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δομή
Σχέδιο περιεχομένου των οδηγιών για
τους εκπαιδευτές της TD
Ενσωμάτωση σχολίων που ελήφθησαν
σχετικά με το προσχέδιο των
περιεχομένων των οδηγιών για τους
εκπαιδευόμενους της TD μέσω των
ερωτηματολογίων ικανοποίησης των
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Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή
Σκοπός
Ο τομέας των Ευρωπαϊκών Drone είναι ένας ευρέως αναπτυσσόμενος τομέας
που αναμένεται να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας μέσω
της ανάπτυξης καινοτόμων πολιτικών εφαρμογών σε ευρύ φάσμα τομέων
(Επιτροπή της ΕΕ, Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, 2017).
Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ο τομέας των drones αναμένεται να:
- απασχολεί άμεσα περισσότερα από 100.000 άτομα
- έχει οικονομικό αντίκτυπο που υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ ετησίως,
κυρίως σε υπηρεσίες
Η Τεχνολογία Drone και η ανάπτυξη του τομέα της Βιομηχανίας 4.0 θα
διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές της ΕΕΚ απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε
μια ποιοτική επαγγελματική εξέλιξη και υποστήριξη για τα παραπάνω θέματα,
τα οποία είναι απαραίτητα ώστε, να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι τεχνικές ικανότητες
όσο και οι παιδαγωγικές δεξιότητές τους, ανταποκρίνονται στα υψηλότερα
πρότυπα και στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Αυτό το εγχειρίδιο εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως μέρος
του συστήματος εκπαίδευσης εκμάθησης eduDrone (LMS) μιας πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης, που εκτός από τις Οδηγίες Τεχνολογίας
Δραστηριοτήτων Drone περιλαμβάνει ένα μάθημα Τεχνολογίας Drone και
εργαλεία αξιολόγησης. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να εξοπλίσει
τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους με τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να χρησιμοποιήσουν την
πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης eduDrone LMS και τις ενότητες της που
στοχεύουν να επιτρέψουν στους σπουδαστές της ΕΕΚ να εισέλθουν στον
επιχειρηματικό κόσμο, μέσω της Βιομηχανίας 4.0 και της Τεχνολογίας Drone,
προκειμένου να αποδώσουν σε σχετικές ευκαιρίες.
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ώστε να ωθήσει την ενεργή συμμετοχή των
συμμετεχόντων στη διαδικασία εκμάθησης με εισαγωγικές πληροφορίες
σχετικά με τα Dos και Don’ts της εκπαίδευσης, δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις μάθησης και ενημέρωσης για μια ομάδα που είναι κοινωνικά
αποκλεισμένη, όπως τα άτομα με αναπηρίες και τον τρόπο με τον οποίο ο
εκπαιδευτής μπορεί να τα συμπεριλάβει στη διαδικασία εκμάθησης. Επίσης, το
εγχειρίδιο εστιάζει έντονα στην καθοδήγηση των εκπαιδευτών σε
συγκεκριμένες απαιτήσεις των ενοτήτων της πλατφόρμας LMS στις οποίες
περιλαμβάνονται διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, αντικειμενική γνώση, στάσεις
μάθησης και κουίζ.
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Τα Dos και Don’ts της Εκπαίδευσης
Τα ακόλουθα "dos και don'ts" που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον
εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συνεδρίας.
DOS

• Do Διατηρείτε οπτική επαφή με τους συμμετέχοντες.
• Do Προετοιμαστείτε εκ των προτέρων.
• Do Ζητήστε τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και ζητήστε τους να
μοιραστούν την εμπειρία τους και να δώσουν παραδείγματα.
• Do Χρησιμοποιείτε οπτικά βοηθήματα.
• Do Μιλάτε ξεκάθαρα.
• Do Μιλάτε αρκετά δυνατά.
• Do Ενθαρρύνετε ερωτήσεις και συμμετοχή.
• Do Κάνετε ανακεφαλαίωση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
• Do Να γράφετε με σαφή και απλό τρόπο.
• Do Να συνοψίζετε.
• Do Χρησιμοποιήστε μια λογική ακολουθία των θεμάτων.
• Do Κάνετε καλή διαχείριση χρόνου.
• Do Κ.Τ. Μ.Α (Κρατήστε Το Μάθημα Απλό).
• Do Δώστε ανατροφοδότηση.
• Do Αποφύγετε τρόπους που αποσπούν την προσοχή και περισπασμούς
μέσα στην αίθουσα.
• Do Να είστε ενήμεροι για την ενέργεια και τη γλώσσα του σώματος των
εκπαιδευομένων.
• Do Φροντίστε ώστε να επικεντρώνεται η ομάδα στην εργασία.
• Do Παρέχετε σαφείς οδηγίες.
• Do Ελέγξτε αν οι οδηγίες σας είναι κατανοητές.
• Do Αξιολογείτε όσο προχωράτε στην εκπαίδευση.
• Do Να είστε υπομονετικοί και να δίνετε στους εκπαιδευόμενους σας αρκετό
χρόνο για να αναλογιστούν την αποκτηθείσα γνώση
• Do Να προσαρμοστείτε στα τοπικά έθιμα και στην κουλτούρα εν γένει
DON’TS

• Μη μιλάτε στο flip chart ή στην οθόνη του υπολογιστή.
• Μην εμποδίζετε τα οπτικά βοηθήματα.
• Μη στέκεστε σε ένα σημείο - κινηθείτε σε όλο το δωμάτιο.
• Μην αγνοείτε τα σχόλια των εκπαιδευομένων και την ανατροφοδότηση
(λεκτική και μη λεκτική).
• Μη διαβάζετε μέσα από την παρουσίαση. Προσπαθήστε να
τροποποιήσετε και να δώσετε επιπλέον παραδείγματα στο γραπτό
κείμενο.
• Μη χρησιμοποιείτε την προσέγγιση "όχι". Ακόμη και αν διαφωνείτε με την
άποψη ενός εκπαιδευομένου, μην αρχίζετε ποτέ με μια αρνητική
προσέγγιση και διαφωνείτε ή φωνάζετε στην ομάδα σας.
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• Μην κρίνετε το λάθος. Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να μιλούν και
να εκφράζονται και να μη φοβούνται να κάνουν κάποιο λάθος και εξηγήστε
ότι η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει και λάθη.
Τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτής
Εκπαιδευτική προετοιμασία για τον εκπαιδευτή
Πριν από οτιδήποτε άλλο, οι εκπαιδευτές πρέπει να εξοικειωθούν με τις έννοιες
της Τεχνολογίας Drone, Βιομηχανία 4.0 και της επιχειρηματικότητας, να
διερευνήσουν την ορολογία και να καλύψουν τα κενά που σχετίζονται με τα
παραπάνω θέματα. Για την προετοιμασία σας, σας προτείνουμε να διαβάσετε
πρώτα τον οδηγό eduDrone's Πνευματικό Αποτέλεσμα 1 “Οδηγίες χρήσης των
Drones στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)” ο οποίος
παρέχει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας Drone στην
επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΕΚ) και περιγράφει βασικές πληροφορίες για
εκπαιδευτές και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης που επιθυμούν να
ενσωματώσουν την Τεχνολογία Drone στο πρόγραμμα σπουδών τους και να
αναπτύξουν την επαγγελματική τους ιδιότητα. Οι "Οδηγίες χρήσης των Drones
στην ΕΕΚ" διατίθενται σε 5 γλώσσες (EN, EL, PL, IT, RO) και μπορείτε να τις
βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.edudrone-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-onthe-use-of-Drones-in-VET_GR.pdf

