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Για τον οδηγό 
Ο νδεγόο πξνζθέξεη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη εθπαηδεπηέο επηζθνπήζεηο, επεθηάζεηο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο EdBlocks, δηαζέζηκεο ζην https://meetedison.com/robot-

programming-software/edblocks/.  

Οη δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο EdBlocks είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη απηόλνκα θαη λα καζαίλνπλ πξννδεπηηθά γηα ην Edison 

robot θαη ηα EdBlocks. Απηόο ν νδεγόο πξνζθέξεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα 

εθπαηδεπηηθνύο θαη εθπαηδεπηέο βνεζώληαο ώζηε ε δηδαζθαιία ησλ EdBlocks λα 

είλαη απιή θαη δηαζθεδαζηηθή. 

Κάζε δξαζηεξηόηεηα EdBlocks ζε απηό ηνλ νδεγό ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθέο 

ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο:  

Πσο ιεηηνπξγεί 

Πιεξνθνξίεο γηα ην πώο ιεηηνπξγεί ε δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη ε 

επηζηήκε/ηερλνινγία πνπ ππάξρεη πίζσ από απηή. 

Τπνδείμεηο θαη θόιπα 

Υξήζηκεο ππνδείμεηο θαη ηξόπνη λα ππεξβνύκε ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα. 

Δπεθηάζεηο δξαζηεξηόηεηαο 

Πξναηξεηηθέο επεθηάζεηο θαη ηδέεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηε δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα.  

Απαληήζεηο-παξαδείγκαηα 

Λύζεηο θαη/ή παξαδείγκαηα απαληήζεσλ ζηελ ελόηεηα ‘βξεο ηελ απάληεζε’ ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

A note on linking EdBlocks to curriculum standards and requirements:  

A separate document linking EdBlocks to the Australian Curriculum (v8.3) is 

available online at https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/.  

Creative Commons licence attribution details 
Ζ ζπιινγή δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ EdBlocks απνηειείηαη από ηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο EdBlocks θαη απηό ηνλ νδεγό. Ζ ζπιινγή δηαλέκεηαη κε άδεηα 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ: Emma Dewar and Kat Kennewell 

Δθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο : Kat Kennewell 

Παξνπζηάζεηο: Emma Dewar 

Οδεγόο εθπαηδεπηηθνύ: Kat Kennewell  

  

https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/
https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/
https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Δραςτηριότητα 1 – Γνϊριςε το Edison 
Ζ αξρηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεδηάζηεθε ώζηε λα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

εμνηθεησζνύλ κε ην ξνκπόη Edison, κε ηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο θαη ηα θνπκπηά 

ηνπ. 

Πωσ λειτουργεί 
Σν ξνκπόη Edison είλαη πξνγξακκαηηδόκελν, είλαη ζπκβαηό κε ηα ηνπβιάθηα LEGO 

θαη έρεη ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο, θώηα θαη ήρνπο. Πξαγκαηνπνηεί αξθεηέο 

απηόλνκεο ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αλαθαιύςνπλ ζε επόκελα 

καζήκαηα. Ζ ζηαδηαθή θαηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Edison ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζε επόκελα, πην απαηηεηηθά καζήκαηα. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Μπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν λα θξαηήζνπλ νη καζεηέο απηό ην θύιιν εξγαζίαο 

γηα ηελ επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison ζηα επόκελα 

καζήκαηα. 

 Όιεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο EdBlocks πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ νη 

καζεηέο ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Ζ αλάγλσζε ηνπ θύιινπ 

εξγαζίαο θαη ησλ νδεγηώλ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνύλ απηόλνκα 

ζηα επόκελα καζήκαηα. Σνύηε ε δξαζηεξηόηεηα θαη ε εμεξεύλεζε ησλ 

ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison είλαη ε αξρή. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Δμεξεπλήζηε ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ξνκπόη πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν, 

όπσο ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν ή ζθνύπεο-ξνκπόη. 

πδεηήζηε γηα ην πσο ηα ξνκπόη βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο. 

2. πδεηήζηε γηα ηα ξνκπόη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, όπσο ν WALL-E ηνπ Disney 

θαη ηα Star Wars. Βξείηε δηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ ξνκπόη ζηνλ 

πξαγκαηηθό θαη ζηνλ θαληαζηηθό θόζκν. 
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Δραςτηριότητα 2 – Οδηγϊντασ με παλαμάκια 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ην Edison ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα γξακκσηό θώδηθα, πνπ ελεξγνπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα ώζηε λα 

νδεγήζνπλ ην Edison ρηππώληαο ηα ρέξηα ηνπο.  

Πωσ λειτουργεί 
Σν πξόγξακκα νδήγεζεο κε παιακάθηα αμηνπνηεί ηνλ αηζζεηήξα ήρνπ ηνπ Edison 

γηα λα αληρλεύζεη δπλαηνύο ήρνπο όπσο ην ρηύπεκα ησλ ρεξηώλ. To Edison ζα 

ζηξίςεη δεμηά όηαλ αληρλεύζεη έλα ρηύπεκα ρεξηώλ, ελώ ζα θηλεζεί εκπξόο γηα κεξηθά 

δεπηεξόιεπηα όηαλ αληρλεύζεη δύν ρηππήκαηα ρεξηώλ. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Ζ επηζθόπεζε ησλ κεξώλ ηνπ Edison ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πξηλ 

μεθηλήζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα 

ήρνπ. Μπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζηηο εηθόλεο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 1. Γηα έλα 

πην αθξηβή ηερληθό νδεγό, θαηεβάζηε ην Edison motherboard layout guide.  

 Σα ξνκπόη δπζθνιεύνληαη λα αληρλεύζνπλ ήρνπο όηαλ ππάξρεη κεγάινο 

ζόξπβνο ζην ρώξν. Αλ απηό ζπκβαίλεη, ηόηε κπνξείηε ελαιιαθηηθά λα πείηε 

ζηνπο καζεηέο λα ρηππήζνπλ ην δάθηπιό ηνπο θνληά ζηνλ αηζζεηήξα ήρνπ 

ηνπ Edison. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Φηηάμηε κηα θπζηθή αγσληζηηθή δηαδξνκή κε εκπόδηα θαη ζηξνθέο. Απηό 

κπνξεί λα απνηειέζεη λέα πξόθιεζε γηα ηνπο καζεηέο, ώζηε λα βξνπλ 

δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο από κνλά θαη δηπιά παιακάθηα γηα λα 

νδεγήζνπλ ην Edison. 

2. Γεκηνπξγήζηε κηα αγσληζηηθή πίζηα κε αξηζηεξέο ζηξνθέο, ελζαξξύλνληαο 

ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

3. Πεηξακαηηζηείηε γηα λα κάζεηε πνηνη άιινη ήρνη εθηόο από ρηππήκαηα ρεξηώλ 

θαη δαθηύισλ είλαη πξαθηηθό λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Edison.   

Καηεβάζηε ην 

αλαιπηηθό 

ζρεδηάγξακκα ηεο 

κεηξηθήο θάξηαο ηνπ 

Edison ζην 

https://meetedison.com

/content/Edison-

Motherboard-layout-

https://meetedison.com/content/Edison-Motherboard-layout-V2.pdf
http://www.meetedison.com
http://www.meetedison.com
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Δραςτηριότητα 3 – Αποφεφγοντασ εμπόδια 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ην Edison κε έλα γξακκσηό 

θώδηθα πνπ ελεξγνπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα αιιαγήο θαηεπζύλζεσλ 

θαηά ηελ νδήγεζε ώζηε λα απνθεύγεη εκπόδηα.  

Πωσ λειτουργεί 
Σν πξόγξακκα απνθπγήο εκπνδίσλ θάλεη ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα ππεξύζξσλ θαη ηεο 

ιπρλίαο LED ππεξύζξσλ (IR) ηνπ Edison γηα ηελ αλίρλεπζε αληηθεηκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη αθξηβώο κπξνζηά από ην ξνκπόη. Μόιηο ην πξόγξακκα ελεξγνπνηεζεί, 

ην ξνκπόη Edison ζα θηλεζεί εκπξόο, ζηξίβνληαο όπνηε ρξεηάδεηαη γηα λα απνθύγεη 

εκπόδηα πνπ ζπλαληά. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Ζ επηζθόπεζε ησλ κεξώλ ηνπ Edison ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πξηλ 

μεθηλήζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα 

ππέξπζξσλ (IR) θαη ηεο ιπρλίαο LED ππέξπζξσλ πάλσ ζην Edison. 

 Σα εκπόδηα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλή αιιά όρη πνιύ ζθνύξα (π.ρ. όρη καύξα) 

θαη ίζα ή ςειόηεξα από ην Edison ώζηε ην ξνκπόη λα ηα αληρλεύεη. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Δμεξεπλήζηε ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο, πεξηιακβάλνληαο 

ηα νξαηά θαη κε-νξαηά είδε θπκάησλ. Μάζεηε πεξηζζόηεξα γηα ηελ ππέξπζξε 

αθηηλνβνιία θαη γηα ηηο πην θνηλέο ρξήζεο ηεο (π.ρ. ζηα ηειεθνληξόι ησλ TV). 

2. πδεηήζηε γηα εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ απνθπγή εκπνδίσλ ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν, όπσο ε ρξήζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο LIDAR Laser ζηα 

απηνθίλεηα ρσξίο νδεγό θαη ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο κε θάκεξεο. 
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Δραςτηριότητα 4 – Ακολοφθηςε τη φλόγα 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ην Edison ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα γξακκσηό θώδηθα πνπ ελεξγνπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα νδήγεζεο 

ηνπ Edison αθνινπζώληαο ην θσο κηαο θιόγαο.  

Πωσ λειτουργεί 
Σν πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηνπο αηζζεηήξεο θσηόο ηνπ Edison 

γηα λα αληρλεύεη δηαθνξέο ζηα επίπεδα θσηόο κεηαμύ ησλ δύν αηζζεηήξσλ. Μόιηο ην 

πξόγξακκα ελεξγνπνηεζεί, ην ξνκπόη Edison ζα θαηεπζπλζεί πξνο ην πςειόηεξν 

επίπεδν θσηόο. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ησλ δύν αηζζεηήξσλ θσηόο πάλσ ζην Edison.  

 Ζ αλίρλεπζε θσηόο ηνπ Edison βαζίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ηεο δηαθνξάο 

κεηαμύ ηεο εηζόδνπ θσηόο ζηνπο δύν αηζζεηήξεο. Αλ νη καζεηέο 

δπζθνιεύνληαη κε ην πξόγξακκα αλίρλεπζεο θσηόο, ζπκίζηε ηνπο λα 

ζεκαδέςνπλ ην θσο ζε έλα από ηνπο δύν αηζζεηήξεο, όρη απεπζείαο ζην 

εκπξόο κέξνο ηνπ Edison. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Πεηξακαηηζηείηε κε ην επίπεδν ηεο δηαθνξάο θσηόο κεηαμύ ησλ δύν 

αηζζεηήξσλ ηνπ Edison ώζηε λα θάλεηε ην πξόγξακκα λα ιεηηνπξγήζεη.  

2. Δμεξεπλήζηε ηε ζεκαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δώσλ ζηε ξνκπνηηθή, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο ηνπ ‘θσηνηξνπηζκνύ’ (ε θίλεζε κεξώλ ελόο 

θπηνύ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ πξνο ηελ θαηεύζπλζε εξεζίζκαηνο ηνπ θσηόο). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα είλαη έλα παξάδεηγκα κίκεζεο ηνπ ζεηηθνύ 

θσηνηξνπηζκνύ από ην ξνκπόη Edison (θίλεζε πξνο ην θσο), όπσο αθξηβώο 

ηα έληνκα πνπ πεηνύλ πξνο ην έληνλν θσο.  

