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Εισαγωγή

Ο προϊστορικός άνθρωπος, όταν σταμάτησε να είναι
τροφοσυλλέκτης, οργανώθηκε σε κοινωνίες και απέκτησε μόνιμη
κατοικία. Καλλιέργησε τη γη, εξημέρωσε ζώα, εφεύρε εργαλεία που
μείωσαν τον κόπο του και αύξησαν την απόδοσή του. Στην πορεία
των χρόνων έχτισε σπίτια, αγάλματα, ναούς, μνημεία, ξεκίνησε το
εμπόριο με άλλους λαούς, έφτιαξε πλοία για τη μεταφορά των
προϊόντων.
Η αγροτική παραγωγή ήταν πάντα βασικός πρωταγωνιστής της
καθημερινής ζωής του ανθρώπου, από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι
σήμερα. Άμεσα συνδεδεμένη με την επιβίωση, ο άνθρωπος
προσπάθησε να βελτιώσει τις συνθήκες καλλιέργειας της γης, να
αυξήσει την παραγωγή, να την προστατεύσει – κατά το δυνατόν –
από τις καιρικές συνθήκες, να εξειδικεύσει εργάτες, να βρει το
κατάλληλο είδος σποράς για την κάθε περιοχή.
Δημιούργησε εργαλεία με χρήση απλών μηχανών, τα οποία διαρκώς
βελτίωνε, έφτιαξε μηχανήματα, ενώ η Βιομηχανική Επανάσταση έφερε
τα πάνω κάτω και σε αυτόν τον κλάδο. Η σύγχρονη τεχνολογία και οι
υπολογιστικές εφαρμογές την εκσυγχρονίζουν ακόμα περισσότερο,
δίνοντας μια πιο παραγωγική, βιώσιμη γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή, η οποία βασίζεται σε αποδοτική χρήση των πόρων και πιο
φιλική προς το περιβάλλον.
Ο πρωτογενής τομέας τροφίμων (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ) ήταν
ανέκαθεν από τους βασικότερους τομείς απασχόλησης στην Ελλάδα και
αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας και
κοινωνίας.
Ερευνήστε και βρείτε πηγές για τον τόπο σας, στο πέρας του χρόνου, φτιάξτε τα μοντέλα σας
βασισμένα σε αποτελέσματα της αναζήτησής σας και ελάτε να τα παρουσιάσετε!!!

Σύσταση ομάδας

Η ομάδα σας αποτελείται από:
 τον προπονητή (άνω των 20 ετών)
 3-6 μαθητές ή μαθήτριες που το τρέχον σχολικό έτος είναι στις τάξεις Α’ - Δ’ Δημοτικού

Στόχος - Θεματικές

Η ομάδα σας χρειάζεται να εργαστεί πάνω σε ένα project με τουλάχιστον 3 μηχανισμούς οι οποίοι
να χρησιμοποιούν απλές μηχανές και ηλεκτρικό κινητήρα και να δίνουν λύσεις σε διαχρονικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στον πρωτογενή τομέα των τροφίμων.
Μελετήστε την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα. Μπορείτε να επιλέξετε
είτε να εστιάσετε σε μία από τις θεματικές που ακολουθούν είτε να συνδυάσετε περισσότερες από
αυτές.

