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2. Εισαγωγή  

Γιατί να μάθω Ρομποτική και Κώδικα; 
 

Η εκπαιδευτική ρομποτική θεωρείται ως σχέδιο 

διεπιστημονικής δραστηριότητας, αφού 

ενσωματώνει μαθήματα όπως την μηχανολογία, την 

ηλεκτρική, τα ηλεκτρονικά, την μηχανική 

συστημάτων, την πληροφορική, την τεχνολογία, τα 

μαθηματικά, την επιστήμη, ακόμα και τις τέχνες. 

Η πρακτική εμπειρία μάθησης σχεδιασμού, 

κατασκευής και προγραμματισμού των ρομπότ 

αυξανόμενης πολυπλοκότητας μπορεί να ενισχύσει 

σημαντικές δεξιότητες όπως ομαδικότητα και επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα μπορεί 

να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν αφηρημένες έννοιες των μαθηματικών, της μηχανικής και 

της πληροφορικής, που εφαρμόζονται στην πράξη. 

 

Η ρομποτική είναι επίσης προοδευτική αφού 

εφαρμόζει τ3 4 R στην εκπαίδευση (Reading, 

wRriting and aRithmetic): Διάβασμα, Γράψιμο και 

Αριθμητική. Οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να 

έχουν αναπτύξει προηγμένες δεξιότητες για να 

επιτύχουν σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική εποχή 

με πυρήνα την τεχνολογία.  Η ρομποτική 

ενσωματώνει όλα τα πεδία STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics): 

Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Τέχνες-Μαθηματικά, με ένα μοναδικό τρόπο. 
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Από την άλλη, ο προγραμματισμός είναι ένα σημαντικό προσόν. Με την πρόοδο της 

τεχνολογίας, τα περισσότερα επαγγέλματα αλλάζουν και προσαρμόζονται με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Η τεχνολογία και η βασική γνώση υπολογιστών δεν είναι κάτι που μπορεί να 

αγνοήσει η κοινωνία. Επιπρόσθετα, ο προγραμματισμός αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο 

για την δημιουργία μιας ισχυρής νοοτροπίας καθώς και την ικανότητα προσαρμοστικότητας σε 

καθημερινές προκλήσεις, στην δουλειά το σχολείο και σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Η 

γνώση προγραμματισμού αναπτύσσει ένα αλγοριθμικό τρόπο σκέψης που μπορεί να βοηθήσει 

σε καταστάσεις επίλυσης καθημερινών προβλημάτων στη ζωή και μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος. 

Ο προγραμματισμός από μόνος του μπορεί να είναι μια κουραστική εμπειρία και συχνά η 

κούραση είναι μια από τις κύριες ανησυχίες των προγραμματιστών. Ο συνδυασμός 

προγραμματισμού και ρομποτικής όμως μπορεί να προσφέρει στον μαθητή την ευκαιρία να 

προγραμματίσει ένα αντικείμενο – ένα ρομπότ που επιδράει αμέσως, και ο προγραμματιστής 

μπορεί να το ελέγξει! Η ρομποτική και ο προγραμματισμός δίνουν την ευκαιρία μάθησης και 

διασκέδασης παράλληλα σε ένα περιβάλλον που εμπνέει!  

 
Οι στόχοι μας: 
 
• Να εξασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη, η πρόσβαση και η συμμετοχή των μαθητών με 

προβλήματα ακοής μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης ενός 

εργαλείου και ενός εκπαιδευτικού πακέτου χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, για την 

ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση διαφόρων στρατηγικών με στόχο την προώθηση 

των δεξιοτήτων προγραμματισμού/ρομποτικής σε τυπικές και μη τυπικές ρυθμίσεις. 

 

• Η αξιοποίηση του διαθέσιμου μη-σχολικού χρόνου (δηλαδή μετά το σχολείο, το καλοκαίρι), 

με εποικοδομητικό τρόπο για την οργάνωση των ROBOTICS4DEAF CLUBS για μαθητές με τη 

σειρά για τη διασφάλιση της ένταξης και της πρόσβασης 

 

• Η εισαγωγή των ψηφιακών εμβλημάτων (open badges) σαν  μια μέθοδος επικύρωσης και 

βράβευσης για τις δεξιότητες προγραμματισμού πετυχαίνοντας έτσι την μεταφορά, την 
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αξιοπιστία και τη διαφάνεια τους από τις μη-τυπικές στις τυπικές ρυθμίσεις μάθησης μέσω 

των ψηφιακών προφίλ των συμμετεχόντων 

 

• Η δημιουργία μιας διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εταίρων για την οργάνωση του 

διαγωνισμού robotics4deaf που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα των 

μαθητών. 

 

3. Αποτελέσματα 

I. Αποτελέσματα του έργου   

 
Για την δημιουργία κάθε πνευματικού παραδοτέου, η κοινοπραξία προσπάθησε να επιτύχει 
την υψηλότερη ποιότητα με στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους 
συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες στόχους. 
 

IO1. ROBOTICS4DEAF INCLUSIVE INDEX: MAPPING THE SCENE, IDENTIFYING 

REQUIREMENTS AND CONSTRUCTING THE TARGETED COMPETENCE FRAMEWORK 

Το 1ο παραδοτέο αποτελείται από την συγκριτική έκθεση που παρουσιάζει την τρέχουσα 
κατάσταση στην Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβακία σε σχέση με τις ψηφιακές 
δεξιότητες, τον προγραμματισμό και την ρομποτική για άτομα με προβλήματα ακοή καθώς και 
τις ανάγκες των εκπαιδευτών και των μαθητών. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη της τις συστάσεις 
της ΕΕ καθώς και τις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, οι οποίες έχουν 
καταγραφεί και αναλυθεί από την έρευνα που προηγήθηκε. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ένα 
εγχειρίδιο το οποίο περιέχει οδηγίες για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με 
κώφωση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης.  

Τέλος, παρουσιάζεται το Πλαίσιο Δεξιοτήτων, χωρισμένο σε δύο ηλικιακές ομάδες, 10-14 και 
15-21, με βάση τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται όπως προέκυψαν από την ανάλυση 
της έκθεσης.  

https://robotics4deaf.eu/io1/ 

 

 

 

 

 

https://robotics4deaf.eu/io1/
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IO2. ROBOTICS4DEAF ECO-SYSTEM FOR TEACHING, LEARNING  

AND ASSESSMENT THROUGH THE DIGITALBADGES 

Με βάση τα αποτελέσματα του 1ου παραδοτέου (ROBOTICS4DEAF Competences), στο 2ο 
πνευματικό παραδοτέο έχει αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό για να υποστηρίξει την 
ενσωμάτωση δεξιοτήτων προγραμματισμού και ρομποτικής στα σχολεία και σε ειδικές 
μονάδες με μαθητές που έχουν προβλήματα ακοής. Συγκεκριμένα, το 2ο παραδοτέο: 

• ROBOTICS4DEAF DATA BANK με μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων, πόρων, διδακτικού 
υλικού, βίντεο, αναφορών κτλ. Εξαιρετικά χρήσιμα για την υλοποίηση των 
ROBOTICS4DEAFS CLUBS. 

• Δυο ξεχωριστά εκπαιδευτικά πακέτα, ένα για κάθε ηλικιακή ομάδα, για 
προγραμματισμό/δεξιότητες STEM (πχ. Οδηγοί διδασκαλίας, διαδικτυακές ενότητες, 
εκπαιδευτικά/ενημερωτικά βίντεο κτλ. για την διδασκαλία  
προγραμματισμού/ρομποτικής για μαθητές) που περιλαμβάνουν τέσσερα (4) 
διαθεματικά σενάρια για ρομποτική που σχετίζονται με θέματα σχολικής διδακτέας 
ύλης.  

• Μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων  
• Σεμινάριο αναβάθμισης και απόκτησης δεξιοτήτων για γονείς 
• Εκστρατεία για την προώθηση των ROBOTICS4DEAFS CLUBS με βίντεο, σποτ και 

αναρτήσεις στα ΜΚΔ, κτλ.  

Στο 2ο παραδοτέο συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία του συστήματος ψηφιακών εμβλημάτων 
(Open Badges) για την επικύρωση των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη δομή και την περιγραφή για τους εκδότες των 
ψηφιακών εμβλημάτων: δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Το σύστημα ψηφιακών εμβλημάτων (Open 
Badges)  στοχεύει να εισαγάγει πρότυπα 
ποιότητας για τις δεξιότητες 
προγραμματισμού και ρομποτικής στα 
δημοτικά σχολεία, για την ενίσχυση των 
προφίλ των εκπαιδευτικών και την εισαγωγή 
τεκμηρίων για την διασφάλιση της ποιότητας. 
Η απόκτηση ψηφιακών εμβλημάτων (Open 
Badges) είναι μια διαδικασία που παρέχει 
κίνητρα στους μαθητές δημοτικών σχολείων 
για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους. 
Συνδέεται με τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς 
τα ψηφιακά εμβλήματα (Open Badges) 
δημιουργούνται ηλεκτρονικά με την χρήση μιας ανοικτής πλατφόρμας και μπορούν να 
παρουσιαστούν σε διάφορες σελίδες.  



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 

 

Το οικο-σύστημα ψηφιακών εμβλημάτων (Open Badge) αναφέρεται: 

• Στο θεωρητικό υπόβαθρό της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς 
του έργου  

• Την σύνδεση των επιπέδων που δημιουργήθηκαν σε σχέση με τα σημεία αναφοράς και 
τους δείκτες του Πλαισίου Δεξιοτήτων (ΙΟ1) τα οποία πρέπει να επιτευχθούν 
προκειμένου ένας μαθητής να λάβει το ψηφιακό έμβλημα (Open Badge), 

• Τη δομή (επίπεδα, ιεραρχία μεταξύ ενός εμβλήματος ή μιας ομάδας εμβλημάτων) 

• Η εργασία/τεστ/πρόκληση που πρέπει να ολοκληρωθεί για να απονεμηθεί το ψηφιακό 
έμβλημα (Open Badge) και η σύνδεση της διαδικασίας αξιολόγησης με το εργαλείο που 
θα χρησιμοποιηθεί.  

• Τα γραφικά σχέδια του ψηφιακού εμβλήματος 

• Οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους τα ψηφιακά εμβλήματα μπορούν να 
αναγνωριστούν και να εγκριθούν από άλλους οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέλη. 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf2/ 

 

 

IO3. ROBOTICS4DEAF ON-LINE: INCLUSIVE CLOUD-BASED PORTAL,  

E-LEARNING PLATFORM AND MOBILE APPLICATION  

Με βάση το IO1 (ROBOTICS4DEAF Competence Framework) και το IO2 (ROBOTICS4DEAF 
Educational Pack), το IO3 εστιάζεται στον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας δυναμικής και 
διαδραστικής πλατφόρμας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και αξιολόγησης και 
εφαρμογής για κινητά, η οποία φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό για προγραμματισμό, 
ρομποτική και τις δεξιότητες STEM καθώς και το οικοσύστημα ψηφιακών εμβλημάτων που 
σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο ΙΟ2.  

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με τους ηλεκτρονικούς 
πόρους και τα χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση του επίσημου εκπαιδευτικού πακέτου. Το 
εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται με την μορφή ηλεκτρονικών μαθημάτων και βιβλίων, 
χρησιμοποιώντας πολυμέσα (εικόνες, βίντεο, αρχεία, σελίδες, εξωτερικούς συνδέσμους κτλ.) 
προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό και χρήσιμο για τον αναγνώστη. Επιπρόσθετα, υπάρχει 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf2/
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ένας πίνας περιεχομένων στην δεξιά στήλη σε κάθε σελίδα του ηλεκτρονικού βιβλίου  για να 
διευκολύνει την πλοήγηση των αναγνωστών. 

Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα παρέχει επίσης δυνατότητες επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο 
μέσα από τις ηλεκτρονικές αίθουσες διδασκαλίας και φορουμ για επικοινωνία σε μη-
πραγματικό χρόνο μεταξύ των συμμετεχόντων (δασκάλων και μαθητών) δημιουργώντας έτσι 
μια ηλεκτρονική κοινότητα για καθοδήγηση, υποστήριξη από ειδικούς και ανταλλαγή καλών 
πρακτικών. 

Τέλος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενεί το οικοσύστημα ψηφιακών εμβλημάτων (Open 
badges) το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκδώσουν και να απονέμουν 
τα 7 ψηφιακά εμβλήματα στους μαθητές που πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια ως 
κίνητρο αλλά και ως αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει. Ένα 
επιπλέον ψηφιακό έμβλημα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν 
ολοκληρώσει με επιτυχία το εκπαιδευτικά σεμινάρια της δραστηριότητας C1 (train the 
trainers). 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης και αξιολόγησης είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: 
https://academy.robotics4deaf.eu/ 

• Οι μαθητές που μπορούν να δημιουργήσουν ένα δικό τους λογαριασμό (εγγραφή), να 
δημιουργήσουν το ψηφιακό τους προφίλ και στην συνέχεια να συνδεθούν και να 
εγγραφούν στα μαθήματα που προσφέρονται και να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό 
και τις ασκήσεις. 

• Τέλος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα συνοδεύεται με την εφαρμογή κινητού η οποία 
προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες 
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4. Ο δρόμος προς την υλοποίηση του προγράμματος

Το πιο κάτω σχήμα περιγράφει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες και τους

μηχανισμούς παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας. 

5. Οδηγίες Εφαρμογής, Παρακολούθησης και Αξιολόγηση του
Προγράμματος ROBOTICS4DEAF
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Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς θα γίνει η εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση των ROBOTICS4DEAF CLUBS παρουσιάζονται στις παρακάτω 

ενότητες, ξεκινώντας με προτάσεις προσαρμοσμένες στις μορφές που μπορεί να υιοθετήσει η 

εφαρμογή. 

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του 

Προγράμματος ROBOTICS4DEAF μπορεί να πάρει 

διάφορες μορφές ανάλογα με τις συγκεκριμένες 

οργανωτικές πτυχές και τις συναφείς ανάγκες του 

κάθε σχολείου/εκπαιδευτικού οργανισμού της κάθε 

χώρας. Ο ρόλος των δασκάλων-μεντόρων και των 

ROBOTICS4DEAF experts μπορεί να θεωρηθεί ότι 

είναι ουσιαστικής σημασίας στην διαδικασία 

υλοποίησης.  

Οι μορφές της προτεινόμενης εφαρμογής αφορούν κυρίως δύο μεγάλες κατηγορίες, Εντός 

του Σχολικού Ωραρίου και Εξωσχολικές Δραστηριότητες/Θερινό Σχολείο/Άλλο, οι οποίες 

παρουσιάζονται λεπτομερώς παρακάτω:  

Προτεινόμενες Μορφές της εφαρμογής του ROBOTICS4DEAF: 

Εντός του Σχολικού Ωραρίου 

 
Η εφαρμογή του ROBOTICS4DEAF εντός του σχολικού προγράμματος προσφέρει στις 
σχολικές μονάδες την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα παραπέρα προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, 
έχοντας στη διάθεσή τους ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ψηφιακής τους 
στρατηγικής. Η ένταξη του Προγράμματος ROBOTICS4DEAF στο σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών αναδεικνεύει την εκπαιδευτική ρομποτική ως ένα μέσο επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με διάφορα γνωστικά αντικείμενα που ο εκπαιδευτικό 
της τάξης επιλέγει ή καλείται να διδάξει. 
 
Πώς υποστηρίζει το ROBOTICS4DEAF τον εκπαιδευτικό στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
την πρακτική εφαρμογή του; Εν συντομία, με:   
 

 Την προσφορά της απαραίτητης θεωρητικής προετοιμασίας του εκπαιδευτικού της 
τάξης. 
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 Τη προσφορά υποστήριξης των εκπαιδευτικών από μέντορες-experts 

ROBOTICS4DEAF είτε μέσω δια ζώσης εκπαιδευτικών επιμορφώσεων είτε μέσω 
διαδικτυακών σεμιναρίων.   
 

 Την προσφορά πλούσιου ψηφιακού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στην 
εφαρμογή για κινητό.   
 

 Την πρόταση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο είναι έτοιμο για εφαρμογή στην τάξη. 
 

 Την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν τα δικά 
τους σχέδια μαθημάτων που θα είναι προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες ανάγκες 
των συγκεκριμένων μαθητών. 
 

 Την προώθηση σχολικών και διασχολικών συνεργασιών. 
 

 
Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων και της προαναφερθείσας 
παιδαγωγικής υποστήριξης που προσφέρει το ROBOTICS4DEAF, μπορεί να συνδυαστεί 
πρακτικά με τις παρακάτω περιπτώσεις:   
 

 Την υποστήριξη της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων στην τάξη, ειδικά όσον 
αφορά αυτά που σχετίζονται με τα STEM,  
 

 Την Διαθεματική Προσέγγιση της Διευρυμένης Ζώνης ή άλλα Καινοτομικά 
Προγράμματα,   
 

 Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που προσφέρονται ή θα προσφερθούν σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες,   
 

 Την διδασκαλία μαθημάτων Ειδικοτήτων, όπως είναι το μάθημα της Πληροφορική,  
 

 Τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται οι μαθητές εντός του πλαισίου των 
εκπαιδευτικών ομίλων ή ομάδων που λαμβανουν χώρα  κατά τη διάρκεια του 
Ολοήμερου Σχολείου ή του Διευρυμένου Σχολικού Προγράμματος.   

 
Παράλληλα, η εφαρμογή του ROBOTICS4DEAF βγαίνει απο τα όρια της τάξης και γίνεται 
αντικείμενο ενδιαφέροντος όλης της σχολικής  κοινότητας. Εντός αυτού του πλαισίου, μπορεί 
να πραγματοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών με στόχο την 
εξοικείωση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική τόσο των εκπαιδευτικών του σχολείου όσο και 
των μαθητών. 
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 Οι δάσκαλοι-μέντορες και οι ROBOTICS4DEAF experts μπορούν να οργανώσουν ένα 
ωριαίο εργαστήριο εντός του σχολικού ωραρίου/της εξωσχολικής δραστηριότητας, 
σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις δεξιότητες 
προγραμματισμού εφαρμόζοντας το ROBOTICS4DEAF. 
 

• Οι δάσκαλοι-μέντορες και οι ROBOTICS4DEAF experts σε συνεργασία με τους 

συντονιστές εκπαίδευσης μπορούν να οργανώσουν διάφορα εργαστήρια-

εσωτερικές επιμορφώσεις για να εξοικειωθούν οι άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

με τις δεξιότητες προγραμματισμού μέσω του ROBOTICS4DEAF. 

 Μπορεί να οργανωθεί μια σχολική έκθεση από τους δασκάλους-μέντορες που 
συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του ROBOTICS4DEAF, στην οποία οι μαθητές 
θα πάρουν την πρωτοβουλία να παρουσιάσουν στις άλλες τάξεις τις δραστηριότητες 
με τις οποίες ασχολούνται. Επιπλέον, το υλικό που παράχθηκε από το 
ROBOTICS4DEAF όπως οι εκπαιδευτικοί οδηγοί, τα κείμενα, τα φυλλάδια, τα έργα των 
μαθητών κτλ, θα μπορούσε να είναι κομμάτι της έκθεσης. 

•  

 Μπορεί να σταλεί μια ανοιχτή πρόσκληση στις άλλες τάξεις του δημοτικού σχολείου 
προκειμένου να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του ROBOTICS4DEAF σε πραγματικό χρόνο. 
 

 Κατά τη διάρκεια της ζώνης δραστηριοτήτων του Ολοήμερου σχολείου και υπό την 
καθοδήγηση του δάσκαλου-μέντορα, οι μαθητές που συμμετέχουν στην πιλοτική 
εφαρμογή του ROBOTICS4DEAF μπορούν να κάνουν μια παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων τους στους άλλους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να 
πειραματιστούν και αυτοί.  
 

 Το ROBOTICS4DEAF Club του σχολείου μπορεί να οργανώσει ημερίδες 
ενημέρωσης/ανοιχτές ημέρες για την εβδομάδα EU Code Week και EU Robotics 
Week για να προωθήσει τις δεξιότητες προγραμματισμού και τις ψηφιακές δεξιότητες 
των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων. 
 

Η Συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ ή eTwinning πάνω στην Εκπαιδευτική 

Ρομποτική. 
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Εξωσχολικές Δραστηριότητες/Θερινό Σχολείο/Άλλο  

• Το ROBOTICS4DEAF μπορεί να βρει πεδίο εφαρμογής και εκτός του επίσημου 

σχολικού προγράμματος.  

• Ο θεσμός των απογευματινών ομάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και 

κατά τη διάρκεια των θερινών σχολείων προσφέρει την ευκαιρία σε διασχολικές 

ομάδες, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σε αυτοδιοικητικούς φορείς και σε 

πολιτιστικούς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς να προτείνουν διάφορες 

δραστηριότητες, στις οποίες η εκπαιδευτική ρομποτική πλέον δεν αποτελεί το μέσο 

αλλά τον αυτοσκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.. 

• Ο γενικός στόχος είναι η ενασχόληση με την κατασκευή και τον προγραμματισμό των 

ρομπότ μέσω του παιχνιδιού και η ενίσχυση του ψηφιακού προφίλ των σχολικών 

μονάδων/ εκπαιδευτικών κέντρων μέσω  δράσεων και εκδηλώσεων προβολής και 

διάχυσης (ημέρες Ρομποτικής-εκθέσεις).  

 

Σε αυτή την περίπτωση, το ROBOTICS4DEAF μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις 

διάφορες εφαρμογές, καθώς τα εκπαιδευτικά του εργαλεία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 

επιλογών. Πιο συγκεκριμένα:   

• Το εισαγωγικό μέρος του Εκπαιδευτικού Backpack υποστηρίζει με απλά βήματα τις 

βασικές αρχές για την κατασκευή των ρομπότ και για τον Προγραμματισμό τους.   

• Δίνεται έμφαση στις μικρές Κατασκευές του Εκπαιδευτικού Backpack.  

• Προτείνονται δραστηριότητες με τη μορφή μικρών ασκήσεων και εργασιών που θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν.  

• Οι προτεινόμενες Κατασκευές μπορούν να υποστηρίξουν τη σύνθεση μεγαλύτερων 

όταν συνδυάζονται με τις πρωτοβουλίες και την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας 

και της φαντασίας των συμμετεχόντων   
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• Επιδιώκεται η διασύνδεση με πιο ευρύ κοινό στόχο (Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς 

Ρομποτικής). 

 

Εντός αυτού του πλαισίου μπορούν να οργανωθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:  

• Ένας δάσκαλος-μέντορας του δημοτικού σχολείου ή ένας ROBOTICS4DEAF expert 

μπορεί να οργανώσει εργαστήρια για να γνωρίσουν οι μαθητές τις δεξιότητες 

προγραμματισμού αξιοποιώντας το πρόγραμμα ROBOTICS4DEAF. 

• Μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, το ROBOTICS4DEAF Club με την υποστήριξη 

των δασκάλων-μεντόρων και των ROBOTICS4DEAF experts, μπορεί να οργανώσει 

εργαστήρια και ημερίδες ενημέρωσης για να εισάγουν συλλόγους γονέων και 

κηδεμόνων και τις τοπικές αρχές στο πρόγραμμα ROBOTICS4DEAF. 

• Μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, το ROBOTICS4DEAF Club με την υποστήριξη 

των δασκάλων-μεντόρων και των ROBOTICS4DEAF experts, μπορεί να οργανώσει 

διαδικτυακά σεμινάρια για να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με το ROBOTICS4DEAF 

εάν θέλουν να το εφαρμόσουν μαζί με τους μαθητές τους.  

• Μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, ένας δάσκαλος-πρεσβευτής μπορεί να 

δημιουργήσει μια καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα για να προωθήσει τα πιλοτικά 

αποτελέσματα του ROBOTICS4DEAF και να καλέσει και άλλους δασκάλους, γονείς, 

οργανισμούς και σχολεία να υπογράψουν το Μνημόνιο Ψηφιακής Δέσμευσης και να 

γίνουν Πρεσβευτές (Ambassadors) του ROBOTICS4DEAF. 

• Μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, ένα Κέντρο Πληροφορικής /Εκπαιδευτικό 

Κέντρο για Παιδιά μπορεί να υλοποιήσει το Πρόγραμμα ROBOTICS4DEAF, ως μέρος 

των δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών που προσφέρει στους μαθητές 

του. 

• Μια Παιδική Θερινή Κατασκήνωση ή ένα εκπαιδευτικό Κέντρο μπορεί να εφαρμόσει 

το Πρόγραμμα ROBOTICS4DEAF με τους μαθητές του, στο πλαίσιο των θερινών 

δραστηριοτήτων του προγράμματος. 
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Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες, η ευέλικτη φύση του Προγράμματος επιτρέπει 

την εφαρμογή του τόσο σε επίσημα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όσο και σε ανεπίσημα, ως 

μέρος του σχολικού προγράμματος σπουδών (εντός της τάξης ή διαθεματικό), ως εξωσχολική 

δραστηριότητα μετά το σχολείο ή σαν δραστηριότητα για την καλλιέργεια της ομαδικής 

εργασίας ή ως μια επιμορφωτική δράση για τους εκπαιδευτικούς. Το πιο σημαντικό είναι ότι 

μπορεί να εφαρμοστεί και στην επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί 

στις ανάγκες του εφηβικού μαθητικού πληθυσμού. 

Εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προτεινόμενες ομάδες των μορφών 

που μπορεί να υιοθετήσει η εφαρμογή ROBOTICS4DEAF παρέχονται και όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα και τα πρότυπα τόσο για την εφαρμογή όσο και για την παρακολούθηση από τη στιγμή 

της εγγραφής των μαθητών έως τη στιγμή της ολοκλήρωσης του προγράμματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Επιστολή Πρόσκλησης στα σχολεία 

• Επιστολή Πρόσκλησης στις εταιρίες catering (Προαιρετικά)  

• Ευχαριστήρια επιστολή προς τις εταιρίες που έκαναν επίσκεψη (Προαιρετικά) 

• Φόρμα Εγγραφής Μαθητή/τριας  

• Φόρμα Γονικής Συναίνεσης για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

• Φόρμα Γονικής Συναίνεσης για τη λήψη Φωτογραφιών 

• Φόρμα Συναίνεσης Εκπαιδευτικού για τη λήψη Φωτογραφιών 

• Λίστα Συμμετεχόντων 
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• Εβδομαδιαίο Χρονοδιάγραμμα 

• Αναφορά Δραστηριοτήτων του Έργου 

 

Οι αιτήσεις εγγραφής και οι φόρμες συναίνεσης θα πρέπει να συμπληρωθούν πριν από την 

έναρξη της εφαρμογής, ενώ τα τελευταία τρία πρότυπα θα πρέπει να ενημερώνονται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής εξυπηρετώντας έτσι την παρακολούθηση του έργου. Η 

φόρμα συναίνεσης είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του προγράμματος σε δημόσια σχολεία 

και οχι σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα.    

 

 

 

 

 

   

• Φόρμα Αξιολόγησης Μαθητών  

• Φόρμα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού   

• Πρότυπο Μαρτυρίας (Testimonial) Εκπαιδευτικού 

• Πρότυπο Μαρτυρίας (Testimonial) Μαθητή/τριας 

• Οδηγός και Πρότυπα Testimonials Εκπαιδευτικών και Μαθητών 

• Οδηγός Αξιολόγησης  

 

6. Σημαντικά έγγραφα 

I. Εθνικό Συγκριτικό Ευρετήριο  

Το Εθνικό Συγκριτικό Ευρετήριο (INDEX) δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό που 

φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των παρεχόμενων δεδομένων. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

αφορούν την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Σλοβακία και 
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Πολωνία. Για να συλλέξει τα αποτελέσματα, η κοινοπραξία ανέπτυξε ερωτηματολόγια. Το 

εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη του INDEX για να χαρτογραφήσει την 

ενσωμάτωση των δεξιοτήτων προγραμματισμού και ρομποτικής στην κοινότητα των 

νέων/μαθητών με d/κώφωση ή/και προβλήματα ακοής στους συμμετέχοντες σε σύγκριση με 

τις συστάσεις της ΕΕ, όπως κατατέθηκε στο 2018 Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το Εθνικό Συγκριτικό Ευρετήριο απεικονίζει την έρευνα πεδίου σε κάθε χώρα εταίρο και 

περιλαμβάνει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό τους σύστημα, τη νομοθεσία για την αναπηρία 

για την κοινότητα των κωφών, την ένταξη των κωφών/βαρήκοων στα σχολεία και την 

εκπαιδευτική υποδομή και ευκαιρίες σχετικά με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική καθώς 

και την ψηφιακή ένταξη των μαθητών αυτών. Το INDEX δείχνει ότι έχουν θεσπιστεί 

συγκεκριμένοι νόμοι για να καλύπτουν τα δικαιώματα της κοινότητας των κωφών σε κάθε χώρα 

και οι κωφοί μαθητές περιλαμβάνονται στα κανονικά σχολεία, αν και υπάρχουν δυσκολίες στη 

χρήση της διερμηνείας της νοηματικής γλώσσας, καθώς και ειδικά σχολεία που ενσωματώνουν 

μαθητές με επιτυχία στις περισσότερες χώρες. Για το λόγο αυτό, τα περισσότερα από τα γενικά 

σχολεία που ενσωματώνουν μαθητές με κώφωση έχουν ειδικά οργανωμένες και κατάλληλα 

στελεχωμένες αίθουσες διδασκαλίας για κωφούς μαθητές. Ωστόσο, η εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς και η ένταξη σε χώρες όπως η Πολωνία, δεν παρέχει στο κωφό παιδί 

αποτελεσματική προσαρμοσμένη εκπαιδευτική ανάπτυξη. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την 

ενσωμάτωση του προγραμματισμού και της ρομποτικής στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών, 

φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από 

μαθητές ιδιαίτερα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πολωνία. Τα σχολεία στην Ιταλία 

αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην ψηφιακή 

τεχνολογία, ενώ τα σχολεία στη Λετονία δεν χρησιμοποιούν κυρίως ψηφιακό υλικό και 

τεχνολογίες. Επιπλέον, τα μαθήματα ρομποτικής είναι ευρέως περιορισμένα σε όλα τα σχολικά 

περιβάλλοντα και σε όλες τις χώρες εταίρους. Το αναλυτικό συγκριτικό ευρετήριο βρίσκεται 

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://robotics4deaf.eu/io1/ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο για την εύκολη εξαγωγή περισσότερων 

πληροφορίων και απευθύνονται στις ακόλουθες ομάδες στόχους: 

• Δάσκαλοι 

• Μαθητές με προβλήματα ακοής 

Γι αυτό το λόγο χρειάστηκε να αναπτυχθούν δύο είδη ερωτηματολογίων. 

• Ερωτηματολόγιο για μαθητές με προβλήματα ακοής: 

Επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αναγκών σε σχέση με τις μεθοδολογίες μάθησης, τις 

απαιτήσεις, τους τρόπους κατανόησης, το υπόβαθρο, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις προκλήσεις 

για παιδιά με προβλήματα ακοής στα σχολεία. 

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο επίπεδο γνώσης της ρομποτικής και της ψηφιακής 

ευαισθητοποίησης.  

Ο κύριος στόχος του επόμενου μέρους του ερωτηματολογίου (Εκπαιδευτική ρομποτική 

και ένταξη στις σχολικές δραστηριότητες) είναι ο εντοπισμός του επιπέδου ένταξης των 

μαθητών με προβλήματα ακοής στις σχολικές δραστηριότητες και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική. 

Το τελευταίο μέρος δημιουργήθηκε για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την 

παρακολούθηση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη ρομποτική 

και το προγραμματισμό. Τα μαθήματα ρομποτικής αναφέρονται στην εκμάθηση σχεδιασμού, 

κατασκευής και προγραμματισμού των ρομπότ. Η ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία STEM 

(Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Μηχανική Συστημάτων, Πληροφορική, Τεχνολογία, Μαθηματικά 

και Επιστήμη) και υποστηρίζει δεξιότητες όπως ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. 
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RESULTS 

Στην έρευνα για το πρόγραμμα ROBOTICS4DEAF συμμετείχαν 183 μαθητές από 6 χώρες 
εταίρους: Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβακία και Λετονία. Σχεδόν ο ίδιος αριθμός 
κοριτσιών (88) και αγοριών (95) συμμετείχαν σε αυτή. Περισσότεροι από 100 από αυτούς 
τους μαθητές φοιτούν σε ειδικά διαμορφωμένα σχολεία για μαθητές με κώφωση και/ή 
άλλα προβλήματα ακοής.  Οι υπόλοιποι είναι μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή 
ειδικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία.  87 ερωτηθέντες έχουν διαγνωστεί με κώφωση 
ενώ 90 άτομα έχουν άλλα προβλήματα ακοής. Σχεδόν το 70% των μαθητών (127 άτομα) 
επικοινωνούν στη νοηματική γλώσσα που χρησιμοποιείται στη χώρα τους. Οι υπόλοιποι 
χρησιμοποιούν γραπτό ή προφορικό λόγο, ακόμη και ένα συνδυασμό των τριών. Το 83% 
των ερωτηθέντων συμμετέχουν ενεργά σε σχολικές δραστηριότητες. Επίσης, πάνω από το 
60% των μαθητών έχουν πρόσβαση σε τάμπλετ και υπολογιστές ενώ το 33% έχουν 
πρόσβαση μόνο σε υπολογιστές. Η συντριπτική πλειοψηφία χρησιμοποιεί υπολογιστή 
καθημερινά και τακτικά ή τουλάχιστον αρκετές φορές την εβδομάδα. Οι μαθητές μπορούν 
να ανοίξουν ένα αρχείο Word, να ετοιμάσουν μια παρουσίαση PowerPoint ή να 
χρησιμοποιήσουν μια μηχανή αναζήτησης. Για το επίπεδο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, 
94 άτομα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικοί χρήστες και 71 άτομα ανεξάρτητοι 
χρήστες. Όσον αφορά τις δεξιότητες προγραμματισμού και ρομποτικής, σε κάθε 
περίπτωση, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν είχαν 
ασχοληθεί με αυτούς τους τομείς στο παρελθόν. Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση 
μαθημάτων ρομποτικής εντός και εκτός σχολείου. Σε σχολεία όπου πραγματοποιούνται 
μαθήματα ρομποτικής, διεξάγονται κυρίως από δάσκαλο πληροφορικής, εξειδικευμένο 
άτομο εκτός σχολείου ή άλλο δάσκαλο. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δεν έχουν 
συμμετάσχει ποτέ σε μια τάξη με την συμμετοχή κάποιου ρομπότ. Από την άλλη, τα παιδιά 
που έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες δραστηριότητες έχουν χρησιμοποιήσει Edison, Lego 
WeDo, Lego Boost, Mindstorms και Arduino. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (136 
άτομα) έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε ειδικά μαθήματα 
ρομποτικής, τα οποία θα πρέπει κατά προτίμηση να πραγματοποιούνται στο δικό τους 
σχολείο (κοινή άποψη 116 ατόμων) και ως μέρος του σχολικού προγράμματος (άποψη από 
101 άτομα).   Ακόμη, οι μαθητές εκφράζουν κυρίως την επιθυμία τους να μάθουν νέα 
πράγματα (125 άτομα), να συναρμολογήσουν ένα ρομπότ (82 άτομα), να το 
προγραμματίσουν (65 άτομα) και να αποκτήσουν ένα δικό τους (69 άτομα). 

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας είναι πως αρχικά σε κάθε χώρα εταίρο υπάρχει 
ανάγκη για μαθήματα ρομποτικής και προγραμματισμού για παιδιά που πάσχουν από 
κώφωση ή άλλα προβλήματα ακοής. Ένα σημαντικό ποσοστό από τα άτομα που 
συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχαν ποτέ έρθει σε επαφή με τέτοιου είδους δραστηριότητες 
αλλά είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Επίσης, έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον στο 
ενδεχόμενο αυτά τα μαθήματα να γίνονται στα σχολεία τους και θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται τόσο στη νοηματική όσο και στον προφορικό λόγο για καλύτερη 
επικοινωνία με τα παιδιά. Οι μαθητές έδειξαν πρόθυμοι να μάθουν νέα πράγματα, να 
συναρμολογήσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ, κάτι που δείχνει μια καλή αρχή 
για τέτοιου είδους μαθήματα.   
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RESULTS 

Στην έρευνα ROBOTICS4DEAF συμμετείχαν 253 εκπαιδευτικοί από 6 χώρες εταίρους: 
Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβακία και Λετονία. Πιο αναλυτικά, σε αυτή 
συμμετείχαν 97 άνδρες, 126 γυναίκες και 10 άτομα που προτίμησαν να μην μοιραστούν το 
φύλο τους. Οι ερωτηθέντες χωρίστηκαν σε 4 ηλικιακές ομάδες: 25-35 ετών (75 άτομα, άρα 
το 29%), 36-45 ετών (91 άτομα, το 36%), 46-55 ετών (58 άτομα, το 23%) και 55-65 ετών (29 
άτομα, άρα το 12%). 107 συμμετέχοντες (το 42%) έχουν λιγότερα από 10 χρόνια εμπειρία 
στο επάγγελμα, 82 (το 32%) μεταξύ 11 και 20 χρόνια και 68 (το 27%) έχουν περισσότερα 
από 20 χρόνια εμπειρίας. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εργάζονται σε δημοτικά 
σχολεία (36%) ή σε ειδικά σχολεία (35%). Οι υπόλοιποι είναι δάσκαλοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε ειδικές μονάδες δημόσιων σχολείων. Οι ερωτηθέντες είναι δάσκαλοι σε 
δημοτικά σχολεία, δάσκαλοι επιστημών, γλωσσών, πληροφορικής, νοηματικής γλώσσας και 
ειδικής αγωγής.  Πάνω από το 65% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 
διδάσκουν παιδιά που είναι κωφά ή έχουν άλλα προβλήματα ακοής. Το 87% των ατόμων 
δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σχολείο τους, το 74% σε περιφερειακές 
συσκευές (όπως βιντεοπροβολείς, εκτυπωτές, σαρωτές κ.ά.), το ίδιο ποσοστό σε 
υπολογιστές εκπαιδευτικών, το 46% σε διαδραστικό πίνακα, το 50% στους υπολογιστές των 
μαθητών και το 39% στις τάξεις. Στο 44% των περιπτώσεων η ρομποτική δεν διδάσκεται στα 
σχολεία και εάν εμφανίζεται σαν μέρος των μαθημάτων πληροφορικής, οι μαθητές έχουν 
την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μετά το μάθημα ή κατά την διάρκεια των 
διακοπών. Τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν δεν είναι εξοικειωμένα με 
τα ρομπότ ενώ το υπόλοιπο μέρος είναι γνώριμο με Lego WeDo, Edison, Lego Boost, 
Mindstorms και Arduino. Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών) 
εφαρμόζονται κυρίως στο ίδιο επίπεδο (περίπου 30%) σε μαθήματα πληροφορικής, σε 
άλλες τάξεις, ως μέρος εργασιών κατ’ οικον., ή δεν εφαρμόζονται καθόλου. Οι ερωτηθέντες 
έχουν ισάξια αντιμετώπιση όσο αφορά πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευσης κωφών σε 
σύγκριση με άλλους μαθητές. Το 48% των ερωτηθέντων έχουν προσέξει πως δεν είναι το 
ίδιο με τους μαθητές που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα ακοής. Το 69% των εκπαιδευτικών 
σημειώνουν πως οι κωφοί μαθητές έχουν την ίδια πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό / 
υλικό με άλλους μαθητές. Οι τεχνικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην 
τάξη είναι η νοηματική γλώσσα (22%), οι χειρονομίες (22%), και η βοήθεια από ένα 
καθηγητή νοηματικής γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι μαθητές τους θα 
δείξουν ενδιαφέρον σε μαθήματα ρομποτικής και προγραμματισμού, όχι μόνο για να 
παρακολουθήσουν αλλά και για να συμμετάσχουν. Για περισσότερους από το 54% των 
εκπαιδευτικών ο καλύτερος χρόνος να γίνει θα ήταν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 
ωρών, αλλά το 26% θα παρακολουθούσε μαθήματα το απόγευμα, το βράδυ ή και τα 
σαββατοκύριακα. Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς επεσήμαναν το γεγονός 
ότι δεν έχουν επαρκή γνώση ρομποτικής, προγραμματισμού ή ανάλυσης δεδομένων ή δεν 
έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις. Επίσης, το 84% δεν έχει 
συμμετάσχει ποτέ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που είχαν ως θέμα τη ρομποτική. Όσον 
αφορά τον όρο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) το 52% των 
εκπαιδευτικών δεν γνωρίζουν ή δεν είναι σίγουροι πώς να τον συμπεριλάβουν στο μάθημά 
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τους. Το 90% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ρομπότ κατά τη διάρκεια του μαθήματός τους 
λόγω της έλλειψης σωστών υποδομών,  γνώσεων πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα ή σε 
τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι τα 
εκπαιδευτικά ρομπότ θα είναι πιο χρήσιμα για μαθήματα πληροφορικής, μαθηματικών, 
φυσικής, τέχνης ή γεωγραφίας. Για θεωρητικά μαθήματα όπως η ιστορία, η μητρική ή ξένες 
γλώσσες,  τα ρομπότ δεν θα εκπληρώσουν την λειτουργία τους. Όσον αφορά την 
εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα, τις βελτιωμένες κινητικές δεξιότητες, τη συνεργασία 
και την επίλυση προβλημάτων, οι εκπαιδευτικοί επιβεβαίωσαν ότι η ρομποτική θα είναι 
πολύ χρήσιμη σε όλους τους τομείς. Το 39% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα 
εκπαιδευτικά ρομπότ θα ταιριάζουν γάντι στα μαθήματα πληροφορικής, το 21% σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες, και το 30% ως μέρος σχολικών δραστηριοτήτων. Ο 
καταλληλότερος εκπαιδευτικός θα ήταν ένας δάσκαλος πληροφορικής (άποψη από το 43%) 
ή οποιοσδήποτε δάσκαλος που θα είχε την βοήθεια διερμηνέα νοηματικής γλώσσας (33%).  

