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Εισαγωγή 
Οι «Robo-Wonderers» είναι ένα έργο που υλοποιεί τη δράση STEM από την Εθνική 

Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning. Στόχος αυτού του έργου είναι η εκμάθηση της 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε συνδυασμό με την συναρπαστική μάθηση της Φυσικής, 

της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και της Μηχανικής (STEM) στην πράξη, χωρίς 

θεωρίες και περιττή ορολογία, μέσω μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. 

Ταυτόχρονα, είναι δυνατό να αναπτυχθούν πληθώρα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

αλγοριθμικά και προγραμματιστικά μοντέλα καθώς και η επίδειξη ομαδικού πνεύματος. 

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από δύο σχολεία, το Γενικό Λύκειο Βελβεντού και το 

Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU, με πρωτοβουλία των καθηγητών 

Κοκκινίδη Ιωάννη και Kovesiova Gabriela.  

 

Τους «Robo-Wonderers» αποτελούν 36 μαθητές και από τις δύο χώρες ηλικίας 15 - 19 

ετών.  

http://lyk-velvend.koz.sch.gr/
http://www.gymmoldava.sk/
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Το Γενικό Λύκειο Βελβεντού με συντονιστή τον καθηγητή Πληροφορικής Κοκκινίδη 

Ιωάννη και την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών της Α΄ Λυκείου Βαΐτση Χρήστου (Α1), 

Γκέκα Κωνσταντίνου (Α1), Γκουλιώτη Ελένης (Α1), Ζανδέ Ράνιας (Α1), Ζέρβα Μαρίας (Α1), 

Ζίγκου Γιάννη (Α1), Ζίγκου Άννας (Α1), Καμκούτη Γρηγόρη (Α1), Καραχίτου Ειρήνης (Α1), 

Κλίγγου Μανώλη (Α1), Κόζανα Νίκου (Α1), Κουκάλη Άννας (Α1), Κουκάλη Ευτυχίας (Α1), 

Κουσά Mαρίας (Α1), Νούραγα Δημήτρη (Α1), Πολύζη Νίκου (Α2), Σακελλάρη Νίκου (Α2), 

Σαπουνά Νίκου (Α2), Τζήκα Μαρίας (Α2) και Χάνι Γκεράλντ (Α2), διακρίθηκε με την Εθνική 

αλλά και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.  
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Περιγραφή 
Τέσσερις Εικονικές επιχειρήσεις αναζητούν Ευρωπαίους μαθητές/τριες, με όραμα, ιδέες, 
δεξιότητες, ικανότητες, δίψα για μάθηση και πολύ όρεξη για δουλειά, ώστε να 
στελεχωθούν. Κάθε επιχείρηση προσλαμβάνει πέντε μαθητές από Ελλάδα και τέσσερις 
από Σλοβακία. Οι μαθητές μέσα από μια σειρά αποστολών και σε συνεργασία, θα πρέπει 
να στήσουν τον τομέα της επιχείρησης τους, να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν 
διάφορες ρομποτικές κατασκευές, να διαφημίσουν και να τεκμηριώσουν τα προϊόντα 
τους και να ανταγωνιστούν τα προϊόντα των άλλων εταιριών. 
Στόχος τους, να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
Robocoins (κρυπτονόμισμα κατασκευασμένο για τις ανάγκες 
του έργου), τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις επιχειρήσεις 
τους. Η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα, τους 
απονέμει τον τίτλο: «Υπάλληλος του μήνα …».  

 

 

 



 

  

ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 4 

 

ROBO-WONDERERS - ETWINNING 

 

Ποια ομάδα θα καταφέρει να συγκεντρώσει 
τα περισσότερα Robocoins για την 
επιχείρησή της;  

Αν θέλετε να μάθετε, επισκεφθείτε την 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Έργου στο 
Twinspace:   

https://twinspace.etwinning.net/59156/home 

 

Παιδαγωγική Καινοτομία και Δημιουργικότητα 
Το έργο αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες ενός χωριού/της 
περιφέρειας, του Βελβεντού, να ξεφύγουν από την ρουτίνα του σχολείου, του αυστηρού  
ωρολογίου προγράμματος, και να ασχοληθούν με δραστηριότητες που είναι πολύ 
διαφορετικές από ότι το σχολείο τους έχει συνηθίσει, και μάλιστα χωρίς να υπολείπονται 
του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Το κιτ ρομποτικής S4A Programming Bricks που μας διέθεσε η Ε.Υ.Υ. eTwinning της χώρας 
μας, σε συνδυασμό με το κιτ EV3 Lego Mindstorms που διέθετε το Λύκειο μας, έδωσε τη 
δυνατότητα σε είκοσι μαθητές/τριες του σχολείου μας να αναπτύξουν και να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τις STEM, να εμβαθύνουν τις γνώσεις 
τους σε πολλά πεδία, να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν καινούργιους φίλους, 
αλλά και να γίνουν πιο υπεύθυνοι και να μάθουν να συνεργάζονται τόσο με μέλη της 
ομάδας που ανήκουν όσο και με τις υπόλοιπες ομάδες, καθότι τα διαθέσιμα υλικά δεν 
ήταν αρκετά για τόσα πολλά άτομα. Παρόλα αυτά σχεδίασαν και μοίρασαν κατάλληλα 
τις εργασίες τους, ώστε να μπορούν όλοι να προσφέρουν και να ολοκληρώσουν, μέσα 
στον ορισμένο χρόνο, τις αποστολές που τους αναθέτονταν. 

Πολλοί ήταν οι μαθητές που ανέφεραν, πως αν τους δίνονταν η ευκαιρία θα συμμετείχαν 
εκ νέου σε παρόμοιο έργο, καθώς επίσης θα πρότειναν, ανεπιφύλακτα, και σε άλλους να 
συμμετάσχουν. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα τέτοιων έργων είναι η επικοινωνία με άλλους μαθητές, είτε 
αυτοί βρίσκονται στην ίδια χώρα, είτε στο εξωτερικό. Η χρήση των κιτ ρομποτικής 

https://twinspace.etwinning.net/59156/home
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προσδίδει επίσης μια άλλη νότα στη διαδικασία. Το συναίσθημα της δημιουργικότητας, 
οι κατασκευές, η αμεσότητα των αποτελεσμάτων, «ιντριγκάρουν» και παράλληλα δίνουν 
κίνητρο στους μαθητές να συνεχίσουν με ζήλο τις προσπάθειές τους και να επιδιώκουν 
να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους. 

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη 
Σε ένα τέτοιο διαθεματικό έργο, οι μαθητές έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και να 
αναπτύξουν δεξιότητες από το υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών. Γλώσσα και Λογοτεχνία, 
Μαθηματικά / Γεωμετρία, Φυσική, Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά), Πληροφορική / ΤΠΕ, 
Μηχανική / Μηχανολογία, Πολιτική Παιδεία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 
Επιχειρηματικότητα είναι μερικοί από τους θεματικούς πυλώνες που θίχτηκαν σε αυτό το 
έργο.  

