνεσ και τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ
να είναι εφοδιαςμζνοι/-εσ με τισ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα και να αποκτιςουν
«δεξιότθτεσ STEM».
Στισ «δεξιότθτεσ STEM» περιλαμβάνονται θ ικανότθτα επίλυςθσ «μθ ςαφϊσ
οριοκετθμζνων προβλθμάτων», θ αναλυτικι και λογικι ςκζψθ, θ υπολογιςτικι ςκζψθ, θ
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, θ δθμιουργία τεχνουργθμάτων μζςω τθσ διαδικαςίασ
ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ, οι τεχνικζσ δεξιότθτεσ. Πλα τα παραπάνω απαιτοφν μια ευρεία
αλλά και ολιςτικι γνϊςθ από τισ γνωςτικζσ περιοχζσ που εμφανίηονται ςτο ακρωνφμιο του
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), των τεχνϊν αλλά και τθσ
υπολογιςτικισ επιςτιμθσ ςτθν εκπαίδευςθ, ϊςτε το πείραμα ςτον υπολογιςτι να
κακίςταται «ιςοδφναμο» με το πείραμα ςτο φυςικό εργαςτιριο μζςω διεπιςτθμονικϊν
ι/και δια-επιςτθμονικϊν προςεγγίςεων.
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ) λαμβάνει υπόψθ του τα παραπάνω, τα οποία
ςυνδυάηονται και με:
α) Τθν υπεφκυνθ ζρευνα και καινοτομία
β) Τον «ολιςτικό» ςχεδιαςμό για τθ μάκθςθ
γ) Τθν τεχνολογία ωσ διαδικαςία/δραςτθριότθτα, και τθν τεχνολογία ωσ προϊόν μζςω τθσ
ςφνδεςισ τθσ με τισ επιςτιμεσ και τισ τζχνεσ, τα μακθματικά, τθ μθχανικι (μθχανοτεχνία),
τον «ςχεδιαςμό τθσ μθχανικισ/των μθχανικϊν» (διαδικαςία τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ
μθχανικισ/μθχανικϊν), τθν υπολογιςτικι επιςτιμθ, τθν υπολογιςτικι ςκζψθ και τθ
διεπιςτθμονικι/δια-επιςτθμονικι ολιςτικι/ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ STEAM. Πλα τα
παραπάνω αξιοποιοφνται ςτθν «ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ STEAM» όταν δθμιουργοφνται
τεχνουργιματα που είναι ςυμβατά με τουσ φυςικοφσ νόμουσ, ϊςτε να επιλυκεί ζνα
πραγματικό, ςυνικωσ μθ ςαφϊσ οριςμζνο, πρόβλθμα, ενϊ κατά τθ διάρκεια καταςκευισ
του τεχνουργιματοσ διδάςκονται ζννοιεσ των μακθματικϊν και των επιςτθμϊν.
Η Επιςτημολογία τησ Μηχανικήσ (Μηχανοτεχνίασ)
Η γνωςτικι περιοχι των μθχανικϊν αποτελείται από το περιεχόμενο (ζννοιεσ από τισ
επιςτιμεσ) και τον ςχεδιαςμό τθσ μθχανικισ (διαδικαςία του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ
μθχανικισ/μθχανικϊν), όπου ςτθν παιδαγωγικι τθσ μθχανικισ, ο ςχεδιαςμόσ τθσ μθχανικισ
αποτελεί τθ βαςικι διδακτικι προςζγγιςθ για να λφνουν οι μακθτζσ/-τριεσ προβλιματα
ϊςτε να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα και τισ δεξιότθτεσ STEM, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται από διεκνείσ οργανιςμοφσ (OECD, UNESCO, 2019).
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Η Ζννοια τησ Πρακτικήσ – Οι Εγκάρςιεσ (Μεγάλεσ) Ιδζεσ/Ζννοιεσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ,
χρειάηεται να εφαρμοςκεί ζνα πλαίςιο που κα βοθκιςει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
γνωρίςουν το περιεχόμενο των επιςτθμϊν και τθσ μθχανικισ, κα τουσ/τισ εμπλζξει ςτον
τρόπο που δουλεφουν –ςτισ πρακτικζσ– οι επιςτιμονεσ και οι μθχανικοί, κακϊσ και ςτον
τρόπο που ςυνδζονται οι διάφορεσ επιςτιμεσ μζςω «κοινϊν» εννοιϊν, οι οποίεσ
εμφανίηονται ςε διάφορεσ γνωςτικζσ περιοχζσ. Ζτςι, θ τεχνολογία –ωσ
διαδικαςία/δραςτθριότθτα–, κα περιλαμβάνει τθ ςυλλογι δεδομζνων και τθν εμπλοκι ςε
διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ, ανάπτυξθσ, παραγωγισ τεχνικϊν καταςκευϊν/τεχνουργθμάτων
μζςω τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, και τθ διαδικαςία τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν τεχνολογία και άλλεσ γνωςτικζσ περιοχζσ κα
πρζπει να δθμιουργθκοφν διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςενάρια που δε κα εςτιάηουν
μόνο ςτισ ζννοιεσ υποβάκρου (κεμελιϊδεισ ζννοιεσ) μιασ γνωςτικισ περιοχισ που κα
αξιοποιθκοφν για τθ δθμιουργία ενόσ τεχνουργιματοσ, αλλά και ςτισ λεγόμενεσ εγκάρςιεσ
ιδζεσ/ζννοιεσ μζςω των πρακτικϊν των επιςτθμόνων και των μθχανικϊν. Οι εγκάρςιεσ
ζννοιεσ αξιοποιοφνται κατάλλθλα για τθ διάςχιςθ των γνωςτικϊν περιοχϊν, ϊςτε να
αναδειχκοφν οι «κοινζσ» ζννοιεσ μεταξφ των επιςτθμϊν.
Η Επιςτημολογία του STEAM – Τπολογιςτική Παιδαγωγική – Εργαςτήρια Δεξιοτήτων
Η άποψθ που υιοκετείται ςτο ΡΣ για τθν «ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ STEAM» (το Α
αντιςτοιχεί ςτθν τζχνθ/τζχνεσ και γενικότερα ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ) είναι θ
διεπιςτθμονικι και δια-επιςτθμονικι προςζγγιςθ μζςω «κοινϊν» εννοιϊν που υπάρχουν
ςε πολλζσ γνωςτικζσ περιοχζσ για τθν επίλυςθ ενόσ πραγματικοφ προβλιματοσ, όπου θ
διδαςκαλία εςτιάηει ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ μζςω τθσ υλοποίθςθσ των εννοιϊν
υποβάκρου, των εγκάρςιων εννοιϊν και τθσ εφρεςθσ ςυνοριακϊν αντικειμζνων που
διαςχίηουν γνωςτικζσ περιοχζσ, ενϊ ακολουκείται θ μεκοδολογία τθσ υπολογιςτικισ
επιςτιμθσ ςτθ διδακτικι τθσ αναπλαιςίωςθ.
Η «ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ STEAM» που υιοκετείται ςτο ΡΣ ςυνδζεται με τθν
τεχνολογία μζςω τθσ εφαρμογισ παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων που ςτθρίηονται ςτθ
διαδικαςία του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ και το ανακαλυπτικό/διερευνθτικό
διδακτικό μοντζλο, ϊςτε να διδαχκοφν οι ζννοιεσ υποβάκρου, αλλά και να εμπλακοφν οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτισ διαςτάςεισ και ςτο περιεχόμενο τθσ τεχνολογίασ μζςω των εγκάρςιων
εννοιϊν και να αναπτφξουν γνωςτικζσ δεξιότθτεσ αλλά και πρακτικζσ των επιςτθμόνων και
των μθχανικϊν.
Το ΡΣ ςυνδζεται με τα «εργαςτιρια δεξιοτιτων STEM», μζςω τθσ
διεπιςτθμονικισ/δια-επιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, και τθν ανακαλυπτικι/διερευνθτικι
μάκθςθ για τθν επίλυςθ πραγματικϊν αυκεντικϊν προβλθμάτων, ενϊ οι μακθτζσ/-τριεσ κα
πρζπει να καταςκευάςουν τεχνουργιματα εμπλεκόμενοι/-εσ με τθν τεχνολογία,
εφαρμόηοντασ ζννοιεσ των επιςτθμϊν. Στο ΡΣ ειςάγεται και θ τζχνθ (τζχνεσ), κακϊσ
ανάμεςα ςτισ επιςτιμεσ και τισ τζχνεσ εγκακιδρφεται μια δυαδικι ςχζςθ, που βοθκά
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφξουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ για τθν καταςκευι
αντίςτοιχων τεχνουργθμάτων, ενϊ θ ςφνδεςθ τθσ τεχνολογίασ (μζςω τθσ εκπαίδευςθσ
STEAM) και τθσ τζχνθσ κεωρείται ότι ενιςχφει τθν αυτο-αποτελεςματικότθτα των
εκπαιδευόμενων, τθ κετικι τουσ ςτάςθ και το ενδιαφζρον τουσ για τισ επιςτιμεσ.
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Τπεφθυνη Ζρευνα – «Ολιςτικόσ» χεδιαςμόσ τησ Μάθηςησ – υμπερίληψη
Οι δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα απαιτοφν τθν εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε
«πραγματικά προβλιματα» που ςχετίηονται με το περιβάλλον, τθν οικονομία τθσ τοπικισ
κοινωνίασ κ.λπ., και με κζματα που ςχετίηονται με τθν «υπεφκυνθ ζρευνα». Σφμφωνα με
διεκνείσ αναφορζσ, για τθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του «ενεργοφ πολίτθ», θ εςτίαςθ των
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν κα πρζπει να είναι ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων –μζςω των
επιςτθμϊν– και τθ μετάβαςθ από το STEM ςτο STEAM ςυνδυάηοντασ τισ κετικζσ επιςτιμεσ
με τθν τζχνθ και με τα άλλα γνωςτικά πεδία από τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ.
Το ΡΣ λαμβάνει επίςθσ υπόψθ του τισ αρχζσ τθσ Υπεφκυνθσ Ζρευνασ και
Καινοτομίασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ των δραςτθριοτιτων με τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ, τθσ εναςχόλθςθσ με κζματα ςφγχρονου και παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ και τθσ
ενίςχυςθσ τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ διαφοροποιθμζνθσ μάκθςθσ, ϊςτε να
περιλαμβάνονται πρακτικζσ που ενιςχφουν τθ δθμοκρατία και τθν πρόςβαςθ ςε πθγζσ για
περαιτζρω ζρευνα.
Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ υπολογιςτικι ςκζψθ, θ «ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ
STEAM» και θ τεχνολογία ςυνδζονται με τθ ςυμπερίλθψθ μζςω τθσ εμπλοκισ των
μακθτϊν/-τριϊν ςε «εμπράγματουσ υπολογιςμοφσ» και ςτον οπτικό προγραμματιςμό,
κακϊσ κεωρείται ότι τα παραπάνω επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να «φζρουν»
τουσ αλγορίκμουσ «κοντά» ςτθ ηωι τουσ, ενϊ αναπτφςςουν όχι μόνο γνωςτικζσ ικανότθτεσ
αλλά και ςυναιςκθματικζσ και ψυχοκινθτικζσ δεξιότθτεσ, ενϊ εμπλζκονται ςτισ πρακτικζσ
των επιςτθμόνων και των μθχανικϊν.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
κοποί
1. Η διδακτική προςζγγιςη. Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε αλλθλεπιδραςτικζσ
δραςτθριότθτεσ διερευνθτικισ μάκθςθσ ςχετικζσ με πραγματικά προβλιματα που
χρειάηεται θ ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ «εκπαίδευςθσ STEAM», θ διαδικαςία τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ και θ παραγωγι τεχνουργθμάτων μζςω τθσ «προςζγγιςθσ
περιεχομζνου STEAM» ωσ δραςτθριότθτεσ του ΡΣ που περιζχει ζννοιεσ κατά τθ διάρκεια
καταςκευισ του τεχνουργιματοσ.
2. Η προςζγγιςη τησ ςυμπερίληψησ και τησ υπεφθυνησ ζρευνασ και καινοτομίασ. Οι
εκπαιδευόμενοι/-εσ
μζςω
τθσ
εμπλοκισ
τουσ
ςτισ
δραςτθριότθτεσ
ανακάλυψθσ/διερεφνθςθσ κα αντιλαμβάνονται τισ διαςτάςεισ τθσ υπεφκυνθσ ζρευνασ και
κα αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα, ενϊ οι λφςεισ που κα προτείνονται κα είναι ςυμβατζσ
με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Επίςθσ κα κατανοοφν τθν επίδραςθ τθσ
τεχνολογίασ ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ μζςω των δεξιοτιτων που απαιτοφνται,
ενϊ κα αναπτφςςουν πεποικιςεισ και απόψεισ για τθν αξία τθσ τεχνολογίασ. Τζλοσ κα
αντιλαμβάνονται τον ρόλο τθσ προςωπικισ τουσ ευκφνθσ ςε προςωπικό, τοπικό και
εκνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο ςτθν ανάπτυξθ τεχνολογικϊν προϊόντων.
3. Κοινωνική και οικονομική προςζγγιςη. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα κατανοοφν τθ ςυμβολι τθσ
τεχνολογίασ ςτθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ τεχνουργθμάτων που εξυπθρετοφν τθν
κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ χϊρασ μασ.
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τόχοι – Δραςτηριότητεσ
Στθν προςζγγιςθ τθσ τεχνολογίασ οι διδακτικοί ςτόχοι εςτιάηονται ςε
«επικαλυπτόμενουσ ςτόχουσ» από τισ γνωςτικζσ περιοχζσ του STEAM και ςτθ ςυνζχεια
εφαρμόηεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ μθχανικισ για τθ «μάκθςθ» αυτϊν των εννοιϊν μζςω τθσ
«ολοκλθρωμζνθσ εκπαίδευςθσ STEAM» και τθσ ανάπτυξθσ τεχνουργθμάτων, με τθν
αξιοποίθςθ ι όχι του Η/Υ. Με βάςθ τα παραπάνω, υπάρχουν δραςτθριότθτεσ ςτο ΡΣ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι διδακτικοί ςτόχοι και να αναπτυχκοφν οι δεξιότθτεσ που προτείνονται.
Δεξιότητεσ
Οι ςκοποί, οι ςτόχοι και οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται ςτο ΡΣ επιδιϊκουν τθν
ανάπτυξθ των παρακάτω δεξιοτιτων, οι οποίεσ κατθγοριοποιοφνται ςε τζςςερισ ομάδεσ.
Ομάδα 1. Δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τισ πρακτικζσ των επιςτθμόνων και των μθχανικϊν
Ομάδα 2. Δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ «εκπαίδευςθσ STEAM»
Ομάδα 3. Δεξιότθτεσ διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ ζργων
Ομάδα 4. Δεξιότθτεσ «εαυτοφ»

