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Εισαγωγή
Στις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος, η τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων πιθανόν
να χρησιμοποιηθεί στον ανασχεδιασμό των σχολικών λεωφορείων ως αυτόνομων και
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, π.χ. σχολικά αυτόνομα λεωφορεία. Το αυτόνομο
λεωφορείο θα παραλαμβάνει τα παιδιά απευθείας από το σπίτι τους και θα τα
μεταφέρει στο σχολείο. Εφόσον τα λεωφορεία αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους εντός της ημέρας, θα μπορούσαν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομα βανάκια διανομής, π.χ. να μεταφέρουν φαγητό στο
σχολείο.

Η φετινή πρόκληση είναι η δημιουργία και παρουσίαση ενός έργου που αναπαριστά
πώς ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό μπορεί να παραλάβει τα παιδιά από το σπίτι τους
και να τα μεταφέρει στο σχολείο. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί πως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ένα αυτόνομο βανάκι διανομής.
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1. Περιγραφή πρόκλησης
Η ανοιχτή πρόκληση WeDo αφορά κάθε ομάδα που θα χρησιμοποιήσει στοιχεία WeDo
1.0/2.0 για να κατασκευάσει ένα αυτόνομο σχολικό λεωφορείο ώστε να προσομοιώσει,
περιγράψει και παρουσιάσει πώς ένα τέτοιου είδους λεωφορείο μεταφέρει παιδιά από
το σπίτι στο σχολείο και πως αυτό μπορεί να μετατραπεί από λεωφορείο σε αυτόνομο
όχημα διανομών. Η κατασκευή θα τοποθετηθεί στον ανάλογο εκθεσιακό χώρο και η
ομάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να την παρουσιάσει σε επισκέπτες και κριτές.

2. Εργασίες πρόκλησης
Κάθε ομάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά εργασιών κατά τη διαδικασία
δημιουργίας του εκθέματος της. Κάθε εργασία θα πρέπει να καταγραφεί με
φωτογραφίες ή/και βίντεο ή/και κείμενο και να προβληθεί στο έκθεμα.
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Εργασία 1η – Αυτόνομο φρένο έκτακτης ανάγκης
Όταν ένα όχημα χωρίς οδηγό εντοπίζει ένα εμπόδιο μπροστά του, το όχημα σταματά
ώστε να αποφευχθεί μια σύγκρουση.

Για την πρώτη εργασία η ομάδα καλείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία WeDo ώστε να
κατασκευάσει και να προγραμματίσει ένα κινούμενο όχημα με ένα κινητήρα και ένα
αισθητήρα κίνησης, π.χ. το Ρομποτικό όχημα εξερεύνησης Milo:

Η ομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το όχημα που υλοποιείται με το WeDo ώστε
να δείξει τι είναι το αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Το όχημα WeDo θα
πρέπει να έχει προγραμματιστεί ώστε να κινείται προς τα εμπρός έως ότου ο
αισθητήρας κίνησης που βρίσκεται πάνω στο όχημα, εντοπίσει ένα αντικείμενο
μπροστά από το όχημα. Όταν το αντικείμενο εντοπιστεί, το όχημα πρέπει να
σταματήσει. Το αυτόνομα οδηγούμενο όχημα θα πρέπει να ελέγχεται από ένα
πρόγραμμα υπολογιστή (μια ακολουθία εντολών) που κατά τη λειτουργία του θα
κατευθύνει το όχημα (το όχημα δεν θα οδηγείται με τηλεχειρισμό από άνθρωπο).
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Όταν το όχημα WeDo κατασκευαστεί και προγραμματιστεί, η ομάδα θα πρέπει να
δημιουργήσει ένα βίντεο που θα προβάλει πως το αυτοκινούμενο όχημα αποδίδει το
αυτόνομο φρένο έκτακτης ανάγκης. Το βίντεο θα πρέπει να παρουσιάζεται στο έκθεμα,
μαζί με το πρόγραμμα (κατά προτίμηση σε μορφή ΚωδικΟράματος) που ελέγχει το
αυτοκινούμενο όχημα.

Εργασία 2η – Αυτόματο στάθμευση
Όταν ένας οδηγός σταθμεύει το όχημα του σε μία θέση, ακολουθεί μια σειρά κινήσεων.
Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης στάθμευσης, ο οδηγός μπορεί
να το ενεργοποιήσει και το όχημα να κάνει αυτόνομα αυτές τις κινήσεις χωρίς να
χρειάζεται η εμπλοκή του.