Οι μαθητές βελτίωσαν τις γνώσεις τους στα Αγγλικά, αλλά και στις ΤΠΕ, και ξεδίπλωσαν 
το ταλέντο και τη φαντασία τους με τα εργαλεία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Έμαθαν 
να είναι περισσότερο ευγνώμωνες και υπεύθυνοι δουλεύοντας σε ομάδες. Προτείνοντας 
λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο, εργαζόμενοι και αμειβόμενοι ως υπάλληλοι εταιριών, 
ενήργησαν επίσης ως πολίτες. 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων από διαφορετικά τμήματα/τάξεις και 
χώρες. Συνεργάστηκαν με τους Ευρωπαίους συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας το 
Twinspace και άλλα συνεργατικά εργαλεία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως: Google 
Drive, Padlet, AnswerGarden, Etherpad, Popplet, Tricider, Thinglink, Prezi, Canva, 
Facebook, Messenger κτλ. 

Οι δεξιότητες που επιδιώξαμε να αναπτύξουν οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή του έργου 
είναι: 

• Εξοικείωση με τη χρήση ξένων γλωσσών (Αγγλικά), ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, 
ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. 

• Ανάπτυξη σχέσεων και ικανότητας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, καθηγητών 
τόσο εντός όσο και εκτός σχολικών συνόρων (συνεργασία με ένα ξένο σχολείο). 

• Ανάπτυξη αλληλοσεβασμού και κοινωνικοποίησης με τη συνεργασία σε διεθνείς 
ομάδες. 

• Βελτίωση γνώσεων σχετικά με τις επιστήμες και τις τεχνολογίες STEM. 
• Εξοικείωση με πληθώρα εργαλείων Web0 (Διαδίκτυο, Ιστοσελίδες, Κοινωνική 

δικτύωση, Twinspace, Google Drive, Skype, Padlet, Tricider, Scratch, S4A, Ev3 Lego 
Mindstorms, Prezi, Canva, ThingLink κ.α.). 

• Προώθηση της εμπειρικής μάθησης με προσομοίωση πραγματικών καθημερινών 
προκλήσεων με ρομποτικές κατασκευές. 

• Εξοικείωση με στοιχεία που συνδέονται με την κοινωνική οικονομία. Οι ομάδες 
στήνουν τη δική τους «κοινωνική επιχείρηση» και γνωρίζουν τις έννοιες 
επιχείρηση, προϊστάμενος, υπάλληλος, μάρκετινγκ, διαφήμιση, αξιολόγηση, 
αγορά κ.α. 

• Ενθάρρυνση μαθητών μέσω παιγνίων (gamification). 
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• Δημιουργία καλύτερων και περισσότερο υπεύθυνων πολιτών μέσω της 
συνεργασίας και της αποκτηθείσας γνώσης. 

Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών 
Βασικό μέσο της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών του έργου ήταν τα email και η χρήση 
των Google Docs.  

Δημιουργήσαμε ένα Google Doc για την οργάνωση και σχεδίαση του έργου μας. Εκεί 
γράφαμε το σενάριο, τις προτάσεις μας και το πώς θα υλοποιηθούν. Επικοινωνούσαμε 
συχνά μέσω email, για την οργάνωση της κάθε αποστολής, την πραγματοποίηση 
βελτιώσεων στο έργο και την αξιολόγηση της δουλειάς των μαθητών. Μοιράσαμε τις 
ομάδες για ευκολότερη διαχείριση και αξιολόγηση τους. Κάθε εταίρος είχε δύο ομάδες 
υπό την επίβλεψή του στις ομαδικές αποστολές και τους μαθητές της χώρας του στις 
ατομικές. 

Συμβουλεύαμε τους μαθητές, και τους παροτρύναμε να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας τους και να μοιράζονται τις εργασίες (στόχοι) της εκάστοτε αποστολής. 
Για τις ανάγκες του έργου, αλλά και για να δώσουμε ένα κίνητρο παραπάνω στους 
μαθητές, δημιουργήσαμε ένα νέο είδος κρυπτονομίσματος, τα Robocoins, με τα οποία 
και αμείβονταν τα μέλη (υπάλληλοι/μαθητές) των εταιριών. Στόχος ήταν μέσα από 
προσωπική δουλειά, αλλά και σαν ομάδα, να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα Robocoins για τις εταιρίες τους, και να προσπαθήσουν να αξιολογηθούν ως 
ο/η «υπάλληλος» του μήνα της επιχείρησής τους. Η θέλησή τους να οδηγούν την κούρσα 
των “Robo-Wonderers” έφερε τις ομάδες πιο κοντά και τις έκανε να εργάζονται 
σκληρότερα. Ο τιμητικός τίτλος του «Καλύτερου Υπαλλήλου» για κάθε μήνα, έδωσε 
κίνητρο για προσωπική βελτίωση και συμμετοχή στις αποστολές. 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το Twinspace για συνεργασία και επικοινωνία. Μέσα από 
το φόρουμ μπορούσαν να ανταλλάξουν και να μοιραστούν εντυπώσεις, ακόμα και να 
ζητήσουν βοήθεια όποτε αυτό ήταν απαραίτητο. Επίσης χρησιμοποίησαν κάποια πιο 
γρήγορα κανάλια επικοινωνίας, όπως Facebook, Messenger, Snapchat, email, όποτε ο 
χρόνος τους πίεζε και οι αποστολές ήταν απαιτητικές. 

Στην 1η αποστολή οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν το προφίλ τους στο Twinspace 
και να παρουσιαστούν. Στη συνέχεια, κάθε μέλος έλαβε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα 
(Φρυκτωρίες με Scratch). Το μήνυμα θα τους φανέρωνε την ομάδα-εταιρία στην οποία 
ανήκαν. Έπρεπε να εντοπίσουν τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους (χρησιμοποιώντας το 
φόρουμ ή Twinmail) και στη συνέχεια να βρουν κοινά σημεία και διαφορές με αυτούς. 
Αυτός ήταν ένας καλός τρόπος για τους μαθητές να έρθουν σε επαφή και παράλληλα να 
ανακαλύψουν τα εργαλεία που διατίθενται στο Twinspace. 

