


Η blast (build and learn art • science • 
technology) είναι ένα πρωτοποριακό 
εκπαιδευτικό concept, μια συνολική 
εμπειρία γνώσης, δημιουργίας και 
παιχνιδιού.

Δημιουργός της είναι ο Βασίλης 
Χρυσανθακόπουλος, διεθνώς αναγνω-
ρισμένος σχεδιαστής εκπαιδευτικής 
ρομποτικής και μέλος της ομάδας 
επιστημόνων που εξελίσσει τη ρομπο-
τική πλατφόρμα LEGO® MINDSTORMS®.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 
blast αναπτύσσονται γύρω από 
τα γνωστικά πεδία του STEAM 
(Science, Technology, Engineering, 
Art, Mathematics). Στόχοι τους είναι 
η εμπέδωση γνώσεων μέσα από 
πρακτικά παραδείγματα, η αξιοποίηση 
και ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
των παιδιών, η καλλιέργεια της 
ομαδικότητας, της επικοινωνίας, της 
κριτικής και μεθοδικής σκέψης, της 
φαντασίας, καθώς και η αντιμετώπιση 
προβλημάτων και η εύρεση λύσεων.



Η ναυαρχίδα των δράσεων της blast είναι 
το moraitis blast lab, ένας εκπαιδευτικός 
πολυχώρος υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής, 
που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Μωραΐτη. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα 
τα προγράμματα της blast και είναι εξοπλισμένος 
με τα πιο σύγχρονα μέσα και υλικά.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολείων.

Οι κύριοι άξονες των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του moraitis blast lab είναι:

η ρομποτική (blast robotics design)
και η αρχιτεκτονική (blast architecture).

moraitis blast lab



blast robotics design

Το blast robotics design αποτελεί ένα 
αποκλειστικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, που συμβάλλει στην κατά- 
κτηση γνώσεων μηχανικής, φυσικής, 
μαθηματικών, τεχνολογίας και προγραμ-
ματισμού.
Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται οι 
αναγνωρισμένες πλατφόρμες εκπαιδευ-
τικής ρομποτικής LEGO® WeDo και LEGO® 
MINDSTORMS®, οι οποίες συνδυάζονται με 
πλήθος τεχνικών εργαλείων, κατασκευών 
και τεχνολογικών υλικών.

Σε κάθε μάθημα, τα παιδιά σχεδιάζουν 
λειτουργικά ρομπότ που αντιμετωπίζουν 
σύνθετες δοκιμασίες. Συνδυάζουν τα 
κατάλληλα υλικά και εξαρτήματα, ανακα-
λύπτουν νέες τεχνικές, δουλεύουν με 
επιστημονική μεθοδολογία και ακρίβεια 
ως προς την ανάλυση των δεδομένων και 
την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων τους, 
προγραμματίζουν τα ρομπότ τους και 
πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους. 
Δημιουργός και βασικός εισηγητής 
του προγράμματος είναι ο Βασίλης 
Χρυσανθακόπουλος.



blast architecture

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα blast 
architecture βασίζεται στις αρχές της 
αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Οι μαθητές 
έρχονται σε επαφή με στοιχεία αρχι-
τεκτονικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, 
πολεοδομίας, στατικής και αισθητικής αλλά 
και γενικότερες συνθετικές έννοιες, όπως ο 
ρυθμός, η ισορροπία ή το concept.
Το βασικό υλικό του προγράμματος είναι το 
σετ LEGO® Architecture Studio, καθώς και 
ποικιλία από πολύχρωμα τουβλάκια LEGO® 
και άλλα υλικά.

Κάθε μάθημα στηρίζεται σε ένα σενάριο, το 
οποίο τα παιδιά ερμηνεύουν και προτείνουν 
τη δική τους εκδοχή, αιτιολογώντας τις ιδέες 
τους. Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά και 
σχήματα προκειμένου να κατασκευάσουν 
ένα αντικείμενο, κτήριο ή πόλη, που 
πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
Παρουσιάζουν τις προτάσεις τους, τις 
αξιολογούν και τις βελτιώνουν.
Δημιουργός και βασική εισηγήτρια του 
προγράμματος είναι η Μαρίνα Σταμπολή, 
αρχιτέκτονας, με πολυετή εμπειρία στην 
εκπαίδευση και στη μελέτη κτηρίων.



Στο moraitis blast lab
τα παιδιά καλλιεργούν τη φαντασία
τους, παρουσιάζουν τις ιδέες τους,

εργάζονται και δημιουργούν
ομαδικά, επιμένουν, δίνουν

λύσεις και πετυχαίνουν.
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