3. Δηζάγεηε ηελ έλλνηα ηεο λνεκνζύλεο, πεξηιακβάλνληαο ηελ ηερλεηή 

λνεκνζύλε. πδεηήζηε ηη παξνπζηάδεη απηό ην πξόγξακκα ζρεηηθά κε ηε 

λνεκνζύλε ησλ εληόκσλ θαη ησλ ξνκπόη. 

4. Θέζηε ηελ εξώηεζε ‘γηαηί έλα έληνκν πνπ έιθεηαη από ην θσο είλαη δσληαλό, 

αιιά έλα ξνκπόη πνπ έιθεηαη από ην θσο δελ είλαη;’ 
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Δραςτηριότητα 5 – Ακολουθϊντασ τη γραμμή 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ην Edison ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα γξακκσηό θώδηθα πνπ ελεξγνπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα κε ην 

νπνίν ην Edison αθνινπζεί κηα ζθνύξα έγρξσκε γξακκή.  

Πωσ λειτουργεί 
Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αηζζεηήξα αλαθιώκελνπ θσηόο ηνπ 

Edison γηα λα αληρλεύεη δηαθνξέο κεηαμύ ζθνύξσλ θαη αλνηθηώλ επηθαλεηώλ θάησ 

από ην ξνκπόη. Μόιηο ην πξόγξακκα ελεξγνπνηεζεί, ην ξνκπόη Edison ζα θηλεζεί 

κέρξη λα βξεη κηα ζθνύξα έγρξσκε γξακκή, θαη κεηά ζα αθνινπζήζεη ηε γξακκή. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα αλαθιώκελνπ θσηόο πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ ξνκπόη.  

 ηγνπξεπηείηε όηη νη καζεηέο ζα μεθηλήζνπλ ηνπνζεηώληαο ην Edison δίπια ζε 

κηα καύξε γξακκή, όρη πάλσ ζε απηή. 

 Σα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Edison βαζίδνληαη ζηελ αλάγλσζε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ θσηόο πνπ αλαθιώληαη ζηελ επηθάλεηα 

θάησ από ην ξνκπόη. Οη ζθνύξεο έγρξσκεο επηθάλεηεο αλαθινύλ ιηγόηεξν 

θσο επεηδή απνξξνθνύλ πεξηζζόηεξν θσο ζε ζρέζε κε ηηο αλνηθηέο 

έγρξσκεο επηθάλεηεο. Αλ νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη κε απηό ην πξόγξακκα, 

ειέγμηε όηη ε γξακκή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη ζθνύξνπ ρξώκαηνο, όπσο 

καύξν, θαη πεξίπνπ 1.5 εθαηνζηά πιαηηά. Δπίζεο, ζηγνπξεπηείηε όηη ην θόλην 

είλαη ιεπθό ή θάπνηνπ πνιύ αλνηθηνύ (πςειήο αλάθιαζεο) ρξώκαηνο. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Καηεβάζηε δσξεάλ ην EdMat από ηελ ηνπνζεζία www.meetedison.com θαη 

εθηππώζηε ηελ πίζηα πνπ ην Edison πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 

2. Δμεξεπλήζηε πσο δηαθνξεηηθά ρξώκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθή απνξξόθεζε 

θσηόο θαη δηαθνξεηηθή αλάθιαζε θσηόο. πδεηήζηε εθαξκνγέο ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο είηε 

γηα λα αλαθινύλ θσο ή γηα λα απνξξνθνύλ θσο, όπσο ε ρξήζε ζθνύξσλ 

πθαζκάησλ ζε παλί ζθίαζεο κε πξνζηαζία ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (UV). 

3. Γεκηνπξγήζηε δηαθνξεηηθέο πίζηεο κε δηαθνξεηηθέο έγρξσκεο γξακκέο θαη 

δηαθνξεηηθό πάρνο γξακκώλ. Πεηξακαηηζηείηε γηα λα δείηε πνηεο πίζηεο κπνξεί 

ην ξνκπόη Edison λα αθνινπζήζεη θαη πνηεο δε κπνξεί. 

  

http://www.meetedison.com/
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Δραςτηριότητα 6 – Οδηγϊντασ εντόσ ορίων 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ην Edison ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα γξακκσηό θώδηθα πνπ ελεξγνπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα πνπ 

απνηξέπεη ην ξνκπόη λα μεπεξάζεη κηα ζθνύξα έγρξσκε γξακκή.  

Πωσ λειτουργεί 
Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αηζζεηήξα αλαθιώκελνπ θσηόο ηνπ 

Edison γηα λα αληρλεύεη δηαθνξέο κεηαμύ ζθνύξσλ θαη αλνηθηώλ επηθαλεηώλ θάησ 

από ην ξνκπόη. Μόιηο ην πξόγξακκα ελεξγνπνηεζεί, ην ξνκπόη Edison ζα θηλεζεί 

κέρξη λα βξεη κηα ζθνύξα έγρξσκε γξακκή. Έπεηηα ζα γπξίζεη θαη ζα θηλεζεί ζε 

δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε ρσξίο λα πεξάζεη ηε γξακκή. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα αλαθιώκελνπ θσηόο πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ ξνκπόη.  

 Σα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Edison βαζίδνληαη ζηελ αλάγλσζε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ θσηόο πνπ αλαθιώληαη ζηελ επηθάλεηα 

θάησ από ην ξνκπόη. Οη ζθνύξεο έγρξσκεο επηθάλεηεο αλαθινύλ ιηγόηεξν 

θσο επεηδή απνξξνθνύλ πεξηζζόηεξν θσο ζε ζρέζε κε ηηο αλνηθηέο 

έγρξσκεο επηθάλεηεο. Αλ νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη κε απηό ην πξόγξακκα, 

ειέγμηε όηη ε γξακκή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη ζθνύξνπ ρξώκαηνο, όπσο 

καύξν, θαη πεξίπνπ 1.5 εθαηνζηά πιαηηά. Δπίζεο, ζηγνπξεπηείηε όηη ην θόλην 

είλαη ιεπθό ή θάπνηνπ πνιύ αλνηθηνύ (πςειήο αλάθιαζεο) ρξώκαηνο. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Καηεβάζηε δσξεάλ ην EdMat από ηελ ηνπνζεζία www.meetedison.com θαη 

εθηππώζηε ηελ πίζηα πνπ ην Edison ζα θηλείηαη εληόο απηήο. 

2. Γεκηνπξγήζηε δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο πίζηεο θαη δνθηκάζηε πόζα ξνκπόη 

Edison κπνξνύλ λα θηλνύληαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπο ρσξίο παξάιιεια λα 

ζπξώρλνπλ εθηόο άιιν ξνκπόη. Δξγαζηείηε σο ηάμε θάλνληαο ππνζέζεηο γηα 

ην πόζα ξνκπόη Edison κπνξεί λα ρσξέζεη θάζε πίζηα, δνθηκάζηε θαη 

παξνπζηάζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο. 

  

http://www.meetedison.com/
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Δραςτηριότητα 7 – Πάλη Sumo 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ην Edison ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα γξακκσηό θώδηθα πνπ ελεξγνπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα ώζηε 

πνιιά ξνκπόη λα παιέςνπλ κεηαμύ ηνπο Sumo. 

Πωσ λειτουργεί 
Σν πξόγξακκα πάιεο Sumo ρξεζηκνπνηεί δύν άιια πξνγξάκκαηα ηνπ Edison – ηελ 

θίλεζε εληόο νξίσλ (Γξαζηεξηόηεηα 6) θαη ηελ αλίρλεπζε εκπνδίσλ (Γξαζηεξηόηεηα 

3). Γηα λα δνπιέςεη απηό ην πξόγξακκα, πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ηνπιάρηζηνλ δύν 

ξνκπόη Edison κέζα ζε κηα ιεπθή επηθάλεηα κε ζθνπξόρξσκν πεξίγξακκα. Ζ 

αλίρλεπζε εκπνδίσλ βνεζά έλα ξνκπόη λα βξεη ηα άιια ξνκπόη ελώ ε αλίρλεπζε 

γξακκήο βνεζά έλα ξνκπόη λα βξεη ην πεξίγξακκα.  

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα αλαθιώκελνπ θσηόο, ηνπ αηζζεηήξα 

ππέξπζξσλ (IR) θαη ηεο ιπρλίαο LED ππέξπζξσλ πάλσ ζην Edison  

 Θα ρξεηαζηείηε ηνπιάρηζηνλ δύν ξνκπόη Edison γηα απηή ηε δξαζηεξηόηεηα. 

Καη ηα δύν πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπλ ην πξόγξακκα πάιεο Sumo. 

 ηγνπξεπηείηε πσο ε παιαίζηξα είλαη αξθεηά κεγάιε γηα δύν ξνκπόη πνπ ζα 

θηλνύληαη εληόο απηήο, αιιά όρη ηόζν κεγάιε, γηαηί ζα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξνο 

ρξόλνο ώζηε ηα ξνκπόη λα βξνπλ ην έλα ην άιιν. 

 Σα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Edison βαζίδνληαη ζηελ αλάγλσζε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ θσηόο πνπ αλαθιώληαη ζηελ επηθάλεηα 

θάησ από ην ξνκπόη. Οη ζθνύξεο έγρξσκεο επηθάλεηεο αλαθινύλ ιηγόηεξν 

θσο επεηδή απνξξνθνύλ πεξηζζόηεξν θσο ζε ζρέζε κε ηηο αλνηθηέο 

έγρξσκεο επηθάλεηεο. Αλ νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη κε απηό ην πξόγξακκα, 

ειέγμηε όηη ε γξακκή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη ζθνύξνπ ρξώκαηνο, όπσο 

καύξν, θαη πεξίπνπ 1.5 εθαηνζηά πιαηηά. Δπίζεο, ζηγνπξεπηείηε όηη ην θόλην 

είλαη ιεπθό ή θάπνηνπ πνιύ αλνηθηνύ (πςειήο αλάθιαζεο) ρξώκαηνο. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην EdMat σο παιαίζηξα Sumo. Καηεβάζηε 

δσξεάλ ην EdMat από ηελ ηνπνζεζία www.meetedison.com. 

2. Δξεπλήζηε ην άζιεκα ηνπ Sumo, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ζεκαζία ηνπ ζηνλ 

πνιηηηζκό ηεο Ηαπσλίαο. 

  

http://www.meetedison.com/
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Δραςτηριότητα 8 – Καλϊσ ήρθατε ςτο EdBlocks 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζπζηήλεη ζηνπο καζεηέο ηα EdBlocks, ηνπο καζαίλεη πσο ην 

Edison δηαβάδεη ηα EdBlocks, θαη ηνπο εμαζθεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα EdBlocks offline.  

Πωσ λειτουργεί 
Σν EdBlocks είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ξνκπόη πνπ δεκηνπξγήζεθε 

έρνληαο σο βάζε ηε Scratch 3.0. Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ blocks θαζέλα 

από ηα νπνία πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο εληνιέο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην ξνκπόη 

Edison. Σα EdBlocks δηαβάδνληαη από αξηζηεξά πξνο δεμηά, έλα block ηε θνξά. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηύπνη EdBlocks πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηαδηαθά. Ζ 

αξρηθή εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηα EdBlocks offline είλαη έλαο θαιόο 

ηξόπνο λα δηδάμνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο γιώζζαο απνθεύγνληαο 

παξάιιεια λα πξνθαιέζνπκε ζύγρπζε ζηνπο καζεηέο κε ηνπο πην 

πξνρσξεκέλνπο ηύπνπο blocks. 