Στο τέλος κάθε αποστολής, οι μαθητές έπρεπε είτε να δημοσιεύσουν ένα σχόλιο σε 
padlet, να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους και να αναφέρουν ότι είχαν μάθει, είτε να 
αξιολογήσουν το έργο τους, είτε ακόμα να αξιολογήσουν τα έργα των αντίπαλων 
ομάδων. Ήταν επίσης μια καλή ευκαιρία για αυτούς να κερδίσουν εξτρά Robocoins για 
την ομάδα τους ενισχύοντας έτσι το ομαδικό πνεύμα. 
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Σύμπραξη των σχολείων συνεργατών 
Οι καθηγητές συνεργάστηκαν για όλα τα στάδια του έργου (σχεδιασμός, αξιολόγηση, 
δημιουργία σελίδων, ακόμα και για την Ετικέτα Ποιότητας). Το έργο αυτό είναι το τρίτο 
που συνεργάζονται τα δύο συγκεκριμένα σχολεία. Μια ακόμη συνεργασία πολύ όμορφη 
και διαφωτιστική, χάρη στους εξαιρετικούς εταίρους από τη Σλοβακία. Βοηθήσαμε ο 
ένας τον άλλον και μοιράσαμε τη δουλειά με έναν αποτελεσματικό τρόπο (ένας 
βοηθούσε με τα αγγλικά, άλλος με τη σχεδίαση των σελίδων κτλ). Η σχέση των δύο 
σχολείων έχει μεταφερθεί σε άλλο επίπεδο και σ’ αυτό βοήθησε η δράση Move2Learn, 
Learn2Move, κατά κύριο λόγο, χάριν της οποίας δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά μας να 
επισκεφθούν τους εκεί συμμαθητές τους και σε μας να γνωρίσουμε και να 
συνεργαστούμε με τους συναδέλφους από τη Σλοβακία. 

Η πρώτη αποστολή των μαθητών μπορεί να χαρακτηριστεί και ως αναγνωριστική. Οι 
μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν και να επεξεργαστούν το βασικό περιβάλλον 
εργασίας του έργου (Twinspace). Παράλληλα, το σχολείο (εταίρος) από τη Σλοβακία, 
έλαβε θετική απάντηση για την χορήγηση του κιτ ρομποτικής EV3 Lego Mindstorms. 
Αρχικά οι μαθητές συστήνονται. Περιγράφουν, σύντομα, ποιοι είναι και δημιουργούν 
ένα προφίλ στο Twinspace. Ανακαλύπτουν και δημιουργούν διεθνείς ομάδες (5 Έλληνες 
και 4 Σλοβάκοι ανά ομάδα) με τη χρήση των φρυκτωριών. Λαμβάνουν ένα μήνυμα σε 
γλώσσα Scratch, το αποκωδικοποιούν και ανακαλύπτουν το όνομα τις ομάδας τους και 
την εταιρία για την οποία θα εργαστούν. Δημιουργούν, σε συνεργασία, το δικό τους 
λογότυπο και πλέον, ως «υπάλληλοι», ετοιμάζονται να αναλάβουν την πρώτη τους 
αποστολή, ως ομάδα. 

Εν αναμονή της άφιξης του κιτ ρομποτικής στη Σλοβακία, σχεδιάστηκε μια έξτρα ομαδική 
αποστολή. Οι μαθητές, με τη χρήση του εργαλείου Scratch, κατασκευάζουν τα πρώτα 
τους εικονικά ρομπότ, γενικής χρήσης. Σε συνεργασία στήνουν το σκηνικό της 
παρουσίασης, επιλέγουν ή σχεδιάζουν οι ίδιοι τα ρομπότ τους και τα προγραμματίζουν.  

Το κιτ ρομποτικής φθάνει στο σχολείο της Σλοβακίας. Οι μαθητές προχωρούν στη 
δεύτερη αποστολή. Οι εταιρίες, επιθυμούν και μπαίνουν δυναμικά στον τομέα των 
μουσικών παιχνιδιών. Οι ομάδες καλούνται να σκεφτούν πως μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το διαθέσιμο υλικό, το πακέτο EV3 Lego Mindstorms και το S4A 
Programming Bricks, για να υλοποιήσουν και να προγραμματίσουν μια ρομποτική 
κατασκευή η οποία θα παίζει/παράγει μια μουσική μελωδία. Το αποτέλεσμα της 
δουλειάς τους παρουσιάζεται μέσα από βίντεο που δείχνει τις κατασκευές τους σε 
λειτουργία. Κάθε ομάδα ετοίμασε μια παρουσίαση για να περιγράψει το μουσικό 
ρομπότ της, πως κατασκευάστηκε, τον κώδικα που τρέχει και το βίντεο λειτουργίας του. 
Κάθε ομάδα αξιολογεί τις παρουσιάσεις, τα βίντεο και τα μουσικά ρομπότ των 
αντίπαλων ομάδων. 

Ακολουθεί μία ακόμα εξτρά αποστολή. Οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
ζωντανά μέσω του διαδικτύου και να γνωριστούν καλύτερα. Τα δύο σχολεία συνδέθηκαν 
και βιντεοσκόπησαν την συνομιλία τους αυτή με τη χρήση κατάλληλων διαδικτυακών 
εργαλείων. 
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Επόμενη (τρίτη) αποστολή, η κατασκευή έξυπνων συσκευών για το σπίτι. Ρομπότ, 
μηχανισμοί, αυτοματισμοί που διευκολύνουν τον άνθρωπο και μετατρέπουν τις απλές 
συσκευές/κατασκευές  για το σπίτι σε «έξυπνες». Οι μαθητές συζήτησαν, αποφάσισαν 
και κατασκεύασαν τα ρομπότ τους. Οι δύο κατασκευές έπρεπε με κάποιον τρόπο να 
σχετίζονται. Δημιούργησαν Prezi παρουσιάσεις για να διαφημίσουν τις εταιρίες και τα 
προϊόντα τους. Στη συνέχεια είδαν τα έργα των αντίπαλων ομάδων και 
κοστολόγησαν/αξιολόγησαν τις παρουσιάσεις και τις κατασκευές τους. Ψήφισαν και 
ανέδειξαν τα καλύτερα έργα. 

Τελευταία (τέταρτη) αποστολή, λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γονείς και μαθητές 
αξιολόγησαν το έργο «Robo-Wonderers». Εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, αντάλλαξαν 
ευχές και αποχαιρετιστήκαν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές εργάστηκαν τόσο στο χώρο του σχολείου, για τη 
δημιουργία των κατασκευών τους με τη χρήση των εκπαιδευτικών πακέτων ρομποτικής, 
όσο και από το σπίτι, για την παρουσίαση και προβολή των κατασκευών τους. Λόγω των 
πολλών ιδεών που είχαμε και θέλαμε να πραγματοποιήσουμε, οι μαθητές εργάστηκαν 
και κατά την περίοδο των διακοπών. 