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Σε αντιςτοιχία με τα παραπάνω, ςτο ΡΣ υπάρχουν Θεματικά Ρεδία και οι αντίςτοιχεσ
Θεματικζσ Ενότθτεσ ανά Θεματικό Ρεδίο. Η επιλογι των Θεματικϊν Ρεδίων και των
Θεματικϊν Ενοτιτων ζγινε ϊςτε αυτά να είναι ςυμβατά με ςφγχρονα κζματα, με κζματα
που κα απαςχολιςουν τον κόςμο μασ ςτο μζλλον, και τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων STEAM
και των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα. Η δομι του ΡΣ είναι ςυνεκτικι ϊςτε να υπάρχει
ςυνζχεια ανάμεςα ςτισ τρεισ τάξεισ ςε ςπειροειδι μορφι, ενϊ και ςτισ τρεισ τάξεισ θ
εςτίαςθ είναι ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ μζςω του ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ, των
διαςτάςεων τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, τθσ μεκοδολογίασ τθσ υπολογιςτικισ επιςτιμθσ και
των εγκάρςιων εννοιϊν, αξιοποιϊντασ αναπτυξιακζσ πλατφόρμεσ, με τθν αντίςτοιχθ
διαφοροποίθςθ ανά τάξθ. Τα Θεματικά Ρεδία είναι τα εξισ:
1. Αναλογικόσ και Ψθφιακόσ Κόςμοσ, με Θεματικζσ Ενότθτεσ τισ εξισ: α) Ηλεκτρολογία /
Ηλεκτρονικι και Τεχνολογίεσ Ψθφιακϊν Επικοινωνιϊν και β) Τζχνθ, Ψθφιακζσ
Τεχνολογίεσ και Δθμιουργικι Βιομθχανία.
2. Ενζργεια, με Θεματικζσ Ενότθτεσ τισ εξισ: α) Τεχνολογίεσ Ενζργειασ / οισ και β)
Τεχνολογίεσ Διατιρθςθσ Ενζργειασ.
3. Μθχατρονικι / ομποτικι, με Θεματικζσ Ενότθτεσ τισ εξισ: α) Σχεδιαςμόσ/ Μθχανικι/
Καταςκευζσ και β) Μθχατρονικά Συςτιματα ςτθν Υγεία, το Διάςτθμα και τθ Βιομθχανικι
Ραραγωγι.
4. Φυςικόσ κόςμοσ και Τεχνολογία, με Θεματικζσ Ενότθτεσ τισ εξισ: α) Τεχνολογίεσ
Ρεριβάλλοντοσ και β) Τεχνολογίεσ Ρρωτογενοφσ Ραραγωγισ και Εφοδιαςτικισ
Αλυςίδασ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, τα προβλιματα διαφζρουν ωσ προσ τρεισ διαςτάςεισ:
το περιεχόμενο, τθν πολυπλοκότθτα που αναφζρονται/εμπλζκουν, και τθ δομι τουσ. Τα
προβλιματα και οι δραςτθριότθτεσ που κα προτείνονται για λφςθ ςυχνά δε κα είναι
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εξαρχισ ςαφϊσ οριοκετθμζνα, αλλά κα πρζπει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςε ςυνεργαςία με
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να οριοκετιςει το πρόβλθμα πριν τθν επίλυςι του ϊςτε οι
μακθτζσ/-τριεσ να εμπλακοφν με τθ διαδικαςία τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ και το
ανακαλυπτικό/διερευνθτικό διδακτικό μοντζλο και να οδθγθκοφν ςε «τεχνολογικζσ
λφςεισ».
Ειδικότερα, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων κα εφαρμόηεται θ διαδικαςία
τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ και το ανακαλυπτικό/διερευνθτικό διδακτικό μοντζλο
(από τθν κατευκυνόμενθ ζωσ τθ μθ κατευκυνόμενθ διάςταςθ) ςε ςυνδυαςμό με:
− τθ δθμιουργία προβλθμάτων που κα εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ
(π.χ. δομζσ, ρομποτικι, ςχεδιαςμόσ, θλεκτρολογία, θλεκτρονικι κ.λπ.), οι οποίεσ κα
αναδφουν όχι μόνο το περιεχόμενο των γνωςτικϊν περιοχϊν αλλά και τθν
πολυπλοκότθτα και τθ δομι του ςυςτιματοσ που αναφζρεται το πρόβλθμα, μζςω των
εγκάρςιων εννοιϊν ϊςτε να υλοποιοφνται θ διεπιςτθμονικι/δια-επιςτθμονικι
προςζγγιςθ και θ «ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ STEAM»,
− τθν ανάδειξθ και τον εντοπιςμό των εγκάρςιων εννοιϊν/ιδεϊν ςτισ κεματικζσ περιοχζσ,
− τθν εφαρμογι διαςτάςεων (ζννοιεσ και πρακτικζσ) τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ςε
ςυνδυαςμό με τα μακθματικά, τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ μθχανικι και το «computing»,
για:
α) τθ δθμιουργία, ςυλλογι, ανάλυςθ, διαχείριςθ και οπτικοποίθςθ των δεδομζνων
β) τθν ανάπτυξθ μοντζλων που κα προςομοιωκοφν
γ) τθ χριςθ υπολογιςτικϊν μεκόδων –ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία τθσ υπολογιςτικισ
επιςτιμθσ –για τθ δθμιουργία απλϊν υπολογιςτικϊν αλγορίκμων για τον ςχεδιαςμό, τθν
εφρεςθ και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λφςθσ
δ) τθν ανακάλυψθ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων, των ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζρθ
ενόσ ςυςτιματοσ, τθ ςφλλθψθ του ςυςτιματοσ ωσ «όλου» και τθν «ανακάλυψθ» τθσ
πολυπλοκότθτασ του ςυςτιματοσ.
− τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων προγραμματιςμοφ,
− τθν ανάπτυξθ ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων ωσ τεχνολογικϊν τεχνουργθμάτων.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σφμφωνα με τθ μεκοδολογία τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ κα
εμπλζκονται ςε πραγματικά προβλιματα, τα οποία κα χρειάηεται θ υλοποίθςθ των
πρακτικϊν των επιςτθμόνων και των μθχανικϊν, ενϊ οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να
είναι ζγκυροι και διαφανείσ.
H διαμορφωτικι αξιολόγθςθ κα είναι ςυνεχισ και δυναμικι, ενϊ κα προχωρά
παράλλθλα με τθ μακθςιακι διαδικαςία και κα εςτιάηει ςε δεξιότθτεσ αυτοαξιολόγθςθσ ωσ
προσ τθ δυνατότθτα λιψθσ και ανάλυςθσ πραγματικϊν (και όχι μόνο εικονικϊν)
δεδομζνων, τον κφκλο ςχεδιαςμοφ τθσ μθχανικισ, τθν επεξεργαςία δεδομζνων, τθ λιψθ
αποφάςεων, τθν επιχειρθματολογία και τθν αυτο-διόρκωςθ.
Αρχικά κα υλοποιείται θ «διαγνωςτικι αξιολόγθςθ» μζςω τθσ ανίχνευςθσ πρότερων
ιδεϊν και αναπαραςτάςεων για κζματα ςχετικά με τισ ζννοιεσ που εμπλζκονται ςτο
ςενάριο ι τθν καταςκευι που κα δθμιουργθκεί (τεχνοφργθμα) και ςτθ ςυνζχεια κα
ακολουκεί θ «διαμορφωτικι αξιολόγθςθ», ενϊ θ εςτίαςθ κα είναι ςτισ ζννοιεσ υποβάκρου
των γνωςτικϊν περιοχϊν, ςτον εντοπιςμό των εγκάρςιων εννοιϊν/ιδεϊν και ςτθν εμπλοκι
ςτισ διαςτάςεισ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Τζλοσ κα περιζχονται ροφμπρικεσ
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διαφοροποιθμζνθσ αξιολόγθςθσ, ειδικά ςε κζματα δθμιουργίασ καταςκευϊν ςε ςυνάρτθςθ
με τθ διεπιςτθμονικι ι/και τθ δια-επιςτθμονικι προςζγγιςθ.
Ειδικότερα, ςτθν «αξιολόγθςθ ςτθν τεχνολογία», όπου θ υλοποίθςθ βαςίηεται ςτθν
«ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ STEAM», θ αξιολόγθςθ αναφζρεται ςτισ «ςκόπιμεσ» ενζργειεσ,
ϊςτε να παρατθρθκεί θ μάκθςθ μζςω διαφορετικϊν μζςων και να αξιολογθκεί ποφ
βρίςκονται οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ ςε μια
διεπιςτθμονικι ι δια-επιςτθμονικι προςζγγιςθ.
Στθν τεχνολογία υπάρχει εγγενϊσ θ διεπιςτθμονικι ι θ δια-επιςτθμονικι
προςζγγιςθ, ενϊ δφο ςθμαντικζσ παράμετροι για τθν αξιολόγθςθ είναι οι εξισ:
1. H επιδίωξθ είναι να βοθκθκοφν οι μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφςςουν δεξιότθτεσ που είναι
εντόσ μιασ γνωςτικισ περιοχισ αλλά και δεξιότθτεσ πζρα από αυτζσ μιασ γνωςτικισ
περιοχισ, ϊςτε τα μακθςιακά αποτελζςματα να ζχουν ςχζςθ με τισ πολλαπλζσ γνωςτικζσ
περιοχζσ αλλά και με τον τφπο τθσ «ολοκλιρωςθσ STEAM» όταν επιλφεται ζνα αυκεντικό
πρόβλθμα.
2. H μορφι τθσ αξιολόγθςθσ εξαρτάται από τον τφπο τθσ επιςτθμολογικισ προςζγγιςθσ
(διεπιςτθμονικι, δια-επιςτθμονικι).
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

