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Γιώργος Βασιλείου 

Βασικές Αρχές & Καλές Πρακτικές/Μέθοδοι Ασφαλούς Εργασίας, για Διαχείριση 
του Covid-19 κατά την ομαδική εργασία για ρομποτικές κατασκευές (πρακτική 

εργασία) στο μάθημα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
 
 

Μέρος Α. Βασικές Αρχές 
Πέραν των γενικών μέτρων ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται όπως π.χ. φυσικός 
αερισμός της αίθουσας, ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση από την αίθουσα, χρήση 
μάσκας προσώπου (εάν επιβάλλεται), η διαδικασία ασφαλούς εργασίας κατά την 
διεξαγωγή πρακτικής εργασίας π.χ. συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση των σετ 
ρομποτικής, θα πρέπει να βασίζεται σε καλές πρακτικές/βασικές αρχές όπως π.χ. 
 

1. Δημιουργία Student “bubbles” Η τάξη να λειτουργεί με την πρακτική των student 
“bubbles” δηλαδή, δημιουργούνται μικρές (π.χ. 4 άτομα) σταθερές ομάδες 
(“bubbles”) μαθητών και τα μέλη της κάθε ομάδας δουλεύουν πάντα μαζί. 
Προσπάθεια για τοποθέτηση των μελών των ομάδων σε θέσεις με «κοινό 
προσανατολισμό». Η σύσταση των ομάδων δεν αλλάξει από μάθημα σε μάθημα.  

2. Καλή υγιεινή των χεριών. Εφαρμογή συχνής και καλής υγιεινής των χεριών με 
πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό και στέγνωμα με χαρτοπετσέτα μιας 
χρήσης ή απολύμανση με αλκοολούχο διάλυμα. 

3. Καλή αναπνευστική υγιεινή. Εφαρμογή κανόνων καλής αναπνευστικής υγιεινής π.χ. 
βάζουμε τον αγκώνα στο φτάρνισμα, χρήση χαρτοπετσέτας μιας χρήσης και 
κατάλληλη απόρριψη κτλ, 

4. Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας. Τήρηση των κανόνων αποστασιοποίησης, 
εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης μεταξύ εκπαιδευτή και μαθητών π.χ. 1μ 
απόσταση από μαθητή σε μαθητή, 2μ απόσταση εκπαιδευτή από τους μαθητές, 

5. Εξοπλισμός κοινής χρήσης. Αποφυγή κοινής χρήσης εξοπλισμού, υλικών κτλ. Ως 
γενικός κανόνας, να αποφεύγεται η κοινή χρήση αντικειμένων. Η διαφοροποίηση 
του κανόνα αυτού π.χ. κατά την συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση των σετ 
ρομποτικής, επιβάλλει την λήψη πρόσθετων μέτρων μείωσης του κινδύνου π.χ. 
απολύμανση των σετ ρομποτικής μετά από την χρήση (Βλέπε μέρος Β, Καλές 
Πρακτικές), 

6. Απολύμανση. Τήρηση κανόνων απολύμανσης (μεθοδολογία, χημικά καθαριστικά 
κτλ). 
(Α) Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών της κάθε ομάδας, οι επιφάνειες 
εργασίας π.χ. τα τραπέζια, να απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό (χρήση 
χημικών καθαριστικών για επιφάνειες), 
(Β) Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών της κάθε ομάδας, να απολυμαίνονται 
τα σετ ρομποτικής. Τα σετ ρομποτικής να απολυμαίνονται πάντα 
αποσυναρμολογημένα, με κατάλληλο απολυμαντικό π.χ. καθαριστικό επιφανειών 
κατάλληλο για πλαστικά (ή αλκοολούχο διάλυμα) τοποθετημένο σε χαρτοπετσέτες 
μιας χρήσης. Τα ηλεκτρονικά μέρη π.χ. επεξεργαστής, μοτέρ, αισθητήρες κτλ να 
απολυμαίνονται ξεχωριστά, με ιδιαίτερη προσοχή και όσο το δυνατόν πιο «στεγνό» 
τρόπο π.χ. πολύ μικρή ποσότητα χημικού καθαριστικού ή αλκοολούχου διαλύματος 
στην χαρτοπετσέτα. 
(Γ) Απαγορεύεται η χρήση χημικών ή νερού ή αλκοολούχου διαλύματος σε σημεία 
με ηλεκτρισμό. 
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Γιώργος Βασιλείου 