Χρήση της τεχνολογίας 
Οι μαθητές εργάζονταν σε διεθνείς ομάδες, έτσι, εξ’ ορισμού, έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία για συνεργατική εργασία (Twinspace, Google 
Drive (Docs, Forms, Draw), Padlet, Answergarden, Tricider, Popplet, Etherpad, Canva, 
Prezi, Thinglink κ.α.), εργαλεία επικοινωνίας (Τwinmail, το φόρουμ του Twinspace, Gmail, 
Messenger, Facebook, Snapchat, κ.α.) και σελίδες του Twinspace (σελίδες, προφίλ του 
Twinspace, υλικό). Χρησιμοποίησαν σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ (κιτ ρομποτικής όπως S4A 
Programming Bricks, EV3 Lego Mindstorms, κάμερες, βιντεοκάμερες, έξυπνα τηλέφωνα, 
ταμπλέτες, υπολογιστές και διαδίκτυο..) για να χτίσουν και να προγραμματίσουν τις 
ρομποτικές κατασκευές, να δημιουργήσουν βίντεο, να τραβήξουν φωτογραφίες και  να 
συλλέξουν πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των αποστολών.  

Οι καθηγητές, εργαζόμασταν σε κοινό ηλεκτρονικό χώρο εργασίας, έναν κοινόχρηστο 
GoogleDrive φάκελο, όπου δημιουργούσαμε πλήθος κοινόχρηστων εγγράφων για την 
προετοιμασία της κάθε αποστολής (Google Doc, Google Form, Google Sheets – για την 
καταμέτρηση των Robocoin (R) για κάθε τμήμα της κάθε αποστολής). Για την 
προετοιμασία των επιμέρους εργασιών/αποστολών των μαθητών χρησιμοποιήσαμε 
πληθώρα διαδικτυακών εργαλείων (Pixabay, Teamup, Sandstorm, Scratch, Canva, TTS 
Reader, Kizoa, OnlineBadgeMaker, Online Converters (hex and binary to ASCII, midi to 
mp3, GoConqur, Ideaflip, Prezi, Talky, PollDaddy,Thinglink, Strawpoll, Padlet, Swipe, 
Albumizr, Freedcamp, Tricider, κ.α.)...) ενώ παράλληλα αξιοποιήσαμε και τα εργαλεία 
που παρέχονται από το Twinspace όπως οι σελίδες Twinspace, το φόρουμ, το υλικό, το 
Twinmail για επικοινωνία με τους μαθητές. 

Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση 
Το έργο αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες ενός χωριού της 
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περιφέρειας, του Βελβεντού, να ξεφύγουν από την ρουτίνα του σχολείου του αυστηρού  
ωρολογίου προγράμματος, και να ασχοληθούν με δραστηριότητες που  είναι πολύ 
διαφορετικές από ότι το σχολείο τους έχει συνηθίσει, και μάλιστα χωρίς να υπολείπονται 
του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Το κιτ ρομποτικής S4A Programming Bricks που μας διέθεσε η Ε.Υ.Υ. eTwinning της χώρας 
μας, σε συνδυασμό με το κιτ EV3 Lego Mindstorms που διέθετε το Λύκειο μας, έδωσε τη 
δυνατότητα σε είκοσι μαθητές/τριες του σχολείου μας να αναπτύξουν και να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τις STEM, να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους σε πολλά πεδία, να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν καινούργιους 
φίλους, αλλά και να γίνουν πιο υπεύθυνοι και να μάθουν να συνεργάζονται τόσο με μέλη 
της ομάδας που ανήκουν όσο και με τις υπόλοιπες ομάδες, καθότι τα διαθέσιμα υλικά 
δεν ήταν αρκετά για τόσα πολλά άτομα. Παρόλα αυτά σχεδίασαν και μοίρασαν 
κατάλληλα τις εργασίες τους, ώστε να μπορούν όλοι να προσφέρουν και να 
ολοκληρώσουν, μέσα στον ορισμένο χρόνο, τις αποστολές που τους αναθέτονταν. 

Πολλοί ήταν οι μαθητές που ανέφεραν, πως αν τους δίνονταν η ευκαιρία θα συμμετείχαν 
εκ νέου σε παρόμοιο έργο, καθώς επίσης θα πρότειναν, ανεπιφύλακτα,  και σε άλλους 
να συμμετάσχουν. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα τέτοιων έργων είναι η επικοινωνία με άλλους μαθητές, είτε 
αυτοί βρίσκονται στην ίδια χώρα, είτε στο εξωτερικό. Η χρήση των κιτ ρομποτικής 
προσδίδει επίσης μια άλλη νότα στη διαδικασία. Το συναίσθημα της δημιουργικότητας, 
οι κατασκευές, η αμεσότητα των αποτελεσμάτων, «ιντριγκάρουν» και παράλληλα δίνουν 
κίνητρο στους μαθητές να συνεχίσουν με ζήλο τις προσπάθειές τους και να επιδιώκουν 
να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Λύκειο μας συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα. 
Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει βελτίωση στην ποιότητα των έργων από συμμετοχή σε 
συμμετοχή και αυτό οφείλεται τόσο στην απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού, όσο 
και στην άψογη συνεργασία μεταξύ εταίρων και μαθητών. 

Ως εκπαιδευτικοί παρατηρήσαμε πολλά οφέλη: 

 Εξάσκηση των αγγλικών μέσα από συζητήσεις για την ολοκλήρωση των 
αποστολών. 

 Επισήμανση και ενθάρρυνση των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή, περισσότερες 
πρωτοβουλίες και ευθύνες. 

 Βελτίωση των μεθόδων και των πρακτικών διδασκαλίας με τη χρήση νέων 
εργαλείων (STEM). 

 Διαθεματική συνεργασία. 

 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. 

 Εισαγωγή σε έννοιες που συνδέονται με την κοινωνική οικονομία και την 
επιχειρηματικότητα. 

 Αγωγή του πολίτη. 

Ένα τέτοιο έργο, μας παρακινεί για μελλοντικές συνεργασίες σε παρόμοια project, καθώς 
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όλοι απολαύσαμε την ομαδική εργασία. 

Όσο για τους μαθητές, το έργο αυτό έδωσε τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές τους σε αγγλικά και ΤΠΕ. Διεύρυναν τους ορίζοντές τους και είναι τώρα 
πιο υπεύθυνοι, ευγνώμονες και αυτόνομοι. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι μας 
έχουν επιτευχθεί. 

Οι μαθητές έμαθαν πολλά, αλλά όχι μόνο σε θέματα που αφορούν τη γνώση. Έμαθαν 
πολλά για τον εαυτό τους μέσα από την ομαδικότητα. Συνειδητοποίησαν ότι η 
συνεργασία δεν είναι εύκολη, αλλά αξίζει να την επιχειρήσουν, διότι μαζί θα μπορούσαν 
να πετύχουν μεγαλύτερα πράγματα. Αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα του έργου. Η εργασία σε ομάδες δεν είναι πάντα εύκολη για τους μαθητές, 
αλλά προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και έκαναν ότι καλύτερο 
μπορούσαν για να ξεπεράσουν τα οποιαδήποτε εμπόδια και αυτό τους επέτρεψε να 
γίνουν καλύτεροι και να εξελιχθούν, ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν 
αποκομίσει από αυτό το έργο. 

