
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ- ROBOT 
DIOSKOUROI

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020-1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

Γούλα Μαρία-Μαυροπούλου Γενοβέφα



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

 ΣΤΟΧΟΙ
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΕΑΣ
 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
   ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΛΙΣΤΑ/ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Επιλογή πραγματικού προβλήματος.

 Έρευνα, μελέτη- επίλυση προβλήματος/ 
ολοκληρωμένη πρόταση με δυνατότητες 
επέκτασής της.

 Μασκότ  έργου σε ρόλο βοηθού./ Μαθητές σε 
ρόλο Ντετέκτιβ/ επίλυση γρίφων και μυστηρίων 
μέσω έρευνας.



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α΄ΦΑΣΗ

Προβληματισμός
 Μασκότ του έργου .  Ανάθεση  ρόλου: Ντετέκτιβ!



Ερευνητές





ΓΡΙΦΟΣ







ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 
Ο τεράστιος όγκος φυτικών 
υπολειμμάτων.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 Καταιγισμός ιδεών!



 Μελέτη και κατανόηση της 
ύπαρξης ενέργειας στα φυτικά 
υπολείμματα.

 Χρήση   των φυτικών 
υπολειμμάτων  σαν 
υπολειμματική βιομάζα για την 
παραγωγή ενέργειας. 

 Αντιμετώπιση του προβλήματος  
της κλιματικής αλλαγής και 
ταυτόχρονα της ενεργειακής  και 
οικονομικής κρίσης. 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΑΚΕΤΑΣ
Β΄ΦΑΣΗ Αρχιτέκτονες



Κατασκευαστές





Γ΄ΚΑΙ Δ΄ΦΑΣΗ

 Οι τεχνολόγοι:  προτείνουν τον 
εξοπλισμό,

 Arduino UNO R3A Tmega 328P Board ±    
USB Cable

 Mini Solderless Breadboard400-
Contacts for Arduino

 3W High-Power LED Module for Arduino 

 2 Edison

 Χαρτική ύλη

  Οι προγραμματιστές: 
ολοκληρώνουν το 
έργο με τον 
προγραμματισμό.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Κωδικοποίηση  και 

αποκωδικοποίηση 
  μηνυμάτων.

 Μυστικοί κώδικες 
επικοινωνίας!



Γνωριμία με το Edison και τους 
αισθητήρες του.



Κατασκευή του σκαπτικού χρησιμοποιώντας δύο 
Edison για φορτωεκφόρτωση και μεταφορά της 

υπολειμματικής βιομάζας.





  Το ένα  robot  Edison, λειτουργεί  σαν 
τηλεκατευθυνόμενο με τη βοήθεια ενός 
τηλεχειριστήριου τηλεόρασης όπου  φορτώνει και  
ξεφορτώνει  τα υπολείμματα της μονάδας, 
ανεβοκατεβάζοντας τον κουβά του σκαπτικού.

https://meetedison.com/content/EdCreate/EdBuild-EdDigger-instructions.pdf



  Προγραμματίσαμε  το κάτω  τμήμα,( 2ο Edison) με 
ένα barcode ώστε να ακολουθεί μια συγκεκριμένη 
διαδρομή(follow the line) ώστε να πηγαίνει τα 
υπολείμματα στο εργοστάσιο επεξεργασίας βιομάζας.

 Με  barcode 
https://meetedison.com/content/EdCreate/EdBuild-EdDigger-
instructions.pdf



 Και με κώδικα/προγραμματιστικό περιβάλλον 
EdScratch –ONLINE

 https://www.edscratchapp.com

https://www.edscratchapp.com/


Δοκιμές με περιβάλλοντα προγραμματισμού.



Arduino

 Χρησιμοποιήσαμε έναν μικροελεγκτή 
arduino Uno. 



 Αλλάζοντας τις τιμές των 
μεταβλητών, αυξάνουμε ή 
μειώνουμε τον χρόνο που 
το led είναι αναμμένο ή 
σβηστό. Όταν 
αναβοσβήνει  το led το 
εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
σε λειτουργία 
μετατρέποντας την 
υπολειμματική βιομάζα σε 
ενέργεια.



Ε΄ΦΑΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=h5UdcHFNLMo&t=3s



 Στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου μας.

 Στους γονείς.
 Στο εργοστάσιο Διοσκουρίδης (με email).



 Συγχαρητήρια  στα μέλη της ομάδας Robot 
Dioskouroi! Τους υπέροχους μαθητές και 
μαθήτριες!

 Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του 
εργοστασίου «ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ» για την άριστη 
συνεργασία!

 Ευχαριστούμε τους γονείς των μαθητών/τριών μας 
για την εμπιστοσύνη και την ενεργό βοήθεια!

 Ευχαριστούμε την ομάδα Ανοιχτών Τεχνολογιών 
που μας προσφέρει  ευκαιρίες εκπαίδευσης STEAM 
!



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

2ος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην 
Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου Β΄ και Γ΄ τάξεις σχολικού έτους 

2019-2020
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