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Εργαλειοθήκη  Δραστηριοτήτων STEM  

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Δραπετεύοντας από τον Λαβύρινθο 

Περίληψη 

Σε αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν την Υπολογιστική 

τους Σκέψη και ιδιαίτερα την Αλγοριθμική Σκέψη. Θα δημιουργήσουν μια σειρά 

βημάτων για να λύσουν τα προβλήματα.  

 

Αυτή η δραστηριότητα έχει 3 μέρη και αυτό εξαρτάται από την εμπειρία των 

μαθητών στον προγραμματισμό των ρομπότ. Μπορεί να γίνει τμηματικά ή 

εξολοκλήρου. Για τον σχεδιασμό της έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί οι 2 ακόλουθες 

δραστηριότητες:   

- https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-

mars/ 

- https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/ 

Στόχος 
Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να καταλάβουν τι σημαίνει 

προγραμματισμός ρομπότ  και τη σπουδαιότητα της δημιουργίας μιας σειράς 

βημάτων για να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα.  

Ομάδα- στόχος 
Μαθητές ηλικίας 8-10 χρονών 

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

1. Ο εκπαιδευτικός θα εξηγήσει εν συντομία τι σημαίνει ο προγραμματισμός 

ενός ρομπότ. Συνιστάται να εξηγήσει τις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης 

με τρόπο κατανοητό στους μαθητές (δείτε τις πηγές της δραστηριότητας). Οι 

μαθητές θα δουλεύουν σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων. 

2. Μάθετε Προγραμματισμό χωρίς δυσκολία. Με τη δραστηριότητα 

«Στέλνοντας έναν Πύραυλο στον Άρη» οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν 

την έννοια του προγραμματισμού. Αν οι μαθητές έχουν εμπειρία 

προγραμματισμού, αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί. 

3. Δημιουργήστε έναν λαβύρινθο. Είναι πιθανό για τη δημιουργία του 

λαβύρινθου να υπάρξει διαθεματικότητα.  

4. Ανοίξτε το Mblock  που βασίζεται στο Scratch (δείτε τις πηγές της 

δραστηριότητας) και κάντε εξάσκηση με το εκπαιδευτικό υλικό. 

5. Εφαρμόστε έναν αλγόριθμο για ένα ρομπότ. Αυτός ο αλγόριθμος συνίσταται 

στη διατήρηση της ανίχνευσης ενός τοίχου με προτεραιότητα τη μία πλευρά, 

δεξιά ή αριστερά, και παρακολούθηση μέχρι να βρεθεί η έξοδος του 

λαβυρίνθου. (δείτε τις πηγές αυτής της δραστηριότητας με τη λύση). 

6.  Ελέγξτε και εκτιμήστε τον αλγόριθμο με ένα ρομπότ. 

https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/
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Διάρκεια 

Προτείνεται να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα στη διάρκεια μιας εβδομάδας: 

1ο βήμα: 15’ 

2ο βήμα: 60’ 

3ο βήμα: 60’ 

4ο βήμα: 60’ 

5ο βήμα: 120’ (εξαρτάται από την εμπειρία των μαθητών στον προγραμματισμό) 

6ο βήμα: 60’  

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή  

Εκτυπώσεις (2ο βήμα), φορητοί υπολογιστές ή τάμπλετ, ένα ρομπότ (κιτ Mbot για 

παράδειγμα), κιτ Mblock που να βασίζεται στο Scratch ή εφαρμογή mBlockBlockly, 

υλικά για να φτιάξετε τον λαβύρινθο (φελλός, ξύλο…) 

Πλαίσιο Εφαρμογής  
Μέσα στην τάξη σε μικρές ομάδες 3-5 μαθητών 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και, πάνω 

από όλα, να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται πως λειτουργούν οι μηχανές και τη 

σπουδαιότητα του προγραμματισμού. Συστήνεται οι μαθητές να μην επικεντρωθούν 

αμέσως στα ρομπότ.  

 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει κάποιες δοκιμές με το ρομπότ προτού το 

χρησιμοποιήσει με τους μαθητές.  

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας  

Είναι ωφέλιμο να χρησιμοποιήσετε στρατηγικές επίλυσης πραγματικών 
προβλημάτων, ομαδοσυνεργατικής, ενθάρρυνσης των μαθητών και 
διαθεματικότητας 
  
ΚΑΙ 
 
να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία που να περιγράφουν τη δραστηριότητα 
(σημειώστε τα κουτάκια): 
 

☐ Προάγει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες μάθησης του 21ου  αιώνα 

☒ Προάγει την έμπρακτη, πειραματική και βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων 
μάθηση 

☒ Προάγει τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων    

☒ Βασίζεται στη μαθητοκεντρική προσέγγιση 

 ☒Βασίζεται σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές όπως τη 
μάθηση μέσω αναζήτησης πληροφοριών 

☐ Εστιάζει στις προσεγγίσεις της κοινωνικής μάθησης 

☐ Ενεργεί σαν διδακτικό εργαλείο 

      ☒ Προωθεί την διαθεματικότητα ανάμεσα στα μαθήματα STEM 
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☐ Απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των δασκάλων, 
των μαθητών και των γονέων 
 

Προκλήσεις 

- Να μην έχετε ρομπότ : Μπορείτε να προσπεράσετε το 6ο βήμα. 
- Να μην έχετε εμπειρία και γνώση προγραμματισμού: Μπορείτε να επεκτείνετε τις 
δοκιμές στο 4ο βήμα και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή scratchJR app (δείτε τις 
πηγές της δραστηριότητας). 

Αξιολόγηση 

Το εργαλείο/στρατηγική αξιολόγησης για να υιοθετήσετε προκειμένου να 

υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας είναι να παρατηρήσετε 

τη δουλειά στην τάξη και τα αποτελέσματά της.  

Προσαρμοστικότητα Αυτή η δραστηριότητα δεν εξαρτάται από πολιτισμικούς παράγοντες  και επομένως 

είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε κάθε χώρα.  

Σύνδεσμοι/ Πηγές 

Δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης: https://csunplugged.org/en/computational-

thinking/ 

«Στέλνοντας έναν Πύραυλο στον Άρη»: 

https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/ 

Πρόκληση mbot: το ρομπότ που βγαίνει από τους λαβύρινθους (Ισπανικά): 

https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/ 

Κιτ Mblock που βασίζεται στο Scratch: http://www.mblock.cc/ 

Ένα βίντεο με τη λύση της άσκησης (Ισπανικά):  https://youtu.be/QHKyJhc4-CI+ 

Εφαρμογή ScratchJR  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=es 

 

Λέξεις-Κλειδιά   Ρομποτική, Υπολογιστική Σκέψη, (μάθηση) χωρίς δυσκολία, Scratch, mbot 
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