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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηδηώθεηαη ε αλάπηπμε ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ, ην νπνίν ζα αμηνπνηεί ηηο έλλνηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of Things. Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ πξνζνκνηώζεηο κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0, αμηνπνηώληαο ην εθπαηδεπηηθό παθέην Lego 

Mindstorms EV3, θαζώο θαη ηε πιαθέηα ηνπ Raspberry Pi. Σν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα εθαξκόζηεθε ζε καζεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

πξνγξακκαηίδνληαο ηα εηθνληθά ξνκπόη θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ΗνΣ ζπζθεπέο 

θαηάθεξαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο αξρηθά ήηαλ απιέο θαη είραλ σο ζηόρν ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ 

κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ξνκπόη ΔV3 θαη ζηε ζπλέρεηα γηλόηαλ πην ζύλζεηεο κε 

ηελ ρξήζε IoT ζπζθεπώλ θαη ηε δεκηνπξγία «έμππλσλ» ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εθηηκεζεί θαηά πόζν ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε 

δηδαζθαιίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

πινπνηνύλ ελδηαθέξνπζεο πξνζνκνηώζεηο, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία ξνκπνηηθήο θαη 

ΗνΣ. Οη ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of Things ιόγσ ησλ 

απεξηόξηζησλ δπλαηνηήησλ καο βνήζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ πνπ λα εκπεξηέρεη λέεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο έδεημαλ όηη νη καζεηέο θαηαλόεζαλ ζε 

κεγάιν βαζκό ην αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of 

Things, ελώ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ηηο δηθέο ηνπο πξνζνκνηώζεηο. 
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ABSTRACT 

 

In the context of this diploma thesis, the development of an educational scenario that 

exploits the concepts of educational robotics and the Internet of Things is intended. 

The students have the opportunity to design and develop simulations through the 

Scratch 2.0 programming environment, leveraging the Lego Mindstorms EV3 

training kit and the Raspberry Pi board. This educational scenario was applied to 

students of Tertiary Education who, by programming virtual robots and peripheral 

IOT devices, managed to meet the challenges assigned to them. In the beginning the 

activities were simple and aimed at familiarizing students with the basic functions of 

the EV3 robot and then they became more complex with the use of IoT devices and 

the creation of "smart" robotic systems. The purpose of this paper is to assess whether 

this particular teaching proposal can help students to learn how to design and 

implement interesting simulations, combining elements of robotics and the Internet of 

Things. The areas of educational robotics and the Internet of Things due to their 

unlimited possibilities have helped us to create a learning environment that 

incorporates new knowledge and experiences for the students. The results of this 

instructional intervention showed that the students understood the subject of 

educational robotics and the Internet of Things to a great extent and managed to 

successfully create their own simulations. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

ε απηό ην ζεκείν ληώζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Ρεηάιε πκεώλ γηα ηελ επίβιεςε, ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνπο ππόινηπνπο δηδάζθνληεο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο «Ζιεθηξνληθή Μάζεζε» ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο γηα ηηο ρξήζηκεο γλώζεηο θαη ηε βνήζεηα, πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ. 

Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηε ζηήξημε 

θαη ηε βνήζεηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ κνπ. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε θνηλσλία εμειίζζεηαη ζπλερώο θαη δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

όιν θαη πεξηζζόηεξνη πνιίηεο λα ελεκεξώλνληαη δηαξθώο γηα ηηο ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο. Έηζη επηβάιιεηαη λα δηεξεπλεζνύλ θαηλνύξηα ηερλνινγηθά κέζα θαη κέζνδνη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έηζη ώζηε νη καζεηέο από κηθξή ειηθία λα αξρίζνπλ 

λα θαηαλννύλ ηερλνινγηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Σν 

ξνκπόη είλαη έλα ζύγρξνλν εξγαιείν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ ελόο απινύ πξνγξακκαηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο λα θαηεπζύλεη θαη λα πξνγξακκαηίζεη έλα ξνκπνηηθό ζύζηεκα. Ζ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηώληαο ξνκπνηηθά κέζα, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη έλα εθπαηδεπηηθό παθέην, ην νπνίν πεξηέρεη έλαλ 

επεμεξγαζηή, θηλεηήξεο θαη αηζζεηήξεο. Ζ ξνκπνηηθή έρεη θαζηεξσζεί πιένλ σο έλα 

πνιύηηκν δηδαθηηθό κέζν γηα πνιινύο ιόγνπο (Menegatti & Moro, 2010): 

 Πιένλ δηάθνξα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά καο, γεγνλόο πνπ απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ώζηε 

λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηηο δπλαηόηεηέο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ. 

 Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο πιαηθόξκεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζνκνηώλνπλ 

πξαγκαηηθά ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα έρνληαο απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο. 

 Ο ζρεδηαζκόο  θαζώο θαη ε πινπνίεζε ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ δελ είλαη 

ρξνλνβόξα δηαδηθαζία θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ελδέρεηαη λα έρεη ζρεηηθά 

ρακειό θόζηνο. 

Γηαθεθξηκέλνη ςπρνιόγνη θαη παηδαγσγνί αλαθέξνπλ όηη ε κάζεζε δελ κπνξεί λα 

βαζίδεηαη  κόλν ζηε κεηάδνζε ηδεώλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό πξνο ην καζεηή, αιιά 

πξέπεη ν εθπαηδεπόκελνο λα αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο, λα πεηξακαηίδεηαη, λα 
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αιιειεπηδξά κε πεξηβάιινληα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ, θαζώο θαη λα επεμεξγάδεηαη 

ηηο εκπεηξίεο πνπ ζπιιέγεη (Αιεμόπνπινο & Ρόκπνια, 2013). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην Internet of Things (Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ) είλαη κία 

έλλνηα, ε νπνία έρεη κεγάιε απήρεζε ζηηο κέξεο καο, αιιά δελ είλαη θαηλνύξηα. 

Πξόθεηηαη γηα κηα γεληθή ηδέα, πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αλαπηύζζνληαη αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο γηα λα ζπλδεζνύλ ζην 

Γηαδίθηπν θαη λα αιιειεπηδξνύλ απηόλνκα όρη κόλν κε ηνπο ρξήζηεο, αιιά θαη κε 

άιιεο ζπζθεπέο. Σν ΗνΣ έρεη αξρίζεη λα εηζρσξεί ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα νθέιε ηα 

νπνία κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη είλαη πνιιά: 

 Οη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα εκβαζύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαζώο ην IoT ζα 

ηνπο βνεζήζεη λα επηιέμνπλ έλα πην πξνζσπηθό ζύζηεκα κάζεζεο. 

 Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε έλα λέν 

αληηθείκελν. 

 Παξέρνληαη πξνεγκέλα εξγαιεία από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, γεγνλόο πνπ 

θαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε πην επέιηθηε θαη ε κάζεζε γίλεηαη πνηνηηθόηεξε. 

 Ζ δηδαζθαιία κπνξεί λα νξγαλσζεί εμ απνζηάζεσο. 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ πνπ ζα έρεηο σο αληηθείκελν ηηο δύν πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο, ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ην Internet of Things. Οη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα κάζνπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ πξνζνκνηώζεηο βαζηδόκελνη 

ζην ξνκπνηηθό εθπαηδεπηηθό παθέην Lego Mindstorms Ev3 Education θαη λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ηε ιεηηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ πνπ ζπλδένληαη ζηελ 

πιαθέηα ελόο Raspberry Pi, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ «έμππλα» ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα. Οη πξνζνκνηώζεηο πινπνηνύληαη κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0, όπνπ νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

δνθηκάζνπλ δηάθνξεο πεηξακαηηθέο ιεηηνπξγίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ύπαξμε ηνπ 

θπζηθνύ ξνκπόη EV3. ην ηέινο ηεο ζεηξάο καζεκάησλ, νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηε 
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δπλαηόηεηα λα πεηξακαηηζηνύλ θαη κε ην πξαγκαηηθό ξνκπόη, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ 

Lego Mindstorms Ev3 Education Software, πνπ ζπλνδεύεη ην εθπαηδεπηηθό παθέην. 