Μάθηση για τους συμμετέχοντες
Για την επιτυχή υλοποίηση κάθε συνεδρίας, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
γνωρίζει καλά το προφίλ των εκπαιδευομένων, το υπόβαθρο και τις ανάγκες
τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ανακαλύψει τι γνωρίζουν ήδη οι
εκπαιδευόμενοι καθώς και τις μαθησιακές τους ικανότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό στη περίπτωση των μειονεκτούντων εκπαιδευομένων όπως οι
εκπαιδευόμενοι με λιγότερες ευκαιρίες (άτομα με αναπηρίες, μακροχρόνια
άνεργοι κλπ.). Ο εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει επίσης να γνωρίζει, εάν μπορούν
να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο όσον αφορά
την ψηφιακή γνώση που θα πρέπει να έχουν όσο και των δεξιοτήτων τους
(χρήση του Διαδικτύου, δημιουργία προφίλ χρήστη, πλοήγηση και πρόσβαση
στα ηλεκτρονικά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης) καθώς και τις φυσικές
ικανότητές τους (ειδικά στην περίπτωση μαθητών με προβλήματα όρασης ή
ακοής).
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να
χρησιμοποιούν μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης όπως ομαδικές
δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και δραστηριότητες που θα
δημιουργήσουν ένα οικείο περιβάλλον έτσι ώστε "να σπάσει ο πάγος", να
ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να μιλάνε για τον εαυτό τους, να
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μοιράζονται το υποβαθρό τους και τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια των
πρώτων κύκλων εκπαίδευσης ή των πρώτων ωρών στην αίθουσα. Αυτό όχι
μόνο βοηθά τον εκπαιδευτή να μάθει περισσότερα για τους εκπαιδευόμενους
αλλά βοηθά επίσης τη δυναμική της ομάδας, επιτρέποντας στους
εκπαιδευόμενους να μοιράζονται και να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους καθώς
και τις προσδοκίες που έχουν από το πρόγραμμα.
Όσον αφορά τις μαθησιακές ανάγκες των συμμετεχόντων, ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει με ακρίβεια τα πεδία στα οποία οι
εκπαιδευόμενοι χρειάζονται κατάρτιση και να καταστήσει σαφείς τους ειδικούς
μαθησιακούς στόχους έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τι
αναμένεται να διδαχθούν μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων μέσω της
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Στην ενότητα "Πώς να χρησιμοποιήσετε
την πλατφόρμα eduDrone LMS - συγκεκριμένες απαιτήσεις" στην αρχή κάθε
ενότητας, υπάρχει ο στόχος κάθε ενότητας μαζί με έναν αριθμό μαθησιακών
στόχων που αναφέρουν τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος ή τι μπορεί να
κάνει, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας. Οι εκπαιδευτές μαζί με τους
εκπαιδευόμενους θα αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν τους
συγκεκριμένους στόχους ή θα τους προσαρμόσουν ώστε να ταιριάζουν
απόλυτα στις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων και του
περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται.
Δημιουργώντας Συνθήκες για μάθηση
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος Τεχνολογίας Drone της
πλατφόρμας eduDrone LMS, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι
διαθέσιμος ο ακόλουθος εξοπλισμός:
-

PCs, laptops
Πρόσβαση στο Internet (καλή σύνδεση στο Internet)
Ακουστικά

Ειδικά στις περιπτώσεις των εκπαιδευομένων με προβλήματα όρασης και/ή
ακοής, ο εκπαιδευτής πρέπει να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα του
μαθήματος TD από τους εκπαιδευόμενους με αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων του εκπαιδευομένου και εκμάθηση
της μαθησιακής ικανότητας
Η Τεχνολογία Drone και η Βιομηχανία 4.0 είναι σχετικά καινούργια στον τομέα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως και στην κατάρτιση, στον τομέα της διά
βίου μάθησης και της εκπαίδευσης, αλλά αναπτύσσονται με ταχύτητα και θα
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας, της
ΕΕΚ, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι
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πρόθυμοι να μάθουν όσο περισσότερα μπορούν σχετικά με τα
προαναφερθέντα θέματα και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην
ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, όπως η ικανότητα
«μαθαίνοντας να μαθαίνεις».
«Μαθαίνοντας να μαθαίνεις» είναι η ικανότητα κάποιου να επιδιώκει και να εμμένει στην
εκμάθηση, στην οργάνωση της μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής
διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες. Αυτή η
ικανότητα περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία και τις
ανάγκες, τον εντοπισμό των διαθέσιμων ευκαιριών και την ικανότητα να ξεπεραστούν τα εμπόδια
προκειμένου να μάθει με επιτυχία. Αυτή η ικανότητα περιλαμβάνει την απόκτηση, επεξεργασία
και αφομοίωση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την αναζήτηση και χρήση
καθοδήγησης. Η ικανότητα του «μαθαίνοντας να μαθαίνεις» κάνει τους μαθητές να αξιοποιούν
προηγούμενες εμπειρίες μάθησης και εμπειρίες ζωής, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν και να
εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην
εκπαίδευση και στην κατάρτιση1.

Η κινητοποίηση και η αυτοπεποίθηση είναι ζωτικής σημασίας για τις ικανότητες
ενός ατόμου. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να οργανώσει τα μέσα με τα οποία οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους για μάθηση,
καθώς και τις ειδικές δεξιότητες που αναμένεται να αναπτύξουν σε αυτό το
μάθημα. Μεταξύ άλλων, ίσως είναι απαραίτητο να οργανωθούν ασκήσεις
περαιτέρω εκπαίδευσης, στις οποίες ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ασκεί το έργο
που περιγράφει ο αντικειμενικός στόχος της μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι
πρέπει να έχουν επανειλημμένες ευκαιρίες να επεξεργαστούν τις ενότητες και
να ενθαρρύνονται ώστε να ολοκληρώνουν κάθε ενότητα.

Ορισμός της αναπηρίας και των διαφορετικών τύπων αναπηριών
Στις "Οδηγίες χρήσης των Drones στην ΕΕΚ" που αναφέραμε προηγουμένως,
μπορείτε να βρείτε πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους εκπαιδευόμενους με
αναπηρίες στη μαθησιακή τους διαδικασία βάσει των μαθησιακών αναγκών και
του προφίλ τους. Εδώ θα αναφέρουμε τα διάφορα είδη αναπηριών που
υπάρχουν προκειμένου ο εκπαιδευτής να είναι πιο ενημερωμένος σχετικά με
το εύρος των υφιστάμενων αναπηριών και τα διαφορετικά προφίλ των
εκπαιδευομένων που μπορεί να χρειαστεί να συμπεριλάβει στην τάξη του.
Σύμφωνα με τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, μια αναπηρία μπορεί να είναι
σωματική, γνωστική, ψυχική, αισθητηριακή, συναισθηματική, αναπτυξιακή ή
κάποιος συνδυασμός όλων αυτών. Οι αναπηρίες είναι ένας όρος ομπρέλα, ο
οποίος καλύπτει τις δυσλειτουργίες, τους περιορισμούς της δραστηριότητας και
τους περιορισμούς συμμετοχής. Μια βλάβη είναι ένα πρόβλημα στη λειτουργία
ή τη δομή του σώματος, ένας περιορισμός δραστηριότητας είναι μια δυσκολία
που αντιμετωπίζει ένα άτομο κατά την εκτέλεση μιας εργασίας ή μιας ενέργειας,
1

https://www.youthpass.eu/el/youthpass/documentation/action-2/key-competencelearning-to-learn/
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ενώ ένας περιορισμός συμμετοχής είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα
άτομο στη συμμετοχή σε καταστάσεις ζωής. Έτσι, η αναπηρία είναι ένα
περίπλοκο φαινόμενο, αντανακλώντας μια αλληλεπίδραση μεταξύ των
χαρακτηριστικών του σώματος ενός ατόμου και των χαρακτηριστικών της
κοινωνίας στην οποία ζει.

