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Το έργο συνοπτικά.. 

Το έργο ανατέθηκε στους μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης, με 
τη μορφή σχεδίου δράσης (project), στο πλαίσιο του μαθήματος 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ∆ημοτικού, με 
το όνομα “My City”. Οι μαθητές ξεκίνησαν τις εργασίες τους στις 15 
Φεβρουαρίου 2015 και η όλη προσπάθεια διήρκησε περίπου 16 
διδακτικές ώρες. Η παιδαγωγική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η 
ομαδο-συνεργατική Jigsaw. 

 
Η πορεία.. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: 
o Στην Α΄ φάση, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες της δικής 

τους επιλογής, από 2 έως 5 άτομα. ∆ουλειά της κάθε ομάδας 
ήταν να ετοιμάσει ένα σενάριο και να το παρουσιάσει στην 
υπόλοιπη τάξη. Στη συνέχεια ακολουθούσε συζήτηση στην 
ολομέλεια της κάθε τάξης για το πώς θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί το κάθε σενάριο. Το αποτέλεσμα ήταν να 
σχηματιστούν 20 ομάδες και να προταθούν ισάριθμα σενάρια. 
Όποια από αυτά παρουσίασαν ομοιότητες, οι ομάδες 
μπορούσαν να συνεργαστούν και μεταξύ τους.  

o Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Β΄ φάσης, ξεκίνησε ο προγραμματισμός στο Scratch και οι 
σχετικές κατασκευές των LEGO. Από τη Β΄ φάση αναδείχθηκαν κάποιοι μαθητές οι οποίοι τα 
κατάφερναν ιδιαίτερα καλά στον προγραμματισμό, κάποιοι άλλοι στον animation, ενώ ξεχώρισαν 
και  αυτοί που κατείχαν ιδιαίτερες γνώσεις μηχανικής με LEGO. Με αυτόν τον τρόπο 
σχηματίστηκαν 3 ομάδες «ειδικών» (Scratchάδες, Designάτοι, Legάτοι) οι οποίοι μπορούσαν να 
συνεργαστούν μεταξύ τους και έπειτα μπορούσαν να μεταφέρουν στις αρχικές τους ομάδες την 
τεχνογνωσία τους. 

o Στη Γ΄ φάση, έγιναν οι παρουσιάσεις των πρώτων έργων όπου και ξεχώρισε η τελική ιδέα του 
Γκαράζ με ασανσέρ με την αντίστοιχη ομάδα που επιλέχτηκε να την παρουσιάσει.  

 
Το σενάριο 

Ο Χορευταράς ξεκινάει να πάει σε Talent Show, και παρά τις προειδοποιήσεις της μαμάς του, 
βάζει τα ακουστικά και αρχίζει να προχωράει… Στη διαδρομή του γίνονται διάφορα (το ταξί του κ. 
Άτυχου μένει από βενζίνη, ένα αμάξι πέφτει από μία γέφυρα, μία ληστεία), αλλά αυτός δεν παίρνει 
χαμπάρι γιατί ακούει μουσική. Τέλος φτάνει στην ντισκοτέκ για το πάρτυ όπου ο φίλος του ο Μήτσος 
τον ρωτάει αν έγινε τίποτα και ο Χορευταράς απαντάει, τίποτα σπουδαίο και αρχίζει να χορεύει.. 

 
Προγραμματισμός-Υλοποίηση 

∆ημιουργήθηκαν 6 ξεχωριστές ιστορίες με κινούμενα σχέδια (Σπίτι, Ταξί, Γέφυρα, Ληστεία, 
Γκαράζ, Ντίσκο) οι οποίες ενώθηκαν σε μία σπονδυλωτή ιστορία. Πρωταγωνιστής είναι ο 
Χορευταράς, οποίος εμφανίζεται σε όλες και παράλληλα τις συγχρονίζει.  Ο συγχρονισμός γίνεται με 
εντολές Μετάδωσε «σήμα» - Όταν λάβω «σήμα». Χρησιμοποιήθηκαν επίσης: 
o εντολές επανάληψης «Για πάντα», «Επανάλαβε 7 φορές», «Περίμενε ώσπου» 
o εντολές επιλογής «Εάν Κατακόρυφη τιμή αισθητήρα=1 και  elevator=0 τότε μετάδωσε up»,  
o και μεταβλητές (όταν στο 1ο όροφο elevator=1, ενώ όταν στο ισόγειο elevator=0).  



 
 
Σχεδιασμός 

Χρησιμοποιήθηκαν 21 μορφές (από το Scratch, από το Internet και σχεδιασμένες από την 
αρχή) και 7 σκηνικά (3 από το Scratch, 4 σχεδιάστηκαν από την αρχή). Επίσης, ζωγραφίσαμε το 
χαρτόνι να μοιάζει με πόλη. Πάνω στο χαρτόνι, 
τοποθετήσαμε 6 κατασκευές LEGO. 

 
Αυτοματισμοί-LEGO 
Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

o Αισθητήρας ήχου: Ανοίγει την γκαραζόπορτα με 
φωνητική εντολή 

o Όταν η ένταση του μικροφώνου είναι > 
99  

o Αισθητήρας κλίσης: Κουμπί το οποίο ανάλογα 
με την κλίση ανεβοκατεβάζει το ασανσέρ  

o Κλίση 1 για άνοδο  
o Κλίση 3 για κάθοδο 

o Αισθητήρας απόστασης: Σταματάει την 
γκαραζόπορτα εάν σταθεί κάτι στη είσοδο του 
γκαράζ 

 
 
 

  
Οι πίνακες σύμφωνα με τους οποίους δουλεύουν οι δύο αυτοματισμοί φαίνονται παρακάτω: 
 

Πίνακας ελέγχου Γκαραζόπορτας 
Αισθητήρας έντασης Ένταση >99 

Θέση Γκαραζόπορτας / Αισθητήρας εισόδου Απόσταση < 40 Απόσταση > 40 
Πόρτα κλειστή (Θέση=90ο) Πόρτα Ανοίγει Πόρτα Ανοίγει 
Πόρτα ανοικτή (Θέση=180ο) - Πόρτα Κλείνει 

 
Πίνακας ελέγχου Ασανσέρ 

Όροφος / Κλίση αισθητήρα Κλίση=1 (άνοδος) Κλίση =3 (κάθοδος) 
Ισόγειο (elevator=0) Ασανσέρ ανεβαίνει - 

1ος όροφος (elevator=1) - Ασανσέρ κατεβαίνει 
 

Η αξιολόγηση.. 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένο σχεδίου δράσης οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται, να 

διασκεδάζουν και να μαθαίνουν, να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να δημιουργούν ιστορίες, να τις 
μετατρέπουν σε κινούμενα σχέδια, να μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, να φέρουν σε 
πέρας ένα απαιτητικό έργο, και πάνω από όλα: να πραγματοποιούν μια δική τους ιδέα. Με άλλα λόγια 
έμαθαν να προκαλούν και να προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.  
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