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Εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή γηα ηελ ελέξγεηα 

Αιιαγή θαζεκεξηλώλ αξλεηηθώλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ  

πνπ αθνξνύλ ηελ  εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο . 

 

 

 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ηoπ Δ1 ηκήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ζην πιαίζην  ηεο  επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηώλ 
ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ζύκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
δεκηνύξγεζαλ έλα ειθπζηηθό θαη πξνζηηό γηα ηα παηδηά εθπαηδεπηηθό ξνκπόη, ην Edison, ην νπνίν 
ελεξγνπνηεί έλαλ ερεηηθό ζπλαγεξκό όηαλ ηα θώηα είλαη αλνηρηά . 

 

 



 

ηόρνο ηεο δξάζεο ήηαλ  ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θαη ηνπηθήο θνηλόηεηαο ( κέζσ ηνπ βίληεν) 
γηα ηελ αιιαγή αξλεηηθώλ θαζεκεξηλώλ ζπκπεξηθνξώλ ζε ζρέζε κε ηελ εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο . 

Η δξάζε πινπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη νινθιεξώζεθε ζε 8 
εξγαζηήξηα ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ κε ηέζζαξα ή  πέληε παηδηά ε θάζε κηα. 
Ωο ξνκπνηηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην Edison (https://meetedison.com/) έλα lego-like ξνκπόη ζε 
κνξθή απηνθηλήηνπ-παηρληδηνύ ην νπνίν έρεη  ζρεδηαζηεί, όρη κόλν σο έλα απηόλνκν ξνκπόη, αιιά θαη 
σο έλα αξζξσηό ζύζηεκα ξνκπνηηθήο πνπ είλαη εύθνια επεθηάζηκν ρξεζηκνπνηώληαο LEGO® δνκηθά 
ζηνηρεία - ηνπβιάθηα.  
Απνηειεί κηα νηθνλνκηθή θαη επέιηθηε εθπαηδεπηηθή ιύζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηα 
ζρνιεία θαη θαηάιιειν εξγαιείν γηα δξαζηεξηόηεηεο STEM.  

Σα πξώηα ηέζζεξα εξγαζηήξηα αθηεξώζεθαλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηελ ξνκπνηηθή 
θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Edison. Μέζα από απιέο δξαζηεξηόηεηεο δόζεθε ε επθαηξία  ζηα παηδηά 
λα αγγίμνπλ ,λα παξαηεξήζνπλ από θνληά ην ξνκπνηηθό εξγαιείν , λα αληρλεύζνπλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ξνκπόη  αλαθαιύπηνληαο ηηο  βαζηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο. 

Γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο αλίρλεπζεο ησλ αλακκέλσλ θώησλ, πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα επόκελα 
δύν εξγαζηήξηα, νη καζεηέο/ηξηεο θαηαζθεύαζαλ ην πξόγξακκα θαη πεηξακαηίζηεθαλ ζην πεξηβάιινλ 
ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ ππνινγηζηώλ. Λόγσ όκσο ηεο ύπαξμεο ζπλερνύο θσηηζκνύ ζηελ αίζνπζα θαη 
ηεο αδπλακίαο ηνπ Edison γηα αθξηβείο κεηξήζεηο θσηηζκνύ πξνηηκήζεθε ε κνληεινπνίεζε.  
Έηζη, κηα αίζνπζα κνληεινπνηήζεθε από έλα ραξηνλέλην θνπηί κε είζνδν γηα ην ξνκπόη θαη ιακπάθη 
θσηηζκνύ κε κπαηαξία θαη δηαθόπηε.  
ε απηό ην πεξηβάιινλ, θαηά ηε δηάξθεηα δύν εξγαζηεξίσλ, ηα παηδηά δνθίκαζαλ ην ξνκπνηάθη ηνπο, 
δηόξζσζαλ αβιεςίεο θαη νινθιήξσζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Όηαλ νινθιεξώζεθε ην κνληέιν νη καζεηέο/ηξηεο ην παξνπζίαδαλ αλά δπν εκέξεο, θπθιηθά, ζε όια ηα 
ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.  

Όκσο γηα λα δηαρπζεί ην κήλπκα ηνπο : “ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο αξρίδεη από ηα πνιύ κηθξά  
θαζεκεξηλά πξάγκαηα” ,όπσο ην λα θιείλνπκε ηα θώηα όηαλ δελ ηα ρξεηαδόκαζηε ,δεκηνύξγεζαλ έλα 
βίληεν πνπ αλαξηήζεθε ζην  youtube. 

 

  
 

 Η δξάζε ηεο κνληεινπνίεζεο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπκβνιηθώλ θαη 
παξαζηαηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθώλ ή 
ζπκβνιηθώλ θαηαζθεπαζκάησλ πνπ κηκνύληαη ή αλαπαξηζηνύλ – ζε κηα ηδεαηή κνξθή – 
ζηνηρεία ή πηπρέο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Ράπηεο & Ράπηε, 2002).  

 Ωο κηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε βνήζεζε ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα εθθξάδνληαη θαη λα 
ζθέθηνληαη κε όξνπο κνληέισλ θαη όρη κε καζεκαηηθά ζύκβνια ή γισζζηθέο εθθξάζεηο κε 
απνηέιεζκα λα  εληζρύεηαη ε θαηαλόεζή ηνπο θαη όρη λα γίλεηαη ζηείξα απνκλεκόλεπζε 
γλώζεσλ (Vosniadou, 1994). 

 Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε δε σο έλα δπλεηηθά ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο 
ηεο κνληεινπνίεζεο πξνώζεζε ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Θεσξνύκε όηη ε δύλακε ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο ηνπ κελύκαηνο « ε εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο μεθηλά από απιά θαζεκεξηλά πξάγκαηα» νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ζεηηθώλ 
ζπκεξηθνξώλ. 

 

 



 

ηνηρεία πνπ ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά  

 Καιιηέξγεηα ησλ ζπκβνιηθώλ θαη 
παξαζηαηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ.  

 Ελίζρπζε ηεο θαηαλόεζεο ηεο γλώζεο θαη 
δεμηνηήησλ ζπιινγηζκνύ.  

 Αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 
 Ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ 

ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο.  

 

 

Δπζθνιίεο θαη Πξνβιήκαηα  

 
 Η αθακςία ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
δξάζεο. 

 

ρνιηαζκόο θαηά ηε ζπδήηεζε  

Κάθε ζτολείο μπορεί να καηαθέζει ηόζες καλές πρακηικές όζες είναι και ο αριθμός ηων εκπαιδεσηικών ποσ ζσμμεηέτοσν 
ζηο πρόγραμμα. 