 Σα πεξηζζόηεξα blocks ζηε δξαζηεξηόηεηα έρνπλ ην ζύκβνιν ξνινγηνύ. 

Blocks κε απηό ην ζύκβνιν έρνπλ έλα αξηζκεηηθό πεδίν ζην θάησ κέξνο πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα νξίζνπλ ηε δηάξθεηα ηεο ελέξγεηαο. Ζ θαηαλόεζε 

όηη απηό είλαη έλα κεηαβιεηό πεδίν είλαη κηα ζεκαληηθή έλλνηα πνπ νη καζεηέο 

ζα γλσξίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 Ίζσο είλαη ρξήζηκν λα παξνπζηάζεηε πσο ιεηηνπξγνύλ ηα EdBlocks ζε όιε 

ηελ ηάμε. Μηα παξνπζίαζε κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο 

πεξηιακβάλεηαη σο παξάξηεκα ζην ηέινο απηνύ ηνπ νδεγνύ. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Δμεηάζηε ηελ ηδέα όηη ν ρξόλνο είλαη κεηαβιεηόο όηαλ θάλνπκε κηα ελέξγεηα. 

πδεηήζηε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα δίλνπκε ζην ξνκπόη κηα ρξνληθή δηάξθεηα 

γηα λα εθηειέζεη κηα ελέξγεηα. 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ απιά ιέγακε ζην ξνκπόη λα θηλεζεί εκπξόο; Πσο ζα 

ήμεξε πόζν καθξηά ζα θηάζεη; 

2. Μηιήζηε κε ηνπο καζεηέο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη νη νδεγίεο λα είλαη ζαθείο 

θαη ζηε ζσζηή ζεηξά. Γείμηε ην ζηελ πξάμε κε δξαζηεξηόηεηεο όπσο γηα 

παξάδεηγκα λα ζαο θαζνδεγήζνπλ νη καζεηέο ζαο βήκα-βήκα γηα λα θάλεηε 

έλα ζάληνπηηο.  

 Παξάδεηγκα: https://www.youtube.com/watch?v=RjHzD2sfWcQ  

https://www.youtube.com/watch?v=RjHzD2sfWcQ
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Απαντήςεισ-παραδείγματα 
εηξά εληνιώλ: 

 

  

http://www.meetedison.com
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Δραςτηριότητα 9 – Μεταφόρτωςη προγράμματοσ 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ online εθαξκνγή EdBlocks app 

(δηαζέζηκε ζηελ ηνπνζεζία www.edblocksapp.com) θαη καζαίλνπλ πώο λα 

κεηαθνξηώλνπλ έλα πξόγξακκα από ηελ εθαξκνγή EdBlocks ζην ξνκπόη Edison. 

Πωσ λειτουργεί 
Ο θύξηνο ζθνπόο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα κάζνπκε πσο κεηαθνξηώλνπκε 

έλα πξόγξακκα. Σν πξόγξακκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην ‘Αθνινπζώληαο 

ηε θιόγα' πνπ ιεηηνπξγηθά είλαη ην ίδην κε απηό πνπ νη καζεηέο ζπλάληεζαλ ζηε 

Γξαζηεξηόηεηα 4 θάλνληαο ρξήζε γξακκσηνύ θώδηθα. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Δμαζθήζηε ηα βήκαηα 1,2,6,7, θαη 8 κε ηνπο καζεηέο γηαηί απηά ηα βήκαηα 

είλαη πάληα απαξαίηεηα γηα λα κεηαθνξηώζνπκε έλα πξόγξακκα ζην Edison. 

 Μεξηθέο ζπζθεπέο, εηδηθά tablets, ειαηηώλνπλ απηόκαηα ηελ έληαζε ήρνπ όηαλ 

αλαγλσξίζνπλ όηη κηα ζπζθεπή ήρνπ, όπσο αθνπζηηθά, έρεη ζπλδεζεί. 

ηγνπξεπηείηε όηη ε έληαζε ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή ή tablet παξακέλεη ζηε 

κέγηζηε ζηάζκε κεηά ηε ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ EdComm. 

 Όζν έλα πξόγξακκα κεηαθνξηώλεηαη ζην Edison, ην ηειεπηαίν βγάδεη έλα 

ζθπξηρηό ήρν. Μόιηο ην πξόγξακκα κεηαθνξησζεί επηηπρώο, ην Edison ζα 

βγάιεη έλα ηζηξηρηό κπηπ. ηγνπξεπηείηε όηη νη καζεηέο δελ ζα απνζπλδέζνπλ 

ην θαιώδην EdComm, παξά κόλν αθνύ αθνύζνπλ ην ηζηξηρηό κπηπ. 

 Αλ ε κεηαθόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηύρεη, ην Edison ζα βγάιεη έλα ήρν 

ζθάικαηνο. Μπνξείηε λα αθνύζεηε ηνπο ήρνπο επηηπρνύο θαη αλεπηηπρνύο 

κεηαθόξησζεο ζηελ ηνπνζεζία https://meetedison.com/edison-robot-

support/trouble-shooting  

 Όηαλ πνιινί καζεηέο κεηαθνξηώλνπλ πξνγξάκκαηα ηελ ίδηα ζηηγκή, πηζαλόλ 

λα αληηκεησπίζεηε ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο internet, θαη ζπλεπώο λα 

θαζπζηεξήζεη λα εκθαληζηεί ην pop up παξάζπξν ‘program Edison’ θαη ε 

κεηαθόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Edison. Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη 

πξέπεη λα αθνύζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ήρν επηηπρνύο κεηαθόξησζεο πξηλ 

απνζπλδέζνπλ ην θαιώδην EdComm γηα λα εμαζθαιίζνπκε όηη ε 

κεηαθόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νινθιεξώζεθε. 

 Σα blocks πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην block έλαξμεο (start) ώζηε λα 

κεηαθνξησζνύλ ζην Edison. Σα αζύλδεηα blocks δε ζα κεηαθνξησζνύλ. 

 Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε blocks πνπ δε ρξεηάδεζηε ξίρλνληαο απηά ζηνλ θάδν 

ζθνππηδηώλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ  

1. πδεηήζηε πσο νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ην Edison λα εθηειέζεη ην 

πξόγξακκα ‘Αθνινπζώληαο ηε θιόγα’, πξώηα κε ηε ρξήζε γξακκσηνύ 

θώδηθα θαη ηώξα κε ηε ρξήζε ησλ EdBlocks. Δμεξεπλήζηε ηελ ηδέα όηη ηα ίδηα 

ζηνηρεία-δεδνκέλα κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.  

http://www.edblocksapp.com/
https://meetedison.com/edison-robot-support/trouble-shooting
https://meetedison.com/edison-robot-support/trouble-shooting


 

  www.edblocksapp.com  14 
 

Δραςτηριότητα 10 – Ασ οδηγήςουμε 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο ζα επηιέμνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

EdBlocks ζηελ online εθαξκνγή EdBlocks app (δηαζέζηκε ζηελ ηνπνζεζία 

www.edblocksapp.com) γηα λα πξνγξακκαηίζνπλ ην Edison λα θηλείηαη εκπξόο γηα 

κηα νξηζκέλε απόζηαζε. 

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα εηζάγεη κηα ζεκαληηθή έλλνηα πσο θάζε εληνιή πνπ 

πξνγξακκαηίδνπκε λα εθηειέζεη ην Edison, απαηηεί κηα δξάζε θαη κηα δηάξθεηα.  

ηα EdBlocks, κεξηθά κεκνλσκέλα blocks πεξηέρνπλ δξάζε θαη δηάξθεηα. Γηα ηα 

πεξηζζόηεξα από απηά ηα blocks, ε δηάξθεηα είλαη ρξόλνο (ζε δεπηεξόιεπηα) πνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη. Απηά ηα blocks έρνπλ ην ζύκβνιν κηθξνύ ξνινγηνύ θαη 

έλα πεδίν εηζαγσγήο ρξόλνπ: 

 

Άιια blocks πεξηέρνπλ κόλν δξάζε. Σν block ‘turn right LED on’ είλαη έλα 

παξάδεηγκα. Ζ δηάξθεηα δξάζεο απηνύ ηνπ block εμαξηάηαη από ηα blocks πνπ 

αθνινπζνύλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην κεζεπόκελν block ιέεη ζην πξόγξακκα ‘turn 

right LED off’, ηόηε ε δηάξθεηα ηνπ block ‘turn right LED on’ ζα δηαξθέζεη 3 

δεπηεξόιεπηα. 

 

ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, γηα λα θάλνπλ ην Edison λα θηλεζεί εκπξόο γηα κηα 

νξηζκέλε απόζηαζε, νη καζεηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε δξάζε ‘drive forward’ κε ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα, έπεηηα λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηνλ ρξόλν πνπ εηζάγνπλ 

ζην block ώζηε ην Edison λα θηλεζεί γηα ηε ζσζηή απόζηαζε. 

http://www.edblocksapp.com/
http://www.meetedison.com
http://www.meetedison.com
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Υποδείξεισ και κόλπα 

 Δμαζθήζηε κε ηνπο καζεηέο ην πώο κεηαθνξηώλνπκε έλα πξόγξακκα ζην 

Edison. Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο λα αθνύζνπλ ηνλ ήρν επηηπρνύο 

κεηαθόξησζεο πξηλ απνζπλδέζνπλ ην θαιώδην EdComm. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξα ‘drive forward’ blocks ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. Γηα απηή 

ηε δξαζηεξηόηεηα, ζηγνπξεπηείηε όηη νη καζεηέο επηιέγνπλ ην block time-

controlled drive icon: 

  
 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ην ρξόλν θάλνληαο θιηθ 

ζηνλ αξηζκό θαη πιεθηξνινγώληαο ηνλ επηζπκεηό ρξόλν, νηηδήπνηε κεηαμύ 

0.01 θαη 320. Ο ρξόλνο είλαη ζε δεπηεξόιεπηα. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Γνθηκάζηε δεθαδηθνύο, εηδηθά δέθαηα θαη εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.  

2. Γεκηνπξγήζηε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζηεξηδόκελνη ζε απηή ηε 

δξαζηεξηόηεηα: 

 Αλ ην Edison ηξέρεη ηελ πίζηα ζε 2.3 δεπηεξόιεπηα θαη ε πίζηα έρεη 

κήθνο 23 εθαηνζηά, πόζν γξήγνξα θηλείηαη ην Edison; 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: δηαθνξεηηθά ξνκπόη Edison ζα ηξέρνπλ κε ειαθξώο δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε ειαθξώο δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη απαληήζεηο ππνζέηνπλ όηη ην θύιιν εξγαζίαο είλαη ηππσκέλν ζε 

ραξηί A4.  

Πεξίπνπ 1 δεπηεξόιεπην. 

  

http://www.meetedison.com
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Δραςτηριότητα 11 – Ασ ςτρίψουμε 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο εμεξεπλνύλ λέα blocks ζηελ εθαξκνγή 

EdBlocks app θαη αλαιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Edison γηα λα θάλεη δύν 

ζηξνθέο δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο.  

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα εληζρύεη ζηνπο καζεηέο ηελ έλλνηα ηνπ όηη πξνγξακκαηίζεηο 

λα θάλεη ην ξνκπόη Edison απαηηεί κηα δξάζε θαη κηα δηάξθεηα. Δπηπιένλ, ελζαξξύλεη 

ηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηα blocks πνπ απαηηνύλ ηελ εηζαγσγή δηάξθεηαο 

(user-input time blocks) ώζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ ην Edison λα νινθιεξώζεη 

θάπνηεο εξγαζίεο.  