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλες τις 
χώρες εταίρους για την ένταξη ρομποτικής και προγραμματισμού στο σχολικό πρόγραμμα. 
Οι εκπαιδευτικοί επί του παρόντος δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να διδάξουν τους 
μαθητές ρομποτική ή προγραμματισμό. Παρά τα σχετικά καλά εξοπλισμένα σχολεία, οι 
εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες των ΤΠΕ στις τάξεις τους. Επίσης, 
δεν γνωρίζουν τον όρο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και πώς 
να τον εντάξουν στο μάθημά τους. Η διδασκαλία ρομποτικής και προγραμματισμού θα 
ταιριάζει καλύτερα σε μαθήματα πληροφορικής, μαθηματικών, φυσικής ή γεωγραφίας ενώ 
θα είναι εντελώς άχρηστη σε θεωρητικά μαθήματα. Όσον αφορά την εφευρετικότητα, τη 
δημιουργικότητα, τις βελτιωμένες κινητικές δεξιότητες, τη συνεργασία και την επίλυση 
προβλημάτων, οι εκπαιδευτικοί επιβεβαίωσαν ότι η ρομποτική θα είναι πολύ χρήσιμη σε 
όλους τους τομείς. Ο καταλληλότερος εκπαιδευτικός θα ήταν ένας δάσκαλος πληροφορικής 
ή οποιοσδήποτε δάσκαλος που θα είχε την βοήθεια διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.  

I. Εθνική Αναφορά   

Τα αποτελέσματα της Εθνικής συγκριτικής έκθεσης συμπεριλαμβάνουν τις εκθέσεις από 

τις Εθνικές Αναφορές και παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση σε κάθε χώρα εταίρο. Η 

έκθεση συγκρίνει τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων σε επιμερούς ενότητες μεταξύ των 

χωρών: 

• Πολιτικές σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, 

• Περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος  

• Ο νόμος σχετικά με τις αναπηρίες που καλύπτει τα δικαιώματα της κοινότητας ατόμων με 

προβλήματα ακοής 

• Η ένταξη ατόμων με προβλήματα ακοής σε ειδικά και γενικά σχολεία 

• Η ψηφιακή ένταξη μαθητών με προβλήματα ακοής 
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• Η ενσωμάτωση προγραμματισμού και ρομποτικής στο Εθνικό πρόγραμμα σπουδών σε 

σχολεία πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και κατάρτισης (ΕΕΚ) 

• Οι υποδομές, ο εξοπλισμός, οι πόροι και τα εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας 

του προγραμματισμού και της ρομποτικής 

• Οι επίσημες και μη-τυπικές ευκαιρίες μάθησης, οι πρωτοβουλίες, τα προγράμματα κτλ. που 

σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική. 
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Κανονισμοί σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Συστήματα 
Κύπρος Ελλάδα Ιταλία Λετονία Σλοβακία Πολωνία 
Η Κυπριακή 
Δημοκρατία 
ακολουθεί το 
Άρθρο 20 που 
ορίζει ότι κάθε 
άτομο έχει 
δικαίωμα στην 
εκπαίδευση με την 
προυπόθεση ότι 
ακολουθεί τους 
νόμους τους 
οποίους προστάζει 
η Δημοκρατία. Οι 
νομοθεσίες που 
σχετίζονται με το 
εκπαιδευτικό 
σύστημα τονίζουν 
ότι η εκπαίδευση 
είναι υποχρεωτική 
στις ηλικίες 4 με 
8  μηνών 
(προδημοτική 
εκπαίδευση) μέχρι 
15 χρονών (τέλος 
γυμνασιακής 
εκπαίδευσης). Η 
δημόσια 
εκπαίδευση είναι 
δωρεάν για όλους 
τους μαθητές 

Για να ικανοποιήσει 
τις σύγχρονες 
ανάγκες της 
εκπαίδευσης, το 
Ελληνικό 
Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ξεκίνησε 
από το 2001 την 
ανάπτυξη του νέου 
Διαθεματικού 
Προγράμματος (ΔΠ) 
(Διαθεματικό/Ενιαίο 
Πλαίσιο 
Προγραμμάτων) 
προτείνοντας την 
διαθεματική 
προσέγγιση στην 
μάθηση. Το ΔΠ 
βασίζεται στις 
βασικές αρχές και 
σκοπούς της 
εκπαίδευσης και 
διδασκαλίας που 
σχηματίζουν το 
γενικό πλαίσιο 
προγραμμάτων και 
τις οδηγίες που 
καθορίζουν το 
περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού υλκού 

Οι βασικές αρχές 
του Ιταλικού 
Εκπαιδευτικού 
συστήματος 
ορίζονται από το 
Σύνταγμα και 
έχουν στόχο την 
ελευθερία στην 
μάθηση και την 
υποχρεωτική 
μάθηση για όλα τα 
παιδιά.  

Η φιλοσοφία του 
Ιταλικού 
εκπαιδευτικού 
συστήματος έχει 
μερικές μορφές: 
μπορεί να εστιάζει 
είτε στον 
καθηγητή, είτε 
στον μαθητή. Η 
κλασσική ύλη 
σχεδιάστηκε για 
να διευκολύνει την 
μεταφορά των 
γνώσεων τόσο σε 
ιδιωτικά όσο και 
σε δημόσια 
σχολεία.  Υπήρξε 

Ο Νόμος της 
Εκπαίδευσης (1998) 
αντιπροσωπεύει το 
πρώτο οργανικό 
πρόγραμμα στην 
Λετονία που αποσκοπεί 
στην εκσυγχρόνιση του 
εθνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος.  
Η εκπαίδευση στην 
Λετονία είναι 
υποχρεωτκή και δωρεάν 
για παιδιά ηλικίας 5 
μέχρι 18 ετών. Τα 
πρώτα 9 χρόνια τα 
παιρνούν στα λεγόμενα 
panatskola δημοτικά 
σχολεία τα οποία 
παρέχουν την βασική 
εκπαίδευση.  

Στα τελευταία τρία 
χρόνια του σχολείου, οι 
μαθητές που αγαπούν 
τα γράμματα μπορούν 
αν θέλουν να 
συνεχίσουν στην Γενική 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση όπου θα 
ολοκληρώσουν την 

Τα δικαιώματα 
και οι 
υποχρεώσεις 
γύρω από την 
εκπαίδευση 
ορίζονται από 
το Σύνταγμα της 
Σλοβακικής 
Δημοκρατίας 
στο άρθρο 42, 
παράγραφο 1 
«Όλοι έχουν 
δικαίωμα στην 
εκπαίδευση.Το 
σχολείο είναι 
υποχρεωτικό», 
μέρος 2 «Οι 
πολίτες έχουν 
κάθε δικαίωμα 
στην 
πρωτοβάθμια 
και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση για 
να αποκτήσουν 
οι πολίτες τις 
ικανότητες που 
χρειάζονται για 
εισδοχή σε 
πανεπιστήμια’. 

Το κυρίως άρθρο για τις 
λειτουργίες της εκπαίδευσης 
στην Πολωνία είναι η Νόμος 
της 14ης Δεκεμβρίου 2016 – 
Νόμος της Εκπαίδευσης, που 
συμπληρώθηκε με τον Νόμο 
της 7ης Σεπτεμβρίου σχετικά 
με το εκπαιδευτικό 
σύστημα  και τους 
κανονισμούς του παρόντος 
Νόμου.  
Νόμος της 20ης Ιουλίου 2018 
σχετικά με την Ανώτατη 
Εκπαίδευση και την 
Επιστήμη (Εφημερίδα των 
Νόμων 2018 σημείο 1668)  
• Νόμος της 3ης Ιουλίου 

2018 - Διατάξεις που 
ορίζουν τον νόμο. – 
Νόμος σχετικά με την 
Ανώτατη Εκπαίδευση και 
Επιστήμη (Εφημερίδα 
των Νόμων 2018 σημείο 
1669). 
• Νόμος της 7ης 

Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την Εθνική 
Υπηρεσία Ανταλλαγής 
Μαθητών (National 
Academic Exchange 
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ηλικίας 8 με 18 
μηνών μέχρι 18 
χρονών. Η 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στο 
Δημόσιο (μη-
πανεπιστημιακό 
επίπεδο) είναι 
επίσης δωρεάν. 
Επιπλέον, η 
δημόσια Ανώτατη 
Εκπαίδευση 
(πανεπιστημιακό 
επίπεδο) είναι 
επίσης δωρεάν για 
Κύπριους και 
Ευρωπαίους 
πολίτες.  
Ως αποτέλεσμα 
του 
συγκεντρωτισμού 
που υπάρχει στην 
εκπαίδευση, η 
αυτονομία είναι 
πολύ 
περιορισμένη στα 
σχολεία. Μόνο 
μερικά στοιχεία 
του 
αποκεντρισμού 
μπορούν να 
εντοπιστούν στα 
σχολεία, όπως για 

και της 
εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην 
Δημοτική και Μέση 
Εκπαίδευση.   
Τόσο το 
περιεχόμενο των 
σπουδών όσο και η 
επεξεργασία των 15 
διαφόρων ορισμών 
και πληροφοριών θα 
πρέπει να 
διασφαλίζουν την 
συνοχή, την 
πρόοδο, την 
ανάπτυξη, τις 
διεπιστημονικές και 
διαθεματικές 
προσεγγίσεις.  
Οι στόχοι του 
Ελληνικού 
Εκπαιδευτικού 
Συστήματος 
διέπονται από το 
Σύνταγμα (Άρθρο 
16, τμήμα 2) όπως 
πιο κάτω:  ‘Η 
Εκπαίδευση 
αποτελεί βασική 
υποχρέωση του 
Κράτους και ο 
σκοπός της είναι η 
καλλιέργεια του 

σταδιακή 
μετάβαση από την 
απομνημόνευση 
εργασιών και 
διαγωνισμάτων σε 
λιγότερο 
κλασσικές 
μεθόδους που 
εστιάζουν στην 
δημιουργικότητα, 
την εφαρμογή 
κριτική σκέψης, 
αλλά και που 
ακονίζουν το 
μυαλό των 
μαθητών.  Το 
1989 όλα τα 
προβλήματα στην 
Ανώτατη 
Εκπαίδευση 
μεταφέρθηκαν στο 
Υπουργείο 
Πανεπιστημιακής 
Παιδείας και 
Επιστημονικής 
Έρευνας.  

Την συνολική 
ευθύνη για την 
εκπαίδευση στην 
Ιταλία έχουν δύο 
μέρη: το 
Υπουργείο 
Δημόσιας Παιδείας 

προετοιμασία τους για 
εισδοχή στο 
πανεπιστήμιο δίνοντας 
εξετάσεις για να 
αποκτήσουν το 
πιστοποιητικο 
ολοκλήρωσης της 
Γενικής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Οι 
μαθητές με πιο πρακτικό 
μυαλό μπορούν να 
επιλέξουν Τεχνικές 
Σχολές στις οποίες θα 
λάβουν το πιστοποιητικό 
ολοκλήρωσης Τεχνικής 
Σχολής.  

Η Λετονία έχει ξεκινήσει 
μια στρατηγική διαρκούς 
πρακτικής εξάσκησης 
που ενθαρρύνει την ιδέα 
της δια βίου μάθησης με 
σκοπό όλοι να είναι 
ενημερωμένοι για ότι 
αφορά τα επαγγέλματα. 
Εκτιμάται ότι σύντομα 
μισό εκατομμύριο 
άνθρωποι θα 
συμμετέχουν σε τέτοια 
προγράμματα κάθε 
χρόνο.   

Υπάρχουν 34 τοπικά 
εκπαιδετικά ιδρύματα, 

Το Σύνταγμα 
εγγυάται στις 
εθνικές 
μειονότητες και 
εθνικές ομάδες 
το δικαίωμα 
στην συνολική 
ανάπτυξη στις 
Τέχνες. Μέρος 
34: 
"Συγκεκριμένα 
το δικαίωμα 
μαζί με τα άλλα 
μέρη της 
μειονότητας ή 
της ομάδας να 
καλλιεργήσουν 
την δική τους 
κουλτούρα, το 
δικαίωμα να 
διαδίδουν και να 
λαμβάνουν 
πληροφορίες 
στην μητρική 
τους γλώσσα, 
να συμμετέχουν 
σε εθνικές 
οργανώσεις, να 
διατηρούν 
εκπαιδευτικά και 
πολιτιστικά 
ιδρύματα", 
παράγραφος 2 

Agency)  (Εφημερίδα 
των Νόμων 2017 
Σημείο 1530)  

• Νόμος της 
22ης  Δεκεμβρίου 2015 
σχετικά με το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Ορισμού Προσόντων 
(Εφημερίδα των Νόμων 
2016, σημείο 64)  

• Νόμος της 
22ης  Δεκεμβρίου 2015 
σχετικά με τις αρχές 
αναγνώρισης των 
επαγγελματικών τίτλων 
που αποκτήθηκαν στα 
Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαικής Ένωσης 
(Εφημερίδα των Νόμων 
2016 σημείο 65) 

• Νόμος της 30ης Απριλίου 
2010 σχετικά με το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Ανάπτυξης 
(Εφημερίδα των Νόμων 
2010, Αριθμός 96 σημείο 
616) 

• Νόμος 30ης Απριλίου 2010 
σχετικά με το Εθνικό 
Κέντρο Επιστημών 
(Εφημερίδα των Νόμων 
2010, Αριθμός 96, σημείο 
617) και οι κανονισμοί 
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παράδειγμα η 
αυτονομία των 
καθηγητών όσον 
αφορά τις 
μεθόδους 
διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούν 
στις τάξεις αλλά 
και το δικαίωμα 
των διευθυντών να 
διαχειρίζονται ένα 
μικρό ποσό για 
επιπρόσθετες 
δαπάνες στο 
σχολικό 
περιβάλλον (π.χ. 
εξοπλισμό για 
φωτισμό).  

ήθους, η 
επαγγελματική και 
φυσική ανάπτυξη 
των Ελλήνων 
πολιτών, η εθνική 
και θρησκευτική τους 
ευαισθητοποίηση, 
αλλά και η ανέλιξη 
τους ως ελέυθεροι 
και υπεύθυνοι 
πολίτες’.   

για προσχολική, 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και το 
Υπουργείο 
Πανεπιστημιακής 
Παιδείας και 
Επιστημονικής 
Έρευνας.  

συμπεριλαμβανομένων 
των κολλεγίων που 
προσφέρουν 
προγράμματα διάρκειας 
2 μέχρι 3 ετών και των 
πανεπιστημίων που 
προσφέρουν 
ακαδημαική εξάσκηση 
για την απόκτηση 
πτυχίων και 
μεταπτυχιακών τίτλων.  

"Για τους 
πολίτες που 
ανήκουν σε 
μειονότητες ή 
εθνικές ομάδες 
θα πρέπει να 
τους 
διασφαλίζεται 
ότι κατω από τις 
συνθήκες που 
προστάζει ο 
νόμος,   έχουν 
το δικαίωμα να 
μάθουν την 
επίσημη 
γλώσσα του 
κράτους’. 

που διέπουν οι 
προαναφερθείσαντες 
Νόμοι.  

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Κύπρος Ελλάδα Ιταλία Λετονία Σλοβακία Πολωνία 
Το εκπαιδευτικό 
σύστημα στην 
Κύπρο είναι 
βασισμένο σε ένα 
κεντρικό 
εκπαιδευτικό 
μοντέλο. Αυτό 
σημαίνει ότι τα 

Το εκπαιδευτικό 
σύστημα στην Ελλάδα 
είναι βασισμένο σε ένα 
κεντρικό εκπαιδευτικό 
μοντέλο. Δηλαδή, 
ορίζεται από τους 
Εθνικούς Νόμους, τα 
προεδρικά διατάγματα 

Πρώτος κύκλος 
εκπαίδευσης 

Ο πρώτος κύκλος 
της εκπαίδευσης 
είναι 
υποχρεωτικός και 
αποτελείται από 

Η Λετονία δίνει το νόμιμο 
δικαίωμα στην εκπαίδευση 
σε πρώιμο στάδιο και την 
φροντίδα (ECEC) για όλα τα 
παιδιά από 1.5 χρονών σε 
όλη την χώρα. Το ECEC 
έγινε υποχρεωτικό για παιδιά 
ηλικίας 5 και 6 το 2002 και 

Τα δημόσια 
σχολεία παρέχουν 
δωρεάν 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
Επιπλέον, δωρεάν 
είναι και η τυπική 

Η δομή του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος στην 
Πολωνία 
αποτελείται από τα 
ακόλουθα:  

1. 8 χρόνια
δημοτικό –
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οικονομικά, η 
διδακταία ύλη και 
τα επιπρόσθετα 
προγράμματα, 
καθώς επίσης και 
το εκπαιδευτικό 
προσωπικό 
(συναντήσεις, 
προαγωγές κλπ) 
ελέγχονται από το 
κράτος.  Η 
επίσημη 
εκπαίδευση στα 
σχολεία χωρίζεται 
σε 3 επίπεδα: 
Δημοτικό (ηλικίες 
6-12), Γυμνάσιο 
(ηλικίες 12-15) και 
Λύκειο (ηλικίες 15-
18). Η 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση είναι 
δωρεάν για τους 
μαθητές και η 
εκπαίδευση είναι 
υποχρεωτική μέχρι 
την ηλικία των 15. 
Η Aνώτατη 
Eκπαίδευση στην 
Κύπρο 
προσφέρεται 
επίσης από το 

και τις υπουργικές 
πράξεις. Το κυρίως 
διοικητικό σώμα του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος σε όλους 
τους 
κλάδους,αντιπροσωπεί
ες και επίπεδα είναι το 
Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  
Η υποχρεωτική 
εκπαίδευση διαρκεί 11 
χρόνια από την ηλικία 
των 4 ετών μέχρι των 
15. Τα επίπεδα της 
Ελληνικής 
Εκπαίδευσης είναι 
κυρίως 3:  
• Η πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση που 
περιλαμβάνει το 
Νηπειαγωγείο και 
το Δημοτικό.  

• Η Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 
περιλαμβάνει το 
Γυμνάσιο και το 
Λύκειο.  

• Η Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 
που  περιλαμβάνει 
το Πανεπιστήμιο και 

την πρωτοβάθμια 
και κατώτερη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Η 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση(scuol
a primaria) ξεκινά 
από την ηλικία 
των 6 και διαρκεί 5 
χρόνια. Η 
κατώτατη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 
(scuola 
secondaria di I 
grado) ξεκινά από 
την ηλικία των 11 
και διαρκεί 3 
χρόνια.  

Δεύτερος κύκλος 
εκπαίδευσης 

Ο δεύτερος 
κύκλος 
εκπαίδευσης 
ξεκινά στην ηλικία 
των 14 και 
προσφέρει 2 
διαφορετικές 
κατευθύνσεις:  

θεωρείται κομμάτι της 
Γενικής Εκπαίδευσης. Η 
υποχρεωτική βασική δομή 
της εκπαίδευσης διαρκεί 
από  τις Τάξεις 1 μέχρι 9 
(ηλικίες 7 μέχρι 16) και είναι  
χωρισμένη σε 6 χρόνια 
δημοτικής εκπαίδευσης και 3 
χρόνια κατώτατης 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η μετάβαση 
στις επόμενες τάξεις γίνεται 
αυτόματα αφού δεν δίνουν 
εξετάσεις για να πάνε στην 
επόμενη τάξη. Η βασική 
εκπαίδευση τελειώνει μετά 
την 9η Τάξη με τελικές 
εξετάσεις στην μητρική 
γλώσσα των μαθητών, την 
Λετονική γλώσσα για τα 
σχολεία της μειονότητας, τα 
Μαθηματικά, την Λετονική 
Ιστορία και μια ξένη γλώσσα. 
Με την επιτυχία στις 
εξετάσεις, οι μαθητές 
λαμβάνουν το πιστοποιητικό 
που χρειάζονται για εισδοχή 
στην Ανώτατη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.  Παρόλο που 
δεν είναι υποχρεωτικό, οι 
περισσότεροι μαθητές στην 
Λετονία συνεχίζουν στην 

διάρκεια σπουδών 
για μαθητές 
πλήρους 
φοίτησης.  Η 
εκπαίδευση στα 
ιδιωτικά και 
θρησκευτικά 
σχολεία έχει 
χρέωση. 
Η εκπαίδευση σε 
όλα τα σχολεία 
(ISCED 0-3) 
πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα 
εθνικά 
εκπαιδευτικά 
προγράμματα.  
Το πρώτο στάδιο 
του εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι 
ηπροδημοτική 
εκπαίδευση. 
Παρέχεται από 
νηπιαγωγούς και 
αφορά παιδιά 
ηλικίας τριών μέχρι 
έξι χρονών.   
Η υποχρεωτική 
εκπαίδευση διαρκεί 
10 χρόνια (από 
ηλικίες 6 μέχρι 16) 
και τελειώνει με την 
ολοκλήρωση του 

υποχρεωτικό για 
όλους τους 
μαθητές   

2.  Μετα-δημοτικά 
σχολεία 
(δευτεροβάθμια και 
μετα-
δευτεροβάθμια) 
• 4 χρόνια 

γυμνάσιο 
• 5-χρόνια 

τεχνική 
σχολή, 

• 3-χρόνια 
Branch School 
(Επαγγελματικ
ή Σχολή) 1ο 
στάδιο 

• 3-χρόνια ειδικό 
σχολείο για 
προετοιμασία 
για την 
δουλειά (για 
άτομα με μέτρια 
έως σοβαρή 
διανοητική 
αναπηρία και 
πολλαπλές 
αναπηρίες 

• 2- χρόνια 
Branch School 
2ο στάδιο 
(συνέχιση της 
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Κρατικά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και από 
ένα ακόμη 
μεγαλύτερο αριθμό 
Ιδιωτικών 
Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, από τα 
οποία κανένα δεν 
είναι 
Πανεπιστήμιο.  Τα 
Κρατικά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 
προσφέρουν 
επαγγελματικά 
προγράμματα 
σπουδών 
διάρκειας ενός 
μέχρι τριών ετών. 
Αυτά τα 
προγράμματα δεν 
οδηγούν σε 
δεύτερο κύκλο 
προγραμμάτων. 
Το ‘απολυτήριο’ ή 
το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό είναι 
απαραίτητο για 
πρόσβαση σε 
προγράμματα που 
προσφέρουν τα 

τα Τεχνολογικά 
Πανεπιστήμια.  

 
Δια βίου μάθηση 
Οι κανονισμοί γύρω 
από την διά βίου 
μάθηση αποτελούν 
μέρος του ευρέως 
σχεδίου ανάπτυξης της 
Ελλάδας. Ο Γενικός 
Γραμματέας της 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης (ΕΕΚ) και 
Διά Βίου Μάθησης 
(ΔΒΜ) προγραμματίζει 
όλους τους δημόσιους 
κανονισμούς της 
πλατφόρμας της δια 
βίου μάθησης (LLL) και 
των νέων.  Η 
ανεπίσημη αυτή 
εκπαίδευση μπορεί να 
προσφέρει 
πιστοποιητικά που 
αναγνωρίζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η 
δια βίου 
μάθηση  βρίσκεται στα: 
• Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας  

• Σε ανώτατη 
δευτεροβάθμι
α εκπαίδευση  

• Το τοπικό 
επαγγελματικ
ό σύστημα 
(IFP). 

Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

• Πανεπιστήμια 
(Μαζί με 
Πολυτεχνεία)  

• Ανώτατες 
Σχολές 
Τεχνών, 
Μουσικής και 
Χορού (Alta 
formazione 
artistica, 
musicale e 
coreutica - 
Afam); 

• Ανώτερες 
Σχολές για 
Διαμεσολαβητ
ές Γλωσσών 
(Scuole 
superiori per 
mediatori 
linguistici - 
SSML); 

Ανώτατη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  
(Τάξεις 10 μέχρι 12). 
Τα διάφορα επαγγελματικά 
προγράμματα στην Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
διαρκούν από δύο μέχρι 
τέσσερα χρόνια και οδηγούν 
σε διαφορετικές 
επαγγελματικές  κατευθύνσει
ς.  

πρώτου έτους στην 
Ανώτατη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση ή 
φτάνει μέχρι και 
την ηλικία των 16.  
Η Πρωτοβάθμια και 
κατώτερη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 
διαρκεί εννιά 
χρόνια.  
Η Ανώτατη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση ξεκινά 
από την ηλικία των 
15 και χωρίζεται σε 
γενική, 
επαγγελματική ή 
καλλιτεχνική 
εκπαίδευση. Η 
Γενική Ανώτατη 
Εκπαίδευση είναι 
γίνεται σε 
τετραετείς/πενταετε
ίς ή 
οκταετείς  Σχολεία 
Μέσης 
Εκπαίδευσης (11-
18 χρόνια). Οι 
Επαγγελματικές 
Σχολές 
Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε 
3ετές Branch 
School 1ο 
στάδιο)  

• Το πολύ 2.5 
χρόνια σχολείο 
μετα-
δευτεροβάθμια
ς εκπαίδευσης 
ή εκπαίδευση 
σε branch 
school. 

 
Το εκπαιδευτικό 
σύστημα 
δεν  περιλαμβάνει 
πανεπιστήμια τα 
οποία αποτελούν 
από μόνα τους ένα 
ξεχωριστό 
εκπαιδετυκό 
σύστημα.   
 
Δομή του 
ανώτατου 
εκπαιδευτικού 
συστήματος.  
Λόγω των ειδών 
και των επιπέδων 
της εκπαίδευσης, 
το Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό 
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Κρατικά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και η 
εισδοχή σε ένα 
συγκεριμένο 
πρόγραμμα 
σπουδών  εξαρτάτ
αι από την πρόοδο 
των μαθητών στις 
Παγκύπριες 
Εξετάσεις.  
 

• Ιστιτούτα 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης   

• Σχολές 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

• Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης  

•  Κολλέγια 
 

• Ανώτατα 
Τεχνικά 
Ιδρύματα 
(Istituti tecnici 
superiosi - 
ITS). 

 

Εκπαίδευσης εκτός 
από το να 
παρέχουν 
Επαγγελματική 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, 
παρέχουν επίσης 
Επαγγελματικά 
Προγράμματα 
ανώτερου 
επιπέδου εκ των 
υστέρων.  Η 
φοίτηση σε 
Επαγγελματικές 
Σχολές 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
διαρκεί από δύο 
έως πέντε χρόνια. 
Η Εκπαίδευση στις 
Τέχνες παρέχεται 
από ωδεία, τα 
οποία είναι ένα 
ξεχωριστό είδος 
σχολείου όχι μόνο 
της Κατώτερης και 
Ανώτερης 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης αλλά 
και της 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 
(τριτοβάθμια).  

Σύστημα χωρίζεται 
σε:  
• Πρώτο κύκλο 

σπουδών 
(ISCED6) – 
πυχίο ή 
σπουδές στην 
μηχανική.  

• Δεύτερο κύκλο 
σπουδών 
(ISCED7) - 
Μεταπτυχιακό  

• Σπουδές 
μακράς 
διαρκείας 
(ISCED6-7) – 
μεταπτυχιακές 
σπουδές,  

• PhD σπουδές 
(ISCED8) - 
διδακτορικό  

• Μεταπτυχιακέ
ς σπουδές 
(ISCED7) – ένα 
είδος 
εκπαίδευσης 
για άτομα που 
έχουν ήδη 
δίπλωμα 
πανεπιστημίου  

• Ειδική 
Εκπαίδευση 
(ISCED5) – με 
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Η Ανώτατη 
εκπαίδευση 
χωρίζεται σε τρία 
επίπεδα, το πτυχίο, 
το μεταπτυχιακό, 
το διδακτορικό 
πρόγραμμα, σε 
αυτόνομα 
πανεπιστήμια και 
Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα.   
  
 

δίδακτρα, από 
τα δημόσια και 
ιδιωτικά 
πανεπιστήμια  

• Κολλέγια 
(ISCED5) –τα 
δημόσια και 
ιδιωτικά 
κολλέγια 
λειτουργούν 
από από 
κοινωνικούς 
λειτουργούς  

 

Ο Νόμος Περί Αναπηρίας που καλύπτει δικαιώματα κ.λπ. της κοινότητας των κωφών 

Η εκπαίδευση των 
ατόμων με 
προβλήματα ακοής 
και κωφών στην 
Κύπρο έχει περάσει 
από τρεις 
σημαντικές 
περιόδους. Η 
πρώτη περίοδος 
ξεκίνησε με την 
ίδρυση του πρώτου 
σχολείου το 1953, 
και τελείωσε το 
1896. Κατά την 

Σύμφωνα με τον 
Νόμο 3699/2008 
μετά τις τελευταίες 
αλλαγές του Νόμου 
4638/2019, η 
Ελληνική Νοηματική 
γλώσσα θεωρείται η 
πρώτη γλώσσα των 
κωφών και των 
ατόμων με 
προβλήματα ακοής, 
ενώ η Νέα Ελληνική 
γλώσσα θεωρείται  η 
δεύτερη τους 
γλώσσα. Η 

Στην Ιταλία, ένα 
μεγάλο ποσοστό των 
κωφών παιδιών 
πηγαίνει σε δημόσιο 
σχολείο μαζί με τα 
παιδιά που έχουν 
προβλήματα ακοής 
και έχουν τρεις 
επιλογές ως προς 
την παράδοση του 
μαθήματος. 

Τα κωφά παιδιά που 
δεν έχουν πρόσβαση 
στην νοηματική 

Από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2019, 
υπάρχουν 8 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που 
περιέχουν ένα ειδικό 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τους  
μαθητές με 
προβλήματα ακοής. 
Στην 01.09.2019, 
υπήρχαν 185 
μαθητές που έλαβαν 
μέρος σε αυτά τα 
προγράμματα.  Ο 

Η ένταξη των 
παιδιών με 
προβλήματα σε 
σχολεία είναι καλά 
οργανωμένη από τον 
Νόμο Περί 
Επαίδευσης και 
Κατάρτισης (Νόμος 
245/2008). Ένα παιδί 
με αισθητηριακή, 
σωματική ή νοητική 
αναπηρία μπορεί να 
εγγραφεί σε ένα 
κανονικό σχολείο 
κατόπιν αιτήματος 

Τα στατιστικά 
βρίσκονται πιο κάτω. 
Οι μαθητές που δεν 
χρησιμοποιούν 
καθόλου την ακοή 
τους αποκαλούνται 
"κωφοί", ενώ άλλοι 
μαθητές (ανεξάρτητα 
από το πόσο μεγάλη 
είναι η απώλεια 
ακοής τους) 
‘αποκαλούνται άτομα 
με προβλήματα 
ακοής’: 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

περίοδο αυτή, τα 
άτομα με 
προβλήματα ακοής 
εγγράφηκαν σε 
σχολεία 
αποκλειστικά για 
κωφούς. Η δεύτερη 
περίοδος ξεκίνησε 
το 1987 και 
τελείωσε το 1992 
με την ένωση των 
ατόμων με 
προβλήματα ακοής 
και των κωφών 
μαθητών για πρώτη 
φορά σε σχολεία με 
αποτέλεσμα να 
ιδρυθούν τα πρώτα 
τέτοια σχολεία.  Η 
τελευταία περίοδος, 
που ξεκίνησε το 
1993 και ισχύει 
μέχρι σήμερα, είναι 
ίσως η 
σημαντικότερη, 
αφού γίνεται 
προπάθεια για 
πλήρης ένωση των 
ατόμων με 
προβλήματα ακοής 

κατανόηση του 
προφορικού λόγου 
και η έκφραση της 
νεοελληνικής 
γλώσσας είναι μια 
ακόμη επιλογή για 
τους κωφούς 
μαθητές. Η Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα 
και η Νεοελληνική 
γλώσσα 
αναγνωρίζονται ως 
ίσες, οπότε η 
κατάλληλη γλωσσική 
παιδαγωγική 
προσέγγιση είναι η 
δίγλωσση 
εκπαίδευση. 
Η εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες 
παρέχεται δωρεάν 
στα δημόσια σχολεία 
από το κράτος. Η 
μορφή που παίρνουν 
τα σχολεία 
καθορίζεται από το 
είδος και το μέγεθος 
των ειδικών 
εκπαιδευτικών 
αναγκών των 
μαθητών. 

γλώσσα πηγαίνουν 
σε δημόσια σχολεία 
όπου οι οδηγίες τους 
δίνονται ‘προφορικά’. 
Η νοηματική γλώσσα 
δεν χρησιμοποιείται 
και ούτε καν 
αναφέρεται πουθενά 
σε αυτά τα σχολεία.  

Οι οικογένειες των 
κωφών παιδιών που 
έχουν πρόσβαση στη 
νοηματική γλώσσα 
έχουν δύο επιλογές: 
Να ζητήσουν την 
παρουσία Βοηθού 
Δασκάλου μέσα στην 
τάξη που να γνωρίζει 
την Ιταλική 
Νοηματική γλώσσα ή 
να βρουν ένα σχολείο 
με ύλη σε δύο 
γλώσσες: την Ιταλική 
Νοηματική Γλώσσα 
και τα Ιταλικά για 
κωφά παιδιά ή παιδιά 
με προβλήματα 
ακοής. 

Μόνο λίγα δημόσια 
σχολεία προσφέρουν 
ύλη δύο γλωσσών η 
οποία επιτρέπει την 

ακριβής αριθμός των 
ατόμων με 
προβλήματα ακοής 
που φοιτά στην 
γενική εκπαίδευση  
δεν μπορεί να 
καταγραφεί επίσημα, 
αφού η εγγραφή τους 
δεν είναι επίσημη.   
Το Γυμνάσιο 
Valmiera είναι το 
μόνο Αναπτυξιακό 
Κέντρο στην Λετονία 
που παρέχει 
μεθοδική και 
συμβουλευτική 
στήριξη σε άλλα 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, μαθητές 
και γονείς με σκοπό 
να συμπεριλάβει στο 
σύνολο τα παιδιά με 
προβλήματα ακοής.  
Στην Λετονία 
υπάρχουν 89 νεαροί 
με προβλήματα 
ακοής που έλαβαν 
μέρος σε σχολικά 
προγράμματα και 
που λαμβάνουν 
τακτική 
συμβουλευτική και 
μεθοδική στήριξη 

των γονέων (νόμιμοι 
κηδεμόνες), υπό την 
προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχει σύσταση 
από ειδικούς 
συμβούλους στην 
εκπαίδευση. Το 
ειδικό παιδαγωγικό 
και ψυχοθεραπευτικό 
κέντρο θα παίξει 
ρόλο για την θέση 
που θα έχει το κάθε 
παιδί στις δικές του  
επαγγελματικές 
εξετάσεις. Η γνώμη 
τους θα 
επανεξετάζεται κατά  
συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα 
(κάθε 2-4 χρόνια) 
προκειμένου να 
εκτιμηθεί 
αντικειμενικά πώς 
επηρεάζεται το παιδί 
από το επιλεγμένο 
είδος εκπαίδευσης, 
δηλαδή αν το γενικό 
σχολείο ικανοποιεί 
επαρκώς τις ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες του και αν το 
παιδί αναπτύσσεται 
πνευματικά και 

Μαθητές δημοτικού 
(ύλη για 1η-3η τάξη – 
μαθήματα 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών), ύλη 
για 4η-8η τάξη – 
μαθήματα 
Πληροφορικής) 
: 923 κωφοί; 
: 6572 άτομα με 
προβλήματα ακοής; 
 
Μαθητές 
δευτεροβάθμιας 
ευκπαίδευσης (σε 
ισχύ πριν από τις 
αλλαγές του 2017 
γύρω από τις 
γενικές 
επαγγελματικές 
σχολές) 
: 654 κωφοί; 
: 1799 άτομα με 
προβλήματα ακοής 
 
3-χρόνια Branch 
School 1ο στάδιο 
(νέα ύλη από το 
2017-Πληροφορική)  
103 κωφοί;  
194 άτομα με 
προβλήματα ακοής 
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και των κωφών για 
αναπτύσσοντας τις 
κατάλληλες 
υπηρεσίες για την 
στήριξη τους.    
Σήμερα, ως 
αποτέλεσμα των 
προσπαθειών 
αυτών και των 
νόμων που 
υπάρχουν, η 
πλειοψηφία των 
μαθητών με 
προβλήματα ακοής 
και κωφών ατόμων 
στην Κύπρο 
φοιτούν σε γενικά 
σχολεία, με ή χωρίς 
στήριξη, ανάλογα 
με την περίπτωση. 
Το σχολείο των 
κωφών λειτουργεί 
ως ο κύριος 
παροχέας 
υπηρεσιών προς 
αυτούς και τις 
οικογένειες τους.  
Η διδακταία ύλη 
είναι η ίδια για τα 
γενικά σχολεία, 

● Σε γενικά σχολεία 
με την παράλληλη 
στήριξη καθηγητή 
Ειδικής 
Εκπαίδευσης. 
●  Σε ειδικά 
οργανωμένες και 
εξοπλισμένες τάξεις 
που λειτουργούν 
στα γενικά σχολεία 
και στις τεχνικές 
επαγγελματικές 
σχολές.  

Η ένταξη των κωφών 
μαθητών με 
μαθησιακά 
προβλήματα στα 
γενικά σχολεία ή σε 
μια ειδικά 
προσαρμοσμένη 
τάξη είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη λόγω της 
φύσης και του 
μεγέθους των 
Ειδικών Αναγκών 
τους. Η εκπαίδευση 
των παιδιών αυτών 
γίνεται με αυτούς 
τους τρόπους:  
α) Σε σχολεία Ειδικής 
Εκπαίδευσης. Τα 
παιδιά αυτά πρέπει 

χρήση των Ιταλικών 
και της Ιταλικής 
Νοηματικής Γλώσσας 
πάντα μέσα στην 
τάξη.  

Τα σχολεία στην 
Ιταλία ακόμη δεν 
έχουν προσφέρει μια 
αποτελεσματική λύση 
στα προβλήματα που 
κατακλύζουν την 
εκπαίδευση των 
κωφών. 
Παραδοσιακά, η 
μέθοδος διδασκαλίας 
των κωφών 
επικεντρωνόταν στην 
σύγκριση των κωφών 
με τα άτομα με 
προβλήματα ακοής 
χωρίς να θεωρεί τους 
κωφούς ως μαθητές 
με διαφορετικές 
μαθησιακές 
συμπεριφορές που 
πρέπει να βλέπουν 
για να μαθαίνουν. Η 
κοινωνική ζημιά είναι 
τεράστοια: οι κωφοί 
συχνά συναντούν τον 
αποκλεισμό από την 
γραπτή επικοινωνία 
και σε πολλές 

από το Κέντρο 
Ανάπτυξης Valmiera. 
 

χρησιμοποιεί στο 
έπακρον όλες τις 
δυνατότητες του.   

5 – χρόνια 
Γυμνάσιο 
Επαγγελματικής 
Σχολής και 4 χρόνια 
Λύκειο (νέα ύλη 
από το 2017-
Πληροφορική) 
497 κωφοί; 
1505 άτομα με 
προβλήματα ακοής. 
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ειδικά σχεδιασμένα 
για την γλώσσα 
τους και διδάσκεται 
από κατάλληλους 
καθηγητές σε κάθε 
επίπεδο και 
μάθημα.  Όσον 
αφορά την 
Ανώτερη 
Εκπαίδευση, η 
Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει 
εισάγει μια 
νομοθεσία με την 
οποία δίνονται 
πολλές 
διευκολύνσεις στα 
άτομα με 
αναπηρίες που 
συμπληρώνουν 
αίτηση για να 
συμμετάσχουν σε 
εξετάσεις.  Οι 
αιτητές μπορούν να 
ζητήσουν πολλές 
άλλες 
διευκολύνσεις, 
όπως περισσότερο 
χρόνο και πιο 
απλοποιημένη 

να γνωρίζουν την 
Ελληνική Νοηματική 
γλώσσα για να πάνε 
σε αυτά τα σχολεία.   
Β) Σε σχολεία ή 
τάξεις που 
λειτουργούν είτε 
ανεξάρτητες, είτε ως 
μέρη άλλων 
σχολείων σε 
νοσοκομεία, κέντρα 
αποκατάστασης, 
ιδρύματα για 
ανήλικους ή ιδρύματα 
για χρόνιες 
ασθένειες.   
Γ) Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στο 
σπίτι. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί η 
διαδικτυακή μάθηση.   
 

περιπτώσεις δεν 
μπορούν να 
πραγματοποιήσουν 
εργασίες στην 
δουλειά, έχοντας 
μειωμένες ικανότητες 
στον γραπτό λόγο και  
δυσκολία πρόσβασης 
στην ανώτατη 
εκπαίδευση.  
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γλώσσα εξέτασης. 
Επιπλέον, το 6% 
των θέσεων στα 
Δημόσια 
Πανεπιστήμια 
δίνεται σε 
‘Κύπριους 
υποψηφίους με 
σοβαρά 
προβλήματα υγείας 
ή άλλα 
προβλήματα”. Οι 
μαθητές, και συγκε 
μπορούν να 
ζητήσουν διάφορες 
διευκολύνσεις 
όπως  
αποδικωποίηση της 
εξέτασης, πιο απλό 
κείμενο, επιείκεια 
σε συντακτικά και 
ορθογραφικά λάθη, 
και διερμηνείς 
νοηματικής 
γλώσσας. Αυτές οι 
διευκολύνσεις 
μπορούν να 
χορηγηθούν μετά 
από αξιολόγηση 
του αιτούντος από 
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την Ειδική 
Επιτροπή που είναι 
υπεύθυνη για την 
παροχή των 
διευκολύνσεων. 
Υπάρχουν πολλά 
ιδιωτικά σχολεία 
που απευθύνονται 
σε παιδιά με 
μαθησιακές 
δυσκολίες και 
αναγνωρίζονται 
πλήρως από το 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού.  

 

Κύπρος Ελλάδα Ιταλία Λετονία Σλοβακία Πολωνία 
Το Υπουργείο Παιδείας 
έχει φτιάξει ένα οδηγό1 
προς τους δασκάλους για 
την χρήση των ‘κοινών 
μαθημάτων, που αφορά 
γενικά τους μαθητές και 
τους κωφούς μαθητές, 
έτσι ώστε οι κωφοί 

Τα ψηφιακά 
δικαιώματα και η 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες 
(συμπεριλαμβανομένων 
και των δικαιωμάτων 
πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο) 

Η Ιταλία υστερεί σε 
σχέση με τις 
περισσότερες χώρες 
του Οργανισμού 
Οικονομικής 
Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
όσον αφορά τον 

Τα τελευταία 
χρόνια συζητήθηκε 
αρκετά το ψηφιακό 
χάσμα: υπάρχει 
μεγάλη ανυσηχία 
για την αυξημένη 
χρήση των 
υπολογιστών για 

Σε κάθε ειδικό 
σχολείο υπάρχουν 
τάξεις με 
υπολογιστές, 
φορητούς 
υπολογιστές και 
tablets με 
πρόσβαση στο 

Η κατάσταση με 
τους κωφούς 
μαθητές στην 
Πολωνία είναι 
πολύ δύσκολη. 
Αυτό κυρίως λόγω 
του κανονισμού που 
υπάρχει. Η ένταξη 

                                                 
1 Διαθέσιμο στο: http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/ekpaideftiko_yliko/diathematiki_prosengisi.pdf 
 

http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/ekpaideftiko_yliko/diathematiki_prosengisi.pdf
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μαθητές να έχουν ίση 
συμμετεοχή στο μάθημα. 
Για υποστήριξη της 
μαθησιακής τους 
ανάπτυξης, οι κωφοί 
μαθητές έχουν πρόσβαση 
σε υπολογιστές και 
οπτικά βοηθητικά μέσα  
για να μπορούν να 
παρακολουθούν 
αποτελεσματικά τα 
μαθήματα.   
Σε ειδικές περιπτώσεις, 
μαθητές με οποιαδήποτε 
μορφή αναπηρίας 
συμπεριλαμβανομένων 
και των κωφών μαθητών, 
παρακολουθούν 
μαθήματα πάνω στις 
Επιστήμες των 
Υπολογιστών. Οι κύριοι 
στόχοι των μαθημάτων 
αυτών είναι: 
● Οι μαθητές να 

καταλάβουν ποια 
είναι η χρήση ενός 
Υπολογιστή   

● Οι μαθητές να 
καταλάβουν τα 
κύρια προγράμματα 

αναγνωρίζονται από τον 
Νόμο στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το Άρθρο 
5A του Συντάγματος 
της Ελλάδος αυτά 
αφορούν περισσότερο 
από το 50% του 
πληθυσμού (ενήλικες 
και ανήλικες). 
Σύμφωνα με τον Νόμο 
4488/2017, τα Μέσα 
Ενημέρωσης θα πρέπει 
να λάβουν μέτρα έτσι 
ώστε να μην 
αποκλείεται η 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες στα άτομα 
με αναπηρίες. Στις 
μέρες μας, έχει γίνει 
μεγάλη προσπάθεια για 
να ψηφιοποιηθεί το 
εκπαιδευτικό υλικό για 
τους κωφούς και τα 
άτομα με προβλήματα 
ακοής.  

