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Σηόρνο ηεο δξάζεο 

Σθνπόο ηεο δξάζεο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηωλ παηδηώλ 

ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ζύκθωλα θαη κε 

ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απηό γίλεηαη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αληηκεηωπίδνπλ ππαξθηά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

δωήο όπωο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηα κνληεινπνηνύλ κε ηε 

βνήζεηα ελόο ειθπζηηθνύ θαη πξνζηηνύ γηα ηα παηδηά 

εθπαηδεπηηθνύ ξνκπόη, ηνπ Edison. 



 

 Tο ζύζηημα εκπαιδεςηικήρ πομποηικήρ Edison  

Τν Edison (https://meetedison.com/) 
είλαη έλα lego-like ξνκπόη ζε κνξθή 
απηνθηλήηνπ-παηρληδηνύ. Έρεη 
ζρεδηαζηεί, όρη κόλν ωο έλα απηόλνκν 
ξνκπόη, αιιά θαη ωο έλα αξζξωηό 
ζύζηεκα ξνκπνηηθήο πνπ είλαη εύθνια 
επεθηάζηκν ρξεζηκνπνηώληαο LEGO® 
δνκηθά ζηνηρεία - ηνπβιάθηα.  
Απνηειεί κηα νηθνλνκηθή θαη επέιηθηε 
εθπαηδεπηηθή ιύζε γηα ηελ εηζαγωγή 
ηεο ξνκπνηηθήο ζηα ζρνιεία θαη 
θαηάιιειν εξγαιείν γηα δξαζηεξηόηεηεο 

STEM. Είλαη πξνϊόλ ηεο απζηξαιηαλήο 
Εηαηξείαο Microbric, ε νπνία 
αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε 
ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάηωλ.  



Η λειηοςπγία ηος Edison 

Τν ξνκπόη Edison δηαζέηεη 
αηζζεηήξεο, εμόδνπο θαη 
θηλεηήξεο. Λεηηνπξγεί κε 
κπαηαξίεο (4 κπαηαξίεο 
ηύπνπ ‘AAA’) θαη νη 
αηζζεηήξεο ηνπ επηηξέπνπλ 
λα δεη θαη λα αθνύζεη.  

Μπνξεί λα αληρλεύζεη 
εκπόδηα, λα θηλεζεί θαηά 
κήθνο κηαο δηαδξνκήο, λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο 
ζηα επίπεδα ηνπ θωηόο θαη 
ηνπ ήρνπ, λα δερζεί εληνιέο 
όπωο παιακάθηα. 



Εμνηθείωζε κε ην Edison 

Τα πξώηα ηέζζεξα 
εξγαζηήξηα αθηεξώζεθαλ 
ζηελ εμνηθείωζε ηωλ 
καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Δ1 κε ην 
ξνκπνηάθη Edison, κέζα 
από απιέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Σηελ αξρή νη καζεηέο/ηξηεο 
ρωξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο 
νκάδεο ηωλ ηεζζάξωλ θαη 
πέληε παηδηώλ θαη ηνπο 
δόζεθε ε επθαηξία λα 
αγγίμνπλ θαη λα 
παξαηεξήζνπλ από θνληά 
ην Edison αληρλεύνληαο ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  



Δξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Edison 

(1) 

Μεηά ηνπο δόζεθε ε επθαηξία αλά 
νκάδα, λα εμνηθεηωζνύλ κε ην 
πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 
Edison, αλαθαιύπηνληαο κεξηθέο 
βαζηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο. 

Πξνγξακκαηηζκόο ηωλ εμόδωλ 

Κηλήζεηο εκπξόο, πίζω θαη ζηξνθέο 

Παίμηκν ήρωλ θαη κνπζηθήο 

Κίλεζε ζε ιαβύξηλζν 

Χξήζε πιεπξηθώλ LED ζαλ θιαο 

  

   



Δξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Edison 

(2) 

Πξνγξακκαηηζκόο ηωλ εηζόδωλ 

Να αληρλεύεη εκπόδην 
κπξνζηά κε ηε βνήζεηα ηνπ 
αηζζεηήξα ππεξύζξωλ 

Να αθνινπζεί κηα γξακκή κε 
ζθνύξν ρξώκα  
αλαγλωξίδνληαο ηελ δηαθνξά 
αλάκεζα ζε αληαλαθιαζηηθή 
θαη κε αληαλαθιαζηηθή 
επηθάλεηα 

Να αληηιακβάλεηαη αλ ν 
ρώξνο έρεη πνιύ θωο ή όρη. 



Δξαζηεξηόηεηα αλίρλεπζεο αλακέλωλ θώηωλ 

(1) 

Γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο αλίρλεπζεο θώηωλ έγηλε 
πξνζπάζεηα από ηηο νκάδεο ηωλ παηδηώλ λα δνθηκαζηεί ην 
πξόγξακκα ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηωλ 
ππνινγηζηώλ αιιά ιόγω ηεο ύπαξμεο ζπλερνύο θωηηζκνύ 
ζηελ αίζνπζα θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ Edison γηα αθξηβείο 
κεηξήζεηο θωηηζκνύ πξνηηκήζεθε ε κνληεινπνίεζε. 

Έηζη κηα αίζνπζα κνληεινπνηήζεθε από έλα ραξηνλέλην θνπηί 
κε είζνδν γηα ην ξνκπόη θαη ιακπάθη θωηηζκνύ κε κπαηαξία 
θαη δηαθόπηε. 



Δξαζηεξηόηεηα αλίρλεπζεο αλακέλωλ θώηωλ 

(2) 

Τν ζελάξην ηνπ Edison γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηωλ θώηωλ πξνβιέπεη: 

 Ξεκινά από ένα ζημείο και πποσυπά 

ππορ ηο κοςηί-αίθοςζα 

ακολοςθώνηαρ ηη μαύπη γπαμμή. 

Όηαν μπει ζηο κοςηί-αίθοςζα και 

ζςνανηήζει εμπόδιο (ηο ηοίσυμα ηος 

κοςηιού) ζηαμαηά. 

Αν ηο λαμπάκι ζηο κοςηί-αίθοςζα 

είναι ανοισηό και ανισνεύζει ςτηλό 

επίπεδο θυηόρ κάνει ήσο 

ζςναγεπμού. 
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