
Module 2
Λειτουργία: Διαστημικό Ταξίδι  

– Από την Γη στον Άρη (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: 
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 
• 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 

  



ΣΕΝΑΡΙΟ “ΔΙΑΣΤΗΜΑ” – Λειτουργία: Διαστημικό Ταξίδι – Από την γή στον Άρη II 

4 

 

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  

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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• 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 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? 
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_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

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. 

 



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