Τύποι Αναπηριών
Ένα άτομο μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως άτομο με ειδικές ανάγκες εάν
έχει υποστεί βλάβη στο παρελθόν ή αντιμετωπίζεται ως άτομο με ειδικές
ανάγκες βάσει ομαδικού προτύπου ή κανόνα. Τέτοιες αναπηρίες μπορεί να
περιλαμβάνουν φυσικές, αισθητικές και γνωστικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες.
Οι ψυχικές διαταραχές (επίσης γνωστές ως ψυχιατρικές ή ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες) και διάφοροι τύποι χρόνιων παθήσεων μπορεί επίσης να
χαρακτηριστούν ως αναπηρίες.
Σωματική αναπηρία
Οποιαδήποτε βλάβη που περιορίζει τη φυσική λειτουργία των άκρων ή τη καλή
ή τη γενική κινητική ικανότητα είναι μια σωματική αναπηρία. Άλλες σωματικές
αναπηρίες περιλαμβάνουν βλάβες που περιορίζουν άλλες πτυχές της
καθημερινής ζωής, όπως η σοβαρή άπνοια ύπνου, το άσθμα, ο διαβήτη, οι
διάφορες αλλεργίες.
Αισθητηριακή αναπηρία
Η αισθητηριακή αναπηρία είναι η βλάβη μιας ή περισσότερων από τις
αισθήσεις. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως γιατί αναφέρεται στην εξασθένιση
της όρασης και της ακοής, αλλά μπορεί να επηρεαστούν και άλλες αισθήσεις,
όπως η αίσθηση της γεύσης και της οσμής (οσφρητική και γευστική
εξασθένηση). Η έλλειψη ευαισθησίας στα ερεθίσματα, όπως η επαφή, η ζέστη,
το κρύο και ο πόνος συχνά αποτελούν συμπλήρωμα μιας γενικότερης
σωματικής βλάβης που εμπλέκει νευρικές οδούς και πολύ συχνά συσχετίζεται
με παράλυση (στην οποία επηρεάζονται και τα κινητικά νευρικά κυκλώματα). Η
αναισθησία στον πόνο ως ξεχωριστή ασθένεια είναι μια σπάνια και πολύ
επικίνδυνη περίπτωση.
Διαταραχή ισορροπίας
Είναι μια διαταραχή που προκαλεί στο άτομο αίσθημα αστάθειας, π.χ. όταν
στέκεται ή περπατά. Μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώματα του να είναι
κάποιος ζαλισμένος, θολωμένος, ή να έχει μια αίσθηση της κίνησης, που
περιστρέφεται, ή που επιπλέει. Η ισορροπία είναι αποτέλεσμα πολλών
συστημάτων του σώματος που συνεργάζονται. Τα μάτια (οπτικό σύστημα), τα
αυτιά (ακουστικό σύστημα) και η αίσθηση του σώματος για το πού βρίσκεται
στο χώρο (ιδιοδεκτικότητα) πρέπει να είναι ακέραια. Ο εγκέφαλος, ο οποίος
συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά.
Νοητικές αναπηρίες
Μια ευρεία έννοια που εκτείνεται από τη νοητική καθυστέρηση, έως τη γνωστική
ανεπάρκεια πολύ ήπια ή πολύ συγκεκριμένα (όπως σε ειδικές μαθησιακές
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δυσκολίες) για να χαρακτηριστεί ως νοητική καθυστέρηση. Οι νοητικές
αναπηρίες μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Η νοητική
καθυστέρηση είναι ένα είδος πνευματικής αναπηρίας και ο όρος νοητική
αναπηρία προτιμάται τώρα από πολλούς υποστηρικτές στις περισσότερες
αγγλόφωνες χώρες ως ευφημισμός για τη νοητική καθυστέρηση.

Ψυχική υγεία και συναισθηματικές αναπηρίες
Μια ψυχική διαταραχή / ασθένεια είναι ένα ψυχολογικό μοντέλο ή συμπεριφορά
που γενικά συνδέεται με τη προσωπική δυσφορία ή την αναπηρία που
συμβαίνει σε ένα άτομο. Η αναγνώριση και κατανόηση των συνθηκών ψυχικής
υγείας έχει μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου και σε όλους τους
πολιτισμούς και εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις στον ορισμό, την
αξιολόγηση και την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών, παρόλο που τα
τυποποιημένα κατευθυντήρια κριτήρια είναι ευρέως αποδεκτά.
Αναπτυξιακές αναπηρίες
Οι αναπτυξιακές αναπηρίες καταλήγουν σε προβλήματα ανάπτυξης και
εξέλιξης. Αναπτυξιακή αναπηρία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τις δια-βίου αναπηρίες που οφείλονται σε νοητικές και/ή σωματικές
βλάβες που εκδηλώνονται πριν από την ηλικία 18. Δεν είναι συνώνυμη με την
«αναπτυξιακή καθυστέρηση» που είναι συχνά συνέπεια μιας προσωρινής
ασθένειας ή τραύματος κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Αν και ο όρος
χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο ή ευφημισμός για νοητική αναπηρία, ο
όρος περιλαμβάνει επίσης πολλές ιατρικές καταστάσεις που δεν έχουν ψυχικές
ή πνευματικές συνιστώσες, όπως για παράδειγμα η spina bifida.
Μαθησιακές δυσκολίες
Οι μαθησιακές δυσκολίες ονομάζονται συχνά ειδικές ανάγκες μάθησης. Είναι
μια ταξινόμηση που περιλαμβάνει πολλές διαταραχές στις οποίες ένα άτομο
δυσκολεύεται να μάθει με έναν τυπικό τρόπο, συνήθως προκαλούμενο από
έναν άγνωστο παράγοντα ή παράγοντες. Ο άγνωστος παράγοντας είναι η
διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να λαμβάνει και να
επεξεργάζεται πληροφορίες. Αυτή η διαταραχή μπορεί να δυσχεράνει ένα
άτομο να μάθει τόσο γρήγορα ή με τον ίδιο τρόπο όπως κάποιος που δεν
επηρεάζεται από μια μαθησιακή δυσκολία. Τα άτομα με μαθησιακή δυσκολία
αντιμετωπίζουν προβλήματα με συγκεκριμένους τύπους δεξιοτήτων ή
εκπλήρωσης καθηκόντων εάν προσπαθήσουν μόνοι τους να κατανοήσουν
κάποια πράγματα ή εάν διδαχθούν με συμβατικούς τρόπους.
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ο όρος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθητευόμενων που έχουν μαθησιακές
δυσκολίες και χρίζουν ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης. Αυτές
περιλαμβάνουν:
•

μαθητευόμενους οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στη μάθηση
από ό, τι η πλειοψηφία των μαθητευόμενων της ίδιας ηλικίας.
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•

•

μαθητευόμενους με αναπηρία που τους εμποδίζει να κάνουν χρήση των
γενικών
εκπαιδευτικών
εγκαταστάσεων
που
παρέχονται
σε
μαθητευόμενους της ίδιας ηλικίας.
Μαθητευόμενους οι οποίοι χρειάζονται πρόσθετα εφόδια, επειδή έχουν
προηγμένες ικανότητες και είναι πολύ πιο μπροστά από τους συνομηλίκους
τους.

Αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων και της επιτυχίας του
προγράμματος κατάρτισης
Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων είναι ένα κρίσιμο μέρος ενός
βιώσιμου και επιτυχημένου προγράμματος κατάρτισης. Περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων μάθησης καθώς και την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης.
Αυτή η αξιολόγηση θα γίνει από τον εκπαιδευτή μετά την ολοκλήρωση όλων
των (ή επιλεγμένων) ενοτήτων, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα
σπουδών για κάθε ομάδα ή κατηγορία. Ο εκπαιδευτής θα συλλέξει δεδομένα
χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους όπως συζητήσεις και / ή ερωτηματολόγια
για τα ακόλουθα θέματα:
-

εάν οι συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο και τις
μεθόδους του προγράμματος κατάρτισης
εάν έμαθαν κάτι από την κατάρτιση ή ανέπτυξαν νέες δεξιότητες και
συμπεριφορές σχετικές με το θέμα της κατάρτισης
εάν είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες στην τρέχουσα
επαγγελματική τους ζωή ή να βελτιώσουν τη μελλοντική τους
επαγγελματική σταδιοδρομία

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους, ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους
εκπαιδευόμενους να αυτό-αξιολογηθούν και μετά να κάνουν χρήση των τεστ
αξιολόγησης που θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα LMS για όλες τις
ενότητες. Ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα δοθεί εάν επιτευχθεί το
ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό ορθών απαντήσεων (75%) κατά τη διάρκεια
των έγκυρων τεστ. Αυτό το πιστοποιητικό θα αποδείξει τη συμμετοχή των
εκπαιδευομένων και τις γνώσεις τους σχετικά με την Τεχνολογία Drone, υπό
την αιγίδα του προγράμματος Erasmus +, προκειμένου να επικαιροποιήσει την
καλύτερη σύνδεση μεταξύ δεξιοτήτων και προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω
αυτής της εμπειρίας, από τους συμμετέχοντες.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα eduDrone LMS: συγκεκριμένες
απαιτήσεις για τις Μαθησιακές Ενότητες (σκοπός, μαθησιακοί στόχοι,
θέματα διδασκαλίας)
Σε αυτό το κεφάλαιο οι δέκα ενότητες της πλατφόρμας e-learning
αναπτύσσονται σε προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν σε κάθε
ενότητα τους σκοπούς και τους μαθησιακούς στόχους, τι περιλαμβάνει το
πρόγραμμα κατάρτισης, εκμάθηση του τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος, πώς
– γιατί - πότε καθώς και κατευθύνσεις προετοιμασίας του εκπαιδευτή.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DRONE
Σκοπός
Να εξοπλίσει τους μαθητές με βασική κατανόηση των drones και της
τεχνολογίας Drone
Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν:
• Γνώση σχετικά με τα drones, τις ταξινομήσεις των drones και την ιστορία
των drones
• Βασικές γνώσεις σχετικά με την Τεχνολογία Drone
• Κατανόηση της ορολογίας και του λεξιλογίου
• Γνώση σχετικά με τα συστήματα προώθησης που χρησιμοποιούνται από
τα drones
Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα εισάγει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό περίγραμμα
της διάλεξης
- Τι είναι το Drone
- Ορολογία - λεξιλόγιο
- Ιστορία των drones
- Τύποι drones βασισμένοι στη μέθοδο προώθησης
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Παράλληλα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Μετά την εισαγωγή των μαθησιακών στόχων ο εκπαιδευτής θα κάνει διάφορες
ερωτήσεις για να προσδιορίσει το επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευομένων
σχετικά με τη συγκεκριμένη ενότητα, όπως:
- Γνωρίζεις τι είναι το drone;
- Έχεις ποτέ ακούσει για τις ταξινομήσεις των drones; Γνωρίζεις πως
ταξινομούμε τα drones;
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-