Από τον τόπο παραγωγής στον τόπο μεταποίησης

WRO Hellas

Σεπτέμβριος 2021

Σελίδα 1

Θεματικές
1.Παραγωγή των τροφίμων
Είτε προέρχονται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή την αλιεία, είναι εξίσου σημαντικά για τη ζωή
του ανθρώπου. Παράγονται είτε με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με σύγχρονους. Πρόσφατα, στο
λεξιλόγιό μας προστέθηκαν οι λέξεις «βιολογικά» αλλά και «γενετικά τροποποιημένα»
αναφερόμενες στα τρόφιμα. Μπορείτε να ασχοληθείτε με τα φρέσκα, τα ντόπια, ή τα παραδοσιακά
τρόφιμα, αυτά που παράγονται στην περιοχή σας ή μακριά από αυτήν και μεταφέρονται. Ψάξτε τις
σύγχρονες παραγωγικές μονάδες που υπάρχουν στον τόπο σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε μία από
αυτές, να πάρετε συνέντευξη από τους παραγωγούς και να σχεδιάσετε μια αναπαράσταση.
2. Μεταφορά των τροφίμων
Με αεροπλάνα, βαπόρια, φορτηγά και τρένα, τα τρόφιμα μεταφέρονται σε όλο τον κόσμο. Έτσι,
βρίσκουμε τροπικά φρούτα στο μανάβικο της γειτονιάς μας, τρώμε σολομό Νορβηγίας στο τραπέζι
μας, αλλά οι Έλληνες της Σκανδιναβίας μπορούν να αγοράσουν ντομάτες ή μελιτζάνες από την
Ελλάδα. Σκεφτείτε όμως την επίδραση που έχει το σύστημα μεταφορών στο αποτύπωμα άνθρακα
και πόσο συνεισφέρει στην κλιματική αλλαγή. Μήπως θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικά και
πιο φιλικά προς το περιβάλλον; Τέλος, θυμηθείτε την τελευταία φορά που πήγατε εκδρομή.
Πήρατε μαζί σας φαγητό; Πού το συσκευάσατε για να το μεταφέρετε;
3. Μεταποίηση των τροφίμων
Μεταποίηση σημαίνει να πάρουμε ένα αρχικό προϊόν, να το επεξεργαστούμε και να προκύψει ένα
καινούριο προϊόν. Στα τρόφιμα, αυτή η επεξεργασία γίνεται στα εργοστάσια τροφίμων. Σκεφτείτε
αν υπάρχουν αντίστοιχα εργοστάσια στην περιοχή σας, που χρησιμοποιούν ένα τοπικό προϊόν. Για
παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα εργοστάσιο που φτιάχνει μαρμελάδες και κομπόστες από τα
φρούτα που παράγονται στην περιοχή, ή να συσκευάζει τρόφιμα σε κονσέρβες. Μπορείτε να
σκεφτείτε ποια είναι η χρησιμότητα της μεταποίησης των τροφίμων; Ποιες ανάγκες εξυπηρετεί;
Μπορείτε να σκεφτείτε την ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίησή του;

Γενικοί Κανόνες

➢ Ο προπονητής είναι άνω των 20 ετών, συνοδεύει συνεχώς τα παιδιά, φροντίζει για την
ασφάλεια και τις ανάγκες τους, συνεργαζόμενος με τη διοργάνωση. Έχει ευθύνη να είναι
υπόδειγμα συμπεριφοράς και να προάγει το ευ αγωνίζεσθαι στους μαθητές, στους γονείς
και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά και στάση της
ομάδας του.
➢ 3-6 μαθητές ή μαθήτριες που το τρέχον σχολικό έτος είναι στις τάξεις Α’ - Γ’ Δημοτικού.
➢ Ο εξοπλισμός συστήνεται παρακάτω σε ειδική παράγραφο στους κανονισμούς.
➢ Μηχανισμός θεωρείται μια κατασκευή με κινητά μέρη, που πετυχαίνει κάποιο σαφές
αποτέλεσμα για το σκοπό, για τον οποίο σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας απλές μηχανές
➢ Αυτοί οι 3 μηχανισμοί πρέπει
o να περιέχουν 2 απλές μηχανές τουλάχιστον (επιπλέον του άξονα).
o ολόκληροι ή μέρη τους να κινούνται χειροκίνητα ή με κινητήρα
o ο ένας από αυτούς πρέπει να έχει κινητήρα με διακόπτη για την λειτουργία του.
o μπορείτε να φτιάξετε παραπάνω από 3 μηχανισμούς, ΠΡΟΣΟΧΗ η βαθμολόγηση
είναι συνολική για όλους
➢ Κατά την παρουσίαση στον διαγωνισμό οι μηχανισμοί μπορούν να είναι
προκατασκευασμένοι και προσυναρμολογημένοι
➢ Project που δεν είναι συναφή με το θέμα του διαγωνισμού δεν θα αξιολογηθούν.