Α. Αναλογικόσ
και Ψηφιακόσ
Κόςμοσ

Θεματικζσ
Ενότητεσ

1.
Ηλεκτρολογία
/ Ηλεκτρονική
και
Σεχνολογίεσ
Ψηφιακϊν
Επικοινωνιϊν

2. Σζχνη,
Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ
και
Δημιουργική
Βιομηχανία

Γενικοί τόχοι
Αϋ Γυμναςίου

Βϋ Γυμναςίου

Γϋ Γυμναςίου

Οι μαθητζσ/-τριεσ
να είναι ςε θζςη:
 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςχετίηονται με
αναλογικά και
ψθφιακά
ςυςτιματα, μζςω
των πρακτικϊν και
των διαςτάςεων
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ.
 Να εντοπίηουν τισ
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
ςε ςυςτιματα με
εφαρμογζσ
γνωςτικϊν
αντικειμζνων
θλεκτρολογίασ/
θλεκτρονικισ και
ψθφιακϊν
επικοινωνιϊν.
 Να εφαρμόηουν
τθ διδακτικι
ςτρατθγικι
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
να καταςκευάςουν
ψθφιακά
ςυςτιματα που
επιλφουν
προβλιματα τθσ
κακθμερινισ τουσ
ηωισ ωσ
τεχνουργιματα.
 Να εφαρμόηουν
τθ ςτρατθγικι
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
να παράγουν
μορφζσ τζχνθσ
αξιοποιϊντασ
επιςτθμονικζσ
ζννοιεσ που
ςυνδζονται με τισ
κετικζσ επιςτιμεσ,
τα μακθματικά και
τθ μθχανικι.

Οι μαθητζσ/-τριεσ
να είναι ςε θζςη:
 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςχετίηονται με
θλεκτρονικά
ςυςτιματα, μζςω
των πρακτικϊν και
των διαςτάςεων
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ με
αξιοποίθςθ
υπολογιςτικισ
πλατφόρμασ.
 Να εντοπίηουν τισ
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
ςε αυτοματιςμοφσ
και ςφνδεςθ με τον
φυςικό κόςμο.
 Να εφαρμόηουν
τθ διαδικαςία του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ
μθχανικισ για να
καταςκευάηουν και
να
προγραμματίηουν
θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ.

Οι μαθητζσ/-τριεσ
να είναι ςε θζςη:
 Να επιλφουν
προβλιματα
τθλεπικοινωνιϊν
και ελζγχου
ςυςτθμάτων μζςω
των πρακτικϊν και
των διαςτάςεων
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ
εφαρμόηοντασ
ςυνδυαςτικι χριςθ
υπολογιςτικϊν
πλατφορμϊν.
 Να εντοπίηουν τισ
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
ςε θλεκτρονικά
ςυςτιματα
επικοινωνιϊν.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
καταςκευάηουν
ρομποτικά οχιματα
που φζρουν
αςφρματθ
τεχνολογία.

 Να εφαρμόηουν
τθ διαδικαςία του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ
μθχανικισ για να
καταςκευάςουν
ςφςτθμα
θλεκτρονικισ
προβολισ,
ςυνδυάηοντασ
γνϊςεισ από τισ
κετικζσ επιςτιμεσ,
τα μακθματικά και

 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
δθμιουργιςουν
εφαρμογζσ
επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ,
ςυνδυάηοντασ
γνϊςεισ από τισ
κετικζσ επιςτιμεσ,
τα μακθματικά και
τθ μθχανικι.
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1.
Σεχνολογίεσ
Ενζργειασ /
Ροήσ

 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςχετίηονται με τθ
μζτρθςθ τθσ
ενζργειασ, μζςω
εφαρμογισ των
πρακτικϊν και των
διαςτάςεων τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ.
 Να εντοπίηουν
τθν φπαρξθ
εγκάρςιων εννοιϊν
ςε φυςικά και
τεχνθτά ςυςτιματα
που ςχετίηονται με
τθ «μζτρθςθ» τθσ
ενζργειασ. Να
περιγράφουν αρχζσ
λειτουργίασ
ςυςτθμάτων
παραγωγισ
ενζργειασ.
 Να αςκθκοφν
ςτθν εφαρμογι τθσ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
να καταςκευάςουν
ςυςτιματα
παραγωγισ
ενζργειασ.