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο πσο κεηαθνξηώλνπκε έλα πξόγξακκα ζην 

Edison θαη όηη πξέπεη λα αθνύζνπλ ηνλ ήρν επηηπρνύο κεηαθόξησζεο πξηλ 

απνζπλδέζνπλ ην θαιώδην EdComm. 

 Τπάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά ‘turn’ blocks ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. Γηα 

απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, ζηγνπξεπηείηε όηη νη καζεηέο επηιέγνπλ blocks πνπ 

ρξνλίδνληαη (time-controlled): 

  
 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηε δηάξθεηα κε θιηθ 

ζηνλ αξηζκό θαη πιεθηξνιόγεζε ηνπ επηζπκεηνύ ρξόλνπ, νηηδήπνηε από 0.01 

έσο 320. Ο ρξόλνο είλαη ζε δεπηεξόιεπηα. 

 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ  
1. Γνθηκάζηε δεθαδηθνύο, εηδηθά δέθαηα θαη εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.  

2. Δμεξεπλήζηε πσο ρξεζηκνπνηείηαη ε Γεσκεηξία ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, 

εηδηθά πσο ρξεζηκνπνηνύληαη νη γσλίεο σο κέηξεζε ηεο ζηξνθήο. 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: δηαθνξεηηθά ξνκπόη Edison ζα ηξέρνπλ κε ειαθξώο δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε ειαθξώο δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη απαληήζεηο ππνζέηνπλ όηη ην θύιιν εξγαζίαο είλαη ζε ραξηί A4.  

1.  (ζηξνθή 90 κνηξώλ) Πεξίπνπ 0.35 δεπηεξόιεπηα. 

2. (ζηξνθή 180 κνηξώλ) Πεξίπνπ 0.7 δεπηεξόιεπηα. 

  

http://www.meetedison.com
http://www.meetedison.com
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Δραςτηριότητα 12 – Έξοδοσ από λαβφρινθο 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο γξάθνπλ έλα πξόγξακκα κε πνιιά 

δηαθνξεηηθά block ρξνληζκνύ (time-controlled).  

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ απηά πνπ θάλνπλ ζηελ 

εθαξκνγή EdBlocks κε ηνλ αιεζηλό πξνγξακκαηηζκό. Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα 

επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια blocks θαη ηηο θαηάιιειεο δηάξθεηεο, λα δνθηκάζνπλ ην 

πξόγξακκα θαη κεηά λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ώζηε λα δηνξζώζνπλ 

ηα όπνηα ιάζε.  

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο πσο κεηαθνξηώλνπκε έλα πξόγξακκα ζην 

Edison θαη όηη πξέπεη λα αθνύζνπλ ηνλ ήρν επηηπρνύο κεηαθόξησζεο πξηλ 

απνζπλδέζνπλ ην θαιώδην EdComm. 

 Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ‘drive’ blocks ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. Γηα 

απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, ζηγνπξεπηείηε όηη νη καζεηέο επηιέγνπλ block 

ρξνληζκνύ (time-controlled). 

 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηε δηάξθεηα κε θιηθ 

ζηνλ αξηζκό θαη πιεθηξνιόγεζε ηνπ επηζπκεηνύ ρξόλνπ, νηηδήπνηε από 0.01 

έσο 320. Ο ρξόλνο είλαη ζε δεπηεξόιεπηα. 

 Αλ νη καζεηέο ζαο δπζθνιεύνληαη λα ζπλδέζνπλ ην θαιώδην EdComm ζην 

Edison, ίζσο ζέιεηε λα θηηάμεηε κεξηθά EdCoasters. Μπνξείηε λα ιάβεηε ην 

δσξεάλ αξρείν 3D εθηύπσζεο από ηελ ηνπνζεζία 

https://meetedison.com/content/EdCoaster.zip 

   

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Βάιηε ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη αληαιιάμνπλ ιαβύξηλζνπο κεηαμύ 

ηνπο, θαη κεηά λα γξάςνπλ θαη δνθηκάζνπλ πξνγξάκκαηα γηα ιύζνπλ ηνπο 

ιαβύξηλζνπο. 

2. Δμεξεπλήζηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό σο έλα είδνο εξγαζίαο, καζαίλνληαο ηη 

θάλνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο θαη ζε πνπ εξγάδνληαη. 

https://meetedison.com/content/EdCoaster.zip
http://www.meetedison.com
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.meetedison.com
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.meetedison.com
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
http://www.thingiverse.com/thing:1668963
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Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: δηαθνξεηηθά ξνκπόη Edison ζα ηξέρνπλ κε ειαθξώο δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε ειαθξώο δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη απαληήζεηο ππνζέηνπλ όηη ην θύιιν εξγαζίαο είλαη ζε ραξηί A4.  

 

Απηό ην πξόγξακκα ηεξκαηίδεη κε ην εκπξόο κέξνο ηνπ Edison κόιηο λα αθνπκπά ηε 

γξακκή ηεξκαηηζκνύ.  

  

http://www.meetedison.com
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Δραςτηριότητα 13 – Ασ ακολουθήςουμε τη γραμμή 
 απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο ζπλερίδνπλ λα εμεξεπλνύλ λέα blocks ζηελ 

εθαξκνγή EdBlocks app, κεηαμύ άιισλ ηα ‘follow a line’ block θαη block ειέγρνπ 

ηαρύηεηαο. 

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα καο επαλαζπζηήλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ Edison λα αθνινπζεί 

κηα γξακκή, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή EdBlocks γηα λα γξάςνπκε ην 

πξόγξακκα. Οη θηλεηήξεο ηνπ Edison κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ γηα δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο. Απηό επηηξέπεη ζηνπο θηλεηήξεο λα ζηξίβνπλ ηαρύηεξα ή αξγόηεξα από ην 

θαλνληθό, δίλνληαο πνιιέο δπλαηόηεηεο ζην ξνκπόη. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά ‘follow a line’ blocks ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. 

Γηα απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, ζηγνπξεπηείηε όηη νη καζεηέο επηιέγνπλ ην ‘follow a 

line’ block ρξνληζκνύ (time-controlled): 

  
 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηε δηάξθεηα κε θιηθ 

ζηνλ αξηζκό θαη πιεθηξνιόγεζε ηνπ επηζπκεηνύ ρξόλνπ, νηηδήπνηε από 0.01 

έσο 320. Ο ρξόλνο είλαη ζε δεπηεξόιεπηα. 

 Τπάξρνπλ ηξία blocks επηηάρπλζεο ζην EdBlocks, αξγό, θαλνληθό θαη 

γξήγνξν. Σν ‘normal’ block ζέηεη ηνπο θηλεηήξεο ηνπ Edison ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ηαρύηεηα.  

 
 Δπεηδή ην Edison εθηειεί ηα EdBlocks από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ην block 

επηηάρπλζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αξηζηεξά από ηα drive blocks. Έλα block 

επηηάρπλζεο ζα επεξεάζεη όια ηα drive blocks πνπ βξίζθνληαη δεμηά ηνπ ζην 

πξόγξακκα ώζπνπ ε ηαρύηεηα αιιάμεη από έλα άιιν block επηηάρπλζεο ή ην 

πξόγξακκα ηεξκαηίζεη. 

 Λεηηνπξγώληαο ηνπο θηλεηήξεο ζηε γξήγνξε ηαρύηεηα παξαηεηακέλα, κπνξεί 

λα θαηαλαιώζνπλ δξαζηηθά ηηο κπαηαξίεο ηνπ Edison. 

 

http://www.meetedison.com
http://www.meetedison.com
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Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Βξείηε ηα άιια δύν ‘follow a line’ blocks ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. πδεηήζηε 

ηη θάλεη ην θαζέλα θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν. 

2. Σν ‘follow a line forever’ block έρεη δηαθνξεηηθό ζρήκα από ηα άιια δύν ‘follow 

a line’ blocks. Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο γηα πνην ιόγν λνκίδνπλ όηη ζπκβαίλεη 

απηό. 

3. Σν ‘follow a line forever’ block ρξεζηκνπνηεί ην ζύκβνιν ηνπ άπεηξνπ ζηελ 

εηθόλα ηνπ. Δμεξεπλήζηε ηελ ηδέα ηνπ άπεηξνπ. 

4. Βάιηε ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ λέα πξνγξάκκαηα κε ηα άιια ‘follow a line’ 

blocks θαη κεηά λα ηα δνθηκάζνπλ ζηηο πίζηεο ηνπο. ην ηέινο λα ζπγθξίλνπλ 

ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: νη απαληήζεηο 2, 3 θαη 4 είλαη παξαδείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηώλ ζα βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

1.  
2. Παξάδεηγκα ρξόλνπ: 6.5  

3. Παξάδεηγκα πίζηαο: 

 
4. Παξάδεηγκα απάληεζεο: Οη γξακκέο ηεο πίζηαο ήηαλ πνιύ θνληά ζε κεξηθά 

ζεκεία. Απηό έθαλε ην Edison λα πάξεη ηε ιάζνο δηαδξνκή ζε απηά ηα ζεκεία. 

http://www.meetedison.com
http://www.meetedison.com
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Η πίζηα ζα κπνξνύζε λα είλαη θαιύηεξε αλ έρνπκε πεξηζζόηεξν ρώξν κεηαμύ 

ησλ γξακκώλ ηεο πίζηαο. Σν Edison δελ νινθιήξσζε όιε ηελ πίζηα. Σν 

πξόγξακκα ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί δίλνληαο πεξηζζόηεξν ρξόλν. 
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Δραςτηριότητα 14 – Στοπ! Μαφρη γραμμή! 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα γλσξίδεη ζηνπο καζεηέο ηελ νκάδα blocks ‘wait until’ θαη ηνλ 

αηζζεηήξα αλίρλεπζεο ηνπ Edison.  

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα αλίρλεπζεο ηνπ 

Edison, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα πξνγξακκαηίζνπλ ην ξνκπόη κε εληνιέο 

επηινγήο. Παξνπζηάδεη επίζεο ηελ θαηεγνξία blocks ‘wait until’, πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θηηάμνπκε πην ζύλζεηα πξνγξάκκαηα όπνπ εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Edison.  

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Απηή ε δξαζηεξηόηεηα απαηηεί νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα block 

επηινγήο: ην ‘drive forward while on a white surface’ block. Τπελζπκίζηε 

ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν block, όρη block 

ρξνληζκνύ (time-controlled). 

 
 ηγνπξεπηείηε όηη ηα θύιια εξγαζίαο έρνπλ εθηππσζεί έγρξσκα. Ζ ρακειή 

ζηάζκε γξαθίηε ζηνλ εθηππσηή κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 

αλνηρηόρξσκεο εθηππώζεηο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην Edison ζηελ 

αλίρλεπζε ησλ γξακκώλ. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Δμεξεπλήζηε ηελ επηζηήκε πίζσ από ηνλ αηζζεηήξα αλίρλεπζεο γξακκήο ηνπ 

Edison. πδεηήζηε πσο νη κπιε θαη πξάζηλεο γξακκέο αλαθινύλ κόλν ην 

κπιε θαη πξάζηλν θσο αληίζηνηρα. Ζ θόθθηλε γξακκή αλαθιά κόλν θόθθηλν 

θσο. Δπεηδή ε LED ιπρλία ηνπ Edison είλαη θόθθηλε, όιν ην θόθθηλν θσο πνπ 

πέθηεη πάλσ ζηελ θόθθηλε γξακκή αλαθιάηαη πίζσ ζην Edison. Οη κπιε θαη 

πξάζηλεο γξακκέο δελ αλαθινύλ ην θόθθηλν θσο, θαη έηζη ην Edison ηηο ζεσξεί 

κε αλαθιαζηηθέο, όπσο ηε καύξε γξακκή.  