εξοπλισμό και τη 
χρήση της 
Πληροφορικής στα 
σχολεία. Για 
παράδειγμα, το 2011 
μόνο το 30% των 
Ιταλών μαθητών 
στην 8η τάξη 
χρησιμοποίησε τις 
Πληροφορική ως 
τακτικό εργαλείο 
μάθησης στις 
επιστήμες, σε 
σύγκριση με το 48% 
που έχει κατά μέσο 
όρο μια χώρα του 
ΟΟΣΑ. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, 
το Υπουργείο 
Παιδείας ξεκίνησε το 
2007 ένα Εθνικό 
Σχέδιο για Ψηφιακά 
Σχολεία (Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale) για την 
ενσωμάτωση της 
Πληροφορικής στα 
σχολεία.  

σκοπούς 
επικοινωνίας, 
εμπόριο, 
συμμετοχή στα 
κοινά και τις  
ανισότητες που 
μπορεί να 
προκαλέσει σε 
κάποιους τομείς 
της κοινωνίας.  
Αντίστοιχα, θα 
πρέπει να 
εστιάσουμε στην 
ένταξη μας στην 
ψηφιακή κοινωνία 
έτσι ώστε όλοι να 
μπορούν 
αποτελεσματικά να 
επωφεληθούν από 
τις ευκαιρίες που 
τους προσφέρονται.   
Η διαθεσιμότητα 
του ψηφιακού 
εξοπλισμού παίζει 
πρωταρχικό ρόλο. 
Με αυτό το 
σκεπτικό, οι 
φτωχές τάξεις 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση.  

Διαδίκτυο, 
διαδραστικοί 
πίνακες, προβολείς 
δεδομένων. Οι 
μαθητές 
χρησιμοποιούν το 
ψηφιακό 
εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο ως 
κλασσική μέθοδος 
μάθησης.  
 

τους στην ειδική 
εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς 
ισχύει για 
περισσότερο από 15 
χρόνια, με 
αποτέλεσμα να 
υπάρχει μόνιμη 
μείωση των κωφών 
παιδιών σε ειδικές 
εγκαταστάσεις.  Ο 
αυξημένος αριθμός 
των κωφών παιδιών 
σε ιδρύματα, δεν 
έχει ωστόσο 
επιφέρει την 
δυνατότητα 
διαπαιδαγώγησης 
των παιδιών με 
προβλήματα ακοής. 
Σύμφωνα με την 
Περιβαλλοντική 
Αναφορά που 
αναπτύχθηκε ως 
μέρος του 
προγράμματος  
"Monitoring of the 
implementation of 
the Convention on 
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όπως Word, Power 
Point κλπ.; 

● Οι μαθητές να είναι 
σε θέση να 
αναζητήσουν 
διάφορα θέματα στο 
διαδίκτυο  

● Οι μαθητές να 
χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή για να 
ενισχύσουν την 
μάθηση τους 

● Οι μαθητές να 
λάβουν μέρος σε 
εκπαιδευτικά 
μαθήματα πάνω 
στους υπολογιστές  

● Οι μαθητές να 
χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο ως μέσο 
επικοινωνίας (email 
κλπ.) με άλλους 
ανθρώπους και να 
κατανοήσουν τους 
κινδύνους που 
ελλοχεύουν από την 
χρήση του.  
 

Ωστόσο, ο μικρός 
προϋπολογισμός του 
σχεδίου έχει 
περιορίσει την 
αποτελεσματικότητα 
του. Περισσότερο 
λόγω έλλειψης 
προϋπολογισμού 
παρά ανεπαρκών 
σχολείων ή 
δασκάλων,  ο 
ψηφιακός 
εξοπλισμός έχει 
αργήσει να έρθει στα 
Ιταλικά σχολεία.  
Ωστόσο, τρεις στους 
δέκα ανθρώπους δεν 
είναι τακτικοί 
χρήστες Διαδικτύου, 
ενώ πειρσσότερο 
από το μισό του 
πληθυσμού δεν 
κατέχει βασικές 
ψηφιακές 
ικανότητες.  

Όποιος δεν έχει 
υπολογιστή στο 
σπίτι ή στην 
δουλειά (ή έξυπνο 
κινητό) δύσκολα 
έχει πρόσβαση σε 
δημόσιες 
υπηρεσίες, 
διαδικτυακά 
καταστήματα και 
κοινωνικά δίκτυα.  
Επιπλέον, όποιος 
δεν έχει 
υπολογιστή είναι 
πολύ πιθανό να έχει 
χαμηλά προσόντα 
στην 
Πληροφορική.   
Ωστόσο, η ένταξη 
στην ψηφιακή 
κοινωνία δεν 
απαιτεί μόνο 
διαθεσιμότητα 
υπολογιστών. 
Απαιτεί ακόμη 
δεξιότητες στην 
χρήση 
προγραμμάτων 
όπως Word και 
Excel, και πάνω 

the Rights of 
Persons with 
Disabilities" τις 
χρονιές 2016-2017, 
παρόλο που πολλά 
άτομα 
υποστηρίζουν την 
ειδική εκπαίδευση, 
ένα σημαντικό 
μέρος της 
κοινωνίας των 
κωφών είναι 
εναντίον τις 
ολοκληρωτικής 
εγκατάλειψης των 
ειδικών σχολείων 
για κωφούς. Η 
γνώμη αυτή 
δικαιολογείται από 
την αξιολόγηση της 
κατάστασης στην 
γενική και ειδική 
εκπαίδευση.  
  
Η εκπαίδευση 
χωρίς 
αποκλεισμούς και 
η ειδική 
εκπαίδευση στην 
Πολωνία δεν 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 απ’ όλα πρόσβαση 
το Διαδίκτυο.   
 

παρέχει στα κωφά 
παιδιά τις 
δυνατότητες που 
ορίζονται από το 
Άρθρο 24 
παράγραφος 3 β 
και γ της 
Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα 
των ατόμων με 
αναπηρία και 
επομένως δεν 
δημιουργεί 
προυποθέσεις για 
δωρεάν και ειδικά 
προσαρμοσμένη 
εκπαιδευτική 
ανάπτυξη των 
μαθητών.  
 

 
 

Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, της Κωδικοποίησης και της Ρομποτικής στα εθνικά προγράμματα σπουδών 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
Κύπρος Ελλάδα Ιταλία Λετονία Σλοβακία Πολωνία 
Το μάθημα ΤΠΕ δεν 
έχει ακόμη γίνει 
ξεχωριστό μάθημα 
στα δημοτικά 

Η Ελλάδα είναι μία 
από τις 3 πρώτες 
χώρες της Ευρώπης 
με τον υψηλότερο 

Σε σύγκριση με 
άλλες ανεπτυγμένες 
χώρες, η πρόσβαση 
στην ψηφιακή 

Ο Περί Εκπαίδευσης 
στην Λετονία Νόμος 
ορίζει τα ψηφιακά 
βοηθήματα 

Στα ειδικά σχολεία 
στην Κατώτερη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, οι 

Η βασική ύλη 
διδασκαλίας είναι η 
ίδια για τους μαθητές 
με ή χωρίς 
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σχολεία, πόσο 
μάλλον ένα λιγότερο 
δημοφιλή μάθημα 
όπως η Ρομποτική.  
Ωστόσο, η Ρομποτική 
έχει εισαχθεί στην 
ύλη στο μάθημα 
‘Σχεδιασμός και 
Τεχνολογία’, στο 
οποίο εμφανίζονται 
οι ικανότητες  
STE(A)M. Ο 
‘Σχεδιασμός και 
Τεχνολογία’ 
διδάσκεται στην 5η 
και 6η τάξη (10-12 
χρονών) και 
αποσκοπεί στο να 
διαπαιδαγωγήσει 
τους μαθητές σε 
θέματα τεχνολογίας 
ενισχύοντας:  
Α) Την γνώση τους 
γύρω από την 
τεχνολογία 
Β) Τις τεχνολογικές 
τους δεξιότητες και 
ικανότητες 
Γ)Τις αξίες, στάσεις 
και εμπειρίες στην 

αριθμό των 
συνιστώμενων ωρών 
για το ΤΠΕ ως 
υποχρεωτικό 
ξεχωριστό μάθημα 
στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (περίπου 
150 ώρες). 
Η αλλαγή της ύλης, η 
οποία αποτελεί μέρος 
της Στρατηγικής 
Ψηφιακών Σχολείων 
της Ελλάδος έχει δύο 
στόχους:  
1)Πιστοποιημένη 
γνώση ΤΠΕ όλων 
των μαθητών 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (μέσω 
ενός εθνικού 
συστήματος 
εξετάσεων). 
 
2)Ενίσχυση των 
ψηφιακών 
ικανοτήτων των 
μαθητών, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση 
στην ψηφιακή 
εκπαίδευση, την 

τεχνολογία στα 
σχολεία της Ιταλίας 
είναι χαμηλή 
(Ευρωπαϊκή Ένωση 
2013). Κατά τις 
χρονιές 2011–2012,  
οι αναλογίες 
υπολογιστών-
μαθητών στα 
δημοτικά σχολεία 
ήταν έξι ανά 100 
(μέσος όρος ΕΕ 14,5) 
ενώ το 80% των 
μαθητών φοίτησαν 
σε σχολεία με 
μειωμένη ή καθόλου 
σύνδεση στο 
Διαδίκτυο. 
 
Ως ένα απαιτητικό 
μάθημα από μόνο 
του, η Επιστήμη των 
Υπολογιστών 
διδάσκεται μόνο σε 
σχολεία με τεχνικό 
προσανατολισμό. 
Ωστόσο, ο νόμος 
περί εκπαίδευσης 
του 2015 (που 
διέρχεται από το 

διδασκαλίας (εφεξής 
- DTA), όπως 
ηλεκτρονικές 
δημοσιεύσεις και 
άλλες απαραίτητες 
πηγές για την 
υλοποίηση 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 
Τα ακόλουθα DTA 
χρησιμοποιούνται 
στα σχολεία της 
Λετονίας: 
ηλεκτρονικά βιβλία, 
ηχητικά βιβλία και 
ψηφιακά οπτικά 
βοηθήματα. Το DTA 
που είναι διαθέσιμο 
σήμερα 
χαρακτηρίζεται από 
χαμηλή 
αλληλεπίδραση. Δεν 
υπάρχει 
επιβεβαιωμένη 
συσχέτιση μεταξύ της 
χρήσης του DTA και 
των μεγαλύτερων 
ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων στην 
Πληροφορική. Τα 

μαθητές μαθαίνουν 
για την 
«Πληροφορική». Ο 
σκοπός της 
διδασκαλίας της 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών είναι 
να καθοδηγήσει τους 
μαθητές να 
κατανοήσουν τις 
βασικές της έννοιες, 
τις διαδικασίες και 
τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για 
τα δεδομένα και τη 
ροή πληροφοριών 
στα συστήματα των 
υπολογιστών. 
 
Η ύλη περιλαμβάνει 
θεματικές ενότητες 
που αφορούν 
διαδικασίες, επίλυση 
προβλημάτων, 
αλγοριθμική σκέψη. 
Η απόδοση μετριέται 
ιδανικά όταν  
γνωρίζουν οι μαθητές 
τις δυνατότητες που 
έχουν με την χρήση 
της γλώσσας 

προβλήματα ακοής. 
Τα μαθήματα 
πληροφορικής στα 
σχολεία της 
Πολωνίας ξεκινούν 
από την πρώτη τάξη 
του δημοτικού. 
 
Η Ρομποτική στο 
σχολείο είναι ένα νέο 
θέμα, που εισήχθη 
για πρώτη φορά στην 
βασική ύλη της 
Πληροφορικής στο 
δημοτικό το 2017 και 
στην ύλη των 
σχολείων στην 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση από το 
2018. Η ύλη δεν 
καλύπτει το εύρος 
των θεμάτων που 
σχετίζονται με την 
Ρομποτική, και είναι 
προεραιτική.  
Η νέα υποχρεωτική 
ύλη Πληροφορικής 
για μαθητές 
δημοτικού ορίζει:  
Α)„Οπτικά 
προγράμματα: (…) 
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επίλυση 
τεχνολογικών 
προβλημάτων  

 

Η Ρομποτική έχει 
εμφανιστεί το 2009 
και σήμερα είναι 
μέρος της επίσημης 
ύλης του μαθήματος 
‘Σχεδιασμός και 
Τεχνολογία’ στην 
ενότητα ‘Συστήματα 
και Έλεγχος 
Τεχνολογίας’ με την 
προοπτική να 
επεκταθεί στο εγγύς 
μέλλον.  
 

γνώση των ΤΠΕ, τη 
χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας γενικά 
και ανοιχτές 
τεχνολογίες και 
πόρους, τον 
προγραμματισμό και 
τον προγραμματισμό 
και την ανάπτυξη 
κοινωνικών στάσεων 
και δεξιοτήτων 
(ηλεκτρονική 
ιθαγένεια). 

Κοινοβούλιο την ίδια 
ώρα που 
αποφασίζεται) 
περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων μέτρων που 
σχετίζονται με τις 
τεχνολογίες ΤΠΕ, μια 
πρωτοβουλία για την 
προώθηση της 
κωδικοποίησης και 
της υπολογιστικής 
σκέψης στα δημοτικά 
σχολεία. Ο στόχος 
είναι, έως το 2017 να 
συμμετάσχει το 25% 
όλων των δημοτικών 
σχολείων σε ένα 
προαιρετικό 
πρόγραμμα τύπου 
‘Ώρα-Για-
Κωδικοποίηση’ Hour-
of-Code, με το 9% να 
συμμετέχει σε πιο 
προχωρημένο 
επίπεδο. 
 

σχολεία δεν 
χρησιμοποιούν πολύ 
ψηφιακό υλικό και 
τεχνολογίες. Τους 
εμποδίζει κυρίως η 
έλλειψη οικονομικών 
πόρων και η 
απροθυμία των 
εκπαιδευτικών να 
διαχειριστούν αυτά 
τα μέσα. Καινοτόμα 
εργαλεία εκμάθησης, 
όπως υλικά 
ρομποτικής και 
τρισδιάστατοι 
εκτυπωτές 
χρησιμοποιούνται σε 
εξαιρετικές 
περιπτώσεις και δεν 
αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος 
των μαθημάτων. Τα 
εμπορικά DTA 
χρησιμοποιούνται 
γενικά στα ανώτερα 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Ωστόσο, 
υπάρχουν δωρεάν 
υλικά που 
αναπτύχθηκαν για το 

προγραμματισμού. 
Παράλληλα, στην 
Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση οι 
μαθητές μαθαίνουν 
πως να εργάζονται 
με τις γλώσσες 
προγραμματισμού C 
++, Pascal, HTML, 
CSS. Με τη 
Ρομποτική δεν είχαν 
ακόμη την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν ή να 
μάθουν. Στη 
Σλοβακία, λίγα είναι 
τα Δημοτικά σχολεία 
που ασχολούνται με 
την Ρομποτική, 
ωστόσο τα 
Τεχνολογικά 
Πανεπιστήμια 
ασχολούνται πλήρως 
με αυτήν και 
πειραματίζονται με 
την ενίσχυση του 
αυτοματισμού και την 
βελτίωση του. 
 

Β) μεμονωμένες 
εντολές ή ακολουθίες 
που ελέγχουν ένα 
ρομπότ ή αντικείμενο 
στην οθόνη ενός 
υπολογιστή ή άλλης 
ψηφιακής συσκευής 
”. 
και: 
„ «Διατυπώνει και 
γράφει τους 
αλγόριθμους, εντολές 
που αποτελούνται 
από: (…) 
γ) έλεγχο ρομπότ ή 
ενός αντικειμένου 
στην οθόνη.”. 
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σκοπό αυτό. 
Χρησιμοποιούνται 
μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και 
περιλαμβάνουν 
διαδραστικούς 
χάρτες, εφαρμογές 
και διαδικτυακούς 
ιστότοπους. Η 
διδασκαλία στα 
σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης στη 
Λετονία δεν κάνει 
εκτεταμένη χρήση 
των τεχνολογιών 
αυτών. Συνήθως, στα 
σχολεία 
χρησιμοποιούν 
υπολογιστές, 
διαδραστικούς 
πίνακες και μερικές 
φορές tablet. Οι 
μαθητές 
χρησιμοποιούν αυτά 
τα εργαλεία 
περισσότερο για να 
αναπτύξουν τις 
δεξιότητές τους παρά 
για να μάθουν 
περισσότερα. 
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Υποδομές, εξοπλισμός, πόροι και εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Κωδικοποίησης και της 
Ρομποτικής 
Κύπρος Ελλάδα Ιταλία Λετονία Σλοβακία Πολωνία 
Όσον αφορά τις 
υποδομές, το 
Υπουργείο Παιδείας 
συνεχώς παρέχει 
αναβαθμισμένο 
εξοπλισμό 
Πληροφορικής σε 
όλα τα δημόσια 
σχολεία, όπως 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, 
φορητούς 
υπολογιστές, 
διαδραστικούς 
πίνακες, εκτυπωτές, 
σαρωτές, προβολείς 
και εργαστήρια 
υπολογιστών. Μια 
έρευνα από την 
Ευρωπαική Επιτροπή 
(IpsosMori, 2019) 
έδειξε ότι τα σχολεία 
γενικής εκπαίδευσης 
στην Κύπρο είναι 
μερικώς ψηφιακά 
εξοπλισμένα  σε 

Σύμφωνα με τον  
Δείκτη Ψηφιακής 
Οικονομίας και 
Κοινωνίας 2019, ο 
οποίος είναι ένας 
σύνθετος δείκτης που 
συνοψίζει όλους τους 
σχετικούς δείκτες για 
την ψηφιακή χρήση 
στην Ευρώπη, η 
Ελλάδα είναι μια από 
τις χαμηλότερες 
ψηφιακές οικονομίες 
(τρίτη από τις 
τελευταίες - βλ. 
Σχήμα 2) μεταξύ των 
κρατών μελών της 
ΕΕ. 
Ακόμη, σύμφωνα με 
την 2η Έρευνα για τα 
Σχολεία: η 
Πληροφορική στην 
Εκπαίδευση από την 
Ευρωπαική Επιτροπή 
το 2019 που έλαβε 
μέρος σε 

Στην Ιταλία, οι 
περισσότεροι 
υπολογιστές είναι 
επιτραπέζιοι και όχι 
φορητοί υπολογιστές, 
αλλά αυτό ισχύει σε 
χώρες της Ευρώπης 
με τα χαμηλότερα 
ποσοστά μαθητών 
που έχουν πρόσβαση 
σε επιτραπέζιους 
υπολογιστές που 
έχουν πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο στην 
Ευρώπη και φοιτούν 
στην 8η  τάξη  (εικ. 
6.2). Όσον αφορά 
τους μαθητές της 8ης 
τάξης με φορητούς 
υπολογιστές που 
έχουν πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, η Ιταλία 
συγκαταλέγεται στις 
κατώτερες ομάδες 
χωρών και η 
κατάσταση είναι η 

Τα περισσότερα 
σχολεία είναι καλά 
εξοπλισμένα. Έχουν 
μία ή περισσότερες 
ηλεκτρονικές 
αίθουσες 
διδασκαλίας, μια 
ισχυρή σύνδεση στο 
Διαδίκτυο, 
διαδραστικούς 
πίνακες, προβολείς, 
φορητούς 
υπολογιστές, 
αίθουσες επιστημών 
κ.λπ. Κατά συνέπεια, 
τα σχολεία μπορούν 
να χρησιμοποιούν 
ψηφιακές 
τεχνολογίες στην 
διδασκαλία.  
Σύμφωνα με το 
Κεντρικό Στατιστικό 
Γραφείο (CSB), το 
2016, το 100% των 
μαθητών 
χρησιμοποίησαν 

Κυρίως τα ειδικά 
σχολεία στη 
Σλοβακία είναι 
εξοπλισμένα με 
σύγχρονες 
τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
επικοινωνίας. Όλες οι 
τάξεις είναι 
εξοπλισμένες με 
διαδραστικούς 
πίνακες, τρεις 
αίθουσες πολυμέσων 
και τρεις αίθουσες με 
εξοπλισμό για τη 
διδασκαλία του 
μαθήματος 
ηλεκτρολογίας. 
Ωστόσο, οι 
επιδοτήσεις από τον 
κρατικό 
προϋπολογισμό δεν 
είναι αρκετές για να 
αναβάθμιση του 
εξοπλισμού, ούτε 
αρκούν για την 

Στη συντριπτική 
πλειονότητα των 
δημοτικών σχολείων, 
υπάρχουν 
μικροϋπολογιστές  με 
μία από τις εκδόσεις 
του λειτουργικού 
συστήματος 
Windows. Μερικές 
φορές υπάρχουν 
μικροϋπολογιστές 
Macintosh από την 
Apple με το δικό της 
λειτουργικό σύστημα.  

Σε πολλές 
περιπτώσεις αυτοί 
είναι παλιοί 
υπολογιστές 
(μεγαλύτεροι των 
τριών χρόνων).  

Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι, 
παραδόξως, όσο πιο 
νεαρός και λιγότερο 
έμπειρος είναι ένας 
χρήστης, τόσο 
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σύγκριση με τον  
μέσο όρο στην 
Ευρώπη. Οι μαθητές 
που χρησιμοποιούν 
ένα υπολογιστή για 
σκοπούς μάθησης 
στα σχολεία αγγίζουν 
το 37% στην Κύπρω 
ενώ στην Ευρώπη το 
58%.  
 

περισσότερα από 400 
σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα έδειξε ότι 
υπάρχουν λιγότερο 
ψηφιακά 
εξοπλισμένα και 
συνδεδεμένα σχολεία 
σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο της ΕΕ.  

ίδια σε όλες τις 
τάξεις.  
Όσο υψηλότερο είναι 
το ποσοστό των 
οικογενειών των 
μαθητών με χαμηλό 
εισόδημα σε ένα 
σχολείο, τόσο 
λιγότεροι 
ηλεκτρονικοί 
φορητοί υπολογιστές 
τείνουν να είναι 
διαθέσιμοι σε 
επαγγελματικές 
σχολές στην Ιταλία. 
Οι υπολογιστές 
βρίσκονται κυρίως σε 
ειδικά εργαστήρια σε 
όλες τις τάξεις, και ο 
αριθμός τους είναι 
σημαντικά 
υψηλότερος από τις 
περισσότερες χώρες 
με βαθμό 4 και 
περίπου 80% σε 
όλους τους άλλους 
βαθμούς. 

τακτικά το 
Διαδίκτυο, ενώ το 
96,1% των 
οικογενειών με 
παιδιά είχαν 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο. 
 

αγορά νέων 
εφαρμογών.  
 

καλύτερος είναι ο 
εξοπλισμός που 
χρειάζεται να έχει.  
 

Η κατάσταση στα 
ειδικά σχολεία είναι 
καλύτερη. Κάθε 
σχολείο διαθέτει 
αίθουσα 
πληροφορικής με 
πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο. Κάθε τάξη 
διαθέτει τουλάχιστον 
έναν καθηγητή 
υπολογιστών και 5 
έως 15 υπολογιστές 
για τους μαθητές. Οι 
υπολογιστές 
διαθέτουν 
λειτουργικά 
συστήματα Windows 
από την έκδοση XP 
έως την έκδοση 10 (η 
συντριπτική 
πλειονότητα τους 
είναι τα συστήματα 7 
ή 10). 

Το Πολωνικό Εθνικό 
Εκπαιδευτικό Δίκτυο 
- OSE είναι ένα 
δημόσιο πρόγραμμα 
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τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων που δίνει 
στα σχολεία 
πρόσβαση σε 
γρήγορο, δωρεάν και 
ασφαλές Διαδίκτυο. 
 

 
Διαθέσιμες και μη-διαθέσιμες ευκαιρίες, πρωτοβουλίες, προγράμματα κ.λπ. που σχετίζονται με την Κωδικοποίηση και 
την Ρομποτική  
Κύπρος Ελλάδα Ιταλία Λετονία Σλοβακία Πολωνία 
Υπάρχουν μερικές 
ευκαιρίες στην 
Κύπρο. Για 
παράδειγμα, το 
σχέδιο «Τεχνολογία 
συστήματος και 
ελέγχου» 
(σχεδιάστηκε το 
2018) το οποίο 
απευθύνεται σε 
μαθητές δημοτικού 
σχολείου που 
φοιτούν στην 6η 
τάξη. 
Σημειώνεται επίσης 
ότι διοργανώνονται 
αρκετά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια από το 
Παιδαγωγικό 

Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, η 
Εκπαιδευτική 
Ρομποτική δεν 
αποτελεί αντικείμενο 
διδασκαλίας στα 
ελληνικά δημόσια 
σχολεία. Ωστόσο, 
από το προσωπικό 
ενδιαφέρον και την 
γνώση που πηγάζει 
γύρω από το θέμα, οι 
εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν  
εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που 
αφορούν την 
Ρομποτική και τις 
ενσωματώνουν στην 

Υπάρχουν επί του 
παρόντος αρκετές 
πρωτοβουλίες που 
εστιάζουν στην 
αξιοποίηση της 
Ρομποτικής, ειδικά 
στις Τεχνικές σχολές, 
με σκοπό την αύξηση 
της συμμετοχής των 
νέων μαθητών στις 
επιστημονικές 
μελέτες. 
Παρασκευάζοντας 
ένα κώδικα: το έργο 
αυτό περιέχει μια 
σειρά από ‘συνταγές’ 
με συστατικά, 
βήματα και τον 
απαραίτητο χρόνο για 

Δεν υπάρχουν 
δεδομένα. 

Η σχολική 
εκπαίδευση 
περιλαμβάνει: 
εκδρομές, κουίζ και 
διαγωνισμούς, 
συζητήσεις με 
εμπειρογνώμονες, 
συμμετοχή σε 
εξωσχολικούς 
διαγωνισμούς, 
εκδρομές και 
εκθέσεις, πρακτικές 
σε εταιρείες 
Ηλεκτρολογίας και 
Πληροφορικής, κλπ.  

Στην Πολωνία 
υπάρχουν 38 
Τεχνικές Σχολές 
Γυμνασίου (με 
εξειδίκευση στην 
Πληροφορική), 50 
σχολεία μετα-
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με 
ειδίκευση στην 
Πληροφορική (όχι 
τριτοβάθμια) και 38 
τμήματα 
Πληροφορικής 
(προγράμματα 
Μηχανολογίας, 
πτυχιακές σπουδές, 
μεταπτυχιακά 
προγράμματα) στην 
Ανώτερη Εκπάιδευση 
(πανεπιστήμια και 
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Ινστιτούτο Κύπρου 
προκειμένου να 
ενισχυθεί η 
επαγγελματική 
ανάπτυξη των 
δασκάλων. 
 

διδασκαλία τους. 
Δυστυχώς, το κόστος 
του εξοπλισμού της 
ρομποτικής σε 
συνδυασμό με την 
έλλειψη τεχνικών 
γνώσεων από τους 
δασκάλους 
αποτελούν σημαντικά 
εμπόδια για την 
πλήρη ενσωμάτωση 
της εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής στα 
σχολεία. 
Από την άλλη 
πλευρά, εκτός 
σχολείου, υπάρχουν 
διάφορες διαθέσιμες 
δραστηριότητες, 
ευκαιρίες, 
πρωτοβουλίες και 
προγράμματα που 
σχετίζονται ιδίως με 
την Κωδικοποίηση 
και την Ρομποτική 
και την Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 
συγκεριμένα. 
 

τους καθηγητές που 
επιθυμούν μια 
καινοτόμα 
διδασκαλία 
ξεκινώντας με τις 
έτοιμες πηγές και 
εργαλεία που έχουν.   
Μπείτε στον κόσμο 
της τεχνητής 
νοημοσύνης: Είναι 
ένα διαδικτυακό 
μάθημα που 
παρουσιάστηκε στη 
Matera στην τέταρτη 
έκδοση του Edu Day 
της Microsoft, ένα 
εργαστήριο και 
μάθημα με τίτλο 
"Enter the World of 
AI" που αναπτύχθηκε 
για το Πρόγραμμα 
Ambizione Italia for 
Schools. 
Υπάρχουν επίσης 
ευρωπαϊκά έργα 
διαθέσιμα στην 
Ιταλία. 
 

πολυτεχνεία) – ενώ 
τα επίπεδα 6 και 7 
του Ευρωπαικού 
Πλαισίου Προσόντων 
είναι δωρεάν.  

 
Στην Πολωνία 
μπορούν επίσης να 
παρακολουθήσουν 
μαθήματα για 
απόκτηση 
επαγγελματικών 
τίτλων στον τομέα 
της Πληροφορικής. 
Μετά από αυτά τα 
μαθήματα, μπορούν 
να παρακαθίσουν 
επαγγελματικές 
εξετάσεις (όπως 
επίσης και μετά τις 
Επαγγελματικές 
Σχολές) για να 
επιβεβαιώσουν τα 
προσόντα 
Πληροφορικής που 
απέκτησαν (επίπεδο 
5 του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου 
Προσόντων).  
 
Στην Πολωνία 
υπάρχουν ακόμη 
εταιρείες που 
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προσφέρουν 
πληρωμένα 
μαθήματα 
Πληροφορικής. Τα 
πιο δημοφιλή είναι τα 
Coders Lab Sp. z 
o.o., Software 
Development 
Academy, IT 
Academy κλπ. Το 
κόστος των 
μαθημάτων είναι το 
λιγότερο 2800 Ευρώ 
(και ακόμη λιγότερα). 

 
 
 



robotics4deaf.eu 

II. Πλαίσιο Δεξιοτήτων 

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τις ενότητες 

που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Επιπλέον, το περιεχόμενο βασίζεται 

στα αποτελέσματα της έρευνας (ΙΟ1) καθώς και τις 

προτάσεις εταίρων. Οι ενότητες περιλαμβάνουν 

θέματα εισαγωγής στη ρομποτική και STEM και τα 

σενάρια στοχεύουν να διδάξουν σε μαθητές με 

προβλήματα ακοής  πως να κατασκευάσουν και να 

προγραμματίσουν ένα ρομπότ. Το έγγραφο 

περιλαμβάνει: 

o Την περιγραφή του πνευματικού 

παραδοτέου (ΙΟ1): ROBOTICS4DEAF 

INCLUSIVE INDEX: MAPPING THE SCENE, IDENTIFYING REQUIREMENTS AND 

CONSTRUCTING THE TARGETED COMPETENCE FRAMEWORK FOR ROBOTICS/ CODING 

o Τους στόχους του πνευματικού παραδοτέου (ΙΟ1) και τις δραστηριότητες στις 

οποίες συμμετείχαν οι εταίροι για να επιτευχθούν οι στόχοι 

o Η μεθοδολογία σχεδιασμού του πλαισίου δεξιοτήτων  

o Το σχέδιο διδασκαλίας 

 

Στην πρώτη ενότητα του Πλαισίου Δεξιοτήτων, ο αναγνώστης μπορεί να βρει την 

περιγραφή της έρευνας   - συλλογή και ανάλυση δεδομένων με περίληψη των πορισμάτων 

της έρευνας που αποτελεί βάση για το Πλαίσιο Δεξιοτήτων. 

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά από δύο ενότητες. Ενότητα 1 από το 

Πλαίσιο Δεξιοτήτων  στοχεύει να θέσει τα θεμέλια που χρειάζονται ώστε οι μαθητές να 

ξεκινήσουν το ταξίδι τους στον κόσμο του προγραμματισμού και της ρομποτικής. 

Παρουσιάζει το κιτ ρομποτικής που επιλέχθηκε (The Lego Boost) και τις οδηγίες περιήγησης 

ως προς τον τρόπο κατασκευής ενός ρομπότ πολλαπλών χρήσεων που ονομάζεται SMARC 

(SMArt Robotic & Coding). 

Γιατί SMARC? Επειδή είναι: 

• Εύκολο να κατασκευαστεί – απλές οδηγίες,  
• Λίγα κομμάτια 
• Χρησιμοποιεί όλους τους κινητήρες και τον αισθητήρα 
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• Μπορεί να τροποποιηθεί για να ταιριάζει σε διαφορετικά σενάρια 
 

Γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες προγραμματισμού και παρουσιάζονται τυπικές 

χρήσης των κινητήρων και αισθητήρων και υλοποιούνται μέσω διαφόρων εργασιών. Στη 

συνέχεια οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν με ομαλό και κλιμακωτό τρόπο στα πιο 

σύνθετα σενάρια όπως ορίζονται στην ενότητα 2. Η δεύτερη ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος είναι για τους μαθητές και των δύο ηλικιακών ομάδων για να εξοικειωθούν 

με το ρομπότ  Vernie και M.T.R.4. 

  

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Lego Boost App μαζί με το επιπλέον 

εκπαιδευτικό υλικό για να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες των ρομπότ. Στο δεύτερο μέρες 

της ενότητας 2, οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε τέσσερα 

εκπαιδευτικά σενάρια. Τα εκπαιδευτικά σενάρια είναι εμπνευσμένα από τα ακόλουθα 

θέματα: 

  

• Μυθολογία 

• Εξερεύνηση του διαστήματος 

• Master chef  

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  

Κάθε σενάριο έχει 2 διαφορετικά σενάρια. Η 

πρώτη έκδοση είναι σχεδιασμένη για μαθητές 

ηλικιακής ομάδας 10-14 χρονών καθώς η δεύτερη έκδοση είναι σχεδιασμένη για μαθητές 

ηλικίας 15-21, άρα έχουμε συνολικά 8 εκπαιδευτικά σενάρια. Η κύρια διαφορά μεταξύ των 

δύο εκδόσεων είναι ότι στη δεύτερη έκδοση οι εργασίες που καλούνται να ολοκληρώσουν οι 

μαθητές είναι πιο περίπλοκες και απαιτούν την χρήση όλων των αισθητήρων και υπο-

προγραμμάτων. Αντίθετα, οι εργασίες της πρώτης έκδοσης είναι πιο απλές και μπορούν να 

λυθούν από τους μαθητές χωρίς τη χρήση υπο-προγραμμάτων. Με αυτό τον τρόπο έχουμε 

ένα ενιαίο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και προσαρμοσμένο στις διαφορετικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και των δύο ηλικιακών ομάδων. 

  
ROBOTICS4DEAF Πλαίσιο Ικανοτήτων 
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Ενότητα 1: Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων STEM και 
Προγραμματισμού 

Ηλικιακό Γρουπ 

Βασικός 
Στόχος 

Εισαγωγή μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προβλήματα 
ακοής στον τομέα της ρομποτικής και του 
προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την 
πλατφόρμα Lego Boost 

10-14 
χρόνων 

15-21 
χρόνων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

• Μάθετε πώς μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα ρομπότ πολλαπλών 
χρήσεων που ονομάζεται SMARC - 
SMArt Robotic and Coding, 
ακολουθώντας μια σειρά οδηγιών 
κατασκευής 

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς να προγραμματίζετε το 
ρομπότ SMAC χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή προγραμματισμού Lego 
Boost Creative Canvas από ένα  

✔ ✔ 

• Μάθετε τις θεμελιώδεις αρχές του 
προγραμματισμού: Ακολουθία, 
Επιλογή και Επανάληψη  

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς να προγραμματίζετε ένα 
ρομπότ να εκτελεί κινήσεις 

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις 
ενδείξεις του αισθητήρα ενός ρομπότ, 
όπως ο αισθητήρας χρώματος και  

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς να προγραμματίζετε το 
ρομπότ ώστε να αναγνωρίζει εμπόδια  

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς μπορείτε να 
προγραμματίσετε το ρομπότ να 
αναγνωρίζει χρώματα από μια 
καθορισμένη παλέτα χρωμάτων  

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς μπορείτε να μετρήσετε την 
ένταση του ανακλώμενου φωτός 

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς μπορείτε να μετρήσετε την 
απόσταση από ένα αντικείμενο  

 ✔ 
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• Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον 
τηλεχειρισμό και να ενεργοποιείτε την 
κίνηση και άλλες ενέργειες 

✔ ✔ 

• Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε 
μεταβλητές και τελεστές 

 ✔ 

 
Γνώση Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 10-14 

χρόνων 
15-21 

χρόνων 
• Κατανοήσουν τη χρήση ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων: Move Hub, Color and Distance 
Sensor και το Interactive Motor 

✔ ✔ 

• Κατανοήστε τη χρήση του αισθητήρα και τον 
τρόπο λειτουργίας του  

✔ ✔ 

Κατανοήσουν τα διάφορα μπλοκ προγραμματισμού που είναι διαθέσιμα  
στην εφαρμογή Lego Boost: 

• Κίτρινα μπλοκ για τον έλεγχο της ροής ενός 
προγράμματος 

✔ ✔ 

• Πορτοκαλί μπλοκ που χρησιμοποιούνται για τον 
αισθητήρα χρώματος και απόστασης  

✔ ✔ 

• Πράσινα μπλοκ που χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη της κίνησης  

✔ ✔ 

• Μοβ μπλοκ που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση 
του διανομέα και του αισθητήρα LED για να 
εκπέμπουν ένα συγκεκριμένο χρώμα  

✔ ✔ 

• Μπλε και τυρκουάζ μπλοκ για ειδικές δράσεις, π.χ. 
κάνοντας το MTR4 να χτυπήσει ένα αντικείμενο με 
ένα σφυρί ή να κατευθύνει τον Vernie να χορέψει  

✔ ✔ 

• Λευκά μπλοκ για προηγμένο προγραμματισμό, π.χ. 
δημιουργία τυχαίων αριθμών με γεννήτρια 
αριθμών, μαθηματικές και λογικές πράξεις όπως 
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση, καθώς και έλεγχος αν μια μεταβλητή 
είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από έναν 
δεδομένο αριθμό 

 ✔ 

• Γκρι μπλοκ που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
υποπρογραμμάτων ομαδοποιώντας διαφορετικές 
ενέργειες σε ένα μπλοκ  

 ✔ 
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• Κατανοήσουν τους τρεις τύπους μπλοκ 
επανάληψης 
• Forever Loops  που επαναλαμβάνει για πάντα 

ένα σύνολο κώδικα 
• For Loops  που επαναλαμβάνει ένα σύνολο 

κώδικα για έναν αριθμό επαναλήψεων 
• While Loops   που απαιτεί μια συνθήκη να 

είναι αληθής για να επαναλάβει ένα 
συγκεκριμένο σύνολο κώδικα  

✔ ✔ 

• Κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα μπλοκ επιλογής 
(IF-THEN-ELSE) και πότε θα εκτελεστεί ένα 
σύνολο κώδικα ανάλογα με την κατάσταση 

✔ ✔ 

• Κατανοήσουν τι είναι μια μεταβλητή και πώς να 
τις χρησιμοποιήσουν σε διάφορες λειτουργίες 

 ✔ 

 
 

Δεξιότητες  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 10-14 
χρόνων 

15-21 
χρόνων  

• Συνδυάσουν διαφορετικά κομμάτια Lego  ✔ ✔ 

• Ενώσουν ηλεκτρονικά κομμάτια Lego με 
την βοήθεια των συνδέσεων 

✔ ✔ 

• Κατασκευάσουν το προτεινόμενο ρομπότ 
(SMARC) ακολουθώντας τις οδηγίες που 
τους δίνονται 

✔ ✔ 

• Πλοηγούνται ελεύθερα στο περιβάλλον της 
εφαρμογής Lego Boost 

✔ ✔ 

• Δημιουργήσουν νέα προγράμματα 
χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μπλοκ του 
περιβάλλοντος LEGO BOOST Creative 
Canvas 

✔ ✔ 

• Χρησιμοποιήσουν ένα σύνολο μπλοκ για να 
μετακινήσουν το SMARC τόσο προς τα 
εμπρός ή προς τα πίσω σε ευθεία γραμμή, 
όσο και να  στρίβει αριστερά ή δεξιά σε 
καθορισμένο αριθμό μοιρών 

✔ ✔ 

• Χρησιμοποιούν τα κίτρινα μπλοκ για 
επανάληψη 

✔ ✔ 

• Συνδέσουν τον αισθητήρα χρώματος και 
απόστασης 

✔ ✔ 
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• Χρησιμοποιήσουν τα πορτοκαλί μπλοκ 
για να εντοπίσουν εμπόδια 

• Χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό 
μπλοκ για να εντοπίσουν εμπόδια και 
χρώματα 

• Χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό 
μπλοκ για να λάβουν αποφάσεις με 
βάση την είσοδο του αισθητήρα 

• Χρησιμοποιήσουν το τηλεχειριστήριο για 
να ενεργοποιήσουν κίνηση και δράσεις 

✔ ✔ 

• Χρησιμοποιήσουν την είσοδο έντασης του 
ανακλώμενου φωτός από τον αισθητήρα 
φωτός και να κάνουν το ρομπότ να κινηθεί 
σε μια προκαθορισμένη διαδρομή - μαύρη 
γραμμή  

 ✔ 

• Χρησιμοποιήσουν την είσοδο έντασης του 
ανακλώμενου φωτός από τον αισθητήρα 
φωτός και κάνουν το ρομπότ να 
ακολουθήσει την πλευρά ενός τοίχου - 
αντικειμένου  

 ✔ 

• Χρησιμοποιήσουν λευκά μπλοκ και 
ορίσουν μεταβλητές για τον 
προγραμματισμό του SMARC  

 ✔ 

• Χρησιμοποιήσουν διάφορους τελεστές κατά 
τον προγραμματισμό του SMARC 

 ✔ 

 
 

Μαλακές 
Δεξιότητες 

Οι μαθητές θα πρέπει να 
κατακτήσουν τα εξής: 

10-14 years 
old 

15-21 years 
old 
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• Δεξιότητες συνεργασίας 
• Ομαδοσυνεργατικότητα 
• Δεξιότητες επικοινωνίας 
• Διαχείριση έργου 
• Συντονισμός 
• Κριτική Παρατήρηση 
• Διαχείριση χρόνου 
• Προγραμματισμός 
• Προσοχή στη λεπτομέρεια 
• Ανταλλαγή ιδεών 
• Επίλυση προβλήματος 
• Λήψη αποφάσης 
• Πειραματισμός 
• Συγκέντρωση 
• Καθορισμός του στόχου 
• Μνήμη 
• Δεξιότητες παρουσίασης 
• Δημιουργικότητα 

� � 

 
Ενότητα 2: Τα Δημιουργικά Σενάρια  
Κατασκευή και Προγραμματισμός Ρομπότ 
Βασικός Στόχος Επισκόπηση ορισμένων τυπικών μοντέλων της πλατφόρμας: Vernie 

και MTR4 
Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν πως: 
• Να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν το ρομπότ 

Vernie 
• Να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν το MTR4 
• Να χρησιμοποιούν τα βασικά μοντέλα ως σημείο αναφοράς 

και από εκεί και μετά να επεκτείνουν τις κατασκευές τους 
• Τροποποιήσουν υπάρχοντα προγράμματα και να 

δημιουργήσουν τα δικά τους από την αρχή 

Δεξιότητες Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
• Να ολοκληρώσουν τις διαθέσιμες δραστηριότητες της 

εφαρμογής Lego Boost App 
• Χρησιμοποιούν τα τυπικά μοντέλα ως σημείο αναφοράς, για 

να επεκτείνουν περαιτέρω τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν 
προγράμματα  

• Επεκτείνουν τις επιλογές προγραμματισμού αντλώντας 
έμπνευση από την φαντασία και την κριτική τους σκέψης 

• Δημιουργήσουν τις δικές τους δραστηριότητες συνδυάζοντας 
τους κινητήρες και τους αισθητήρες 

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δεξιότητες συνεργασίας 
• Δεξιότητες επικοινωνίας 
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• Δημιουργικότητα 
• Επίλυση προβλήματος 
• Λήψη αποφάσης 
• Πειραματισμός 

 
Μυθολογικό Σενάριο – Οι Άθλοι του Ηρακλή (10-14 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα γνωρίσουν το μύθο του Ηρακλή 

και τους διάσημούς Άθλους του. 
Θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν ένα Ρομπότ (τον Βέρνυ) 
που θα παίξει το ρόλο του μυθικού Ηρακλή και θα μάθουν απλές 
εντολές κίνησης και βασικά προγράμματα εντοπισμού αντικειμένων. 
Θα πρέπει να προγραμματίσουν τον Ηρακλή να λύσει μια σειρά 
προβλημάτων που θα τους δοθούν, όπως: 

a. Να κάνουν τον Ηρακλή να κάνει το γύρο της 
Πελοποννήσου 
b. Να εντοπίσει το Λιοντάρι της Νεμέας, τη 
Λερναία Ύδρα και το Ελάφι της Κερύνειας 
c. Να κυνηγήσει το Ελάφι της Κερύνειας σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

Τέλος, να συζητήσουν θέματα σχετικά με την προστασία και τη 
διαφύλαξη σημαντικών πολιτισμικών χώρων. 

