


Είμαστε μαθητές τριών τάξεων του 2ου Γυμνασίου 
Σητείας.

Mας αρέσει

• να εξερευνούμε δημιουργικά τον κόσμο της 
τεχνολογίας,

• να προγραμματίζουμε υπολογιστές,

• να συναρμολογούμε ρομποτάκια,

• να μαθαίνουμε για τις μηχανές που μαθαίνουν

• και να διαβάζουμε ιστορίες του Χάρι Πότερ!



Σκεφτήκαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα δικό μας !

• Συνδεθήκαμε με έναν υπερυπολογιστή που έχει δυνατότητες ,

• εκπαιδεύσαμε ένα να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά
των τεσσάρων κοιτώνων,

• φτιάξαμε διάφορα καπέλα…

• …και τα προγραμματίσαμε να χρησιμοποιούν το για να
κατατάσσουν τους υποψήφιους μάγους!

• Στο τέλος, για χατίρι του Μιχάλη, προσθέσαμε κι ένα στο έργο μας.

Coat of Arms of Hogwarts

by duketolis

Στα βιβλία με τις περιπέτειες του Χάρι Πότερ (της J.K. Rowling)
συναντήσαμε το καπέλο :

 Όλοι οι πρωτοετείς μαθητές του Χόγκουαρτς εντάσσονται σε
συγκεκριμένους κοιτώνες, σύμφωνα με το χαρακτήρα και τις
δεξιότητές τους.

 Το μαγικό καπέλο “διαβάζει” το μυαλό κάθε παιδιού και
αποφασίζει ποιος κοιτώνας του ταιριάζει καλύτερα.

HarshLight Inside Hogwarts Castle

https://www.deviantart.com/duketolis/art/Coat-of-Arms-of-Hogwarts-190563855
https://www.deviantart.com/duketolis
https://www.flickr.com/photos/harshlight/


• Διαπιστώσαμε πως η “μαγεία” υπάρχει γύρω μας…

• “έξυπνοι” βοηθοί κι “έξυπνα” σπίτια,

• “έξυπνες” μηχανές αναζήτησης κι αυτόματοι μεταφραστές,

• μηχανική “όραση” κι αυτοκινούμενα οχήματα,

• “έξυπνοι” αντίπαλοι σε παιχνίδια στρατηγικής!

• Αναγνωρίσαμε χαρακτηριστικά σύγχρονης τεχνολογίας στα μαγικά
αντικείμενα των παραμυθιών.

• Μας εντυπωσίασε η μοναδική ιδιότητα του κι
αναρωτηθήκαμε αν θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε έναν υπολογιστή
για να συμπεριφέρεται όπως αυτό.

• Εμπνευστήκαμε από τον που έφτιαξε ένα πραγματικό
με την κόρη του.

www.businessinsider.com/real-life-harry-
potter-sorting-hat-uses-watson-2016-6

• Βρήκαμε έτοιμες οδηγίες στην πλατφόρμα machinelearningforkids. (Ευχαριστούμε !)

http://www.businessinsider.com/real-life-harry-potter-sorting-hat-uses-watson-2016-6
https://machinelearningforkids.co.uk/


•Έναν υπερυπολογιστή με δυνατότητες 

Μηχανικής Μάθησης που καταλαβαίνει

Αγγλικά,

• και τη “μαγική” δύναμη της ομάδας!

• τα βιβλία με τις ιστορίες του Harry Potter

http://anybooksfree.com/series/books/harry-potter
http://anybooksfree.com/series/books/harry-potter


• Μοιράσαμε τις εργασίες(«διαίρει και βασίλευε»),

• πέσαμε με τα μούτρα στο διάβασμα (που λέει ο λόγος…),

• εντοπίσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά των 4 κοιτώνων του Χόγκουαρτς…

• και συγκεντρώσαμε όσο πιο πολλές χαρακτηριστικές φράσεις μπορέσαμε.

Gryffindor
Γενναιότητα

Τόλμη

Hufflepuff
Αφοσίωση, Ειλικρίνεια, 

Σκληρή δουλειά, Τιμιότητα

Ravenclaw
Ευφυΐα 

Δημιουργικότητα
Σοφία

Slytherin
Φιλοδοξία, Πονηριά
Κάνουν τα πάντα για 
να πετύχουν το στόχο



• Ενώσαμε τις δυνάμεις μας …

• και εκπαιδεύσαμε όλοι μαζί ένα Μοντέλο Μηχανικής Μάθησης!



• Ζωγραφίσαμε καπέλα στο Scratch ….

• και τα προγραμματίσαμε ώστε να χρησιμοποιούν το 
εκπαιδευμένο μοντέλο Μηχανικής Μάθησης!



• Συναρμολογήσαμε ένα ρομποτάκι της Lego,

• κατασκευάσαμε διάφορα καπέλα…

• και του τα φορέσαμε!



• Ενσωματώσαμε στο πρόγραμμα τις εντολές για το 
ρομπότ, ώστε να κινείται όταν “σκέφτεται”…

• και φτιάξαμε την αφισούλα της συμμετοχής μας στο !



• Δεν ήταν εύκολο να εντοπίσουμε στα βιβλία του Χάρι Πότερ

τις αγγλικές φράσεις που χρειαζόμασταν για την

εκπαίδευση του μοντέλου Μηχανικής Μάθησης. Η μεταξύ

μας συνεργασία βοήθησε αρκετά στην αναζήτηση.

• Κατά τις πρώτες δοκιμές, το καπέλο τους έστελνε όλους

στο Gryffindor! Σύντομα καταλάβαμε πως 107 παραδείγματα

στη μια λίστα και 13 στην άλλη δεν εκπαιδεύουν και πολύ

“έξυπνα” μοντέλα… Αφαιρέσαμε φράσεις από το Gryffindor

και προσθέσαμε συνώνυμες φράσεις στο Hufflepuff.

• Το ρομποτάκι μάς προέκυψε κάπως…“ανισόρροπο”.

Χρειάστηκαν πολλές μετατροπές για να σταθεί τελικά στα

πόδια του.

• Τα χάρτινα καπέλα και το ρομπότ μας δεν τα πήγαιναν πολύ

καλά μεταξύ τους… Στο τέλος, επιλέξαμε την έτοιμη λύση!



του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου (eclass.sch.gr)

• Εκπαιδευτική πλατφόρμα 
(machinelearningforkids.co.uk)

• Προγραμματιστικό περιβάλλον 
(scratch.mit.edu) με την επέκταση Text to 
Speech

• Πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής 
και την αντίστοιχη επέκταση 

του Scratch 3

• Συνεργατικά έγγραφα της στο 

• Λογισμικό παρουσιάσεων 

• Φυλλομετρητή και μηχανή αναζήτησης

• Εφαρμογή καταγραφής οθόνης 

• Εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο 

http://eclass.sch.gr/
https://machinelearningforkids.co.uk/
https://scratch.mit.edu/




Εκπαιδευτικός: Λαγουδάκη Ελπίδα

 Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος

 Κουρουπάκης Μιχαήλ

 Μανιάς Ραφαήλ

 Οικονόμου Μελίνα

 Παπαευαγγελίδη Μαρία

 Παπαϊωάννου Γεωργία

Συμμετείχαν οι μαθητές:
 Σπυριδάκης Γεώργιος

 Σφενδουράκη Άννα

 Τζιράκη Αικατερίνη

 Τσιμινικάκης Κωνσταντίνος

 Τσιφετάκης Γεώργιος

 Φραγκιαδάκης Ιωάννης 