2. Τπνζέζηε πνηεο άιιεο έγρξσκεο επηθάλεηεο κπνξνύλ ή δε κπνξνύλ λα 

αλαθιάζνπλ ην θόθθηλν LED θσο. Γνθηκάζηε θαη θαηαγξάςηε ηα 

απνηειέζκαηα. Παξνπζηάζηε ηα απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε γξαθεκάησλ. 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: ε απάληεζε 4 είλαη παξάδεηγκα. Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ζα 

βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

1. Όρη 

2. Ναη 
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3. Ναη 

4. Ννκίδσ όηη ην καύξν είλαη ην θαιύηεξν ρξώκα ώζηε λα θάλεηε ην Edison λα 

ζηακαηά επεηδή απνξξνθά όιν ην έγρξσκν θσο, θαη έηζη ην Edison ζα 

ζηακαηά πάληα. 
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Δραςτηριότητα 15 – Ασ κάνουμε θόρυβο 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο εμεξεπλνύλ πεξηζζόηεξεο ηδηόηεηεο ηεο 

νκάδαο block ‘wait until’ θαη δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

επηινγέο ηνπ ρξήζηε. 

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ρξεζηκνπνηεί ηα ‘wait until’ blocks γηα λα επηηξέςεη ζηνπο 

καζεηέο λα θηηάμνπλ έλα πξόγξακκα πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα ήρνπ ηνπ 

Edison. Σν πξόγξακκα απαηηεί είζνδν, κε ηε κνξθή ρηππήκαηνο ησλ ρεξηώλ, γηα λα 

πξνρσξήζεη. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα ήρνπ πξηλ νη καζεηέο μεθηλήζνπλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα.  

 Σα ξνκπόη κπνξεί λα δπζθνιεπηνύλ λα αληρλεύζνπλ ήρνπο όηαλ ππάξρεη 

κεγάινο ζόξπβνο ζην ρώξν. Αλ απηό ζπκβαίλεη, ηόηε κπνξείηε ελαιιαθηηθά λα 

πείηε ζηνπο καζεηέο λα ρηππήζνπλ ην δάθηπιό ηνπο θνληά ζηνλ αηζζεηήξα 

ήρνπ ηνπ Edison.  

 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη ην Edison εθηειεί ην πξόγξακκα EdBlocks έλα 

block θάζε θνξά. Γη’ απηό, όηαλ έλα block ιέεη ζην Edison ‘wait until’, ην 

Edison ζα πεξηκέλεη κέρξη απηή ε ζπλζήθε λα ηθαλνπνηεζεί πξηλ πξνρσξήζεη 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ επόκελνπ block ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Δηζάγεηε ηελ έλλνηα ησλ δειώζεσλ ‘IF’. Θέζηε ηελ εξώηεζε ‘αλ δελ αληρλεπηεί 

ρηύπεκα παιάκεο, ηη ζα θάλεη ην Edison;’ πδεηήζηε πσο νη δειώζεηο ‘IF’ 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζρεδίαζε πξνγξακκάησλ. 

2. Παίμηε dominos κε ην Edison. Πξνγξακκαηίζηε πνιιά ξνκπόη Edison ώζηε λα 

θηλνύληαη εκπξόο θάζε θνξά πνπ αληρλεύνπλ έλα ρηύπεκα παιάκεο. 

1- Παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο Dominos  
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Βάιηε ζηε ζεηξά ηα ξνκπόη ην έλα πίζσ από ην άιιν κε ηελ απόζηαζε κεηαμύ 

ηνπο ίζε κε απηή πνπ ζα θαιύςεη ην Edison όηαλ θηλεζεί εκπξόο. Υηππήζηε ην 

δάθηπιν ζην ηειεπηαίν Edison θαη παξαθνινπζήζηε ην domino πνπ ζπκβαίλεη 

θαζώο ρηππά ζην Edison πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Γείηε ην πξόγξακκα 

ηνπ παξαδείγκαηνο θαη ηηο αληίζηνηρεο εηθόλεο.  

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: ην πξόγξακκα είλαη έλα παξάδεηγκα απάληεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηώλ ζα βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

 

  

2- Παξάδεηγκα ηνπνζέηεζεο ησλ ξνκπόη 
γηα ην πξόγξακκα Dominos 
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Δραςτηριότητα 16 – Ασ χρηςιμοποιήςουμε τα φϊτα 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ κε δύν λέα ζεη blocks ζηελ 

εθαξκνγή EdBlocks – θώηα θαη βξόρνη – θαη ζα εμεξεπλήζνπλ ην ‘wait until’ block 

ρξνληζκνύ (time-controlled).  

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ νκάδα blocks βξόρσλ ζηελ 

εθαξκνγή EdBlocks. Οη βξόρνη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ 

επαλάιεςε κέζα ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο. ηελ εθαξκνγή EdBlocks, θάζε block 

κέζα ζε βξόρν ζα επαλαιεθζεί κέρξηο όηνπ ηθαλνπνηεζνύλ νη ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνύ 

ηνπ βξόρνπ. 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα εηζάγεη επίζεο ην ‘wait-until’ block ρξνληζκνύ. Απηό ην block 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη ην Edison ώζηε λα πεξηκέλεη ζπγθεθξηκέλν 

ρξόλν πξηλ ζπλερίζεη ζην επόκελν block ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Δπηπξόζζεηα, απηή ε δξαζηεξηόηεηα καο ζπζηήλεη ηα LED θώηα ηνπ Edison. Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ πώο λα ειέγρνπλ ην άλακκα θαη ην ζβήζηκν ησλ θώησλ. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Τπάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά ‘loop’ blocks ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. Γηα 

απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, ζηγνπξεπηείηε όηη νη καζεηέο επηιέγνπλ ηνλ αηέξκνλα 

βξόρν: 

 
 Μπνξείηε λα βάιεηε πνιιά blocks ζε έλα βξόρν. Σν block βξόρνπ ζα ηεληώζεη 

ώζηε λα ρσξέζεη ηα ελσκέλα blocks όηαλ ζύξεηε ην βξόρν πάλσ ηνπο. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα βάιεηε πξώηα ην block βξόρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ζύξεηε blocks κέζα ζε απηό.  

 Σν ‘wait until’ block ρξνληζκνύ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα νξίζεη ην ρξόλν 

αλακνλήο ηνπ Edison. Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ 

ηε δηάξθεηα κε θιηθ ζηνλ αξηζκό θαη πιεθηξνιόγεζε ηνπ επηζπκεηνύ ρξόλνπ, 

νηηδήπνηε από 0.01 έσο 320. Ο ρξόλνο είλαη ζε δεπηεξόιεπηα. 

 Αληίζεηα κε άιια blocks ζηελ εθαξκνγή EdBlocks, ηα LED θώηα ιεηηνπξγνύλ 

ζην παξαζθήλην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μόιηο αλάςνπλ ηα LED θώηα ηνπ 

Edison, ζα παξακείλνπλ αλακκέλα κέρξη λα ζβήζνπλ από ην πξόγξακκα, ή 

ην πξόγξακκα ηεξκαηίζεη.  

 Σα LED θώηα ηνπ Edison κπνξνύλ λα αλάςνπλ θαη ζβήζνπλ ρσξηζηά ή όια 

καδί.  
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Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ  
1. Δμεξεπλήζηε ηα άιια block βξόρνπ ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. Πεηξακαηηζηείηε 

θηηάρλνληαο πξνγξάκκαηα κε ρξήζε απηώλ ησλ blocks, δνθηκάδνληαο πσο 

θαζέλα από απηά επηηξέπεη εμσηεξηθνύο παξάγνληεο λα επεξεάζνπλ ην 

πξόγξακκα. 

2. Ζ εθαξκνγή EdBlocks επηηξέπεη νη βξόρνη λα ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε άιινπο 

βξόρνπο. Γνθηκάζηε ρξεζηκνπνηώληαο εκθσιεπκέλνπο βξόρνπο θαη ηα LED 

blocks λα θάλεηε ην Edison λα ζηέιλεη ζήκαηα κε ηνλ θώδηθα Morse. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ έρεηε θαη ηα δύν θώηα LEDs αλακκέλα αλαπαξηζηά κηα 

παύια, ελώ έλα θσο LED αλακκέλν αλαπαξηζηά κηα ηειεία, ηόηε κπνξείηε λα 

θηηάμεηε έλα πξόγξακκα πνπ ζηέιλεη ζήκα ‘SOS’: 

 
Μάζεηε σο ηάμε πεξηζζόηεξα γηα ηνλ θώδηθα Morse. Δπηηξέςηε ζηνπο 

καζεηέο λα ζηείινπλ ηα δηθά ηνπο κελύκαηα Morse ρξεζηκνπνηώληαο ηα LED 

θώηα θαη ηνπο βξόρνπο.  

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: νη απαληήζεηο 3 θαη 4 είλαη παξαδείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ 

ζα βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

1. Σν block βξόρνπ επηηξέπεη ζε έλα πξόγξακκα λα έρεη blocks πνπ 

επαλαιακβάλνληαη.  

2. Αλ δελ ππήξρε block βξόρνπ ζην πξόγξακκα, ηόηε απηό ζα άλαβε ηα θώηα, 

ζα πεξίκελε 1 δεπηεξόιεπην, ζα έζβελε ηα θώηα, ζα πεξίκελε 1 

δεπηεξόιεπην, θαη ζην ηέινο ζα ηεξκάηηδε. 

3.  
4. Σν πξόγξακκά κνπ θάλεη ην Edison λα ζηξίβεη αξηζηεξά γηα 2.5 δεπηεξόιεπηα, 

έπεηηα λα θηλείηαη όπηζζελ γηα 0.5 δεπηεξόιεπηα, λα ζηξίβεη δεμηά γηα 2.5 

δεπηεξόιεπηα, θαη κεηά λα θηλείηαη εκπξόο γηα 0.5 δεπηεξόιεπηα. Όηαλ απηό 

επαλαιεθζεί γηα ιίγν, κνηάδεη ζαλ ην Edison λα ρνξεύεη κε κηθξά βήκαηα. 
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Δραςτηριότητα 17 – Ασ αποφφγουμε τα εμπόδια 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο καζαίλνπλ πεξηζζόηεξα γηα ην πώο 

ιεηηνπξγνύλ νη αηζζεηήξεο ππέξπζξσλ ηνπ Edison θαη πξνγξακκαηίδνπλ ην ξνκπόη 

Edison λα αληρλεύεη εκπόδηα. 

Πωσ λειτουργεί 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο δεκηνπξγνύλ έλα πξόγξακκα ώζηε ην Edison 

λα απνθεύγεη εκπόδηα θαζώο θηλείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα ππεξύζξσλ θαη ηεο 

ιπρλίαο LED ππεξύζξσλ (IR) ηνπ Edison πνπ αληρλεύεη αληηθείκελα εκπξόο ηνπ. 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα εμεξεπλά πεξαηηέξσ πσο ιεηηνπξγνύλ νη αηζζεηήξεο 

ππέξπζξσλ ζην Edison θαη βάδεη ηνπο καζεηέο λα δνθηκάζνπλ ηη εκπόδηα κπνξνύλ 

θαη δε κπνξνύλ λα αληρλεπηνύλ. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ησλ αηζζεηήξσλ ππέξπζξσλ πξηλ νη καζεηέο μεθηλήζνπλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα. 

 Σα εκπόδηα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλή αιιά όρη πνιύ ζθνύξα (π.ρ. όρη καύξα) 

θαη ίζα ή ςειόηεξα από ην Edison ώζηε ην ξνκπόη λα ηα αληρλεύεη. 