Άλλα Βραβεία 
Το έργο «Robo-Wonderers» κέρδισε την εθνική ετικέτα ποιότητας της χώρας μας ύστερα 
από αίτηση του Κοκκινίδη Ιωάννη και την εθνική ετικέτα ποιότητας του σχολείου εταίρου 
της Σλοβακίας, Gymnázium Štefana Moysesa, ύστερα από αίτηση της συναδέλφου 
Gabriela Kövesiová. Ως εκ τούτου, οι «Robo-Wonderers» κέρδισαν και την Ευρωπαϊκή 
ετικέτα ποιότητας και όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές βραβεύτηκαν με την Μαθητική 
Ετικέτα Ποιότητας. 
Επίσης, οι «Robo-Wonderers» κέρδισαν το «Βραβείο Έργου με θέμα τη δράση 
STEM» (το βραβείο αυτό απονέμεται για πρώτη φορά σε εθνικό Διαγωνισμό eTwinning) 
στο 13ο Εθνικό Διαγωνισμό αναγνώρισης των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς 
ελληνικών σχολικών μονάδων για το  σχολικό  έτος 2017-2018 και το 1ο Βραβείο στον 
αντίστοιχο εθνικό Διαγωνισμό της Σλοβακίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα του 
Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για το καλύτερο έργο, όπου προσδοκάται και εκεί μια 
διάκριση για το έργο. 
 

13ος Εθνικός Διαγωνισμός έργων eTwinning 

Νηπιαγωγείο (4-5) 

  Τίτλος Έργου Σχολείο Εκπαιδευτικοί 

1o Βραβείο When the expression and 

creativity meet the fantasy of 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Άννα Μαγκιώση 

annmagiosi@yahoo.com 

mailto:annmagiosi@yahoo.com
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little children  Αικατερίνη Παπαγιάννη 

aikpapagia@sch.gr 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Νίκη Σπαθάρα 

spattone69@yahoo.gr 

2ο Βραβείο 
Colours of autumn 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

Βασιλική Τσούκαλου  

mailto:vtsoukalou@gmail.com 

 Δημοτικό (6-12) Τίτλος Έργου Σχολείο Εκπαιδευτικοί 

1o Βραβείο Scratch me, if you can! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΜΕΝΩΝ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 

Μαρία Μαντζίλα 

mantzilamaria@gmail.com 

2o Βραβείο Travelling around tales and 

stories  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Βασιλική Γεροθανάση 

v.gerothanasi@gmail.com 

Γυμνάσιο (13-15) Τίτλος Έργου Σχολείο Εκπαιδευτικοί 

 1o Βραβείο X ray - Blu ray (from Marie 

Curie to Mariah Carey) 

 

4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ζαφειροπούλου Αθανασία 

azafei@yahoo.gr 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Χαρτζάβαλου Ελένη 

helenhartz@hotmail.com 

2o Βραβείο e-Grammatik... einfach 

zusammen! 

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αρβανιτοπούλου Άννα 

annitarv@gmail.com 

ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, 

ΕΠΑΣ, TEE και 

Τίτλος Έργου Σχολείο Εκπαιδευτικοί 

mailto:aikpapagia@sch.gr
mailto:spattone69@yahoo.gr
mailto:vtsoukalou@gmail.com
https://live.etwinning.net/projects/project/153264
mailto:azafei@yahoo.gr
mailto:helenhartz@hotmail.com
mailto:annitarv@gmail.com
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ΕΕΕΕΚ (16-19) 

 1ο Βραβείο Textile fibres: chemistry, 

tradition and fashion 

 

1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Βασιλική Στοφόρου 

stoforou@sch.gr 

 

2o Βραβείο In Sight In Mind 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΙΟΤΛΗ 

gkiotli@yahoo.gr 

Έργο με θέμα την 

Πολιτιστική 

Κληρονομιά 

Τίτλος Έργου Σχολείο Εκπαιδευτικοί 

 Βραβείο How about some Salmon? 

Dionysios Solomos 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

Έρνα Λαζαρίδου,  

erlazarid@gmail.com 

Γαρυφαλλιά Μουζούρη 

garyfallia_mouzouri@hotmail.c

om 

5o ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Ελένη Κωστοπούλου 

elkostopou@sch.gr 

Έργο με θέμα τη 

δράση STEM 

Τίτλος Έργου Σχολείο Εκπαιδευτικοί 

 Βραβείο 
Robo-Wonderers ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Κοκκινίδης Ιωάννης  
 
jkokky@sch.gr 

 

 

mailto:garyfallia_mouzouri@hotmail.com
mailto:garyfallia_mouzouri@hotmail.com
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Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητας 
Λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, το Γενικό Λύκειο 
Βελβεντού λαμβάνει μήνυμα ότι κληρώθηκε να συμμετάσχει στη Δράση STEM του 
eTwinning. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning, έστειλε άμεσα το κιτ 
ρομποτικής S4A Programming Bricks με στόχο να ξεκινήσει το έργο. Δεν υπήρχε κάποιος 
αρχικός σχεδιασμός του έργου, διότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το έργο έπρεπε να 
ξεκινήσει εντός ολίγων ημερών από την ανακοίνωση της συμμετοχής. 

Έγινε προσπάθεια εύρεσης εταίρων, αρχικός στόχος ήταν η υλοποίηση του έργου με 
τουλάχιστον 3 συμμετοχές από Ευρώπη, αλλά η πολύ εξιδεικευμένη θεματολογία και ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός, στάθηκαν εμπόδιο.  

Η υλοποίηση του έργου έγινε με τρόπο δυναμικό. Κάθε αποστολή των μαθητών, γινόταν 
διαθέσιμη προς αυτούς κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και ο σχεδιασμός της 
επόμενης αποστολής ξεκινούσε αμέσως μετά την ανάρτηση της τρέχουσας αποστολής. 
Δουλεύοντας στο όριο την κάθε αποστολή, έγινε η καλύτερη δυνατή προσπάθεια να 
καλυφθεί η παρουσίαση και χρήση μεγάλης γκάμας διαδικτυακών εργαλείων και η 
αξιοποίηση στο έπακρο των εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής που είχαν οι μαθητές στη 
διάθεσή τους. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής οι «Robo-Wonderers». 

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018. Οι μαθητές εργάστηκαν τόσο σε περίοδο 
διακοπών όσο και στην περίοδο των ενδοσχολικών τους εξετάσεων. 