Κατά τη δεύτερη εργασία η ομάδα χρησιμοποιώντας στοιχεία WeDo καλείται να
δημιουργήσει και να προγραμματίσει ένα αυτοκινούμενο όχημα που θα προσομειώνει
τη λειτουργία αυτόνομης στάθμευσης. Το αυτοκινούμενο WeDo θα πρέπει να έχει
προγραμματιστεί ώστε να πραγματοποιεί αυτόνομα τις κινήσεις αυτές και να οδηγεί το
όχημα στη θέση στάθμευσης. Η ομάδα, για την ολοκλήρωση αυτή της εργασίας,
καλείται επίσης να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τη θέση στάθμευσης.
Όταν το WeDo όχημα δημιουργηθεί και προγραμματιστεί, η ομάδα θα πρέπει να
δημιουργήσει ένα βίντεο που θα προβάλει το όχημα να εκτελεί τη λειτουργία της
αυτόνομης στάθμευσης. Το βίντεο θα πρέπει να παρουσιάζεται στο έκθεμα, μαζί με το
πρόγραμμα (κατά προτίμηση σε μορφή ΚωδικΟράματος) που ελέγχει το
αυτοκινούμενο όχημα.
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Εργασία 3η – Δοκιμάστε το Εσωτερικό του Αυτόνομου Σχολικού
Λεωφορείου
Όταν τα παιδιά μεταφέρονται από το σπίτι στο σχολείο με ένα αυτόνομο σχολικό
λεωφορείο, περνούν χρόνο μαζί.
Στην τρίτη εργασία η ομάδα καλείται να φανταστεί πως το εσωτερικό του σχολικού
λεωφορείου είναι εξοπλισμένο και διακοσμημένο, ώστε κατά η διαδικασία της
μετακίνησης να είναι διασκεδαστική / ευχάριστη / άνετη / ενδιαφέρουσα / κτλ.
Κατά τη διαδικασία που η ομάδα φαντάζεται το εσωτερικό του λεωφορείου, μπορεί να
χρησιμοποιήσει κείμενο / σκίτσα / ζωγραφιές / μοντέλα ώστε να εκφράσει τις ιδέες
σχετικά με τον εξοπλισμό και τη διακόσμηση του. Το υλικό αυτό θα πρέπει να
παρουσιαστεί στο έκθεμα.

Εργασία 4η – Δημιουργείστε ένα Περιβάλλον για το Αυτόνομο
Σχολικό Λεωφορείο
Ως μέρος του εκθέματος, η ομάδα πρέπει να κατασκευάσει το περιβάλλον στο οποίο
θα κινείται το σχολικό λεωφορείο WeDo. Το περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί με
οτιδήποτε υλικά ώστε να αναπαριστά σπίτια, δρόμους, κήπους, σχολικές αυλές,
σχολεία κ.α. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία στο περιβάλλον τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν από την ομάδα στην παρουσίαση του αυτόνομου σχολικού
λεωφορείου.
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3. Κανόνες πρόκλησης
Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ή τρία μέλη και ένα προπονητή-βοηθό. Η ηλικία των
μελών είναι έως και 12 ετών.
Πληροφορίες σχετικά με τις Κατευθυντήριες Αρχές WRO και τον κώδικα
δεοντολογίας:
•

•

Συμμετέχοντας στον WRO, ομάδες και προπονητές αποδέχονται τις
Κατευθυντήριες Αρχές WRO που μπορούν να βρεθούν στο: https://wroassociation.org/competition/wroethics-code/
Κάθε ομάδα θα πρέπει να παραδώσει ένα ενυπόγραφο αντίγραφο του
Κώδικα Δεοντολογίας του WRO για το διαγωνισμό και να το παραδώσει στην
υποδοχή (registration) πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

