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 Θέμα:
 Βιωματικά  σεμινάρια  με  βάση  τον  μικροελεγκτή  Arduino  και  τους
αισθητήρες των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones). 

Το  Πειραματικό  Σχολείο  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης σε  συνεργασία  με  τους

υπευθύνους  των  ΕΚΦΕ  Νομού  Θεσσαλονίκης  διοργανώνει  κύκλο  βιωματικών  σεμιναρίων

σχετικών  με  τη  χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  στο  εργαστήριο  των  Φυσικών  Επιστημών.

Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια αφορούν την παιδαγωγική αξιοποίηση του μικροελεγκτή Arduino και

των αισθητήρων των smartphones στις Φυσικές Επιστήμες κυρίως ως μέσα λήψης, καταγραφής

και  απεικόνισης  δεδομένων  του  φυσικού  κόσμου.  Ο  προτεινόμενος  κύκλος  βιωματικών

σεμιναρίων περιλαμβάνει δυο (2) σεμινάρια με τίτλους: 1. «Η αξιοποίηση του μικροελεγκτή

Arduino και των αισθητήρων του, στο σχεδιασμό ενός χαμηλού κόστους εργαστηρίου

Φυσικών Επιστημών» και  2. «Η καινοτόμος χρήση των αισθητήρων των  smartphones

στην πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

Το  προτεινόμενο  πρώτο  σεμινάριο  σχεδιάστηκε  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  από  το

ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Προγράμματος  Καινοτομίας  με  τίτλο:  «Εναλλακτικοί  τρόποι  μάθησης  των

Φυσικών – Τεχνολογικών Επιστημών με την αξιοποίηση του μικροεπεξεργαστή Arduino

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης». Στο καινοτομικό αυτό πρόγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ο

Arduino βρίσκεται στο επίκεντρο αρκετών προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Μια από τις πολλές

δυνατότητες του Arduino, ενός αξιόπιστου, οικονομικά προσιτού και λειτουργικού εκπαιδευτικού

εργαλείου, είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το φυσικό κόσμο μέσω αισθητήρων για την

καταγραφή, επεξεργασία και απεικόνισης δεδομένων διαφόρων φυσικών μεγεθών, όπως είναι η

θερμοκρασία,  η πίεση,  η ένταση ρεύματος ή φωτός,  η απόσταση κ.λπ. Αυτή του η ιδιότητα

φαίνεται  ότι  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  ελκυστικό  εργαλείο  για  την  προώθηση  του  STEM

(Science  Technology  Engineering  Mathematics),  που  είναι  η  δυναμικά  εξελισσόμενη

μεθοδολογία παγκοσμίως για την προώθηση των θετικών επιστημών στη μέση εκπαίδευση. 
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Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δυο μέρη στο Εργαστήριο Τεχνολογίας του Π.Σ.Π.Θ.

(Αγίας Σοφίας 51, Θεσσαλονίκη). Το Α’ μέρος θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου και το Β’ μέρος

στις 19 Νοεμβρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται αυστηρά στους 20 και θα προηγηθούν όσοι δεν

παρακολούθησαν πέρσι κανένα από τα δύο σεμινάρια που διεξήχθησαν στο Π.Σ.Π.Θ. με θέμα

τον  Arduino.  Οι  συμμετέχοντες  στο  σεμινάριο  θα  χωριστούν  σε  ομάδες  και  θα  εκτελούν

ταυτόχρονα τα διάφορα παραδείγματα και δραστηριότητες σε κάθε στάδιο του σεμιναρίου. Κάθε

ομάδα θα έχει στη διάθεση της ένα Laptop και ένα set που θα περιλαμβάνει τον Arduino, τους

αισθητήρες και διάφορα άλλα απαραίτητα εξαρτήματα. Εισηγητής για θέματα που αφορούν τον

Arduino θα είναι ο Αναστάσιος Πάλλας, Φυσικός-Ρ/Η εκπαιδευτικός του Πειραματικού Σχολείου

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης τον Θεόδωρο Πιερράτο,

Φυσικό, υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Ευόσμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ για θέματα σχετικά με το

Multilog εισήγηση  θα  κάνουν  οι  εκπαιδευτικοί  Μαρία  Τσακίρη,  Φυσικός  και  Αναστασία

Γκιγκούδη, Χημικός, υπεύθυνες των ΕΚΦΕ Κέντρου και Τούμπας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Πρόγραμμα του 1ου σεμιναρίου με τίτλο:
 «Η αξιοποίηση του μικροελεγκτή Arduino και των αισθητήρων του, στο σχεδιασμό

ενός χαμηλού κόστους εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών»
Α’ μέρος:  5 Νοεμβρίου 2016

Εργαστήριο Τεχνολογίας του Π.Σ.Π.Θ.