 
 



 

  

ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 14 

 

ROBO-WONDERERS - ETWINNING 

Κείμενο Παρουσίασης 
Για την παρουσίαση της εργασίας μας στους συμμαθητές, καθηγητές και γονείς που 
τυχόν ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, ετοιμάσαμε παρουσίαση με τη χρήση 
του on-line εργαλείου Prezi, η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 

https://prezi.com/p/qz8bgmfhqqa2/ 
 
Το κείμενο που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είναι το ακόλουθο: 
 
Αρχική Διαφάνεια (Σακελλάρης Νίκος) 
«Robo-Wonderers», πρόγραμμα eTwinning, Σχολικό Έτος 2017-2018.  
Τον Ιανουάριο του 2018 ξεκινάει η προετοιμασία του έργου από τους εμπλεκόμενους 
εκπαιδευτικούς Γκαμπριέλα Κιοβεσίοβα για το Γυμνάσιο Στεφάνα Μουσέσα της 
Μόλνταβα Ναντ Μποντβού της Σλοβακίας και Κοκκινίδη Ιωάννη για το Γενικό Λύκειο 
Βελβεντού της Ελλάδας.  

Οι «Robo-Wonderers» είναι ένα έργο που υλοποιεί τη δράση STEM από την Εθνική 

Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning, με στόχο την εκμάθηση της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής σε συνδυασμό με την συναρπαστική μάθηση της Φυσικής, της Τεχνολογίας, 

των Μαθηματικών και της Μηχανικής (STEM) στην πράξη. 

 
2η Διαφάνεια – RoboWonderers (Σακελλάρης Νίκος) 
Με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων, έγραψαν το σενάριο του έργου και στη συνέχεια 
ξεκίνησαν την υλοποίησή του στο περιβάλλον του Twinspace. Η σελίδα και το προφίλ του 
έργου στο Twinspace του eTwinning είναι:  

https://twinspace.etwinning.net/59156 
 
3η Διαφάνεια – eTwinning Label (Κουκάλη Άννα) 
Όταν έφτασε η έγκριση έργων eTwinning στα Σχολεία μέλη, οι καθηγητές σε συνεργασία, 
σχεδίαζαν μια-μία τις αποστολές των μαθητών και σιγα-σιγά το σενάριο αποκαλυπτόταν. 
Όλα ήταν έτοιμα και έτσι το ταξίδι μας ξεκίνησε! 
 
4η Διαφάνεια – Robo-Wonderers Commitment (Κουκάλη Άννα) 
Πρώτη μας δουλειά ήταν να γνωρίσουμε το περιβάλλον εργασίας μας, το Twinspace, και 
να αποδεχτούμε τους όρους και τους κανόνες του έργου, κάνοντας μια ανάρτηση σε ένα 
padlet.  
 
5η Διαφάνεια – Twinspace Profiles (Καμκούτης Γρηγόρης) 
Στη συνέχεια δημιουργήσαμε το προφίλ μας, ανεβάζοντας ένα avatar συνοδευόμενο από 
μια σύντομη περιγραφή, και αποκτήσαμε την eTwinning ταυτότητά μας. Επίσης, μέσα 
από τη δημιουργία των προφίλ, γνωρίσαμε τους συμμαθητές μας από τη Σλοβακία και 
μάθαμε αρκετά πράγματα γι’ αυτούς, όπως και αυτοί για εμάς. 

https://prezi.com/p/qz8bgmfhqqa2/
https://twinspace.etwinning.net/59156
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6η Διαφάνεια – First Contact (Καμκούτης Γρηγόρης) 
Μοιραστήκαμε περισσότερες πληροφορίες, προσωπικές και επαγγελματικές, 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο SandStorm, κι αναφέραμε τις ικανότητες και γνώσεις που 
είχαμε σε κάποιες από τις νέες τεχνολογίες. 
 
7η Διαφάνεια – Team Names (Ζέρβα Μαρία) 
Η ώρα να δημιουργήσουμε διεθνείς ομάδες έφτασε. Η διαδικασία δεν ήταν απλή. 
Έπρεπε να αποκωδικοποιήσουμε το όνομα της ομάδας μας. Το μήνυμα μας στάλθηκε με 
τη μορφή φρυκτωρίας, μια αρχαιο-ελληνική μέθοδο επικοινωνίας.  
 
(Ακολουθεί παρουσίαση του Scratch) 
 
8η Διαφάνεια – Robo-Wonderers Post (Ζέρβα Μαρία) 
Μετά την αποκωδικοποίηση του μηνύματος, ήμασταν πλέον μέλη μιας ομάδας. Έγινε 
επίσημα η πρόσληψή μας ως υπάλληλων καινοτόμων εταιριών πληροφορικής και τα 
ονόματά μας γράφτηκαν στην εφημερίδα «Robo-Wonderers Post». 
 
9η Διαφάνεια – Team Logos (Ζίγκου Άννα) 
Η πρώτη ομαδική αποστολή ήταν να δημιουργήσουμε λογότυπα για τις ομάδες μας. 
Χρησιμοποιήσαμε κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να επικοινωνήσουμε με τους 
«συνεργάτες» μας πλέον από τη Σλοβακία, και με τη χρήση του συνεργατικού εργαλείου 
Google Draw σχεδιάσαμε η κάθε ομάδα το δικό της λογότυπο. 
 
10η Διαφάνεια – Spring Holiday Mission (Ζίγκου Άννα) 
Η πρώτη αποστολή που μας ανέθεσαν οι εταιρίες μας, ήταν να χρησιμοποιήσουμε την 
δημιουργικότητά μας και να υλοποιήσουμε μια εφαρμογή σε Scratch. Έπρεπε να 
κατασκευάσουμε και να προγραμματίσουμε δύο εικονικά ρομπότ γενικής χρήσης. 
 
11η Διαφάνεια – Virtual Robots with Scratch (Κουκάλη Ευτυχία) 
Σε συνεργασία με τους συμμαθητές μας από τη Σλοβακία, τελικά καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε εικονικά ρομπότ,  τα οποία είναι διαθέσιμα στη σελίδα μας στο 
Twinspace. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση όμως… 
 
(Ακολουθεί παρουσίαση των εικονικών ρομπότ σε Scratch) 
 
12η Διαφάνεια – Safer Internet Day (Κουκάλη Ευτυχία) 
Την ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου για το έτος 2018, οι «Robo-Wonderers» απάντησαν σε 
ερωτήσεις για την ιδιωτικότητα, τους ιούς, το διαδικτυακό Bullying και την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο. Οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε μορφή συννεφόλεξου με τη χρήση του 
Διαδικτυακού εργαλείου AnswerGarden. 
 
13η Διαφάνεια – Let's Play (Καραχίτου Ειρήνη) 
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Η Σλοβακία παραλαμβάνει το κιτ ρομποτικής από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης των 
έργων eTwinning της χώρας της. Τα κιτ ανοίγουν και τα εξαρτήματα βγαίνουν από τα 
σακουλάκια τους. 
 