 

1.2 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δνκνύληαη ηα θεθάιαηα ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο θαζώο θαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή γηα ην θαζέλα από απηά: 

Κεθάλαιο 2: Παξνπζηάδεηαη κία βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. Δμεγνύληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ξνκπνηηθή 

είλαη πνιύηηκε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη δηδαθηηθνί κέζνδνη κε ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί, ελώ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δηαγσληζκνύο  ξνκπνηηθήο πνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί. Σέινο, παξνπζηάδνληαη όια ηα 

εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ξνκπνηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ, 

θαζώο θαη γλσζηνί ξνκπνηηθνί πξνζνκνησηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέρξη ζήκεξα. 

Κεθάλαιο 3: Γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

έλλνηα ηνπ Internet of Things, θαζώο θαη ηεο πιαθέηαο ηνπ Raspberry Pi, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία σο εξγαιείν πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ 

ξνκπνηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ. 

Κεθάλαιο 4:  Αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

πνπ πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα εξγαζία. Γίλεηαη αλαθνξά ζην εθπαηδεπηηθό 

πξόβιεκα, ζηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ βαζηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, 

πεξηγξάθνληαη νη ελόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ βαζηζκέλεο ζην δηδαθηηθό 

κνληέιν, ην νπνίν επηιέρζεθε, θαζώο θαη ε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο απηώλ. 
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Κεθάλαιο 5: Αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ ηνπο δόζεθε, θαζώο θαη 

ηεο επίδνζεο ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. 

Κεθάλαιο 6: Παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δηδαζθαιίαο. 

 

 

2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 

 

2.1 Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

Ο ηνκέαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, ηα ηειεπηαία ρξόληα θαζηεξώλεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα παγθνζκίσο θαη θπζηθά θαη ζηελ 

Διιάδα. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη νη ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο θαη ε ρξήζε ηνπο 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία ζπλερώο κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπο ζε δηάθνξα επίπεδα 

(ςπραγσγία, παξαγσγή, ηαηξηθέο εθαξκνγέο, θ.ά.). Δπηπιένλ ιόγσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο S.T.E.M. (Science Technology Engineering Mathematics) αξρίδεη λα 

απνηειεί ζεκειηώδεο θνκκάηη ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα αλά ηνλ θόζκν. 

Πξόθεηηαη γηα κηα θαηλνηόκν καζεζηαθή κέζνδν, ε νπνία επηζηεκνληθά ζηεξίδεηαη 

ζηνπο λόκνπο ηεο Φπζηθήο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο θαη ζηηο κεζόδνπο ησλ θαηαζθεπώλ 

ηεο Μεραληθήο θαη ηεο Σερλνινγίαο, ρξεζηκνπνηεί αιγεβξηθνύο ππνινγηζκνύο από ηα 

Μαζεκαηηθά θαη αμηνπνηεί ηελ αιγνξηζκηθή ινγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 

ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο (σηεξόπνπινο, 2014). Χο βάζε ηεο, από εθπαηδεπηηθήο 

πιεπξάο, ηνπνζεηείηαη ν θαηαζθεπαζηηθόο επνηθνδνκηζκόο (constructionism). Ο 

Piaget (1974) ππνζηεξίδεη όηη ν ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ είλαη έλα ζεκαληηθό 
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θνκκάηη, ώζηε ηα παηδηά λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Αληηθείκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθήο απνηειεί ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Σν βαζηθό εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απνηειεί νπνηνδήπνηε ξνκπόη  ή 

ξνκπνηηθό ζύζηεκα κε δπλαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ. Σν ξνκπόη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρνιείν, αιιά θαη εθηόο απηνύ σο έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν 

γηα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ δνκώλ από ηνπο καζεηέο, θαζώο επίζεο θαη σο κέζν γηα 

ηελ θαηαλόεζε ή/θαη ηελ αθνκνίσζε ηερληθώλ γλώζεσλ. 

Οη Resnick, Martin, Sargent θαη Silverman (1996) πεηξακαηηδόκελνη κε αξθεηά 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ζε καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ, παξαηήξεζαλ όηη νη 

εθπαηδεπηηθέο ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 Δλεξγά πεξηβάιινληα (active environments): Ζ δεκηνπξγία ελόο 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα αιιειεπηδξά κε ηνπο αλζξώπνπο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία κίαο απηόκαηεο ζπζθεπήο, ε νπνία ζα ελεξγνπνηεί 

ην θσηηζκό κόιηο εηζέιζεη θάπνηνο ζην ρώξν. 

 Απηόλνκεο νληόηεηεο (active creatures): Σα πξνγξακκαηηδόκελα ξνκπόη 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ λένπο ηύπνπο θαηαζθεπώλ 

όπσο ξνκπνηηθνί δεηλόζαπξνη θ.ά.. 

 Πξνζσπηθά επηζηεκνληθά πεηξάκαηα (personal science experiments): Σα 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

εξεπλήζνπλ θαηλόκελα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζην ζπλερή επαλαζρεδηαζκό 

ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο εξεπλώλ. 

Σα ξνκπόη εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο έρνπλ αξρίζεη λα ππνθαζηζηνύλ πνιιέο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπο 

ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ θόζκνπ. Ζ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθαιύπηεη όηη 

ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή είλαη έλα αλαπηπζζόκελν πεδίν, πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα 
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λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 

ζε όια ηα επίπεδα, από ηελ πξνζρνιηθή κέρξη ηελ παλεπηζηεκηαθή. Έρεη αλαδεηρζεί 

σο έλα ζεκαληηθό εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαζθέδαζεο 

ζε έλα ειθπζηηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ εληζρύεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ (Eguchi, 2010). Πιένλ πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

έρνπλ εηζάγεη ηελ ξνκπνηηθή ζε δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ε κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ πνπ έρνπλ. 

Πξώηνο ν Jonassen (2000) ζεώξεζε όηη δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ σο λνεηηθά εξγαιεία (cognitive tools ή Mindtools), κε ηα νπνία ζα 

κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα εκπινπηίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηε 

ζπλέρεηα, νη Chambers & Carbonaro (2003) άξρηζαλ λα ελζσκαηώλνπλ ηα ξνκπόη 

ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ελ ζπλερεία ζηα ζρνιεία, θαη αξγόηεξα νη Klassner & 

Anderson (2003) ρξεζηκνπνίεζαλ νινθιεξσκέλα παθέηα ξνκπνηηθήο ζε ζπλδπαζκό 

µε θαηάιιεια πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο, πνπ ζα εκπινπηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζώο 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε tangible objects, ηα νπνία 

κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ όπσο απηνί επηζπκνύλ, πινπνηώληαο αθεξεκέλεο 

ζρεδηαζηηθέο ηδέεο πνπ έρνπλ ζην κπαιό ηνπο θαη βιέπνληαο άκεζα ηα απνηειέζκαηα 

απηήο ηνπο ηεο πξνζπάζεηαο (Druin & Hendler, 2000). 