Είδη και Παραδείγματα Απλών Μηχανών

Οι απλές μηχανές είναι τμήματα των μηχανισμών που στοχεύετε να φτιάξετε. Οι πιο θεμελιώδεις
από αυτές είναι οι παρακάτω 7:
Μοχλός
Άξονας
Γρανάζι
Τροχός
Τροχαλία
Κεκλιμένο επίπεδο
Βίδα
Τις βρίσκουμε σε πολλά αντικείμενα που χρησιμοποιήσουν τα παιδιά όπως στο σπίτι σαν
εκπαιδευτικό Παιχνίδι STEM και στο σχολείο σαν εκπαιδευτικό υλικό.
Γρανάζι

Τροχαλία

Μοχλός

Τροχός και Άξονας

Βίδα

Κεκλιμένο επίπεδο / Σφήνα

Και φυσικά σε πολλές ακόμα κατασκευές που μας βοήθησαν στο παρελθόν και μας βοηθούν στο
παρόν!

Εικόνα 1 Χειροκίνητη
γεώτρηση
(Μοχλός, άξονες)

Εικόνα 2 Ελαιοπιεστήριο
(Μοχλός, βίδα και άξονες)

Εικόνα 3 Door Stop (Σφήνα)

Εικόνα 4 Ψαλιδωτός ανυψωτήρας
(Μοχλός, βίδα, οδοντωτή μπάρα)

Εικόνα 5 Χειροκίνητο βίντσι με συρματόσχοινο
(Γρανάζια, καστάνια, άξονες, βίδες και μοχλός)

Υλικά εξοπλισμού

Τα δομικά υλικά των μηχανισμών και οι κινητήρες πρέπει να είναι Lego Classic, Technic ή υβρίδια.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κομμάτια Lego και από παιχνίδια των μαθητών.
Τα παρακάτω 3 κομμάτια ανήκουν στα αντίστοιχα συστήματα της Lego Classic, Technic και υβρίδια.

Αναλόγως τι σας λείπει δείτε τις παρακάτω προτάσεις.
Προτεινόμενα πακέτα και επιμέρους εξαρτήματα (κάντε κλικ στα μπλε γράμματα για να τα δείτε)
Battery SET and 3 Sizes of Motors
and Accessories

ΠΡΟΤΑΣΗ Α

1.Πακέτα Μηχανικής (αν δεν έχετε εξοπλισμό)
Απλές Μηχανές

ΠΡΟΤΑΣΗ Β

Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές

Κινητήρες και παρελκόμενα

2. Επιμέρους εξαρτήματα μηχανισμών (για να συμπληρώσετε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σας)
Power Functions Battery Box
Power Functions M-Motor

Power Functions L-Motor

Power Functions XL Motor

Καλώδιο επέκτασης Power Functions 8”

Power Functions Extension Wire 20”

Power Functions Control Switch

Power Functions Servo Moto

Ανταλλακτικά

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για μοντέλα
Power Functions

Power Functions IR Receive

Spare Parts
(Lego Classic and Lego Technic)

Ειδικά για της τροχαλίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν λαστιχάκι, κλωστή για την λειτουργία
τους.

Τεχνικές προδιαγραφές χώρου παρουσίασης

Στον διαγωνισμό σε κάθε ομάδα θα διατεθεί:
➢ χώρος περίπου 1,5 m x 1,5 m όπου θα πρέπει να χωρούν όλα τα υλικά μέρη του project
➢ σε αυτό τον χώρο θα υπάρχει τραπέζι μεγέθους περίπου 100cm x 60cm και θα διατίθεται
ηλεκτρικό ρεύμα. Η μακέτα του έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις διαστάσεις του
τραπεζιού
➢ Οι αφίσες μπορούν να τοποθετηθούν σε πλάτη στο περίπτερο ύψους περίπου 2 m ή να τις
κρατάει η ομάδα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Απαιτούμενα παραδοτέα