Γνωρίζεις πως πετάνε τα drones;
Γνωρίζεις τα βασικά εξαρτήματα ενός drone;
Πως κατασκευάστηκαν τα πρώτα drones; Για ποιο σκοπό;
Έχεις ακούσει ποτέ για τα συστήματα προώθησης; Πόσα από αυτά
γνωρίζεις να χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ΜΕΑ;

Πώς, γιατί, πότε
Εξηγήστε τι είναι τα drone και πώς τα ταξινομούμε. Αποτυπώστε τα κύρια
εξαρτήματα ενός drone και των συστημάτων προώθησης. Ανατρέξτε στην
ιστορική πορεία των drones, την εξέλιξή τους και το τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούνται σήμερα.
Στόχοι:
1. Συμπεριλάβετε όλη τη διάλεξη
2. Εικονογραφήστε τις απαραίτητες φωτογραφίες που περιλαμβάνονται
στη διάλεξη
3. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να βρουν ένα βίντεο το οποίο να
δείχνει τα εξαρτήματα του drone και μοιραστείτε το με την υπόλοιπη τάξη
4. Διαχωρίστε σε ζευγάρια και ζητήστε να συζητήσουν τι τους εντυπωσίασε
περισσότερο από τα drones
5. Δημιουργήστε μια ομαδική συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά με το τι έχουν μάθει, τι γνώριζαν ήδη και απαντήστε σε τυχόν
αναπάντητες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DRONE
Σκοπός
Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για το
σχεδιασμό και την κατασκευή των drones.

Μαθησιακοί Στόχοι
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει
αποκτήσει:
• Γνώση σχετικά με τις ταξινομήσεις των drones
• Γνώση σχετικά με τα εξαρτήματα των drones και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους
• Βασική γνώση σχετικά με τη λειτουργία των εξαρτημάτων των drones
• Γνώση σχετικά με τη συναρμολόγηση των drones
Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης
- Ταξινόμηση ΜΕΑ
- Επισκόπηση των κύριων εξαρτημάτων των drones
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-

Τεχνικές προδιαγραφές των εξαρτημάτων του drone. Οι βασικές
λειτουργίες των τμημάτων
Πηγές ενέργειας. Επίπεδο αυτονομίας
Συναρμολόγηση των drones

Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθουμε τι ήδη γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
- Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι και τα τμήματα ενός drone;
- Τι γνωρίζετε για τις τεχνικές προδιαγραφές των εξαρτημάτων του drone;
- Γνωρίζεις τίποτα σχετικά με τις βασικές λειτουργίες των τμημάτων ενός
drone;
- Ποιες πηγές τροφοδοσίας γνωρίζετε; Γνωρίζετε τι εννοούμε με τη φράση
"επίπεδο αυτονομίας";
Πώς, γιατί, πότε
Κάντε ανάγνωση της διάλεξης. Εξηγήστε ότι τα drones βγαίνουν σε πληθώρα
μορφών και μεγεθών και ότι ο πιο χρησιμοποιημένος τύπος drone είναι τα Μη
Επανδρωμένα Αεροσκάφη (ΜΕΑ). Πηγαίνετε στην ταξινόμηση ΜΕΑ και τους
διάφορους τύπους drones με βάση τον αριθμό των ροτόρων τους (τρικόπτερα,
τετρακόπτερα, εξακόπτερα κ.λπ.). Εμφανίστε τις σχετικές εικόνες από τη
διάλεξη. Αναφέρετε τα βασικά εξαρτήματα ενός drone, μοτέρ, έλικες, ρυθμιστές
ταχύτητας ESC, μπαταρίες, πομπός / δέκτης RC, ελεγκτής πτήσης και άλλα
προαιρετικά εξαρτήματα (μονάδες GPS, αισθητήρες, γυροσκόπιο, δέκτη κ.λπ.
και συζητήστε σε βάθος για κάθε βασικό εξάρτημα, για τον κύριο ρόλο τους στη
μηχανή, τις τεχνικές προδιαγραφές (μέγεθος, σχήμα, τύποι) και τα κριτήρια
επιλογής τους. Σε περίπτωση που διαθέτετε ένα drone, αποσυναρμολογήστε
το έτσι ώστε να φαίνονται τα διαφορετικά τμήματα του drone από τους
εκπαιδευόμενους και ζητήστε τους να αναγνωρίσουν κάθε ένα από αυτά. Όταν
είστε έτοιμοι για συναρμολόγηση και πάλι, ζητήστε τη βοήθεια ενός από τους
εκπαιδευόμενους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε drone, μεταβείτε στις
συνδέσεις βίντεο (δείτε ένα παράδειγμα στο σχήμα 1) που παρέχεται στη
διαφάνεια 57, πατήστε και ρωτήστε ή λάβετε ερωτήσεις, όπου χρειάζεται.
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Εικόνα 1: YouTube Video SPEDIX S250Q FPV Race Drone Review - Part 1 [Assembly, Setup, Mods]

Στόχοι
1. Ανατρέξτε στις διαφάνειες των διαλέξεων και εξοικειωθείτε με την
ορολογία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια των κύριων
εξαρτημάτων του drone.
2. Παρακολουθήστε τους συνδέσμους με βίντεο του YouTube και επιλέξτε
το καταλληλότερο και αυτό που ταιριάζει για τους εκπαιδευόμενους σας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν εκπαιδευόμενοι με προβλήματα όρασης ή
ακοής, προσαρμόστε αναλόγως ώστε το βίντεο να έχει υπότιτλους και
καθαρό ήχο.
3. Προετοιμάστε ένα drone για τη συναρμολόγηση και την απόσυναρμολόγησή του (αν υπάρχει) με τα απαραίτητα εργαλεία που θα
χρειαστείτε.
4. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να ανταλλάξουν απόψεις με τους
συμμαθητές τους σχετικά με τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν
συμπληρώνοντας αυτή την ενότητα. Επίσης, μπορούν να γράφουν
ανώνυμα τα ερωτήματά τους ή τα σχόλιά τους σχετικά με το τι θα
μπορούσε να βελτιωθεί στη διάλεξη και στη συνέχεια να διαβαστούν
δυνατά να συζητηθούν με την ομάδα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ DRONE
Σκοπός
Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για τη
διαμόρφωση και προγραμματισμό των drones.
Μαθησιακοί Στόχοι
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει
αποκτήσει γνώσεις:
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• σχετικά με τις διαμορφώσεις των drones
• σχετικά με τις μεθόδους προγραμματισμού των drones
• σχετικά με διάφορους τρόπους πτήσης
• όσον αφορά τη λήψη, εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του
λογισμικού
Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
• Ρυθμίσεις παραμέτρων των drones
• Τις μεθόδους για προγραμματισμό των drones
• Λειτουργίες πτήσης
• Λήψη, εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του λογισμικού
• Σύνδεση Wi-Fi
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθουμε τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
- Τι γνωρίζετε για τη ρύθμιση παραμέτρων των drones; Πόσο σημαντικές
είναι για να λειτουργήσει ένα drone;
- Έχουμε διαφορετικούς τύπους παραμέτρων των drones; Ποιοι είναι
εκείνοι που χρησιμοποιούνται περισσότερο;
- Γνωρίζετε καμία μέθοδο για τον προγραμματισμό των drone;
- Τα drones έχουν διαφορετικούς τρόπους πτήσης. Ξέρεις κάποιον από
αυτούς;
- Πόσα διαφορετικά drones διαμορφώνουν το λογισμικό που γνωρίζετε;
- Ποιες είναι οι επιλογές επικοινωνίας για ένα drone που χρησιμοποιεί WiFi;
Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε με την παρουσίαση και εξηγήστε ότι η διαμόρφωση των drones είναι
ένα ουσιαστικό μέρος για τη σωστή πτήση ενός drone και ότι τα drones
μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με διάφορους παράγοντες με τον πιο
σημαντικό να είναι η ρύθμιση λειτουργίας. Εξηγήστε τους διαφορετικούς τύπους
drones (τρικόπτερα, τετρακόπτερα, εξακόπτερα κ.λπ.) οι οποίοι έχουν
διαφορετικό πλαίσιο ρυθμίσεων. Εξηγήστε την πιο κατάλληλη χρήση για κάθε
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τύπο καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Χρησιμοποιήστε
τις εικόνες που παρέχονται στη διάλεξη ως οπτικό βοήθημα.
Συνεχίστε με τις μεθόδους προγραμματισμού των drones (RTF, BNF, ATF) και
στη συνέχεια εξηγήστε τους διαφορετικούς τρόπους πτήσης ενός drone. Κάντε
κλικ στους συνδέσμους που παρέχονται στη διάλεξη και προβάλετε τα βίντεο
του YouTube στους εκπαιδευόμενους σας για να κατανοήσουν καλύτερα τους
διαφορετικούς τρόπους πτήσης (π.χ. το σχήμα 2 δείχνει τη λειτουργία πτήσης
Loiter).