Προαπαιτούμενα  
Δεν υπάρχουν γνωστικές προϋποθέσεις. 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν: 
• Τους άθλους του Ηρακλή 
• Τη σημασία της Πολιτιστικής Διατήρησης 

Γνώση • Αναπτύξουν γνώσεις για τη μυθολογία 
• Αναπτύξουν γνώσεις για την ιστορία 
• Συναρμολογήσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
• Εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους 

κινητήρες του ρομπότ και ανάπτυξουν δεξιοτήτες για το πώς 
να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα 

• Υπολογίσουν την περίμετρο της Πελοποννήσου και την 
ταχύτητα της Κερύνειας  

• Εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και 
θα μάθουν να τους χρησιμοποιηούν σε βασικά προγράμματα 
ανίχνευσης εμποδίων 

• Μάθουν απλές εντολές κίνησης 
• Εξοικειωθούν με απλά προγράμματα «μίας εκκίνησης». 

Σχετικά Θέματα • Ιστορία 
• Μυθολογία 
• Πολιτιστική Διατήρηση 
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Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

 
Μυθολογικό Σενάριο – Οι Άθλοι του Ηρακλή (15-21 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα γνωρίσουν το μύθο του Ηρακλή 

και τους διάσημούς Άθλους του. 
Θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν ένα Ρομπότ (τον Βέρνυ) 
που θα παίξει το ρόλο του μυθικού Ηρακλή και θα μάθουν απλές 
εντολές κίνησης και βασικά προγράμματα εντοπισμού αντικειμένων. 
Θα πρέπει να προγραμματίσουν τον Ηρακλή να λύσει μια σειρά 
προβλημάτων που θα τους δοθούν, όπως: 

a. Να κάνουν τον Ηρακλή να κάνει το γύρο της 
Πελοποννήσου 
b. Να εντοπίσει το Λιοντάρι της Νεμέας, τη 
Λερναία Ύδρα και το Ελάφι της Κερύνειας 
c. Να βρούνε τρόπο να ακυρώσουν τις 
αναγεννητικές ικανότητες της Λερναίας Ύδρας 
d. Να κυνηγήσει το Ελάφι της Κερύνειας σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδας. 
e. Βρούν έναν τρόπο να αλλάξει η διαδρομή των 
ποταμών Αλφειού και Πηνειού για να ξεπλυθούν οι 
στάβλοι 

 
Τέλος, να συζητήσουν θέματα σχετικά με την προστασία και τη 
διαφύλαξη σημαντικών πολιτισμικών χώρων. 

Προαπαιτούμενα  
Δεν υπάρχουν γνωστικές προϋποθέσεις. 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν: 
• Τους άθλους του Ηρακλή 
• Τη σημασία της Πολιτιστικής Διατήρησης 

Γνώση • Αναπτύξουν γνώσεις για τη μυθολογία 
• Αναπτύξουν γνώσεις για την ιστορία 
• Συναρμολογήσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
• Εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους 

κινητήρες του ρομπότ και ανάπτυξουν δεξιοτήτες για το πώς 
να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα 

• Υπολογίσουν την περίμετρο της Πελοποννήσου και την 
ταχύτητα της Κερύνειας  

• Εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και 
θα μάθουν να τους χρησιμοποιηούν σε βασικά προγράμματα 
ανίχνευσης εμποδίων 

• Μάθουν απλές και σύνθετες εντολές κίνησης 
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• Εξοικειωθούν με προγράμματα πολλαπλών κλάδων και 
υποπρογραμμάτων 

Σχετικά Θέματα • Ιστορία 
• Μυθολογία 
• Πολιτιστική Διατήρηση 

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

 
Σενάριο Διαστήματος – ROBOT από την Γη στο Διάστημα I (10-14 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα γνωρίσουν τους πλανήτες του 

Ηλιακού μας Συστήματος και θα προγραμματίσουν το ρομπότ για να 
τους εξερευνήσει. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν ένα ρομπότ ή θα 
τροποποιήσουν ένα από τα υπάρχοντα (SMARC, Vernie ή MTR4) και 
θα το χρησιμοποιήσουν ως διαστημόπλοιο για να εκτελέσουν μια σειρά 
αποστολών. 
Θα πρέπει να προγραμματίσουν το ρομπότ για να λύσει το σύνολο των 
προβλημάτων που θα τους δοθούν, όπως: 

a. Να ταξιδέψουν από την Γη σε άλλους πλανήτες 
b. Μα εντοπίσουν και να αποφύγουν αντικείμενα τα 
οποία εμποδίζουν τα διαστημόπλοια στο ταξίδι τους στο 
ηλιακό σύστημα 
c. Να σχεδιάσουν μια αποστολή έρευνας και 
διάσωσης όπου ένας σπασμένος δορυφόρος σε τροχιά 
γύρω από τον Άρη πρέπει να συλλεχθεί και να 
επιστρέψει στη γη για επισκευές 

 
Τέλος, θα συζητήσουν θέματα σχετικά με την εξερεύνηση του 
διαστήματος, τις δυσκολίες, τις αλλαγές που θα επιφέρει μια τέτοια 
ενέργεια και τον αντίκτυπό της στην Ανθρωπότητα. 

Προαπαιτούμενα  
Δεν υπάρχουν γνωστικές προϋποθέσεις. 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν:  
• Τις διαφορές μεταξύ πλανητών, αστεριών και κομητών 
• Τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος 
• Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε πλανήτη του ηλιακού μας 

συστήματος  

Γνώση • Θα αναπτύξουν γνώσεις για την αστρονομία  
• Θα συναρμολογήσουν ένα Λειτουργικό ρομπότ 
• Εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους κινητήρες 

του ρομπότ και ανάπτυξουν δεξιοτήτες για το πώς να τα 
χρησιμοποιήσουν σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα  
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• Θα υπολογίσουν την απόσταση της γης από τους άλλους 
πλανήτες 

• Εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και 
θα μάθουν να τους χρησιμοποιηούν σε βασικά προγράμματα 
ανίχνευσης εμποδίων 

• Μάθουν απλές εντολές κίνησης 
• Εξοικειωθούν με απλά προγράμματα «μίας εκκίνησης». 

Σχετικά 
Θέματα 

• Αστρονομία 

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

 
Σενάριο Διαστήματος – ROBOT από την Γη στο Διάστημα II (15-21 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα γνωρίσουν τους πλανήτες του 

Ηλιακού μας Συστήματος και θα προγραμματίσουν το ρομπότ για να 
τους εξερευνήσει. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν ένα ρομπότ ή θα 
τροποποιήσουν ένα από τα υπάρχοντα (SMARC, Vernie ή MTR4) και 
θα το χρησιμοποιήσουν ως διαστημόπλοιο για να εκτελέσουν μια σειρά 
αποστολών. 
Θα πρέπει να προγραμματίσουν το ρομπότ για να λύσει το σύνολο των 
προβλημάτων που θα τους δοθούν, όπως: 

a. Ταξιδέψτε από τη Γη σε άλλους πλανήτες 
b. Εντοπίστε αντικείμενα που εμποδίζουν τα 
διαστημόπλοια να ταξιδέψουν στο ηλιακό σύστημα και 
αποφύγετε τα 
c. Σχεδιάστε μια αποστολή έρευνας και διάσωσης 
όπου ένας σπασμένος δορυφόρος σε τροχιά Άρης πρέπει 
να συλλεχθεί και να επιστρέψει στη γη για επισκευές 
d. Ταξιδέψτε σε όλο το ηλιακό σύστημα και 
αναγνωρίστε τον Άρη, τον Δία και άλλους πλανήτες 
e. Όταν το διαστημόπλοιο εντοπίσει εμπόδια, 
πρέπει να κάνει ένα σήμα για να ενημερώσει άλλα 
διαστημόπλοια για την ύπαρξή τους  

 
Τέλος, θα συζητήσουν θέματα σχετικά με την εξερεύνηση του 
διαστήματος, τις δυσκολίες, τις αλλαγές που θα επιφέρει μια τέτοια 
ενέργεια και τον αντίκτυπό της στην Ανθρωπότητα. 
 
Προαπαιτούμενα  
Δεν υπάρχουν γνωστικές προϋποθέσεις. 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν:  
• Τις διαφορές μεταξύ πλανητών, αστεριών και κομητών 
• Τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος 
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• Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε πλανήτη του ηλιακού μας 
συστήματος  

Γνώση • Θα αναπτύξουν γνώσεις για την αστρονομία  
• Θα συναρμολογήσουν ένα Λειτουργικό ρομπότ 
• Εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους κινητήρες 

του ρομπότ και ανάπτυξουν δεξιοτήτες για το πώς να τα 
χρησιμοποιήσουν σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα  

• Θα υπολογίσουν την απόσταση της γης από τους άλλους 
πλανήτες 

• Εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και 
θα μάθουν να τους χρησιμοποιηούν σε βασικά προγράμματα 
ανίχνευσης εμποδίων 

• Μάθουν απλές και σύνθετες εντολές κίνησης 
• Εξοικειωθούν με προγράμματα πολλαπλών κλάδων και 

υποπρογραμμάτων 

Σχετικά 
Θέματα 

• Αστρονομία 

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - MASTER CHEF ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ Ι (10-14 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα μυηθούν στη Μαγειρική Τέχνη. Οι 

μαθητές θα κατασκευάσουν ένα ρομπότ ή θα τροποποιήσουν ένα από 
τα υπάρχοντα όπως SMARC, Vernie ή MTR4. Στη συνέχεια θα πρέπει 
να το προγραμματίσουν για να λύσουν το σύνολο των προβλημάτων 
που θα τους δοθούν, όπως: 

a. Διαλέξτε λαχανικά και φτιάξτε μια σαλάτα 
b. Συνδυάστε τα υλικά και φτιάξτε ένα γεύμα 
c. Σπάστε ένα αβγό  
d. Προσθέστε μπαχαρικά όπως αλάτι και πιπέρι σε 
ένα γεύμα 
e. Μειώστε τη σπατάλη τροφίμων 
f. Παρασκευή υγιεινών γευμάτων 

 
Τέλος, θα συζητήσουν θέματα σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, τα 
υγιεινά γεύματα και τον υγιεινό τρόπο ζωής. 
 
Προαπαιτούμενα  
Δεν υπάρχουν γνωστικές προϋποθέσεις. 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν: 
• Υλικά που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός υγιεινού 

γεύματος 
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• Πώς να καταπολεμήσετε τη σπατάλη τροφίμων 

Γνώση • Να αναπτύξουν γνώσεις για τις Μαγειρικές Τέχνες 
• Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την Επιστήμη των Τροφίμων 
• Να αναπτύξουν γνώσεις για το θέμα της σπατάλης τροφίμων  
• Θα συναρμολογήσουν ένα Λειτουργικό ρομπότ  
• Μάθουν απλές εντολές κίνησης 
• Εξοικειωθούν με απλά προγράμματα «μίας εκκίνησης». 

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - MASTER CHEF ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ IΙ (15-21 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα μυηθούν στη Μαγειρική Τέχνη. Οι 

μαθητές θα κατασκευάσουν ένα ρομπότ ή θα τροποποιήσουν ένα από 
τα υπάρχοντα όπως SMARC, Vernie ή MTR4. Στη συνέχεια θα πρέπει 
να το προγραμματίσουν για να λύσουν το σύνολο των προβλημάτων 
που θα τους δοθούν, όπως: 

a. Διαλέξτε λαχανικά και φτιάξτε μια σαλάτα 
b. Συνδυάστε τα υλικά και φτιάξτε ένα γεύμα 
c. Σπάστε ένα αβγό  
d. Προσθέστε μπαχαρικά όπως αλάτι και πιπέρι σε 
ένα γεύμα 
e. Μειώστε τη σπατάλη τροφίμων 
f. Θερμοκρασία αποθήκευσης 
g. Ψάρεμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα 
αλιεύονται μωρά ψάρια για να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των θαλασσών 

 
Τέλος, θα συζητήσουν θέματα σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, τα 
υγιεινά γεύματα και τον υγιεινό τρόπο ζωής. 
 
Προαπαιτούμενα  
Δεν υπάρχουν γνωστικές προϋποθέσεις. 
 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν: 
• Υλικά που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός υγιεινού 

γεύματος 
• Πώς να καταπολεμήσετε τη σπατάλη τροφίμων 

Γνώση • Να αναπτύξουν γνώσεις για τις Μαγειρικές Τέχνες 
• Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την Επιστήμη των Τροφίμων 
• Να αναπτύξουν γνώσεις για το θέμα της σπατάλης τροφίμων  
• Θα συναρμολογήσουν ένα Λειτουργικό ρομπότ  
• Εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και 

θα μάθουν να τους χρησιμοποιηούν σε βασικά προγράμματα 
ανίχνευσης εμποδίων 
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• Μάθουν απλές και σύνθετες εντολές κίνησης 
• Εξοικειωθούν με προγράμματα πολλαπλών κλάδων και 

υποπρογραμμάτων 

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

  
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι (10-
14 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα μάθουν για το περιβάλλον και τη 

σημασία της διαλογής των απορριμμάτων που δημιουργούν οι 
άνθρωποι. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν το ρομπότ MTR4 και θα 
πρέπει να το προγραμματίσουν για να λύσουν το σύνολο των 
προβλημάτων που θα τους δοθούν, όπως: 

a. Συλλογή πλαστικών σακουλών 
b. Ανακύκλωση υλικών 
c. Παραδώστε τα υλικά που συγκεντρώθηκαν σε 
συγκεκριμένες τοποθεσίες 
d. Δημιουργία και συλλογή βροχής 
e. Φυτεύοντας δέντρα 
f. Κατάσβεση πυρκαγιάς 

 
Προαπαιτούμενα  
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τι σημαίνει 
ανακύκλωση, πώς ανακυκλώνουν οι άνθρωποι και ποιος είναι ο 
αναμενόμενος αντίκτυπος. Οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν 
μια επίσκεψη μελέτης στον τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν: 
• Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 
• Αποτελέσματα υπερθέρμανσης του πλανήτη 
• Τρόποι ανακύκλωσης και καταπολέμησης της Κλιματικής 

Αλλαγής 

Γνώση • Ανάπτυξη γνώσεων για την Κλιματική Αλλαγή 
• Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη 
• Ανάπτυξη γνώσεων για την Ανακύκλωση 
• Θα συναρμολογήσουν ένα Λειτουργικό ρομπότ 
• Εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους κινητήρες 

του ρομπότ και ανάπτυξουν δεξιοτήτες για το πώς να τα 
χρησιμοποιήσουν σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα  

• Εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και 
θα μάθουν να τους χρησιμοποιηούν σε βασικά προγράμματα 
ανίχνευσης εμποδίων 

• Μάθουν απλές εντολές κίνησης 
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• Εξοικειωθούν με απλά προγράμματα «μίας εκκίνησης».   

Σχετικά 
Θέματα 

• Γεωγραφία 
• Οικολογία 
• Κλιματολογία 
• Βιολογία 
• Κοινωνικές επιστήμες  

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙI (15-
21 ετών) 
Βασικός Στόχος Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα μάθουν για το περιβάλλον και τη 

σημασία της διαλογής των απορριμμάτων που δημιουργούν οι 
άνθρωποι. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν τα ρομπότ Vernie και MTR4 
και θα πρέπει να τα προγραμματίσουν για να λύσουν το σύνολο των 
προβλημάτων που θα τους δοθούν, όπως: 
a. Συλλογή πλαστικών σακουλών 
b. Ανακύκλωση υλικών 
c. Παραδώστε τα υλικά που συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες 
τοποθεσίες 
d. Δημιουργία και συλλογή βροχής 
e. Φυτεύοντας δέντρα 
f. Κατάσβεση πυρκαγιάς  

Προαπαιτούμενα  
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τι σημαίνει 
ανακύκλωση, πώς ανακυκλώνουν οι άνθρωποι και ποιος είναι ο 
αναμενόμενος αντίκτυπος. Οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν 
μια επίσκεψη μελέτης στον τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές θα μάθουν: 
• Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 
• Αποτελέσματα υπερθέρμανσης του πλανήτη 
• Τρόποι ανακύκλωσης και καταπολέμησης της Κλιματικής 

Αλλαγής 

Γνώση • Ανάπτυξη γνώσεων για την Κλιματική Αλλαγή 
• Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη 
• Ανάπτυξη γνώσεων για την Ανακύκλωση 
• Θα συναρμολογήσουν ένα Λειτουργικό ρομπότ 
• Εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους κινητήρες 

του ρομπότ και ανάπτυξουν δεξιοτήτες για το πώς να τα 
χρησιμοποιήσουν σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα  

• Εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και 
θα μάθουν να τους χρησιμοποιηούν σε βασικά προγράμματα 
ανίχνευσης εμποδίων 
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• Μάθουν απλές και σύνθετες εντολές κίνησης 
• Εξοικειωθούν με προγράμματα πολλαπλών κλάδων και 

υποπρογραμμάτων 

Σχετικά 
Θέματα 

• Γεωγραφία 
• Οικολογία 
• Κλιματολογία 
• Βιολογία 
• Κοινωνικές επιστήμες  

Μαλακές 
Δεξιότητες 

• Δημιουργικότητα 
• Ομαδικότητα 
• Επίλυση Προβλημάτων 

 

III. Εγχειρίδιο 

Το εγχειρίδιο ανταποκρίνεται στα 

προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν μεταξύ 

ατόμων με κώφωση και ακοών. Το συγκεκριμένο 

έγγραφο παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με κώφωση σε 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης. Το εγχειρίδιο 

έχει δημιουργηθεί για εκπαιδευτές που διδάσκουν 

παιδιά και νέους με προβλήματα ακοής και 

δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό για αυτούς. Ο 

αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά 

με τους τρόπου τους οποίους πρέπει να 

αναπτυχθούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης 

για την κοινότητα των ατόμων με κώφωση, πχ. Κείμενο, γραφικά, βίντεο στην νοηματική κτλ.  

Η κώφωση ταξινομείται άμεσα από την ικανότητα του λόγου και της γλώσσας, το 

εγχειρίδιο περιλαμβάνει προσεγγίσεις σε τέσσερα επίπεδα: 

1. ήπια απώλεια ακοής (δεν έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη, καθώς γενικά η 

χρήση βοηθήματος ακοής δεν είναι απαραίτητη) 

https://docs.google.com/document/d/1XuXXCca3-22ltfGMSxRb2bJPBa6cUhUh/edit?rtpof=true
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2. μέτρια απώλεια ακοής (μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του λόγου και της 

γλώσσας, αλλά δεν αρκεί για να εμποδίσει ένα άτομο να μιλήσει) 

3. σοβαρή απώλεια ακοής (παρεμποδίζει την ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου, αλλά  

και τη χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας το άτομο μπορεί να λάβει πληροφορίες, 

χρησιμοποιώντας την ακοή για την ομιλία και την ανάπτυξη της γλώσσας) 

4. βαθιά απώλεια ακοής (χωρίς παρέμβαση, η ομιλία και λόγος  είναι απίθανο να 

συμβούν) 

Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο επισημάνουν ότι τα άτομα με κώφωση χρησιμοποιούν τη 

διεθνή νοηματική γλώσσα και η κάθε χώρα έχει την δική της νοηματική. Επιπρόσθετα, οι 

δάσκαλοι θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την 

κώφωση λόγω του ότι η διαδικασία μετάφρασης είναι πολύ περίπλοκη, επειδή στην 

νοηματική, μια φράση είναι μια ακολουθία χειρονομιών, κινήσεων και εκφράσεων του 

προσώπου και επομένως η διαδικασία ερμηνείας για την ανίχνευση της αρχής ή του τέλους 

μπορεί να είναι πολύ δύσκολη.  

Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο κύρια μέρη: θεωρητικό και πρακτικό. Πρώτα 

αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα άτομα με κώφωση, όπου 

αναφέρονται αυτές που χρησιμοποιούνται πιο πολύ (μέθοδος ομιλίας, περιγραφής, 

διάλεξης, καταστάσεων, καταιγισμού ιδεών, σκηνής, διδακτικά παιχνίδια, πρακτικές 

μέθοδοι). Επιπλέον, σε αυτή τη ενότητα οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν πληροφορίες για 

την οπτική ταυτότητα που αναφέρονται σε: 

o Στο λογότυπο του έργου (γενικά και για βίντεο/ταινίες), 

o Παρουσίαση (οδηγίες για το πως πρέπει να φαίνεται όσον αφορά τα χρώματα 

και διαφάνειες) 

o Επιστολόχαρτο  

o Πως πρέπει να είναι όσον αφορά τα χρώματα και τις διαφάνειες 
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Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου περιέχει οδηγίες και υλικό, το οποίο χωρίζεται σε 

τρεις ενότητες : 

Α. σχετικά με το διδακτικό υλικό που θα δημιουργηθεί  

Β. για την δημιουργία πλατφόρμας ιστού 

Γ. για τον εκπαιδευτικό σχετικά με την κατάρτιση και την τάξη 

 

Υπάρχουν επίσης TIPS και λίστες ελέγχου. Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει στην 

επαλήθευση των ενεργειών που υλοποιούνται.  
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Στην ενότητα Α (Οδηγίες σχετικά με το διδακτικό υλικό που θα δημιουργηθεί), οι 

εκπαιδευτές μπορούν να βρουν συμβουλές και τεχνικές σημειώσεις για τη δημιουργία 

διδακτικού υλικού για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για παράδειγμα: 

 
  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Η ενότητα Β (Οδηγίες για την πλατφόρμα ιστού που θα δημιουργηθεί) περιλαμβάνει 

συμβουλές και παραδείγματα σωστά προετοιμασμένων πολυμέσων (πχ. Θεματικά βίντεο, 

γραφικά, κόμικς, ηχογραφήσεις ή βίντεο συμπεριλαμβανομένων υποτίτλων, μετάφραση της 

νοηματικής γλώσσας.  Υπάρχουν επίσης TIPS και λίστες ελέγχου. Αυτό το εργαλείο μπορεί να 

βοηθήσει στην επαλήθευση των ενεργειών που υλοποιούνται.  

 

 

1. Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε εργασίες για την επεξεργασία κειμένου, πρέπει να 
εξηγήσετε δύσκολες λέξεις 

Η καλύτερη πρακτική είναι να χρησιμοποιείτε συνδέσμους για επεξηγηματικά βίντεο στη νοηματική 
γλώσσα, όπως φαίνεται στο πιο κάτω παράδειγμα:  
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Η ενότητα Γ (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό σχετικά με την εκπαίδευση και την τάξη), 
περιέχει επίσης συμβουλές όπως:  

Δράσεις Λίστα 
ελέγχου 

Προσδιορίστε τον τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές (πχ. Νοηματική γλώσσα, 
γραφή σε μαυροπίνακα ή υπολογιστή, δυνατή ομιλία) 

 

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου (πχ. 
Έχοντας διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στην αίθουσα, γραπτό κείμενο, χρήση 
συγκεκριμένης και απλής γλώσσας από τον εκπαιδευτή, και να φορούν ακουστικό 
βαρηκοΐας οι μαθητές.  

 

Λάβετε υπόψη την εμπειρία και το επίπεδο ζωής των συμμετεχόντων και την 
ετοιμότητα να μάθουν νέα πράγματα. 

 

 

IV. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη εργαλείων  

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

οι εκπαιδευτές για να βρουν πόρους, εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, αναφορές κτλ. τα οποία είναι 

χρήσιμα για την οργάνωση των ROBOTICS4DEAFS CLUBS και την υλοποίηση του 

προγράμματος ROBOTICS4DEAFS. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι ότι τα 

εργαλεία που συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι μεταφρασμένα στις 

γλώσσες των εταίρων (ελληνικά, ιταλικά, λετονικά, σλοβάκικα και πολωνικά). 
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Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη περιέχει πληροφορίες όπως:  

• Τύπος (Βιβλίο, άρθρο, ιστοσελίδα/διαδικτυακή σελίδα, εργαλείο, βίντεο, 

εκπαιδευτικό σεμινάριο, άλλο) 

• Γλώσσα 

• Πληροφορίες δημοσίευσης ( εκδότης – πόλη – έτος – σελίδες, ISSN, ISBN, DOI), 

• Συντελεστές ( Συγγραφέας, επιμελητής, μεταφραστής) 

• Τίτλος (όνομα που δίνεται σε μια πηγή) 

• Τρόπος δημοσίευσης (ηλεκτρονικά ή έντυπο) 

• Σύνδεσμος ή διεύθυνση ιστοσελίδας 

• Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης  

• Σύντομη περιγραφή (μια σύντομη κριτική ή περιγραφή) 

V. Ενότητες 

Οι ενότητες είναι βασισμένες στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων (σελ. 47) και ενσωματώνουν τα 

σημεία αναφοράς, τους δείκτες και το σύστημα OPEN BADGES. Έχουν σχεδιαστεί με τρόπο 

που να υποστηρίζουν και να βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών για την 

διδασκαλία του προγράμματος ROBOTICS4DEAF στα σχολεία. Οι ενότητες προσφέρονται σε 

ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, φιλικό και εύχρηστο και για τους καθηγητές και για τους 

μαθητές, και είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για όσες φορές θέλουν. Το εκπαιδευτικό υλικό 

αποτελείται από δύο ενότητες (1 και 2). 
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1) Ενότητα 1 

Ενότητα 1  έχει αναπτυχθεί για δύο ηλικιακές ομάδες (δύο εκδοχές) 

• 10-14 χρονών, 

• 15-21 χρονών. 

 

a)  Ενότητα 1 για μαθητές 10-14 χρονών 

Το έγγραφο περιέχει οδηγίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο προετοιμασίας των 

μαθημάτων καθώς και κατευθυντήριες γραμμές. Αποτελείται από δύο ενότητες και κάθε 

ενότητα αποτελείται από δύο κεφάλαια και υπο-κεφάλαια. Επιπρόσθετα, στο εκπαιδευτικό 

υλικό, ο αναγνώστης μπορεί να βρει οδηγίες για το πως να προσαρμόσει το μάθημα στην 

ομάδα-στόχο του έργου μας.  

Διαβάζοντας τις οδηγίες της ενότητας 1,είναι σημαντικό να θυμάστε τα εξης: 
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• Πράσινο χρώμα: αυτό το μέρος πρόκειται να μεταφραστεί στη νοηματική 

γλώσσα 

• Μπλε χρώμα: αυτό το μέρος περιλαμβάνει βίντεο 

• Χωρίς χρώμα: απλό κείμενο. 

Ο σκοπός της Ενότητας 1 είναι να θέσει τα θεμέλια που χρειάζονται για τους μαθητές 

που πρόκειται να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στον κόσμο της ρομποτικής. Παρουσιάζει το κιτ 

ρομποτικής που επιλέχθηκε (The Lego Boost)  και οδηγίες ως προς τον τρόπο κατασκευής 

ενός ρομπότ πολλαπλών χρήσεων που ονομάζεται SMARC (SMArt Robotic & Coding) και την 

χρήση αισθητήρων.  

Στο πρώτο μέρος της Ενότητας 1 υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το τι είναι το 

SMARC – SMArt Robotic and Coding και ποιες οι βασικές κινήσεις του ρομπότ. Χάρη στις 

οδηγίες, ο μαθητής μπορεί να κατασκευάσει, βήμα προς βήμα, το ρομπότ SMARC και να 

μάθει βασικές κινήσεις και πώς να χρησιμοποιεί βρόχους για να το προγραμματίσει ώστε να 

κάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις (βλ. πιο κάτω παράδειγμα). 

Στην συνέχεια, οι οδηγίες δείχνουν πως να 

κάνετε το ρομπότ SMARC να μετακινείται στο 

περιβάλλον προγραμματισμού της εφαρμογής. 

Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης μπορεί να βρει 

διαδικτυακά σεμινάρια στην νοηματική (βλέπε 

πιο κάτω). Ο μαθητής μπορεί να μάθει  πως να 

ομαδοποιεί τα μπλοκ, ποιες είναι οι 

κατηγορίες που μπορούν διευκολύνουν την 

εύρεση του κατάλληλου μπλοκ ανάλογα με 

το τι θέλει να κάνει και πως να 

χρησιμοποιήσετε τα διάφορα μπλοκ για 

μετακίνηση.   

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην 

έννοια «Κωδικοποίηση βρόγχου» όπου 
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υπάρχουν πληροφορίες για το πως να επαναλάβετε μπλοκ κώδικα για να μην χρειάζεται να 

βάζετε τα ίδια μπλοκ πολλές φορές.  Επιπλέον, δίνεται προσοχή σε διαφορετικούς τύπους 

βρόχων στην κωδικοποίηση.  

Η δεύτερη ενότητα αφορά τον τρόπο χρήσης αισθητήρων με την μέθοδο Smarc.  Στην 

αρχή εξηγεί τι είναι οι αισθητήρες και πως μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να 

ανιχνεύσουμε εμπόδια, διάφορα χρώματα, την ένταση του φωτός καθώς και την απόσταση 

από ένα αντικείμενο. Ο μαθητής μπορεί επίσης να μάθει ποιο μπλοκ χρησιμοποιείται για την 

ανίχνευση αντικειμένων. Το εγχειρίδιο αποτελείται από περιγραφές και απλά γραφικά (όπως 

φαίνεται στο παράδειγμα).  

Μπορείτε επίσης να βρείτε 

πληροφορίες για την 

Ανίχνευση Χρωμάτων 

(μέρος Γ) και οδηγίες για το 

τι πρέπει να κάνει ο 

μαθητής έτσι ώστε να 

μπορεί να εντοπίσει ένα 

από τα έξι χρώματα. 

Επιπρόσθετα, ο 

αναγνώστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει σχέδια και 

βίντεο για άτομα με 

κώφωση. Ακολουθούν 

παραδείγματα προγραμμάτων ανίχνευσης χρωμάτων. 
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Το επόμενος μέρος  

(Δ)  εξηγεί πως λειτουργούν 

τα “If/Else μπλοκ”. 

Επιπρόσθετα, ο 

αναγνώστης μπορεί να βρει 

το εγχειρίδιο με γραφικά.  

 

 

 

 

 

Το επόμενο μέρος  (Following Walls 

with Smarc) εξηγεί πώς μπορεί να 

μετακινηθεί μέσα σε μια περιοχή 

ακολουθώντας την μια πλευρά του τοίχου ή 

τη μια πλευρά ενός αντικειμένου. Ο 

αναγνώστης μπορεί να βρει επεξήγηση με 

κείμενο και γραφικά και βίντεο που βοηθούν 

στην κατανόηση της διαδικασίας. Τέλος, για 

να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα στο 

και να χρησιμοποιήσετε τα μπλοκ κώδικα, 

υπάρχει ένα εγχειρίδιο (βήμα προς βήμα) με 

συνδέσμους και γραφικά. 
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Το τελευταίο μέρος (Πλοήγηση Smarc με τηλεχειριστήριο) αναφέρεται στο: 

• Πως το Smarc μπορεί να μετακινηθεί σε μια προκαθορισμένη διαδρομή 

σχηματισμένη με μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο Remote 

• Πως να χειρίζεστε τα μπλοκ από απόσταση 

Επιπρόσθετα, 

ο αναγνώστης 

μπορεί να βρει στο 

εγχειρίδιο γραφικά 

και παραδείγματα 

προγραμμάτων με 

τηλεχειριστήριο.  

Μπορεί επίσης 

να βρει οδηγίες για 

το πως να 

δημιουργήσει ένα 

νέο πρόγραμμα στο Creative Canvas και να εκτελέσει τον κώδικα. 

b) Ενότητα 1 για μαθητές 15-21 χρονών 

Υπάρχουν οδηγίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο προετοιμασίας των μαθημάτων. 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από δύο μέρη. Κάθε μέρος αποτελείται από διάφορα κεφάλαια 

και υποκεφάλαια. Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης μπορεί να βρει οδηγίες για το πως να 

προσαρμόσει το υλικό στην ομάδα-στόχο του έργου. 

Διαβάζοντας τις οδηγίες της πρώτης ενότητας είναι σημαντικό να θυμάστε ότι: 

• Πράσινο χρώμα: αυτό το μέρος πρόκειται να μεταφραστεί στη νοηματική 

γλώσσα 

• Μπλε χρώμα: αυτό το μέρος περιλαμβάνει βίντεο 
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• Χωρίς χρώμα: απλό κείμενο. 

Ο σκοπός της Ενότητας 1 είναι να θέσει τα θεμέλια που χρειάζονται οι μαθητές έτσι 

ώστε να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στον κόσμο του προγραμματισμού και της ρομποτικής. 

Παρουσιάζει το κιτ ρομποτικής που επιλέχθηκε (The Lego Boost) με οδηγίες σχετικά με τον 

τρόπο κατασκευής ενός ρομπότ πολλαπλών χρήσεων που ονομάζεται SMARC (SMArt Robotic 

& Coding) και την χρήση αισθητήρων. 

Στο πρώτο μέρος της Ενότητας 1 ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες για το 

SMARC – SMArt Robotic and Coding και τις βασικές κινήσεις του ρομπότ. Χάρη στις οδηγίες, 

οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν, βήμα προς βήμα, το ρομπότ SMARC και να μάθουν 

βασικές κινήσεις για τους βρόχους έτσι ώστε να προγραμματίσουν επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις.  

Στη συνέχεια, το εγχειρίδιο δείχνει πως μετακινείται το SMARC στο περιβάλλον 

προγραμματισμού της εφαρμογής. 

Εκτός αυτού, ο αναγνώστης μπορεί 

να βρει βίντεο στην νοηματική (δες 

το παράδειγμα πιο κάτω). Επίσης, ο 

μαθητής μπορεί να μάθει πως να 

ομαδοποιεί τα μπλοκ, ποιες είναι 

οι κατηγορίες που διευκολύνουν 

τον εντοπισμού σωστού μπλοκ 

ανάλογα με το τι επιθυμούμε να 

κάνουμε και πως να 

χρησιμοποιήσει τα μπλοκ για 

μετακίνηση.   
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Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην έννοια 

των βρόγχων που περιέχει οδηγίες, με λέξεις και 

βίντεο, πως να επαναλάβετε μπλοκ κώδικα για 

να μην χρειάζεται να βάζετε τα ίδια μπλοκ 

πολλές φορές.  Επιπλέον, δίνεται προσοχή σε 

διαφορετικούς τύπους βρόχων στην 

κωδικοποίηση.  

Η δεύτερη ενότητα αφορά τον τρόπο χρήσης αισθητήρων με την μέθοδο Smarc.  Στην 

αρχή εξηγεί τι είναι οι αισθητήρες και πως 

μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να 

ανιχνεύσουμε εμπόδια, διάφορα χρώματα, 

την ένταση του φωτός καθώς και την 

απόσταση από ένα αντικείμενο. Ο μαθητής 

μπορεί επίσης να μάθει ποιο μπλοκ 

χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 

αντικειμένων. Το εγχειρίδιο αποτελείται από 

περιγραφές και απλά γραφικά (όπως φαίνεται στο παράδειγμα). 

Μπορείτε επίσης να βρείτε 

πληροφορίες για την Ανίχνευση Χρωμάτων 

(μέρος Γ) και οδηγίες για το τι πρέπει να 

κάνει ο μαθητής έτσι ώστε να μπορεί να 

εντοπίσει ένα από τα έξι χρώματα. 

Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει σχέδια και βίντεο για 

άτομα με κώφωση. Ακολουθούν 

παραδείγματα προγραμμάτων ανίχνευσης 

χρωμάτων 
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Το επόμενος μέρος  

(Δ)  εξηγεί πως λειτουργούν 

τα “If/Else μπλοκ”. 

Επιπρόσθετα, ο 

αναγνώστης μπορεί να βρει 

το εγχειρίδιο με γραφικά. 

 

 

 

 

 

 

Το επόμενο μέρος  (Following Walls with Smarc) 

εξηγεί πώς μπορεί να μετακινηθεί μέσα σε μια περιοχή 

ακολουθώντας την μια πλευρά του τοίχου ή τη μια πλευρά 

ενός αντικειμένου. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει 

επεξήγηση με κείμενο και γραφικά και βίντεο που 

βοηθούν στην κατανόηση της διαδικασίας. Τέλος, φια να 

δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα στο και να 

χρησιμοποιήσετε τα μπλοκ κώδικα, υπάρχει ένα εγχειρίδιο (βήμα προς βήμα) με συνδέσμους 

και γραφικά. 
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Το τελευταίο μέρος (Πλοήγηση Smarc με τηλεχειριστήριο) αναφέρεται στο: 

• Πως το Smarc μπορεί να μετακινηθεί σε μια προκαθορισμένη διαδρομή 

σχηματισμένη με μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο Remote 

• Πως να χειρίζεστε τα μπλοκ από απόσταση 

 

Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης μπορεί να βρει στο εγχειρίδιο γραφικά και παραδείγματα 

προγραμμάτων με τηλεχειριστήριο.  

Μπορεί επίσης 

να βρει οδηγίες για 

το πως να 

δημιουργήσει ένα 

νέο πρόγραμμα στο 

Creative Canvas και 

να εκτελέσει τον 

κώδικα. 
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Το 6Ο  μέρος της ενότητας 1 για μαθητές 15-21 χρονών (Following Walls with Smarc) 

εξηγεί πώς μπορεί να μετακινηθεί μέσα σε 

μια περιοχή ακολουθώντας την μια 

πλευρά του τοίχου ή τη μια πλευρά ενός 

αντικειμένου. Ο αναγνώστης μπορεί να 

βρει επεξήγηση για το πως να 

δημιουργήσει ένα μονοπάτι όπου το Smarc 

θα μπορεί να κινηθεί και να υπολογίσει (με 

χειροκίνητο τρόπο χρησιμοποιώντας 

φόρμουλες για τον υπολογισμό έτσι ώστε 

να παραμείνει στο επιθυμητό μονοπάτι) 

και να χρησιμοποιήσει τον αισθητήρα 

επιπέδου φωτός (Sensor Light Level 

Reporter). Επιπρόσθετα, υπάρχουν 

γραπτές οδηγίες, γραφικά και σύνδεσμοι ενός παραδείγματος που δείχνει το τελικό 

αποτέλεσμα του προγράμματος «Ακολουθώντας τη γραμμή» (Following the Line). 

 

Το 7ο μέρος 

«Αναγνώριση ήχου»  

(‘Detecting Sound with 

Smarc’) δείχνει πως 

ελέγχεται το Smarc με ήχο 

όπως το χειροκρότημα 

χεριών, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές εντάσεις 

ήχου, με την χρήση του 

μπλοκ αισθητήρα ήχου. Ο αναγνώστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γραπτές οδηγίες με τα 

γραφικά ή τα βίντεο σε νοηματική γλώσσα για να μάθει πως τη συγκεκριμένη λειτουργία. 

Υπάρχουν επίσης παραδείγματα προγραμμάτων για την ανίχνευση ήχου καθώς και οδηγίες 
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στο εγχειρίδιο για το πως να δημιουργήσετε ένα νέο έργο στο Creative Canvas και να 

εκτελέσετε το πρόγραμμα. 

Η επόμενη ενότητα 

(Navigating Smarc with a Remote 

Controller) περιγράφει τον τρόπο 

επικοινωνίας ρομπότ – πως το Smarc 

μπορεί να κινηθεί με την χρήση 

τηλεχειριστηρίου. Το εγχειρίδιο 

περιλαμβάνει γραπτές οδηγίες με 

γραφικά και βίντεο που εξηγούν τη 

διαδικασία. Υπάρχουν επίσης 

δείγματα προγραμμάτων για την 

ανίχνευση ήχου και οδηγίες για τη 

δημιουργία ενός νέου έργου στο Creative Canvas και την εκτέλεση του προγράμματος. 