τθ μθχανικι.
 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςυνδζονται με τθν
παραγωγι
ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ,
μζςω των
πρακτικϊν και των
διαςτάςεων τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ
αξιοποιϊντασ
υπολογιςτικζσ
πλατφόρμεσ.
 Να εντοπίηουν τισ
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
ςε φυςικά και
τεχνθτά ςυςτιματα
που ςυνδζονται με
τθν ενζργεια και τθ
ροι τθσ.
 Να εφαρμόηουν
τθ διαδικαςία του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ
μθχανικισ για να
ςχεδιάςουν και να
καταςκευάςουν
μονάδεσ
ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ.

2.
Σεχνολογίεσ
Διατήρηςησ
Ενζργειασ

 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςχετίηονται με τθν
παραγωγι και τθ
διατιρθςθ τθσ
ενζργειασ,
εφαρμόηοντασ
πρακτικζσ και
διαςτάςεισ τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ.
 Να εντοπίηουν
τθν φπαρξθ
εγκάρςιων εννοιϊν
ςε φυςικά και
τεχνθτά ςυςτιματα
που ςχετίηονται με
τεχνολογίεσ
παραγωγισ και

 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςυνδζονται με τθν
παραγωγι
ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ,
μζςω των
πρακτικϊν και των
διαςτάςεων τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ κάνοντασ
χριςθ
υπολογιςτικισ
πλατφόρμασ.
 Να εφαρμόηουν
τθ διαδικαςία του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ των
μθχανικϊν για να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Να επιλφουν
κακθμερινά
περιβαλλοντικά
προβλιματα, με
πράςινεσ
τεχνολογίεσ,
χρθςιμοποιϊντασ
πρακτικζσ και
διαςτάςεισ τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ και
αξιοποιϊντασ
υπολογιςτικζσ
πλατφόρμεσ.
 Να διακρίνουν τισ
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
ςε φυςικά και
τεχνθτά ςυςτιματα
που ςυνδζονται με
τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
δθμιουργιςουν
πράςινεσ
εφαρμογζσ.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
καταςκευάςουν
ζνα όργανο
μζτρθςθσ
ενζργειασ.
 Να επιλφουν
προβλιματα
μεταφοράσ
ενζργειασ (μορφζσ
μεταφοράσ), μζςω
των πρακτικϊν και
των διαςτάςεων
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ
αξιοποιϊντασ
υπολογιςτικζσ
πλατφόρμεσ.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
καταςκευάςουν
ςυςτιματα
μεταφοράσ τθσ
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Β. Ενζργεια

Γ.
Μηχατρονική
/ Ρομποτική

Δ. Φυςικόσ
Κόςμοσ και
Σεχνολογία

1.
χεδιαςμόσ/
Μηχανική/
Καταςκευζσ

διατιρθςθσ τθσ
ενζργειασ.
 Να περιγράφουν
αρχζσ λειτουργίασ
ςυςτθμάτων
διατιρθςθσ
ενζργειασ.
 Να αςκθκοφν
ςτθν εφαρμογι τθσ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
τθν αποκικευςθ
ενζργειασ.
 Να ςχεδιάηουν
αντικείμενα ςε δφο
και τρεισ
διαςτάςεισ, με
ςκοπό τθν
καταςκευι
ομοιωμάτων.
 Να αςκθκοφν
ςτθν εφαρμογι τθσ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
να καταςκευάςουν
ρομποτικοφσ
μθχανιςμοφσ.

2.
Μηχατρονικά
υςτήματα
ςτην Τγεία, το
Διάςτημα και
τη
Βιομηχανική
Παραγωγή

 Να περιγράφουν
τθν αρχι
λειτουργίασ ενόσ
μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να κατονομάηουν
τισ μονάδεσ ενόσ
μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να αςκθκοφν
ςτθν εφαρμογι τθσ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
να καταςκευάςουν
ομοιϊματα
μθχατρονικϊν
ςυςτθμάτων.

1.
Σεχνολογίεσ
Περιβάλλο-

 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςχετίηονται με το

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

καταςκευάςουν
ςυςτιματα
ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ.

ενζργειασ.

 Να εφαρμόηουν
τθ διαδικαςία του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ
μθχανικισ για να
ςχεδιάηουν όψεισ
τεχνολογικϊν
αντικειμζνων
αξιοποιϊντασ
ψθφιακζσ
βιβλιοκικεσ.
 Να εφαρμόηουν
τθ διαδικαςία του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ των
μθχανικϊν ςτθ
ρομποτικι.
 Να περιγράφουν
τισ βαςικζσ αρχζσ
λειτουργίασ
ρομποτικϊν
ςυςτθμάτων.
 Να περιγράφουν
τθν αρχι
λειτουργίασ ενόσ
απλοφ
μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ με
υπολογιςτικι
πλατφόρμα.
 Να εφαρμόηουν
τθ διαδικαςία του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ των
μθχανικϊν για να
καταςκευάςουν
απλά μθχατρονικά
ςυςτιματα με
υπολογιςτικι
πλατφόρμα.
 Να επιλφουν
προβλιματα που
ςχετίηονται με το

 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
ςχεδιάςουν
τριςδιάςτατα
τεχνολογικά
αντικείμενα με τθ
χριςθ Η/Υ.
 Να περιγράφουν
τισ βαςικζσ αρχζσ
τθσ τριςδιάςτατθσ
ςχεδίαςθσ και να
χρθςιμοποιοφν
διαγράμματα
λειτουργίασ των
τεχνουργθμάτων
που ςχεδίαςαν.

 Να περιγράφουν
ζνα ςφνκετο
μθχατρονικό
ςφςτθμα με
υπολογιςτικι
πλατφόρμα.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
καταςκευάςουν
απλά μθχατρονικά
ςυςτιματα με
ςυνδυαςμό απλϊν
ρομποτικϊν
τεχνολογιϊν.

 Να επιλφουν
προβλιματα που
αντιμετωπίηει ο
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ντοσ

περιβάλλον,
εφαρμόηοντασ
πρακτικζσ και
διαςτάςεισ τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ.
 Να εντοπίηουν
τθν φπαρξθ
εγκάρςιων εννοιϊν
ςε φυςικά και
τεχνθτά ςυςτιματα
που ςυνδζονται με
τεχνολογίεσ
περιβάλλοντοσ.
 Να αςκθκοφν
ςτθν εφαρμογι τθσ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
να καταςκευάςουν
ςυςτιματα που
μελετοφν και
προςτατεφουν το
περιβάλλον.

περιβάλλον, μζςω
των πρακτικϊν τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ και
κάνοντασ χριςθ
υπολογιςτικισ
πλατφόρμασ.
 Να εντοπίηουν
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
ςε φυςικά και
τεχνθτά ςυςτιματα
που ςυνδζονται με
το περιβάλλον με
τεχνολογίεσ
αυτοματιςμϊν.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ των
μθχανικϊν για να
καταςκευάςουν
ςυςτιματα ςε
ςχζςθ με το
περιβάλλον.

2.
Σεχνολογίεσ
Πρωτογενοφσ
Παραγωγήσ
και
Εφοδιαςτικήσ
Αλυςίδασ

 Να περιγράφουν
τθν αρχι
λειτουργίασ
μονάδων
παραγωγισ
πρωτογενϊν
προϊόντων.
 Να αςκθκοφν
ςτθν επιτόπια
καταγραφι μελζτθσ
περίπτωςθσ μιασ
εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ.
 Να αςκθκοφν
ςτθν εφαρμογι τθσ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για
να καταςκευάςουν
ομοιϊματα
ςυςτθμάτων
παραγωγισ και
διακίνθςθσ
προϊόντων.

 Να περιγράφουν
τθ δομι ενόσ
πλιρουσ
ςυςτιματοσ
παραγωγισ
πρωτογενϊν
προϊόντων.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ των
μθχανικϊν για να
ςυνκζςουν ζνα
ολοκλθρωμζνο
ςφςτθμα
παραγωγισ
πρωτογενϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

άνκρωποσ ςτο
φυςικό του
περιβάλλον, μζςω
των πρακτικϊν και
των διαςτάςεων
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ και
κάνοντασ
ςυνδυαςτικι χριςθ
υπολογιςτικϊν
πλατφορμϊν.
 Να εντοπίηουν τισ
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
ςε φυςικά και
τεχνθτά ςυςτιματα
που ςυνδζονται με
το περιβάλλον με
ςφγχρονεσ
τεχνολογίεσ.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
καταςκευάςουν
αυτοματιςμοφσ
ζγκαιρθσ
προειδοποίθςθσ
φυςικϊν
φαινομζνων.
 Να εφαρμόηουν
τθ μζκοδο του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων για να
καταςκευάςουν
αυτοματιςμοφσ ςε
μονάδεσ
παραγωγισ.
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
Α. Αναλογικόσ
και Ψηφιακόσ
Κόςμοσ

1. Ηλεκτρολογία /
Ηλεκτρονική και
Σεχνολογίεσ Ψηφιακϊν
Επικοινωνιϊν

2. Σζχνη, Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ και
Δημιουργική
Βιομηχανία

 Να καταςκευάηουν
τεχνουργιματα
ενςωματϊνοντασ
απλά
θλεκτρικά/θλεκτρονικ
ά κυκλϊματα.
 Να περιγράφουν το
δυαδικό ςφςτθμα
αρίκμθςθσ.
 Να αναγνωρίηουν
τουσ κϊδικεσ
επικοινωνίασ.
 Να ςυνκζτουν, ωσ
τεχνοφργθμα,
υπολογιςτικά
ςυςτιματα.
 Να περιγράφουν τθ
δομι ενόσ
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να κατονομάηουν
τα δομικά ςτοιχεία
ενόσ ςυςτιματοσ
επικοινωνίασ.
 Να διακρίνουν
κοινζσ ζννοιεσ ςε
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ για να
υλοποιιςουν μια
διεπιςτθμονικι/διαεπιςτθμονικι
προςζγγιςθ
«ολοκλθρωμζνου
STEAM».
 Να
κατθγοριοποιοφν
μορφζσ τθσ τζχνθσ
μζςω τθσ εμπλοκισ
ςε
πρακτικζσ/διαςτάςεισ
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ, όπωσ
εφρεςθ, μοτίβο,
αλγορικμικι ςκζψθ
(υπολογιςτικι τζχνθ).
 Να καταςκευάηουν
ζνα τεχνοφργθμα για

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Καταςκευι θλεκτρικοφ
φαναριοφ με διάταξθ απλοφ
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με
λαμπτιρεσ και διακόπτεσ.
 Καταςκευι ενςφρματθσ
διάταξθσ επικοινωνίασ με
κϊδικα Μορσ.
 Καταςκευι διατάξεων
εφαρμογισ τθσ δυαδικισ
λογικισ μζςω απλϊν
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.
 Καταςκευι τεχνουργιματοσ
ενόσ περιφερειακοφ
ςυςτιματοσ Η/Υ ωσ ομοίωμα.
 Καταςκευι τεχνουργιματοσ
κινθτοφ τθλεφϊνου ωσ
ομοίωμα.

