
Module 2
Από την ρομποτική στις μαγειρικές τέχνες
(15-21 ετών) - έκδοση για εκπαιδευτικούς

ROBOTICS THROUGH SIGN LANGUAGE: ENSURING ACCESS  
AND ENGAGEMENT OF STUDENTS WITH DISABILITIES   

(DEAF OR WITH HEARING IMPAIRMENT) TO THE DIGITAL WORLD  
OF CODING AND ROBOTICS – ROBOTICS4DEAF

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή  

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε  
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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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 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 
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 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 

 

 

 
1. Πόσες ίντσες είναι το πιάτο που πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά και 

πόσες το αντίστοιχο πιάτο για τους ενήλικες? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________ 
 

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

6. Τι επιτυγχάνουμε με αυτό και γιατί αυτό είναι ευεργετικό για το 
περιβάλλον? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________ 
 

 
Κύριες Δραστηριότητες: 
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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: 

Συλλέξτε λαχανικά 
και αυγά 

Μαγειρέψτε την 
ομελετά 

Αποφύγετε τα 
εμπόδια 
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 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 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. 
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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)? 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________ 
 

 

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.  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________ 

 

 



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. 
 

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021


