
Δεκαέξι προτάσεις βα-
σισμένες στην εκπαι-
δευτική ρομποτική
ανοικτών τεχνολογιών
παρουσίασαν προ-
χθές, μαθητικές ομά-
δες από 8 σχολεία του
νομού, που έχουν
προκριθεί στον 1ο Πα-
νελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Εκπαι-
δευτικής Ρομποτικής
Ανοικτών Τεχνολο-
γιών. 

Σ
την διοργάνωση

συμμετέχει το

Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων μαζί

με το Εργαστήριο Ευφυών

Συστημάτων και Ρομποτι-

κής του Π.Κ.  Όπως ανέφε-

ρε στα “Χ.Ν.” ο υπεύθυνος

Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων Νίκος

Αναστασάκης, μέσα από

τις υλοποιήσεις τους οι μα-

θητές φαντάζονται, οργα-

νώνουν και εφαρμόζουν τις

ιδέες τους χρησιμοποιώ-

ντας σύγχρονη τεχνολογία.

Και μάλιστα τεχνολογία

ανοικτού κώδικα με ότι

αυτό σημαίνει: Συνεργασία,

δημιουργικότητα, αλληλε-

πίδραση, καινοτομία, ελευ-

θερία και βέβαια, χαμηλό

κόστος. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προχθές το απόγευμα στο

Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων, εκπρόσω-

ποι των ομάδων παρουσία-

σαν τις προτάσεις τους.

Συγκεκριμένα, παρουσία-

σαν τις προτάσεις τους οι

ομάδες από το Γυμνάσιο

Βάμου, από το 11ο Δη-

μοτικό σχολείο, από το

Εσπερινό ΕΠΑΛ και το

Γυμνάσιο Βρυσών κ.α Οι

εκπρόσωποι των ομάδων,

μαθητές με εκπαιδευτικούς

παρουσίασαν τις προτάσεις

με τις οποίες έχουν συμμε-

τάσχει στο διαγωνισμό. Ακό-

μη έγινε εκτενή συζήτηση

για θέματα αδειοδότησης

των υλοποιήσιμων προτά-

σεων.

Συγκεκριμένα από το Γυ-

μνάσιο Βάμου παρουσιά-

στηκαν οι εξής προτάσεις:

Talking Thermometer,

θερμόμετρο που μιλάει

με αισθητήρα θερμοκρα-

σίας.

Όπως εξήγησαν οι μαθη-

τές, είναι μια προσπάθεια

να βοηθηθούν άνθρωποι

με προβλήματα τυφλό-

τητας και να απλοποιηθεί η

ζωή τους σε κάποια καθη-

μερινά ζητήματα, όπως το

να διαβάζουν την θερμο-

κρασία σε θερμόμετρο. Έτσι

προσαρμόσανε το θερμόμε-

τρο πάνω στις ανάγκες των

ατόμων αυτών, χρησιμο-

ποιώντας ηχητικά μηνύμα-

τα όπου ανάλογα με την

θερμοκρασία του περιβάλ-

λοντος που ανιχνεύει η συ-

σκευή  μέσω αισθητήρα θερ-

μοκρασίας, τα τυφλά άτομα

ακούνε ηχογραφημένα μη-

νύματα με τις ανάλογες θερ-

μοκρασίες.

Γάντι με αισθητήρες

αφής: Μια εφαρμογή που

βοηθάει ανθρώπους με προ-

βλήματα με την αφή τους. Η

ιδέα των μαθητών του Γυ-

μνασίου Βάμου προέκυψε,

όταν τα παιδιά θέλησαν

να βοηθήσουνε τον παπ-

πού ενός απ’ τα μέλη της

ομάδας τους που έχει χά-

σει την αφή του. Βασικό

εργαλείο του πρότζεκτ ήταν

ένας αιθητήρας πίεσης, LED

αλλά και μια οθόνη LCD

για να έχουν ένδειξη της

πίεσης που ασκείται στα

δάκτυλα. Συγκεκριμένα, η

κατασκευή αποτελείται από

τέσσερεις αισθητήρες πίεσης

– αφής, ένα γάντι, ένας μι-

κροϋπολογιστής χαμηλού

κόστος Arduino Uno και

πλακέτα κατασκευής κυ-

κλωμάτων breadbord. Επι-

προσθέτως, οι μαθητές προ-

σαρμόσανε μία οθόνη LSD,

τα απαραίτητα καλώδια και

μία μπαταρία για να λει-

τουργήσει.

Πρότζεκτ για επικοινω-

νία ΑΜΕΑ:  Συσκευή επι-

κοινωνίας ατόμων με ειδικές

ανάγκες (τυφλά – κωφά άτο-

μα). Πρόκειται για πρό-

τζεκτ που βοηθάει την

επικοινωνία ενός τυφλού

και ενός κωφού ατόμου.

Το project  περιέχει την

πλακέτα arduino με προ-

σθήκη άλλης μίας πλακέ-

τας (1sheeld). Συγκεκριμένα

τη βοήθεια ενός κινητού

τηλεφώνου και την ομώνυ-

μη εφαρμογή της πλακέτας,

το κωφό άτομο μπορεί να

γράφει ένα μήνυμα το οποίο

θα μετατρέπεται σε ηχητικό

και θα το ακούει το τυφλό

άτομο, καθώς ο τυφλός θα

μιλά και το μήνυμα θα γί-

νεται γραπτό σε μια οθόνη.

Η επικοινωνία πραγματο-

ποιείται και σε πιο μακρινές

αποστάσεις μέσω δύο κι-

νητών.