 Καταςκευι κινοφμενθσ
εικόνασ με εφαρμογι
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ για
διερεφνθςθ του οπτικοφ
μεταιςκιματοσ.
 Τεχνουργιματα μελζτθσ
του βιντεοπροβολζα.
 Τεχνουργιματα
καταςκευισ εικόνων με
χριςθ καρτεςιανϊν
ςυντεταγμζνων ωσ
«υπολογιςτικι τζχνθ».
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Α. Αναλογικόσ
και Ψηφιακόσ
Κόςμοσ

Β. Ενζργεια

1. Σεχνολογίεσ
Ενζργειασ/ Ροήσ

διαφορετικζσ μορφζσ
τζχνθσ, επιλφοντασ
ζνα πραγματικό
πρόβλθμα.
 Να περιγράφουν
οπτικά φαινόμενα
που αξιοποιοφνται
ςτισ τζχνεσ.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δυαδικι ςχζςθ
τζχνθσ και
επιςτθμϊν/μακθματι
κϊν/μθχανικισ ςε
ςυγκεκριμζνα
τεχνουργιματα.
 Να ςυνκζτουν τα
μζρθ ενόσ
ςυςτιματοσ (ι
οργάνου) μζτρθςθσ
ενζργειασ.
 Να εφαρμόηουν τισ
διαςτάςεισ/πρακτικζσ
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ (π.χ. εφρεςθ
μοτίβου, διάςπαςθ
του προβλιματοσ) για
να λυκεί ζνα
πρόβλθμα ροισ
ενζργειασ, π.χ. ςε
ςειςμικά κφματα.
 Να κατονομάηουν
τα δομικά ςτοιχεία
ενόσ ςυςτιματοσ
μζτρθςθσ.
 Να εντοπίηουν τισ
εγκάρςιεσ
ιδζεσ/ζννοιεσ ςτθ
ςφνκεςθ και
λειτουργία του
ςυςτιματοσ, όπωσ
ςφςτθμα και
υποςυςτιματα, αίτιο
και αποτζλεςμα.
 Να ςυνκζτουν τα
μζρθ ενόσ
ςυςτιματοσ
παραγωγισ ενζργειασ
μζςω τθσ εμπλοκισ
τουσ ςτισ εγκάρςιεσ
ζννοιεσ.
 Να περιγράφουν
τον τρόπο
λειτουργίασ
ςυςτθμάτων
ενζργειασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Δθμιουργία ανιχνευτι
δονιςεων με απλό θλεκτρικό
κφκλωμα.
 Μελζτθ των μορφϊν
ενζργειασ ςτα ςειςμικά
κφματα. Εφρεςθ και
θλεκτρονικι παρουςίαςθ
ιςτορικϊν δεδομζνων και
ταξινόμθςι τουσ ςε ςχζςθ με
το επίπεδο ζνταςθσ των
ςειςμικϊν κυμάτων.

 Μελζτθ και καταςκευι
διάταξθσ μθχανικοφ οχιματοσ
βάςει των νόμων του
Νεφτωνα και ενεργειακι
κεϊρθςθ τθσ διάταξθσ.
 Καταςκευι ςυμβατικισ
πθγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.
 Μελζτθ ςυςτοιχίασ
ςυμβατικισ πθγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ για τροφοδοςία
καταναλωτϊν.
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Β. Ενζργεια

2. Σεχνολογίεσ
Διατήρηςησ Ενζργειασ

Γ.
Μηχατρονική
/ Ρομποτική

1. χεδιαςμόσ/
Μηχανική/ Καταςκευζσ

 Να κατονομάηουν
τα δομικά ςτοιχεία
ενόσ ςυςτιματοσ
παραγωγισ
ενζργειασ.
 Να ςυνκζτουν τα
μζρθ ενόσ
ςυςτιματοσ
ανανεϊςιμθσ πθγισ
ενζργειασ.
 Να προτείνουν και
να αξιολογοφν
μορφζσ ενζργειασ για
τον ςχεδιαςμό και τθν
ανάπτυξθ
ςυςτθμάτων.
 Να διακρίνουν
«κοινζσ» ζννοιεσ ςε
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ για να
υλοποιθκεί μια
διεπιςτθμονικι/διαεπιςτθμονικι
προςζγγιςθ
«ολοκλθρωμζνου
STEAM» ςε ςχζςθ με
τθν ενζργεια
(διατιρθςθ και ροι
τθσ).
 Να ςχεδιάηουν ςε
δφο διαςτάςεισ με
χριςθ κανόνων
ςχεδίαςθσ.
 Να διακρίνουν τισ
ζννοιεσ: πρόςοψθ,
κάτοψθ και πλάγια
όψθ.
 Να ςχεδιάηουν
απλά 3D
τεχνουργιματα για
δθμιουργία
ομοιωμάτων.
 Να περιγράφουν
τουσ βακμοφσ
ελευκερίασ ενόσ
ρομποτικοφ
μθχανιςμοφ.
 Να καταςκευάηουν
ζνα τεχνοφργθμα με
ςτοιχεία μθχανϊν,
αξιοποιϊντασ ζννοιεσ
που ςυνδζονται με
τθν κίνθςι του.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Καταςκευι
ανεμογεννιτριασ (δίχωσ
υπολογιςτι) με απλά υλικά.
 Καταςκευι υδροθλεκτρικοφ
ςυςτιματοσ (δίχωσ
υπολογιςτι) με απλά υλικά.
 Καταςκευι μονάδασ
παραγωγισ θλιακισ
ενζργειασ.
 Καταςκευι υβριδικισ
μονάδασ ΑΡΕ δίχωσ
υπολογιςτι με απλά υλικά.

 Σχεδίαςθ των τριϊν όψεων
ενόσ ςτοιχείου μθχανϊν.

 Δραςτθριότθτα μελζτθσ και
κατανόθςθσ των βακμϊν
ελευκερίασ ενόσ ρομποτικοφ
μθχανιςμοφ, ο οποίοσ κα
μπορεί να μετακινεί ζνα
αντικείμενο ςτον χϊρο από
ζνα ςθμείο ςε ζνα άλλο.
 Καταςκευι με απλά υλικά
ενόσ ρομποτικοφ μθχανιςμοφ
για τθν επίλυςθ προβλιματοσ
ςε βιομθχανικι μονάδα, ςτθν
οποία ο ρομποτικόσ
μθχανιςμόσ κα πρζπει να
απομακρφνει ζνα προϊόν από
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Γ.
Μηχατρονική
/ Ρομποτική
2. Μηχατρονικά
υςτήματα ςτην Τγεία,
το Διάςτημα
και τη Βιομηχανική
Παραγωγή

Δ. Φυςικόσ
Κόςμοσ και
Σεχνολογίεσ

1. Σεχνολογίεσ
Περιβάλλοντοσ

 Να κατονομάηουν
τα δομικά ςτοιχεία
ενόσ μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να ςυνδυάηουν
μονάδεσ για τθν
ανάπτυξθ ενόσ
μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ για τθν
επίλυςθ
προβλθμάτων που
ςχετίηονται με τισ
επιςτιμεσ υγείασ, το
διάςτθμα και τθ
βιομθχανικι
παραγωγι.
 Να διακρίνουν
«κοινζσ» ζννοιεσ ςε
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ για να
υλοποιθκεί μια
διεπιςτθμονικι/διαεπιςτθμονικι
προςζγγιςθ
«ολοκλθρωμζνου
STEAM» ςτθν υγεία,
το διάςτθμα και τθ
βιομθχανικι
παραγωγι.
 Να αναπτφξουν
δεξιότθτεσ αυτοαποτελεςματικότθτασ
ςτισ επιςτιμεσ και τθ
μθχανικι μζςω τθσ
εμπλοκισ ςε
καταςκευζσ.
 Να περιγράφουν
τθν ζννοια του
κλίματοσ.
 Να κατονομάηουν
τα δομικά ςτοιχεία
ενόσ ςυςτιματοσ
μζτρθςθσ κλίματοσ.
 Να ςχεδιάηουν και
να καταςκευάηουν
ςυςτιματα για το
περιβάλλον.
 Να διακρίνουν τα
ςυςτιματα και
υποςυςτιματα ενόσ
ςυςτιματοσ μζτρθςθσ
του κλίματοσ.
 Να διακρίνουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μεταφορικι ταινία όταν το
προϊόν ζχει καταςκευαςτικό
λάκοσ.
 Μελζτθ τθσ ζννοιασ των
μθχατρονικϊν ςυςτθμάτων
ςε ζναν δορυφόρο.
Καταςκευι, ωσ ομοιϊματα,
των μονάδων που ςυνκζτουν
τθν ζννοια του μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ.
 Μελζτθ τθσ ζννοιασ των
μθχατρονικϊν ςυςτθμάτων
ςε ρομποτικό μθχανιςμό.
Καταςκευι, ωσ ομοιϊματα,
των μονάδων που ςυνκζτουν
τθν ζννοια του μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ.
 Καταςκευι, ωσ ομοιϊματα,
τθσ τεχνολογίασ τθσ
μαγνθτικισ τομογραφίασ.
Ραρουςίαςθ των μονάδων
που ςυνκζτουν τθν ζννοια
του μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ.