Υπάρχει επίσης φόρμουλα για τον υπολογισμό της ταχύτητας.  
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Η τελευταία ενότητα «Χρήση 

μεταβλητών με το Smarc» (Using Variables 

with Smarc) μπορεί να βοηθήσει τον 

αναγνώστη με τους υπολογισμούς και 

περιγράφει τις μεταβλητές και τα μπλοκ 

τελεστές. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει 

επεξηγήσεις για τα χρώματα σε συνδυασμό 

με την αρίθμηση και τον τρόπο ονομασίας του 

κοντέινερ στην εφαρμογή Lego Boost. 

Επιπρόσθετα, οι γραπτές οδηγίες και τα 

βίντεο είναι πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν επίσης επεξηγήσεις (με γραφικά) για τους τελεστές και 

τις μεταβλητές. Χάρη σε αυτό ο αναγνώστης μπορεί να μάθει πως να τα ξεχωρίζει και τα 

χρησιμοποιεί σωστά. 

Στο τέλος, ο αναγνώστης μπορεί να βρει παραδείγματα προγράμματα με μαθηματικά και 

υπολογισμούς με γραφικά και ένα εγχειρίδιο βήμα-βήμα για τη δημιουργία ενός 

καινούριου προγράμματος στο Creative Canvas και να εκτελέσει το πρόγραμμα. 
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Ασκήσεις Ρομποτικής LEGO Boost 7-12 

 
Θέμα / Αποτέλεσμα προς 
Επίτευξη / Στόχος 

 Ασκήσεις για τους μαθητές 

Θέμα: Aνάθεση εντολών. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής προετοιμάζεται για την 
δημιουργία αλγορίθμων. 
Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής την 
διατύπωση και  ανάθεση σύντομων, 
σαφών και με ακρίβεια εντολών, 
έτσι ώστε το ρομπότ να μπορεί να 
εκτελέσει μια συγκεκριμένη 
ενέργεια. 

1. Η άσκηση πραγματοποιείται από δύο μαθητές, ένας εκ των οποίων είναι ο “προγραμματιστής” και ο 
άλλος  – “το ρομπότ”.  
Ο “προγραμματιστής” δημιουργεί ένα απλό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να επιλύσει το “ρομπότ”, και 
δίνει στο “ρομπότ” σύντομες λεκτικές εντολές. Το “ρομπότ” πρέπει να εκτελέσει επακριβώς τις εντολές. 
Οι εντολές πρέπει να είναι ακριβείς, χωρίς να δίνεται στο “ρομπότ” η ευκαιρία να πάρει αποφάσεις για 
οτιδήποτε μόνο του – πρέπει να διευκρινίζεται το τι, πώς, για πόσο ή πόσο μακριά πρέπει να κάνει 
κάτι.  
Για παράδειγμα, “Περπάτησε μπροστά τρία βήματα”, “Κάνε αναστροφή”. 
Μια ερώτηση για το “ρομπότ” – κατανοεί το “ρομπότ”, σύμφωνα με τις εντολές που του δίνει ο 
“προγραμματιστής”, τι, πώς και για πόσο πρέπει να γίνει? 
Οι ασκήσεις πρέπει να γίνουν μέχρις ότου ο “προγραμματιστής” να είναι ικανός να διατυπώσει 
σύντομες, σαφείς και ακριβείς εντολές τις οποίες μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει το “ρομπότ”. 
Στην συνέχεια, ο “προγραμματιστής” και το “ρομπότ” αλλάζουν ρόλους. 

Θέμα: Απλές βασικές ρομποτικές 
κινήσεις. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής γνωρίζει πώς να 
χρησιμοποιεί τα μπλοκ κίνησης 
(motion blocks) 
Στόχος: να προετοιμαστεί o 
μαθητής για την χρήση του ρομπότ 
χρησιμοποιώντας τις βασικές 

2. Δημιουργήστε μια εντολή ή μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) από μπλοκς κίνησης και χειριστείτε του 
ρομπότ κάνοντας το: 
να πάει ευθεία στο Boost playmat. 
 
Πόσο μακριά πηγαίνει το ρομπότ όταν χρησιμοποιείται ένα μόνο μπλοκ? Πόσο μακριά πηγαίνει το 
ρομπότ όταν χρησιμοποιούνται δύο μπλοκ αυτήν την φορά? Πόσα μπλοκ κίνησης θα χρειαστεί να 
χρησιμοποιηθούν ώστε το ρομπότ να πάει ευθεία μπροστά από την αρχική θέση και να να φτάσει στην 
άκρη του Boost playmat? 
 
Η εργασία επαναλαμβάνεται, κάνοντας το ρομπότ να πάει προς τα πίσω στο Boost playmat. 
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κινήσεις του – ευθεία κίνηση, 
αντίστροφη κίνηση. 

3. Δημιουργήστε μια εντολή ή μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) από μπλοκς κίνησης και χειριστείτε το 
ρομπότ, κάνοντας το να πάει ευθεία μπροστά από ένα εμπόδιο. 
Διαλέξτε το εμπόδιο εσείς οι ίδιοι. Υπολογίστε πόσα μπλοκς κίνησης θα χρειαστούν προκειμένου να 
φτάσετε το εμπόδιο. Λειτουργήστε το ρομπότ και σιγουρευτείτε ότι υπολογίσατε σωστά. 

Θέμα: Αλλαγή της κατεύθυνσης 
κίνησης του ρομπότ. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής είναι ικανός να χειριστεί το 
ρομπότ αλλάζοντας την κατεύθυνση 
κίνησης του. 
Στόχος: να προετοιμαστεί ο 
μαθητής για να χειριστεί το ρομπότ 
χρησιμοποιώντας τις βασικές 
κινήσεις του – αλλαγή κατεύθυνσης 
προς τα δεξιά, αλλαγή κατεύθυνσης 
προς τα αριστερά, αναστροφή, 
αλλαγή κατεύθυνσης υπό 
συγκεκριμένη γωνία. 

4. Δοκιμάστε διαφορετικά μπλοκς στροφής. Συνδυάστε τα με τα μπλοκς κίνησης  ευθείας κατεύθυνσης 
προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Προβλέψτε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το ρομπότ. 
Λειτουργήστε το ρομπότ. 
Κινείται το ρομπότ προς την κατεύθυνση στην οποία σκοπεύατε? 
 
Προετοιμάστε μια εντολή από τα μπλοκς κίνησης και χειριστείτε το ρομπότ κάνοντας το: 
- να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δεξιά - 450 (1/8 πλήρους περιστροφής), 900 (1/4 πλήρους 
περιστροφής), 1800 (1/2 πλήρους επιστροφής); 
- να αλλάξει κατεύθυνση προς τα αριστερά - 450 (1/8 πλήρους περιστροφής), 900 (1/4 πλήρους 
περιστροφής), 1800 (1/2 πλήρους περιστροφής); 
- να κάνει στροφή (πλήρης περιστροφή ή 3600) προς τα δεξιά, και αντίστοιχα προς τα αριστερά 

Θέμα: Αλλαγή των παραμέτρων 
μιας εντολής. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής είναι ικανός να αλλάξει τις 
παραμέτρους της εντολής – τον 
αριθμό των επαναλήψεων. 
Στόχος:  να διδαχθεί ο μαθητής το 
πώς να αλλάξει τις παραμέτρους σε 
εντολές ώστε το ρομπότ να μπορεί 
να ολοκληρώσει κάποια ενέργεια με 

5. Σκεφτείτε και δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) με τον ίδιο τύπο εντολών με τις οποίες το 
ρομπότ ξεκινά να κάνει/επαναλαμβάνει τον ίδιο τύπο ενέργειας πολλαπλές φορές στη σειρά. 
Για παράδειγμα, δώστε στο ρομπότ τις εντολές να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, να προχωρήσει ένα 
βήμα μπροστά, να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά. 
Στον αλγόριθμο αλλάξτε τις παραμέτρους του αριθμού των εντολών ελαχιστοποιώντας αυτές τις 
εντολές, κάνοντας το ρομπότ να ολοκληρώσει τον ίδιο στόχο. 
Η λύση, για παράδειγμα, είναι το να κάνετε το ρομπότ να πάει τέσσερα βήματα μπροστά με μια μόνο 
εντολή. 
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χρήση όσο λιγότερων εντολών 
γίνεται. 

 
Θέμα: Προγραμματισμός ενός 
ρομπότ για να εκτελέσει μια 
συγκεκριμένη εργασία. 
Στόχος προς επίτευξη: ο μαθητής 
είναι ικανός να δημιουργήσει μια 
σειρά εντολών (αλγόριθμο), 
προγραμματίζοντας το ρομπότ να 
εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, 
συνδυάζοντας διαφορετικές βασικές 
κινήσεις. 
Στόχος: να προετοιμαστεί μια σειρά 
από εντολές (αλγόριθμος) και να 
“τρέξει” στο ρομπότ για μια 
συγκεκριμένη εργασία. 

6. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, xρησιμοποιώντας το Boost 
playmat και κάνοντας: 
ένα βήμα μπροστά από το σημείο εκκίνησης, έπειτα γυρίστε 1800 (2/4 πλήρους περιστροφής). 
Επιστρέψτε στο σημείο εκκίνησης, επιστρέψτε στην θέση εκκίνησης. 
Αλλάξτε τον αριθμό των εντολών, βάζοντας το ρομπότ να ολοκληρώσει τις εργασίες με τον μικρότερο 
δυνατό αριθμό εντολών. 

7. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, xρησιμοποιώντας το Boost 
playmat και κάνοντας: 
από το σημείο εκκίνησης πηγαίνετε ευθεία μπροστά μέχρι την άκρη του Boost playmat, γυρίστε 1800 
(2/4 πλήρους περιστροφής). Επιστρέψτε στο σημείο εκκίνησης, επιστρέψτε στην θέση εκκίνησης. 
Αλλάξτε τον αριθμό των εντολών, βάζοντας το ρομπότ να ολοκληρώσει τις εργασίες με τον μικρότερο 
δυνατό αριθμό εντολών. 

8. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, xρησιμοποιώντας το Boost 
playmat και κάνοντας: 
Περπατήστε μέχρι την μπανάνα, “αντικρίζοντας” την. Επιστρέψτε στο σημείο εκκίνησης, επιστρέψτε 
στην θέση εκκίνησης. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να λυθεί αυτό. Λύστε το με διάφορους 
τρόπους!                                                                                                    
Θυμηθείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους του αριθμού των εντολών, βάζοντας το ρομπότ να 
ολοκληρώσει τις εργασίες με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

9. Προετοιμάστε μια σειρά από εντολές (αλγόριθμο) και τρέξτε τις στο ρομπότ, xρησιμοποιώντας το Boost 
playmat και κάνοντας: 
από το σημείο εκκίνησης πηγαίνετε γύρω από την άκρη του mat αντίθετα με την φορά του ρολογιού 
(κατά μήκος της εσωτερικής άκρης του mat) 
- Επαναλάβετε το παραπάνω αλλά αυτή την φορά ακολουθώντας την φορά του ρολογιού. 
Σιγουρευτείτε ότι θα αλλάξετε τον αριθμό των παραμέτρων των εντολών, βάζοντας το ρομπότ να 
ολοκληρώσει τις εργασίες με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 

10. Προετοιμάστε μια σειρά εντολών (αλγόριθμος) και τρέξτε τις στο ρομπότ, xρησιμοποιώντας το Boost 
playmat και κάνοντας: 
από το σημείο εκκίνησης, αλλάζετε κατευθύνσεις 900 εναλλάξ, μια δεξιά και μια αριστερά (zig-zag), 
πηγαίνετε ως την άκρη του Boost playmat. 
Ολοκληρώστε την εργασία με τον μικρότερο δυνατό αριθμό εντολών. 

 11. Βάλτε το ρομπότ να οδηγήσει σε “σχήμα 8”. 
Για αρχή, προτού ξεκινήσετε με τον προγραμματισμό, δημιουργήστε ένα διάγραμμα όπως φαίνεται στα 
παρακάτω παραδείγματα. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε το σημείο εκκίνησης σας ώστε κάθε προσπάθεια 
να ξεκινά ακριβώς στο ίδιο σημείο! 
                             

12. - Δημιουργήστε και γράψτε μια απλή εργασία που θα πρέπει να κάνει το ρομπότ στο Boost playmat(για 
παράδειγμα, πήγαινε ως ένα εμπόδιο. Επιλέξτε οι ίδιοι το εμπόδιο και την θέση του).  
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Θέμα: Προγραμματισμός του 
ρομπότ ώστε να κάνει μια 
συγκεκριμένη εργασία. 
Αποτέλεσμα προς  επίτευξη: ο 
μαθητής, δημιουργώντας ένα 
ουσιαστικό σύνολο εντολών 
(αλγόριθμο), είναι ικανός να 
διατυπώσει και να δώσει ακριβείς 
οδηγίες στο ρομπότ ώστε να 
εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. 
Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής το 
πώς να διατυπώνει και να δίνει 
ακριβείς εντολές στο ρομπότ ώστε 
να εκτελέσει μια συγκεκριμένη 
εργασία. 

Δώστε ακριβείς εντολές, δημιουργήστε έναν αλγόριθμο, ο οποίος επιτρέπει στο ρομπότ να 
ολοκληρώσει την εργασία που ορίσατε. Λειτουργήστε το ρομπότ και κάντε το να ολοκληρώσει την 
εργασία. 
-Δημιουργήστε και γράψτε μια πιο δύσκολη εργασία την οποία θα πρέπει να πραγματοποιήσει το 
ρομπότ στο Boost playmat (για παράδειγμα, να παρακάμψει ένα εμπόδιο). 
Δίνοντας ακριβείς εντολές, δημιουργήστε αλγορίθμους που επιτρέπουν στο ρομπότ να ολοκληρώσει 
την εργασία που ορίσατε. Λειτουργήστε το ρομπότ, και κάντε το να ολοκληρώσει την 
εργασία.                                                                           

13. Δημιουργήστε και γράψτε μια εργασία την οποία θα πρέπει να πραγματοποιήσει το ρομπότ στο 
πάτωμα ή σε οποιαδήποτε άλλη επίπεδη επιφάνεια χωρίς το Boost playmat.  
Δώστε ακριβείς εντολές, δημιουργήστε έναν αλγόριθμο, ο οποίος επιτρέπει στο ρομπότ να 
ολοκληρώσει την εργασία. 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

Θέμα: Έλεγχος ροής 
προγράμματος – κύκλος. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής γνωρίζει και είναι ικανός να 
χρησιμοποιήσει κυκλο στους 
αλγορίθμους του. 
Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής την 
δημιουργία ενός απλού 
προγράμματος για ρομπότ και να το 
χειριστεί χρησιμοποιώντας έναν 
κύκλο. 

14. Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγόριθμο) και λειτουργήστε το ρομπότ, βάζοντας το να κινηθεί 
κάνοντας ένα τετράγωνο. 
- Στο πρόγραμμα που δημιουργήσατε, το σύνολο των επαναλαμβανόμενων ενεργειών (block) 
τοποθετείται μέσα σε ένα κύκλο στον οποίο είναι δυνατόν να αλλάξουν οι παράμετροι του αριθμού των 
επαναλήψεων των ενεργειών. 
- Αλλάξτε τις παραμέτρους του κύκλου έτσι ώστε το ρομπότ να παίρνει την διαταγή να κάνει δύο φορές 
το τετράγωνο χωρίς να σταματήσει. 
- Ένα σύνολο από επαναλαμβανόμενες ενέργειες (blocks) τοποθετείται μέσα σε κύκλο στον οποίο οι 
ενέργειες επαναλαμβάνονται επ’ αόριστον. 
 
Παράδειγμα μιας λύσης: 

 
Θέμα:  Αισθητήρας κίνησης και η 
χρήση του. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη:  Ο 
μαθητής γνωρίζει τι είναι ο 
αισθητήρας κίνησης και ξέρει πώς 

15. Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) και τρέξτε τις στο ρομπότ βάζοντας το: 
- να πάει στο εμπόδιο και να σταματήσει πριν από αυτό.  
Επιλέξτε ως εμπόδιο αντικείμενα διαφορετικού ύψους. Παρακολουθήστε και βγάλτε συμπέρασμα 
σχετικά με το ύψος εμποδίου για το οποίο το ρομπότ δεν μπορεί να εκτελέσει την εργασία.  
- να πάει στο εμπόδιο, να κάνει αναστροφή, και να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης. 
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να τον χρησιμοποιεί στον 
προγραμματισμό. 
Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής τον 
προγραμματισμό για την χρήση 
ενός αισθητήρα κίνησης. 
  

 
16. Δημιουργήστε ένα λαβύρινθο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα. 

Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα κίνησης, και 
λειτουργήστε το ρομπότ, βάζοντας το να μετακινηθεί από το σημείο A στο σημείο B (να περάσει τον 
λαβύρινθο). 
   B 

    
    

    
A    

Εικόνα 1 
Θέμα: Αισθητήρας ήχου. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής είναι ικανός να 
χρησιμοποιήσει τον αισθητήρα 
ήχου. 
Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής την 
χρήση του αισθητήρα ήχου. 

17. Δημιουργήστε μια σειρά εντολών (αλγορίθμους) χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ήχου, και 
λειτουργήστε το ρομπότ βάζοντας το : 
- να κινηθεί ένα βήμα μπροστά όταν χτυπήσετε ένα παλαμάκι. 
- να κινηθεί πίσω δύο βήματα όταν χτυπήσετε δύο παλαμάκια. 

18. Δημιουργήστε από διάφορα υλικά έναν λαβύρινθο όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Δημιουργήστε μια 
σειρά από εντολές (αλγορίθμους) χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ήχου και λειτουργήστε το ρομπότ, 
βάζοντας το να μετακινηθεί από το σημείο A στο σημείο B (να περάσει τον αλγόριθμο). 

Θέμα: Aισθητήρας χρώματος. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής είναι ικανός να 
χρησιμοποιήσει τον αισθητήρα 
χρώματος. 

19. Χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα χρώματος, δημιουργήστε ένα αλγόριθμο και κάντε το ρομπότ να 
ακολουθήσει την κόκκινη γραμμή στην άκρη του Boost playmat, πρώτα την πιο κοντή, στην συνέχεια 
– την πιο μακριά. 
 
Παράδειγμα μιας λύσης:  
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Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής το 
πώς να χρησιμοποιεί τον αισθητήρα 
χρώματος. 

 
Θέμα: Χρήση φωνής. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής, κατά τον προγραμματισμό 
του ρομπότ, είναι ικανός να 
χρησιμοποιήσει φωνητική εγγραφή. 
Στόχος: να διδαχθεί ο μαθητής πώς 
να προσθέτει φωνητικές εγγραφές 
στον κώδικα. 

20. Χρησιμοποιώντας φωνητικές εγγραφές, δημιουργήστε έναν αλγόριθμο και κάντε το ρομπότ: 
• να πάει 5 βήματα μπροστά και να μετρά λεκτικά το κάθε ένα: “ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε”.  
• να πάει 5 βήματα πίσω και να μετρά λεκτικά το κάθε ένα από αυτά: “πέντε, τέσσερα, τρία, δυο, 

ένα”. 

21. Χρησιμοποιήστε τρία χρώματα - πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Όταν τα τοποθετήσετε μπροστά από τον 
αισθητήρα χρώματος του ρομπότ κάντε το ρομπότ να πει: 

• στο κόκκινο: “Κόκκινο. Σταμάτα!”. 
• στο κίτρινο: “Κίτρινο. Περίμενε!”. 
• στο πράσινο: “Πράσινο. Προχώρα!”, να κοιτάξει 900 και από τις 2 πλευρές και να προχωρήσει 

μπροστά τρία βήματα. 

Θέμα: Έλεγχος του ρομπότ με 
χειριστήριο. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής είναι ικανός να ελέγχει το 
ρομπότ μέσω χειριστηρίου. 
Στόχος: ο μαθητής να εισαχθεί στην 
πιθανότητα να ελέγξει το ρομπότ 
μέσω ενός χειριστηρίου και να μάθει 
πώς να το διαχειρίζεται μέσω αυτού 

22. Κάντε το ρομπότ (με το χειριστήριο): 
• να πάει μπροστά, πίσω, να στρίψει, να επιταχύνει και να επιβραδύνει. 
• να προχωρήσει σε σχήμα “8” (χρησιμοποιώντας εμπόδια). 
• Να προχωρήσει μέσα σε ένα λαβύρινθο από το σημείο A στο σημείο B (εικόνα 1). 

 

Θέμα: Πιθανές λειτουργίες. 
Αποτέλεσμα προς επίτευξη: ο 
μαθητής, δουλεύοντας με το 
ρομπότ, μαθαίνει και είναι ικανός να 

23. Κάντε το ρομπότ: 
• να χορέψει. 
• να αλλάξει τις εκφράσεις του προσώπου του. 
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χρησιμοποιήσει κι άλλες 
λειτουργίες. 
Στόχος: ο μαθητής να εισαχθεί σε 
άλλες πιθανές λειτουργίες του 
LEGO Boost ρομπότ και να μάθει 
πώς να τις χρησιμοποιεί. 

• να πυροβολήσει και να χτυπήσει ένα στόχο. 
• να εκφράσει ηχητικά διάφορα συναισθήματα. 
• να χτυπήσει κάτι με τα χέρια του. 
• να χαιρετίσει.  
• να παίξει golf. 
• να μονομαχήσει. 
• να ζητήσει αναγνώριση. 

 
Θέμα: Δείγματα Προγραμμάτων με 
Μπλοκς Κίνησης. 

24. 
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Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μπλοκς κίνησης όπως στο παράδειγμα προγράμματος 
παραπάνω. 
Δημιουργήστε ένα νέο project στον Creative Canvas και τρέξτε κάθε μπλοκ κώδικα, παρατηρήστε τις 
διαφορές και τις ομοιότητες. 
Παρατηρήστε ότι τα μπλοκς κίνησης τα οποία δεν ορίζουν το χρονικό διάστημα ή το ποσό των 
βαθμών (περιστροφής) της κίνησης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν τους κινητήρες επ’ αόριστον 
εκτός αν προστεθεί ένα μπλοκ wait, το οποίο ορίζει το χρονικό διάστημα λειτουργίας των κινητήρων 
ακολουθούμενο από ένα stop μπολκ για τους κινητήρες. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια περισσότερο απλοποιημένη έκδοση των μπλοκς κίνησης εφόσον 
έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρώτες δραστηριότητες!  

Θέμα: Δείγμα προγραμμάτων των 
Loop Μπλοκς. 
Επαναλάβετε μποκ κώδικα χωρίς να 
απαιτείται να χρησιμοποιήσετε τα 
ίδια μπλικς ξανά και ξανά.  
Διαφορετικοί τύποι επαναλήψεων 
(loops) στον προγραμματισμό. 

25. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μπλοκς για εντολές επανάληψης (Looping comands) όπως 
στο παρακάτω παράδειγμα. 
Δημιουργήστε ένα νέο project στον Creative Canvas, τρέξτε κάθε μπλοκ κώδικα και παρατηρήστε τις 
διαφορές και τις ομοιότητες. 
Παρατηρήστε ότι το τελευταίο μπλοκ κώδικα δεν λειτουργεί σωστά. Προσπαθήστε και κάντε το να 
δουλέψει έτσι ώστε όταν πατιέται ένα κουμπί ενεργοποιείται η επανάληψη (η συνθήκη της επανάληψης 
γίνεται αληθής). 
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Η λύση: 

 
Εισάγεται μια ακόμα επανάληψη “Loop Forever” και προσθέστε το μπλοκ του κουμπιού έξω από το Loop 
While True block (καλείται εμφωλευμένη επανάληψη(nested loop)– μια επανάληψη μέσα στην 
επανάληψη). 
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Θέμα: Δήλωση If/Else. 
Επιτρέπει στο ρομπότ να λαμβάνει 
μια απόφαση με βάση τις εισόδους 
από τον αισθητήρα - IF (TRUE) όταν 
πληρείται μια συνθήκη, ELSE 
(FALSE) εάν δεν πληρείται η 
συνθήκη. 

26. Χρησιμοποιώντας το Boost playmat ορίστε ένα τετράγωνο το οποίο το ρομπότ θα προσπαθήσει να 
φτάσει. 
Όταν το ρομπότ ανιχνεύσει: 

• πράσινο, το ρομπότ πρέπει να κινηθεί ένα τετράγωνο μπροστά. 
• μπλε, το ρομπότ πρέπει να κάνει μια στροφή 900 προς τα δεξιά. 
• κίτρινο, το ρομπότ πρέπει να κάνει μια στροφή 900 προς τα αριστερά. 

 
Δοκιμάστε και προσομοιώστε τα φανάρια κυκλοφορίας εντοπίζοντας: 

• πράσινο – το οποίο θα κάνει το ρομπότ να κινείται μπροστά. 
• πορτοκαλί – το οποίο θα επιβραδύνει την ταχύτητα του ρομπότ. 
• κόκκινο – το οποίο θα σταματά το ρομπότ. 
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2) Ενότητα 2 

Στην ενότητα 2 γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και 

παρουσιάζονται τυπικές χρήσεις κινητήρων και αισθητήρων μέσα από την υλοποίηση 

εργασιών. Μέσα από την εισαγωγή, οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν με ομαλό και 

κλιμακωτό τρόπο σε πιο περίπλοκα και σύνθετα σενάρια που δίνονται στην 2η ενότητα η 

οποία χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος οι μαθητές και των δυο ηλικιακών ομάδων 

μπορούν να εξοικειωθούν με τα ρομπότ Vernie και M.T.R.4. 

Στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει σε τέσσερα εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία είναι εμπνευσμένα από διαφορετικά 

θέματα (τη Μυθολογία, το Διάστημα, το Master chef, και το Περιβάλλον). 

Κάθε σενάριο έχει 2 διαφορετικά σενάρια. Η πρώτη έκδοση είναι σχεδιασμένη για 

μαθητές ηλικιακής ομάδας 10-14 χρονών καθώς η δεύτερη έκδοση είναι σχεδιασμένη για 

μαθητές ηλικίας 15-21, άρα έχουμε συνολικά 8 εκπαιδευτικά σενάρια. Η κύρια διαφορά 

μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι ότι στη δεύτερη έκδοση οι εργασίες που καλούνται να 

ολοκληρώσουν οι μαθητές είναι πιο περίπλοκες και απαιτούν την χρήση όλων των 

αισθητήρων και υπο-προγραμμάτων. Αντίθετα, οι εργασίες της πρώτης έκδοσης είναι πιο 

απλές και μπορούν να λυθούν από τους μαθητές χωρίς τη χρήση υπο-προγραμμάτων. Με 

αυτό τον τρόπο έχουμε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και προσαρμοσμένο στις 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των δύο ηλικιακών ομάδων. 

Σε κάθε σενάριο, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν πληροφορίες όπως: 

• Περιγραφή σεναρίων: για ποια ηλικιακή ομάδα είναι ποια πλοκή 

• Σχετικό θέμα (πχ. Μυθολογία, Διάστημα), 

• Άλλες δεξιότητες (π.χ. Επίλυση προβλημάτων, ομαδικότητα, δημιουργικότητα 

• Ομάδα στόχος, 

• Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός (π.χ. τάξη, προβολέας, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κιτ του 

ρομπότ Lego Boost, Tablets, τυπωμένο χαλάκι παιχνιδιού) 

• Προ-απαιτούμενες γνώσεις (π.χ. δεν απαιτούνται προ-απαιτούμενες γνώσεις) 

• Διάρκεια 
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• Μαθησιακοί στόχοι: οι μαθητές (π.χ.) θα μάθουν για τη σελήνη και τον πλανήτη Άρη. 

Υπολογίστε τις αποστάσεις μεταξύ της Γης και των δύο πλανητών και τις δυσκολίες 

προσέγγισης τους. Κατασκευάστε το ρομπότ M.T.R.4 

• Θεωρητικές ερωτήσεις (π.χ. οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να 

μπορούν να κάνουν τη δική τους έρευνα και να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Πόσο απέχει η Σελήνη από τη Γη; Πως ονομάστηκε η πρώτη αποστολή που προσγειώθηκε 

στη Σελήνη;) 

• Κύριες δραστηριότητες  

•  Συζήτηση/Συμπέρασμα (ερωτήσεις όπως: Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα ζήσουν ποτέ 

μόνιμα στον πλανήτη Άρη και πότε; Πως θα βοηθήσει την ανθρωπότητα η εξερεύνηση του 

διαστήματος; 

• Περαιτέρω δραστηριότητες (π.χ. ποιον πλανήτη πρέπει να επισκεφθεί η ανθρωπότητα 

μετά τον πλανήτη Άρη και γιατί; Επεκτείνετε το τυπωμένο χαλάκι παιχνιδιού για να 

συμπεριλάβετε τον πλανήτη που επιλέξατε και εξερευνήστε συγκεκριμένες πτυχές του 

πλανήτη που τον κάνουν μοναδικό 
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Σενάρια 

a) Σενάριο Διάστημα 15-21 

Τίτλος: 

Λειτουργία: Διαστημικό Ταξίδι – Από την Γη στον Άρη  

Περιγραφή: 

Σε αυτό το σενάριο οι μαθητές ηλικίας 15-21 ετών θα μάθουν το τι χρειάζεται για μια 
διαστημική εξερεύνηση, για το πώς οι δορυφόροι μπαίνουν σε τροχιά γύρω από την Γη και 
για το πώς ένα ταξίδι στον πλανήτη Άρη θα έμοιαζε να συμπεριλαμβάνει ένα pit stop στο 
φεγγάρι για την αναπλήρωση καυσίμων. 

Σχετικά θέματα: 

Αστρονομία, Μηχανική και Μαθηματικά  
Άλλες σχετικές δεξιότητες: 

Επίλυση προβλημάτων, Ομαδική εργασία, Δημιουργικότητα 
Ομάδα-στόχος: 

Μαθητές 15-21 χρόνων 
Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός που απαιτείται: 

Αίθουσα, Προτζέκτορας, Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Lego Boost Robot KIT, Tablets, ένα 
εκτυπωμένο playmat 

Προαπαιτούμενα: 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις 
Διάρκεια: 

45’ για Θεωρητικές Ερωτήσεις  
180’ για την Δραστηριότητα I 
180’ για την Δραστηριότητα II 
60’ για Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου θα: 
• Γνωρίζουν πράγματα σχετικά με την Σελήνη και τον πλανήτη Άρη 
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• Υπολογίζουν τις αποστάσεις μεταξύ αυτών και της Γης και θα γνωρίζουν τις 
δυσκολίες που συναντώνται στο να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε 

• Κατασκευάσουν το ρομπότ M.T.R.4 
• Μάθουν εντολές για κίνηση, αναγνώριση χρώματος και ενεργοποίησης του κινητήρα 
• Γνωρίσουν τους αισθητήρες του ρομπότ καθώς και το πώς να τους χρησιμοποιούν  
• Αναπτύξουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσςω της ολοκλήρωσης ενός σετ 

ποικίλων δραστηριοτήτων 

  



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

Θεωρητικές ερωτήσεις: 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ώστε να μπορούν να 

πραγματοποιήσουν την έρευνα τους και να απαντήσουν στις αακόλουθες ερωτήσεις  

1. Πόσο απέχει η Σελήνη από την Γη? 

 _____________________________________________________________________  
2. Ποιο ήταν το όνομα της πρώτης αποστολής από την Γη η οποία προσεδαφίστηκε στη 

Σελήνη ? 

 _____________________________________________________________________  
3. Πόσος καιρός χρειάστηκε για αυτήν την πρώτη αποστολή να φτάσει στην Σελήνη? 

 _____________________________________________________________________  
4. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται οι δορυφόροι ? 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

5. Πόσο απέχει ο πλανήτης Άρης από την Γη? 

 _____________________________________________________________________  
6. Πόσος καιρός θα χρειαζόταν για να φτάσουμε στον Πλανήτη Άρη? 

 
 _____________________________________________________________________  
 

7. Αναφέρετε κάποιες απ’ τις ενέργειες που θα πραγματοποιούσαν οι αστροναύτες   
κατά την άφιξη τους στον πλανήτη Άρη? 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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Κύριες Δραστηριότητες: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητες: 

• Συλλέξτε Οξυγόνο το οποίο χρειάζονται οι αστροναύτες  
• Συλλέξτε Υδρογόνο το οποίο χρειάζεται ως καύσιμο 
• Στείλτε το διαστημόπλοιο στην Σελήνη 
• Στην πορεία προς την Σελήνη, επιδιορθώστε τον δορυφόρο  
• Συλλέξτε νερό από την επιφάνεια της Σελήνης 
• Στείλτε το διαστημόπλοιο στον πλανήτη Άρη 
• Συλλέξτε κάποια δείγματα πετρωμάτων από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη  
• Αναζητήστε σημεία ζωής στον Άρη  
• Επιστρέψτε με ασφάλεια πίσω στην Γη 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ I: Κατασκευή του ρομπότ   
 Κατασκευάστε το ρομπότ M.T.R.4 ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής Lego Boost. Το 

ρομπότ M.T.R.4 θα αναπαραστήσει το διαστημόπλοιο. Όταν το κατασκευάσετε σύμφωνα με 
τις οδηγίες μπορείτε να το διακοσμήσετε, όπως εσείς θα θέλατε να μοιάζει το δικό σας 
μοναδικό διαστημόπλοιο. 

Earth 

Σελήνη 

Άρης 

Επιδιορθώστε το 
δορυφόρο 

Συλλέξτε καύσιμα 

Συλλέξτε οξυγόνο 

Στείλτε το 
διαστημόπλοιο 
προς τον Άρη 

Συλλέξτε νερό 

Συλλέξτε δείγματα 
πετρωμάτων 

Αναζήτηστε εξωγήινες 
μορφές ζωής 

Γυρίστε πίσω 
στην Γη 

Στείλτε το 
διαστημόπλοιο 

στην Σελήνη 
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 Κατασκευάστε καύσιμο, οξυγόνο, νερό και πετρώματα του Άρη από χρωματιστά τουβλάκια Lego. 
 Κατασκευάστε ένα δορυφόρο από τουβλάκια Lego. 
 Κατασκευάστε εξωγήινους (Mini Vernie) από τουβλάκια Lego. 
 Δημιουργήστε μια βάση στην Σελήνη και μια στον Άρη οι οποίες θα φιλοξενήσουν τους 

αστροναύτες. 
 Κατασκευάστε αστεροειδείς και φυσικούς δορυφόρους οι οποίοι θα εμποδίζουν το ρομπότ απ’ 

το να φτάσει στον προορισμό του. Εάν δεν επαρκούν τα τουβλάκια Lego parts, οι μαθητές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης διαφορετικά υλικά τα οποία είναι διαθέσιμα στην τάξη. 

 Εκτυπώστε ή δημιουργήστε ένα playmat το οποίο περιλαμβάνει την Γη, την Σελήνη και 
τον Άρη 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ II: Προγραμματισμός 
 Τοποθετήστε το ρομπότ M.T.R.4 στην Γη και βάλτε το να συλλέξει τουβλάκια καυσίμων και 

οξυγόνου και να τα τοποθετήσει στον αποθηκευτικό του χώρο. Κάντε το να ανάψει το  
μωβ φώς όταν εντοπίσει καύσιμο και το πράσινο όταν εντοπίσει οξυγόνο.  

 Στείλτε το ρομπότ στην Σελήνη κάνοντας πρώτα μια στάση ενδιάμεσα αφού εντοπίσετε τον 
δορυφόρο και πραγματοποιήσετε την απαραίτητη επισκευή (αναμονή για 15 δευτερόλεπτα). 

 Όταν το ρομπότ φτάσει στην Σελήνη κάντε το να ανάψει το πορτοκαλί φως. 
 Το ρομπότ θα πρέπει να ψάξει και και να βρει τουβλάκια νερού και να τα τοποθετήσει στον 

αποθηκευτικό του χώρο. Κάντε το να ανάψει το μπλέ χρώμα όταν εντοπίσει τα τουβλάκια 
νερού. 

 Στείλτε τώρα το ρομπότ στον πλανήτη Άρη. Όταν φτάσει στον Άρη (κόκκινος πλανήτης) κάντε 
το να αλλάξει το χρώμα του φωτός σε κόκκινο. 

 Βάλτε το ρομπότ να συλλέξει δείγματα πετρωμάτων και κάντε το να αλλάξει το χρώμα σε 
κίτρινο όταν εντοπίσει ένα τουβλάκι πετρώματος.  

 Το ρομπότ θα πρέπει ακόμα να αναζητάει εξωγήινη ζωή (small Vernie) και αν τυχόν βρει 
να τη συλλέξει. 

 Τέλος, το ρομπότ θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην Γη. 
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Συζήτηση/Συμπεράσματα: 

1. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν ποτέ να μείνουν μόνιμα στον Άρη και αν 
ναι πότε? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

2. Πώς πιστεύετε ότι η εξερεύνηση του διαστήματος θα μπορούσε να βοηθήσει την 
ανθρωπότητα? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

3. Πιστεύετε ότι τα ρομπότ θα παίξουν ρόλο στην εξερεύνηση και την αποίκηση του 
διαστήματος? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

4. Πώς πιστεύετε ότι η εύρεση εξωγήινης ζωής θα αλλάξει τις ζωές μας πίσω στην  Γη? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

Περαιτέρω δραστηριότητες: 

1. Ποιον πλανήτη θεωρείτε ότι θα πρέπει να επισκεφτεί η ανθρωπότητα μετά τον Άρη 
και για ποιον λόγο? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

2. Επεκτείνετε το playmat ώστε να περιλαμβάνει τον πλανήτη τον οποίο διαλέξατε και 
εξερευνήστε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πλανήτη που τον κάνουν μοναδικό. 
 
 

 

b) Σενάριο Διάστημα 10-14 

Τίτλος: 
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Λειτουργία: Διαστημικό Ταξίδι – Από την Γη στον Άρη  
Περιγραφή: 

Σε αυτό το σενάριο οι μαθητές ηλικίας 10-14 ετών θα μάθουν το τι χρειάζεται για μια 
διαστημική εξερεύνηση, για το πώς οι δορυφόροι μπαίνουν σε τροχιά γύρω από την Γη και 
για το πώς ένα ταξίδι στον πλανήτη Άρη θα έμοιαζε να συμπεριλαμβάνει ένα pit stop στο 
φεγγάρι για την αναπλήρωση καυσίμων. 
Σχετικά θέματα: 

Αστρονομία, Μηχανική και Μαθηματικά  
Άλλες σχετικές δεξιότητες: 

Επίλυση προβλημάτων, Ομαδική εργασία, Δημιουργικότητα 

Ομάδα-στόχος: 

Μαθητές ηλικίας 10-14 ετών 
Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός που απαιτείται: 

Αίθουσα, Προτζέκτορας, Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Lego Boost Robot KIT, Tablets, ένα 
εκτυπωμένο playmat 
Προαπαιτούμενα: 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις 

Διάρκεια: 

45’ για Θεωρητικές Ερωτήσεις 
180’ για την Δραστηριότητα I 
180’ για την Δραστηριότητα II 
60’ για Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου θα: 
1. Γνωρίζουν πράγματα σχετικά με την Σελήνη και τον πλανήτη Άρη 
2. Υπολογίζουν τις αποστάσεις μεταξύ αυτών και της Γης και θα γνωρίζουν τις 

δυσκολίες που συναντώνται στο να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε 
3. Κατασκευάσουν το ρομπότ M.T.R.4 
4. Μάθουν εντολές κίνησης, αναγνώριση χρώματος και ενεργοποίησης του κινητήρα 
5. Γνωρίσουν τους αισθητήρες του ρομπότ καθώς και το πώς να τους χρησιμοποιούν  
6. Αναπτύξουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω της ολοκλήρωσης ενός σετ 

ποικίλων δραστηριοτήτων 
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Θεωρητικές ερωτήσεις: 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ώστε να μπορούν να 

πραγματοποιήσουν την έρευνα τους και να απαντήσουν στις αακόλουθες ερωτήσεις 

Βοηθητικοί Σύνδεσμοι: 

Πόσος καιρός χρειάζεται για την άφιξη στην Σελήνη? 

https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE 

Σελήνη 101 | National Geographic –  

https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo 

101 | National Geographic –  

https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY 

1. Πόσο απέχει η Σελήνη από την Γη? 

 _____________________________________________________________________  
2. Πόσος καιρός χρειάστηκε στην πρώτη αποστολή να φτάσει στην Σελήνη? 

 _____________________________________________________________________  
3. Πόσο απέχει ο πλανήτης Άρης από την Γη? 

 _____________________________________________________________________  
4. Πόσος καιρός θα χρειαζόταν για να φτάσουμε στον Πλανήτη Άρη? 

 
 _____________________________________________________________________  
 

5. Αναφέρετε κάποιες απ’ τις ενέργειες που θα πραγματοποιούσαν οι αστροναύτες   
κατά την άφιξη τους στον πλανήτη Άρη? 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
 
 

 

Κύριες Δραστηριότητες: 

Άρης 

https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY
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Δραστηριότητες: 

• Στείλτε το διαστημόπλοιο στην Σελήνη  
• Στην πορεία προς την Σελήνη επιδιορθώστε τον δορυφόρο 
• Σταματήστε στην βάση της Σελήνης 
• Στείλτε το διαστημόπλοιο στον πλανήτη Άρη 
• Σταματήστε στην βάση του Άρη  
• Αναζητήστε σημεία ζωής στον Άρη 
• Επιστρέψτε με ασφάλεια πίσω στην Γη 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ I: Κατασκευή του ρομπότ  
 Κατασκευάστε το ρομπότ M.T.R.4 ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής Lego Boost. 

Το ρομπότ M.T.R.4 θα αναπαραστήσει το διαστημόπλοιο. Όταν το κατασκευάσετε 
σύμφωνα με τις οδηγίες μπορείτε να το διακοσμήσετε, όπως εσείς θα θέλατε να μοιάζει 
το δικό σας μοναδικό διαστημόπλοιο. 

 Κατασκευάστε τις βάσεις της Σελήνης και του Άρη από χρωματιστά τουβλάκια Lego. 
 Κατασκευάστε ένα δορυφόρο από τουβλάκια Lego. 
 Κατασκευάστε εξωγήινους (Mini Vernie) από τουβλάκια Lego.  
 Κατασκευάστε αστεροειδείς και φυσικούς δορυφόρους οι οποίοι θα εμποδίζουν το 

ρομπότ απ’ το να φτάσει στον προορισμό του. Εάν δεν επαρκούν τα τουβλάκια Lego, οι 

Γη 

Σελήνη 

Επιδιορθώστε τον 
Δορυφόρο 

Στείλτε το 
διαστημόπλοιο 
προς τον Άρη 

Σταματήστε στην 
βάση της Σελήνης 

Σταματήστε στην 
βάση του ‘Αρη 

Αναζητήστε 
εξωγήινες μορφές 
ζωής 

Επιστρέψτε στην Γη Στείλτε το 
διαστημόπλοιο 

στην Σελήνη 
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μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης διαφορετικά υλικά τα οποία είναι 
διαθέσιμα στην τάξη. 