14η Διαφάνεια – Kit Exploration (Καραχίτου Ειρήνη) 
Έπρεπε να μάθουμε το περιεχόμενο των κιτ αλλά και πως μπορούμε να το 
αξιοποιήσουμε. Έτσι δημιουργήσαμε ένα popplet με εικόνες απ’ όλα τα εξαρτήματα των 
κιτ και μια σύντομη περιγραφή των δυνατοτήτων τους. 
 
15η Διαφάνεια – Digital Μusic (Πολύζης Νίκος) 
Οι εταιρίες μας θέλουν να μπουν δυναμικά στην παιχνιδο-βιομηχανία. Θέλουν να 
κατασκευάσουμε παιχνίδια ή ρομπότ που παίζουν κάποιο είδος μουσικής ή μελωδίας. 
Σε συνεννόηση με τους συμμαθητές μας από τη Σλοβακία, επιλέξαμε μια μελωδία, 
χρησιμοποιήσαμε ένα εικονικό πιάνο για να τη συνθέσουμε. 
 
16η Διαφάνεια – Robots and Music (Πολύζης Νίκος) 
Οι εργασίες ξεκίνησαν και οι ομάδες έπιασαν δουλειά. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία, 
τόσο με τους συμμαθητές μας από το εξωτερικό, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις 
κατασκευές μας και για τον προγραμματισμό τους, όσο και από τους συμμαθητές μας 
εντός τάξης, με τους οποίους διασκεδάσαμε και περάσαμε καλά. 
 
17η Διαφάνεια – Products (Ζίγκος Γιάννης) 
Παράλληλα με την κατασκευή των μουσικών ρομπότ, από το σπίτι εργαζόμασταν για την 
τεκμηρίωση του έργου μας. Μοιράσαμε τις εργασίες και ετοιμάσαμε παρουσιάσεις 
σχετικές με τον τρόπο κατασκευής των ρομπότ, του κώδικα που θα τρέχουν και γενικές 
πληροφορίες για τη λειτουργία τους. 
 
18η Διαφάνεια - Exhibition (Ζίγκος Γιάννης) 
Ακολούθησε η παρουσίαση των κατασκευών και τα βίντεο με τα ρομπότ να παίζουν 
μουσική. Αφού μελετήσαμε και ακούσαμε τις κατασκευές των άλλων ομάδων, έπρεπε να 
ψηφίσουμε ποιοι ετοίμασαν την καλύτερη παρουσίαση και ποιοι κατασκεύασαν το 
καλύτερο μουσικό ρομπότ. 
 
(Ακολουθούν τα βίντεο με τα μουσικά ρομπότ – Our Creations) 
 
19η Διαφάνεια – Evaluation (Σαπουνάς Νίκος) 
Τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της αποστολής, ήταν να αναρτήσουμε σε ένα padlet 
τι μάθαμε κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας και πως ήταν οι συνεργασία με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας. 
 
20η Διαφάνεια – Intelligent Home (Σαπουνάς Νίκος) 
Μετά την επιτυχία της προηγούμενης αποστολής, οι μετοχές των εταιριών μας ανέβηκαν 
στα ύψη. Έτσι αποφάσισαν να εξερευνήσουν και να επεκταθούν σε άλλους τομείς. Το νέο 
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project που μας ανατέθηκε ήταν να δημιουργήσουμε συσκευές γενικής χρήσης που 
μπορούν να μετατρέψουν ένα απλό σπίτι, σε έξυπνο. Αυτοματοποιημένα συστήματα 
που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. 
 
21η Διαφάνεια – Gears & Sensors (Κλίγγος Μανώλης) 
Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις τέτοιων κατασκευών, έπρεπε 
αρχικά να διερευνήσουμε τη χρήση των διαθέσιμων γραναζιών και αισθητήρων. Μας 
ανατέθηκαν δύο αποστολές. 
 
22η Διαφάνεια – Gears (Κλίγγος Μανώλης) 
Χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο GoConqr, για να δημιουργήσουμε μια συλλογή από 
τρόπους χρήσης των γραναζιών, με βίντεο που κατασκευάσαμε οι ίδιοι. 
 
(Ακολουθούν τα βίντεο με τα γρανάζια στο GoConqr - Gears) 
 
23η Διαφάνεια – Sensors (Νούραγας Δημήτρης) 
Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο Tricider για να ανταλλάξουμε απόψεις για 
το πως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους διαθέσιμους αισθητήρες έτσι ώστε 
να βρουν εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές που θα κατασκευάζαμε. 
 
24η Διαφάνεια – Implementation (Νούραγας Δημήτρης) 
Η ώρα για την κατασκευή των έξυπνων συσκευών έφτασε. Ανταλλάξαμε απόψεις, 
προτείναμε ιδέες και τελικά καταλήξαμε. Έπρεπε οι κατασκευές που θα ετοιμάζαμε, σαν 
μέλη της ίδιας εταιρίας, να συμπληρώνει η μία την άλλη. Έτσι, η Ελληνική ομάδα και η 
Σλοβάκικη, έπρεπε να δουλεύουν την ίδια κατασκευή. 
 
(Ακολουθούν τα βίντεο με τις έξυπνες συσκευές Intelligent Home Devices) 
 
25η Διαφάνεια – Prezis (Κόζανας Νίκος) 
Η κατασκευή των έξυπνων συσκευών γινόταν στο χώρο του σχολείου. Όμως στο σπίτι μας 
περίμενε κι άλλη δουλειά. Τα προϊόντα μας χρειάζονταν τεκμηρίωση και τιμολόγηση. 
Έπρεπε να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση, με τη χρήση του εργαλείου Prezi, ώστε να 
πείσουμε τους πιθανούς επενδυτές ή αγοραστές ότι η συσκευές μας είναι απαραίτητες 
για ένα έξυπνο σπίτι. 
 
26η Διαφάνεια – e-Commerce (Κόζανας Νίκος) 
Οι εταιρίες, θέλοντας να διαπιστώσουν την ικανότητα της κριτικής μας σκέψης, 
χρησιμοποίησαν το εργαλείο ThingLink, για να έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε τη 
δουλειά που έκαναν οι άλλες ομάδες. Στη συνέχεια, μας ανέθεσαν να αξιολογήσουμε και 
να κοστολογήσουμε τις κατασκευές των αντιπάλων μας. Τέλος ψηφίσαμε την καλύτερη 
παρουσίαση με τη χρήση του εργαλείου PollDaddy. 
 
27η Διαφάνεια – Colloquy (Γκέκας Κώστας) 
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Λίγο πριν τις ενδοσχολικές εξετάσεις, μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους 
συμμαθητές μας από τη Σλοβακία ζωντανά, με τη χρήση του εργαλείου Talky.io. Την 
συνομιλία την καταγράψαμε με το διαδικτυακό εργαλείο Loom. 
 