 Μελζτθ λειτουργίασ
οργάνων μζτρθςθσ του
κλίματοσ.
 Καταςκευι ανεμομζτρου
με κινθτιρα και οπτικι
ζνδειξθ τθσ ζνταςθσ του
ανζμου ςε LED.
 Καταςκευι μακζτασ
κερμοκθπίου με απλά υλικά
για τθν αποτφπωςθ των
λειτουργιϊν του
κερμοκθπίου.
 Σχεδιαςμόσ και καταςκευι
ομοιωμάτων κζρμανςθσ και
ψφξθσ για τον ζλεγχο του
κλίματοσ ςε κλειςτό χϊρο.
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Δ. Φυςικόσ
Κόςμοσ και
Σεχνολογίεσ

2. Σεχνολογίεσ
Πρωτογενοφσ
Παραγωγήσ και
Εφοδιαςτικήσ
Αλυςίδασ

κοινζσ ζννοιεσ ςε
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ για να
υλοποιθκεί μια
διεπιςτθμονικι/διαεπιςτθμονικι
προςζγγιςθ
«ολοκλθρωμζνου
STEAM» που
ςχετίηεται με τισ
τεχνολογίεσ
περιβάλλοντοσ.
 Να προδιαγράφουν
τα τμιματα μιασ
μονάδασ παραγωγισ,
με βάςθ τα προϊόντα
τθσ τοπικισ
οικονομίασ τθσ πόλθσ
τουσ.
 Να διακρίνουν
«κοινζσ» ζννοιεσ ςε
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ για να
υλοποιθκεί μια
διεπιςτθμονικι/διαεπιςτθμονικι
προςζγγιςθ
«ολοκλθρωμζνου
STEAM» ςε μια
εφοδιαςτικι αλυςίδα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ζρευνα τοπικϊν
αγροδιατροφικϊν προϊόντων
και παρουςίαςθ τθσ
διαδικαςίασ παραγωγισ και
διακίνθςισ τουσ. Επίςκεψθ ςε
τοπικι μονάδα. Καταςκευι
τεχνολογικϊν ομοιωμάτων
ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ
και διακίνθςθσ των
προϊόντων.
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
Α. Αναλογικόσ
και Ψηφιακόσ
Κόςμοσ

1. Ηλεκτρολογία /
Ηλεκτρονική και
Σεχνολογίεσ Ψηφιακϊν
Επικοινωνιϊν

2. Σζχνη και
Δημιουργική
Βιομηχανία

 Να περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά μιασ
υπολογιςτικισ
πλατφόρμασ ανοικτοφ
κϊδικα.
 Να ςυγκρίνουν τα
χαρακτθριςτικά
διαφορετικϊν
υπολογιςτικϊν
πλατφορμϊν.
 Να χρθςιμοποιοφν
μια υπολογιςτικι
πλατφόρμα ανοικτοφ
κϊδικα και να
προςδιορίηουν τθ
χριςθ και τθν
αξιοποίθςι τθσ ςε
απλζσ εφαρμογζσ
επίλυςθσ
προβλιματοσ με τθ
διαδικαςία του
τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ
των μθχανικϊν.
 Να χρθςιμοποιοφν
τον κατάλλθλο
κϊδικα επικοινωνίασ
(μορσ, ASCII κτλ.)
ανάλογα με τισ
απαιτιςεισ τθσ
εκάςτοτε
τθλεπικοινωνιακισ
εφαρμογισ.
 Να καταςκευάηουν
απλά τεχνουργιματα
κινοφμενθσ εικόνασ.
 Να αναγνωρίηουν
ςτοιχεία τθσ ζβδομθσ
τζχνθσ ςε εφευρζςεισ.
 Να αναγνωρίηουν
τον τρόπο
ςυνεργαςίασ
ςυςτιματοσ και
υποςυςτθμάτων μιασ
τεχνολογικισ
εφεφρεςθσ με
εφαρμογζσ ςτθν
ζβδομθ τζχνθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Μελζτθ των
χαρακτθριςτικϊν μιασ
υπολογιςτικισ πλατφόρμασ
ανοικτοφ κϊδικα και τρόποι
αξιοποίθςισ τθσ για να
δθμιουργθκεί κϊδικασ για
υπολογιςμοφσ φυςικϊν
μεγεκϊν και λιψεισ
μετριςεων.
 Σχεδίαςθ και καταςκευι
ενόσ θλεκτρονικοφ ηαριοφ με
αναπτυξιακι πλατφόρμα.
 Σχεδίαςθ και καταςκευι
ενόσ φάρου που εκπζμπει
φωσ, ελεγχόμενο από
αναπτυξιακι πλατφόρμα.
Ρροςδιοριςμόσ των εννοιϊν
που εμπλζκονται από
διαφορετικζσ γνωςτικζσ
περιοχζσ και
διεπιςτθμονικι/διαεπιςτθμονικι προςζγγιςθ.
Αναγνϊριςθ τθσ
αναγκαιότθτασ λφςθσ του
προβλιματοσ. Ρεριοριςμοί
λφςθσ του προβλιματοσ.

 Καταςκευι κινθτοςκόπιου
με απλά υλικά και κινθτιρα
και ςτθ ςυνζχεια ζλεγχο από
αναπτυξιακι πλατφόρμα για
τθν παραγωγι κινοφμενθσ
εικόνασ.
 Μελζτθ τθσ λαϊκισ τζχνθσ
του Καραγκιόηθ και
δθμιουργία εναλλαγισ
ςκθνικοφ μζςω
αυτοματιςμοφ με χριςθ
αναπτυξιακισ πλατφόρμασ.
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Α. Αναλογικόσ
και Ψηφιακόσ
Κόςμοσ

Β. Ενζργεια

1. Σεχνολογίεσ
Ενζργειασ/ Ροήσ

2. Σεχνολογίεσ
Διατήρηςησ Ενζργειασ

 Να αναγνωρίηουν
τθ ςφνδεςθ των
επιςτθμϊν, τθσ
μθχανικισ και των
μακθματικϊν με τισ
διάφορεσ μορφζσ
τζχνθσ.
 Να αναγνωρίηουν
πωσ θ τεχνολογία
τροφοδοτεί τισ τζχνεσ
και αντίςτροφα.
 Να εμπλζκονται ςε
διαδικαςίεσ
δθμιουργίασ
«υπολογιςτικισ
τζχνθσ» και
«υπολογιςτικϊν
τεχνουργθμάτων».
 Να περιγράφουν
τθν αρχι λειτουργίασ
και να ςυνκζτουν ζνα
ςφςτθμα παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ
μζςω διαφόρων
μορφϊν ενζργειασ
 Να
αντιπαραβάλλουν τθ
δυναμικι εξζλιξθσ
δφο ςυςτθμάτων με
βάςθ αρχικζσ
ςυνκικεσ και
περιοριςμοφσ
 Να διακρίνουν
«κοινζσ» ζννοιεσ ςε
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ για να
υλοποιθκεί μια
διεπιςτθμονικι/διαεπιςτθμονικι
προςζγγιςθ
«ολοκλθρωμζνου
STEAM» ςε ςχζςθ με
τθν ενζργεια και να
εμπλζκονται ςτθ
διαδικαςία του
τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ
των μθχανικϊν και τθ
διερευνθτικι/ανακαλ
υπτικι μάκθςθ για
τθν παραγωγι και
διαχείριςθ τθσ
ενζργειασ.
 Να περιγράφουν
τθν αρχι λειτουργίασ
ενόσ υβριδικοφ
ςυςτιματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Καταςκευι μονάδασ
ανεμογεννιτριασ, διερεφνθςθ
των χαρακτθριςτικϊν τθσ και
ανάπτυξθ ςυςτιματοσ
οπτικισ ζνδειξθσ τθσ
παραγόμενθσ ενζργειασ μζςω
αναπτυξιακισ πλατφόρμασ
και οργάνων μζτρθςθσ.
 Καταςκευι μονάδασ
θλιακϊν πάνελ με αυτόματθ
τεχνολογία παρακολοφκθςθσ
του Ήλιου για μζγιςτθ
απόδοςθ. Εφρεςθ βζλτιςτθσ
λφςθσ ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία του τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ των μθχανικϊν.
Λειτουργία και ζλεγχοσ μζςω
αναπτυξιακισ πλατφόρμασ.
 Καταςκευι μονάδασ
υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ,
διερεφνθςθ των
χαρακτθριςτικϊν του και
εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία
του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ.
Λειτουργία και ζλεγχοσ μζςω
αναπτυξιακισ πλατφόρμασ.