 

2.2 Λόγνη εηζαγσγήο ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ εκπεηξία θαη νη ζρεηηθέο γλώζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα όιν θαη πεξηζζόηεξν 

ζεηηθό θιίκα εθαξκνγήο ηεο ξνκπνηηθήο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, Ζ πνηόηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο επηζηεκνληθνύο θαη ηερλνινγηθνύο ηνκείο κπνξεί λα απμεζεί ζε 

όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ζρνιείσλ (Δηενθιένπο & Φσκάο, 2012). Ζ εηζαγσγήο ηεο 

ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 
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Γλσζηηθόο ηνκέαο: Σα παηδηά από κηθξή ειηθία ζρεδηάδνληαο, θαηαζθεπάδνληαο θαη 

πξνγξακκαηίδνληαο έλα ξνκπόη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα κέζα από απηήλ ηελ παηγληώδε 

δηαδηθαζία λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο. Ζ ξνκπνηηθή, σο κηα ελδηαθέξνπζα θαη 

δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα εκπιαθεί ζηε 

δξάζε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πην 

ζεκαληηθή ρξήζε ηεο ζην γλσζηηθό ηνκέα αθνξά ζηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ ελλνηώλ 

θπξίσο από ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αιιά θαη από άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Πην 

αλαιπηηθά: 

 ηε Φπζηθή γηα ηε κειέηε θπζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ελλνηώλ. Δλδεηθηηθή είλαη 

ε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ Lego Mindstorms γηα ηελ 

θαηαλόεζε βαζηθώλ αξρώλ θαη ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξκόηεηα, ηελ 

ηήμε – πήμε ζην Γεκνηηθό ζρνιείν (Καξαηξάληνπ, Παλαγησηαθόπνπινο θαη 

Πηεξξή, 2006). 

 ηα Μαζεκαηηθά θαη ζηε Γεσκεηξία (αλαινγίεο, κέηξεζε απνζηάζεσλ, 

θαηαλόεζε βαζηθώλ γεσκεηξηθώλ ηδηνηήησλ όπσο ε πεξίκεηξνο θ.ά.) 

 ηε Μεραληθή (θαηαζθεπή, έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε κεραληθώλ ιύζεσλ θ.ά.). 

Οη Turbak & Berg (2002) εμεξεπλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο έληαμεο ηδεώλ ηεο 

Μεραλνινγίαο ζην κάζεκα ηεο ξνκπνηηθήο, όπνπ ζπκκεηείραλ θνηηεηέο 

ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο θαη ηε ζεηηθή επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

κεηαθνξά ηεο Μεραλνινγίαο ζε άιινπο ηνκείο. 

 ηελ Πιεξνθνξηθή. Οη Καγθάλε, Γαγδηιέιε, αηξαηδέκε & Δπαγγειίδε 

(2005) πξόηεηλαλ κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ βαζηθώλ 

αξρώλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε θπζηθώλ 

κνληέισλ, όπσο ην Lego Mindstorms RCX, θαη ηελ εθαξκνγή ελλνηώλ θαη 

ηδεώλ από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ. 

 ηελ Σερλνινγία (ηερλνινγηθόο αιθαβεηηζκόο θ.ά.) 
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 ηελ Ηζηνξία (π.ρ. κε ηελ θαηαζθεπή ελόο ξνκπόη θαηαπέιηε - ηνπ Αξρηκήδε 

- ηα παηδηά απνθηνύλ γλώζεηο γηα ηελ  ηερλνινγία πξνγελέζηεξσλ επνρώλ, 

θαζώο θαη ην έξγν θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Αξρηκήδε θ.ά.) 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο εξγαιείν 

κπνξεί λα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθώλ ζπλζεηηθώλ 

εξγαζηώλ (Φξάγθνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2009). Ζ ξνκπνηηθή θαηά θύξην ιόγν 

είλαη θαηάιιειε γηα ηε δηδαζθαιία ζε ηνκείο όπσο νη Φπζηθέο επηζηήκεο, ηα 

Μαζεκαηηθά, ε Σερλνινγία θαη ε Πιεξνθνξηθή, αιιά κπνξεί λα έρεη 

ζπλδέζεηο θαη κε άιια πεδία όπσο ε ινγνηερλία, ην ζέαηξν θαη νη ηέρλεο 

(Νηθνιόο & Κόκεο, 2010). 

Δθηόο από ην γλσζηηθό ηνκέα, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζε 

άιινπο ηνκείο όπσο ην ζπλαηζζεκαηηθό (απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε) θαη 

θνηλσληθό (θνηλσληθνπνίεζε, απνκπζνπνίεζε). 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε από ηελ εηζαγσγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη όηη ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δώζεη 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηώλα όπσο: 

 Ζ ζπλεξγαζία. 

 Μέζσ ηεο αλάιπζεο, ηεο ζρεδίαζεο, ηεο πινπνίεζεο, ηεο δνθηκήο θαη ηνπ 

πεηξακαηηζκνύ, θαζώο θαη ηεο αμηνιόγεζεο επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Ζ θαηλνηνκία. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, δειαδή ην πώο λα δηαρεηξίδνληαη νη καζεηέο ην 

ρξόλν, ηελ θαηαλνκή ηνπ έξγνπ θαη ησλ πόξσλ, θ.ά.. 

 Έρνληαο σο όρεκα ηε ξνκπνηηθή ηερλνινγία απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηώλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό (Καξαηξάληνπ θ.ά., 2005). Ζ αμηνπνίζε 

ησλ ξνκπόη ζε εηζαγσγηθά ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνύ εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεηηθά (Κόκεο, 2004). 

 Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο. 
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 Πνιύηηκεο λνεηηθέο δεμηόηεηεο, όπσο ε αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, ε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε θ.ά.. 

Ο ζηόρνο ηεο ξνκπνηηθήο γηα ην κέιινλ είλαη όινη νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ απηέο 

ηηο δεμηόηεηεο, νη νπνίεο ιόγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηώλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα έρνπλ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα. 

Δπηπιένλ ε ξνκπνηηθή αιιάδεη ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο. Ζ ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά 

ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθόο, ώζηε λα θάλεη ην κάζεκα πην ειθπζηηθό. Σα παηδηά ζεσξνύλ 

δεδνκέλε ηελ πξόζβαζε ηνπο ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κέζσ ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ, ηνπ tablet ή ελόο ππνινγηζηή. ε απηήλ ηελ επνρή, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ. Μπνξεί ε βαζηθή γλώζε πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί ζηoπο 

καζεηέο λα κελ απέρεη πνιύ από ηελ αληίζηνηρε παιαηόηεξσλ ρξόλσλ, όκσο πξέπεη 

λα αιιάμεη ζε θάπνην βαζκό ν ηξόπνο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

ζεώξεζεο γηα ηε κάζεζε 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζύγρξνλεο 

ζεώξεζεο γηα ηε κάζεζε 

Ζ γλώζε πξνθύπηεη από ηελ παζεηηθή 

απνδνρή 

Ζ γλώζε αλαθαιύπηεηαη θαη θαηαθηάηαη 

από ην καζεηή 

Ζ κάζεζε είλαη κηα κνλαρηθή πνξεία Ζ κάζεζε είλαη θνηλσληθή δηαδηθαζία 

Ζ κάζεζε είλαη κνλνδηάζηαηε θαη 

αθνινπζεί έλα κόλν δξόκν 

Ζ κάζεζε είλαη ζθαηξηθή (νιηζηηθή) θαη 

νδεγνύκαζηε ζε απηή από δηάθνξα 

κνλνπάηηα 

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη ζηηο γλσζηηθέο 

αλεπάξθεηεο ησλ καζεηώλ 

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη ζηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ 

Πεγή πιεξνθόξεζεο είλαη κόλν ν Ζ πιεξνθόξεζε πξνέξρεηαη από 
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δάζθαινο θαη ην βηβιίν πνηθίιεο, δηαθνξεηηθέο πεγέο 

Ζ γλώζε αλαπαξάγεηαη Ζ γλώζε παξάγεηαη από ηνπο καζεηέο 

Ο δάζθαινο κεηαθέξεη γλώζε 
Ο δάζθαινο δηεπθνιύλεη ηε ζύλδεζε ηεο 

γλώζεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο κεηαμύ παξαδνζηαθήο θαη ζύγρξνλεο ζεώξεζεο γηα ηε κάζεζε 

 

 Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζπλδπάδεη ην παηρλίδη κε ηε κάζεζε θαη έηζη 

κεηαηξέπεη ηελ εθπαίδεπζε ζε κία επράξηζηε θαη ειθπζηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα ξνκπόη πεξηζζόηεξν σο παηρλίδη, παξά σο 

εξγαιεία κάζεζεο, αθνύ είλαη εμνηθεησκέλνη ζην λα «παίδνπλ» κε απηά από 

κηθξή ειηθία. Ζ πηπρή ηνπ παηρληδηνύ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθά θίλεηξα 

θαη λα παξνηξύλεη ηνπο καζεηέο (Κόκεο, 2005). 

