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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Δραστηριότητα 1 
 

Σχετική θεωρία 
Για να εξηγήσουμε τη σημασία και τα οφέλη από τη χρήση του μικροελεγκτή 

Arduino στον τομέα της περμακουλτούρας, είναι απαραίτητο πρώτα να 

παρουσιάσουμε τα κύρια γνωρίσματα ενός Μικροελεγκτή Arduino. 

Το Arduino είναι μια πρωτότυπη πλατφόρμα (ανοιχτού κώδικα), η χρήση του 

οποιου βασίζεται σε ένα εύχρηστο υλικό και λογισμικό. Αποτελείται από μια 

πλακέτα κυκλώματος, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί (η οποία αναφέρεται 

και ως μικροελεγκτής) και ένα ετοιμόχρηστο λογισμικό που ονομάζεται Arduino 

IDE (Integrated Development Environment/Ολοκληρωμένο Περιβάλλον 

Ανάπτυξης), το οποίο χρησιμοποιείται για τη καταχώρηση και τη μεταφόρτωση 

του κώδικα υπολογιστή στη φυσική πλακέτα. 

Για να προγραμματίσετε τον μικροελεγκτή Arduino πρέπει πρώτα να 

εγκαταστήσετε το λογισμικό του Arduino. 

Λέξεις κλειδιά 

Μικροελεγκτής, Arduino, ανοιχτός κώδικας, IDE (Ολοκληρωμένο Περιβάλλον 

Ανάπτυξης) 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς 

μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.  

 

Διάρκεια 

Περίπου 5 λεπτά. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Μαθησιακοί στόχοι 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις σε 

θέματα επίλυσης προβλημάτων αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού του 

Arduino. 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν δημιουργικότητα, αυτονομία 

και καινοτόμο πνεύμα στη χρήση του λογισμικού Arduino. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΣΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να κατανοούν τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση του μικροελεγκτή 

Arduino στο σύστημα της περμακουλτούρας.  

● Να κατανοούν την αξία και τη σημασία της εκμάθησης μιας γλώσσας 

κωδικοποίησης. 

● Να μπορούν να μετατρέπουν μια φυσική κατάσταση σε μια ψηφιακή είσοδο 

και να την αναλύουν.  

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικό 

● υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Εργασία 

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Arduino (https://www.arduino.cc/en/software), 

κατεβάστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την σε έναν υπολογιστή/φορητό 

υπολογιστή.  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Δραστηριότητα 2 
 

Σχετική θεωρία 

Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διευρύνεται ολοένα και περισσότερο σχεδόν 

σε όλους τους τομείς,  από την βιομηχανία μέχρι την γεωργία. Οι ολοένα και 

περισσότερο προηγμένες τεχνολογίες εφοδιάζουν τον σύγχρονο αγρότη με ένα 

ευρύ φάσμα δυνατοτήτων όπως είναι η παρακολούθηση των συνθηκών 

εδάφους, των μετεωρολογικών δεδομένων, της χαρτογράφησης αγροτεμαχίων, 

του ελέγχου ανάπτυξης, του διαγνωστικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, 

επιτρέποντας του επομένως να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για την 

κατάσταση των καλλιεργειών του και εξασφαλίζοντάς του, κατ' επέκταση, 

μεγαλύτερα κέρδη από την παραγωγή. Ο αισθητήρας είναι μια συσκευή που έχει 

τη λειτουργία να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε κάποιο φυσικό ερέθισμα. Οι 

αισθητήρες μπορεί να είναι αναλογικοί ή ψηφιακοί και να ανταποκρίνονται σε 

διάφορα ερεθίσματα όπως τη θερμότητα, την υγρασία, την πίεση, την κίνηση, το 

φως και άλλα.  

Λέξεις κλειδιά 

Ηλεκτρονικά συστήματα, αναλογικός, ψηφιακός, αισθητήρας, Arduino  

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή, 

καθώς μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.  

 

Διάρκεια 

Περίπου 60 λεπτά. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Μαθησιακοί στόχοι 

● Σχέδιο και δομή εργασιών. 

● Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν επικοινωνιακή 

ικανότητα ανάλυσης εννοιών και ιδεών με σαφήνεια. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

επιδεικνύουν αναλυτική σκέψη. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να προτείνουν λύσεις σε θέματα επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες δημιουργικότητας, αυτονομίας και 

καινοτόμο πνεύμα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΣΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να κατανοούν τη λειτουργία των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται σε ένα 

σύστημα περμακουλτούρας 

● Να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα διαφόρων τύπων 

συστημάτων άρδευσης που μπορούν να ωφελήσουν ένα σύστημα 

περμακουλτούρας.  

● Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τον εξοπλισμό/υλικό που χρειάζεται για 

τη λειτουργία συγκεκριμένων αισθητήρων. 

● Να προγραμματίζουν και να διαμορφώνουν τους αισθητήρες για την 

ανάλυση δεδομένων σε ένα σύστημα περμακουλτούρας.  

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικό 

● υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

● Arduino  

● 1 LM35 Αισθητήρας θερμοκρασίας 

● 3 Καλώδια Βραχυκυκλωτήρων (Αρσενικό με Αρσενικό) 

● 1 Καλώδιο δεδομένων USB (εξαρτάται από τον τύπο Arduino) 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

● Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard) 

Εργασία 

Αναπτύξτε έναν ανιχνευτή θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή 

Arduino, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε 

βαθμούς Κελσίου. 

Λύση 

Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Δραστηριότητα 3 
 

Σχετική θεωρία 

Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διευρύνεται ολοένα και περισσότερο σχεδόν 

σε όλους τους τομείς,  από την βιομηχανία μέχρι την γεωργία. Οι ολοένα και 

περισσότερο προηγμένες τεχνολογίες εφοδιάζουν τον σύγχρονο αγρότη με 

απεριόριστες δυνατότητες όπως είναι η παρακολούθηση των συνθηκών 

εδάφους, των μετεωρολογικών δεδομένων, της χαρτογράφησης αγροτεμαχίων, 

του ελέγχου ανάπτυξης, του διαγνωστικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, 

επιτρέποντας του επομένως να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για την 

κατάσταση των καλλιεργειών του και εξασφαλίζοντάς του, κατ' επέκταση, 

μεγαλύτερα κέρδη από την παραγωγή. Ο αισθητήρας είναι μια συσκευή που έχει 

τη λειτουργία να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε κάποιο φυσικό ερέθισμα. Οι 

αισθητήρες μπορεί να είναι αναλογικοί ή ψηφιακοί και να ανταποκρίνονται σε 

διάφορα ερεθίσματα όπως τη θερμότητα, την υγρασία, την πίεση, την κίνηση, το 

φως και άλλα.  

Λέξεις κλειδιά 

Ηλεκτρονικά συστήματα, αναλογικός, ψηφιακός, αισθητήρας, Arduino  

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή, 

καθώς μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.  

Διάρκεια 

Περίπου 60 λεπτά. 
 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

● Σχέδιο και δομή εργασιών. 

● Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν επικοινωνιακή 

ικανότητα ανάλυσης εννοιών και ιδεών με σαφήνεια. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

επιδεικνύουν αναλυτική σκέψη. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να προτείνουν λύσεις σε θέματα επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες δημιουργικότητας, αυτονομίας και 

καινοτόμο πνεύμα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΣΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να κατανοούν τη λειτουργία των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται σε ένα 

σύστημα περμακουλτούρας 

● Να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα διαφόρων τύπων 

συστημάτων άρδευσης που μπορούν να ωφελήσουν ένα σύστημα 

περμακουλτούρας.  

● Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το εξοπλισμό/υλικό που χρειάζεται για 

τη λειτουργία συγκεκριμένων αισθητήρων. 

● Να προγραμματίζουν και να διαμορφώνουν τους αισθητήρες για την 

ανάλυση δεδομένων σε ένα σύστημα περμακουλτούρας.  

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικό 

● υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

● Αισθητήρας 

● Μικροελεγκτής Arduino 

● Καλώδια βραχυκυκλωτήρα  

● Καλώδιο USB 

● Αντιστάτες  

● Λαμπτήρες LED 

● Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard) 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Εργασία 

Αναπτύξτε έναν αισθητήρα υγρασίας, χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή 

Arduino, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας νερού.  

Λύση 

Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Εταίροι του έργου 

 
Center for Work and Environment Giessen 

(ZAUG gGmbH) (Γερμανία) 

Ιστοσελίδα: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 

 

CIP Citizens In Power (Κύπρος) 

Ιστοσελίδα: 

www.citizensinpower.org  

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and Training 

Centre (Πολωνία) 

Ιστοσελίδα: www.farm-advisory.eu  

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 

Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Πορτογαλία) 

Ιστοσελίδα: www.espe.pt 
Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 

 

 

 

 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική 

Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές . 
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