 Σφνκεςθ ενόσ πράςινου
εργοςταςίου παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ, μζςω
διαφορετικϊν μονάδων
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Β. Ενζργεια

Γ.
Μηχατρονική
/ Ρομποτική

1. χεδιαςμόσ/
Μηχανική/ Καταςκευζσ

παραγωγισ
ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ (ΑΡΕ).
 Να καταςκευάηουν
ζνα υβριδικό
ςφςτθμα παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ
εκμεταλλευόμενοι/-εσ
τθν αιολικι και τθν
θλιακι ενζργεια.
 Να
αντιπαραβάλλουν τθ
δυναμικι εξζλιξθσ
διαφόρων
ςυςτθμάτων –ωσ
προσ τθ διατιρθςθ
τθσ ενζργειασ–
εκμετάλλευςθσ των
ΑΡΕ.
 Να αναγνωρίηουν
τισ εγκάρςιεσ ζννοιεσ
που υπάρχουν ςτα
διάφορα ςυςτιματα
παραγωγισ ενζργειασ
και το εκάςτοτε
ςφςτθμα και τα
υποςυςτιματά του.
 Να χρθςιμοποιοφν
τισ πρακτικζσ και
διαςτάςεισ τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ
αναγνωρίηοντασ
πρότυπα/μοτίβο και
διαςπϊντασ το
πρόβλθμα, ϊςτε να
επιλυκεί το πρόβλθμα
τθσ ζλλειψθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ
ςε απομακρυςμζνεσ
περιοχζσ.
 Να ςχεδιάηουν
ςφνκετα 2D και 3D
τεχνουργιματα με
Η/Υ,
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλεσ
βιβλιοκικεσ, με τθ
μζκοδο τθσ
ορκογραφικισ και τθσ
ιςομετρικισ
προβολισ.
 Να καταςκευάηουν
ζνα απλό ρομποτικό
όχθμα με ανοικτό
υλικό και ανοικτό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αξιοποίθςθσ ΑΡΕ,
ελεγχόμενου από ςφςτθμα.

 Σχεδιαςμόσ με ανοικτό
λογιςμικό τθσ κάτοψθσ μιασ
κατοικίασ.
 Σχεδιαςμόσ με ανοικτό
λογιςμικό τθσ μορφισ ενόσ
θλεκτρικοφ αυτοκινιτου.
Αναγνϊριςθ τθσ ςυνεργαςίασ
ςυςτιματοσ και
υποςυςτθμάτων.
 Καταςκευι ενόσ
ρομποτικοφ οχιματοσ που
ακολουκεί μια μαφρθ γραμμι
με ςκοπό τθν επιτιρθςθ του
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Γ.
Μηχατρονική
/ Ρομποτική

2. Μηχατρονικά
υςτήματα ςτην Τγεία,
το Διάςτημα και τη
Βιομηχανική
Παραγωγή

λογιςμικό και να
εμπλακοφν ςτθ
διαδικαςία τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ των
μθχανικϊν.
 Να
προγραμματίηουν ζνα
απλό ρομποτικό
όχθμα, ϊςτε να
εκτελεί απλζσ
λειτουργίεσ κίνθςθσ.
 Να αναγνωρίηουν
και να
καταςκευάηουν
διαδρομζσ του
ρομποτικοφ οχιματοσ
με αξιοποίθςθ
πρακτικϊν και
διαςτάςεων τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ (π.χ.
αλγορικμικι
διαδικαςία).
 Να αναγνωρίηουν
τισ «κοινζσ» ζννοιεσ
που εμπλζκονται από
διάφορεσ επιςτιμεσ
για τθν καταςκευι
ρομποτικοφ οχιματοσ
μζςω τθσ εμπλοκισ
ςτισ πρακτικζσ των
επιςτθμόνων και των
μθχανικϊν.
 Να περιγράφουν τθ
δομι ενόσ
υδραυλικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να ενςωματϊνουν
αρχζσ λειτουργίασ
μθχανικϊν
ςυςτθμάτων ςε
μεταφορικά οχιματα
και μθχανζσ
παραγωγισ.
 Να διακρίνουν τισ
«κοινζσ» ζννοιεσ ςτισ
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ ςε ζνα
πρόβλθμα
μθχατρονικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να διακρίνουν τισ
εγκάρςιεσ
ζννοιεσ/ιδζεσ ςε
διάφορεσ γνωςτικζσ
περιοχζσ, όπωσ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χϊρου.
 Καταςκευι ενόσ
ρομποτικοφ οχιματοσ που
αποφεφγει κατά τθν πορεία
του εμπόδια ςε ζνα ςενάριο
εξερεφνθςθσ ενόσ άγνωςτου
περιβάλλοντοσ.

 Καταςκευι ενόσ
υδραυλικοφ ςυςτιματοσ για
τθν ανφψωςθ ενόσ
αντικειμζνου (επίλυςθ
προβλιματοσ) με θλεκτρικό
χειριςμό.
 Καταςκευι ενόσ θλεκτρικοφ
ρομποτικοφ βραχίονα
ςυλλογισ αντικειμζνων από
τθ Σελινθ.
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Γ.
Μηχατρονική
/ Ρομποτική

Δ. Φυςικόσ
Κόςμοσ και
Σεχνολογίεσ

1. Σεχνολογίεσ
Περιβάλλοντοσ

2. Σεχνολογίεσ
Πρωτογενοφσ
Παραγωγήσ και
Εφοδιαςτικήσ
Αλυςίδασ

υγείασ, τθσ
διαςτθμικισ και τθσ
βιομθχανικισ
παραγωγισ.
 Να ςχεδιάηουν
ςυςτιματα
μεταφοράσ και να
αναλφουν τθν αρχι
λειτουργίασ τουσ.
 Να περιγράφουν τθ
ςφνδεςθ τθσ
τεχνολογίασ με
ρομποτικά
ςυςτιματα ςτθν
υγεία.
 Να αναγνωρίηουν
τον κοινωνικό ρόλο
τθσ τεχνολογίασ.
 Να αναπτφςςουν
κριτικι και
δθμιουργικι ςκζψθ
για τθν «τεχνικι»
γνϊςθ και τισ
εφαρμογζσ τθσ.
 Να περιγράφουν
εφαρμογζσ τθσ
τεχνολογίασ που
χρθςιμοποιοφνται για
τθ μελζτθ του
κλίματοσ ςε ςενάρια
διεπιςτθμονικισ/διαεπιςτθμονικισ
προςζγγιςθσ
«ολοκλθρωμζνου
STEAM».
 Να περιγράφουν τθ
δομι ενόσ
μετεωρολογικοφ
ςτακμοφ.
 Να περιγράφουν
τθν αρχι λειτουργίασ
οργάνων μζτρθςθσ.
 Να ςχεδιάηουν ζνα
ςφςτθμα μελζτθσ και
καταγραφισ του
κλίματοσ με χριςθ
υπολογιςτικισ
πλατφόρμασ.
 Να περιγράφουν τθ
δομι ενόσ
πρωτογενοφσ
ςυςτιματοσ
παραγωγισ.
 Να ςχεδιάηουν ζνα
ςφςτθμα
αυτοματοποίθςθσ ςε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Σχεδιαςμόσ και καταςκευι
ενόσ μικροφ μετεωρολογικοφ
ςτακμοφ για το ςχολείο με
αναπτυξιακι πλατφόρμα για
επιςκόπθςθ των μετριςιμων
τιμϊν ςε υπολογιςτι.

 Μελζτθ, ςχεδίαςθ και
καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ
υδροπονικισ καλλιζργειασ
ελεγχόμενου από
αναπτυξιακι πλατφόρμα.
 Μελζτθ, ςχεδίαςθ και
καταςκευι αυτοματιςμϊν
ποτίςματοσ ςε
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πρωτογενζσ ςφςτθμα.
 Να περιγράφουν
και να ςχεδιάηουν μια
μονάδα εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ.
 Να εμπλζκονται
ςτθ διαδικαςία
τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ
των μθχανικϊν μζςω
του ςχεδιαςμοφ
πρωτογενϊν
μονάδων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αγροκαλλιζργεια με χριςθ
αναπτυξιακισ πλατφόρμασ.
 Μελζτθ, ςχεδίαςθ και
καταςκευι των
αυτοματιςμϊν κζρμανςθσ και
αεριςμοφ ςε κερμοκιπιο με
χριςθ αναπτυξιακισ
πλατφόρμασ και αιςκθτιρα.
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
Α. Αναλογικόσ
και Ψηφιακόσ
Κόςμοσ

1. Ηλεκτρολογία /
Ηλεκτρονική και
Σεχνολογίεσ Ψηφιακϊν
Επικοινωνιϊν

2. Σζχνη και
Δημιουργική
Βιομηχανία

Β. Ενζργεια

1. Σεχνολογίεσ
Ενζργειασ/ Ροήσ

 Να δθμιουργοφν
εφαρμογζσ
αςφρματθσ
επικοινωνίασ με
ανοικτό υλικό και
ανοικτό λογιςμικό για
τον ζλεγχο ενόσ
απλοφ ςυςτιματοσ ι
ενόσ ρομποτικοφ
μθχανιςμοφ.
 Να δθμιουργοφν το
μοντζλο-πρωτότυπο
μιασ ζξυπνθσ πόλθσ
και των υπθρεςιϊν
τθσ για τουσ πολίτεσ
τθσ.
 Να περιγράφουν
ζννοιεσ από τισ
επιςτιμεσ που
αξιοποιοφνται ςτισ
εφαρμογζσ
αςφρματθσ
επικοινωνίασ.
 Να καταςκευάηουν
απλζσ εφαρμογζσ
επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ.
 Να ςυνδυάηουν
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
για εφαρμογι τουσ ςε
διάφορεσ μορφζσ
τζχνθσ, π.χ.
επαυξθμζνθ
πραγματικότθτα ςε
αρχαιολογικό χϊρο.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δυαδικι ςχζςθ
επιςτθμϊν/μακθματι
κϊν/μθχανικισ με τισ
τζχνεσ.
 Να εμπλζκονται και
να εφαρμόηουν
πρακτικζσ και
διαςτάςεισ τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ.
 Να καταςκευάηουν
ζνα πράςινο όχθμα
για μια πράςινθ πόλθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Καταςκευι ςυςτιματοσ
ελζγχου κυκλοφορίασ
οχθμάτων με αναπτυξιακι
πλατφόρμα.
 Καταςκευι κινθτισ
γζφυρασ για τθν αςφαλι
διζλευςθ πλοίων με
αναπτυξιακι πλατφόρμα.
 Καταςκευι ςυςτιματοσ
ελζγχου από απόςταςθ τθσ
κίνθςθσ ενόσ ρομποτικοφ
οχιματοσ μζςω πρωτοκόλλου
Bluetooth.

