
 

Εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων STEM 

Όνομα Καλής 

πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Ηλιορομπότ - Ένα ρομπότ που δίνει ενέργεια! 

Περίληψη 

 

Με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από  1,2 δις  άνθρωποι στην γη, δηλ. 

περίπου 1 στους 5 δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει 

ιδιαίτερα σε περιοχές της Αφρικής. 

Στις κοινότητες αυτές, μετά τη δύση του ήλιου τα παιδιά δεν 

μπορούν να διαβάσουν και οι συνέπειες στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή είναι τεράστιες. Πως θα μπορούσαμε να 

βοηθήσουμε αυτά τα χωριά να βρουν ενέργεια;  

Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα ρομπότ που θα συλλέγει 
ηλιακή ενέργεια καθώς κινείται, θα την αποθηκεύει στις μπαταρίες 
του και θα την μοιράζει στα χωριά που την έχουν ανάγκη!  

Επιπλέον, θα την χρησιμοποιεί το ίδιο για την κίνησή του, ώστε να 
μην επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Στόχος Στόχος της δραστηριότητας να μάθουν για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και τις μετατροπές ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη. 

Ομάδα-Στόχος 

Για παιδιά 10-12 ετών 

Μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί είτε από τον γονιό στο σπίτι είτε από 

τον δάσκαλο στο σχολείο.  Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει οι 

μαθητές να χωριστούν σε ομάδες.  Το βέλτιστο θα ήταν η κάθε 

ομάδα μαθητών να αποτελείται από 3-4 μαθητές. 

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

Στην αρχή ο δάσκαλος παρουσιάζει συνοπτικά την δραστηριότητα, 

δηλ. τι καλούνται να κάνουν οι μαθητές.   

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών-τεσσάρων.  

Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα μικρό ηλιακό φωτιστικό από τα απλά που 

κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτά περιλαμβάνουν:   

το φωτοβολταϊκό πάνελ,  

μια λυχνία led  

και μια μπαταρία, συνδεδεμένα όλα σε κύκλωμα ώστε όταν δεν 

υπάρχει φως, το led να τροφοδοτείται από την μπαταρία και να 

ανάβει.  

Αφού περιεργασθούν και κατανοήσουν την αρχή λειτουργίας του 

μηχανισμού, καλούνται να τον αποσυναρμολογήσουν και να 



χρησιμοποιήσουν τα μέρη του ώστε να κατασκευάσουν ένα νέο 

μηχανισμό.   

Καλούνται δηλ. να κατασκευάσουν μια βάση για το πάνελ, να την 

προσαρμόσουν στον κινητήρα και να χρησιμοποιήσουν  επιπλέον 

ένα αισθητήρα φωτός. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 

προγραμματίσουν το δικό τους μηχανισμό, ώστε ανάλογα με την 

μεταβολή στην ένταση του φωτός που δέχεται ο αισθητήρας, ο 

κινητήρας θα  αλλάζει την κλίση του πάνελ και θα το στρέφει προς 

τη μεριά του ήλιου (ή γενικότερα της φωτεινής πηγής).  

 

 

Διάρκεια Τέσσερις  (4) διδακτικές ώρες 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

την υλοποίηση 

Μερικά μικρά ηλιακά φωτιστικά του εμπορίου 

Σετ ρομποτικής (π.χ Lego EV3 ) από το οποίο θα χρειαστούμε για 
κάθε ομάδα: 

ένα κινητήρα,  

ένα αισθητήρα φωτός 

τουβλάκια κατασκευής της βάσης για τα ηλιακά πάνελ 

Υπολογιστής  - Γλώσσα προγραμματισμού (του σετ ρομποτικής ή 
scratch) 

Διάγραμμα του προγράμματος 

Πλαίσιο 

Υλοποίησης 

Που;   Στο σπίτι ή στη σχολική αίθουσα ή εργαστήριο 

πληροφορικής.  

Πότε; Δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο που θα 

πραγματοποιηθεί.   

Πως;   Σε ομάδες των τριών/τεσσάρων παιδιών. 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Τα παιδιά  θα κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η χρησιμοποίηση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μετατροπή της μιας μορφής 



ενέργειας σε άλλη προκειμένου να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε 

στην καθημερινή ζωή.  

Μέσα από την υλοποίηση της δραστηριότητας εμβαθύνουν στην 

κατανόηση της λειτουργίας των αισθητήρων και στον 

προγραμματισμό τους, μια σημαντική γνώση αφού αισθητήρες 

υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες συσκευές.  

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

 

Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή και τη 

συνεργασία των μαθητών, είναι εξαιρετικά δημιουργική και 

αναπτύσσει την σκέψη τους, βρίσκεται στην κατεύθυνση της 

πειραματικής μάθησης / κατασκευής, είναι διαθεματική (φυσική, 

προγραμματισμός, ρομποτική), αναπαράγεται εύκολα στο σπίτι ή 

στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε 

θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα ( ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας κλπ.). 

Πιθανές Δυσκολίες 

Μπορεί να υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν τα κατάλληλα υλικά 

(π.χ σετ ρομποτικής ). Τα παιδιά θα χρειαστούν πιθανά τη βοήθεια 

ενήλικα (δασκάλου ή γονιού) στην αποσυναρμολόγηση του 

μηχανισμού των ηλιακών πάνελ.   

Αξιολόγηση Παρατήρηση των αποτελεσμάτων άμεσα  

Σύνδεσμοι/ Πηγές 
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
http://www.wro2017.org/challenges.html 

 

Λέξεις-Κλειδιά  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  μορφές ενέργειας, μετατροπές 

ενέργειας, αισθητήρας φωτός, προγραμματισμός. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.wro2017.org/challenges.html