 Απηό ην πξόγξακκα ζα ιεηηνπξγήζεη θαιύηεξα ρξεζηκνπνηώληαο ην ‘drive 

forward’ block ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. Απηό ην block ζέηεη ηνπο θηλεηήξεο 

ηνπ Edison ζε πξόζζηα θίλεζε ‘forward’ κέρξη κία ζπλζήθε ή έλα άιιν block 

θίλεζεο «πεη» ζηνπο θηλεηήξεο λα θάλνπλ θάηη άιιν. Βεβαησζείηε όηη νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην ζσζηό block: 

  

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο από ηε 

δξαζηεξηόηεηα. Δμαζθήζηε ηνπο καζεηέο ζε θαιέο δεμηόηεηεο παξνπζίαζεο 

πεξηιακβάλνληαο ην ζρεδηαζκό ηεο παξνπζίαζήο ηνπο. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα θαηάινγν απνηειεζκάησλ ηεο ηάμεο, δεηώληαο από θάζε 

καζεηή λα πξνζζέζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Μνηξαζηείηε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ηάμεο κε άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ κέζσ online πξνγξακκάησλ όπσο ην 

Google Classroom ή έλα θόξνπκ ζπδεηήζεσλ. Γείηε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο ζρεηηθά κε ην ηη εκπόδηα δνθίκαζαλ άιινη καζεηέο. Ση 

ζπκπεξάζκαηα εμάγνπκε από απηό ζρεηηθά κε άιια ζρνιεία; Ση εξσηήζεηο 

κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε βιέπνληαο ηα απνηειέζκαηα άιισλ ηάμεσλ; 

Δμαζθήζηε ηνπο καζεηέο ζε ηξόπνπο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη ρξήζεο ζην 

δηαδίθηπν.  
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Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: απηόο ν πίλαθαο είλαη παξάδεηγκα απάληεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηώλ ζα βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

Αντικείμενο Χρώμα και στήμα Σταμάτησε το Edison? Γιατί ή γιατί ότι; 

Μπνπθάιη 
λεξνύ 

Γηαθαλέο, ςειό 
θπιηλδξηθό 

Όρη. Σν κπνπθάιη είλαη ςειό αιιά δελ 
αλαθιά ην ππέξπζξν θσο. 

Ρνκπόη 
Edison 

Πνξηνθαιί, θνληό θνπηί Ναη, αιιά κόλν αθνύ ην πξώην Edison 
έπεζε πάλσ ηνπ. Ννκίδσ όηη δελ είλαη 
αξθεηά ςειό. 

πξξαπηηθό θνύξν θίηξηλν, καθξύ, 
κέηξηνπ ύςνπο, 
πεξίπνπ σνεηδέο 

Ναη. Σν ζπξξαπηηθό ήηαλ ςειόηεξν από ην 
Edison θαη αλαθιά αξθεηό θσο. 

Βηβιίν Μαύξν κε ιεπθέο 
ισξίδεο, κε ζρήκα 
κεγάινπ θνπηηνύ 

Όρη. Σν βηβιίν ήηαλ ςειόηεξν από ην 
Edison, αιιά ην καύξν ρξώκα απνξξνθά 
ην θσο. 
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Δραςτηριότητα 18 – Ανιχνεφουμε και αποφεφγουμε 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο εμεξεπλνύλ πεξηζζόηεξεο ηδέεο πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ζηελ εθαξκνγή EdBlocks πνπ αμηνπνηνύλ ηνπο αηζζεηήξεο 

ππέξπζξσλ ηνπ Edison.  

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα εληζρύεη ηελ θαηαλόεζε από πιεπξάο ησλ καζεηώλ ησλ 

ηθαλνηήησλ αλίρλεπζεο εκπνδίσλ ηνπ ξνκπόη Edison. Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ έλα 

πξόγξακκα ώζηε ην Edison λα απνθεύγεη έλα εκπόδην κόιηο ην αληρλεύζεη. 

Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηόηεηα πξνθαιεί ην εξέζηζκα ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ηε δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ησλ αηζζεηήξσλ ππέξπζξσλ πξηλ νη καζεηέο μεθηλήζνπλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα. 

 Σα εκπόδηα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλή αιιά όρη πνιύ ζθνύξα (π.ρ. όρη καύξα) 

θαη ίζα ή ςειόηεξα από ην Edison ώζηε ην ξνκπόη λα ηα αληρλεύεη. 

 Δλζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα βαζηζηνύλ ζηελ πξνεγνύκελε γλώζε, 

βιέπνληαο πνηα εκπόδηα θαηάθεξε λα αληρλεύζεη ην Edison ζηε 

Γξαζηεξηόηεηα 17. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Αλαθαιύςηε πεξηζζόηεξνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ππέξπζξε 

αθηηλνβνιία ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Δξεπλήζηε ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε κία 

από απηέο θαη ηη νθέιε έρνπλ ζηνπο αλζξώπνπο ή ηελ θνηλσλία. 

2. Φαληαζηείηε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πνπ νη καζεηέο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο αηζζεηήξεο ππέξπζξσλ ηνπ Edisonγηα λα βξνπλ 

ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζπλαγεξκόο όηαλ έλα αληηθείκελν (π.ρ. έλα άηνκν) αληρλεπζεί ζε ρξόλν πνπ 

δε ζα έπξεπε. 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: δηαθνξεηηθά ξνκπόη Edison ζα ηξέρνπλ κε ειαθξώο δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε ειαθξώο δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηηο απαληήζεηο 1 θαη 2. Οη επεμεγήζεηο ζηηο απαληήζεηο 1 θαη 2 θαη ζε 

όιε ηελ απάληεζε 3 είλαη παξαδείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ζα 

βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

1. 0.3 δεπηεξόιεπηα. Απηόο ν ρξόλνο ήηαλ αξθεηόο γηα ην Edison λα 

απνκαθξπλζεί από ην αληηθείκελν θαη λα έρεη αξθεηό ρώξν γηα λα ζηξίςεη. 

2. 0.5 δεπηεξόιεπηα. Απηόο ν ρξόλνο ήηαλ αξθεηόο γηα ην Edison λα ζηξίςεη 

αξθεηά καθξηά από ην αληηθείκελν ώζηε λα κελ πέζεη πάλσ ηνπ μαλά. 
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3.  
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Δραςτηριότητα 19 – Μζνουμε εντόσ ορίων 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή EdBlocks γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν πξόγξακκα αμηνπνηώληαο ηνλ αηζζεηήξα αλάθιαζεο θσηόο 

ηνπ Edison, παξαθηλώληαο ηνπο λα ζθεθηνύλ πσο νη έλλνηεο πνπ καζαίλνπλ 

εθαξκόδνληαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν.  

Πωσ λειτουργεί 
Ζ δξαζηεξηόηεηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αηζζεηήξα αλαθιώκελνπ θσηόο ηνπ Edison γηα 

λα αληρλεύεη δηαθνξέο κεηαμύ ζθνύξσλ θαη αλνηθηώλ επηθαλεηώλ θάησ από ην 

ξνκπόη. Οη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ ην Edison λα θηλείηαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ 

νξίδεη κηα ζθνύξα γξακκή – όκνηα κε ην πξόγξακκα ζηε Γξαζηεξηόηεηα 6 ην νπνίν 

ελεξγνπνηνύληαλ κέζσ γξακκσηνύ θώδηθα. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα αλαθιώκελνπ θσηόο πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ ξνκπόη.  

 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Edison 

βαζίδνληαη ζηελ αλάγλσζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ θσηόο πνπ 

αλαθιώληαη ζηελ επηθάλεηα θάησ από ην ξνκπόη. Αλ νη καζεηέο 

δπζθνιεύνληαη κε απηό ην πξόγξακκα, ειέγμηε όηη ε γξακκή πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ είλαη ζθνύξνπ ρξώκαηνο, όπσο καύξν, θαη πεξίπνπ 1.5 

εθαηνζηά πιαηηά. Δπίζεο, ζηγνπξεπηείηε όηη ην θόλην είλαη ιεπθό ή θάπνηνπ 

πνιύ αλνηθηνύ (πςειήο αλάθιαζεο) ρξώκαηνο. 

 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη ππάξρνπλ ηξία blocks επηηάρπλζεο ζηελ 

εθαξκνγή EdBlocks, αξγό, θαλνληθό θαη γξήγνξν. Σν ‘normal’ block ζέηεη ηνπο 

θηλεηήξεο ηνπ Edison ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηαρύηεηα.  

 Δπεηδή ην Edison εθηειεί ηα blocks από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ην block 

επηηάρπλζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αξηζηεξά από ηα drive blocks. Έλα block 

επηηάρπλζεο ζα επεξεάζεη όια ηα drive blocks πνπ βξίζθνληαη δεμηά ηνπ ζην 

πξόγξακκα ώζπνπ ε ηαρύηεηα αιιάμεη από έλα άιιν block επηηάρπλζεο ή ην 

πξόγξακκα ηεξκαηίζεη. 

 Λεηηνπξγώληαο ηνπο θηλεηήξεο ζηε γξήγνξε ηαρύηεηα παξαηεηακέλα, κπνξεί 

λα θαηαλαιώζνπλ δξαζηηθά ηηο κπαηαξίεο ηνπ Edison. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. πδεηήζηε κε ηνπο καζεηέο γηα ην πώο ζθέθηνληαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό όζν 

αθνξά πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο. Δθθξάζηε ηε δξαζηεξηόηεηα κε απηή ηελ 

νξνινγία. Γηα παξάδεηγκα, ‘ην πξόβιεκα είλαη λα κελ επηηξέςνπκε ζην 

Edison λα πεξάζεη ηε καύξε γξακκή. Πσο κπνξνύκε λα ιύζνπκε απηό ην 

πξόβιεκα;’ 

2. Δμεηάζηε πσο ην ‘πξόβιεκα’ απαγόξεπζεο ηνπ Edison λα πεξάζεη κηα καύξε 

γξακκή κπνξεί λα ‘ιπζεί’ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζηελ εθαξκνγή 
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EdBlocks. Γνθηκάζηε λα θηηάμεηε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηιύνπλ ην 

ίδην πξόβιεκα. Γείηε πόζεο δηαθνξεηηθέο ιύζεηο κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ νη 

καζεηέο. πδεηήζηε ζηελ ηάμε ην γεγνλόο όηη όιεο νη δηαθνξεηηθέο ιύζεηο είλαη 

έγθπξεο εθόζνλ επηιύνπλ ην ίδην πξόβιεκα. 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: δηαθνξεηηθά ξνκπόη Edison ζα ηξέρνπλ κε ειαθξώο δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε ειαθξώο δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηηο απαληήζεηο 1 θαη 2. Οη απαληήζεηο 3 θαη 4 είλαη παξαδείγκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ζα βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

1. 0.3 δεπηεξόιεπηα 

2. 0.4 δεπηεξόιεπηα 

3. Σν block θαλνληθήο ηαρύηεηαο ιεηηνύξγεζε άςνγα. Σν block αξγήο ηαρύηεηαο 

ήηαλ αξθεηά βαξεηό. Σν block γξήγνξεο ηαρύηεηαο κεξηθέο θνξέο πεξλνύζε 

ηελ καύξε γξακκή πξηλ ηειηθά νπηζζνρσξήζεη. 