Μέρος Β. Καλές Πρακτικές – Μέθοδοι Ασφαλούς Εργασίας κατά την ομαδική 
εργασία για ρομποτικές κατασκευές (Πρακτική Εργασία) στο μάθημα της 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
 
Σημείωση. Η κάθε μια από τις ακόλουθες Μεθόδους Ασφαλούς Πρακτικής Εργασίας 
βασίζεται σε διαφορετικό επίπεδο κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούνται οι 
Βασικές Αρχές του Μέρους Α. 
 
Μέθοδος Ασφαλούς Πρακτικής Εργασίας Ι (Επίπεδο κρουσμάτων: Χαμηλό): Ο 
εκπαιδευτής και οι μαθητές απολυμαίνουν τα χέρια τους με αλκοολούχο διάλυμα (ή καλό 
πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι). Ο εκπαιδευτής παραχωρεί στην κάθε ομάδα 
(“bubble”) σετ ρομποτικής. Οι μαθητές συνεργάζονται/κάνουν από κοινού την άσκηση 
συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων, τηρώντας τον κανόνα της 
αποστασιοποίησης, με τον εκπαιδευτή να επιβλέπει και να βοηθά με παρατηρήσεις. Με την 
ολοκλήρωση, το σετ/η κατασκευή αποσυναρμολογείται, απολυμαίνεται από τους μαθητές 
και τοποθετείται στο κουτί του για να παραληφθεί αργότερα από τον εκπαιδευτή για να 
παραχωρηθεί στην επόμενη ομάδα. 
 
Μέθοδος Ασφαλούς Πρακτικής Εργασίας ΙΙ (Επίπεδο κρουσμάτων: Μέτριο): Η κάθε ομάδα 
(“bubble”) ορίζει ένα Συντονιστή. Ο Συντονιστής απολυμάνει τα χέρια του με αλκοολούχο 
διάλυμα (ή καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι). Ο εκπαιδευτής παραδίδει 
στους Συντονιστές των ομάδων τα σετ ρομποτικής, και ο Συντονιστής κάνει την 
συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων, με τον εκπαιδευτή να επιβλέπει 
και να βοηθά με παρατηρήσεις. Οι υπόλοιποι μαθητές/μαθήτριες της ομάδας (“bubble”) 
παρακολουθούν και βοηθούν με παρατηρήσεις. Με την ολοκλήρωση, ο Συντονιστής 
αποσυναρμολογεί το σετ/την κατασκευή, το απολυμαίνει και το τοποθετεί στο κουτί του 
για να παραληφθεί αργότερα από τον εκπαιδευτή για να παραχωρηθεί στην επόμενη 
ομάδα. 
 
Μέθοδος Ασφαλούς Πρακτικής Εργασίας ΙΙΙ (Επίπεδο κρουσμάτων: Ψηλό): Στα μέλη της 
κάθε ομάδας (“bubble”) παραχωρούνται γάντια μιας χρήσης και σετ ρομποτικής. Οι 
μαθητές αφού φορέσουν τα γάντια μιας χρήσης κάνουν από κοινού την άσκηση 
συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων, τηρώντας τον κανόνα της 
αποστασιοποίησης, με τον εκπαιδευτή να επιβλέπει και να βοηθά με παρατηρήσεις. Με την 
ολοκλήρωση, το σετ αποσυναρμολογείται, απολυμαίνεται από τους μαθητές και 
τοποθετείται στο κουτί του για να παραληφθεί αργότερα από τον εκπαιδευτή για να 
παραχωρηθεί στην επόμενη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας αφαιρούν τα γάντια και τα 
απορρίπτουν σε κάλαθο αχρήστων που βρίσκεται εντός της αίθουσας. 