 Οη καζεηέο δξώληαο σο επηζηήκνλεο-εθεπξέηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηύμνπλ ην εξεπλεηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ από κηθξή ειηθία. Σα παηδηά 

καζαίλνπλ λα απηελεξγνύλ γηα λα νινθιεξώζνπλ ην εγρείξεκα ηνπο 

θαιιηεξγώληαο έηζη ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ πξσηνηππία. 

 Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πεηξακαηηζκνύ νη καζεηέο νδεγνύληαη ζηελ 

επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε 

εκπινθή πνιιώλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ, πνπ παξέρεη ε εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή κέζα από απηέο ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζύκθσλε κε ηηο 

αξρέο ηεο Γηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

γλώζεο (Alimisis, 2009; Sotiriou et al., 2012; Κνινθνηξώλεο & Μπάξαο, 

2014). 

 Ζ εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπο θαζηζηά ηθαλνύο 

λα επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο, ώζηε λα νδεγεζνύλ ζηε κάζεζε, ζηε 

ιύζε πξνβιεκάησλ, ή ζηελ πξόηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, εμνηθνλνκώληαο 

έηζη ρξόλν θαη ελέξγεηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνάγνληαη νη κεηαγλσζηηθέο 

δεμηόηεηεο. 
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 Πέξα από ηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ από ηα δηάθνξα πεδία ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόζνπλ ηε γλώζε θαη 

όρη απιά λα ηε κειεηήζνπλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Μέζα από 

ηελ πξάμε επηηξέπεηαη ε δηαηζζεηηθή θαηαλόεζε ζύλζεησλ θαηλνκέλσλ όπσο 

ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρύηεηα θαη ην ρξόλν θαη ηε κεηαθίλεζε, θαζώο θαη 

ε θαηάθηεζε γλώζεσλ πνπ αθνξνύλ δπλακηθά ζπζηήκαηα ηεο Βηνινγίαο. 

 ην πιαίζην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ επνηθνδνκηζκνύ, ην καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ πξνζθέξεη πην απνηειεζκαηηθά ηε γλώζε ζηνπο καζεηεπόκελνπο, 

όηαλ απηνί εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή 

(ρεηξσλαθηηθή ε ςεθηαθή) αληηθεηκέλσλ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ έρνπλ 

λόεκα γηα ηνπο ίδηνπο, είηε απηά είλαη θάζηξα ζηελ άκκν, είηε θαηαζθεπέο 

Lego θαη πξνγξάκκαηα ππνινγηζηώλ (Papert, 1991). 

 

2.3 Γηδαθηηθά κνληέια εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

Ζ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία θαηά ηε ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθώλ ξνκπνηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνύ ηεο γλώζεο, όπσο 

δηαηππώζεθε από ηνλ Piaget (1974). ύκθσλα κε ηνλ Piaget ε κάζεζε δελ βαζίδεηαη 

ζηε ζπζζώξεπζε πιεξνθνξηώλ ή ζηελ αλαθάιπςε κηαο εμσηεξηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο αιιά ζηελ νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθώλ αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηώλ 

ηνπ αηόκνπ. Οη εθπαηδεπόκελνη νηθνδνκνύλ θαηλνύξηεο έλλνηεο θαη ηδέεο 

ζηεξηδόκελνη ζε πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο θαη κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο 

θαη εκπινθήο ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο απζεληηθνύ ηύπνπ ρξεζηκνπνηώληαο 

πξαγκαηηθά εξγαιεία. Από ηελ πιεπξά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί, γηα επηηεπρζνύλ ηα 

θαιύηεξα δπλαηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ κία καζεην-

θεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ε δηδαζθαιία ηνπο λα είλαη έκκεζε έρνληαο ζπκβνπιεπηηθό 

ξόιν. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νδεγνύληαη κόλνη ηνπο πξνο ηελ νξζή 

ιύζε. ύκθσλα κε ηηο απόςεηο ηνπ Dewey (1997) γηα ην λέν ζρνιείν, ε εθπαίδεπζε 
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ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο θπζηθέο παξνξκήζεηο ησλ παηδηώλ γηα έξεπλα, 

θαηαζθεπή, επηθνηλσλία θαη έθθξαζε. 

Οη Κόκεο & Μηθξόπνπινο (2001) ππνζηεξίδνπλ όηη κε βάζε ηηο αξρέο ηνπο 

επνηθνδνκηζκνύ, έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο ζα πξέπεη: 

 λα παξέρεη απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο εληαγκέλεο ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (problem - based learning) από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. 

 λα ελζαξξύλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 λα ελζαξξύλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

Όζνλ αθνξά ηηο ξνκπνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ελδείθλπηαη λα έρνπλ ηε κνξθή 

ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ (project – based learning), νη νπνίεο ζα ζέηνπλ ζηνπο καζεηέο 

απζεληηθά θαη πνιπδηάζηαηα πξνβιήκαηα, ησλ νπνίσλ νη ιύζεηο ζα είλαη 

πεξηζζόηεξεο από κία (Brown, Collin & Duguid, 1989). ην πιαίζην ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο θαηαζθεπαζηηθήο (constructionist) πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, νη 

Carbonaro, Rex & Chambers (2004) πξόηεηλαλ έλα κνληέιν αλάπηπμεο ζπλζεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 5 ζηάδηα αλάπηπμεο (βι. πίλαθα 2): 

 

 

ηάδην 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο 

Δλεξγνπνίεζε 

 Δηζαγσγή ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Αλάιπζε ηνπ αξρηθνύ 

πξνβιήκαηνο ζε επηκέξνπο 

πξνβιήκαηα/εξσηήκαηα  

 Πξόθιεζε ελδηαθέξνληνο 

 πδήηεζε 

 Γηαηύπσζε 

εξσηήζεσλ/ηδεώλ 

Δμεξεύλεζε 

 Μειέηε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηπηώζεσλ 

 Απόθηεζε γλώζεσλ θαη 

 Καζνδεγνύκελε 

εμεξεύλεζε 

 Πεηξακαηηζκόο 
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δεμηνηήησλ  Δμάζθεζε δεμηνηήησλ 

Γηεξεύλεζε 

 Γηαηύπσζε εξσηήζεσλ 

 ρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή 

έξεπλαο 

 Πεηξακαηηζκόο 

 Παξνπζίαζε 

ύλζεζε & 

Γεκηνπξγία 

 ρεδηαζκόο 

 ύλζεζε 

 Γνθηκέο θαη ηξνπνπνηήζεηο 

 Αλεμάξηεηε Έξεπλα 

 Πεηξακαηηζκόο 

 Γεκηνπξγία 

Αμηνιόγεζε 

 Παξνπζίαζε 

 Απηό-αμηνιόγεζε 

 Δηεξν-αμηνιόγεζε (από ηνπο 

ζπκκαζεηέο & ηνλ 

εθπαηδεπηηθό) 

 Γηάινγνο 

Πίλαθαο 2: ηάδηα δηδαθηηθνύ κνληέινπ ησλ Carbonaro, Rex & Chambers 

 

ηάδην Δλεξγνπνίεζεο (engagement stage): Παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο έλα 

πξόβιεκα αλνηρηνύ ηύπνπ, ην νπνίν θαινύληαη λα πξνζδηνξίζνπλ. Οη εθπαηδεπόκελνη 

πξνζθέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη απόςεηο, ώζηε λα θαζνξίζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν ζα εξεπλήζνπλ δνπιεύνληαο ζε νκάδεο. Ζ 

ζπδήηεζε γίλεηαη κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ ζε επίπεδν ηάμεο (brainstorming). 

