
STEM – ERASMUS+ KA2 PROJECT 
Cyprus – Bulgaria – Greece – Italy – Lithuania – Poland  

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Date: ……………………………… 

Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Δομή επανάληψης 

Curriculum 

lessons engaged 
Τεχνολογία- Πληροφορική 

Prerequisite 

Knowledge 

Βασική γνώση του περιβάλλοντος scratch, κατασκευή απλών μοντέλων συνδυάζοντας 

κατάλληλα πλαίσια, άξονες, οδοντωτούς τροχούς και σύνδεση αυτών με τον κινητήρα 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- Κατανοούν ποια είναι η λειτουργία βασικών εντολών ελέγχου όπως «όταν το πλήκτρο 

δεξί βέλος πατηθεί», «περίμενε δύο δευτερόλεπτα» σε συνδυασμό με τις εντολές που 

ακολουθούν. 

- Κατανοούν ποιες είναι οι εντολές περιστροφής του κινητήρα και ποια η λειτουργία της 

καθεμιάς 

- Αναγνωρίζουν ποιες εντολές επαναλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα και κατανοούν 

ποια εντολή επανάληψης θα χρησιμοποιήσουν για να γράψουν ισοδύναμο 

πρόγραμμα 

- Κατανοούν την διαφορά μεταξύ της εντολής « Επανάλαβε ….» και «Για πάντα» 

- Μπορούν να γράψουν πρόγραμμα χρησιμοποιώντας κατάλληλα την εντολή 

«επανάλαβε …» ώστε το μοντέλο που έχουν κατασκευάσει να κινείται με τον τρόπο 

που τους ζητείται. 

 

 

Lesson Process 

Lesson Τεχνολογία- Πληροφορική 

Class/Age/Grade 1η Τάξη (Ηλικία 12-13 ετών) 

Estimated time 

to complete 
1 x 40’  

Method of work 
Συνεργατικές ομάδες των 2/ Κάθε μαθητής μόνος του/Ολόκληρη η τάξη 

 

Procedure 

1. Εισαγωγή  

Περιηγούμαστε στο περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού scratch δίνοντας 

έμφαση στην παρατήρηση των εντολών ελέγχου και κίνησης. Στη συνέχεια 
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περιηγούμαστε στο περιβάλλον της S4A (scratch for Arduino) παρατηρώντας κάποιες 

επιπλέον εντολές ελέγχου και κίνησης που διαθέτει. 

2. Εντολές περιστροφής κινητήρα -δομή ακολουθίας 

Με την εκτέλεση ενός απλού προγράμματος βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο 

περιστρέφονται τα γρανάζια στο μοντέλο που έχουμε κατασκευάσει και κατανοούμε 

την λειτουργία των εντολών περιστροφής του κινητήρα. 

Με την εκτέλεση ενός δεύτερου προγράμματος και παρατηρώντας πάλι τον τρόπο με 

τον οποίο περιστρέφονται τα γρανάζια κατανοούμε την λειτουργία της εντολής 

«περίμενε … δευτερόλεπτα». 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας- Δραστηριότητα 1-Ομάδες των 2 

3. Η εντολή «Επανάλαβε ….» 

Με την εκτέλεση ενός προγράμματος στο οποίο μια ομάδα εντολών επαναλαμβάνεται 

καλούμαστε να διαπιστώσουμε ποιες είναι αυτές οι εντολές και πόσες φορές 

επαναλαμβάνονται. Στη συνέχεια παρατηρούμε τις εντολές που υπάρχουν στην 

κατηγορία εντολών «Έλεγχος» αναζητώντας την κατάλληλη εντολή ώστε να γράψουμε 

το πρόγραμμά μας με πιο σύντομο τρόπο (είναι η εντολή «Επανάλαβε ….»). Ακολουθεί 

συζήτηση στην τάξη για να διαπιστωθεί αν όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για την 

εντολή « Επανάλαβε …». Στη συνέχεια καλούμαστε να φτιάξουμε ένα ισοδύναμο με το 

αρχικό πρόγραμμα με χρήση της παραπάνω εντολής. 

Συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας -Δραστηριότητα 2 -Ομάδες των 2 

4. Δημιουργία προγράμματος με χρήση της εντολής «Επανάλαβε …» ώστε το μοντέλο 

που έχει κατασκευαστεί να κινείται με συγκεκριμένο τρόπο. 

συζήτηση στην τάξη 

Φύλλο εργασίας -Δραστηριότητα 3-κάθε μαθητής μόνος του 

5. Διαφορά μεταξύ εντολής «Επανάλαβε ….» και «Για πάντα» 

Κατανοούμε την διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εντολών κατασκευάζοντας δύο απλά 

προγράμματα που χρησιμοποιούν την πρώτη και δεύτερη εντολή αντίστοιχα. 

Συζήτηση στην τάξη 

Ανακεφαλαίωση 

 

 

Item Construction Process: 

Dimensions 
Height (cm) Length (cm) Depth (cm) 

   

Material(s) 

Φύλλα Εργασίας 

Παρουσιάσεις 

Μοντέλο που εκτελεί τις εντολές 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Έχουμε κατασκευάσει το παρακάτω απλό μοντέλο που διαθέτει δύο γρανάζια που τίθενται σε περιστροφή με τη 

βοήθεια ενός μικρού κινητήρα.  

 

 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα εκτέλεσης των παρακάτω εντολών; 

Ομάδα Εντολών 1 Ομάδα Εντολών 2 
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Ποιο είναι το αποτέλεσμα εκτέλεσης των παρακάτω εντολών; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Στο παρακάτω πρόγραμμα: 

 
 

 

ποιο πιστεύετε ότι είναι το αποτέλεσμα εκτέλεσης της εντολής περίμενε 3 δευτερόλεπτα; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Παρατηρείστε το παρακάτω πρόγραμμα. Υπάρχουν εντολές που επαναλαμβάνονται; Ποιες είναι αυτές; Πόσες φορές 

επαναλαμβάνονται; 
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Παρατηρείστε την κατηγορία εντολών έλεγχος. 

 

 

 

Υπάρχει κάποια εντολή που νομίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να γράψετε το πρόγραμμα με ποιο σύντομο 

τρόπο; 
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Για να προκύψει ισοδύναμο πρόγραμμα με το παρακάτω 

 

 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εντολές 1-5 που σας δίνονται τοποθετώντας τες με τον κατάλληλο τρόπο. Θα 

χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια εντολή παραπάνω από μία φορά. 

 

1 

 
 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

α) Να γράψετε πρόγραμμα με το οποίο ι) όταν πατηθεί το δεξί βέλος ο κινητήρας αρχικά να περιστρέφεται κατά την 

φορά του ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αντίθετα με την φορά του ρολογιού για άλλα 3 δευτερόλεπτα. 

Η διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται 5 φορές και στη συνέχεια ο κινητήρας να σταματά να περιστρέφεται.  ιι) όταν 

πατηθεί το αριστερό βέλος ο κινητήρας αρχικά να περιστρέφεται αντίθετα από την φορά του ρολογιού για 2 

δευτερόλεπτα και στη συνέχεια κατά την φορά του ρολογιού για άλλα 2 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία αυτή να 

επαναλαμβάνεται 4 φορές και στη συνέχεια ο κινητήρας να σταματά να περιστρέφεται. ιιι) οποτεδήποτε πατήσουμε το 

πλήκτρο κενό ο κινητήρας να σταματά να περιστρέφεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παρακάτω εντολών επανάληψης; 

 

 
 

 

 

 


