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Arduino.NET to projekt podstawy programowej dotyczącej nauki programowania mikrokontrolerów oraz wykorzystania komponentów elektronicznych w
szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach. Uczestniczący poznają podstawy automatyzacji domowej i robotyki w prosty sposób, bez konieczności posiadania
zaawansowanej wiedzy technologicznej czy narzędzi potrzebnych do stworzenia własnego robota.
Projekt składa się z ponad 15 szczegółowych lekcji praktycznych i teoretycznych, a do każdego zagadnienia przygotowane są schematy elektroniczne oraz
fragmenty kodu źródłowego czy potrzebnych komponentów. W przyszłości stworzone zostaną również wideo poradniki.

Łączy nas pasja do programowania oraz elektroniki. Niestety z racji braku lokalnych
inicjatyw byliśmy zmuszeni przebyć trudną drogę nauki metodą prób i błędów korzystając z internetowych zasobów wiedzy bądź nielicznych książek
o programowaniu mikrokontrolerów.

Przykładowy efekt pracy

Otwarte warsztaty na których każdy może poznać podstawy automatyzacji domowej,
robotyki czy programowania - to cel Arduino.NET.
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Fritzting, narzędzie do tworzenia schematów elektroniczncyh
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Dzięki samozaparciu oraz wsparciu inicjatyw uczniów przez Dyrekcję naszej szkoły,
udało się nam stworzyć miejsce, w którym wszyscy chętni mogą nauczyć
się podstaw programowania komponentów elektronicznych.
Już po pierwszych spotkaniach liczba uczęszczających na zajęcia sięgnęła 30 osób w tym niemal połowa to uczniowie innych placówek edukacyjnych, zarówno
gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych.
Po niemal roku aktywnego prowadzenia zajęć postanowiliśmy udostępnić projekt
jako podstawę programową. Dzięki temu każda osoba zainteresowana stworzeniem
lokalnej inicjatywy w charakterze robotyki i automatyzacji nie będzie musiała
zaczynać od zera.
Źródło: Zasoby własne

Stworzyliśmy zbiór ponad 15 złożonych lekcji dotyczących nauki programowania
elektroniki, spis komponentów potrzebnych do przeprowadzenia każdej z nich oraz
repozytorium Git, na którym znajdują się wykonane już ćwiczenia.

Uczestnicy zajęć
Projekt skupia się na komunikacji międzyludzkiej. Darmowe przekazywanie zdobytej wiedzy
i dzielenie się pasją szerszemu gronu odbiorców przynosi korzyści zarówno uczestnikom
prowadzącym oraz służy promocji placówki w której odbywają się warsztaty. Cykl zajęć
został przygotowany w całości przez uczniów. Ponadto organizowane są też grupowe
wyjścia na lokalne konferencje powiązane z branżą IT.
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Wspólnie zdobyta wiedza jest przekazywana dalej. Aktywni i chętni uczestnicy mają
możliwość prowadzenia poszczególnych zajęć oraz wkładu w rozwój materiałów
dydaktycznych.
Mamy nadzieje, że udział w konkursie E(x)plory pomoże w rozpowszechnieniu idei
warsztatów tak by jak największa liczba ambitnych uczniów miała możliwość wzięcia udziału
w tej inicjatywie - aby szkolić przyszłych laureatów konkursów ogólnopolskich oraz
międzynarodowych powiązanych z branżą IT.
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