ηάδην Δμεξεύλεζεο (exploration stage): Οη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ην 

δηαζέζηκν πιηθό, ηηο ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη ην ινγηζκηθό, δηαηππώλνπλ ππνζέζεηο θαη 

δνθηκάδνπλ ηελ εγθπξόηεηά ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη δίλνπλ ηηο αξρηθέο 

ηνπο ηδέεο. Οη εθπαηδεπόκελνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη κειεηνύλ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηώζεηο, ώζηε λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη ην ινγηζκηθό. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηνλ πεηξακαηηζκό θαη ελζαξξύλνληαη λα 

παξαηεξνύλ, λα αμηνινγνύλ θαη λα γεληθεύνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ. 

ηάδην Γηεξεύλεζεο (investigation stage): Οη καζεηέο δηεξεπλνύλ ιύζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Δπαλεμεηάδνπλ ην πξόβιεκα θαη ηα δηάθνξα δεηήκαηα 
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πνπ ηέζεθαλ ζην ζηάδην εκπινθήο βαζηδόκελνη ζηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κέζσ 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο Δμεξεύλεζεο. Δξγάδνληαη ζε νκάδεο, δηεξεπλνύλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα, αλαδεηνύλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηύμνπλ. ην ζηάδην απηό ν 

ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ θαη λα ελζαξξύλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά όιε ηεο ηάμεο ζηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ. 

ηάδην ύλζεζεο θαη Γεκηνπξγίαο (creation stage) : Οη εθπαηδεπόκελνη ζπλζέηνπλ 

ηηο ιύζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζηάδην ηεο Γηεξεύλεζεο. Γεκηνπξγνύλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα ηειηθά ηνπο έξγα, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ παξόκνηεο ή θαη 

θαηλνηόκεο ιύζεηο. 

ηάδην Αμηνιόγεζεο (evaluation stage): Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο ζε 

επίπεδν ηάμεο θαη αμηνινγνύλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ είραλ ζέζεη ζηα πξνεγνύκελα 

ζηάδηα ηνπ έξγνπ (ζηάδηα εκπινθήο, δηεξεύλεζεο). 

Σα παξαπάλσ ζηάδηα δελ είλαη γξακκηθά, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη 

αιιειέλδεηα π.ρ. ην ζηάδην Γεκηνπξγίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη Γηεξεύλεζε ή ην 

αληίζηξνθν. Ο θύξηνο ζηόρνο ησλ δηάθνξσλ ζηαδίσλ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ 

πνπ παξέρεηαη ζην θαζέλα από απηά είλαη λα εκπιέμεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε 

ζρεδηαζηηθέο εκπεηξίεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ζύκθσλα κε ηνπο Resnick θαη Silverman 

(2005) ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ζρεδηάζνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 

πόξνπο ζε θάζε ζηάδην ηνπ πιαηζίνπ, ώζηε λα ελζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θαληαζηνύλ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, λα επηθξίλνπλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα 

επαλαζρεδηάζνπλ ηα έξγα ηνπο θαη λα δνθηκάζνπλ πνιιαπιέο ιύζεηο γηα λα 

μεπεξάζνπλ ηα εκπόδηα πνπ ζα πξνθύςνπλ. 
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2.4 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ξνκπνηηθήο 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα από ηα πνιιά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη θπξίσο έκθαζε ζηα ζηάδηα 

πνπ έρνπλ νξγαλσζεί ηα καζήκαηα, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε 

ζηάδην θαζώο θαη ζην ρξόλν πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Σα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξαηίζεληαη απνηέιεζαλ έλαπζκα ζηελ πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο ηνπ δηθνύ καο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: 

Σε ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά καζεκάησλ δηδαζθαιίαο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζην 2
ν
 Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο πνπ βαζίδνληαλ 

ζην κηθξόθνζκν πξνγξακκαηηζκνύ Karel (Ξπλόγαινο, 2010). Σα καζήκαηα είραλ 

δηάξθεηα  8 δηδαθηηθέο ώξεο θαη είραλ σο ζηόρν ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηώλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό. Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο νη βαζηθέο εληνιέο πνπ 

κπνξεί λα εθηειέζεη ην ξνκπόη Karel θαη ππήξμε ν αξρηθόο ηνπο πεηξακαηηζκόο κε ηηο 

εληνιέο απηέο, αλαπηύζζνληαο ηα πξώηα ηνπο πξνγξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα, νη 

επόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πεξηειάκβαλαλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δπλαηόηεηαο 

δεκηνπξγίαο λέσλ εληνιώλ θαη ηελ αλάγθε πξνγξακκαηηζκνύ κέζσ ζπλαξηήζεσλ (ην 

πξόβιεκα ζθνππίζκαηνο ηεο ζθάιαο). Έπεηηα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαπηύμνπλ 

πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ζπλαξηήζεηο. Γηα ηελ εθκάζεζε δνκώλ επηινγήο 

έγηλε επέθηαζε ηνπ αξρηθνύ πξνβιήκαηνο (έιεγρνο ζθνππηδηώλ ζε θάζε ζθαινπάηη) 

θαη θαηόπηλ νη καζεηέο αλέπηπμαλ πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο δνκέο επηινγήο. Ζ 

ηειηθή επέθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο αθνξνύζε ηελ παξνπζίαζε ησλ δνκώλ 

επαλάιεςεο (θάζε ζθαινπάηη ελδέρεηαη λα έρεη παξαπάλσ από έλα ζθνππίδηα – 

επαλαιακβαλόκελνο έιεγρνο) θαη ηελ αλάπηπμε παξόκνησλ πξνγξακκάησλ κε ηε 

ρξήζε δνκώλ επηινγήο θαη επαλάιεςεο. Οη εθπαηδεπόκελνη θαηαλόεζαλ ηηο 

δηδαζθόκελεο έλλνηεο θαη ηα πξνβιήκαηα, πνπ θιήζεθαλ λα επηιύζνπλ, πξνθάιεζαλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Οη Κπξηαθνύ θαη Φαραληίδεο (2009) παξαηεξώληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθππηαλ 

γηα ηελ εθκάζεζε ησλ δνκώλ επηινγήο θαη επαλάιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηε Γ’ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, πξαγκαηνπνίεζαλ 

έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ δηεμήρζε ζην 3
ν
 Γπκλάζην Φιώξηλαο. ην 

πξόγξακκα απηό επηιέρζεθε ηπραίνο αξηζκόο αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ κε κνλαδηθό 

πξναπαηηνύκελν ηελ επρέξεηα ρξήζεο Ζ/Τ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 ζπλαληήζεηο 

δηάξθεηαο 2 σξώλ ε θαζεκία ζε δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

ην εθπαηδεπηηθό παθέην ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ Lego Mindstorms RCX for schools 

πνπ ζπλνδεπόηαλ από ην ινγηζκηθό Robolab. Ζ πξώηε θάζε ηνπ καζήκαηνο είρε σο 

αληηθείκελν ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην παθέην Lego Mindstorms θαη ην 

ινγηζκηθό Robolab. Ζ δεύηεξε θάζε πεξηειάκβαλε ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο  

(ζπδήηεζεο θαη πεηξακαηηζκνύ) κε ην ινγηζκηθό Robolab θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο 