 Εκτυπώστε ή δημιουργήστε ένα playmat το οποίο περιλαμβάνει την Γη, την Σελήνη και 
τον Άρη. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ II: Προγραμματισμός 
 Τοποθετήστε το ρομπότ M.T.R.4 στην Γη. 
 Στείλτε το ρομπότ στην Σελήνη κάνοντας πρώτα μια στάση ενδιάμεσα αφού εντοπίσετε 

τον δορυφόρο και πραγματοποιήστε την απαραίτητη επισκευή (αναμονή για 15 
δευτερόλεπτα). 

 Όταν το ρομπότ φτάσει στην Σελήνη κάντε το να ανάψει το πορτοκαλί φως. 
 Στην συνέχεια, το M.T.R.4 θα πρέπει να σταθμεύσει στην βάση της Σελήνης. 
 Στείλτε τώρα το ρομπότ στον πλανήτη Άρη. Όταν φτάσει στον Άρη (κόκκινος πλανήτης) 

κάντε το να αλλάξει το χρώμα του φωτός σε κόκκινο, 
 Στην συνέχεια, το M.T.R.4 θα πρέπει να σταθμεύσει στην βάση του Άρη, 
 Το ρομπότ θα πρέπει ακόμα να αναζητήσει εξωγήινη ζωή (small Vernie) και αν τυχόν βρει 

να τη συλλέξει. 
 Τέλος, το ρομπότ θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην Γη.  
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Συζήτηση/Συμπεράσματα: 

1. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν ποτέ να μείνουν μόνιμα στον Άρη και αν 
ναι πότε? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

2. Πώς πιστεύετε ότι η εξερεύνηση του διαστήματος θα μπορούσε να βοηθήσει την 
ανθρωπότητα? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

3. Πιστεύετε ότι τα ρομπότ θα παίξουν ρόλο στην εξερεύνηση και την αποίκηση του 
διαστήματος? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

4. Πώς πιστεύετε ότι η εύρεση εξωγήινης ζωής θα αλλάξει τις ζωές μας στην  Γη? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 

Περαιτέρω δραστηριότητες: 

5. Ποιον πλανήτη θεωρείτε ότι θα πρέπει να επισκεφτεί η ανθρωπότητα μετά τον Άρη 
και για ποιον λόγο? 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

6. Επεκτείνετε το playmat ώστε να περιλαμβάνει τον πλανήτη τον οποίο διαλέξατε και 
εξερευνήστε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πλανήτη που τον κάνουν μοναδικό. 

 

 

 

 

 

 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

c) Σενάριο Μυθολογίας 15-21 

Τίτλος 

Οι Άθλοι του Ηρακλή (15-21 ετών) 

Περιγραφή 

Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα γνωρίσουν το μύθο του Ηρακλή και τους διάσημούς 
Άθλους του. 

Θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν ένα ρομπότ (τον Βέρνυ) που θα παίξει το 
ρόλο του μυθικού Ηρακλή και θα μάθουν απλές εντολές κίνησης και βασικά προγράμματα 
εντοπισμού αντικειμένων. 

Θα πρέπει να προγραμματίσουν τον Ηρακλή να λύσει μια σειρά προβλημάτων που θα τους 
δοθούν, όπως: 

α. Να κάνουν τον Ηρακλή να ταξιδέψει στην Πελοπόννησο 

β. Να εντοπίσει το Λιοντάρι της Νεμέας, τη Λερναία Ύδρα και το Ελάφι της Κερύνειας 

γ. Να κυνηγήσει το Ελάφι της Κερύνειας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας 

Τέλος, να συζητήσουν θέματα σχετικά με την προστασία και τη διαφύλαξη σημαντικών 
πολιτισμικών χώρων. 

Σχετικό Αντικείμενο 

Ιστορία, Μυθολογία, Διαφύλαξη Πολιτισμικής Κληρονομιάς  

Ομάδες Ενδιαφέροντος 

Αυτό το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές με κώφωση ή προβλήματα ακοής ηλικίας από 15 
έως 21 ετών. 

Άλλες Σχετικές Ικανότητες 

Ομαδική Εργασία, Δημιουργικότητα, Επίλυση Προβλημάτων 

Απαιτούμενες Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός  

Για αυτό το σενάριο, θα χρειαστείτε 3-4 Lego Boost kits και συμβατά τάμπλετ. Τα παιδιά θα 
χωριστούν σε ομάδες και θα τους δοθούν οδηγίες.  

Προαπαιτούμενα  
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Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το εκπαιδευτικό υλικό της Ενότητας 1 και 
πιο συγκεκριμένα με τα κεφάλαια που σχετίζονται με τις βασικές κινήσεις των ρομπότ, τα 
προγράμματα ακολούθα τη γραμμή (follow the line) και τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθητές: 

• Θα μάθουν περισσότερα για τη μυθολογία 
• Θα μάθουν περισσότερα για την ιστορία 
• Θα συναρμολογήσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
• Θα εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους κινητήρες του ρομπότ και 

θα εξελίξουν τις δεξιότητες τους στη χρήση τους σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα  
• Θα υπολογίσουν την περίμετρο της Πελοποννήσου και την ταχύτητα του Ελαφιού 

της Κερύνειας 
• Θα εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης του ρομπότ και θα μάθουν να το 

χρησιμοποιούν σε βασικά προγράμματα ανίχνευσης αντικειμένων 
• Θα μάθουν απλές εντολές κίνησης 
• Θα εξοικειωθούν με τα απλά προγράμματα «μιας μεθόδου έναρξης» (one start 

method)    
• Θα εξοικειωθούν με τον αισθητήρα χρώματος των ρομπότ και θα μάθουν να τον 

χρησιμοποιούν σε προγράμματα 
• Θα εξοικειωθούν με πολλαπλά προγράμματα «μιας μεθόδου έναρξης» (one start 

method) με χρήση του αισθητήρα χρώματος 

Διάρκεια 

Εκτιμώμενος Χρόνος: 8 Διδακτικές Ώρες  

• 2 ώρες για την εισαγωγή, ερωτήσεις, σχεδιασμό 
• 3 ώρες για την κατασκευή του Βέρνυ και του M.T.R.4 
• 2 ώρες για τον προγραμματισμό των ρομπότ και για τη διεξαγωγή των εργασιών 
• 1 ώρα για την ολοκλήρωση των εργασιών, βιντεοσκόπηση των διαδικασιών, 

συζήτηση, ανάλυση του έργου και προτάσεις για νέες εργασίες/δραστηριότητες 
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Θεωρητικές Ερωτήσεις 

 

Παρακολουθείστε το βίντεο και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

1. Πως φαντάζεστε πως έμοιαζε ο Ηρακλής; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Το Ελάφι της Κερύνειας θεωρούνταν πως έτρεχε πιο γρήγορα από ένα βέλος, πόσο 
γρήγορα πιστεύετε ότι κινούνταν? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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3. Αν ο Ηρακλής έκανε τον γύρο της Πελοποννήσου τρεις (3) φορές (Διάμετρος της 

Πελοποννήσου: 1000km) τη μέρα για να βρει το Ελάφι της Κερύνειας, μπορείτε να 
υπολογίσετε την ταχύτητά του;   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Βασικές Δραστηριότητες 

Δραστηριότητες: 
1. Ζωγραφίστε το Ελάφι της Κερύνειας και της Άρτεμις. Θα μπορούσατε να ψάξετε στο 

ίντερνετ πληροφορίες για το πώς μοιάζουν.  

2. Ζωγραφίστε έναν χάρτη της Πελοποννήσου σε ένα μεγάλο χαρτί. (Σχεδιάστε την 
περίμετρο της Πελοποννήσου με έντονο μαύρο χρώμα για να μπορέσει να το 
αναγνωρίσει ο αισθητήρας φωτεινότητας). 

3. Ζωγραφίστε ένα σχέδιο των στάβλων. Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο σας είναι ορατό και από 
τα δύο ποτάμια, τον Πηνειό και τον Αλφειό, και χρησιμοποιείστε τουβλάκια Lego για να 
τα οριοθετήσετε. 
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4. Χρησιμοποιείστε τουβλάκια Lego ή άλλα υλικά, όπως παπιέ μασέ (papier mache) για να 
κατασκευάσετε τα εννέα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. 

Constructions: 

1. Κατασκευάστε το ρομπότ Βέρνυ. Αυτό το ρομπότ θα είναι ο Ηρακλής. Αφού το 
κατασκευάσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν, μπορείτε να το διακοσμήσετε 
όπως φαντάζεστε ότι έμοιαζε ο Ηρακλής.   

2. Κατασκευάστε το ρομπότ M.T.R.4. Αυτό το ρομπότ θα είναι ο Ιόλαος. Αφού το 
κατασκευάσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν, μπορείτε να το διακοσμήσετε 
όπως επιθυμείτε. 

Προγραμματισμός: 

1. Αφού σχεδιάσετε το ομοίωμα (μια μακέτα) της Πελοποννήσου, υπολογίστε την περίμετρο 
της με χρήση χάρακα. 

2. Προγραμματίστε τον Ηρακλή να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου για να βρει το Ελάφι 
της Κερύνειας χρησιμοποιώντας απλές εντολές κίνησης (κατά προσέγγιση). 

3. Προγραμματίστε τον Ηρακλή να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου για να βρει το Ελάφι 
της Κερύνειας χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα φωτεινότητας για να αναγνωρίσει τα 
όρια. 

4. Με χρήση μαύρης ταινίας, σχεδιάστε την διαδρομή που θα ακολουθούσε το Ελάφι της 
Κερύνειας για να ξεφύγει από τον Ηρακλή. Αφαιρέστε τον αισθητήρα απόστασης-
χρώματος από τον Βέρνυ. Τοποθετείστε μια επέκταση στο μπροστινό μέρος του ρομπότ 
στην οποία θα προσαρτήσετε τον αισθητήρα απόστασης-χρώματος με κατεύθυνση προς 
τα κάτω. Προγραμματίστε το ρομπότ να ακολουθήσει την διαδρομή χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο «ακολούθα τη γραμμή» (follow the line). 

5. Χρησιμοποιείστε τα μπλοκ τηλεχειριστηρίου για να μετακινήσετε τα τουβλάκια lego έτσι 
ώστε να ανακατευθύνετε τα ποτάμια Πηνειό και Αλφειό προκειμένου να καθαρίσετε τους 
στάβλους του Αυγεία.  

6. Κατασκευάστε το ρομπότ Βέρνυ 2.1 με έναν εκτοξευτήρα βέλους. Τοποθετείστε τις 
Στυμφαλίδες Όρνιθες (που μπορείτε να φτιάξετε με τουβλάκια Lego ή κάποιο άλλο υλικό) 
σε όποια θέση του ταμπλό θέλετε και προσπαθήστε να τις πετύχετε. 

7. Κατασκευάστε το ρομπότ Βέρνυ 4.2 με ένα μπαστούνι του χόκεϋ και τοποθετείστε τα 
κεφάλια της Λερναίας Ύδρας σε όποια θέση του ταμπλό θέλετε. Προγραμματίστε τον 
Ηρακλή να τους επιτεθεί και το M.T.R.4 να «κάψει» τις πληγές.     

Συζήτηση/Συμπεράσματα 

1. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ζήτησε ο Ευρυσθέας από τον Ηρακλή να φέρει σε πέρας τόσο 
δύσκολες αποστολές; 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

Επιπλέον Δραστηριότητες 

Μπορείτε να σκεφτείτε καινούργιες δραστηριότητες/εργασίες για να αναθέσετε στον 
Ηρακλή; Καταγράψτε τις και προσπαθήστε να τις ολοκληρώσετε σε συνεργασία με τους 
συμμαθητές σας.   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

d) Σενάριο Μυθολογίας 10-14 

 
Τίτλος 

Οι Άθλοι του Ηρακλή (10-14 ετών) 
Περιγραφή 

Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα γνωρίσουν το μύθο του Ηρακλή και τους διάσημούς 
Άθλους του. 

Θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν ένα Ρομπότ (τον Βέρνυ) που θα παίξει το 
ρόλο του μυθικού Ηρακλή και θα μάθουν απλές εντολές κίνησης και βασικά προγράμματα 
εντοπισμού αντικειμένων. 

Θα πρέπει να προγραμματίσουν τον Ηρακλή να λύσει μια σειρά προβλημάτων που θα τους 
δοθούν, όπως: 
Να κάνουν τον Ηρακλή να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου 

Να εντοπίσει το Λιοντάρι της Νεμέας, τη Λερναία Ύδρα και το Ελάφι της Κερύνειας 

Να κυνηγήσει το Ελάφι της Κερύνειας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

Τέλος, να συζητήσουν θέματα σχετικά με την προστασία και τη διαφύλαξη σημαντικών 
πολιτισμικών χώρων. 
Σχετικό Αντικείμενο 

Ιστορία, Μυθολογία, Διαφύλαξη Πολιτισμικής Κληρονομιάς  
Ομάδες Ενδιαφέροντος 
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Αυτό το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές με κώφωση ή προβλήματα ακοής, ηλικίας από 10 
έως 14 ετών. 
Άλλες Σχετικές Ικανότητες 

Ομαδική Εργασία, Δημιουργικότητα, Επίλυση Προβλημάτων 
Απαιτούμενες Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός  

Για αυτό το σενάριο, θα χρειαστείτε 3-4 Lego Boost kits και συμβατά τάμπλετ. Τα παιδιά θα 
χωριστούν σε ομάδες και θα τους δοθούν οδηγίες.  
Προαπαιτούμενα   

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το εκπαιδευτικό υλικό της Ενότητας 1 και 
πιο συγκεκριμένα με τα κεφάλαια που σχετίζονται με τις βασικές κινήσεις των ρομπότ, τα 
προγράμματα «ακολούθα τη γραμμή» (follow the line) και τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. 
Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθητές: 
• Θα μάθουν περισσότερα για τη μυθολογία 
• Θα μάθουν περισσότερα για την ιστορία 
• Θα συναρμολογήσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
• Θα εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης και τους κινητήρες του ρομπότ και 

θα εξελίξουν τις δεξιότητες τους στη χρήση τους σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα  
• Θα υπολογίσουν την περίμετρο της Πελοποννήσου και την ταχύτητα του Ελαφιού 

της Κερύνειας 
• Θα εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης του ρομπότ και θα μάθουν να το 

χρησιμοποιούν σε βασικά προγράμματα ανίχνευσης αντικειμένων 
• Θα μάθουν απλές εντολές κίνησης 
• Θα εξοικειωθούν με τα απλά προγράμματα «μιας μεθόδου έναρξης» (one start 

method)    

Διάρκεια 

Εκτιμώμενος Χρόνος: 8 Διδακτικές Ώρες  
• 2 ώρες για την εισαγωγή, ερωτήσεις, σχεδιασμό 
• 3 ώρες για την κατασκευή του Βέρνυ 
• 2 ώρες για τον προγραμματισμό του ρομπότ και για τη διεξαγωγή των εργασιών 
• 1 ώρα για την ολοκλήρωση των εργασιών, βιντεοσκόπηση των διαδικασιών, 

συζήτηση, ανάλυση του έργου και προτάσεις για νέες εργασίες/δραστηριότητες 

Θεωρητικές Ερωτήσεις 
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Παρακολουθείστε το βίντεο και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

1. Πως φαντάζεστε πως έμοιαζε ο Ηρακλής; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Το Ελάφι της Κερύνειας θεωρούνταν πως έτρεχε πιο γρήγορα από ένα βέλος, πόσο 
γρήγορα πιστεύετε ότι κινούταν? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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3. Αν ο Ηρακλής έκανε τον γύρο της Πελοποννήσου τρεις (3) φορές (Διάμετρος της 

Πελοποννήσου: 1000km) τη μέρα για να βρει το Ελάφι της Κερύνειας, μπορείτε να 
υπολογίσετε την ταχύτητά του;   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

Βασικές Δραστηριότητες 

Δραστηριότητες: 

1. Ζωγραφίστε το Ελάφι της Κερύνειας και της Άρτεμις. Θα μπορούσατε να ψάξετε στο 
ίντερνετ πληροφορίες για το πώς μοιάζουν.  

2. Ζωγραφίστε έναν χάρτη της Πελοποννήσου σε ένα μεγάλο χαρτί. (Σχεδιάστε την 
περίμετρο της Πελοποννήσου με έντονο μαύρο χρώμα για να μπορέσει να το 
αναγνωρίσει ο αισθητήρας φωτεινότητας). 

3. Ζωγραφίστε ένα σχέδιο των στάβλων. Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο σας είναι ορατό και από 
τα δύο ποτάμια, τον Πηνειό και τον Αλφειό, και χρησιμοποιείστε τουβλάκια Lego για να 
τα οριοθετήσετε. 
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Κατασκευές: 

1. Κατασκευάστε το ρομπότ Βέρνυ. Αυτό το ρομπότ θα είναι ο Ηρακλής. Αφού το 
κατασκευάσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν, μπορείτε να το διακοσμήσετε 
όπως φαντάζεστε ότι έμοιαζε ο Ηρακλής.   

Προγραμματισμός: 

1. Αφού σχεδιάσετε το ομοίωμα (μια μακέτα) της Πελοποννήσου, υπολογίστε την περίμετρο 
της με χρήση χάρακα. 

2. Προγραμματίστε τον Ηρακλή να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου για να βρει το Ελάφι 
της Κερύνειας χρησιμοποιώντας απλές εντολές κίνησης (κατά προσέγγιση). 

3. Προγραμματίστε τον Ηρακλή να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου για να βρει το Ελάφι 
της Κερύνειας χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα φωτεινότητας για να αναγνωρίσει τα 
όρια.   

4. Με χρήση μαύρης ταινίας, σχεδιάστε την διαδρομή που θα ακολουθούσε το Ελάφι της 
Κερύνειας για να ξεφύγει από τον Ηρακλή. Αφαιρέστε τον αισθητήρα απόστασης-
χρώματος από τον Βέρνυ. Τοποθετείστε μια επέκταση στο μπροστινό μέρος του ρομπότ 
στην οποία θα προσαρτήσετε τον αισθητήρα απόστασης-χρώματος με κατεύθυνση προς 
τα κάτω. Προγραμματίστε το ρομπότ να ακολουθήσει την διαδρομή χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο «ακολούθα τη γραμμή» (follow the line).  

5. Χρησιμοποιείστε τα μπλοκ τηλεχειριστηρίου για να μετακινήσετε τα τουβλάκια lego έτσι 
ώστε να ανακατευθύνετε τα ποτάμια Πηνειό και Αλφειό προκειμένου να καθαρίσετε τους 
στάβλους του Αυγεία.   

6. Κατασκευάστε το ρομπότ Βέρνυ 2.1 με έναν εκτοξευτήρα βέλους. Τοποθετείστε τις 
Στυμφαλίδες Όρνιθες (που μπορείτε να φτιάξετε με τουβλάκια Lego ή κάποιο άλλο υλικό) 
σε όποια θέση του ταμπλό θέλετε και προσπαθήστε να τις πετύχετε. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα 

1. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ζήτησε ο Ευρυσθέας από τον Ηρακλή να φέρει σε πέρας τόσο 
δύσκολες αποστολές; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

Επιπλέον Δραστηριότητες 

Μπορείτε να σκεφτείτε καινούργιες δραστηριότητες/εργασίες για να αναθέσετε στον 
Ηρακλή; Καταγράψτε τις και προσπαθήστε να τις ολοκληρώσετε σε συνεργασία με τους 
συμμαθητές σας.   
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

e) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (15-21 ετών). 

Τίτλος 

Η Περιβαλλοντολογική Εγκατάσταση II (15-21 ετών) 
Περιγραφή 

Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα μάθουν για το περιβάλλον και τη σημασία της διαλογής 
των απορριμμάτων που παράγουν οι άνθρωποι. Θα κατασκευάσουν το ρομπότ MTR4 και 
τον Βέρνυ θα πρέπει να τα προγραμματίσουν να λύνουν μια σειρά προβλημάτων που θα 
τους δοθούν, όπως: 

α. Συλλογή πλαστικών τσαντών 
β. Ανακύκλωση υλικών 
γ. Μεταφορά των υλικών που συνέλλεξαν σε συγκεκριμένες θέσεις 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοούν τι σημαίνει ανακύκλωση, πως γίνεται και ποιος είναι ο 
αναμενόμενος αντίκτυπος. Οι μαθητές θα μπορούσαν να κάνουν μια αναγνωριστική 
επίσκεψη στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.    
Σχετικό Αντικείμενο 

Γεωγραφία, Οικολογία, Κλιματολογία, Βιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες   
Ομάδα Ενδιαφέροντος 

Students aged (15-21 years old). 

Μαθητές ηλικίας (15-21 ετών). 
Άλλες Σχετικές Ικανότητες 

Ομαδική εργασία, Δημιουργικότητα  
Απαιτούμενες Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός 

Για αυτό το σενάριο, θα χρειαστείτε 4-6 Lego Boost kits και συμβατά τάμπλετ, ανάλογα με 
τον αριθμό των μαθητών της τάξης. Θα χρειαστείτε ένα επιπλέον kit για τον δάσκαλο. Οι 
μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα τους δοθούν οδηγίες. Κατά προτίμηση να φτιαχτούν 
μικτές ομάδες φύλου. 
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Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθητές:  
• Θα μάθουν τους δείκτες της Κλιματικής Κλιματικές Αλλαγής 
• Θα μάθουν τα αποτελέσματα της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη 
• Θα μάθουν τους τρόπους ανακύκλωσης και καταπολέμησης της Κλιματικής Αλλαγής 
• Θα μάθουν περισσότερα για την Κλιματική Αλλαγή 
• Θα μάθουν περισσότερα για την Υπερθέρμανση του Πλανήτη 
• Θα μάθουν περισσότερα για την Ανακύκλωση 
• Θα συναρμολογήσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
• Θα εξοικειωθούν με τον αισθητήρα απόστασης του ρομπότ και πώς να τον 

χρησιμοποιούν σε βασικά προγράμματα ανίχνευσης αντικειμένων 
• Θα μάθουν απλές εντολές κίνησης 
• Θα εξοικειωθούν με τα απλά προγράμματα «μιας μεθόδου έναρξης» (one start 

method)  

Διάρκεια 

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του σεναρίου είναι 540´ 
 Διάρκεια επίσκεψης των μαθητών στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης, 120’ 
 Δύο ομάδες κατασκευής του Βέρνυ, 120´  
 Ταυτόχρονα, δύο ομάδες κατασκευής του M.T.R.4, 180´ 
 Προγραμματισμός των ρομπότ, 120´ 
 Δραστηριότητες όπως διαλογή απορριμμάτων, 60´ 
 Οριστικοποίηση του σεναρίου, 60´ 

Theoretical Questions 

1. Πως μπορούν τα οικιακά απορρίμματα να επαναχρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Πως μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας έτσι ώστε να 
περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων; 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Βασικές Δραστηριότητες 

Δραστηριότητες: 
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1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες εργασίας (αν είναι δυνατό μικτού φύλου) και αναθέστε 
τους να κατασκευάσουν ένα κέντρο ανακύκλωσης. Θυμηθείτε να κατασκευάσετε την 
υλικοτεχνική υποδομή (logistics) όπως δρόμους, χώρους υγειονομικής ταφής και 
εγκαταστάσεις για τη δημιουργία βιοαερίου. Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν το 
κέντρο ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, όπως για παράδειγμα παπιέ μασέ 
(papier mache). Τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν με χαρτόκουτα 
ή τουβλάκια Lego. Οι χώροι υγειονομικής ταφής μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα 
υφάσματα. Οι δρόμοι θα πρέπει να κατασκευαστούν έτσι ώστε τα οχήματα να κινούνται 
χωρίς τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές περιοχές 
εναπόθεσης ανάλογα με τον τύπο των απορριμμάτων. 

2. Προγραμματίστε τα ρομπότ έτσι ώστε να κινούνται ευθεία, όπισθεν και να μπορούν 
στρίψουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
Κατασκευές: 

Κατασκευάστε τα ρομπότ Βέρνυ και M.T.R.4. 

Ο Βέρνυ θα λειτουργήσει ως κέντρο πληροφοριών στο περιβαλλοντολογικό κέντρο. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να πει που θα πρέπει τα οχήματα να αποθέσουν τα απορρίμματα. 

Το M.T.R.4 θα αντιπροσωπεύει τους διαφορετικούς τύπους οχημάτων που βρίσκονται στο 
Περιβαλλοντολογικό Κέντρο, όπως τα φορτηγά, τα τρακτέρ και επιβατικά αυτοκίνητα με 
τρέιλερ. 
Programming: 

Ο Βέρνυ θα πρέπει να προγραμματιστεί ώστε να χρησιμοποιεί τους αισθητήρες χρώματος 
για να διακρίνει τους διαφορετικούς τύπους των απορριμμάτων. Τα εύφλεκτα 
απορρίμματα μπορούν να χρωματιστούν κίτρινα. Τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα 
χρωματίζονται πορτοκαλί. Τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά θα χρωματιστούν με άλλο 
χρώμα το καθένα: τα πλαστικά θα χρωματιστούν κόκκινα, τα γυάλινα μπλε και τα χάρτινα 
πράσινα. 

1. Αφαιρέστε τον αισθητήρα χρώματος-απόστασης από τον Βέρνυ. Τοποθετείστε μια 
επέκταση στο μπροστά μέρος του ρομπότ και τοποθετήστε εκεί τον αισθητήρα 
στραμμένο προς τα κάτω.  

2. Φτιάξτε μια γραμμή ή μια διαδρομή κατά μήκος του δρόμου, στην οποία θα κινείται το 
ρομπότ και θα εντοπίζει τα απορρίμματα. 

3. Προγραμματίστε το ρομπότ να ακολουθεί τη γραμμή που φτιάξατε κατά μήκος του 
δρόμου και να αναγνωρίζει τα απορρίμματα που βρίσκει. Όταν ο Βέρνυ θα εντοπίζει κάτι, 
θα φωνάζει τον τύπο του απορρίμματος που βρήκε.  

Το M.T.R.4 θα προγραμματιστεί να ακολουθεί το δρόμο και να αποθέτει τα απορρίμματα.  
4. Φτιάξτε έναν δρόμο ή μια διαδρομή όπου το ρομπότ M.T.R.4 θα συλλέγει και θα 

μεταφέρει τα απορρίμματα 
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(Το ταμπλό θα πρέπει να μοιάζει με την παραπάνω εικόνα. Τα ρομπότ θα πρέπει να 
ξεκινούν από την περιοχή έναρξης “start”.) 

5. Προγραμματίστε τον αισθητήρα χρώματος να επιλέγει τα πλαστικά (κόκκινο). 

6. Προγραμματίστε το M.T.R.4 να μαζεύει τα πλαστικά. 

7. Προγραμματίστε το M.T.R.4 να εναποθέτει τα πλαστικά στην κόκκινη περιοχή. 

(Τα ρομπότ θα πρέπει να ξεκινούν από την περιοχή έναρξης “start”, να κινείται ανάλογα με 
τα απορρίμματα που θέλουμε να μαζέψει και να τα μεταφέρει σε μια συγκεκριμένη περιοχή.) 

8. Προγραμματίστε τον αισθητήρα χρώματος να επιλέγει τα γυάλινα αντικείμενα (μπλε). 

9. Προγραμματίστε το M.T.R.4 να μαζεύει τα γυάλινα αντικείμενα (μπλε).  

10. Προγραμματίστε το M.T.R.4 να μεταφέρει τα γυάλινα αντικείμενα σε διαφορετική 
περιοχή αυτή τη φορά (στην μπλε περιοχή)  

11. Προγραμματίστε το M.T.R.4 να συλλέγει τα χάρτινα αντικείμενα (πράσινα) και να τα 
μεταφέρει σε μια συγκεκριμένη περιοχή (στην πράσινη περιοχή).  

12. Προγραμματίστε το M.T.R.4 να συλλέγει τα εύφλεκτα αντικείμενα (κίτρινα) και να τα 
μεταφέρει σε μια συγκεκριμένη περιοχή (στην κίτρινη περιοχή). 

 
Συζήτηση/Συμπεράσματα 

1. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο άνθρωπος συνεισφέρει στη μόλυνση της φύσης. Πως 
μπορούμε να καταλάβουμε με τις αισθήσεις μας ότι συμβαίνει αυτό; 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη ρύπανση των θαλασσών;  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Επιπλέον Δραστηριότητες 

Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με την κομποστοποίηση και δημιουργήστε ένα μικρό 
κέντρο κομποστοποίησης στον κήπο του σχολείου σας. 

Οργανώστε μια ημέρα ενημέρωσης στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να παρουσιάσουν 
και να μοιραστούν τα ευρήματά τους με το υπόλοιπο σχολείο. 

 
 
f) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (10-14 ετών)  

Τίτλος 

Η Περιβαλλοντολογική Εγκατάσταση I (10-14 ετών)  
Περιγραφή 

Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα μάθουν για το περιβάλλον και τη σημασία της διαλογής 
των απορριμμάτων που παράγουν οι άνθρωποι. Θα κατασκευάσουν τα ρομπότ MTR4  και 
Βέρνυ και θα πρέπει να τα προγραμματίσουν να λύνουν μια σειρά προβλημάτων που θα 
τους δοθούν, όπως: 

α. Συλλογή πλαστικών τσαντών 
β. Ανακύκλωση υλικών 
γ. Μεταφορά των υλικών που συνέλλεξαν σε συγκεκριμένες θέσεις  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοούν τι σημαίνει ανακύκλωση, πως γίνεται και ποιος είναι ο 
αναμενόμενος αντίκτυπος. Οι μαθητές θα μπορούσαν να κάνουν μια αναγνωριστική 
επίσκεψη στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.    
Σχετικό Αντικείμενο 

Γεωγραφία, Οικολογία, Κλιματολογία, Βιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες  
Ομάδα Ενδιαφέροντος 

Μαθητές ηλικίας (10-14 ετών) 
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Άλλες Σχετικές Ικανότητες 

Ομαδική εργασία, Δημιουργικότητα 
 Απαιτούμενες Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός 

Για αυτό το σενάριο, θα χρειαστείτε 4-6 Lego Boost kits και συμβατά τάμπλετ, ανάλογα με 
τον αριθμό των μαθητών της τάξης. Θα χρειαστείτε ένα επιπλέον kit για τον δάσκαλο. Οι 
μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα τους δοθούν οδηγίες. Κατά προτίμηση να φτιαχτούν 
μικτές ομάδες φύλου. 
Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθητές:  

• Θα μάθουν τους δείκτες της Κλιματικής Κλιματικές Αλλαγής 
• Θα μάθουν τα αποτελέσματα της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη 
• Θα μάθουν τους τρόπους ανακύκλωσης και καταπολέμησης της Κλιματικής Αλλαγής 
• Θα μάθουν περισσότερα για την Κλιματική Αλλαγή 
• Θα μάθουν περισσότερα για την Υπερθέρμανση του Πλανήτη 
• Θα μάθουν περισσότερα για την Ανακύκλωση 
• Θα συναρμολογήσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
• Θα εξοικειωθούν με τους αισθητήρες απόστασης του ρομπότ και πώς να τους 

χρησιμοποιούν σε βασικά προγράμματα ανίχνευσης αντικειμένων 
• Θα μάθουν απλές εντολές κίνησης 
• Θα εξοικειωθούν με τα απλά προγράμματα «μιας μεθόδου έναρξης» (one start 

method)  

Διάρκεια 

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του σεναρίου είναι 540´ 

 Διάρκεια επίσκεψης των μαθητών στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης, 120’ 
 Δύο ομάδες κατασκευής του Βέρνυ, 120´  
 Ταυτόχρονα, δύο ομάδες κατασκευής του M.T.R.4, 180´ 
 Προγραμματισμός των ρομπότ, 120´ 
 Δραστηριότητες όπως διαλογή απορριμμάτων, 60´ 
 Οριστικοποίηση του σεναρίου, 60´ 

Θεωρητικές Ερωτήσεις 

1. Πως μπορούν τα οικιακά απορρίμματα να επαναχρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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2. Πως μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας έτσι ώστε να 
περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Βασικές Δραστηριότητες 

Δραστηριότητες: 

1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες εργασίας (αν είναι δυνατό μικτού φύλου) και αναθέστε 
τους να κατασκευάσουν ένα κέντρο ανακύκλωσης. Θυμηθείτε να κατασκευάσετε την 
υλικοτεχνική υποδομή (logistics) όπως δρόμους, χώρους υγειονομικής ταφής και 
εγκαταστάσεις για τη δημιουργία βιοαερίου. Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν το 
κέντρο ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, όπως για παράδειγμα παπιέ μασέ 
(papier mache). Τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν με χαρτόκουτα 
ή τουβλάκια Lego. Οι χώροι υγειονομικής ταφής μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα 
υφάσματα. Οι δρόμοι θα πρέπει να κατασκευαστούν έτσι ώστε τα οχήματα να κινούνται 
χωρίς τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές περιοχές 
εναπόθεσης ανάλογα με τον τύπο των απορριμμάτων.    

2. Προγραμματίστε τα ρομπότ έτσι ώστε να κινούνται ευθεία, όπισθεν και να μπορούν 
στρίψουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
Κατασκευές: 

Κατασκευάστε τα ρομπότ Βέρνυ και M.T.R.4. 

Ο Βέρνυ θα λειτουργήσει ως κέντρο πληροφοριών στο περιβαλλοντολογικό κέντρο. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να πει που θα πρέπει τα οχήματα να αποθέσουν τα απορρίμματα. 

Το M.T.R.4 θα αντιπροσωπεύει τους διαφορετικούς τύπους οχημάτων που βρίσκονται στο 
Περιβαλλοντολογικό Κέντρο, όπως τα φορτηγά, τα τρακτέρ και επιβατικά αυτοκίνητα με 
τρέιλερ.    
Προγραμματισμός: 

1. Προγραμματίστε το Βέρνυ να κινείται μέσα στην εγκατάσταση και να ψάχνει για 
σκουπίδια με χρήση των απλών μπλοκ κίνησης. 

2. Κάντε το M.T.R.4 να συλλέξει τα σκουπίδια και να τα αποθέτει σε συγκεκριμένες περιοχές 
του ταμπλό. 

3. Αφαιρέστε τον αισθητήρα απόστασης του Βέρνυ. Τοποθετήστε μια επέκταση στο 
μπροστινό μέρος του ρομπότ στην οποία θα προσαρτήσετε τον αισθητήρα απόστασης 
έτσι ώστε να «κοιτάει» προς τα κάτω. 
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4. Φτιάξτε μια γραμμή ή μια διαδρομή κατά μήκος του δρόμου, στην οποία θα κινείται το 
ρομπότ και θα εντοπίζει τα απορρίμματα. 

5. Προγραμματίστε το ρομπότ να ακολουθεί τη γραμμή που φτιάξατε κατά μήκος του 
δρόμου. Όταν ο Βέρνυ εντοπίσει κάτι, θα πρέπει να επικοινωνεί με το M.T.R.4 μέσω 
φωτεινών σημάτων. 

6. Το M.T.R.4 θα προγραμματιστεί να ακολουθεί το δρόμο και να αποθέτει τα απορρίμματα. 
Φτιάξτε έναν δρόμο ή μια διαδρομή όπου το ρομπότ M.T.R.4 θα συλλέγει και θα 
μεταφέρει τα απορρίμματα. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα 

1. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο άνθρωπος συνεισφέρει στη μόλυνση της φύσης. Πως 
μπορούμε να καταλάβουμε με τις αισθήσεις μας ότι συμβαίνει αυτό; 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

2. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη ρύπανση των θαλασσών;  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Επιπλέον Δραστηριότητες 

Ζητήστε από τους μαθητές να ψάξουν στο ίντερνετ για πληροφορίες σχετικές με την 
κλιματική αλλαγή και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπισή της οι νέες 
τεχνολογίες και η ρομποτική. 
Οργανώστε μια ημέρα ενημέρωσης στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να παρουσιάσουν 
και να μοιραστούν τα ευρήματά τους με το υπόλοιπο σχολείο. 
 

g) Φύλλο Εργασίας MasterChef 15-21 

Τίτλος:  

Από την ρομποτική στις μαγειρικές τέχνες 
 
Περιγραφή: 

Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ενός επιτυχημένου 
μάγειρα. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα σχετικά με την μαγειρική 
τέχνη, τις δυσκολίες που σχετίζονται με αυτή, την σπατάλη τροφίμων, τα υγιεινά γεύματα 
και, γενικότερα, τον υγιεινό τρόπο ζωής. 
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Σχετικό θέμα: 
Γαστρονομία 
 
Ομάδα-στόχος:  
Αυτό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-21 ετών 
 
Άλλες σχετικές ικανότητες / Εγκάρσιες Δεξιότητες: 
Δημιουργικότητα, Ομαδική Εργασία, Επίλυση Προβλημάτων 
 
Απαιτούμενες εγκαταστάσεις/εξοπλισμός: 
Γι’ αυτό το σενάριο, θα χρειαστείτε 3-4 κιτ Lego Boost και αντίστοιχο αριθμό συμβατών με 
αυτά tablets. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα τους δωθούν κατάλληλες οδηγίες. 
 
Προαπαιτούμενα: 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις. 
 
Μαθησιακοί στόχοι: 
Οι μαθητές, μετά την ολοκλήρωση αυτού του σεναρίου, θα: 
 Αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με την Μαγειρική Τέχνη 
 Αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με την Επιστήμη Τροφίμων 
 Αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με την σπατάλη τροφίμων 
 Κατασκευάσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
 Μάθουν απλές εντολές κίνησης 
 Εξοικειωθούν με απλά προγράμματα “one start method”  

 
Διάρκεια: 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5-6 Διδακτικές ώρες 
 1 διδακτική ώρα, σημείο εκκίνησης (εισαγωγή), παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την 

Μαγειρική Τέχνη, συζήτηση. 
 2-3 διδακτικές ώρες, κατασκευή του ρομπότ. 
 2 διδακτικές-ώρες, προγραμματισμός, ανάλυση project. 

 
Θεωρητικές ερωτήσεις: 
Παρακολουθήστε τα ακόλουθα βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
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1. Πόσες ίντσες είναι το πιάτο που πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά και πόσες το 
αντίστοιχο πιάτο για τους ενήλικες? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Ποιοι είναι οι δύο διαφορετικοί τύποι λαχανικών? Δώστε δύο παραδείγματα για κάθε 
έναν από αυτούς. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

3. Ποιο ποσοστό του πιάτου θα πρέπει να περιλαμβάνει αμυλούχα λαχανικά και ποιο είναι 
το αντίστοιχο ποσοστό για μη-αμυλούχα ?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4. Αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε ψωμί ή tortilla στο γεύμα μας, ποιο ποσοστό λαχανικών 
θα πρέπει να μειώσουμε? Γιατί πιστεύετε ότι θα πρέπει να μειώσουμε αυτό το μέρος του 
γεύματος μας? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

5. Ποιο είναι το μοναδικό μέρος του κρεμμυδιού το οποίο θα πρέπει να απορρίπτεται στα 
σκουπίδια? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

6. Τι επιτυγχάνουμε με αυτό και γιατί αυτό είναι ευεργετικό για το περιβάλλον? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
Κύριες Δραστηριότητες: 
Δραστηριότητες: 
 Σχεδιάστε μια φάρμα και σκεφτείτε τρόπους ώστε να δημιουργήσετε με LEGO  λαχανικά και αυγά. 

Κάντε τα αρκετά μεγάλα ώστε ο τράκτορας να μπορεί να τα σηκώσει. 
 Σχεδιάστε στο χαρτί τον τράκτορα που θα δημιουργήσετε για την συλλογή των λαχανικών ώστε ο 

αγρότης να μπορεί να φτιάξει μια ομελέτα με αυτά.  
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Οδηγίες κατασκευής: 
 Κατασκευάστε το ρομπότ M.I.R.4. Αυτό το ρομπότ θα γίνει ο τράκτορας. Όταν το 

κατασκευάσετε, με βάση τις οδηγίες, μπορείτε να το διακοσμήσετε, όπως εσείς 
επιθυμείτε αναλόγως με το πώς θέλετε να μοιάζει ο τράκτορας σας. Πρέπει να έχετε κατά 
νου να προσθέσετε στην κατασκευή σας έναν αποθηκευτικό χώρο (κουτί) όπου μπορούν 
να αποθηκεύονται τα λαχανικά Lego τα οποία συνέλεξε ο τράκτορας. 

 Κατασκευάστε λαχανικά, αυγά και διάφορα ζώα φάρμας για την δική σας μοναδική φάρμα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υπολοιπόμενα μέρη Lego ή μπορείτε ακόμα και να τα 
κατασκευάσετε από χαρτί ή άλλα υλικά. 

 Κατασκευάστε την φάρμα όπου ο τράκτορας μπορεί να σταθμεύσει και να αποθηκεύσει τα 
λαχανικά. Εκεί, επίσης, ο αγρότης θα μαγειρέψει την ομελέτα με τα λαχανικά. 
 
 
 
 

 
Προγραμματισμός: 
 Μόλις δημιουργήσετε το μοντέλο της φάρμας με τα λαχανικά και τα αυγά, μετρήστε τις 

αποστάσεις μεταξύ τους με τον χάρακα και σημειώστε τις στο τετράδιο σας. 
 Τοποθετήστε το ρομπότ-τράκτορα στην αρχή της φάρμας και προγραμματίστε το ώστε να 

συλλέξει τα λαχανικά και τα αυγά.  
 Τοποθετήστε τον αισθητήρα απόστασης στο μπροστινό μέρος του ρομπότ και  

προγραμματίστε το ρομπότ να κινηθεί. Θα πρέπει να το προγραμματίστε με τέτοιο τρόπο 
ώστε όταν συναντά ένα λαχανικό να ανάβει το πορτοκαλί φώς και έπειτα να το συλλέγει. 

 Τοποθετήστε τον αισθητήρα χρώματος στο ρομπότ και προγραμματίστε το να κινηθεί. Θα πρέπει 
να προγραμματίσετε το ρομπότ με τέτοιο τρόπο ώστε όταν  συναντήσει ένα χαλασμένο 

Συλλέξτε λαχανικά 
και αυγά 

Μαγειρέψτε την 
ομελετά 

Αποφύγετε τα 
εμπόδια 
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λαχανικό να ανάβει το κόκκινο χρώμα και να μην το συλλέγει (τα χαλασμένα λαχανικά θα 
μπορούσαν να είναι καφέ χρώμα). 

