Από τη Μυθολογία ςτον Μινωικό Πολιτιςμό μζςω τησ
Εκπαιδευτικήσ Ρομποτικήσ
Κάτςιοσ Κωνςταντίνοσ
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Κατςάρησ Ηρακλήσ
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
1. κοπόσ:
κοπόσ του εργαςτθρίου να παρουςιαςτεί ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ζνασ ολιςτικόσ –
διακεματικόσ τρόποσ χριςθσ τθσ Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ ςε ςυνδυαςμό με τα
μακιματα του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ και πιο ςυγκεκριμζνα με τθν Ιςτορία τθσ
Γ΄ Δθμοτικοφ.
τόχοι:
Μζςα από το εργαςτιριο οι εκπαιδευόμενοι κα:






Μάκουν βαςικζσ αρχζσ μθχανικισ για καταςκευι ρομπότ.
Καταςκευάςουν ζνα ρομπότ ομοίωμα του Σάλου.
Μάκουν να προγραμματίηουν τθν κίνθςθ και τουσ αιςκθτιρεσ του ρομπότ.
Προγραμματίςουν το ρομπότ, ώςτε θ λειτουργία του να αντιςτοιχεί ςτθν
αποςτολι του μυκικοφ Σάλου.
Μποροφν να εντάξουν ζνα μάκθμα του Α.Π. ςε project με τθ χριςθ τθσ
Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ.

2. Θζμα δομή:
Αρχικά παρουςιάηεται ζνα ολοκλθρωμζνο project που δθμιουργικθκε από το
Δθμοτικό χολείο Πλακιά ςτο οποίο παρουςιάηεται ο Σάλωσ ωσ φφλακασ ςτο νθςί
τθσ Κριτθσ. Σο project υλοποιικθκε από μακθτζσ των δφο τμθμάτων τθσ Γ΄ τάξθσ.
το δεφτερο ςτάδιο του εργαςτθρίου παρουςιάηονται τα μζρθ και οριςμζνεσ
βαςικζσ αρχζσ καταςκευισ του ρομπότ. Ζτςι οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν τρόπουσ
ςφνδεςθσ των κομματιών που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, ώςτε να δθμιουργιςουν οι
ίδιοι τα δικά τουσ. τθ ςυνζχεια οι ομάδεσ προγραμματίηουν τα ρομπότ, ώςτε να
εκτελοφν τθν αποςτολι του Σάλου, να κινείται δθλαδι ςτθν ακτογραμμι και να
απωκεί τουσ εχκροφσ. το τελευταίο μζροσ του εργαςτθρίου γίνεται ςυηιτθςθ
ςχετικά με τισ δυςκολίεσ που αντιμετώπιςαν οι εκπαιδευόμενοι και πικανζσ
δυςκολίεσ των μακθτών κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ του project ςτθν τάξθ.

3. Χρονική διάρκεια:
Η ςυνολικι διάρκεια του εργαςτθρίου υπολογίηεται ςτα 100 λεπτά.

4. Προϋποθζςεισ ςυμμετοχήσ:
Για τθ ςυμμετοχι δεν απαιτοφνται πρότερεσ γνώςεισ ςτθν Εκπαιδευτικι
Ρομποτικι οφτε ςτον προγραμματιςμό.
5. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων:
Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι μζχρι τα τριάντα δφο (32) άτομα λόγω
του αρικμοφ των ςετ ρομποτικισ. Κάκε ςετ αντιςτοιχεί ςε μια ομάδα των τεςςάρων
ατόμων.