εληνιέο ειέγρνπ, κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ θαη ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο επηινγήο 

θαη επαλάιεςεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 πξώησλ θάζεσλ ππήξμε ζε κηθξό βαζκό 

θαζνδεγνύκελε δηδαζθαιία. ηελ ηειηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θιήζεθαλ λα 

επηιύζνπλ κόλνη ηνπο ζύλζεηα πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ. Από ηα θύιια ηεο 

ηειηθήο αμηνιόγεζεο πξνέθπςε όηη νη καζεηέο θαηέθηεζαλ ηηο δνκέο ειέγρνπ θαη 

επαλάιεςεο ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 

Σν ζρνιηθό έηνο 2009-2010, νη Βνπλάηζνο θαη Μέγα (2011) εθάξκνζαλ πηινηηθά έλα 

παηδαγσγηθό ζελάξην βαζηζκέλν ζε κηα ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ηύπνπ θαηαπέιηε, γηα 

ηελ εθκάζεζε ελλνηώλ πιεξνθνξηθήο, θπζηθήο θαη ηερλνινγίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», πνπ δηδάζθεηαη σο κάζεκα επηινγήο ζηε Γ΄ 

ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. Σν εθπαηδεπηηθό παθέην ξνκπνηηθήο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Lego Mindstorms Education NTX Base set. ηόρνο ηνπ 

καζήκαηνο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

θαη ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν εθπαηδεπηηθό 

ζελάξην απνηεινύληαλ από 7 ζηάδηα θαη δηήξθεζε ζπλνιηθά 12 ώξεο. Σν πξώην 

ζηάδην είρε σο ζηόρν ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ καζήκαηνο. ην επόκελν ζηάδην νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ ην ξνκπόη-θαηαπέιηε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο νδεγίεο ησλ θύιισλ 

εξγαζίαο πνπ ηνπο δόζεθαλ. Δλ ζπλερεία (3
ν
 ζηάδην), άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη κε 
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ην ινγηζκηθό Lego Mindstorms Edu NTX, κειεηώληαο αξρηθά ηηο εληνιέο ελόο 

έηνηκνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ειέγρεη ην ξνκπόη θαη θαηόπηλ κεηακνξθώλνληαο ην 

πξόγξακκα αλάινγα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπο. ην 4
ν
 ζηάδην θιήζεθαλ λα 

πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ην πξόγξακκα πνπ ηελ ειέγρεη, ώζηε λα 

κειεηήζνπλ ηε θπζηθή έλλνηα ηεο βνιήο. ην 5
ν
 ζηάδην νη καζεηέο έπξεπε λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ρσξίο θαζνδήγεζε ην δηθό ηνπο ξνκπόη-ζηόρν (κπαζθέηα), ην 

νπνίν θάζε θνξά πνπ «κπαίλεη» θαιάζη ζα παξάγεη έλα ζήκα εμόδνπ. Σν επόκελν 

ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζε «εθπαηδεπηηθό παηρλίδη», 

όπνπ ην θαιάζη ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη όια ηα ξνκπόη-

θαηαπέιηεο πνπ θαηαζθεύαζαλ αθηηληθά γύξσ από ην θαιάζη. ηόρνο ηνπο είλαη 

ηξνπνπνηώληαο ηελ αξρηθή ηαρύηεηα, ηε γσλία βνιήο θαη ην αξρηθό ύςνο λα 

«βάινπλ» όζα πεξηζζόηεξα θαιάζηα. Σν ηειηθό ζηάδην απνηειεί ην ζηάδην 

αμηνιόγεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηώλ θαη ε αληαιιαγή απόςεσλ πάλσ ζε 

απηέο. 

Δλδηαθέξνλ έρεη ε πξόηαζε κηαο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο όπνπ νη καζεηέο ζα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα απνξξηκκαηνθόξν όρεκα κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο θίλεζεο 

ζηνπο δξόκνπο κηαο πόιεο κε ζθνπό ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ηεο (Παιηνύξαο, 

2015). Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη είλαη δηάξθεηαο 11 δηδαθηηθώλ σξώλ. ην πξώην 

ζηάδην παξνπζηάδεηαη έλα βίληεν ζηνπο καζεηέο πνπ πξνβάιιεη έλα 

απνξξηκκαηνθόξν όρεκα παξόκνην κε απηό πνπ ηνπο δεηείηαη λα θαηαζθεπάζνπλ θαη 

γίλεηαη ε νξγάλσζε ηνπο ζε νκάδεο. Καηόπηλ, παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό παθέην 

Lego Mindstorms EV3 θαζώο θαη ην δηαζέζηκν ινγηζκηθό ηνπ. Οη εθπαηδεπόκελνη 

θαηαζθεπάδνπλ έλα απιό ξνκπνηηθό όρεκα θαη ην πξνγξακκαηίδνπλ κέζσ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ EV3. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπλ έλαλ αηζζεηήξα απόζηαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί. ην επόκελν 

ζηάδην δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επηιύζνπλ επηκέξνπο πξνβιήκαηα όπσο ε 

αλαγλώξηζε κίαο καύξεο γξακκήο ζην δάπεδν θαη ε θίλεζε ηνπ ξνκπόη πάλσ ζε 

απηήλ. Αθνινύζσο θαινύληαη λα θαηαζθεπάζνπλ κία αξπάγε ε νπνία ζα ζεθώλεη 
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θαη ζα αδεηάδεη ηνπο θάδνπο ησλ απνξξηκκάησλ. Έρνληαο ήδε απνθνκίζεη αξθεηή 

εκπεηξία νη καζεηέο πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πάλσ ζην αξρηθό πξόβιεκα 

θαηαγξάθνληαο αλαιπηηθά ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Σν ηειηθό ζηάδην 

πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 

ξνκπνηηθνύ νρήκαηνο, θαζώο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ αλά νκάδα κε 

ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηδεώλ. 

 

2.5 Γηαγσληζκνί εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

ηελ ελόηεηα απηή ζα αλαθεξζνύκε ζε θάπνηνπο από ηνπο πην γλσζηνύο 

δηαγσληζκνύο ξνκπνηηθήο, πνπ δηνξγαλώλνληαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθό απνηειώληαο έλα ηζρπξό θίλεηξν ελαζρόιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή: 

WRO Hellas (World Robot Olympiad): Απνηειεί έλαλ κε θεξδνζθνπηθό 

νξγαληζκό, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ δηεμαγσγή δηαγσληζκώλ εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο ζηελ Διιάδα, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο ρώξεο ηελ 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. ην πιαίζην ησλ δηαγσληζκώλ παξέρνληαη εθπαηδεπηηθά 

παθέηα ξνκπνηηθήο ζηα ζρνιεία, θαζώο θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

ζηνρεύνληαο ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο πάλσ ζε 

ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θηινζνθία STEM. Ζ WRO Hellas δηνξγαλώλεη 2 δηαθνξεηηθνύο δηαγσληζκνύο πνπ 

απεπζύλνληαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο: 

 Σνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκό Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο (Από ηνλ 

επηέκβξην κέρξη ην Φεβξνπάξην) 

 Σελ Οιπκπηάδα Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο (Από ην Μάξηην κέρξη ηνλ Ηνύιην) 

Καη ζηνπο 2 δηαγσληζκνύο νη καζεηέο ιακβάλνπλ κέξνο ζε νκάδεο θαη αξρηθά ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο πεξηθεξεηαθνύο δηαγσληζκνύο πνπ δηεμάγνληαη. 

ηόρνο ησλ δηαγσληζκώλ είλαη νη καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ζπγθεθξηκέλα ξνκπόη 
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πνπ λα επηιύνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ηειηθνύ 

έξγνπ ηεο θάζε νκάδαο γίλεηαη από επηηξνπή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. 