1. Υλικά
1.1. Το μέγεθος της περιοχής του περιπτέρου που θα έχουν στη διάθεση
τους οι ομάδες θα είναι 1,5μ × 1,5μ × 1,5μ. Κάθε ομάδα θα έχει στην
διάθεση της μία επιφάνεια στο περίπτερο διαστάσεων 1,5μ × 1,5μ ή
όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό.
1.2. Όλα τα στοιχεία του εκθέματος της ομάδας θα πρέπει να βρίσκονται
εντός αυτής της περιοχής (1,5μ × 1,5μ × 1,5μ.). Τα μέλη της ομάδας
μπορούν να βρίσκονται εκτός του χώρου περιπτέρου κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης, αλλά, εκτός και ζητηθεί κάτι διαφορετικό από τους
κριτές, οχήματα/ρομπότ και στοιχεία παρουσίασης θα πρέπει να
παραμένουν εντός του συγκεκριμένου χώρου.
1.3. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεση τους ένα τραπέζι διαστάσεων 1,2μ ×
0,6μ (ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό). Το μέγεθος του τραπεζιού θα
είναι ίδιο για όλες τις ομάδες. Το τραπέζι αυτό, όπως και η
καρέκλα/καρέκλες που θα παρασχεθούν θα πρέπει να βρίσκονται εντός
του χώρου του περιπτέρου.
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Κανονισμοί σχετικά με το έκθεμα
1.4. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος μεταξύ των στοιχείων LEGO και
των άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται στο έκθεμα.
1.5. Οι ελεγκτές, οι κινητήρες και οι αισθητήρες που θα χρησιμοποιηθούν για
τη συναρμολόγηση των οχημάτων / ρομπότ πρέπει να είναι από τα LEGO
Education WeDo 1.0 και 2.0. Οποιοσδήποτε αριθμός και συνδυασμός
ελεγκτών, κινητήρων και αισθητήρων επιτρέπεται. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μη ηλεκτρικό/μη ηλεκτρονικό στοιχείο LEGO
στην κατασκευή του αυτοκινήτου / ρομπότ και του περιβάλλοντος.
1.6. Το όχημα / ρομπότ μπορεί να ελεγχθεί από οποιαδήποτε συμβατή
συσκευή. Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε
λογισμικό για τον προγραμματισμό του αυτόνομου οχήματος.
1.7. Τα οχήματα/ρομπότ μπορούν να είναι προ-συναρμολογημένα και τα
προγράμματα τους προκατασκευασμένα.
1.8. Οι ομάδες πρέπει να διακοσμήσουν το περίπτερο με ένα ή περισσότερα
δικά τους κείμενα / σκίτσα / σχέδια / φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο
τρόπο για να δείξουν τη δημιουργική τους διαδικασία και τις
προτεινόμενες λύσεις. Η διακόσμηση του περιπτέρου πρέπει να
περιλαμβάνει το όνομα της ομάδας, να παρουσιάζει τα μέλη της ομάδας,
να τεκμηριώνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα / ρομπότ (π.χ. με σκίτσα /
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εικόνες της διαδικασίας κατασκευής τους και τις προσπάθειες
προγραμματισμού)
και
να
δείχνει
τα
προγράμματα
που
χρησιμοποιούνται σε αυτά, κατά προτίμηση με το ανάλογο κωδικΌραμα.
2. Παρουσίαση
2.1. Η όλη εγκατάσταση του εκθέματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
χρονικού πλαισίου που θα έχει δοθεί και οι ομάδες θα πρέπει να είναι
έτοιμες να παρουσιάσουν το έργο τους στους κριτές και το ευρύ κοινό. (Για
το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες θα ενημερωθούν οι προπονητές
από τον Περιφερειακό ή τον Εθνικό Οργανωτή).
2.2. Οι ομάδες πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο περίπτερο τους κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού, προκειμένου να παρουσιάζουν το έργο τους σε
επισκέπτες και κριτές. Οι ομάδες θα λάβουν προειδοποίηση τουλάχιστον
10 λεπτά νωρίτερα από την πραγματοποίηση κάθε αξιολόγησης.
2.3. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεση τους περίπου 10 λεπτά για αξιολόγηση:
5 λεπτά για να εξηγήσουν και να επιδείξουν τα οχήματα / ρομπότ τους,
ενώ τα υπόλοιπα 5 λεπτά για να απαντήσουν σε ερωτήσεις από τους
κριτές, π.χ. για την κατανόηση του προγραμματισμού.
2.4. Η επίσημη γλώσσα για όλες τις παρουσιάσεις είναι η μητρική γλώσσα
των μελών της ομάδας. Οι διερμηνείς επιτρέπονται εάν οι κριτές δεν
μιλούν τη μητρική γλώσσα των μελών της ομάδας.
2.5. Οι περιφερειακοί ή εθνικοί διοργανωτές αποφασίζουν ποιος ο τρόπος
επιβράβευσης των ομάδων π.χ. με δίπλωμα για κάθε ομάδα ή με ειδικά
βραβεία για ορισμένες ομάδες βάσει κριτηρίων που έχουν δοθεί από
περιφερειακούς ή εθνικούς διοργανωτές.
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4. Αξιολόγηση πρόκλησης
Κάθε ομάδα πρέπει να προετοιμάσει μια παρουσίαση 5 λεπτών για τους κριτές. Η
παρουσίαση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•
•
•
•

