
Recycle Arcade
Παιχνιδομηχανή ανακύκλωσης



Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 

 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν 

Μαθητές  από την  Πρωτοβάθμια  και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση .

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

 παίζει παιχνίδια  σε περιβάλλον 
προσομοίωσης(Mame emulation)

 προβάλλει διαθεματικά video που 
τα έχουν κατασκευάσει οι μαθητές 
στα πλαίσια των μαθημάτων  με τη 
χρήση ΤΠΕ

 ενεργοποιείται με υλικά 
ανακύκλωσης (αλουμινένια κουτιά 
αναψυκτικών , 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 ή video. 

 Δυνατότητα αποστολής παιχνιδιού ή 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.

recyclearcade/index.html


http://recyclearcade.weebly.com/

edusite.gr

Κοινότητα



Θα μας βρείτε επίσης 



Στάδια υλοποίησης  του έργου  

 Σχεδιασμός και κατασκευή της καμπίνας



Στάδια υλοποίησης  του έργου  

 Σχεδιασμός και έλεγχος  κυκλωμάτων 



Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλωμάτων

Υλοποίηση των τυπωμένων  
κυκλωμάτων 



Στάδια υλοποίησης  του έργου  

 Τοποθέτηση χειριστηρίων 



H oμάδα διακόσμησης 



Στάδια υλοποίησης  του έργου  

 Διακόσμηση παιχνιδομηχανής 



Σχεδιασμός λογισμικού και επιλογής παιχνιδιών

Ms. PacMan
Super Mario

Ms. Pac-Man.sb2
Ms. Pac-Man.sb2
Super Mario Bros (version 9).sb2
Super Mario Bros (version 9).sb2


ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 Μετατροπή της 
μηχανής  να λειτουργεί  
και με λάδια για 
ανακύκλωση.

 Προσθήκη Bluetooth  
για περισσότερους 
παίχτες.

 Εφαρμογή αισθητήρων  
για τη χρήση  της και 
από άτομα με ειδικές 
δεξιότητες.



H ΜΗΧΑΝΗ  ΤΑΞΙΔΕΨΕ 

 Συμμετοχή της ομάδας με την παιχνιδομηχανή 
στο Μaker Faire Rome 2016 , στη μεγαλύτερη 
έκθεση καινοτομιών στην Ευρώπη .



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

 2Ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 



Ευχαριστούμε πολύ

arcaderecycle@gmail.com