Μοντέλο Έξυπνης πό-

λης: Σύμφωνα με τους μα-

θητές του 11ου Δημοτικού

σχολείου, το έργο αποτελεί

προσομοίωση λειτουρ-

γίας μιας έξυπνης πό-

λης. Περιλαμβάνει διάφο-

ρους αυτοματισμούς που

θα μπορούσαν να υλοποιη-

θούν στα πλαίσια μιας πό-

λης. Χρησιμοποιώντας ένα

τουλάχιστον μικροελεγκτή

arduino uno και διάφορους

αισθητήρες οι μαθητές πα-

ρακολουθούν διάφορα ση-

μεία ενδιαφέροντος μέσα

στην πόλη και συγκεντρώ-

νουν μέσω του διαδικτύου

όλα τα δεδομένα. Οι αυτο-

ματισμοί που αυτή τη στιγ-

μή σχεδιάζονται προς υλο-

ποίηση είναι οι παρακάτω:

Εξυπνα φώτα, έξυπνοι κάδοι

σκουπιδιών που ειδοποι-

ούν ότι γέμισαν, αισθητήρες

καπνού μέσα στο περιαστι-

κό δάσος που ειδοποιεί σε

περίπτωση πυρκαγιάς, με-

τεωρολογικός σταθμός μέ-

τρησης υγρασίας θερμο-

κρασία, πάρκινγκ που ειδο-

ποιεί για τις ελεύθερες θέ-

σεις κ.α Όλα τα δεδομένα θα

συγκεντρώνονται στον πί-

νακα ελέγχου του δήμου

που θα υλοποιηθεί μέσα απ

την πλατφόρμα adafruit.io

που είναι δωρέαν και ανοι-

κτού κώδικα.

Καγκουρόbot: είναι μια

εφαρμογή μαθητών του

Εσπερινού ΕΠΑΛ, που “καυ-

τηριάζει” με σατιρικές κι-

νήσεις, τις συνειδητές πα-

ραβάσεις του ΚΟΚ, όπως

αυτές που καθημερινά βλέ-

πουμε στους δρόμους της

πόλης μας, π.χ Παραβίαση

φωτεινών σηματοδοτών, πα-

ράνομες σταθμεύσεις, επι-

κίνδυνη οδήγηση, ασκοπα

κορναρίσματα κτλ Η ιδέα

προέκυψε έπειτα από τρο-

χαία δυστυχήματα που συ-

νέβησαν σε συμμαθητές

τους στο εσπερινό ΕΠΑΛ,

όπως ανέφερε υπεύθυνος

Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων Νίκος Ανα-

στασάκης.

Σύμφωνα με τους μαθητές,

για τον έλεγχο φωτεινών

σηματοδοτών της πόλης κα-

θώς και για την παραγωγή

άλλων σημάτων που θα κα-

θοδηγούν την συμπεριφορά

του οχήματος θα χρησιμο-

ποιηθεί ένας δεύτερος ελε-

γκτής Arduino. Για την κα-

τασκευή του οχήματος θα

χρειαστούν: ενα αυτοκίνητο

(παιχνίδι) που θα μετατρα-

πεί στο ρομποτικό όχημα,

Arduino, Μοτέρ κίνησης ,

μοτέρ για σύστημα διεύ-

θυνσης, ενισχυτής ήχου κ.α

Το συνολικό κόστος του έρ-

γου θα είναι χαμηλό γιατί

δεν απαιτούνται ιδιαίτερα

ακριβά εξαρτήματα και υλι-

κά για τη συναρμολόγηση

και κατασκευή τόσο του Κα-

γκουρόbot, όσο και της πό-

λης που θα το φιλοξενεί.

Γενικά το έργο χαρακτηρί-

ζεται εφικτό από το σύνολο

της ομάδας και ήδη από

την πρώτη φάση έχει προ-

καλέσει το ενδιαφέρον των

εμπλεκομένων μαθητών και

καθηγητών.

Επίσης από το Γυμνάσιο

Βρυσών παρουσιάστηκε

ένα έξυπνο σύστημα προτε-

ραιότητας στα ασθενοφό-

ρα- φανάρια καθώς και μια

προσομοίωση έξυπνης πό-

λης. 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Να σημειωθεί ότι στη 2η

φάση του Διαγωνισμού Ρο-

μποτικής Ανοιχτών Τεχνο-

λογιών συμμετείχαν 218

ομάδες από όλη την Ελλάδα.

Αρχικά είχαν δηλώσει συμ-

μετοχή 246 ομάδες μαθητών

από σχολεία της πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης, καταθέτοντας

πολύ δημιουργικές και πρω-

τότυπες προτάσεις για τη

χρήση και την αξιοποίηση

ανοιχτών τεχνολογιών, τρισ-

διάστατων τεχνολογιών σά-

ρωσης-σχεδιασμού-εκτύ-

πωσης και ανοιχτού λογι-

σμικού.

Ο Διαγωνισμός έχει ως

στόχο την εισαγωγή στην

εκπαίδευση υλικού και λο-

γισμικού που ανοίγει ορί-

ζοντες, ενθαρρύνει τη δημι-

ουργικότητα των μαθητών,

δεν θέτει φραγμούς στην

επινοητικότητα και την

πρωτοβουλία τους και δεν

επιβάλλει σε μαθητές και

τις οικογένειές τους τη χρή-

ση συγκεκριμένων “κλει-

στών” προϊόντων. 

Ο υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Χα-

νίων Νίκος Αναστασάκης,

επεσήμανε τη μεγάλη συμ-

μετοχή και τη δραστηριο-

ποίηση των μαθητών από τα

Χανιά στον συγκεκριμένο

διαγωνισμό.

ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Ρομποτικές δημιουργίες 
■ Συμμετέχουν σε πανελλήνιο διαγωνισμό
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Στιγμιότυπο από την παρουσίαση
των κατασκευών. 


