
Module 2
Οι Άθλοι του Ηρακλή (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.

Project no: 2019-1-PL01-KA201-065123
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Disclaimer 

 

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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Μυθολογικό Σενάριο 

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 
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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)    
• 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 
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• 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 

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). 
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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. 

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. 
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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 
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θέλετε. Προγραμματίστε τον Ηρακλή να τους επιτεθεί και το M.T.R.4 να 
«κάψει» τις πληγές.     

Vernie: 

 

 

M.T.R.4.:  

 

 

 

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.   

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



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