 Δθμιουργία ςτοιχείων
επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ ςε παιδικό
μυκιςτόρθμα που
δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςε τρζχοντα κζματα τθσ
ανκρωπότθτασ, π.χ.
επαυξθμζνθ πραγματικότθτα
και φυςικζσ καταςτροφζσ.

 Εφαρμογι του κφκλου
ςχεδιαςμοφ προϊόντοσ ςτθν
καταςκευι θλεκτρικοφ
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Β. Ενζργεια

2. Σεχνολογίεσ
Διατήρηςησ Ενζργειασ

 Να ςυγκρίνουν τθν
απόδοςθ διαφόρων
τφπων θλεκτρικϊν
οχθμάτων.
 Να εμπλακοφν ςτον
κφκλο ςχεδιαςμοφ
προϊόντοσ για τθν
καταςκευι
«πράςινων»
τεχνουργθμάτων.
 Να αναγνωρίηουν
τθν ανάγκθ επίλυςθσ
πραγματικοφ
προβλιματοσ μζςω
τθσ αξιοποίθςθσ
«κοινϊν» εννοιϊν
από τισ επιςτιμεσ.
 Να εντοπίςουν τισ
εγκάρςιεσ ζννοιεσ
που υπάρχουν ςτθν
καταςκευι
«πράςινων»
τεχνουργθμάτων.
 Να καταςκευάηουν
πράςινεσ εφαρμογζσ
για τον Διμο τουσ.
 Να ςχεδιάηουν ζνα
όργανο μζτρθςθσ
ενζργειασ.
 Να καταςκευάηουν
όργανο μζτρθςθσ
ενζργειασ.
 Να αναγνωρίςουν
τισ ζννοιεσ από τισ
επιςτιμεσ που
αξιοποιοφνται ςτθν
καταςκευι οργάνων
μζτρθςθσ ενζργειασ.
 Να περιγράφουν
τεχνολογίεσ
ανίχνευςθσ του
φαινόμενου του
ςειςμοφ και άλλων
φαινόμενων, ςε
ςχζςθ με τθν
κλιματικι αλλαγι,
μζςω επιςτθμονικϊν
εννοιϊν.
 Να περιγράφουν
τον τρόπο
λειτουργίασ των
ςυςτθμάτων
μεταφοράσ και
διανομισ ενζργειασ.
 Να καταςκευάηουν
ςυςτιματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αυτοκινιτου και μελζτθ τθσ
απόδοςισ του ςε ςυνάρτθςθ
με τθ διανυόμενθ απόςταςθ.
 Εφαρμογι του κφκλου
ςχεδιαςμοφ προϊόντοσ ςτθν
καταςκευι πράςινου
πλοιαρίου και μελζτθ τθσ
ςχεδίαςισ του για
μεγαλφτερθ απόδοςθ ςε
ςυνάρτθςθ με τθ διανυόμενθ
απόςταςθ.
 Καταςκευι ενόσ ζξυπνου
κακίςματοσ (παγκάκι), το
οποίο κα τροφοδοτεί με
ενζργεια το κινθτό τθλζφωνο
του πολίτθ.

 Δθμιουργία θλεκτρονικοφ
ςειςμογράφου με χριςθ
θλεκτρονικοφ
επιταχυνςιόμετρου και
απεικόνιςθ ςτθν οκόνθ του
υπολογιςτι. Εντοπιςμόσ των
εγκάρςιων εννοιϊν που
υπειςζρχονται ςτο
φαινόμενο. Αναγνϊριςθ τθσ
ανάγκθσ εφαρμογισ του
κφκλου ςχεδιαςμοφ
προϊόντων. Εμπλοκι ςτα
μακθματικά μζςω των
κλιμάκων μζτρθςθσ.

 Καταςκευι ενόσ
ςυςτιματοσ αςφρματθσ
μετάδοςθσ ενζργειασ για τθ
φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ ενόσ
κινθτοφ τθλεφϊνου.
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Β. Ενζργεια

Γ.
Μηχατρονική
/ Ρομποτική

1. χεδιαςμόσ/
Μηχανική/ Καταςκευζσ

2. Μηχατρονικά
υςτήματα ςτην Τγεία,
το Διάςτημα
και τη Βιομηχανική
Παραγωγή

Δ. Φυςικόσ
Κόςμοσ και
Σεχνολογίεσ

1. Σεχνολογίεσ
Περιβάλλοντοσ

αςφρματθσ
μετάδοςθσ ενζργειασ.
 Να προτείνουν
αξιοποίθςθ πθγϊν
ενζργειασ για
μετατροπι ςε άλλεσ
μορφζσ ενζργειασ
που καταλιγει ςε
τεχνολογικό προϊόν.
 Να ςχεδιάηουν
ςφνκετα
τεχνουργιματα με
Η/Υ ενςωματϊνοντασ
ςχζδια και
διαγράμματα τθσ
λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ.
 Να καταςκευάηουν
ζνα απλό 3D
τεχνοφργθμα/ςτοιχεί
ο μζςω τριςδιάςτατθσ
ςχεδίαςθσ.
 Να καταςκευάηουν
ζνα ανδροειδζσ
ρομπότ με απλά
υλικά.
 Να χρθςιμοποιοφν
το ανδροειδζσ ςτθν
επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ για τθν
τοπικι κοινωνία.
 Να αναγνωρίηουν
τθν προςτικζμενθ
αξία τθσ τεχνολογίασ
ςτθ βιομθχανικι
ανάπτυξθ.
 Να αναγνωρίηουν
ςτοιχεία τθσ
«υπεφκυνθσ
ζρευνασ».
 Να αναλφουν
παραδείγματα
φυςικϊν
καταςτροφϊν, με
ζμφαςθ ςε κινδφνουσ
για τθν περιοχι τουσ.
 Να ςυλλζγουν
δεδομζνα από
φυςικζσ καταςτροφζσ
ςτθν περιοχι τουσ και
να εφαρμόηουν τισ
διαςτάςεισ/πρακτικζσ
τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ για τθν
εφρεςθ μοτίβων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Σχεδιαςμόσ με online
λογιςμικό, με χριςθ κανόνων
ςχεδίαςθσ, ομοιϊματοσ ενόσ
ρομποτικοφ μθχανιςμοφ ςε
μορφι 3D.

 Καταςκευι του ομοιϊματοσ
με χριςθ 3D εκτυπωτι ι
μζςω αναπτφγματοσ του
ςχεδίου.
 Καταςκευι ενόσ
ανδροειδοφσ ρομπότ ςε
μορφι ςχολικοφ τροχονόμου
για ςθματοδότθςθ των
οδθγϊν των οχθμάτων που
πλθςιάηουν ςτθ διάβαςθ του
ςχολείου.

 Δθμιουργία θλεκτρονικοφ
πίνακα φυςικϊν
καταςτροφϊν και
αντίςτοιχων κινδφνων ςε
μορφι παιχνιδιοφ με ζξυπνεσ
κάρτεσ.
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Δ. Φυςικόσ
Κόςμοσ και
Σεχνολογίεσ

2. Σεχνολογίεσ
Πρωτογενοφσ
Παραγωγήσ
και
Εφοδιαςτικήσ
Αλυςίδασ

 Να εφαρμόηουν
ςυςτιματα
προειδοποίθςθσ
φυςικϊν
καταςτροφϊν ςε
ςχζςθ με το
περιβάλλον.
 Να αναγνωρίηουν
τθν εγκάρςια ζννοια
«αίτιο-αποτζλεςμα»
ςτισ φυςικζσ
καταςτροφζσ μζςω
διαγραμμάτων.
 Να ςχεδιάηουν μια
αυτοματοποιθμζνθ
διαδικαςία ςε μια
μονάδα παραγωγισ.
 Να καταςκευάηουν
μια τζτοιου είδουσ
μονάδα.
 Να εφαρμόηουν τθν
ψθφιακι
κωδικοποίθςθ για τθ
διαχείριςθ προϊόντων
ςε ζνα ζξυπνο
ςφςτθμα
αποκικευςθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Καταςκευι μοντζλου
προειδοποίθςθσ επικείμενου
τςουνάμι (κφμα του
λιμανιοφ).
 Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ
ειδοποίθςθσ επικίνδυνθσ
ανφψωςθσ ςτάκμθσ
ποταμιοφ.

 Καταςκευι ςυςτιματοσ
ανίχνευςθσ τθσ
περιεκτικότθτασ νεροφ ςε
μπουκάλια μονάδασ
εμφιάλωςθσ φυςικοφ
μεταλλικοφ νεροφ.
 Σχεδιαςμόσ και καταςκευι
αυτόματου ςυςτιματοσ
διαλογισ προϊόντων ςε
μονάδα παραγωγισ.
 Σχεδιαςμόσ και καταςκευι
αυτόματου ςυςτιματοσ
διαλογισ αποβλιτων ςε
μονάδα παραγωγισ, π.χ.
ςυλλογι, επεξεργαςία και
διάκεςθ αποβλιτων.
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