28η Διαφάνεια - Evaluation (Γκέκας Κώστας) 
Ο καιρός πέρασε πολύ γρήγορα. Το ταξίδι των Robo-Wonderers έφτανε στο τέλος του. 
Όμως οι δημιουργοί του, μας επιφύλαξαν μια τελευταία έκπληξη. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά 
και στους γονείς μας. 
 
29η Διαφάνεια – Parents in action (Ζανδέ Ράνια) 
Μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε στους γονείς μας ότι είχαμε καταφέρει μέχρι εκείνη τη 
στιγμή και να αναρτήσουμε ένα σχόλιο με την άποψή τους για το έργο αυτό 
χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Menti. 
 
30η Διαφάνεια – Questionnaire (Ζανδέ Ράνια) 
Τελευταία αποστολή του έργου, ήταν να αφήσουμε ένα σχόλιο ώστε να 
αποχαιρετίσουμε τους συνεργάτες μας, καθώς επίσης να συμπληρώσουμε ένα 
ερωτηματολόγιο, αφήνοντας ανατροφοδότηση για την ποιότητα του έργου, τις εμπειρίες 
αλλά και την γνώση που αποκτήσαμε. 
 
31η Διαφάνεια - Payroll (Κουσά Μαρία) 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ως υπάλληλοι εταιριών, αμειβόμασταν με εικονικά 
ηλεκτρονικά νομίσματα, τα Robocoins. Επίσης, ως υπάλληλοι, προσπαθήσαμε να 
εξοικονομήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα Robocoins για τις εταιρίες μας και να τις 
οδηγήσουμε στην κορυφή. Κάθε μήνα, οι υπάλληλοι που συγκέντρωναν τα περισσότερα 
Robocoins για τις εταιρίες τους, λάμβαναν τον τίτλο «Υπάλληλος του μήνα», ενώ κάποιοι 
όχι τόσο συνεργατικοί και δραστήριοι, εργάζονταν υπό την επιτήρηση των προϊσταμένων 
τους. 
 
32η Διαφάνεια – And the winner is… (Κουσά Μαρία) 
Η ομάδα που κατάφερε να κερδίσει την κούρσα των Robo-Wonderers και να κερδίσει τα 
περισσότερα Robocoins για την εταιρία της είναι οι Mechanix. 
 
33η Διαφάνεια – Guest Book (Γκέραλντ Χάνι) 
Δημιουργήσαμε ένα Guest Book, ανοικτό για όλους τους επισκέπτες μας, ώστε να 
μάθουμε και τη δική τους άποψη για το έργο. Μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο 
και να γράψετε την άποψή σας. 
 
34η Διαφάνεια – Quality Labels (Γκέραλντ Χάνι) 
Οι Robo-Wonderers κέρδισαν τις Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας της Ελλάδας και της 
Σλοβακίας και κατά συνέπεια την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. 
 
35η Διαφάνεια – National Awards 2018 (Τζήκα Μαρία) 
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Δεν σταμάτησαν όμως εκεί! Οι Robo-Wonderers, στον 13ο Εθνικό Διαγωνισμό έργων 
eTwinning, κέρδισαν την πρωτιά στην κατηγορία «Έργο με θέμα τη δράση STEM». Είχαμε 
την τιμή να συνοδεύσουμε τον καθηγητή μας και να παραστούμε στην τελετή βράβευσης 
των νικητών που έγινε στα Ιωάννινα. Μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη. 
 
36η Διαφάνεια – European Awards 2019 (Τζήκα Μαρία) 
Επόμενος και τελευταίος στόχος του έργου μας, είναι να διεκδικήσει ένα από τα 
Ευρωπαϊκά βραβεία σε μία από τις κατηγορίες που διαγωνίζεται. Οι νικητές θα 
ανακοινωθούν πιθανώς τους πρώτους μήνες του 2019. 
 
37η Διαφάνεια – Thank you very much! (Όλοι μαζί) 
Ευχαριστούμε πολύ!!!  
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Ιστοσελίδες Δραστηριότητας 
Η ιστοσελίδα των «Robo-Wonderers» στο TwinSpace: 

https://twinspace.etwinning.net/59156 
 

Η ιστοσελίδα με την παρουσίαση της Δραστηριότητας σε Prezi: 
https://prezi.com/p/qz8bgmfhqqa2/ 

Δημοσιεύσεις 
«Robo-Wonderers» στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου Βελβεντού: 

Robo-Wonderers 

Ανακοινώσεις 
13ος Εθνικός Διαγωνισμός έργων eTwinning- Οι νικητές! 

Αναρτήσεις 
kozan.gr 

kozanimedia.gr 
ai-vres.blogspot.com 
koinepsv.gr 

palo.gr 
scoop.it 

kozan.gr (Βράβευση) 
palo.gr (Βράβευση) 

 

Ρεπορτάζ - Συνεντεύξεις 
Kozani.tv (YouTube) 

Ευχαριστήρια. 
Δελτίου Τύπου Γενικού Λυκείου Βελβεντού 
Συγχαρητήριο - Βαρσαμίδου Αθηνά.pdf 

https://twinspace.etwinning.net/59156
https://prezi.com/p/qz8bgmfhqqa2/
http://lyk-velvend.koz.sch.gr/index.php/school-activities/activities-2017-2018/robowonderersetwinning2017-2018
http://www.etwinning.gr/2016-02-29-10-54-36/2016-02-29-10-55-31/921-13-etwinning-2
http://kozan.gr/archives/144720
http://kozanimedia.gr/2018/11/10/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD/#.W-yea-gzaUk
http://ai-vres.blogspot.com/2018/11/stem-robo-wonderers.html
http://koinepsv.gr/2018/11/vraveio-stem-mathiton-lykeiou-velventou-robo-wonderers/
http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/geniko-lykeio-velventoy-sxoliki-xronia-2017-2018-programma-etwinningstem/19747914/
https://www.scoop.it/t/gredu
https://kozan.gr/archives/148170
http://www.palo.gr/makedonia-nea/5o-panellinio-synedrio-etwinning-iwannina-23-25-11-2018-vraveysi-toy-ergoy-stem-me-titlo-robo-wonderers-toy-genikoy-lykeioy/19983382/
http://kozani.tv/index.php/57629-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B5-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6-%CF%84%CE%BF%CF%85-kozani-tv-video.html?fbclid=IwAR3M-m3nLUitN6_daYnYakZRvDuJps5q2Vsp09Rmj1-fZeIzUzglaXLATmA
https://youtu.be/ybfTQqBfaHY
http://lyk-velvend.koz.sch.gr/attachments/article/108/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20-%20%CE%92%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://lyk-velvend.koz.sch.gr/attachments/article/108/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%20-%20%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC.pdf