 Τα χαλασμένα λαχανικά και τα ζώα της φάρμας είναι τα εμπόδια αυτής της αποστολής. 
 Προγραμματίστε το ρομπότ έτσι ώστε να μπει μέσα στην φάρμα και να αδειάσει τον 

αποθηκευτικό χώρο του έτσι ώστε ο αγρότης να μπορεί να μαγειρέψει την ομελέτα με τα 
λαχανικά. 
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Συζήτηση/Συμπεράσματα: 

1. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι δυσκολίες που θα συναντήσουμε κατά την συλλογή των λαχανικών? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Έχετε κάποιες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν την παραπάνω διαδικασία 
περισσότερο αποδοτική? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

3. Ποιες δεξιότητες/ικανότητες θα πρέπει να έχει ο οδηγός του τράκτορα ώστε να μπορεί 
να παραδώσει επιτυχώς τα σωστά λαχανικά στους ανθρώπους που τα χρειάζονται? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4. Τι είδους ρομπότ μπορούμε να εισαγάγουμε στην κουζίνα μας ώστε να μας βοηθήσουν 
να προετοιμάσουμε τα πιάτα μας? (ποιες είναι οι ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να 
εκτελούν)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
Περαιτέρω Δραστηριότητες: 
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες νέες δραστηριότητες/εργασίες για το ρομπότ της Μαγειρικής 
Τέχνης? Σημειώστε τις και στην συνέχεια προσπαθήστε να τις ολοκληρώσετε στην τάξη σε 
συνεργασία με τους συμμαθητές σας.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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h) Φύλλο Εργασίας MasterChef 10-14 

Τίτλος:  
Από την ρομποτική στις μαγειρικές τέχνες 
 
Περιγραφή: 
Σε αυτό το σενάριο, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ενός επιτυχημένου 
μάγειρα. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα σχετικά με την μαγειρική 
τέχνη, τις δυσκολίες που σχετίζονται με αυτή, την σπατάλη τροφίμων, τα υγιεινά γεύματα 
και, γενικότερα, τον υγιεινό τρόπο ζωής. 
 
Σχετικό θέμα: 
Γαστρονομία 
 
Ομάδα-στόχος:  
Αυτό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10-14 ετών 
 
Άλλες σχετικές ικανότητες / Εγκάρσιες Δεξιότητες: 
Δημιουργικότητα, Ομαδική Εργασία, Επίλυση Προβλημάτων 
 
Απαιτούμενες εγκαταστάσεις/εξοπλισμός: 
Γι’ αυτό το σενάριο, θα χρειαστείτε 3-4 κιτ Lego Boost και αντίστοιχο αριθμό συμβατών με 
αυτά tablets. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα τους δωθούν κατάλληλες οδηγίες. 
 
Προαπαιτούμενα: 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις. 
 
Μαθησιακοί στόχοι: 
Οι μαθητές, μετά την ολοκλήρωση αυτού του σεναρίου, θα: 
 Αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με την Μαγειρική Τέχνη 
 Αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με την Επιστήμη Τροφίμων 
 Αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με την σπατάλη τροφίμων 
 Κατασκευάσουν ένα λειτουργικό ρομπότ 
 Μάθουν απλές εντολές κίνησης 
 Εξοικειωθούν με απλά προγράμματα “one start method”  

 
Διάρκεια: 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5-6 Διδακτικές ώρες 
 1 διδακτική ώρα, σημείο εκκίνησης (εισαγωγή), παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την 

Μαγειρική Τέχνη, συζήτηση. 
 2-3 διδακτικές ώρες, κατασκευή του ρομπότ. 
 2 διδακτικές-ώρες, προγραμματισμός, ανάλυση project. 
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Θεωρητικές Ερωτήσεις: 
Παρακολουθήστε τα ακόλουθα βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

 

 
 

1. Πόσες ίντσες είναι το πιάτο που πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά και πόσες το 
αντίστοιχο πιάτο για τους ενήλικες? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Ποιοι είναι οι δύο διαφορετικοί τύποι λαχανικών? Δώστε δύο παραδείγματα για κάθε 
έναν από αυτούς. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

3. Ποιο ποσοστό του πιάτου θα πρέπει να περιλαμβάνει αμυλούχα λαχανικά και ποιο είναι 
το αντίστοιχο ποσοστό για μη-αμυλούχα ?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4. Αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε ψωμί ή tortilla στο γεύμα μας, ποιο ποσοστό λαχανικών 
θα πρέπει να μειώσουμε? Γιατί πιστεύετε ότι θα πρέπει να μειώσουμε αυτό το μέρος του 
γεύματος μας? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
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________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

5. Ποιο είναι το μοναδικό μέρος του κρεμμυδιού το οποίο θα πρέπει να απορρίπτεται στα 
σκουπίδια? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

6. Τι επιτυγχάνουμε με αυτό και γιατί αυτό είναι ευεργετικό για το περιβάλλον? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
Κύριες Δραστηριότητες: 
Δραστηριότητες: 

• Σχεδιάστε μια φάρμα και σκεφτείτε τρόπους ώστε να δημιουργήσετε με LEGO 
λαχανικά και αυγά. Κάντε τα αρκετά μεγάλα ώστε ο τράκτορας να μπορεί να τα 
σηκώσει. 

• Σχεδιάστε στο χαρτί τον τράκτορα που θα δημιουργήσετε για την συλλογή των 
λαχανικών ώστε ο αγρότης να μπορεί να τα συλλέξει και να φτιάξει μια ομελέτα με 
αυτά.  
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Οδηγίες κατασκευής: 
 Κατασκευάστε το ρομπότ M.I.R.4. Αυτό το ρομπότ θα γίνει ο τράκτορας. Όταν το 

κατασκευάσετε, με βάση τις οδηγίες, μπορείτε να το διακοσμήσετε, όπως εσείς 
επιθυμείτε αναλόγως με το πώς θέλετε να μοιάζει ο τράκτορας σας. Πρέπει να έχετε κατά 
νου να προσθέσετε στην κατασκευή σας έναν αποθηκευτικό χώρο (κουτί) όπου μπορούν 
να αποθηκεύονται τα λαχανικά Lego τα οποία συνέλεξε ο τράκτορας. 

 Κατασκευάστε λαχανικά, αυγά και διάφορα ζώα φάρμας για την δική σας μοναδική 
φάρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υπολοιπόμενα μέρη Lego ή μπορείτε ακόμα και 
να τα κατασκευάσετε από χαρτί ή άλλα υλικά. 

 Κατασκευάστε την φάρμα όπου ο τράκτορας μπορεί να σταθμεύσει και να αποθηκεύσει 
τα λαχανικά. Εκεί, επίσης, ο αγρότης θα μαγειρεύψει την ομελέτα με τα λαχανικά. 
 
 
 
 
 

 
Προγραμματισμός: 
 Μόλις δημιουργήσετε το μοντέλο της Φάρμας με τα λαχανικά και τα αυγά, μετρήστε τις 

αποστάσεις μεταξύ τους με τον χάρακα και σημειώστε τις στο τετράδιο σας. 
 Τοποθετήστε το ρομπότ-τράκτορα στην αρχή της φάρμας και προγραμματίστε το ώστε να 

συλλέξει τα λαχανικά και τα αυγά.   
 Προγραμματίστε κατάλληλα το ρομπότ ώστε να μπει μέσα στην φάρμα, και να αδειάσει 

τον αποθηκευτικό του χώρο, ώστε ο αγρότης να μπορεί να μαγειρέψει την ομελέτα με τα 
λαχανικά. 

  

Συλλέξτε λαχανικά 
και αυγά 

Μαγειρέψτε την 
ομελέτα 
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Συζήτηση/Συμπεράσματα: 

1. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι δυσκολίες που θα συναντήσουμε κατά την συλλογή των 
λαχανικών? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

2. Έχετε κάποιες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν την παραπάνω διαδικασία 
περισσότερο αποδοτική? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

3. Ποιες δεξιότητες/ικανότητες θα πρέπει να έχει ο οδηγός του τράκτορα ώστε να μπορεί 
να παραδώσει επιτυχώς τα σωστά λαχανικά στους ανθρώπους που τα χρειάζονται?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4. Τι είδους ρομπότ μπορούμε να εισαγάγουμε στην κουζίνα μας ώστε να μας βοηθήσουν 
να προετοιμάσουμε τα πιάτα μας? (ποιες είναι οι ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να 
εκτελούν)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
Περαιτέρω Ανάγνωση: 
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες νέες δραστηριότητες/εργασίες για το ρομπότ της Μαγειρικής 
Τέχνης? Σημειώστε τις και στην συνέχεια προσπαθήστε να τις ολοκληρώσετε στην τάξη σε 
συνεργασία με τους συμμαθητές σας.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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VI. Το Οικοσύστημα των Open Badges  

Το Οικοσύστημα των Open Badges είναι η 

μεθοδολογία αξιολόγησης και επικύρωσης των 

δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές. Το 

οικοσύστημα αναπτύχθηκε για τον εντοπισμό, την 

αναγνώριση και την επικύρωση των νέων ψηφιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών.  

 

 
 

 

Στο πρώτο ουσιαστικό μέρος της έκθεσης «The ecosystem of the Open Badges: 

ROBOTICS4DEAF Guide» ο αναγνώστης θα βρει τι είδους δεξιότητες, μαθησιακά 

αποτελέσματα, επιτεύγματα ή εμπειρία απαιτούνται και τι είναι το «Open Badge», ποια είναι 

τα πιο σημαντικά οφέλη. Η κοινοπραξία αποφάσισε να εφαρμόσει τα «Open Badges» επειδή 

αυτό το καινοτόμο σύστημα χρησιμοποιείται για την επικύρωση και την αναγνώριση της 

μάθησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των OB που προσφέρεται ως ανοιχτή 

εκπαιδευτική πηγή.  
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Αυτή η τεχνολογία προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στη διαδικασία των σημάτων, ενώ επιτρέπει τη 

δημιουργία συνεργειών μεταξύ των μαθητών-αποδοχών (μαθητές), των εκδοτών (δηλ. 

σχολεία, ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις, 

ΜΚΟ συμπεριλαμβανομένων 

εκπαιδευτών/εθελοντών ως διευκολυντών) και 

των καταναλωτές σημάτων (δηλαδή επίσημη 

εκπαίδευση, δημόσιες αρχές, επίσημοι φορείς, 

(πιθανοί) εργοδότες). Αυτό θα οδηγήσει στη 

διαδικασία έγκρισης που οδηγεί σε μια 

διαφανή, μεταβιβάσιμη, έγκυρη και αξιόπιστη επικύρωση ενός σώματος δεξιοτήτων και 

γνώσεων που σχετίζονται με ένα σύνολο ικανοτήτων. 

Στην αναφορά ο αναγνώστης θα βρει επίσης περιγραφή των «Βασικών Στοιχείων», 

όπως π.χ: 

• Εκδότης (τι ορίζει και σχεδιάζει, τι είδους οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει 

ένα προφίλ εκδότη και να αρχίσει να ορίζει και να εκδίδει ανοιχτά σήματα), 

• Πλατφόρμες έκδοσης διακριτικών, 
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• Αποδέκτης, 

• Αξιολόγηση (επιλογές για τη διαδικασία αξιολόγησης), 

• Εμφάνιση (γιατί και πού πρέπει να κοινοποιούνται τα διακριτικά). 

Το οικοσύστημα των Open Badges καθορίζει επίσης τεχνικές πτυχές, όπως το 

περιβάλλον ή το μέγεθος της εικόνας, τι πρέπει να επαληθευτεί και να εξερευνηθεί ή τι να 

τονιστεί όταν δημιουργείται η δήλωση του σήματος.  

Η έβδομη ενότητα περιέχει Θεσμικές Εγκρίσεις, όπως Κυβερνητικά Ιδρύματα (τι 

ιδρύματα έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στα ανοιχτά σήματα ως μία από τις μη 

συμβατικές προσεγγίσεις στην ΕΕ και τις ΗΠΑ – με παραδείγματα), παραδείγματα ιδρυμάτων 

που εφαρμόζουν το σύστημα ανοιχτών σημάτων ως εργαλείο αναγνώρισης ( όπως The 

American Association for State and Local History ή The Yale Center for Emotional Intelligence), 

μια εξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας υποστηρίζει τη χρήση ανοιχτών 

σημάτων με παραδείγματα. 

 

 Στην επόμενη ενότητα «Open Badges for ROBOTICS4DEAF» υπάρχουν τα κύρια 

χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος των Open Badges του ROBOTICS4DEAF. Η κοινοπραξία 

έχει σχεδιάσει το πλαίσιο και το διδακτικό - μαθησιακό υλικό για τις ακόλουθες ενότητες 

(που παρουσιάζονται στο IO1) με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που στοχεύουν στις 

ανάγκες μαθητών και καθηγητών: 

• Ενότητα 1: Ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων προγραμματισμού και 

STEM – Στόχος είναι η εισαγωγή 

μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

προβλήματα ακοής στον τομέα της 

Ρομποτικής και του 

προγραμματισμού χρησιμοποιώντας 

την πλατφόρμα Lego Boost. 
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• Ενότητα 2: Τα δημιουργικά σενάρια – Ο στόχος είναι η επισκόπηση ορισμένων από τα 

τυπικά μοντέλα του εκπαιδευτικού πακέτου όπως: Vernie the Robot και MTR4. 

 

 

Για καλύτερη κατανόηση, η κοινοπραξία όχι μόνο δημιούργησε Open Badges για το 

ROBOTICS4DEAF, αλλά δημιούργησε τα αντίστοιχα Badges για καθεμία από τις ενότητες 1 

και 2.  

 

 

Τα επόμενα κεφάλαια της έκθεσης είναι αφιερωμένα στα «Ψηφιακά Διακριτικά για το 

ROBOTICS4DEAF», «Κριτήρια απονομής των ψηφιακών Διακριτικών» και «Ψηφιακά 

Διακριτικά για όλες τις Ενότητες». Συνολικά έχουν σχεδιαστεί 12 σήματα για το 

ROBOTICS4DEAF, για τα οποία τα λεπτομερή κριτήρια χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες και 

ενότητες. 
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Επιπλέον, στις ενότητες 8, 9 και 10 ο αναγνώστης θα βρει χαρακτηριστικά των επιμέρους 

στοιχείων των ψηφιακών Διακριτικών, όπως (παράδειγμα παρακάτω):  

• Όνομα,  

• Μαθησιακά Αποτελέσματα,  

• Επίπεδο, 

• Σχεδιασμός του Open Badge, 

• Βασικός στόχος, 

• Κριτήρια Αξιολόγησης, 

• Αποδεικτικά, 

• Εκδόθηκε από. 
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Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει μέρη όπως: «Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για 

την έκδοση OB» και «Συμπέρασμα – Επόμενα Βήματα». Το τελευταίο προσδιορίζει τα 

επόμενα βήματα και επαναλαμβάνει τα πιο σημαντικά οφέλη για όσους θα επωφεληθούν 

από το «The ecosystem of the Open Badges: ROBOTICS4DEAF Guide». 

 

 

 

 

 

VII. Περιγραφή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης 

Εισαγωγή  

Η διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα Robotics4Deaf είναι ένα Ανοιχτό Μαθησιακό 

Περιβάλλον, που προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Εκπαιδευτική Ρομποτική για 

κωφούς ή βαρήκοους μαθητές και τους δασκάλους τους.    

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας στόχου του 

έργου ενσωματώνοντας μεταφράσεις βίντεο στη νοηματική γλώσσα μαζί με βίντεο επίδειξης 

των ρομπότ σε δράση. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ πιο 

ελκυστική και ενισχύει την υβριδική μάθηση. Η πλατφόρμα συνοδεύεται επίσης από ένα 

Mobile App με το οποίο ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της 

πλατφόρμας οποτεδήποτε και οπουδήποτε. 
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Πληροφορίες για την Πλατφόρμα 

 
 

Η πλατφόρμα e-learning Robotics4Deaf παρέχει δύο (2) κύρια μαθήματα σε έξι (6) 

διαφορετικές γλώσσες και για δύο (2) ηλικιακές ομάδες (16 μαθήματα συνολικά). 

Τα μαθήματα είναι τα ακόλουθα: Ενότητα 1 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προγραμματισμού και 

Ενότητα 2 Δημιουργικά Σενάρια. Η ενότητα 2 αποτελείται από 4 σενάρια που είναι 

εμπνευσμένα από τα ακόλουθα θέματα: 

• Μυθολογία 

• Εξερεύνηση Διαστήματος 

• Master chef 

• Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση.  

Οι μαθητές μπορούν να κερδίσουν Ψηφιακά Διακριτικά που αποδεικνύουν τις ικανότητές 

τους. Κάθε Διακριτικό απονέμεται στους μαθητές χειροκίνητα από τους δασκάλους τους όταν 

κρίνουν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Υπάρχουν δύο (2) Διακριτικά 

(Βασικό και Advance) για την ενότητα 1 και τέσσερα (4) Διακριτικά για την ενότητα 2 (ένα για 

κάθε σενάριο). Εάν οι χρήστες αποκτήσουν και τα έξι (6) Διακριτικά, μπορούν να κερδίσουν 

ένα Συνολικό Ψηφιακό Διακριτικό. Είναι απαραίτητο ένας χρήστης να εγγραφεί στην 
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πλατφόρμα, να συνδεθεί και να εγγραφεί στα μαθήματα για να έχει πρόσβαση στο υλικό των 

μαθημάτων. 

Πως δημιουργώ λογαριασμό; 

Στην αρχική σελίδα, πατήστε πάνω στην επιλογή Δημιουργία νέου λογαριασμού που 

βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας.Αφού εισάγετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία 

θα λάβετε επιβεβαίωση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με έναν σύνδεσμο τον οποίο θα 

πρέπει να ακολουθήσετε πατώντας επάνω για να επικυρώσετε το προφίλ σας. 

 
 

 

Πως πραγματοποιώ σύνδεση; 
Στην αρχική σελίδα, πατήστε πάνω στην επιλογή Είσοδος που βρίσκεται πάνω δεξιά στην 

σελίδα και εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) τα οποία έχετε 

επιλέξει στο προηγούμενο βήμα στο παράθυρο που εμφανίζεται.  

Η πλατφόρμα σας δίνει την επιλογή να ‘θυμάται’ τα στοιχεία σας για να σας διευκολύνει από 

το να τα επανατοποθετείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε την σελίδα. Επιπλέον, υπάρχει και 
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η επιλογή ανάκτησης νέου κωδικού σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό σας ή για αλλαγή 

κωδικού. 

Η Πρώτη Σελίδα  

Που μπορώ να βρω τα διαθέσιμα μαθήματα; 

Αφού συνδεθεί ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα στην 

αρχική σελίδα. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό. Στην ενότητα 

Κατηγορίες μαθημάτων ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα του εκπαιδευτικού υλικού 

που θέλει να αποκτήσει πρόσβαση.  

 

 

Πως μπορώ να γραφτώ σε ένα μάθημα; 

Η μέθοδος εγγραφής στο μάθημα είναι αυτοεγγραφή. Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης 

μπορεί να έχει πρόσβαση στο μάθημα που θέλει απλά κάνοντας κλικ στο μάθημα και μετά 

στο κουμπί Εγγραφή. 
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Όλα τα Μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί ένας χρήστης μπορούν επίσης να 

προσπελαστούν από το κουμπί Τα Μαθήματα μου. Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο 

εύκολο για τον χρήστη να έχει πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα. 

 
 

Η περιοχή του footer 

Στην περιοχή του Footer section της πρώτης σελίδας ο χρήστης μπορεί να βρει τα μέλη της 

Κοινοπραξίας με urls τα οποία οδηγούν στην επίσημη σελίδα για κάθε μέλος. Τρόποι 

επικοινωνίας με την κοινοπραξία, στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας ενώ στην ενότητα 

Mobile App ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την επίσημη εφαρμογή για κινητά του 

προγράμματος Robotics4Deaf. Αυτό μπορεί να γίνει είτε απευθείας κάνοντας κλικ στον 

σύνδεσμο που οδηγεί στην εφαρμογή είτε απλά σαρώνοντας τον κωδικό QR με το 

smartphone του/της.    
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Πως μπορώ να μιλήσω με άλλα άτομα σε ένα μάθημα; 

Μπορείτε να μιλήσετε με άλλα άτομα που είναι εγγεγραμένα στο μάθημα με δύο (2) 

μεθόδους: με τον χώρο δημόσιας συζήτησης (Forum) και τον χώρο συνομιλίας (Chat). Θα 

βρείτε και τα δύο στην μπροστινή σελίδα του κάθε μαθήματος. Το καθένα από αυτά είναι 

μοναδικά για το κάθε μάθημα. 

 
Από την μια πλευρά, το Forum δίνει την δυνατότητα στους χρήστες για ετεροχρονισμένες (όχι 

άμεσες) συζητήσεις, δηλαδή συζητήσεις που γίνονται έπειτα από έναν προκαθορισμένο 

χρόνο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα συζήτησης ή απλώς να απαντήσετε στην 

ερώτηση κάποιου άλλου. 
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Από την άλλη, το Chat δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν γραπτές συζητήσεις σε 

πραγματικό χρόνο. Απλώς εισέρχεστε στο δωμάτιο συνομιλίας και ξεκινάτε να γράφετε προς 

τον οποιονδήποτε συνδεθεί την ίδια ώρα με εσάς. Η διαδικτυακή πλατφόρμα σας δίνει 

ακόμη την δυνατότητα να δείτε παλαιότερες συζητήσεις σας. 

 

 
 

Σε ποια μορφή εμφανίζονται τα μαθήματα στον χρήστη; 

Σε κάθε Ενότητα ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό κάνοντας απλά 

κλικ κάτω από την ενότητα του εκπαιδευτικού υλικού. 
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Το εκπαιδευτικό υλικό προβάλλεται στην πλατφόρμα με τη μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων και 

σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών με κώφωση ή προβλήματα ακοής. Η παρουσίαση του 

υλικού είναι πολυμεσική, συνδυάζοντας μικρά και απλά κείμενα με εικόνες από το 

περιβάλλον του υπολογιστή, μετάφραση βίντεο στη νοηματική κάθε χώρας και βίντεο 

επίδειξης σε πραγματικό χρόνο προγραμματισμού του ρομπότ. 
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Επιπλέον, η μετάβαση από το ένα κεφάλαιο στο άλλο είναι δυνατή από το επόμενο κουμπί 

(σαν να αλλάζει σελίδα σε βιβλίο), αλλά και από τον πίνακα περιεχομένων κάθε βιβλίου που 

βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πως μπορώ να ελέγξω την σελίδα του προφίλ μου; 

Κάθε χρήστης της πλατφόρμας έχει μια προσωπική σελίδα προφίλ όπου μπορεί να βρει όλες 

τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Επίσης σε αυτή τη σελίδα προφίλ ο χρήστης μπορεί 

να συμπληρώσει τις βασικές πληροφορίες που είναι ορατές σε άλλους χρήστες. Για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα του προφίλ σας και αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στο 

κουμπί με το όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε "Προφίλ".  
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Εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες που έχετε προσθέσει για τον εαυτό σας, καθώς 

και τα μαθήματα στα οποία έχετε εγγραφεί.  

 

 
 

Επιπλέον, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις βασικές πληροφορίες σας, όπως προσωπικά 

στοιχεία και μεθόδους επικοινωνίας. 
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Ενσωμάτωση των Open Badges 

Το σύστημα Open Badges είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου 

Robotics4Deaf. Οι μαθητές μπορούν να δουν στη σελίδα του προφίλ τους τα Badges που 

έχουν κερδίσει, ενώ οι δάσκαλοι μπορούν να επιβραβεύσουν τους μαθητές τους 

απονέμοντας τους τα Open Badges που έχουν κερδίσει. 

 

 
 



                                          
 
 

  ROBOTICS4DEAF – A-Z Guide 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 
 

 
 
 

 

VIII. Περιγραφή της Εφαρμογής για Κινητά τηλέφωνα  

 

Η Εφαρμογή για Κινητά έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης και 

αξιολόγησης, καθώς οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδό τους 

στη μάθηση και να ανεβάζουν στοιχεία για τα επιτεύγματά τους. Η δημιουργία του MOBILE 

APP αποτελεί προστιθέμενη αξία στο έργο εμπλουτίζοντας τον ψηφιακό του χαρακτήρα, 

παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για την εισαγωγή του MOBILE LEARNING ενισχύοντας 

παράλληλα τη χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία διδασκαλίας, μάθησης και 

αξιολόγησης. Η Εφαρμογή για Κινητά προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

παρακολουθούν τη μάθησή τους καθώς αποδεικτικά στοιχεία για το επίτευγμά τους στον 

προγραμματισμό θα μπορούσαν να ανέβουν στο προφίλ τους. 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και όλες οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι 

στη διάθεση του χρήστη μέσω της εφαρμογής για κινητά. 
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Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μπορεί να συνδεθεί στο κινητό του και με αυτόν τον 

τρόπο έχει πρόσβαση από παντού. 
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7. Κατάλογος ενδιαφερομένων 

 

Οι εταίροι από την Πολωνία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σλοβακία 

συγκέντρωσαν μια λίστα με ενδιαφερόμενα μέρη από σχολεία, ΜΜΕ, ΜΚΟ και τοπικές αρχές 

και την πρότειναν για προώθηση και συνεργασία στο πλαίσιο του έργου ROBOTICS4DEAF. 

 

Το πρόγραμμα ROBOTICS4DEAF σχεδιάστηκε και θα εφαρμόστηκε δημιουργώντας 

συνέργειες μεταξύ σχολείων, ΜΜΕ, ΜΚΟ και τοπικών αρχών για τη δημιουργία υψηλών 

προσδοκιών για τη συνεχή χρήση των προϊόντων του έργου. 

 

Τα αποτελέσματα των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών της ΕΕ πρέπει να έχουν μέγιστο αντίκτυπο. Θα πρέπει να διαδίδονται όσο το 

δυνατόν ευρύτερα, έτσι ώστε η πολύτιμη γνώση και εμπειρία που αποκτά μια ομάδα να 

μπορεί να ωφελήσει άλλες. Επιπλέον, τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το έργο θα πρέπει 

να συμβάλλουν στη μελλοντική πολιτική. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν μόνο εάν 

δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των διοργανωτών του έργου και της ευρύτερης κοινότητας. 

Η αξιοποίηση του έργου στοχεύει στη δημιουργία ενός κύκλου επιπτώσεων που διασφαλίζει 

τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, μεγιστοποιεί τον αντίκτυπό τους, βελτιστοποιεί τις 

επενδύσεις, βελτιώνει τα συστήματα, συνδέει τη γνώση για την αποφυγή 

αλληλεπικαλυπτόμενων προσπαθειών και στη συνέχεια τροφοδοτεί τη χάραξη πολιτικής. 

Υποστηρίζουμε τη δημιουργία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ μεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων 

ΤΠΕ, εταιρειών, ενδιαφερόμενων μερών και της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας δεσμούς 

μεταξύ της E&T και του κόσμου της εργασίας για καλύτερη ευθυγράμμιση δεξιοτήτων και 

ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθούν 

ευκαιρίες για συνεργασία, εκπαίδευση και μάθηση στην εργασία και μαθητεία, 

διασφαλίζοντας την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Αυτό θα ανοίξει νέες ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας και μονοπάτια για μια ομάδα μαθητών που συνήθως περιορίζονται σε άλλες 

θέσεις εργασίας/σπουδές. 
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ROBOTICS4DEAF - Λίστα ενδιαφερόμενων μερών - P1 - SAN 

# Όνομα ενδιαφερομένου Τύπος Διεύθυνση Χώρα Επικοινωνία Ιστότοπος Social Media 

 ΣΧΟΛΕΙΑ       

1 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 60 School ul. Okólna 181 91-

520 Łódź Poland kontakt@sps60.elodz.edu.pl  https://sps60lodz.wikom.pl/    

2 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 105 im. Jacka 
Kuronia 

School 
Majora Henryka 
Sucharskiego 2, 91-
744 Łódź 

Poland kontakt@sps105.elodz.edu.
pl 

http://sps105.szkolnastrona.p
l/ 

  

3 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 128 im. Jana 
Brzechwy 

School ul. Niciarniana 2a, 92-
208 Łódź Poland kontakt@sp128.elodz.edu.pl 

https://zss4lodz.bip.wikom.pl
/ 

  

4 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 145, przy 
Pogotowiu Opiekuńczym 
nr 1 

School Graniowa 2/4, 92-
101 Łódź Poland kontakt@sp145.elodz.edu.pl 

https://sp145lodz.bip.wikom.
pl/ 

  

5 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 146 School Sporna 36/50, 90-001 

Łódź Poland kontakt@sps146.elodz.edu.
pl 

https://sps146lodz.wikom.pl/
strona/organizacja-pracy 

  

6 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 168 School Plantowa 7, 91-104 

Łódź Poland kontakt@sps168.elodz.edu.
pl 

http://www.zss5.edu.lodz.pl/   

7 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 176 School 

Franklina Delano 
Roosevelta 11/13, 
90-056 Łódź 

Poland kontakt@sps176.elodz.edu.
pl 

https://176.idsl.pl/    

8 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 194 im. 
Kazimierza Kirejczyka 

School Siarczana 29/35, 90-
001 Łódź Poland kontakt@sps194.elodz.edu.

pl 

https://sps194.pl/    

9 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 201 School Głogowa 3, 91-474 

Łódź Poland kontakt@sps201.elodz.edu.
pl 

https://sp201lodz.bip.wikom.
pl/ 

  

10 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
1 im. Janusza Korczaka 

School Siedlecka 7/21, 93-
138 Łódź Poland kontakt@sosw1.elodz.edu.p

l 

https://sosw1lodz.bip.wikom.
pl/ 
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11 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
3 im. dr. Henryka Jordana 
„Jordanówka” 

School Tkacka 34/36, 90-156 
Łódź Poland kontakt@sosw3.elodz.edu.p

l 

https://sosw3.pl/    

12 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
4 

School Krzywickiego 20, 90-
149 Łódź Poland sekretariat@sosw4.elodz.ed

u.pl 

http://www.sosw.edu.lodz.pl/   

13 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
6 im. mjr. Hieronima 
Baranowskiego 

School Dziewanny 24, 91-
866 Łódź Poland kontakt@sosw6.elodz.edu.p

l 

https://blind.edu.pl/    

14 Zespół Szkół Specjalnych 
nr 2 School Karolewska 30/34, 

90-561 Łódź Poland kontakt@zss2.elodz.edu.pl https://zss2.edu.pl/   

15 Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 2 School 

Aleja Pierwszej 
Dywizji 16/18, 91-836 
Łódź 

Poland kontakt@zszs2.elodz.edu.pl http://zszs2.szkolnastrona.pl/    

16 Łódzki sejmik osób 
niepełnosparawnych  

ul. Sienkiewicza 5 
pok. 025 (parter) 90-
113 Łódź 

Poland prezes@sejmik.eu www.sejmik.eu   

 ΜΚΟ       

17 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niesłyszących i 
Słabosłyszących "Tacy 
Sami" 

NGO Krzywickiego 20 91-
149 Łódź Poland stow._tacy_sami_lodz@vp.p

l 
 

http://bazy.ngo.pl/search/inf
o.asp?id=131482  

  

18 Fundacja Gajusz NGO Piotrkowska 17 90-
406 Łódź Poland biuro@gajusz.org.pl http://www.gajusz.org.pl/    

19 Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych NGO ul. Zawiszy Czarnego 

22 91-824 Łódź Poland siedziba@tpn.org.pl http://www.tpn.org.pl/    

20 
SPRAWNI' Fundacja na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

NGO ul. Niecała 12/6 00-
098 Warszawa Poland lukasz.korwin@sprawni.org.

pl 

http://sprawni.org.pl/index.p
hp?option=com_content&tas
k=view&id=1&Itemid=8  

  

mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
https://sosw3.pl/
mailto:sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl
http://www.sosw.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
https://blind.edu.pl/
mailto:kontakt@zss2.elodz.edu.pl
https://zss2.edu.pl/
mailto:kontakt@zszs2.elodz.edu.pl
http://zszs2.szkolnastrona.pl/
http://vp.pl/
http://vp.pl/
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=13148
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=13148
http://www.gajusz.org.pl/
mailto:siedziba@tpn.org.pl
http://www.tpn.org.pl/
http://sprawni.org.pl/lukasz.korwin@sprawni.org.pl
http://sprawni.org.pl/lukasz.korwin@sprawni.org.pl
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
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21 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych NGO ul. Kościuszki 41 97-

425 Zelów Poland sponzelow@poczta.onet.pl http://www.zelow.pl/index2.
php?go=38  

  

22 Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym AMI NGO ul. Sienkiewicza 10 

98-220 Zduńska Wola Poland fundacja.ami@ami.org.pl, 
fundacja.ami@wp.pl www.ami.org.pl   

23 
Miejska Społeczna Rada 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

 Łódź, ul.  
Sienkiewicza 5 Poland wzp@uml.lodz.pl, 

zp@uml.lodz.pl     

24 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 
"Nowa Zorza" 

NGO św. Jerzego 10 /12 
91-072 Łódź Poland nowazorza@neostrada.pl , 

zorza@zorza.esem.pl      

25 

Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych 
WSPÓLNA TROSKA 

NGO ul. Jagiellońska 28 
96-100 Skierniewice Poland biuro@wspolnatroska.pl  http://wspolnatroska.pl    

26 
Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Pokój”  

NGO Łódź, ul. Sędziowska 
8-10 Poland wtzpokoj@wp.pl http://www.wtzpokoj.pl/    

 
 
  

http://www.zelow.pl/index2.php?go=38
http://www.zelow.pl/index2.php?go=38
http://www.ami.org.pl/
http://wspolnatroska.pl/
http://www.wtzpokoj.pl/
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ROBOTICS4DEAF - Λίστα ενδιαφερόμενων μερών - P2 - Turin Institute 

# Όνομα ενδιαφερομένου Τύπος Διεύθυνση Χώρα Επικοινωνία Ιστότοπος Social Media 

 ΜΚΟ       

1 Microkosmos NGO Via Napione 33/A 
10124, Torino Italy info@microkosmos.org https://www.microkosmos.or

g/ 

Facebook, Instagram and 
Twitter: 
@microkosmosorg 

2 Ergon  
Youth 
organisat
ion 

Viale San Pancrazio 
65, 10044 Pianezza-
Italia 

Italy bioagrideaf@gmail.com https://www.ergon4deaf.org/  Facebook: @bioagrideaf  

3 Let Her In (European 
Network) NGO -  Spain info@letherin.org http://letherin.org/  

Facebook: 
@letherinnetwork  
Instagram: let_her_in 

4 Enabling Greece NGO -  Greece  info@enabling.gr   https://enabling.gr/en/e-
nable-greece-en/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/GreeceEnable/  

5 Logopsycom  (Education 
innovation center) NGO -  Belgium info@logopsycom.com https://logopsycom.com/  Facebook: @Logopsycom   

6 

Enviter  
(European Network for 
Vision Impairment 
Training Education and 
Research) 

NGO - Belgium 
 
johngharris@btopenworld.c
om 

https://www.enviter.eu/  Twitter: @EnviterNetwork 

7 equalizent  NGO 
Obere 
Augartenstraße 20 
1020 Wien 

Austria  office@equalizent.com https://www.equalizent.com/  

Facebook:  
Equalizent Schulungs und 
Beratungs GmbH 
@equalizent   

8 Les Apprimeurs  SME 
Tour CIT - 3 rue de 
l'Arrivée 
75015 Paris 

France  karine@lapprimerie.com  http://lesapprimeurs.com/  

Facebook: 
@lesapprimeurs  

https://www.microkosmos.org/
https://www.microkosmos.org/
https://www.ergon4deaf.org/
http://letherin.org/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://logopsycom.com/
https://www.enviter.eu/
https://www.equalizent.com/
http://lesapprimeurs.com/
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9 Amilla  NGO 72 Kolokotroni str., 
Piraeus, 18535 Greece  info@amilla.org  www.amilla.org Facebook: @amilla.org   

10 Eftopia NGO 
Gr. Digeni & A. 
Sioukri 3105, 
Lemassol 

Cyprus  eftopia.info@gmail.com   

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/Eftopia-
101412322304367  

 ΣΧΟΛΕΙΑ       

11 
Istituto Scolastico 
Comprensivo Statale 
Pianezza 

School Via Manzoni, 5 - 
10044 Pianezza (TO) Italy  toic89700n@istruzione.it https://www.icpianezza.eu/  - 

12 
Istituto Istruzione 
Superiore Giovanni 
Dalmasso 

School Via Claviere, 10 - 
10044 Pianezza (TO) Italy  

 
dirigente@iisdalmasso.edu.i
t 

https://www.iisdalmasso.edu.
it/  

-  

13 Le Scuole dell'ARCA School 

Sede Centrale 
Viale San Pancrazio, 
65 
10044 Pianezza (TO) 

Italy  info@arcaedu.it https://arcaedu.it/  - 

14 Istituto Europeo School Via Pianezza, 212 
10151 Torino Italy  istituto@istitutoeuropeotori

no.com 
https://istitutoeuropeotorino.
com/  

- 

11 Istituto Comprensivo Via 
Ricasoli Torino School Via Ricasoli 30, 

Torino Italy  info@icviaricasoli.it http://www.icviaricasoli.it/  

YouTube: 
https://www.youtube.com
/channel/UCodOLc8cvVNr
wGp1ZzdTzcg 

16 Istituto Comprensivo "Via 
Sidoli" School Via Sidoli 10, Torino Italy  

 
toic88200x@istruzione.gov.i
t 

https://www.istitutocompren
sivosidoli.edu.it/ 

- 

17 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE "Aldo 
Palazzeschi" 

School Via Lancia 140, 10141 
Torino (TO) Italy  - https://www.icaldopalazzesch

i.edu.it/index.php  

- 

http://www.amilla.org/
http://eftopia.info/
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.icpianezza.eu/
https://www.iisdalmasso.edu.it/
https://www.iisdalmasso.edu.it/
https://arcaedu.it/
https://istitutoeuropeotorino.com/
https://istitutoeuropeotorino.com/
http://www.icviaricasoli.it/
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php
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18 International School of 
Turin School 

Strada Pecetto, 34 
10023 Chieri (TO) 
ITALY 

Italy  info@isturin.it  https://www.isturin.it/it  

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com
/school/international-
school-of-
turin/?originalSubdomain=
it 

19 World International School 
of Torino School Via Traves 28, 10151 

Torino – Italy Italy  info@worldinternationalsch
ool.com 

https://worldinternationalsch
ool.com/  

- 

20 Liceo Altiero Spinelli School Via Figlie dei Militari 
25 - 10131 - Torino Italy  tops270001@istruzione.it https://www.istitutoaltierospi

nelli.com/  

- 

 ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ       

21 Municipality of Turin  Local 
Authority  

Piazza Palazzo di 
Città, 1 
10122, Torino 

Italy urp@comune.torino.it http://www.comune.torino.it
/ 

Facebook: @cittaditorino  

22 Municipality of Pianezza Local 
Authority  

Piazza Leumann n.1 
10044 Pianezza (TO) - 
Italy 
Telefono: (+39) 
011.9670000 

Italy urp@comune.pianezza.to.it https://www.comune.pianezz
a.to.it/it-it/home  

-  

23 Città Metropolitana di 
Torino 

Local 
Authority  

Corso Inghilterra 7- 
Sede legale - 10138 
Torino 

Italy stampa@cittametropolitana
.torino.it 

http://www.cittametropolitan
a.torino.it/cms/  

Facebook: @CittaMetroTO  

24 Municipality of Collegno  Local 
Authority  

Piazza del Municipio 
1 
10093 Collegno (TO) 

Italy posta@cert.comune.collegn
o.to.it 

https://www.comune.collegn
o.gov.it/home  

Facebook: 
@cittadicollegno   

25 Municipality of Asti  Local 
Authority  

Piazza San Secondo 1 
- 14100 Asti (AT) Italy protocollo.comuneasti@pec

.it https://www.comune.asti.it/  Facebook: @lacittadiasti   

26 Municipality of Moncalieri Local 
Authority  

Piazza Vittorio 
Emanuele II Italy protocollo@cert.comune.m

oncalieri.to.it 
https://www.comune.moncali
eri.to.it/home  

Facebook: 
@moncalieri.citta   

27 Municipality of Milan  Local 
Authority  

Piazza della Scala, 2 - 
20121 Milano Italia Italy fabrizio.dallacqua@comune.

milano.it 
https://www.comune.milano.i
t/ 

Facebook: 
@comunemilano   

https://www.isturin.it/it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://worldinternationalschool.com/
https://worldinternationalschool.com/
https://www.istitutoaltierospinelli.com/
https://www.istitutoaltierospinelli.com/
http://www.comune.torino.it/
http://www.comune.torino.it/
https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home
https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
https://www.comune.collegno.gov.it/home
https://www.comune.collegno.gov.it/home
https://www.comune.asti.it/
https://www.comune.moncalieri.to.it/home
https://www.comune.moncalieri.to.it/home
https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/
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28 Municipality of Rivoli  Local 
Authority  

Corso Francia, 98 
10098 Rivoli Italy comune.rivoli.to@legalmail.

it 
https://www.comune.rivoli.to
.it/ 

-  

29 Municipality of Orbassano Local 
Authority  

Piazza Umberto I n.5 
- 10043 Orbassano 
(TO) 

Italy comunicazione@comune.or
bassano.to.it 

https://www.comune.orbassa
no.to.it/it 

Facebook: 
@cittadiorbassano   

30 Municipality of Pino 
Torinese 

Local 
Authority  

Piazza Municipio, 8 
10025 Pino Torinese 
(TO) 

Italy protocollo@cert.comune.pi
notorinese.to.it 

http://www.comune.pinotori
nese.to.it/  

-  

 SME       

31 FabLab for kids SME Via Egeo, 16, 10134 
Torino TO Italy  info@fablabforkids.it  https://www.fablabforkids.it/   

32 DBGAME Academy SME Via Giovanni Labus, 
15/3 20147 Milano Italy  segreteria@dbgameacadem

y.it https://dbgameacademy.it/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/dbgameacademy/  

33 Bricks 4 Kidz SME - Italy  torino@bricks4kidz.com https://www.bricks4kidz.it/to
rino/attivita/robotica/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/B4KTorino/  

34 Merende Digitali  SME - Italy  
 
nome.cognome@merended
igitali.it. 

https://www.merendedigitali.
it/ 

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/MerendeDigitali  

35 Scuola di Robotica SME 
Via Riccardo 
Banderali 1/2, 
16121 Genova | Italy 

Italy  info@scuoladirobotica.it https://www.scuoladirobotica
.it/ 

- 

36 Code Motion Kids SME - Italy  kids@codemotion.it https://codemotionkids.com/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/CodemotionKids  

37 Combo  SME - Italy  info@fondazioneagnelli.it https://www.fondazioneagnel
li.it/progetti/combo/  

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/FondazioneAgnelli/  

38 Wolly  SME/Uni
versity 

Dipartimento di 
Informatica 
Via Pessinetto, 12, 
10149 Torino TO, 
Italia 

Italy  cristina.gena@unito.it https://wolly.di.unito.it/wolly.
html 

- 

https://www.comune.rivoli.to.it/
https://www.comune.rivoli.to.it/
https://www.comune.orbassano.to.it/it
https://www.comune.orbassano.to.it/it
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
https://www.fablabforkids.it/
https://dbgameacademy.it/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/robotica/
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/robotica/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.scuoladirobotica.it/
https://www.scuoladirobotica.it/
https://codemotionkids.com/
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.fondazioneagnelli.it/progetti/combo/
https://www.fondazioneagnelli.it/progetti/combo/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://wolly.di.unito.it/wolly.html
https://wolly.di.unito.it/wolly.html
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39 Futur Makers SME CORSO DANTE 118, 
10126 TORINO TO Italy  INFO@FUTURMAKERS.IT https://futurmakers.it/  - 