Τουλάχιστον 7 ημέρες, πριν από τη συμμετοχή τους στον Περιφερειακό διαγωνισμό της περιοχής
τους, οι ομάδες θα πρέπει να αναρτήσουν στον ιστότοπο του WRO Hellas το portfolio που
περιγράφεται παρακάτω. Είναι απαραίτητα για τις επιτροπές κριτών την μέρα των διαγωνισμών
και τον δωρεάν διαμοιρασμό καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας!
Βήματα για την ανάρτηση του portfolio:
➢ Oι ομάδες θα δημιουργήσουν ένα φάκελο στο cloud (Google Drive, One Drive, Dropbox κλπ)
που θα τους ανήκει και θα αναρτήσουν το portfolio που περιγράφεται παρακάτω.
➢ Θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον WRO Hellas το link που οδηγεί στο cloud της ομάδας ΚΑΙ
με δικαιώματα download (!) σε όποιον το επισκέπτεται.
➢ Αυτή η κοινοποίηση γίνεται μέσω επεξεργασίας της φόρμας εγγραφής τους και
συμπλήρωση του πεδίου «Απαιτούμενα παραδοτέα» με το link που προαναφέρθηκε.
➢ Για να επεξεργαστείτε τη φόρμα εγγραφής σας ανά πάσα στιγμή, βρείτε στα εισερχόμενά
σας το email με θέμα «Επιβεβαίωση συμμετοχής» και αποστολέα την eventora.
Απαιτούμενα περιεχόμενα του portfolio:
Μέσα στο φάκελο στο cloud θα δημιουργήσετε 6 ξεχωριστούς φακέλους με ονομασία τα έντονα
γράμματα και θα περιέχουν τα αρχεία που περιγράφονται παρακάτω. Την ημέρα του διαγωνισμού
και κατά την παρουσίαση σε κάθε ομάδα κριτών πρέπει τους παραδοθεί φάκελος που να περιέχει
σε μέγεθος Α4 το περιεχόμενο των φακέλων 2, 4 και επιλεκτικά υλικό από τους 3 και 6.
1. Έγγραφα Συναίνεσης: Έγγραφα με τη συναίνεση των γονέων για τη χρήση των
φωτογραφιών ή των βίντεο στα οποία ενδεχομένως θα φαίνονται τα πρόσωπα των
μαθητών (ειδικές εκτυπώσιμες φόρμες που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του WRO Hellas)
2. Αναφορά Ομάδας: Η φόρμα Αναφοράς Ομάδας και ένας πίνακας για κάθε μηχανισμό που
θα παρουσιάσετε (θα τα βρείτε στο τέλος των κανονισμών)
3. Φωτογραφίες: Ευκρινείς φωτογραφίες όπου να φαίνονται τα στάδια της κατασκευής, και
ειδικότερα η κατασκευή των μηχανισμών
4. Σκαριφήματα: Τα Σκαριφήματα των απλών
μηχανών των μηχανισμών είτε σε ηλεκτρονική
μορφή (pdf, jpg, png) είτε σε ψηφιακή
φωτογραφία η αποτύπωση στο ριζόχαρτο
(Πληροφορίες στα webinar που μπορείτε να
παρακολουθήσετε ζωντανά ή ασύγχρονα).
Παράδειγμα
ψηφιακού
Σκαριφήματος
κατασκευής με επισημασμένες τις απλές
μηχανές
που
χρησιμοποιήθηκαν:

5. Βίντεο: Τουλάχιστον ένα βίντεο όπου οι μαθητές θα δείχνουν και θα περιγράφουν τη
λειτουργία των μηχανισμών, με έμφαση στις απλές μηχανές που χρησιμοποίησαν. Να
γίνεται zoom-in, για να φαίνονται οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε παύση και σε
λειτουργία!!! Το μέγεθος του να μην υπερβαίνει τα 7 λεπτά και τα 200ΜΒ
6. Υπόλοιπο υλικό: αφίσες, παρουσίαση και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με το project!

Διαδικασία Διαγωνισμού

Οι ομάδες πρέπει κατά την διάρκεια του (Περιφερειακού ή Τελικού) διαγωνισμού να:
➢ Εγκαταστήσουν το project τους στον χώρο που θα τους διατεθεί (συμπεριλαμβανομένης
της τοποθέτησης των αφισών, του σκαριφήματος κ.λπ.).
➢ Περάσουν από έλεγχο για εναρμόνιση με τους κανονισμούς.
➢ Επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στους κριτές, απαντώντας σε ερωτήσεις τους
➢ Επισκεφθούν τα περίπτερα των υπολοίπων ομάδων, έχοντας το νου τους μήπως τους
καλέσουν πίσω στο περίπτερο τους.
➢ Επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στους μαθητές των υπολοίπων ομάδων που θα
επισκέπτονται το περίπτερό τους.

Κατά την παρουσίαση στους κριτές, θα πρέπει να τους παραδοθεί ο φάκελος που περιγράφεται
στα απαιτούμενα παραδοτέα σε 3 έως 4 αντίτυπα.