Εικόνα 2: YouTube Video APM Copter V3.1 Release - "Simple - Super Simple - Drift - Auto"
demonstration

Αφού παρουσιάσετε τους βασικούς τρόπους πτήσης, αναφέρετε εν συντομία
τους άλλους τρόπους πτήσης. Συνεχίστε με την εισαγωγή του λογισμικού των
διαφόρων drones. Επιλέξτε ένα από αυτά και ζητήστε από τους
εκπαιδευόμενους να το κατεβάσουν και να το εγκαταστήσουν στους
υπολογιστές τους. Αφήστε τους λίγο χρόνο για να περιηγηθούν στο λογισμικό
ώστε να δουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τις βασικές λειτουργίες του.
Απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν ή κάντε ερωτήσεις σχετικά
με το λογισμικό. Κλείστε τη διάλεξή σας με τις δυνατότητες επικοινωνίας με τη
χρήση του Wi-Fi hotspot (ένας δρομολογητής συνδεδεμένος σε έναν
υπολογιστή, πολλά drones συνδεδεμένα σε έναν υπολογιστή) και λεπτομέρειες
όπως τα hotspots των drones που πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά
κανάλια Wi-Fi για να αποφεύγονται παρεμβολές.
Και πάλι, εάν διαθέτετε ένα drone διαθέσιμο για επίδειξη, συνδέστε το με το
smartphone σας και παρουσιάστε το στους μαθητευόμενους σας. Εάν αυτή η
επιλογή δεν είναι δυνατή, δείξτε στους εκπαιδευόμενους σας ένα από τα βίντεο
του YouTube που παρέχονται στην παρουσίαση (π.χ. Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: YouTube Video How to Fly a Drone Quad with Phone using WiFi UFO or Wifi FPV App

Στόχοι
1. Προετοιμαστείτε διαβάζοντας από πριν τις διαφάνειες διαλέξεων και
εξοικειωθείτε με την ορολογία.
2. Παρακολουθήστε τα βίντεο του YouTube που παρέχονται στη διάλεξη
και επιλέξτε ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τους μαθητές σας και το
διαθέσιμο χρόνο για τη διάλεξή σας.
3. Κάντε λήψη ενός από τα firmware και περιηγηθείτε σε αυτό.
4. Προετοιμάστε ένα φύλλο μιας σελίδας με οδηγίες βήμα προς βήμα
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
κατεβάσουν το υλικό/ λογισμικό και τις εξηγήσεις σχετικά με τα κύρια
χαρακτηριστικά του.
5. Κάντε μια συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τη νέα γνώση
που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού του drone.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΛΟΗΓΗ ΤΩΝ DRONES
Σκοπός
Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για την
πλοήγηση των drones.
Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει
αποκτήσει ή/και ενισχύσει τις γνώσεις του:
•
•
•
•

σχετικά με την έννοια πλοήγησης/λειτουργίας των drones
σχετικά με τον έλεγχο πτήσης των drones
σχετικά με την πλοήγηση drones σε ελεγχόμενο περιβάλλον
σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης πιλοτικών λειτουργιών

Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
-

Η έννοια της πλοήγησης/λειτουργίας των drones
Έλεγχος πτήσης των drones
Πιλοτάροντας drones σε ελεγχόμενο περιβάλλον
Εργαλεία διαχείρισης λειτουργιών πλοήγησης

Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθουμε τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
-

Τι εννοούμε με τον όρο πλοήγηση ενός drone;
Τι πρέπει να κάνουμε πριν πετάξει ένα drone;
Ποια είναι τα κύρια εξαρτήματα ενός πομπού;
Ποιες είναι οι κύριες εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για τη πλοήγηση
των drones;
Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια της απογείωσης και
προσγείωσης των drones;
Όταν πιλοτάρουμε τα drones σε ελεγχόμενο περιβάλλον ποιους κανόνες
πρέπει να ακολουθούμε;
Ποια εργαλεία διαχείρισης λειτουργιών πλοήγησης γνωρίζετε;
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Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε με την παρουσίαση και εξηγήστε όσον αφορά την έννοια της
πλοήγησης των drones και μερικές βασικές πληροφορίες σχετικά με τους
κανόνες της πρώτης χρήσης των drones. Συνεχίστε με την παρουσίαση του
πομπού ως ένα από τα βασικά εργαλεία για να πετάξετε ένα drone και να
παρουσιάσετε τα κύρια στοιχεία ενός πομπού. Στη συνέχεια, εισάγετε τις
εντολές που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση αεροσκάφους (κύλινδρος,
κλίση, στροφή, γκάζι) δείχνοντας τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Στη συνέχεια,
συνεχίστε με τα βασικά βήματα και συμβουλές για την απογείωση, την
αιώρηση, τη κίνηση, τη περιστροφή και τη προσγείωση των drones.
Ολοκληρώστε αυτή την ενότητα με την εμφάνιση των βίντεο του YouTube με
συμβουλές και ελιγμούς σχετικά με την πλοήγηση ενός drone (π.χ. Εικόνα 4).

Εικόνα 4: YouTube Video “Drone Flying Tips - 5 Skills Beginner Pilots Should Master”

Συνεχίστε με τους κανόνες πλοήγησης των drones σε ελεγχόμενο περιβάλλον,
χρησιμοποιώντας τις εικόνες της παρουσίασης ως οπτικό βοήθημα. Στη
συνέχεια, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να πραγματοποιήσουν λήψη της
εφαρμογής B4UFly μέσω του κινητού τηλεφώνου τους και παρουσιάστε τη.
Ανατρέξτε στα κύρια χαρακτηριστικά και εξηγήστε πως αυτό έχει ως σκοπό να
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ασφαλούς πτήσης βάσει της
τρέχουσας θέσης του χρήστη του drone. Στη συνέχεια, παρουσιάστε τα
εργαλεία διαχείρισης πτήσεων, παγκόσμιες πλοηγήσεις, συστήματα αποφυγής
συγκρούσεων και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αύξηση
της ασφάλειας των πτήσεων.
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Στόχοι
1.Προετοιμάστε τον εαυτό σας κάνοντας ανάγνωση των διαφανειών των
διαλέξεων και εξοικειωθείτε με την ορολογία
2.Παρακολουθήστε τα βίντεο μέσω του YouTube που παρέχονται στη
διάλεξη και επιλέξτε ποια ταιριάζουν καλύτερα στους μαθητευόμενους σας
και το διαθέσιμο χρόνο για τη διάλεξή σας
3.Κατεβάστε την εφαρμογή B4UFly και ελέγξτε εάν είναι πλήρως
προσβάσιμη για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Εάν όχι βοηθήστε
όποιον από τους εκπαιδευόμενους σας χρειάζεται βοήθεια σε αυτό.
4.Ελέγξτε για άλλες εφαρμογές smartphones που μπορούν να ελέγξουν
πλήρως τα drones και παρουσιάστε τα στους εκπαιδευόμενους.
5.Προετοιμάστε ένα κουίζ με ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της
διάλεξης και ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να το συμπληρώσουν
6.Συζητήστε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες που μπορεί να έχουν στο τέλος της
διάλεξης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΞΕΣΟΥΑΡ DRONE
Σκοπός
Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται σχετικά με τα
αξεσουάρ των drones.
Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει
αποκτήσει ή/και ενισχύσει τις γνώσεις του:
• σχετικά με τη τεχνολογία αισθητήρων των drones
• σχετικά με τις συσκευές αποθήκευσης
• σχετικά με τις συνδεδεμένες κινητές συσκευές
Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
- Αισθητήρες
- Συσκευές εγγραφής / αποθήκευσης
- Συνδεδεμένες κινητές συσκευές και εφαρμογές
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
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Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθουμε τι ήδη γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
-

Ποια κύρια εξαρτήματα των drones γνωρίζετε;
Γνωρίζετε τους βασικούς αισθητήρες και τη λειτουργία τους;
Ξέρεις τι είναι το επιταχυνσιόμετρο / γυροσκόπιο / πυξίδα /
μαγνητόμετρο / βαρόμετρο / GPS;
Ποιοι είναι οι αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων; Ποια είναι εκείνα που
χρησιμοποιούνται περισσότερο;
Ποια είναι η λειτουργία των συσκευών εγγραφής / αποθήκευσης των
drone; Δώστε παραδείγματα τέτοιων συσκευών
Πώς συνδέονται τα smartphones με τα drones; Δώστε παραδείγματα.

Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε με την παρουσίαση και εξηγήστε τη σημασία που παίζουν τα
αξεσουάρ των drone στη σωστή λειτουργικότητα των drones. Κάντε εισαγωγή
στις κύριες κατηγορίες αξεσουάρ των drones (αισθητήρες, συσκευές εγγραφής
/ αποθήκευσης, συνδεδεμένες κινητές συσκευές και εφαρμογές). Συνεχίστε την
ανάλυση κάθε κατηγορίας, ξεκινώντας με τους βασικούς αισθητήρες που
ακολουθούν τη παρουσίαση και εξηγήστε καθένα από αυτά που δείχνει στις
παρεχόμενες εικόνες (Επιταχυνσιόμετρο, Γυροσκόπιο, Μονάδα Μέτρησης
Αδράνειας (MMA), Πυξίδα/Μαγνητόμετρο, Βαρόμετρο, GPS). Στη συνέχεια,
παρουσιάστε τους αισθητήρες για την ανίχνευση εμποδίων (π.χ Εικόνα 5) και
τη σημασία τους ειδικά όταν πετάνε σε εσωτερικούς χώρους καθώς και για το
χαρακτηριστικό home back, όπως και το πως μπορούν να καταρρεύσουν τα
drones που δεν έχουν συστήματα αποφυγής σύγκρουσης.

Εικόνα 5: https://leddartech.com/market/drones-and-ΜΕΑ/

Στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη διάλεξη σας με τις συσκευές εγγραφής/
αποθήκευσης(κάμερες, κάρτες micro SD κ.λπ.) και πώς μπορούν να ελέγχονται
τα drones από smartphones και ανατρέξετε σε τηλεκατευθυνόμενα drones και
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drones που ελέγχονται εν μέρει από smartphone. Δείξτε τα βίντεο σχετικά με
τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής σας με μια εφαρμογή (π.χ. Εικόνα 6).

Εικόνα 6: YouTube video “Dji Phantom 3 - How to connect the DJI Pilot App

Στόχοι
1. Προετοιμάστε τον εαυτό σας κάνοντας ανάγνωση των διαφανειών των
διαλέξεων και εξοικειωθείτε με την ορολογία
2. Παρακολουθήστε τα βίντεο μέσω YouTube που παρέχονται στη διάλεξη
και επιλέξτε ποια ταιριάζουν καλύτερα στους μαθητευόμενους σας και
τον διαθέσιμο χρόνο για τη διάλεξή σας
3. Συζητήστε τυχόν ερωτήσεις ή ερωτήσεις που μπορεί να έχουν στο τέλος
της διάλεξης
MODULE 6: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ DRONE
Σκοπός
Να εξοπλίσει τους μαθητές με τη βασική γνώση σχετικά με τη συντήρηση των
drones
Μαθησιακοί Στόχοι
• Κατανοήστε την κρίσιμη σημασία της συντήρησης των drones
• Απόκτηση γνώσης σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης
των drones
• Απόκτηση γνώσης σχετικά με το καθαρισμό και την αποθήκευση των
drones

22

Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
- Εισαγωγή
- Μέθοδοι επιθεώρησης και συντήρησης του drone
- Φόρτιση της μπαταρίας
- Καθαρισμός του drone. Αποθήκευση.
- Πόροι και πρότυπα συντήρησης
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθουμε τι ήδη γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
-

Πόσο σημαντική είναι η συντήρηση του drone;
Τι περιλαμβάνει μια διαδικασία συντήρησης drone;
Ποιες μεθόδους επιθεώρησης και συντήρησης γνωρίζετε για τα drones;
Ποιες είναι οι επιλογές για την επισκευή των drones;
Πώς θα πρέπει να φορτίζονται, να επιθεωρούνται και να ελέγχονται οι
μπαταρίες ενός drone;
Πώς καθαρίζουμε ένα drone;
Πώς αποθηκεύουμε ένα drone;
Ποιοι είναι οι κανόνες και τα πρότυπα για τη συντήρηση του drone;

Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε την παρουσίαση και εξηγήστε την ιδέα της συντήρησης του drone και
τη σημασία της για τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος. Πραγματοποιήστε τα
βασικά στοιχεία συντήρησης (Επιθεώρηση, Γενική επισκευή, Επισκευή,
Τροποποίηση, Αντικατάσταση, Αναβαθμίσεις λογισμικού). Συνεχίστε με τους
διάφορους τύπους επιθεώρησης (προ-πτήση, προγραμματισμένη συντήρηση,
μη προγραμματισμένη) καθώς και την επισκευή και την ενημέρωση λογισμικού.
Στη συνέχεια, αναλύστε τη φόρτιση των μπαταριών και πώς θα πρέπει να
επιθεωρούνται, να ελέγχονται και να γίνεται η διάγνωση καθ 'όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής τους και ειδικά πριν και μετά από κάθε κύκλο. Στη συνέχεια,
συζητήστε σχετικά με το σωστό καθαρισμό του drone και τη χρήση εργαλείων
καθαρισμού. Συνεχίστε τη διάλεξή σας με πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα
και τους πόρους συντήρησης καθώς και με τo κατάλληλo drone και την
αποθήκευση μπαταριών. Τελειώστε δείχνοντας την επισκευής DIY και
συμβουλές για αρχάριους σε βίντεο του YouTube (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7: YouTube Video “DIY drone repair and tips for beginners”

Στόχοι
1. Προετοιμάστε τον εαυτό σας κάνοντας ανάγνωση των διαφανειών των
διαλέξεων και εξοικειωθείτε με την ορολογία
2. Παρακολουθήστε το βίντεο μέσω YouTube που παρέχεται στη διάλεξη
3. Συζητήστε τυχόν ερωτήσεις ή ερωτήσεις που μπορεί να έχουν στο
τέλος της διάλεξης
MODULE 7: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Σκοπός
Εισαγωγή των κυριότερων κινδύνων για την ασφάλεια και το κανονιστικό
πλαίσιο της ΕΕ για τους χρήστες drones.
Μαθησιακοί Στόχοι
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι μαθητευόμενοι:
•
•
•

θα πρέπει να έχουν εμβαθύνει γνωστικά στην ασφαλή χρήση των drones
σε επίπεδο ΕΕ
θα πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο
της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης για drones
θα είναι σε θέση να απαριθμήσουν τα do’s και don’ts (συστάσεις του
EASA) για την ασφαλή χρήση των drones

Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
- Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια
- Κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλή πτήση
24

-

Ειδική ρύθμιση εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης
Πώς να αποκτήσετε την φόρμα της άδειας για την λειτουργία ενός drone
Άδεια χρήσης για ένα drone

Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Ο εκπαιδευτής θα θέσει τις παρακάτω ερωτήσεις για να ελέγξει τι γνωρίζουν
ήδη οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των drones και των
κανονισμών:
- Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι κατά τη χρήση ενός drone;
- Γνωρίζετε εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ εθνικών και κοινοτικών
κανονιστικών πλαισίων σχετικά με τη χρήση των drones;
- Τι είναι ο EASA; Ξέρετε για το Kανονισμό UAS;
- Ποιες είναι τα κυριότερα Do’s και Don’ts κατά τη λειτουργία ενός drone;
Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε με την εισαγωγή των κυριότερων κινδύνων όταν χρησιμοποιείται ένα
drone (τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας και χρήσης drones, συγκρούσεις,
κίνδυνος σύγκρουσης με άνθρωπο, ευθύνη τρίτου μέρους και κίνδυνος
παραβίασης προσωπικών δεδομένων) και αναλύστε κάθε κατηγορία.
Προχωρήστε με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για να πετάξει με ασφάλεια
το drone και στη συνέχεια συνεχίστε με τον κανονισμό εναέριας κυκλοφορίας
στο πλαίσιο της ΕΕ (υπόβαθρο, ενημερώσεις, παρατηρήσεις). Στη συνέχεια,
μπορεί να γίνει εισαγωγή του νέου Ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και
των τριών νέων κατηγοριών (ανοιχτές, ειδικές, πιστοποιημένες).
Συνεχίστε με την επεξήγηση της επερχόμενης σήμανσης CE Drone που θα
καθορίσει τη κατηγορία του drone και τα κυριότερα do’s και don’ts ενός χειριστή
C0 drone. Ζητήστε από τους μαθητευόμενους σας να ολοκληρώσουν το κουίζ
σχετικά με τα "Do" και "Don'ts" για τη χρήση των drones σε ένα παράδειγμα
ενός χειριστή C0. Ολοκληρώστε με σχόλια σχετικά με το τρόπο απόκτησης της
απαιτούμενης άδειας χρήσης ενός drone και τις διαφορές μεταξύ της άδειας
χρήσης drone των επαγγελματιών και των ερασιτεχνών.
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Στόχοι
1. Προετοιμαστείτε μέσω των διαφανειών των διαλέξεων και εξοικειωθείτε
με την ορολογία και τα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια
2. Συμπληρώστε το συγκεκριμένο κουίζ και προετοιμάστε επιπλέον
ερωτήσεις εάν είναι απαραίτητο, για τις άλλες κατηγορίες (C1, C2 κ.λπ.)
ανάλογα με το επίπεδο των μαθητευόμενων σας
3. Συζητήστε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες που μπορεί να έχουν στο τέλος
της συνεδρίας
MODULE 8: DRONES – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σκοπός
Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στη περιγραφή της γενικής τάσης της αγοράς
σχετικά με τη TD (τεχνολογία Drone), υποδεικνύοντας πιθανές εμπορικές
εφαρμογές και παρουσιάζοντας ιστορίες επιτυχίας.
Μαθησιακοί Στόχοι
Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα έχουν αποκτήσει:
• γενικές γνώσεις των τάσεων της αγοράς της TD
• γνώση των πιθανών τομέων εφαρμογής
• γνώση των ήδη εφαρμοζόμενων, πρακτικών επιχειρηματικών λύσεων.
Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης θα είναι:
-

η Τεχνολογία Drone - τάσεις και αριθμοί της αγοράς
Υπάρχοντες και δυνητικοί κλάδοι εφαρμογών TD
Ιστορίες επιτυχίας - παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής

Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθουμε τι ήδη γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
-

Τι γνωρίζετε σχετικά με τις τάσεις και τους αριθμούς της αγοράς στον
κλάδο της τεχνολογίας drone; Έχει αναπτυχθεί η αγορά των drones τα
τελευταία χρόνια; Αν ναι, πόσο;
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-

Ποιους κλάδους της εφαρμογής TD γνωρίζετε; Ποιες είναι οι προοπτικές
τους;
Γνωρίζετε κάποια ιστορία επιτυχίας σχετική με drones;

Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε τη διάλεξη σας με την παρουσίαση και εξηγήστε την ανάπτυξη της
αγοράς καθώς και τις προβλέψεις της αγοράς σχετικά με την αναμενόμενη
αύξηση. Συνεχίστε με τα παραδείγματα των υφιστάμενων κλάδων όπου
εφαρμόζεται η τεχνολογία Drone και στη συνέχεια με τους δυνητικούς κλάδους
στους οποίους μπορεί να εισαχθεί η ΤD, όπως η επικονίαση φυτών. Στη
συνέχεια, αναφέρεται 5 ιστορίες επιτυχίας και τα βίντεο που σας έχουνε δοθεί
και ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν όποιες τοπικές ιστορίες
επιτυχίας σχετικά με την επιτυχημένη εφαρμογή της TD.
Στόχοι
1. Προετοιμαστείτε μέσω των διαφανειών των διαλέξεων και εξοικειωθείτε
με την ορολογία
2. Παρακολουθήστε τα βίντεο του YouTube
3. Αναζητήστε κάποια ιστορία επιτυχίας εφαρμογής TD σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο για να τη μοιραστείτε με τους εκπαιδευόμενους
4. Κλείστε τη διάλεξη σας με μια ομαδική συζήτηση και ιδέες για
μελλοντικές εφαρμογές της τεχνολογίας Drone που δεν είχαν αναφερθεί
σε προηγούμενη παρουσίαση
MODULE 9: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ DRONE ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Σκοπός
Παρουσίαση μελετών περίπτωσης της βιομηχανίας drone έτσι ώστε να
παρουσιαστούν οι προοπτικές για την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού
πνεύματος
Μαθησιακοί Στόχοι
Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα έχουν αποκτήσει:
• Γνώση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προωθεί την επιχειρηματικότητα στον τομέα των drones
• Γνώση σχετικά με ορισμένες βέλτιστες πρακτικές στη βιομηχανία των
drones
• Γνώση των υπηρεσιών και των καινοτομιών τους
• Γνώση των έργων με σκοπό την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας.
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Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
- Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη
- Drone Manufacturer Alliance Europe
- Delair
- PwC
- Italdron
- Συμπέρασματα
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε με εισαγωγή για τη προώθηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας
και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Συνεχίστε
συνδέοντας τον τομέα ΜΕΑ στην Ευρώπη και πώς μπορεί να συμβάλει στη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Κάντε μια
σύντομη αναφορά σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας για τα
drones στις πόλεις και δώστε μερικά παραδείγματα. Στη συνέχεια, εισάγετε τις
τέσσερις καλύτερες πρακτικές (Drone Manufacturer Alliance Europe, Delair,
PwC, Italdron) χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες ppt. Για κάθε βέλτιστη πρακτική
θα πρέπει να καλύψετε αναφορικά τουλάχιστον: γενικές πληροφορίες για κάθε
βέλτιστη πρακτική, περιγραφή προβλημάτων, εφαρμογή της τεχνολογίας drone
και τα οφέλη που προκύπτουν.
Στόχοι
1. Προετοιμαστείτε μέσω των διαφανειών των διαλέξεων και εξοικειωθείτε
με την ορολογία
2. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των τεσσάρων βέλτιστων πρακτικών και
παρουσιάστε επιπλέον υλικό στους εκπαιδευόμενους
3. Απαντήστε σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις τέσσερις καλύτερες
πρακτικές

MODULE 10: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DRONE ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σκοπός
Να εμπνεύσει και να βοηθήσει τους μαθητές να ξεκινήσουν μια επιχείρηση
βασισμένη στη Τεχνολογία Drone.
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Μαθησιακοί Στόχοι
Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα έχουν αποκτήσει:
• γνώση σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα
• γνώση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνολογία Drone στην
επιχειρηματικότητα
• γνώση για τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης που λειτουργεί μέσω της
Τεχνολογίας Drone
• γνώση πώς η Τεχνολογία Drone μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρήσεις
Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα
- Εισαγωγή (πλεονεκτήματα των drones)
- Αντίκτυπος της τεχνολογίας Drone στις επιχειρήσεις
- Επιχειρηματικότητα
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθετε τι ήδη γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
-

Τι είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα;
Πώς αναπτύσσεται μια καινοτόμος ιδέα στον κοινωνικό τομέα;
Ποιος είναι ο αντίκτυπος της τεχνολογίας drone στους υφιστάμενους
κλάδους/επιχειρήσεις;
Τι ονομάζουμε επιχειρηματικότητα drone; Ποιος είναι επιχειρηματίας
drone;
Ποιες είναι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για έναν επιχειρηματία drone;
Ποια είναι τα πιο κοινά εμπόδια και προκλήσεις;

Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και εξηγήστε τις έννοιες της
κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής οικονομίας. Συνεχίστε με τα 6 στάδια
της ανάπτυξης μιας καινοτόμου ιδέας:
1. Προτάσεις, καταιγισμός ιδεών και διάγνωση
2. Προτάσεις και ιδέες
3. Πρωτότυπα και πειράματα
4. Επικύρωση
5. Οργάνωση και διάδοση
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6. Αλλαγή του συστήματος αναφοράς
Ολοκληρώστε αυτό το μέρος που αναφέρεται στη κοινωνική καινοτομία όσον
αφορά το δημόσιο τομέα και την οικονομία των επιδοτήσεων.
Κατόπιν, συνεχίστε με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας drone στις επιχειρήσεις
στις επιχειρήσεις και τους κυριότερους κλάδους, που επωφελούνται από τα
drones και πώς η χρήση των drones έχει μετατρέψει αυτές τις επιχειρήσεις σε
κλάδους όπως: γεωργία, ενέργεια, μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας,
έργα πολιτικού μηχανικού, τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια, εξόρυξη.
Στη συνέχεια, εισάγετε στους εκπαιδευόμενους την έννοια της
επιχειρηματικότητας drone και τον ορισμό ενός επιχειρηματία drone .
Συνεχίστε, με τις επιχειρηματικές drone, καθώς και τα εμπόδια και τις
προκλήσεις για τον επιχειρηματία drone. Επισκεφθείτε συνδέσμους που
αναφέρονται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας drone
(Εικόνα 10).