40 IOROBOT SME Via Rampazzini 14 
Crema (CR) Italy  corsi@iorobot.it https://iorobot.it/  - 

 
  

https://futurmakers.it/
https://iorobot.it/
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ROBOTICS4DEAF - Λίστα ενδιαφερόμενων μερών - P3 - Emphasys Centre 

# Όνομα ενδιαφερομένου Τύπος Διεύθυνση Χώρα Επικοινωνία Ιστότοπος Social Media 

 ΣΧΟΛΕΙΑ       

1 CYPRUS SCHOOL FOR THE 
DEAF School  Makedonitissis 21, 

Egkomi Cyprus 22305422 http://eid-scholi-kofon-
lef.schools.ac.cy/  

  

2 Evangelismos School Τ.Θ. 24738, 1303 
Nicosia Cyprus 22481081 http://eid-evangelismos-

lef.schools.ac.cy/index.php/el/ 

  

3 Special School Nicosia School Katharis35, 2103 
Aglangia Cyprus 22444290 http://eid-eidiko-

lef.schools.ac.cy/  

  

4 Scholi Tyflon School Τ.Θ. 23511 1684 
Nicosia Cyprus 22403300 http://eid-scholi-tyflon-

lef.schools.ac.cy/index.php/el/ 

  

5 Apostolos Loukas School Τ.Θ. 51154 3502 
Limassol Cyprus 25334175 http://eid-ap-loukas-

lem.schools.ac.cy/  

  

6 Agios Spyridonas School Olympou 6046 
Larnaca Cyprus 24637677 http://eid-ag-spyridonas-

lar.schools.ac.cy/  

  

7 Eidiko Paidiko Anarrotirio School Τ.Θ. 55686 3781 
Limassol Cyprus 25385229 http://eid-paidiko-anarrotirio-

lem.schools.ac.cy/  

  

8 Apostolos Varnavas School Τ.Θ. 32125 5326 
Liopetri Cyprus 23942133 http://eid-ap-varnavas-

amm.schools.ac.cy/  

  

9 Theoskepasti School Amalthias 10Α 8021 
Paphos Cyprus 26962011 http://eid-theoskepasti-

paf.schools.ac.cy/index.php/el/ 

  

 IT SME           

10 Novatex IT SME Athalassas Ave. 176, 
Office 402 Cyprus 22462920 https://www.novatexsolutions.e

u/ 

  

11 Engino IT SME Stavrovouniou 2, 
Ypsonas Cyprus 77 771500 https://www.engino.com/w/    

12 Robo IT SME Evelthontos 18A, 
2003, Nicosia Cyprus 95137931 https://robo.com.cy/    

http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
http://eid-evangelismos-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-evangelismos-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/
http://eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/
http://eid-scholi-tyflon-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-scholi-tyflon-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-ap-loukas-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ap-loukas-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ag-spyridonas-lar.schools.ac.cy/
http://eid-ag-spyridonas-lar.schools.ac.cy/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy/
http://eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy/
http://eid-theoskepasti-paf.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-theoskepasti-paf.schools.ac.cy/index.php/el/
https://www.novatexsolutions.eu/
https://www.novatexsolutions.eu/
https://www.engino.com/w/
https://robo.com.cy/
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13 Logicom IT SME Stasinou 26, Nicosia 
2003 Cyprus  22 551000 https://www.logicom.net/    

14 Dioratiki IT SME   Cyprus 22465111 https://dioratiki.com/    

15 NetINFO IT SME 23 Aglantzias Ave, 
2108, Nicosia Cyprus 22 753636 https://netinfo.eu/    

16 Problanx IT SME 
1 Makrasykas Street 
Strovolos, 2034, 
Nicosia 

Cyprus   https://www.probanx.com/en/h
ome 

  

17 Cyprus Computer Society IT SME 27038, 1641, Nicosia Cyprus 22460680 https://ccs.org.cy/el/    

 ΜΚΟ           

18 AEGUITAS  NGO 
Old Hospital, 
Archiepiskopou 
Leontiou A, Limassol 

Cyprus 25582333 https://www.aequitas-
humanrights.org/  

  

19 AKTI NGO 
2154 Nicosia, 95 
Kyrenias, Platy 
Aglantzias, 

Cyprus 22458485 http://www.akti.org.cy/    

20 Cyprus Youth Council NGO 

Makarios Ave., Mitsis 
build. No 3, 2nd floor, 
office 210,1065 
Nicosia 

Cyprus 22878316 https://cyc.org.cy/    

21 Citizens in Power NGO Alexias 24, Lakatamia, 
2304 Cyprus 96 250 200 https://www.citizensinpower.or

g/ 

  

22 CNTI NGO 
Gregori Afxentiou 36, 
Agios Dometios, 2360 
Nicosia, Cyprus 

Cyprus 22873820 
https://www.cnti.org.cy/new/in
dex.php/9-uncategorised/101-
homepage-2.html 

  

23 NGO SC NGO 
27, Ezekia 
Papaioannou street 
1075 Nicosia Cyprus 

Cyprus 22 875099 https://ngo-sc.org/    

24 Filokalia NGO P.O. Box 21130, 1502 
Nicosia Cyprus 22 430461 http://filokalia.org.cy/?lang=en    

 ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ           

https://www.logicom.net/
https://dioratiki.com/
https://netinfo.eu/
https://www.probanx.com/en/home
https://www.probanx.com/en/home
https://ccs.org.cy/el/
https://www.aequitas-humanrights.org/
https://www.aequitas-humanrights.org/
http://www.akti.org.cy/
https://cyc.org.cy/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://ngo-sc.org/
http://filokalia.org.cy/?lang=en
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25 Nicosia Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 21015 1500 
Nicosia Cyprus 22797000  www.nicosia.org.cy   

26 Limassol Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 50089 3600 
Limassol Cyprus 25884300 www.limassolmunicipal.com.cy   

27 Larnaca Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 40045 6300 
Larnaca Cyprus 24653333 www.larnaka.com   

28 Famagusta Municipality  Local 
Authority 

Τ.Θ. 51682 3507 
Limassol Cyprus 25384073  http://www.famagusta.org.cy/   

29 Paphos Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 60032 8100 
Paphos Cyprus 26822270 http://www.pafos.org.cy    

30 Engomi Municipality Local 
Authority 

 Τ.Θ. 27504 2430 
Engomi Cyprus 22453800 http://www.engomi.org/    

31 Strovolos Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 28403 2094 
Strovolos Cyprus 22470470 www.strovolos.org.cy   

32 Latsia Municipality Local 
Authority 

Giannou Kranidioti 
AV. 57, 2250 Latsia Cyprus 22878688 www.latsia.org.cy   

33 Aglantzia Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 20259 2150 
Aglantzia Cyprus 22462233 www.aglantzia.org.cy   

34 Aradippou Municipality Local 
Authority 

Τ.Θ. 45024 7110 
Aradippou Cyprus 24 811081 www.aradippou.org.cy   

 
  

http://www.nicosia.org.cy/
http://www.limassolmunicipal.com.cy/
http://www.larnaka.com/
http://www.famagusta.org.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.engomi.org/
http://www.strovolos.org.cy/
http://www.latsia.org.cy/
http://www.aglantzia.org.cy/
http://www.aradippou.org.cy/
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ROBOTICS4DEAF - Λίστα ενδιαφερόμενων μερών - P4 - Demokritos 

# Όνομα ενδιαφερομένου Τύπος Διεύθυνση Χώρα Επικοινωνία Ιστότοπος Social Media 

  ΣΧΟΛΕΙΑ             

1 3rd VET School of 
Chalandri  School Rizariou 22 Greece mail@3epal-

chalandr.att.sch.gr 

http://3epal-
chalandr.att.sch.gr/autosch/joo
mla15/  

  

2 6th High School of 
Chalandri  School Griva 14 Greece mail@6gym-

chalandr.att.sch.gr 

http://6gym-
chalandr.att.sch.gr/autosch/joo
mla15/  

  

3 2nd High School of 
Chalandri  School Ioanninon 3 Greece mail@2gym-

chalandr.att.sch.gr 
http://2gym-
chalandr.att.sch.gr/  

  

4 3rd Lyceum of Chalandri School Mikras Asias 89 Greece mail@3lyk-
chalandr.att.sch.gr 

http://3lyk-
chalandr.att.sch.gr/joomla32/  

  

5 

Unified Special Vocational 
High School - Lyceum of 
Agia Paraskevi and for 
Deaf - Hard of Hearing 
Students 

School Pindou 24 Greece   
http://gym-ee-ekv-ag-
parask.att.sch.gr/index.php/arxi
ki 

  

6 6th Primary School of 
Vrilissia School Pierion 16 Greece mail@6dim-

vriliss.att.sch.gr http://6dim-vriliss.att.sch.gr/    

7 3rd Primary School of 
Marousi School Floias 33 Greece mail@3dim-

amarous.att.sch.gr 
http://3dim-
amarous.att.sch.gr/  

  

8 6th Primary School of Agia 
Paraskevi School Ximaras 9 Greece mail@6dim-ag-

parask.att.sch.gr 

http://6dim-ag-
parask.att.sch.gr/autosch/jooml
a15/  

  

9 
Special High School for the 
Deaf and Hard of Hearing 
of Argyroupolis 

School Imitoy 4 Greece gymekvar@sch.gr, 
lykekvar@sch.gr   

http://gym-ekv-
argyr.att.sch.gr/autosch/joomla
15/  

  

10 3rd Special Kindergarten 
for the Deaf in Panorama School Komninon 86 Greece mail@dim-ekv-

thess.thess.sch.gr 
http://deafschoolpanorama.my
sch.gr/  

  

http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://2gym-chalandr.att.sch.gr/
http://2gym-chalandr.att.sch.gr/
http://3lyk-chalandr.att.sch.gr/joomla32/
http://3lyk-chalandr.att.sch.gr/joomla32/
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://6dim-vriliss.att.sch.gr/
http://3dim-amarous.att.sch.gr/
http://3dim-amarous.att.sch.gr/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://deafschoolpanorama.mysch.gr/
http://deafschoolpanorama.mysch.gr/
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  SME             

11 Ο3-Out Of the Ordinary SME  Tsimiski 136 Greece info@o3.gr https://www.o3.gr/  

https://www.facebook.co
m/o3outoftheordinary/  

12 Ampersand Robotics SME  - Greece robotics@ampersand.edu.
gr 

https://robotics.ampersand.edu
.gr/  

  

13 Invelop Skills SME  Irodotou 33 Greece info@invelopskills.gr https://invelopskills.gr/    

14 Robomatheia SME  G. Pini 51 Greece info@robomatheia.gr https://robomatheia.gr/    

15 STEMEducation SME  Stratigou Marouli 7 Greece info@stem.edu.gr https://stem.edu.gr/  

https://www.facebook.co
m/STEMEducationHellas/  

16 ITexperts SME  Xarilaou Trikoupi 175 Greece info@itexperts.gr https://itexperts.gr/    

17 Robosociety SME  Solonos 68 Greece   http://www.robosociety.gr/    

18 Citylab SME  G. Kondili 4 Greece info@citylab.gr https://www.citylab.gr/  

https://www.facebook.co
m/CityLabGR/  

19 Robotonio SME  G. Labraki 203 Greece - https://www.robotonio.gr/  

https://www.facebook.co
m/Robotonio/  

20 Mind Lab SME  - Greece - https://mindlab.edu.gr/    

  ΜΚΟ             

21 Enabling Greece NGO -  Greece  info@enabling.gr   https://enabling.gr/en/e-nable-
greece-en/  

https://www.facebook.co
m/GreeceEnable/  

22 SciCo NGO Kifisias 210 Greece  info@scico.gr https://scico.gr/    

23 Scify NGO -  Greece  info@scify.org http://www.scify.gr/    

24 Estia NGO Sonias 
Nikolakopoulou 13 Greece  info@eseepa.gr https://www.eseepa.gr/  

https://www.facebook.co
m/eseepa/  

25 Imegee NGO Panepistimiou 59 Greece  imegee@hotmail.com https://imegee.gr/  

https://www.youtube.com
/channel/UCXIPu4niI9IkZz
Mqx8aQnmQ  

26 Edra NGO Aisxilou 5-7 Greece  mko.edra@gmail.com https://www.edra-coop.gr/el/  

https://www.facebook.co
m/KSDEOEDRA/?ref=ts&fr
ef=ts 

27 Desmos NGO - Greece  info@desmos.org https://www.desmos.org/el/    

https://www.o3.gr/lego-education-academy/?utm_term=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7&utm_campaign=%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8615940196&hsa_cam=13788886495&hsa_grp=123634142543&hsa_ad=534663246173&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-312010483577&hsa_kw=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods9m_JPy2xoCz4SSeZhUV4Q-PSbzxNN7DvAh63QoQ7Lz64BRrTqzrlhoCdz8QAvD_BwE
https://www.facebook.com/o3outoftheordinary/
https://www.facebook.com/o3outoftheordinary/
https://robotics.ampersand.edu.gr/
https://robotics.ampersand.edu.gr/
https://invelopskills.gr/
https://robomatheia.gr/
https://stem.edu.gr/
https://www.facebook.com/STEMEducationHellas/
https://www.facebook.com/STEMEducationHellas/
https://itexperts.gr/
http://www.robosociety.gr/
https://www.citylab.gr/
https://www.facebook.com/CityLabGR/
https://www.facebook.com/CityLabGR/
https://www.robotonio.gr/
https://www.facebook.com/Robotonio/
https://www.facebook.com/Robotonio/
https://invelopskills.gr/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://scico.gr/
http://scify.org/
http://www.scify.gr/
https://www.eseepa.gr/
https://www.facebook.com/eseepa/
https://www.facebook.com/eseepa/
https://imegee.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.edra-coop.gr/el/
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.desmos.org/el/
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28 Amimoni NGO L. Vouliagmenis Greece  info@amimoni.gr https://amimoni.gr/    

29 Elepap NGO Kononos 16 Greece  - https://elepap.gr/    

30 Green Project  NGO Evritanias 44 Greece  info@green-project.org https://www.green-project.org/   

  ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ             

31 Institute of Technology 
and Research 

Local 
Authority  - Greece  central@admin.forth.gr 

https://www.forth.gr/index.php
?l=g 

  

32 ΑΤΗΕΝΑ RESEARCH 
CENTER 

Local 
Authority  

Artemidos 6 & 
Epidavrou Greece  info@athenarc.g https://www.athena-

innovation.gr/el  

  

33 Athens Municipality Local 
Authority  Athinas 63 Greece  - https://www.cityofathens.gr/  

https://www.facebook.co
m/CityofAthensOfficial/  

34 Agia Paraskevi 
Municipality 

Local 
Authority  L. Mesogeion 415 Greece  d.agparaskevis-

attikis@kep.gov.gr 
https://www.agiaparaskevi.gr/p
ortal/ 

https://www.facebook.co
m/agiaparaskevi.gr/  

35 Papagou-Xolargou 
Municipality 

Local 
Authority  Perikleous 55 Greece  info@dpapxol.gov.gr https://www.dpapxol.gov.gr/    

36 Chalandri Municipality Local 
Authority  Ag. Georgiou 30  Greece  helpdesk@halandri.gr https://www.chalandri.gr/    

37 Amarousion Municipality Local 
Authority  V. Sofias 9  Greece  info@maroussi.gr https://maroussi.gr/  

https://www.facebook.co
m/dhmos.amarousiou  

38 Filothei Municipality Local 
Authority  

Marathonodromou 
95 Greece  info@0177.syzefxis.gov.gr https://philothei-

psychiko.gov.gr/  

https://www.facebook.co
m/dimosfilotheispsychiko
u/ 

39 Neo Herakleio 
Municipality 

Local 
Authority  St. karagiorgi 2 Greece    https://iraklio.gr/    

40 Dionysos Municipality Local 
Authority  

L. Limnis Marathonos 
29 Greece  dimsxeseis@dionysos.gr https://www.dionysos.gr/    

 
  

https://amimoni.gr/
https://elepap.gr/
https://www.green-project.org/index.php?lang=%CE%B5%CE%BB
mailto:central@admin.forth.gr
https://www.forth.gr/index.php?l=g
https://www.forth.gr/index.php?l=g
https://www.athena-innovation.gr/el
https://www.athena-innovation.gr/el
https://www.cityofathens.gr/
https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial/
https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/
https://www.facebook.com/agiaparaskevi.gr/
https://www.facebook.com/agiaparaskevi.gr/
http://dpapxol.gov.gr/
https://www.dpapxol.gov.gr/
https://www.chalandri.gr/
https://maroussi.gr/
https://www.facebook.com/dhmos.amarousiou
https://www.facebook.com/dhmos.amarousiou
https://philothei-psychiko.gov.gr/
https://philothei-psychiko.gov.gr/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://iraklio.gr/
https://www.dionysos.gr/
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ROBOTICS4DEAF - Λίστα ενδιαφερόμενων μερών -  P5 - DeafStudio 

# Όνομα ενδιαφερομένου Τύπος Διεύθυνση Χώρα Επικοινωνία Ιστότοπος Social Media 

  ΣΧΟΛΕΙΑ             

1 
Spojená škola Pavla 
Sabadoša internátna, 
Prešov 

School Duklianska 2, 08076 
Prešov Slovakia info@spojenaskola.info http://www.spojenaskola.info  

https://www.facebook.com/
spojskolapspo 

2 Spojená škola Jána 
Vojtaššáka, Levoča School Kláštorska 24/a, 

05401 Levoča Slovakia skola@ssjvile.org http://ssjvile.edupage.org  

https://www.facebook.com/
SpojenaSkolaJanaVojtassaka
Internatna 

3 Spojená škola internátna 
Karola Supa 48, Lučenec School Karola Supa 48, 

98403 Lučenec Slovakia zsisplc@pobox.sk https://zsisplc.edupage.org/  

https://www.facebook.com/
Spojená-škola-internátna-
Lučenec-110816377217015 

4 Spojená škola internátna, 
Hrdličkova 17, Bratislava School Hrdličkova 17, 833 20 

Bratislava 37 Slovakia ssihrdlickovaba@gmail.co
m 

https://zsihrdlickova.edupage
.org 

https://www.facebook.com/
Spojená-škola-internátna-
Hrdličkova-17Bratislava-
138631536162836 

5 

Základná škola s 
materskou školou pre deti 
a žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna, 
Bratislava 

School Drotárska cesta 48, 
811 04 Bratislava Slovakia zsidrotarska@zsidrotarska.

sk 
https://zsidrotarska.edupage.
org 

https://www.facebook.com/
ZSIDrotarska 

6 Spojená škola internátna 
Kremnica School 

Československej 
armády 183/1, 
Kremnica 

Slovakia zsisp.kremnica@outlook.s
k 

https://zsispkremnica.edupag
e.org 

https://www.facebook.com/
zsiprespkremnica 

7 Stredná odborná škola, 
Koceľova Bratislava School Koceľova 26, 821 08, 

Bratislava Slovakia sekretariat@soskocelovab
a.edu.sk 

https://soskocelovaba.edupag
e.org 

https://www.facebook.com/
soskocelova 

8 Stredná odborná škola pre 
žiakov so sluchovým School Kutnohorská 675/20, 

96701 Kremnica Slovakia skola@skolaprespm.sk https://skolaprespm.sk    

http://www.spojenaskola.info/
https://www.facebook.com/spojskolapspo
https://www.facebook.com/spojskolapspo
http://ssjvile.edupage.org/
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://zsisplc.edupage.org/
mailto:ssihrdlickovaba@gmail.com
mailto:ssihrdlickovaba@gmail.com
https://zsihrdlickova.edupage.org/
https://zsihrdlickova.edupage.org/
https://zsidrotarska.edupage.org/
https://zsidrotarska.edupage.org/
https://www.facebook.com/ZSIDrotarska
https://www.facebook.com/ZSIDrotarska
https://zsispkremnica.edupage.org/
https://zsispkremnica.edupage.org/
https://www.facebook.com/zsiprespkremnica
https://www.facebook.com/zsiprespkremnica
mailto:sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
mailto:sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
https://soskocelovaba.edupage.org/
https://soskocelovaba.edupage.org/
https://www.facebook.com/soskocelova
https://www.facebook.com/soskocelova
https://skolaprespm.sk/
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postihnutím internátna, 
Kremnica 

9 Prešovská univerzita, 
Prešov School Ul. 17. novembra 

č.15, 08001 Prešov Slovakia unipo@unipo.sk https://www.unipo.sk  

https://www.facebook.com/
unipo.sk 

10 Technická univerzita, 
Košice School Letná 1/9, 042 00 

Košice-Sever Slovakia kancelar@tuke.sk 

https://www.tuke.sk/wps/por
tal/tuke 

https://www.facebook.com/
tuke.sk 

  IT SME             

11 Interaktívna škola IT SME Sládkovičova 1, 
08001 Prešov Slovakia info@interaktivnaskola.sk https://interaktivnaskola.sk  

https://www.facebook.com/
interaktivnaskola 

12 Brick by Brick IT SME Vajnorská 100/A, 831 
04 Bratislava Slovakia info@brickbybrick.sk https://www.brickbybrick.sk  

https://www.facebook.com/
brickbybrick.sk/ 

13 Eduxe.sk IT SME M.C.Sklodowskej 2, 
851 04 Bratislava Slovakia eduxe@eduxe.sk https://www.eduxe.sk  

https://www.facebook.com/
www.eduxe.sk/  

14 RPishop.cz IT SME Plavská 490, 370 07 
Roudné 

Czech 
Republic obchod@rpishop.cz https://rpishop.cz/  

https://www.facebook.com/
rpishop.cz 

15 Robotworld.sk IT SME Běloveská 944, 547 
01 Náchod 

Czech 
Republic info@robotworld.sk https://www.robotworld.sk    

16 Maquita.sk IT SME Soľná 738/36, 97213 
Nitrianske Pravno Slovakia maquita@maquita.sk https://www.maquita.eu  

https://www.facebook.com/
maquita.slovakia 

17 Kockashop IT SME Damborského 6, 841 
04 Bratislava Slovakia info@kockashop.sk https://kockashop.sk    

18 Veselekostky.cz IT SME 
ICE invest spol. s r. o., 
V Újezdech 590/8, 
62100 Brno  

Czech 
Republic info@veselekostky.cz 

https://www.veselekostky.cz/
sk/?switchLang=1  

https://www.facebook.com/
VeseleKostky/  

19 Edukačné hračky IT SME 
Maquita s.r.o., Soľná 
738/36 , 97213 
Nitrianske Pravno 

Slovakia info@edukacnehracky.sk https://www.edukacnehracky
.sk 

  

20 Legáčik s.r.o IT SME Hrnčiarska 2/A, 
04001 Košice Slovakia legacik@legacik.sk. https://www.legacik.sk  

https://www.facebook.com/
legacik.sk/  

mailto:unipo@unipo.sk
https://www.unipo.sk/
https://www.facebook.com/unipo.sk
https://www.facebook.com/unipo.sk
mailto:kancelar@tuke.sk
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.facebook.com/tuke.sk
https://www.facebook.com/tuke.sk
https://interaktivnaskola.sk/
https://www.facebook.com/interaktivnaskola
https://www.facebook.com/interaktivnaskola
mailto:info@brickbybrick.sk
https://www.brickbybrick.sk/
https://www.facebook.com/brickbybrick.sk/
https://www.facebook.com/brickbybrick.sk/
http://eduxe.sk/
mailto:eduxe@eduxe.sk
https://www.eduxe.sk/
https://www.facebook.com/www.eduxe.sk/
https://www.facebook.com/www.eduxe.sk/
http://rpishop.cz/
mailto:obchod@rpishop.cz
https://rpishop.cz/
https://www.facebook.com/rpishop.cz
https://www.facebook.com/rpishop.cz
http://robotworld.sk/
mailto:info@robotworld.sk
https://www.robotworld.sk/
http://maquita.sk/
mailto:maquita@maquita.sk
https://www.maquita.eu/
https://www.facebook.com/maquita.slovakia
https://www.facebook.com/maquita.slovakia
https://kockashop.sk/
http://veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
mailto:info@veselekostky.cz
https://www.veselekostky.cz/sk/?switchLang=1
https://www.veselekostky.cz/sk/?switchLang=1
https://www.facebook.com/VeseleKostky/
https://www.facebook.com/VeseleKostky/
https://www.edukacnehracky.sk/
https://www.edukacnehracky.sk/
https://www.legacik.sk/
https://www.facebook.com/legacik.sk/
https://www.facebook.com/legacik.sk/
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  ΜΚΟ             

21 ASIT o.z. NGO Miletičova 5B, 821 08 
Bratislava Slovakia kancelaria@asitsk.com 

https://www.asitsk.com/inde
x.php?page=uvod 

  

22 Indícia n.o. NGO Rovniankova 15, 851 
02 Bratislava Slovakia indicia@indicia.sk https://www.indicia.sk  

https://www.facebook.com/
indicia.sk 

23 CodeWeek.eu NGO   Slovakia 
+ EU   https://codeweek.eu/training

?lang=sk 

https://www.facebook.com/
codeEU/  

24 Kidscodr.sk NGO Zástranie 278, 010 03 
Žilina Slovakia nfo@kidscodr.sk https://www.kidscodr.sk  

https://www.facebook.com/
kidscodr/  

25 AMAVET NGO Hagarova 4, 831 51  
Bratislava Slovakia amavet@amavet.sk https://amavet.sk  

https://www.facebook.com/
amavet/  

26 Learn2code.sk NGO Kultúrna 278/17, 010 
03, Žilina Slovakia learn2code.sk@gmail.com https://learn2code.sk  

https://www.facebook.com/
learn2code.sk/  

27 Aj Ty v IT NGO Ilkovičova 3, 842 16 
Bratislava Slovakia dancova@ajtyvit.sk 

https://akademiaprogramova
nia.sk 

https://www.facebook.com/
AjTyVIT/  

28 Legáreň NGO Karpatská 3256/15, 
05801 Poprad Slovakia info@legaren.sk https://legaren.sk  

https://www.facebook.com/
LegovnaPoprad/  

29 CoderDojo Czech NGO Na Vyhlídce 255 
Měchenice 252 06 

Czech 
Republic 

Kontakt.cz@coderdojo.co
m https://coderdojocesko.cz  

https://www.facebook.com/
CoderDojoCZ/  

30 Roboticke vzdelavani NGO - Czech 
Republic tjakes@kvd.zcu.cz https://www.lego.zcu.cz/web

/40-kurz-programovani 

  

  ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ             

31 Municipality of Prešov Local 
Authority 

Hlavná 2907/73, 
08001 Prešov Slovakia mesto.radnica@presov.sk https://www.presov.sk 

https://www.facebook.com/
msupresov 

32 Municipality of Košice Local 
Authority 

Tr. SNP 48/A, 040 11 
Košice 

Slovakia kontakt@kosice.sk https://www.kosice.sk  

https://www.facebook.com/
kosiceofficial 

33 Municipality of Bratislava 
Local 
Authority 

Primaciálne námestie 
č. 1,  814 99 
Bratislava 

Slovakia info@bratislava.sk https://bratislava.sk  

https://www.facebook.com/
Bratislava.sk 

34 Municipality of Trnava Local 
Authority 

Hlavná ulica 1; 917 
71 Trnava Slovakia info@trnava.sk https://www.trnava.sk/sk  

https://www.facebook.com/
trnava/ 

mailto:kancelaria@asitsk.com
https://www.asitsk.com/index.php?page=uvod
https://www.asitsk.com/index.php?page=uvod
mailto:indicia@indicia.sk
https://www.indicia.sk/
https://www.facebook.com/indicia.sk
https://www.facebook.com/indicia.sk
https://codeweek.eu/training?lang=sk
https://codeweek.eu/training?lang=sk
https://www.facebook.com/codeEU/
https://www.facebook.com/codeEU/
http://kidscodr.sk/
mailto:info@kidscodr.sk
https://www.kidscodr.sk/
https://www.facebook.com/kidscodr/
https://www.facebook.com/kidscodr/
https://amavet.sk/
https://www.facebook.com/amavet/
https://www.facebook.com/amavet/
http://learn2code.sk/
mailto:learn2code.sk@gmail.com
https://learn2code.sk/
https://www.facebook.com/learn2code.sk/
https://www.facebook.com/learn2code.sk/
mailto:dancova@ajtyvit.sk
https://akademiaprogramovania.sk/
https://akademiaprogramovania.sk/
https://www.facebook.com/AjTyVIT/
https://www.facebook.com/AjTyVIT/
mailto:info@legaren.sk
https://legaren.sk/
https://www.facebook.com/LegovnaPoprad/
https://www.facebook.com/LegovnaPoprad/
https://coderdojocesko.cz/
https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/
https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/
https://www.lego.zcu.cz/web/40-kurz-programovani
https://www.lego.zcu.cz/web/40-kurz-programovani
mailto:mesto.radnica@presov.sk
https://www.presov.sk/
https://www.facebook.com/msupresov
https://www.facebook.com/msupresov
https://www.google.sk/maps/place/Trieda+SNP+1280%2F48A,+040+11+Ko%C5%A1ice/@48.7141475,21.2312551,17z
https://www.google.sk/maps/place/Trieda+SNP+1280%2F48A,+040+11+Ko%C5%A1ice/@48.7141475,21.2312551,17z
mailto:kontakt@kosice.sk
https://www.kosice.sk/
https://www.facebook.com/kosiceofficial
https://www.facebook.com/kosiceofficial
mailto:info@bratislava.sk
https://bratislava.sk/
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
https://www.trnava.sk/sk/kontakt/email/453
https://www.trnava.sk/sk
https://www.facebook.com/trnava/
https://www.facebook.com/trnava/
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35 Municipality of Žilina 
Local 
Authority 

Námestie obetí 
komunizmu 1, 011 31 
Žilina 

Slovakia sekretariatmsu@zilina.sk https://www.zilina.sk  

https://www.facebook.com/
zilinaofficial 

36 Municipality of Banská 
Bystrica 

Local 
Authority 

Československej 
armády 26, 974 01 
Banská Bystrica 

Slovakia podatelna@banskabystric
a.sk 

https://www.banskabystrica.s
k 

https://www.facebook.com/
banskabystricamesto 

37 Municipality of Trenčín Local 
Authority 

Mierové námestie 2, 
911 64 Trenčín  

Slovakia trencin@trencin.sk https://trencin.sk  

https://www.facebook.com/
mesto.trencin/  

38 Municipality of Nitra Local 
Authority 

Štefánikova trieda 60 
, 950 06 NITRA Slovakia info@nitra.sk https://www.nitra.sk  

https://www.facebook.com/
nitramesto/  

39 Municipality of Martin 
Local 
Authority 

Námestie 
S.H.Vajanského 1, 
036 49 Martin 

Slovakia msu@martin.sk https://www.martin.sk  

https://www.facebook.com/
martinoficialnastranka 

40 Municipality of Poprad 
Local 
Authority 

Nábrežie Jána Pavla 
II. 2802/3, 058 42 
Poprad 

Slovakia podatelna@msupoprad.sk https://www.poprad.sk  

https://www.facebook.com/
poprad.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zilina.sk/
https://www.facebook.com/zilinaofficial
https://www.facebook.com/zilinaofficial
mailto:podatelna@banskabystrica.sk
mailto:podatelna@banskabystrica.sk
https://www.banskabystrica.sk/
https://www.banskabystrica.sk/
https://www.facebook.com/banskabystricamesto
https://www.facebook.com/banskabystricamesto
https://goo.gl/maps/1PMVbGqQDRz
https://goo.gl/maps/1PMVbGqQDRz
mailto:trencin@trencin.sk
https://trencin.sk/
https://www.facebook.com/mesto.trencin/
https://www.facebook.com/mesto.trencin/
mailto:info@nitra.sk
https://www.nitra.sk/
https://www.facebook.com/nitramesto/
https://www.facebook.com/nitramesto/
mailto:msu@martin.sk
https://www.martin.sk/
https://www.facebook.com/martinoficialnastranka
https://www.facebook.com/martinoficialnastranka
mailto:podatelna@msupoprad.sk
https://www.poprad.sk/
https://www.facebook.com/poprad.eu
https://www.facebook.com/poprad.eu
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ROBOTICS4DEAF - Λίστα ενδιαφερόμενων μερών - P7 - PZG 

# Όνομα ενδιαφερομένου Τύπος Διεύθυνση Χώρα Επικοινωνία Ιστότοπος Social Media 

 ΣΧΟΛΕΙΑ       

1 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
2 im. Plutonu 
Głuchoniemych AK, 

school 
ul. Augustyna 
Kordeckiego 19, 62-
800 Kalisz 

Poland 62 502 35 55 https://os-w.pl/  

https://www.facebook.com/
technikum5kalisz ; 
https://www.facebook.com/
SOSW2Kalisz/?fref=ts  

2 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
4 

school ul. Krzywickiego 20; 
90-149 Łódź Poland +48 42 678 47 00 http://www.sosw.edu.lodz.pl/ 

https://www.facebook.com/
SOSW4 

3 

Szkoła Podstawowa nr 39 
dla Dzieci Słabosłyszących, 
Niesłyszących i z Afazją im. 
Marii Góralówny 

school ul. Kamienicka 11A; 
43-300 Bielsko-Biała Poland tel./fax (033) 812 53 08 www.sp39.fc.pl   

4 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
2 

school ul. Energetyków 13; 
81-184 Gdynia Poland tel/fax: 58 621 95 10 https://sosw2gdynia.pl/ 

https://www.facebook.com/
SzkolyNiedoslyszacychGdyni
a 

5 

Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 2 dla 
Niesłyszacych i 
Słabosłyszących im. Jana 
Siestrzyńskiego w 
Wejherowie 

school ul. Sobieskiego 277c, 
84-200 Wejherowo Poland tel. (58) 672-23-41 http://www.osw2wejherowo.

pl/ 

  

6 Zespół Szkolno-
Przedszkolny dla Dzieci school ul. Grażyńskiego 17; 

40-126 Katowice Poland tel/fax 0 32 258 43 59 https://zsp-
nieslyszacy.katowice.pl/  

  

https://os-w.pl/
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
http://www.sosw.edu.lodz.pl/
https://www.facebook.com/SOSW4
https://www.facebook.com/SOSW4
http://www.sp39.fc.pl/
https://sosw2gdynia.pl/
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
http://www.osw2wejherowo.pl/
http://www.osw2wejherowo.pl/
https://zsp-nieslyszacy.katowice.pl/
https://zsp-nieslyszacy.katowice.pl/
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Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Katowicach 

7 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Konrada Mańki 

school ul. Stalmacha 90, 42-
700 Lubliniec Poland telefon: +48 34 356 32 41, 

fax: +48 34 356 33 66 https://www.soswlubliniec.pl/ 

https://www.facebook.com/
soswlubliniec 

8 Zespół Placówek Szkolno-
Wychowawczych school ul. Jagiellońska 30, 

25-608 Kielce Poland telefon: 41 36-76-278 http://www.zpsw.kielce.eu/zp
sw/  

  

9 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy dla 
Niesłyszących w Krakowie 
im. Janusza Korczaka 

school ul. Grochowa 19,  30-
731 Kraków Poland tel. 12 653 26 84 https://www.soswgrochowa.p

l/ 

  

10 Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy Nr 2 school 

ul. Tadeusza 
Kościuszki 24 A;  99-
300 Kutno 

Poland tel. 24 355-78-87, http://www.surdokutno.pl/   

11 

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-
WYCHOWAWCZY nr 6 im. 
Jana Pawła II w Krakowie 

school ul. Niecała 8 30-425 
Kraków Poland 12 268-11-67 http://www.niecala.pl/    

12 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy dla Dzieci 
i Młodzieży Niesłyszącej i 
Słabo Słyszącej im. Jana 
Pawła II 

school ul. Hanki Ordonówny 
4; 20-328 Lublin Poland 81 744 19 13 https://www.sosw.lublin.pl/    

 
 

 

 

 

 

https://www.soswlubliniec.pl/
https://www.facebook.com/soswlubliniec
https://www.facebook.com/soswlubliniec
http://www.zpsw.kielce.eu/zpsw/
http://www.zpsw.kielce.eu/zpsw/
https://www.soswgrochowa.pl/
https://www.soswgrochowa.pl/
http://www.surdokutno.pl/
http://www.niecala.pl/
https://www.sosw.lublin.pl/


robotics4deaf.eu 

8. Συγκρότηση τοπικής επιτροπής συμμετεχόντων 

 

Επιτροπή Συμμετεχόντων - Πολωνία 

Δάσκαλοι Μαθητές 

Όνομα και 
Επώνυμο 

Σχολείο Στοιχεία επικοινωνίας  
(email) 

Όνομα και 
Επώνυμο 

Σχολείο Στοιχεία επικοινωνίας  
(email) 

Elżbieta Woźnicka SOSW nr 4 - 
Lodz 

e.woznicka@sosw4.elodz.edu.pl  Artur Trzaskała SOSW nr 4 - 
Lodz 

artur.trzaskala@sosw4.elodz.edu.pl  

Bożena Olszewska SOSW nr 4 – 
Lodz 

b.olszewska@sosw4.elodz.edu.pl Bartosz 
Dobrowolski 

SOSW nr 4 - 
Lodz 

bartosz.dobrowolski@sosw4.elodz.edu.pl  

Elżbieta 
Jastrzębowska 

SOSW nr 4 – 
Lodz 

e.jastrzebowska@sosw4.elodz.edu.pl Kamil Załóg SOSW nr 4 - 
Lodz 

kamil.zalog@sosw4.elodz.edu.pl  

Łukasz Czarny SOSW nr 4 – 
Lodz 

l.czarny@sosw4.elodz.edu.pl Eryk Król SOSW nr 4 - 
Lodz 

eryk.krol@sosw4.elodz.edu.pl  

Bogdan Lewicki SOSW nr 4 - 
Lodz 

b.lewicki@sosw4.elodz.edu.pl  Dawid Winter SOSW nr 4 – 
Lodz 

dawid.winter@sosw4.elodz.edu.pl  

Bożena Zając Społeczna 
Akademia 
Nauk 

bzajac@san.edu.pl 
 

Kacper Kubik SOSW nr 4 – 
Lodz 

kacper.kubik@sosw4.elodz.edu.pl  

Eulalia Adasiewicz Społeczna 
Akademia 
Nauk 

eadasiewicz@san.edu.pl 
 

   

mailto:e.woznicka@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:artur.trzaskala@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:b.olszewska@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:bartosz.dobrowolski@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:e.jastrzebowska@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:kamil.zalog@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:l.czarny@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:eryk.krol@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:b.lewicki@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:dawid.winter@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:bzajac@san.edu.pl
mailto:kacper.kubik@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:eadasiewicz@san.edu.pl
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Mariola Świderska Społeczna 
Akademia 
Nauk 

mswiderska@san.edu.pl 
 

   

Agata 
Matuszewska-
Kubicz 

Społeczna 
Akademia 
Nauk 

agatamatuszewska@o2.pl 
 

   

Dorota Wodnicka Społeczna 
Akademia 
Nauk 

dwodnicka@wp.pl 
 

   

mailto:mswiderska@san.edu.pl
mailto:agatamatuszewska@o2.pl
mailto:dwodnicka@wp.pl
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Επιτροπή Συμμετεχόντων - Ελλάδα 

Δάσκαλοι Δάσκαλοι 

Όνομα και Επώνυμο Σχολείο Στοιχεία επικοινωνίας  
(email) 

Όνομα και Επώνυμο Σχολείο Στοιχεία 
επικοινωνίας  

(email) 

Kefalis Chrysovalantis   vkefalis@gmail.com Nektaridis Marios 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

Diogenis Avramidis Εneegyl of Agia 

Paraskevi and for 

Deaf - Hard of 

Hearing Students 

avramidisdiogenis@gmail.com Giagkou Ioannis 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

Ioannis Papadopoulos Εneegyl of Agia 

Paraskevi and for 

Deaf - Hard of 

Hearing Students 

giannis_larsh@yahoo.gr Kali Christina 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 
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Ioanna Panopoulou 1st experimental 

high school of Larissa 

ioannapnp@gmail.com Panagiotopoulou 

Despina - Theodora 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

Georgia Pavlou 1st PEKES of Athens georgiapav@gmail.com Mtnzunzu Emock 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Papazoglou Christos 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Kappos Eustathios 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Mageiras Leonidas 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 

   Georgiou Ilias 

 

Εneegyl of Agia Paraskevi 

and for Deaf - Hard of 

Hearing Students 

N/A 
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9. Καμπάνια και Υπόμνημα   

Το ηλεκτρονικό υπόμνημα είναι μια σύντομη έρευνα που απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς που θα παίξουν το ρόλο των πρεσβευτών και θα υποστηρίξουν τους στόχους 

του έργου μας ROBOTICS4DEAF στα σχολεία τους. 

Αποτελείται από λίγα μέρη, όπως: εισαγωγή, συμφωνία, ενημερωτικό μέρος, GDPR και 

συμφωνία συλλογής δεδομένων. 

Οι στόχοι του ηλεκτρονικού υπομνήματος:  

- Διασφάλιση πρόσβασης και συμμετοχής μαθητών με κώφωση ή προβλήματα ακοής μέσω 

του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός Εκπαιδευτικού Πακέτου που προωθεί τις δεξιότητες 

προγραμματισμού /ρομποτικής που ενσωματώνονται σε όλα τα πεδία STEM (Επιστήμη, 

Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) 

 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή του προγράμματος για μαθητές με ενσωματωμένη εκπαίδευση 

ΤΠΕ που προσφέρεται τόσο on-line όσο και δια ζώσης, καθώς και διαδικασίες συνεχούς 

παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσω καθοδήγησης που προσφέρεται σε ανοιχτό 

περιβάλλον.  

 

Petition link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-

4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform
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10.  Καλά παραδείγματα και πρακτικές από παρόμοια

προγράμματα 

Σε αυτό το υπολογιστικό φύλλο παρουσιάζονται 53 καλές πρακτικές και παραδείγματα 
άλλων ευκαιριών μάθησης από παρόμοια προγράμματα που εφαρμόζονται στις 5 χώρες 
εταίρους (PL, GR, CY, SK, IT) 

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα που παρατίθενται σχετίζονται με τους στόχους του 
έργου, να εξοπλίσει την ομάδα νέων/μαθητών με κώφωση ή προβλήματα ακοής με 
δεξιότητες ψηφιακής, ρομποτικής και προγραμματισμού, προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι προοπτικές απασχολησιμότητάς τους και να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη στην 
ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας. 

Τα παραδείγματα που αναφέρονται είναι KA1 learning mobilities, καθώς και άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται σε τοπικό/εθνικό επίπεδο. 



Αυτό το έγγραφο μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους  
παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η αναγνώριση των συντακτών του 

εγγράφου και όλων των ισχυόντων τμημάτων της ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων. 
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