Αξιολόγηση

Για την κρίση των project θα διατεθεί περιορισμένος χρόνος σε κάθε ομάδα - ενδεικτικά επτά λεπτά
- εκ των οποίων ένα μέρος (πχ. τα πέντε λεπτά) θα είναι για την παρουσίαση από την ομάδα και ο
υπόλοιπος χρόνος για ερωτήσεις από τους κριτές.
➢ Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το project το οποίο έχουν δημιουργήσει και θα αναφέρουν
με ποιον τρόπο σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού
➢ Η αναφορά της ομάδας και οι πίνακες των μηχανισμών περιέχουν σημαντικές πληροφορίες
για τους κριτές, που η ομάδα θα πρέπει να τις παρουσιάσει.
➢ Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της λειτουργίας του project, με έμφαση στην παρουσίαση
των απλών μηχανών.
➢ Θα παρουσιαστεί το σκαρίφημα μέσω της ψηφιακής ή της εκτυπωμένης αφίσας, με
αναφορά στην λειτουργία και την επίλυση του προβλήματος που λύνει.
➢ Οι μαθητές θα απαντήσουν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των κριτών, σχετικές με το project.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε είδους βοήθεια ή εμπλοκή από
τους προπονητές προς τις ομάδες.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την αξιολόγηση θα περιγραφούν σε
επόμενη ανάρτηση στο www.wrohellas.gr

Κριτήρια Βαθμολόγησης
Κατηγορίες
Σύλληψη Ιδέας
&
Καινοτομία

Εκπαιδευτική
Μηχανική
Σκαριφήματα
κατασκευών
Παρουσίαση
&
ομαδικό πνεύμα

#
Α
1
2
3
4
Β
1
2
3
4
Γ
1
2
Δ
1
2
3

Κριτήρια
Συνολικοί βαθμοί κατηγορίας 60
Ιδέα και δημιουργικότητα
Έρευνα και ανάπτυξη της ιδέας
Εφαρμόσιμη και ποιοτική επίλυση της πρόκλησης
Πρωτοτυπία της ιδέας
Συνολικοί βαθμοί κατηγορίας 60
Δομική σταθερότητα, Καλαισθησία
Μηχανική απόδοση
Σωστή υπόδειξη και ονοματολογία των απλών μηχανών
Λειτουργικότητα του μηχανισμού
Συνολικοί βαθμοί κατηγορίας 30
Ευστοχία στην απεικόνιση του σκελετού των
κατασκευών
Ευστοχία στην απεικόνιση των μηχανισμών των
κατασκευών
Συνολικοί βαθμοί κατηγορίας 50
Αξιολόγηση Παρουσίασης
Επικοινωνιακές δεξιότητες, Συνεργασία
Διακόσμηση περιπτέρου, βίντεο, αφίσες
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Βαθμοί
15
15
15
15
15
15
15
15
10
20
15
20
15
200

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2022
Πιλοτική Κατηγορία Τεχνολογίας Δημοτικού
Από τον τόπο παραγωγής στον τόπο μεταποίησης

ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
Όνομα ομάδας:
Ονοματεπώνυμο προπονητή:
Ονόματα Μελών:

Θεματική ή
θεματικές που
εστιάζουμε

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 Παραγωγή Τροφίμων
2 Μεταφορά Τροφίμων
3 Μεταποίηση Τροφίμων

(κυκλώστε)
Τι προσπαθούμε να
εφεύρουμε ή να βελτιώσουμε;
Διαδίκτυο
Που
αναζητήσαμε
πληροφορίες;

Τι λύσεις συμφωνήσατε
να επιχειρήσετε να
κατασκευάσετε;

Πόσους μηχανισμούς
θα
παρουσιάσετε;
Τι δυσκολίες και
προκλήσεις
συναντήσατε;

Βιβλιοθήκες
Μουσείο

Επαγγελματίες
Άλλο:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
Πίνακας Μηχανισμού Νο
Ονομασία Μηχανισμού:
Πρόβλημα:

Λύση:

Φωτογραφία της κατασκευής

Σκαρίφημα του μηχανισμού

Απλές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν
1 Τροχός
2 Άξονας
3 Γρανάζι
4 Τροχαλία
5 Μοχλός
6 Βίδα
7 Κεκλιμένο επίπεδο /
Σφήνα 8 Σύνθετη μηχανή

Από τον τόπο παραγωγής στον τόπο μεταποίησης
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