Εικόνα 10: url: grinddrone.com/drone-features/advantages-and-disadvantages-drone

Στόχοι
1. Προετοιμάστε τον εαυτό σας κάνοντας ανάγνωση των διαφανειών των
διαλέξεων και εξοικειωθείτε με την ορολογία
2. Κάντε ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους σχετικά με την
επιχειρηματικότητα των drones και ζητήστε τους να σκεφτούνε διάφορες
ιδέες και να ταυτιστούνε με περισσότερες ευκαιρίες / προκλήσεις και
εμπόδια που μπορεί να έχει ένας επιχειρηματία drone
3. Δώστε στους μαθητές μια εργασία να σκεφτούν μια κοινωνική
επιχείρηση που θα χρησιμοποιεί τη τεχνολογία drone ως κύριο
αντικείμενο της. Στη συνέχεια, αν δεν έχει ήδη αναφερθεί, ζητήστε τους
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να σκεφτούν μια ιδέα που θα περιλαμβάνει άτομα με αναπηρίες και την
τεχνολογία drone
MODULE 11: ΤΑ DRONE ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Σκοπός
Να εισάγει τους μαθητευόμενους στη χρήση της τεχνολογίας drone ως εργαλείο
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες.
Μαθησιακοί Στόχοι
Στο τέλος αυτής της διάλεξης, οι μαθητευόμενοι θα:
• γνωρίζουν τους ορισμούς του κοινωνικού αποκλεισμού και της
κοινωνικής ένταξης
• είναι σε θέση να απαριθμήσουν τους διάφορους τύπους αναπηριών και
θα γνωρίζουν περισσότερα για το προφίλ, τις ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία
• γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες/εφαρμογές και τα
επακόλουθα οφέλη της τεχνολογίας drone στη κοινωνική ένταξη των
ατόμων με αναπηρία
Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
- Γενικές πληροφορίες
- Προφίλ εκπαιδευόμενου
- Προσδιορισμένη περιγραφή προβλήματος
- Ευκαιρίες / εφαρμογή για την επιχειρηματικότητα και την
απασχολησιμότητα
- Τα οφέλη που προκύπτουν
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Για να μάθουμε τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής μπορεί να
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις. Για παράδειγμα:
-

Τι περιγράφουμε ως κοινωνικό αποκλεισμό/ένταξη;
Ποιος είναι ο ορισμός της αναπηρίας;
Μπορείτε να ονομάσετε διαφορετικούς τύπους αναπηριών;
31

-

Ποιες είναι οι ανάγκες ενός εκπαιδευομένου με ειδικές ανάγκες;
Πώς αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία;
Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι η τεχνολογία drone μπορεί να αποτελέσει
εργαλείο για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία;

Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε από τον ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού, εξηγώντας ότι
υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για τον κοινωνικό αποκλεισμό και ότι δεν
υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός του όρου. Δώστε μερικά παραδείγματα
στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν ή ενθαρρύνετε τους να σκεφτούν
παραδείγματα κοινωνικού αποκλεισμού. Εισάγετε τότε τον όρο κοινωνική
ένταξη και ζητήστε τους να σκεφτούνε τρόπους για τον τρόπο που μπορεί να
συμπεριληφθεί κάποιος κοινωνικά στην κοινωνία. Στη συνέχεια, αναφέρετε ότι
ενώ υπάρχουν διάφορες ομάδες που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό
για τους σκοπούς αυτής της διάλεξης θα εστιάσουμε στον αποκλεισμό των
ατόμων με αναπηρίες. Συνεχίστε εξηγώντας το προφίλ εκπαιδευόμενου με
αναπηρίες και τον ορισμό της αναπηρίας. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις ανάγκες
των εκπαιδευομένων με αναπηρία και των διαφορετικών τύπων αναπηριών.
Χρησιμοποιήστε το κείμενο που παρέχεται στη σελίδα 6 για να το περιγράψετε
καλύτερα στους εκπαιδευόμενους. Σε περίπτωση που υπάρχουν άτομα με
αναπηρίες μεταξύ των εκπαιδευόμενων σας, τους ενθαρρύνετε να συζητήσουν
με τους άλλους και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις ανάγκες τους, αλλά
να το χειριστούν με προσοχή. Είναι σημαντικό να μην τους πιέζετε αν δεν
αισθάνονται άνετα να μιλήσουν στην ομάδα αλλά επίσης να μην τους
αποκλείσουν στη περίπτωση που δεν θέλουν να μιλήσουν. Συνεχίστε με το
συγκεκριμένο πρόβλημα, τις βασικές μορφές κοινωνικού αποκλεισμού για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες και τα εμπόδια στην απασχόληση. Προχωρήστε με τη
τεχνολογία drone ως εργαλείο για το κοινωνικό αποκλεισμό και τις ευκαιρίες
που προσφέρει ειδικά για άτομα με σωματικές αναπηρίες. Δείξτε στους
εκπαιδευόμενους σας το βίντεο του HandiDrone στο YouTube (Εικόνα 11) και
συζητήστε μαζί τους σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία drone
στο τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης για την ένταξη των ατόμων
με αναπηρίες. Ολοκληρώστε τη διάλεξη σας με περίληψη για τα οφέλη που
προκύπτουν.
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Εικόνα 11: YouTube Video“HandiDrone, LADAPT fights prejudice with a drone invasion!”

Στόχοι
1. Προετοιμάστε τον εαυτό σας κάνοντας ανάγνωση των διαφανειών των
διαλέξεων και εξοικειωθείτε με την ορολογία
2. Παρακολουθήστε τα βίντεο στο YouTube που παρέχονται στη διάλεξη
και ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να βρουν άλλα βίντεο ως
παραδείγματα και να τα μοιραστούν με την τάξη
3. Κλείστε με μια ομαδική συζήτηση σχετικά με άλλες δυνατότητες που έχει
η χρήση της τεχνολογίας drone όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των
ατόμων με αναπηρίες
MODULE 12: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ DRONE
Σκοπός
Να παρουσιάσετε μια σύνοψη της Τεχνολογίας Drone μελλοντικά και τις τάσεις
εξέλιξης του τομέα των drones
Μαθησιακοί Στόχοι
Στο τέλος αυτής της διάλεξης, οι μαθητευόμενοι θα:
• Κατανοούν τις δυνατότητες της Τεχνολογίας Drone
• Αποκτήσουν γνώση σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις της
Τεχνολογίας Drone
• Γνωρίζουν σχετικά με τη μικρογράφηση των drones, την αυτονομία και
τα σμήνη
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Σχέδιο Εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους μαθησιακούς στόχους και το βασικό
περίγραμμα της διάλεξης:
- Εισαγωγή
- Μικρογράφηση των drones
- Αυξανόμενη αυτονομία των drones
- Η χρήση των drones σε σμήνη
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα φροντίσει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για
υπολογιστές, laptops, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ρύθμιση φωτισμού, αντίθεση
οθόνης, το μέγεθος των γραμμάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα βίντεο έχουν τους
σωστούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
Ανακαλύπτοντας τι γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόμενος
Δεδομένου ότι το θέμα αυτής της ενότητας αφορά τις μελλοντικές τάσεις και την
ανάπτυξη του τομέα των drones, μπορείτε να θέσετε την ακόλουθη ερώτηση:
- Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που καθοδηγούν τις εξελίξεις στο τομέα
της τεχνολογίας των drones;
Πώς, γιατί, πότε
Ξεκινήστε το συγκεκριμένο μάθημα θέτοντας μια ερώτηση στους
εκπαιδευόμενους σας για το πώς φαντάζονται το μέλλον των drones. Αφού
συζητήσετε αρκετές απόψεις παρουσιάστε τις τρεις κύριες τάσεις που
καθοδηγούν τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας αιχμής
1. Μικρογράφηση
2. Αυτονομία
3. Σμήνη
Ολοκληρώστε τη διάλεξη σας παρακολουθώντας ένα εντυπωσιακό βίντεο
σχετικά με το Drone Show στην Κίνα (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12: YouTube Video «The Biggest Drone Show in China! Watch This Breathtaking Drone
Airshow in South China's Guangzhou”

Στόχοι
1. Προετοιμάστε τον εαυτό σας κάνοντας ανάγνωση των διαφανειών των
διαλέξεων και εξοικειωθείτε με την ορολογία
2. Παρακολουθήστε τα βίντεο του YouTube που παρέχονται στη διάλεξη
και ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να βρουν άλλα παραδείγματα
βίντεο και να τα μοιραστούν με την τάξη
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