First Lego League (FFL): Σν FFL απεπζύλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 9 έσο 16 εηώλ θαη 

απνηειεί κία δηνξγάλσζε ξνκπνηηθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ην 1997 θάζε ρξόλν 

ζε πεξηζζόηεξεο από 80 ρώξεο αλά ηνλ θόζκν. ηελ Διιάδα δηεμήρζε πξώηε θνξά 

ην 2013-2014 από ην κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό eduACT. ηόρνο ηνπ FFL είλαη 

δώζεη ζηα παηδηά ην ξόιν ελόο επηζηήκνλα-κεραληθνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ νη νκάδεο ζα θιεζνύλ λα επηιύζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, 

θαηαζθεπάδνληαο, δνθηκάδνληαο θαη πξνγξακκαηίδνληαο έλα απηόλνκν Lego 

Mindstorms ξνκπόη. Ζ δηαδηθαζία ζα εκπεξηέρεη επηκέξνπο απνζηνιέο, ηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο νη δηαγσληδόκελνη, απνθηώληαο έηζη δεμηόηεηεο πνπ ζα 

ηνπο θαλνύλ ρξήζηκεο γηα ην επαγγεικαηηθό ηνπο κέιινλ, θαζώο θαη θίλεηξα γηα 

κάζεζε. 

RoboCup: Δίλαη ην παγθόζκην πξσηάζιεκα ξνκπνηηθνύ πνδνζθαίξνπ. Ζ ηδέα ελόο 

ξνκπόη αλαθέξζεθε πξώηε θνξά από ηνλ θαζεγεηή Alan Μackworth (1992). Ζ 

επηλόεζε όκσο ησλ δηαγσληζκώλ ξνκπνηηθνύ πνδνζθαίξνπ ήξζε ην 1993 από ηνλ 

Ηάπσλα Hiroaki Kitano ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο κε εξεπλεηηθέο νκάδεο πάλσ ζε 

ζέκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Αξρηθά ν δηαγσληζκόο νλνκαδόηαλ Robot-J-League, 

αιιά κέζα ζε έλα κήλα εξεπλεηέο εθηόο Ηαπσλίαο δήηεζαλ λα επεθηαζεί ε ηδέα ιόγσ 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ππήξρε θαη ν δηαγσληζκόο κεηνλνκάζηεθε ζε RoboCup. ηηο 

κέξεο καο δηνξγαλώλνληαη εηήζηα πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο (Simulation, Small-size League, Middle-size league, Standard platform 

league, Humanoid league) κε ηε ζπκκεηνρή εξεπλεηηθώλ νκάδσλ θαη παλεπηζηεκίσλ 

από όιν ηνλ θόζκν. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκκεηνρή ζην RoboCup 2009 πνπ 

δηεμήρζε ζηελ Απζηξία (350 νκάδεο από 39 ρώξεο). ηόρνο ηνπ RoboCup είλαη λα 

πξνάγεη ηελ έξεπλα ζε πξνβιήκαηα ξνκπνηηθήο αλνηρηνύ ηύπνπ. Σα ξνκπνηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ν δηαγσληζκόο αθνξνύλ ηνλ έιεγρν απηνλνκία ηνπ 

ξνκπόη, ηελ αλαγλώξηζε αληηθεηκέλσλ από εηθόλεο, ηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο ηνπ 
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ξνκπόη ζην ρώξν, ηνλ ηξόπν θίλεζεο ηνπ, θαζώο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια 

ξνκπόη. 

 

2.6 Αλαζθόπεζε ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάησλ σο εξγαιεία 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηα ξνκπόη ή ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από ην 1970 θαη κεηά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Τπάξρνπλ δύν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ηείλνπλ λα επηθξαηήζνπλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ξνκπόη πνπ ζπλδπάδνληαη κε βνεζεηηθό πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ θαη απινύζηεξα απηόλνκα ξνκπόη. 

Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo: Σν 1970 ν Seymour Papert αλέπηπμε κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ηελ εθπαηδεπηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo. Μέζσ απηήο ηεο 

γιώζζαο ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο ξνκπόη-ρειώλα ζπλδένληαλ ζηνλ ππνινγηζηή κε 

θαιώδην θαη κπνξνύζαλ λα θηλεζνύλ αλάινγα κε ηηο εληνιέο πνπ έδηλε ν ρξήζηεο. Ζ 

Logo έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Βάζε ηεο απνηειεί ε θηινζνθία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνύ 

όπσο αλαπηύρζεθε από ηνλ Piaget (1965). Δπηπξόζζεηα, ε Logo ζπλδπάδεη ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ Piaget θαη ηνπ Vygotsky. Παξόιν πνπ ζπρλά ακθηζβεηείηαη ε 

εθπαηδεπηηθή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηα, ζεσξείηαη ηδαληθό εξγαιείν γηα λα καζαίλεηο 

θάλνληαο (learning by doing) θαη αλακθίβνια απνηειεί  ζεκαληηθό εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εμεξεύλεζεο, 

δεκηνπξγηθόηεηαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ινγηθήο-αιγνξηζκηθήο ζθέςεο. 
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Δηθόλα 1: Πξνγξακκαηηζκόο ξνκπνηηθήο ρειώλαο κε ηε γιώζζα Logo 

 

Ρνκπόη Kaspar: Σν ξνκπόη απηό αλαπηύρζεθε από κηα εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Hertfordshire. ηόρνο ηεο δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ λα δηεξεπλήζεη 

πσο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο νη άλζξσπνη θαη νη κεραλέο. Υξεζηκνπνηήζεθε 

θπξίσο γηα ηελ ππνζηήξημε παηδηώλ κε απηηζκό. Σν ξνκπόη Kaspar έρεη ην ύςνο ελόο 

κηθξνύ παηδηνύ θαη ειέγρεηαη κέζσ ππνινγηζηή από θαζεγεηέο. Δίλαη 

πξνγξακκαηηζκέλν λα ρακνγειάεη, λα γειάεη, λα θιείλεη ην κάηη ηνπ θαη λα θνπλάεη 

ηα ρέξηα ηνπ, βνεζώληαο έηζη ηα παηδηά κε απηηζκό ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. 
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Δηθόλα 2: Σν ξνκπόη Kaspar 

 

R.Bot 100: Αλαπηύρζεθε από ηα εξγαζηήξηα 3Detection ηεο Μόζραο πξηλ από 

αξθεηά ρξόληα θαη βνεζάεη καζεηέο, νη νπνίνη πάζρνπλ από ζνβαξέο αζζέλεηεο θαη 

δελ κπνξνύλ λα πάλε ζρνιείν, λα εμαθνινπζνύλ λα ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε. Σν 

ξνκπόη πνπ δηαζέηεη θάκεξα, κηθξόθσλν θαη αθνπζηηθό, πεγαίλεη ζην ζρνιείν αληί 

ηνπ καζεηή θαη ηνλ βνεζάεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ηόζν κε ηνλ εθπαηδεπηηθό όζν 

θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 
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Δηθόλα 3: Σν ξνκπόη R.Bot 100 

 

VEX EDR: Πξόθεηηαη γηα έλα ξνκπνηηθό ζύζηεκα θαηαζθεπήο, πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε λα ζρεδηάζεη, λα θαηαζθεπάζεη, λα ρεηξηζηεί, θαη έπεηηα λα απνζπλζέζεη θαη 

λα μαλαδεκηνπξγήζεη ηειεθαηεπζπλόκελα, απηόλνκα ή εκηαπηόλνκα ξνκπόη. Σν 

ζύζηεκα απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, κέζσ κηαο πιαηθόξκαο 

κάζεζεο, λα εκπιαθνύλ κε επηζηήκεο Σερλνινγίαο, Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο θαη 