9:30 – 10:00

Εισαγωγή στα συστήματα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης δεδομένων (MBL)
- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας του
Arduino και  των περιφερειακών του.  Κατηγορίες  αισθητήρων γενικής χρήσης
και αισθητήρων κατάλληλων για τον μικροελεγκτή Arduino (αισθητήρες φωτός,
πίεσης,  απόστασης,  αερίων,  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας,  υπερύθρων,
ραδιενέργειας  κ.λπ.). 

10:00 – 10:45

Περιβάλλον  προγραμματισμού  του  μικροελεγκτή.  Τρόποι  αποθήκευσης  και
παρουσίασης  μέσω  των  πολλαπλών  αναπαραστάσεων  των  δεδομένων  και
αποτελεσμάτων (πίνακες τιμών και διαγράμματα στην οθόνη του  Arduino, σε
Excel, σε οθόνη LCD κ.λπ.). Ασύρματη μετάδοση δεδομένων με  RF,  Bluetooth,
WiFi κ.λπ. Προβολή video.

10.45 – 11.00* Διάλειμμα

11:00 – 12:00

Κατασκευή  κυκλώματος  για  τη  χρήση  του  αισθητήρα  φωτός.  Λήψη  και
απεικόνιση  των  μετρήσεων  με  πολλαπλούς  τρόπους.  Αξιοποίηση  δωρεάν
προγραμμάτων  plotting από το διαδίκτυο. Χρήση του  Arduino ως στοιχειώδης
αυτοματισμός  (π.χ.  άναμμα ενός  Led μόλις  ο φωτισμός πέσει  κάτω από ένα
όριο). 

12:00 – 12:45
Χρήση του αισθητήρα θερμοκρασία; Κατασκευή κυκλώματος, λήψη μετρήσεων,
ρύθμιση  της  ευαισθησίας,  προσομοίωση  του  κυκλώματος  με  πρόγραμμα
προσομοίωσης και απεικόνιση δεδομένων σε οθόνη LCD.

12:45 – 13:00 Διάλειμμα
13.00 – 13.30 Αισθητήρας  αερίων.  Σύνδεση,  ρύθμιση  ευαισθησίας,  βαθμονόμηση  του

αισθητήρα,  χρήση  του  αισθητήρα  σε  φαινόμενα  που  εξετάζουν  οι  Φυσικές
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Επιστήμες (παραγωγή CO2 σε ανάμιξη σόδας με ξύδι κ.λπ.).
13:30 – 14:15 Αισθητήρας απόστασης. Πειράματα μελέτης κινήσεων με τον Arduino.

*Μετά  το  πρώτο  διάλειμμα  και  μέχρι  το  τέλος  του  σεμιναρίου,  οι
εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες των δυο ατόμων και θα δουλέψουν
συνεργατικά σε όλες τις προτεινόμενες δραστηριότητες. 

Β’ μέρος:  19 Νοεμβρίου 2016

Εργαστήριο Τεχνολογίας του Π.Σ.Π.Θ.

9:30 – 11:30

Η  χρήση  του  Multilog και  των  αισθητήρων  του  ως  ένα  πλήρες  συγχρονικό
σύστημα λήψης και απεικόνισης δεδομένων.
-   Παρουσίαση του λογισμικού και κάποιων αισθητήρων. 
-     Παρουσίαση πειράματος ογκομέτρησης
-  Εξάσκηση των συμμετεχόντων σε δύο πειράματα φυσικής και ένα χημείας
(ομάδες των δύο/τριών σε έξι υπολογιστές κυκλικά)

11:30 – 11:45 Διάλειμμα

11:45 – 13:00
Δραστηριότητα – Πρόβλημα: Οι ομάδες θα επιλέξουν κατάλληλους αισθητήρες,
θα αναζητήσουν ή θα τους δοθούν οι αναγκαίες πληροφορίες, θα σχεδιάσουν
και θα εκτελέσουν μετρήσεις ενός φυσικού μεγέθους με Arduino και Multilog.

13.00 – 14.00 Συζήτηση – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Το  δεύτερο  σεμινάριο  αφορά  τις  σχετικά  άγνωστες  ακόμη  δυνατότητες  χρήσης  των

smartphones στην  πειραματική  διδασκαλία  των  Φυσικών  Επιστημών.  Η  αυξανόμενη

τεχνολογική πρόοδος με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, καθιστούν τα smartphones ιδιαίτερα

ελκυστικά εργαλεία και υποψήφια για να αντικαταστήσουν τα ακριβά όργανα μέτρησης σε ένα

εργαστήριο  Φυσικών  Επιστημών.  Ταυτόχρονα,  με  τις  δυνατότητες  που  έχουν,  φαίνεται  ότι

μπορούν  ν’  αλλάξουν  το  μοντέλο  παραδοσιακής  μάθησης  που  εφαρμόζεται,  θέτοντας  τον

μαθητή  στο  κέντρο  της  μάθησης.  Στο  σεμινάριο  θα  γίνει  αναφορά  στις  δυνατότητες  των

αισθητήρων των  smartphones και μια ανασκόπηση μεμονωμένων παραδειγμάτων εφαρμογής

τους  στο εργαστήριο Φυσικής,  με  σκοπό την  ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με ένα

καινοτόμο, αξιόπιστο, εύχρηστο αλλά ακόμη άγνωστο πειραματικό εργαλείο.

Θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου επίσης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας του Π.Σ.Π.Θ. και ο

αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται στους 30.  Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει

να  διαθέτουν  smartphones με  τους  απαραίτητους  βασικούς  αισθητήρες  για  να  μπορούν  να

εκτελούν  τις  διάφορες  δραστηριότητες  που  θα  υπάρχουν  σε  κάθε  στάδιο  του  σεμιναρίου.

Εισηγητές  του  σεμιναρίου  για  τα  smartphones θα  είναι  ο  Θεόδωρος  Πιερράτος,  Φυσικός

υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ευόσμου Δυτικής Θεσσαλονίκης και ο Αναστάσιος Πάλλας, Φυσικός-Ρ/Η,

εκπαιδευτικός του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ παρουσίαση

εφαρμογής του  smartphone στη Χημεία θα κάνει η Αναστασία Γκιγκούδη, Χημικός, υπεύθυνη

του ΕΚΦΕ Τούμπας.

Πρόγραμμα του 2ου σεμιναρίου με τίτλο:

«Η καινοτόμος χρήση των αισθητήρων των smartphones στη διδασκαλία των

Φυσικών Επιστημών»
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26 Νοεμβρίου 2016

Εργαστήριο Τεχνολογίας του Π.Σ.Π.Θ.

09.00 – 09.30
Σημασία  των  εργαστηριακών  (και  όχι  μόνο)  μετρήσεων  στη  διδασκαλία  των
Φυσικών Επιστημών. Εισαγωγή στην τεχνολογία των smartphone. 

09.30 – 10.00
Κατηγορίες  και  τεχνολογία  των  αισθητήρων  των  smartphone.  Είδη
Χαρακτηριστικά των αισθητήρων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

10.00 – 10.30
Εφαρμογές (applications) γενικής χρήσης που «φορτώνονται» στο  smartphone
και αξιοποιούν τους αισθητήρες του.

10.30 – 11.15
Εξειδικευμένες  εφαρμογές  (applications)  που  αξιοποιούνται  σε  λήψη,
αποθήκευση  και  επεξεργασία  δεδομένων  που  ενδιαφέρουν  τις  Φυσικές
Επιστήμες, προτείνουν δραστηριότητες και πειράματα με το smartphone κ.λπ.

11.15 – 11.30 Διάλειμμα.

11.30 – 12.00
Ανασκόπηση εντυπωσιακών εφαρμογών από τη διεθνή βιβλιογραφία σε θέματα
Μηχανικής, Ακουστικής, Οπτικής, Ηλεκτρομαγνητισμού κ.λπ. 

12.00 – 12.30

Ανασκόπηση εργασιών που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο όπως μέτρηση της
ηχορύπανσης  με  smartphone,  σύγκριση  του  επιταχυνσιομέτρου  ενός
smartphone με  τον  επαγγελματικό  σεισμογράφο  του  Σεισμολογικού  Κέντρου
Θεσσαλονίκης, αξιοποίηση του smartphone στο πείραμα του Ερατοσθένη κ.λπ. 

12.30 – 14.30

Πραγματοποίηση  διαφόρων  μετρήσεων  όπως  φωτισμού,  απόστασης  και
έντασης  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  κ.λπ.  Διατάξεις  με  βάση  το
smartphone επαλήθευση νόμων και θεωρημάτων όπως: ΑΔΜΕ σε ταλάντωση,
εύρεση  επιτάχυνσης  σε  κεκλιμένο  επίπεδο,  σύγκρουση  αμαξιδίων  και
επαλήθευση της ΑΔΟ,  φαινόμενο  Doppler,  μελέτη ελεύθερης πτώσης,  νόμος
του  Oestred,  μελέτη  κίνησης  ενός  τηλεκατευθυνόμενου  αμαξιδίου  ή
περιστρεφόμενου δίσκου κ.λπ.

Τα δυο βιωματικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλους όσους διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν καινοτόμες εργαστηριακές

ασκήσεις  και  μετρήσεις  διαφόρων  φυσικών  μεγεθών,  είτε  στο  πλαίσιο  του  προβλεπόμενου

αναλυτικού  προγράμματος,  είτε  στο  πλαίσιο  άλλων μαθημάτων,  όπως είναι  το  μάθημα των

Ερευνητικών Εργασιών.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα

στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  https://docs.google.com/forms/d/1VUtGAbx_T2Z3cwQg2OX_-

Xtr4bAa1q0us-X6LZm3BrA/edit?ts=57ee3e9c. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
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