
Module 2
Η Περιβαλλοντολογική Εγκατάσταση I 

(10-14 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.

Project no: 2019-1-PL01-KA201-065123
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This project has been funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. 

The information and views set out in this publication are those of the author(s) and do not necessarily 
reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor 
any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information 
contained therein. 

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

All rights reserved 

Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021
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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) 

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 
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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; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

5 

 
   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 



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