4. Ννκίδσ όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν έλα ηέηνην πξόγξακκα ζηα πξαγκαηηθά 

απηνθίλεηα. Καη απηό επεηδή νη δηαζηαπξώζεηο ζα ήηαλ ρξσκαηηζκέλεο έηζη 

ώζηε ην απηνθίλεην λα αληηιακβάλεηαη ην θόθθηλν θαλάξη. Με απηό ηνλ ηξόπν, 

ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ θαη δε ζα πεξλνύλ ηηο δηαζηαπξώζεηο 

κε θόθθηλν, κε απνηέιεζκα ιηγόηεξα αηπρήκαηα. 
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Δραςτηριότητα 20 – Ασ κάνουμε μουςική 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο εμεξεπλνύλ έλα λέν ζεη από blocks ζηελ 

εθαξκνγή EdBlocks app, ηα blocks κνπζηθήο, θαη δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο κνπζηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ Edison. 

Πωσ λειτουργεί 
Ζ δξαζηεξηόηεηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ βνκβεηή ηνπ Edison. Ο βνκβεηήο ελεξγνπνηεί ην 

ξνκπόη λα παίμεη έλα θάζκα από δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο λόηεο θαη κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αηζζεηήξαο ήρνπ γηα λα αληρλεύζεη δπλαηνύο ήρνπο, όπσο 

ρηππήκαηα παιάκεο.  

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Σα ξνκπόη V1 Edison απαηηνύλ ελεκέξσζε ηνπ firmware γηα λα κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη ηα blocks κνπζηθήο ζηελ εθαξκνγή EdBlocks. Σα ξνκπόη V2.0 

Edison δε ρξεηάδνληαη απηή ηελ ελεκέξσζε. Μπνξείηε λα εμαθξηβώζεηε αλ ην 

Edison ζαο είλαη V2.0 ςάρλνληαο γηα ηε ιέμε ‘V2.0’ ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο 

πάλσ όςεο ηνπ Edison. 

 Δπεηδή ην Edison εθηειεί ηα blocks από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, έλα block 

κεηξνλόκνπ (tempo) πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αξηζηεξά από ηα blocks 

κνπζηθήο. Σν block κεηξνλόκνπ (tempo) ζα επεξεάζεη όια ηα blocks κνπζηθήο 

πνπ αθνινπζνύλ κέρξη απηό λα αθπξσζεί από έλα άιιν block κεηξνλόκνπ ή 

ην πξόγξακκα λα ηεξκαηηζηεί. 

 Υξήζηκν είλαη λα έρεηε κεξηθά απιά ηξαγνύδηα έηνηκα γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο πνπ δελ εμνηθεησκέλνη κε ηε κνπζηθή. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Παίμηε ηηο κνπζηθέο θαξέθιεο κε ην Edison. Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα 

θηηάμνπλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα παίδνπλ επαλαιεπηηθά κνπζηθή κέρξη λα 

παηεζεί ην ζηξόγγπιν θνπκπί. Γείηε έλα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο: 

 
Μόιηο έλαο καζεηήο παηήζεη ην ζηξόγγπιν θνπκπί, ην πξόγξακκα ζα 

ζηακαηήζεη λα παίδεη ηε κνπζηθή, θαη κεηά ζα πεξηκέλεη κέρξη ην ηξίγσλν 

θνπκπί λα παηεζεί μαλά. Βάιηε ηνπο καζεηέο ελαιιάμ σο ππεύζπλνπο 

εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππόινηπε ηάμε. 

2. Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ ώζηε αξθεηά Edison λα παίδνπλ 

έλα κνπζηθό ηόλν θπθιηθά. Υξεζηκνπνηήζηε ηα blocks ρξνληζκνύ ‘wait until’ γηα 

https://meetedison.com/edison-robot-support/firmware-update/
http://www.meetedison.com
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λα πξνγξακκαηίζεηε δηαθνξεηηθά Edison λα μεθηλήζνπλ παίδνληαο έλα 

κνπζηθό ηόλν (όπσο Row, Row Your Boat) ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. 

Πεηξακαηηζηείηε κε ηνπο ρξόλνπο ζηα blocks ‘wait until’ ώζηε ηα ξνκπόη 

Edison λα παίμνπλ ζπγρξνληζκέλα. 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: νη απαληήζεηο 1 θαη 2 είλαη παξαδείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ 

ζα βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. Οδεγίεο γηα ην ηη ζα ςάμεηε ζηελ εξώηεζε 1 έρνπλ 

παξαζρεζεί. 

1. Δλώ ην πξόγξακκα κπνξεί λα είλαη όπσο ζέιεη ν καζεηήο, ίζσο λα ζέιεηε λα 

δείηε ην πξόγξακκά ηνπο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο γηα λα βεβαηώζεηε όηη έρνπλ 

κεηαθξάζεη ζσζηά ηηο λόηεο από ηε κία κνξθή (ηελ online εθαξκνγή) ζε άιιε 

(πεληάγξακκν). Παξάδεηγκα: 

 

 
2. Χξεζηκνπνίεζα ην ‘γξήγνξν’ block κεηξνλόκνπ. Έθαλε ην Edison λα παίμεη ην 

ηξαγνύδη γξεγνξόηεξα, ην νπνίν αθνύζηεθε αζηείν. 

3. Σν Edison θηλήζεθε όπηζζελ θαη έπαημε ηηο λόηεο ηαπηόρξνλα. Σν Edison έπαημε 

ηηο λόηεο δύν θνξέο ελώ θηλνύηαλ όπηζζελ. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7otAJa3jui8
http://www.meetedison.com
http://www.meetedison.com
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Δραςτηριότητα 21 – Μουςική ςτο φωσ 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο μεθηλνύλ λα ζπλδπάδνπλ δηάθνξα είδε blocks 

ζηελ εθαξκνγή EdBlocks γηα λα θάλνπλ έλα δεκηνπξγηθό πξόγξακκα πνπ 

εθκεηαιιεύεηαη ηνλ αηζζεηήξα θσηόο ηνπ Edison. 

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ θσηόο ηνπ Edison 

λα αληρλεύεη δηαθνξέο ζηα επίπεδα θσηόο. Μπινθάξνληαο πιήξσο ηνλ έλα 

αηζζεηήξα, νη καζεηέο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ Edison όηαλ 

εθηεζεί ζην θσο. 

Απηό ην πξνγξακκαηηζηηθό έξγν ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα μεθηλήζνπλ λα 

ζπλδπάδνπλ δηαθνξά είδε blocks θαζώο επίζεο θαη λα αμηνπνηνύλ ζηα πξνγξάκκαηά 

ηνπο ζηελ εθαξκνγή EdBlocks ηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο ηνπ Edison. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ησλ δύν αηζζεηήξσλ θσηόο ηνπ Edison.  

 Ζ αλίρλεπζε θσηόο ηνπ Edison βαζίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ηεο δηαθνξάο 

κεηαμύ ηεο εηζόδνπ θσηόο ζηνπο δύν αηζζεηήξεο. ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, 

έλαο από ηνπο δύν αηζζεηήξεο πξέπεη λα θαιπθζεί πιήξσο. 

 Βεβαησζείηε όηη νη καζεηέο επηιέγνπλ ην θαηάιιειν block αλίρλεπζεο θσηόο 

ζην πξόγξακκά ηνπο, ζε ζρέζε κε ην Edison. Αλ θαιπθζεί ν δεμηόο 

αηζζεηήξαο θσηόο ηνπ ξνκπόη, ζην πξόγξακκά ηνπο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ‘detect left light’ block θαη αληίζηξνθα. 

 Με έλαλ από ηνπο δύν αηζζεηήξεο κπινθαξηζκέλνπο, θάζε θσο ζα 

ελεξγνπνηήζεη ην πξόγξακκα. πκπεξηιακβάλνληαο ην ‘wait until’ block 

ρξνληζκνύ κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην Edison θάπνπ ζθνηεηλά. Αλ έλαο 

καζεηήο δπζθνιεύεηαη κε ην όηη ε κνπζηθή μεθηλά λσξίηεξα, απμήζηε ην ρξόλν 

ζην ‘wait until’ block.  

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα σο αθεηεξία ζηελ εμεξεύλεζε ηεο 

παξάζηαζεο θαη ηνπ ζεάηξνπ. Δξεπλήζηε δηαθνξεηηθά είδε ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κνπζηθή, όπσο κνπζηθό ζέαηξν θαη 

όπεξα. πγθξίλεηε θαη αληηπαξαβάιεηε ηηο νκνηόηεηεο απηήο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο κε δηαθνξεηηθά είδε ζεάηξνπ. Παξνπζηάζηε ηα απνηειέζκαηα 

ζε κνξθέο όπσο ηα δηαγξάκκαηα Venn.  

2. Δμεηάζηε ηηο δηάθνξεο ελδπκαζίεο πνπ έθηηαμαλ νη καζεηέο, ηα δηαθνξεηηθά 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη πσο ηα ‘θόξεζαλ’ ζην Edison. πδεηήζηε 

πνηεο ελδπκαζίεο ιεηηνύξγεζαλ θαιύηεξα ζην πείξακα θαη ηη είλαη απηό πνπ 

βνήζεζε. 
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Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ζα βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. Η 

δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεη νδεγίεο λα αθήζνπκε εθηεζεηκέλα ηα θνπκπηά, 

θαιύπηνληαο κία πιεπξά – απηά ηα θξηηήξηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

βεβαησζνύκε όηη νη καζεηέο αθνινύζεζαλ ηηο νδεγίεο γηα αμηνιόγεζή ηνπο, αλ απηό 

είλαη επηζπκεηό. 
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Δραςτηριότητα 22 – Ασ αποφφγουμε το φωσ  
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο ζπλερίδνπλ λα εμεξεπλνύλ πώο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή EdBlocks γηα ηελ θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ πνπ 

εθκεηαιιεύνληαη ηε δύλακε ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ Edison, ζπλδπάδνληαο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό κε ηε ξνκπνηηθή. 

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα αμηνπνηεί ηελ ηθαλόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ θσηόο ηνπ Edison λα 

αληρλεύεη δηαθνξέο ζηα επίπεδα θσηόο κεηαμύ ησλ δύν αηζζεηήξσλ ώζηε λα ειέγμεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ξνκπόη. πγθεθξηκέλα, ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ 

νη καζεηέο δεηά από ην Edison λα απνθύγεη ην θσο θαη ζηνπο δύν αηζζεηήξεο, ώζηε 

λα ειέγμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ξνκπόη κέζσ δεδνκέλσλ εηζόδνπ.  

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Υξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ Edison, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζέζε ησλ δύν αηζζεηήξσλ θσηόο ηνπ Edison.  

 Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο όηη ε αλίρλεπζε θσηόο ηνπ Edison βαζίδεηαη ζηελ 

αλάγλσζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο εηζόδνπ θσηόο ζηνπο δύν αηζζεηήξεο. ε 

απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, έλαο από ηνπο δύν αηζζεηήξεο πξέπεη λα θαιπθζεί 

πιήξσο. Αλ νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη κε ην πξόγξακκα αλίρλεπζεο θσηόο, 

ζπκίζηε ηνπο λα ζεκαδέςνπλ ην θσο ζε έλα από ηνπο δύν αηζζεηήξεο, όρη 

απεπζείαο ζην εκπξόο κέξνο ηνπ Edison. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ 
1. Γείηε μαλά ηε ζεκαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δώσλ ζηε ξνκπνηηθή, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο ηνπ ‘θσηνηξνπηζκνύ’ (ε θίλεζε κεξώλ ελόο 

θπηνύ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ πξνο ηελ θαηεύζπλζε εξεζίζκαηνο ηνπ θσηόο). 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα είλαη έλα παξάδεηγκα κίκεζεο ηνπ αξλεηηθνύ 

θσηνηξνπηζκνύ από ην ξνκπόη Edison (θίλεζε καθξηά από ην θσο). 

Δμεξεπλήζηε βηνινγηθά παξαδείγκαηα αξλεηηθνύ θσηνηξνπηζκνύ, όπσο ξίδεο 

θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη καθξηά από ην θσο.  

2. Δλζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό σο θάηη 

δεκηνπξγηθό. Πξνθαιέζηε ηνπο λα γξάςνπλ έλα πξόγξακκα ζε EdBlocks πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζεη λα θεξδίζνπλ ην παηρλίδη ηεο θαηζαξίδαο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο καζεηήο κπνξεί λα γξάςεη έλα πξόγξακκα πνπ ζπλδπάδεη ην 

πξόγξακκα ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 19 ‘Μέλνπκε εληόο νξίσλ’ θαη ην πξόγξακκα 

απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ‘Αο απνθύγνπκε ην θσο’ γηα λα βνεζήζνπκε ην 

ξνκπόη λα κείλεη ζηνλ θύθιν. 

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: νη απαληήζεηο είλαη παξαδείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ζα 

βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. Οδεγίεο γηα ην ηη ζα ςάμεηε ζηελ εξώηεζε 3 έρνπλ 

παξαζρεζεί. 
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1. Charlotte  

2. Σν πξόγξακκα ηεο Charlotte ρξεζηκνπνίεζε ην block γξήγνξεο ηαρύηεηαο. 

3. Μεξηθά έληνκα, όπσο νη θαηζαξίδεο, απνθεύγνπλ ην θσο. ην παηρλίδη, όια ηα 

ξνκπόη Edisonαπέθπγαλ ην θσο. πκπεξηθέξζεθαλ ζαλ θαηζαξίδεο. Να γηαηί 

λνκίδσ όηη νλνκάδεηαη ην παηρλίδη ηεο θαηζαξίδαο.’ 
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Δραςτηριότητα 23 – Ασ κάνουμε ζνα πάρτι χοροφ 
ε απηή ηελ ηειηθή δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ block 

αληαιιαγήο κελπκάησλ θαη ζπκβάλησλ εθθίλεζεο (messaging and start events), θαη 

κεηά δεκηνπξγνύλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θάλνληαο ρξήζε κηα ζεηξά από είδε 

block. 

Πωσ λειτουργεί 
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα παξνπζηάδεη δύν από ηα πην ζύλζεηα είδε block ζηελ 

εθαξκνγή EdBlocks: ηα block αληαιιαγήο κελπκάησλ θαη ζπκβάλησλ εθθίλεζεο 

(messaging and start events). Δπεηδή απηά ηα είδε block είλαη κηα δνθηκαζία γηα ηνπο 

καζεηέο, ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα πξέπεη σο εθπαηδεπηηθόο λα ζπκκεηέρεηε, 

βνεζώληαο λα εμεγήζεηε ζηνπο καζεηέο θάπνηεο έλλνηεο. 

Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη έλα Edison σο αξρεγό, πνπ ζηέιλεη ην 

ξνδ κήλπκα. Οη καζεηέο ζα ρξεηαζηεί λα πξνγξακκαηίζνπλ ηα δηθά ηνπο Edison ώζηε 

λα αληηδξάζνπλ ζηε ιήςε ηνπ ξνδ κελύκαηνο, κε ην λα ‘ρνξέςνπλ’. 

Πρόςθετεσ πληροφορίεσ: πωσ λειτουργοφν η ανταλλαγή μηνυμάτων και τα 

ςυμβάντα εκκίνηςησ 
Μηνύματα: Σα ξνκπόη Edison ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ ππέξπζξα κελύκαηα κεηαμύ 

ηνπο. ηελ εθαξκνγή EdBlocks, νη έγρξσκνη θάθεινη είλαη ηα blocks γηα ηε ιεηηνπξγία 

κελπκάησλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα κελύκαηα, ρξεηαδόκαζηε ηνπιάρηζηνλ δύν 

Edison, θαη ρξεηάδεηαη λα γξάςεηε μερσξηζηά πξνγξάκκαηα γηα θάζε ξνκπόη. Έλα 

ξνκπόη ζα ζηέιλεη έλα έγρξσκν κήλπκα σο κηα ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ. 

Σν δεύηεξν ξνκπόη ζα πξέπεη ζην πξόγξακκά ηνπ λα πεξηέρεη είηε έλα ‘wait until’ ή 

έλα ‘start event’ block κελύκαηνο ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο. Όηαλ ην πξόγξακκα ηνπ 

πξώηνπ ξνκπόη θηάζεη ζην ‘send message’ block, ζα ζηείιεη έλα ππέξπζξν ζήκα. 

Απηό ζα πξνθαιέζεη ην δεύηεξν ξνκπόη λα μεθηλήζεη ή λα ζπλερίζεη ην πξόγξακκά 

ηνπ από ην δηθό ηνπ block κελύκαηνο. 

Σσμβάντα εκκίνησης: Σα ‘start events’ blocks επηηξέπνπλ ζε έλα ρξήζηε λα μεθηλά 

έλα ππν-πξόγξακκα εμαηηίαο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο ελώ ην πξόγξακκα 

εθηειείηαη. Απηά ηα blocks εμνκνηώλνπλ ηελ πξνγξακκαηηζηηθή έλλνηα ησλ 

‘δηαθνπώλ.’ Σα ζπκβάληα εθθίλεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ππν-πξνγξάκκαηα πνπ δηαθόπηνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ θύξηνπ 

πξνγξάκκαηνο όηαλ ην ζπκβάλ εθθίλεζεο ελεξγνπνηεζεί. 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζπκβάλ εθθίλεζεο, απιά πξνζζέζηε ην ζην ρώξν 

εξγαζίαο ηεο εθαξκνγήο EdBlocks θαη ζύξεηε ηα block ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά από 

απηό, όπσο ζα θάλαηε κε ην θαλνληθό block εθθίλεζεο. Όηαλ κεηαθνξηώλεηε ην 

πξόγξακκα ζην Edison, εθηόο από απηό ζα κεηαθνξησζεί θαη ην ππν-πξόγξακκα 

πνπ μεθηλά κε ην ζπκβάλ εθθίλεζεο. Όηαλ παηεζεί ην ηξίγσλν θνπκπί ζην Edison, ην 

ξνκπόη ζα εθηειέζεη ην θύξην πξόγξακκα. Όηαλ ηθαλνπνηεζεί ε ζπλζήθε ηνπ 

ζπκβάληνο εθθίλεζεο, ην Edison ζα εθηειέζεη ην ππν-πξόγξακκα κέρξη ηέινπο, κεηά 
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ζα επηζηξέςεη ζην θύξην πξόγξακκα θαη ζα ζπλερίζεη από εθεί πνπ δηέθνςε. Απηό ζα 

ζπκβεί όπνηε νη ζπλζήθεο ηνπ ζπκβάληνο εθθίλεζεο ηθαλνπνηνύληαη. Αλ θαλέλα block 

δελ ππάξρεη ζην θύξην πξόγξακκα, ην Edison ζα πεξηκέλεη κέρξη ε ζπλζήθε ηνπ 

ζπκβάληνο εθθίλεζεο ηθαλνπνηεζεί, θαη κεηά ζα εθηειέζεη ην ππν-πξόγξακκα κέρξη 

ηέινπο. 

Υποδείξεισ και κόλπα 

 Απηή ε δξαζηεξηόηεηα απαηηεί έλα ξνκπόη Edison λα είλαη ‘αξρεγόο’ θαη λα 

ζηέιλεη ην ξνδ κήλπκα: 

 
 Βεβαησζείηε όηη ηα ππν-πξνγξάκκαηα ‘dance routine’ ησλ καζεηώλ μεθηλνύλ 

κόλν όηαλ ιάβνπλ ην ξνδ κήλπκα. Γηα λα ην θάλνπλ απηό, νη καζεηέο πξέπεη 

λα μεθηλνύλ ην ρνξό ηνπο είηε κεηά από έλα ‘wait until’ block ξνδ κελύκαηνο ή 

κεηά ην ζπκβάλ εθθίλεζεο ξνδ κελύκαηνο: 

  
 Ζ αληαιιαγή κελπκάησλ ηνπ Edison ρξεζηκνπνηεί ππέξπζξε αθηηλνβνιία, 

πνπ έρεη πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα, παξόκνηα κε ην ηειεθνληξόι ηεο TV. Αλ 

θάπνηα ξνκπόη δελ αληρλεύνπλ ην ξνδ κήλπκα, ίζσο είλαη πνιύ καθξηά από ην 

ξνκπόη αξρεγό.  

 ηελ εθαξκνγή EdBlocks, ε αληαιιαγή κελπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζηα έμη 

πξνθαζνξηζκέλα θαλάιηα πνπ ζπκβνιίδνληαη κε έμη έγρξσκνπο θαθέινπο. Σα 

ξνκπόη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ίδην έγρξσκν θάθειν γηα απνζηνιή θαη 

ιήςε κελπκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην ξνκπόη A ζηέιλεη ην κπιε κήλπκα 

αιιά ην ξνκπόη B έρεη ‘wait until’ πξάζηλνπ κελύκαηνο ζην πξόγξακκά ηνπ, 

ην κήλπκα πνπ ζηάιζεθε από ην ξνκπόη Α δελ ζα ελεξγνπνηήζεη ην ξνκπόη B 

λα ζπλερίζεη ην πξόγξακκά ηνπ. 

 Δμεγήζηε ζηνπο καζεηέο ηη θάλεη ην block κελύκαηνο. ε απηή ηε 

δξαζηεξηόηεηα, όηαλ ην ξνκπόη-αξρεγόο ζηέιλεη ην ξνδ κήλπκα, είλαη ζαλ λα 

ιέεη ζηα άιια ξνκπόη λα μεθηλήζνπλ. Σόηε ηα ξνκπόη εθηεινύλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο. Δμεγήζηε όηη ην ξνκπόη-αξρεγόο δελ ιέεη ζηα άιια 

ξνκπόη πσο ζα ρνξέςνπλ, παξά κόλν όηη πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηα block 

κεηά ην ‘wait until’ block ξνδ κελύκαηνο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο. 

 Τπελζπκίζηε ηνπο καζεηέο όηη επεηδή ην Edison εθηειεί ηα blocks από 

αξηζηεξά πξνο δεμηά, ην Edison ζα πεξηκέλεη κέρξη λα ιάβεη έλα κήλπκα πξηλ 
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πξνρσξήζεη ζηα blocks πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα δεμηά ηνπ ‘wait until’ block 

κελύκαηνο. 

Επεκτάςεισ δραςτηριότητασ  
1. Δμεξεπλήζηε ηα άιια blocks εθθίλεζεο θαη δνθηκάζηε λα θηηάμεηε 

πξνγξάκκαηα κε απηά.  

2. Γνθηκάζηε λα θηηάμεηε έλα πξόγξακκα ρξεζηκνπνηώληαο ην θύξην block 

εθθίλεζεο θαη έλα ππν-πξόγξακκα ρξεζηκνπνηώληαο έλα από ηα παξαπάλσ 

block εθθίλεζεο. Πεηξακαηηζηείηε κε ην πώο ην Edison κεηαθέξεηαη από ην 

θύξην πξόγξακκα ζην ππν-πξόγξακκα όηαλ ε ζπλζήθε ηνπ ζπκβάληνο 

εθθίλεζεο ηθαλνπνηείηαη.  

Απαντήςεισ-παραδείγματα 
Πξνζνρή: Η απάληεζε 2 είλαη έλα παξάδεηγκα. Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ζα 

βαζηζηνύλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. Μηα ζεκείσζε γηα ηελ εξώηεζε 2: βάδνληαο ηνπο 

καζεηέο λα πάξνπλ έλα ζηηγκηόηππν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο είλαη κηα θαιή επθαηξία 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, όπσο ν 

εθηππσηήο. 

1.  θαη  

2.  
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