
Recycle Arcade 
8ο Γυμνάσιο Πειραιά Παιχνιδομηχανή ανακύκλωσης 



Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν  
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:  

 
 Μαθητές  από την  Πρωτοβάθμια  και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης. 
 
 Εκπαιδευτικοί και από τις δυο βαθμίδες   

εκπαίδευσης  και από διαφορετικές  
ειδικότητες  στο πλαίσιο  των  
διαθεματικών προσεγγίσεων. 
 

  



Τι κάνουμε; 

Κατασκευή πρωτότυπης 
παιχνιδομηχανής: 
 

 εκτελεί παιχνίδια φτιαγμένα από τους 
μαθητές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
προγραμματισμού  του Scratch 2.0  

 προβάλλει διαθεματικά video που 
έχουν κατασκευαστεί από τους μαθητές 
στα πλαίσια των μαθημάτων  με τη 
χρήση ΤΠΕ 

 ενεργοποιείται με υλικά 
ανακύκλωσης (αλουμινένια κουτιά 
αναψυκτικών και μπαταρίες  κ.α.). 

 Παράλληλα δημιουργήσαμε online κοινότητα μαθητών και καθηγητών, που 
έχει στόχο να υποστηρίξει όλα τα στάδια της  κατασκευής με σχέδια και 
οδηγίες υλοποίησης, επικοινωνία μέσω forum, δυνατότητα ανάρτησης 
παιχνιδιών καθώς και καταχώρησης - παρακολούθησης των ποσοτήτων των 
ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται. 



Η Online κοινότητα περιλαμβάνει: 
 Αναλυτικές οδηγίες για την κατασκευή, με σχέδια, 

φωτογραφίες και video. Υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση και 
προτεινόμενων τροποποιήσεων και βελτιώσεων της κατασκευής. 

 Συλλογή των προτεινόμενων παιχνιδιών, όπου υπάρχει και η 
δυνατότητα ψηφοφορίας του αγαπημένου παιχνιδιού η video.  

 Δυνατότητα αποστολής παιχνιδιού η video   με μορφή αρχείου 
Για το Scratch, υπάρχει η πρόσθετη δυνατότητα με τον σύνδεσμό 
του από την κοινότητα του Scratch, ώστε να αξιολογηθεί και να 
δημοσιευτεί στη συλλογή των παιχνιδιών. 

 Ημερολόγιο Ανακύκλωσης, με δυνατότητα καταχώρησης των 
ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών που συνέλεξε το κάθε 
σχολείο, ώστε να γίνεται καταγραφή και παρακολούθηση της 
δράσης, με παράλληλη αυτόματη εξαγωγή των αντίστοιχων 
διαγραμμάτων 

 Blog για τη δημοσίευση άρθρων σχετικών με την κατασκευή και 
την ανακύκλωση. 

 Forum για την υποστήριξη της συζήτησης μεταξύ των μελών. 



Κοινότητα 
http://recyclearcade.weebly.com/ 



Θα μας βρείτε επίσης  

  



Στάδια υλοποίησης  του έργου   
1. Σχεδιασμός και κατασκευή της καμπίνας 



Στάδια υλοποίησης  του έργου   
2. Σχεδιασμός και έλεγχος  κυκλωμάτων  



Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλωμάτων 

Υλοποίηση των τυπωμένων κυκλωμάτων  



Στάδια υλοποίησης  του έργου   

3. Τοποθέτηση χειριστηρίων  



Στάδια υλοποίησης  του έργου   

5. Διακόσμηση παιχνιδομηχανής  



H oμάδα διακόσμησης  



6. Σχεδιασμός λογισμικού και 
 επιλογής παιχνιδιών 

Ms. PacMan 

Super Mario 

Στάδια υλοποίησης  του έργου   



Στόχοι του προγράμματος  
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα έδωσε στους μαθητές τη 
δυνατότητα να: 
Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα  περιβάλλοντος  και 
ανακύκλωσης  
Αναγνωρίσουν την αξία του μετασχηματισμού των 
“αχρηστών” υλικών και αντικειμένων σε νέα και 
χρηστικά αντικείμενα  
Αναπτύξουν δεξιότητες σχεδίασης και κατασκευής 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος (έργου) μέσα από 
ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.  
Εκδηλώσουν τη δημιουργικότητά τους, τη 
φαντασία και την καλλιτεχνική τους σκέψη 



Συνεργαζόμενα σχολεία  
 8ο Γυμνάσιο Πειραιά 
 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου  
 3ο Γυμνάσιο Πειραιά 
 2ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας 
 2ο Γυμνάσιο Πειραιά  
 4ο Γυμνάσιο Δάφνης  
 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας  
 Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία  



Ευχαριστούμε πολύ 
arcaderecycle@gmail.com 
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