Για κάθε μία από τις εργασίες πρόκλησης 1 και 2, να προβάλλεται το βίντεο
της λύσης της ομάδας.
Για κάθε μια από τις εργασίες πρόκλησης 1 και 2, να εξηγηθεί το πρόγραμμα
που ελέγχει το αυτοκινούμενο ρομπότ WeDo στο βίντεο.
Να περιγράφει ο εξοπλισμός και η διακόσμηση του εσωτερικού του αυτόνομου
λεωφορείου, βάσει των ευρημάτων στην εργασία 3.
Να παρουσιαστεί το αυτόνομο σχολικό λεωφορείο στο έκθεμα και να εξηγηθεί
η κατασκευή και ο προγραμματισμός του λεωφορείου.

Μετά την παρουσίαση, κάθε ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε 5λεπτο
διάλογο με τους κριτές, απαντώντας σε ερωτήσεις τους σχετικά με την παρουσίασή
τους, αλλά και ερωτήσεις όπως:
•
•

Για ποιο μέρος των αποτελεσμάτων είναι η ομάδα πιο υπερήφανη;
Αν η ομάδα είχε περισσότερο χρόνο για να εργαστεί, ποιο μέρος του
εκθέματος θα προσπαθούσε να βελτιώσει και πώς;

Για την ομάδα, ο γενικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να καταδείξει ότι καταλαβαίνει
τι έχει κάνει.
Για τους κριτές, ο σκοπός είναι να βοηθήσουν την ομάδα να επικοινωνήσει με τη
διαδικασία που ακολούθησε και το αποτέλεσμα της ενώ παράλληλα να παράσχουν
ανατροφοδότηση μέσω των ερωτήσεών τους, σχετικά με τα ισχυρά και αδύνατα
σημεία της διαδικασίας και του εκθέματος τους.
Για τους κριτές, ο σκοπός είναι επίσης να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη της ομάδας
είχαν μια διασκεδαστική, κατάλληλη για την ηλικία τους, εμπειρία εκμάθησης,
όπου δοκίμασαν πράγματα μόνοι τους και ενδεχομένως εμπνεύστηκαν και από
άλλους.
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Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση των ομάδων. Για
κάθε στοιχείο στον πίνακα, ένα χαμόγελο από μία κλίμακα τεσσάρων επιλέγεται ως
μέσο αξιολόγησης στη συγκεκριμένη ερώτηση.
Το λυπημένο πρόσωπο επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που η συγκεκριμένη
εργασία δεν έχει συμπεριληφθεί στο έκθεμα.
Καθήκοντα
Αυτόνομο σύστημα φρεναρίσματος:
- Η ομάδα έχει δημιουργήσει το βίντεο

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Η ομάδα έχει κατανοήσει το πρόγραμμα

☐

☐

☐

☐

Εσωτερικό του αυτόνομου λεωφορείου:
- Το έκθεμα περιγράφει το εσωτερικό του
λεωφορείου με χρήση
κειμένου/σχεδίων/ζωγραφιών/μοντέλων

☐

☐

☐

☐

Αυτόνομο σχολικό λεωφορείο:
- Το λεωφορείο έχει μηχανική σταθερότητα

☐

☐

☐

☐

Αυτόνομο σχολικό λεωφορείο:
- Οι λειτουργίες τους παρουσιάστηκαν
επιτυχώς

☐

☐

☐

☐

Αυτόνομο σχολικό λεωφορείο:
- Η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον

☐

☐

☐

☐

Διακόσμηση περιπτέρου, φωτογραφίες,
ζωγραφιές κ.α.

☐

☐

☐

☐

Παρουσίαση και διάλογος με τους κριτές από τον
οποίο προκύπτει ότι η ομάδα ολοκλήρωσε το έργο
μόνη της

☐

☐

☐

☐

-

Η ομάδα έχει κατανοήσει το πρόγραμμα

Αυτόματο παρκάρισμα:
- Η ομάδα έχει δημιουργήσει το βίντεο
-

Σύνολο:
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