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Εργαστήριο κατασκευής εφαρμογών 
για κινητές συσκευές Android 

 
Φιλοσοφία της δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές θα έλθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό 

υπολογιστών, που είναι μια δημιουργική ενασχόληση και ενισχύει δεξιότητες που 

σχετίζονται με την Υπολογιστική Σκέψη.  Το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι το 

πρώτο από μια σειρά εργαστηρίων που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν, 

ώστε οι μαθητές θα γνωρίσουν περισσότερες δυνατότητες προγραμματισμού της 

συσκευής τους και να εξασκηθούν στην κατασκευή πιο πολύπλοκων εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν και άλλες δυνατότητες της συσκευής. Επίσης, εφόσον υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρώτο εργαστήριο, θα επαναληφθεί στο μέλλον. 

 

 

Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου 

Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το περιβάλλον του App 

Inventor και να διαπιστώσουν ότι μπορούν να φτιάξουν εφαρμογές για κινητές 

συσκευές με εύκολο τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να γράψουν ούτε μία γραμμή κώδικα. 

Απώτερος στόχος είναι ότι αυτό το εισαγωγικό εργαστήριο θα δώσει στους μαθητές 

το έναυσμα ώστε να ασχοληθούν περαιτέρω με το App Inventor. 

 

Περιγραφή του περιεχομένου του εργαστηρίου 

Στο πρώτο μέρος, θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος του App 

Inventor. Στη συνέχεια θα μοιραστούν κάποιες κάρτες δραστηριοτήτων, στις οποίες 

περιγράφονται πολύ σύντομα σενάρια που αναδεικνύουν τις δυνατότητες του App 

Inventor και ο τρόπος υλοποίησης των σεναρίων αυτών. Στο δεύτερο μέρος οι 

μαθητές θα ασχοληθούν με ένα φύλλο εργασίας και θα υλοποιήσουν ένα παιχνίδι στο 

App Inventor. Τέλος, θα γίνει επίδειξη του τρόπου με τον οποίο η εφαρμογή μπορεί 

να εγκατασταθεί στην κινητή συσκευή. 
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Χώρος διεξαγωγής 

Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην 

Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής 

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016, ώρα 10:00 έως 13:00. 

 

Μιντιακά τεχνουργήματα που θα αξιοποιηθούν 

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους μία κινητή συσκευή (κινητό τηλέφωνο ή tablet) 

που να τρέχει το Λειτουργικό Σύστημα Android. Επίσης καλό θα είναι να υπάρχει 

ένας Gmail λογαριασμός. 

 

Αριθμός και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο εργαστήριο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές της Γ' Γυμνασίου και της Α' 

Λυκείου. Προϋπόθεση είναι οι μαθητές να συνοδεύονται από (τουλάχιστον) έναν 

εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας. Στον χώρο θα υπάρχουν 12 φορητοί 

υπολογιστές, όπου σε καθένα θα μπορούν να κάθονται έως 4 μαθητές. Θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας. 

 

Ηλεκτρονική Φόρμα για τη Δήλωση συμμετοχής 

http://tinyurl.com/zdazpg9 

 

Επιμορφωτές 

Κεφαλάκης Παύλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19, 1ο ΕΠΑ.Λ./1ο Ε.Κ. Ρόδου 

Σπανός Δημήτριος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19, 1ο ΕΠΑ.Λ./1ο Ε.Κ. Ρόδου 

 

Οργανωτική επιτροπή 

Καραμήτσας Ιωάννης, yiannifa@gmail.com 

Κεφαλάκης Παύλος, pavlos.kefalakis@gmail.com 

Κώστας Απόστολος, apkostas@aegean.gr 

Σοφός Αλιβίζος, lsofos@rhodes.aegean.gr 

Σπανός Δημήτριoς, dimitris.spanos@gmail.com 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Κεφαλάκης Παύλος, pavlos.kefalakis@gmail.com, τηλέφωνο 2241039380 

Σπανός Δημήτριoς, dimitris.spanos@gmail.com 
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