ησλ Μαζεκαηηθώλ. Δπηπιένλ ην πξόγξακκα ξνκπνηηθήο VEX ελζαξξύλεη δεμηόηεηεο, 

όπσο ε ζπλεξγαζία θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving). Όζνλ αθνξά 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό, ηνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόζνπλ εύθνια ηα 

πξνγξάκκαηα, αλάινγα κε ην επίπεδν δπλαηνηήησλ ηνλ εθπαηδεπόκελσλ. 
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Δηθόλα 4: Σν ξνκπνηηθό ζύζηεκα VEX EDR 

 

Nao Robot: Σν 2004 ε εηαηξεία Aldebaran Robotics αζρνιείηαη κε ην project Nao, 

έλα αλζξσπνεηδέο ξνκπόη, ην νπνίν είλαη ηθαλό λα πεξπαηήζεη, λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηνπο αλζξώπνπο, θαζώο θαη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Δίλαη δηαζέζηκν ζε 

εξγαζηήξηα θαη παλεπηζηήκηα γηα εξεπλεηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, θαζώο 

είλαη θαηάιιειν ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνπο αλζξώπνπο. Ο δηάδνρνο ηνπ Nao 

ζεσξείηαη ην Nao Next Gen, ην νπνίν έρεη βειηησκέλεο δπλαηόηεηεο (θαιύηεξε 

ηζνξξνπία, αθξηβέζηεξε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο, πην επηηπρεκέλε δπλαηόηεηα 

νκηιίαο).  



25 

   

 

Δηθόλα 5: Σν ξνκπόη Nao 

 

Arduino: Κάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην 2005, όηαλ ν θαζεγεηήο Massimo Banzi 

ζέιεζε λα θαηαζηήζεη ηε κάζεζε ησλ ειεθηξνληθώλ επθνιόηεξε γηα ηνπο καζεηέο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα, βαζηζκέλε ζε κηα απιή κεηξηθή 

πιαθέηα κε ελζσκαησκέλν κηθξνειεγθηή θαη εηζόδνπο/ εμόδνπο, ε νπνία κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί κε ηε γιώζζα Wiring (βαζίδεηαη ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

C++). Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθό θύθισκα, ην νπνίν 

αθνύ αξρηθά θαηαζθεπαζηεί, κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί ζαλ κηθξνζθνπηθόο 

ππνινγηζηήο. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεη πάλσ ηνπ πνιιαπιέο 

κνλάδεο εηζόδνπ/εμόδνπ θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηνλ κηθξνειεγθηή λα δέρεηαη 

δεδνκέλα (κνλάδεο εηζόδνπ), λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη λα ζηέιλεη θαηάιιειεο εληνιέο 

ζηηο κνλάδεο εμόδνπ. Σν Arduino ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθό κέζν, ώζηε λα 

αληηιεθζνύλ νη καζεηέο ηε ρξεζηκόηεηα ησλ γλώζεσλ πνπ ηνπο παξέρεη ην ζρνιείν. 
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Δηθόλα 6: Ρνκπνηηθή ζπζθεπή κε ηε ρξήζε Arduino 

 

2.7 Lego Mindstorms – Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ζ Lego είλαη κηα παζίγλσζηε ζεηξά θαηαζθεπαζηηθώλ παηρληδηώλ πνπ παξάγεη ν 

όκηινο Lego, κηα ηδησηηθή εηαηξεία κε έδξα ην Billund ηεο Γαλίαο. Ζ νλνκαζία ηεο 

πξνέξρεηαη από ηηο δαλέδηθεο ιέμεηο «Leg Godt» πνπ ζεκαίλνπλ «Παίμηε θαιά». 

Ηδξπηήο ηνπο είλαη ν Ole Kirk Kristiansen, ν νπνίνο ην 1932 άξρηδε λα θαηαζθεπάδεη 

μύιηλα παηρλίδηα. Σν 1958, ν γηνο ηνπ Christiansen αληηθαηέζηεζε ηα μύιηλα απηά 

παηρλίδηα κε πιαζηηθά, πνπ απνηεινύληαλ από ηνπβιάθηα δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ 

θαη ζρεκάησλ κε πξνεμνρέο ζην πάλσ κέξνο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ 

ηνπο. Σα Lego, πνπ έγηλαλ γξήγνξα δεκνθηιή ζηα παηδηά, ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία απιώλ θαηαζθεπώλ, όπσο ζπίηηα, πύξγνη, βνπλά θ.ά.  
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Δηθόλα 7: Σα ηνπβιάθηα Lego 

 

Σν 1977 ε Lego πξνρώξεζε ζε κηα θαηλνηνκία, εηζάγνληαο ην ζύζηεκα Technic. 

Κύξηα ηδέα ηνπ λένπ απηνύ ζπζηήκαηνο ήηαλ θαη πάιη ηα πιαζηηθά ηνπβιάθηα, ηα 

νπνία όκσο απνηεινύληαλ από δνθνύο κε ηξύπεο, άμνλεο, γξαλάδηα θαη ειεθηξηθνύο 

θηλεηήξεο. Tν ζύζηεκα Technic πξόζθεξε δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο θάζε είδνπο 

κεραλνινγηθήο θαηαζθεπήο, αθνύ ηα πιαζηηθά θνκκάηηα κπνξνύζαλ λα ελσζνύλ κε 

πςειή αθξίβεηα κεηαμύ ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ γηα ηε 

ζύλδεζή ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 8: Σν ζύζηεκα Technic 
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Σν 1984 ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο  ηεο Lego, Kjeld Kirk Kristiansen, επεξεαδόκελνο 

από ηηο νκνηόηεηεο ηεο ζεσξίαο εθκάζεζεο ηνπ Papert θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο δηθήο 

ηνπ εηαηξείαο γηα νηθνδόκεζε, ππνζηεξίδεη όηη ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ειέγρνπλ (πξνγξακκαηίδνπλ) ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. Έηζη ην 

1998 μεθηλάεη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ MIT media lab θαη ηεο εηαηξείαο Lego, 

δεκηνπξγώληαο ην πξώην ζεη εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο Lego Mindstorms, 

επεθηείλνληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ Lego γηα εθκάζεζε θαη παηρλίδη. Σα Lego 

Mindstorms απνηεινύληαη από πξνγξακκαηηδόκελα «ηνύβια» (programmable 

bricks), ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε ειεθηξηθέο κεραλέο (θηλεηήξεο), αηζζεηήξεο, 

ηνπβιάθηα Lego θαη δηάθνξα κεραληθά θνκκάηηα Lego, όπσο εξγαιεία, άμνλεο, 

αθηίλεο θαη πδξαπιηθά κέξε, κε ζηόρν ηελ θαηαζθεπή ξνκπνηηθώλ θαη άιισλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ή αιιειεπηδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ πξώηε έθδνζε ησλ Lego Mindstorms θπθινθόξεζε ην 1998 κε ηελ νλνκαζία 

Robotic Invention System (RIS). Σν πξνγξακκαηηδόκελν ηνύβιν ηεο πξώηεο απηήο 

έθδνζεο νλνκάζηεθε RCX (Robotic Command eXplorers) θαη δηέζεηε έλαλ 

επεμεξγαζηή 16 MHz κε κλήκε RAM 32 Κb. Δθηόο από ηνλ εγθέθαιν ην ζεη 

πεξηειάκβαλε δύν θηλεηήξεο, 2 αηζζεηήξεο αθήο θαη έλαλ αηζζεηήξα θσηόο. 

Μπνξνύζε λα πξνγξακκαηηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο θώδηθα RCX ή ROBOLAB 

(πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην ινγηζκηθό Labview πνπ 

αλαπηύρζεθε ζην Tufts University). Ζ έθδνζε RIS έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ κεγάιε πνηθηιία 

ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη παξάιιεια βνήζεζε λα αλαπηπρζνύλ θαη άιια 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα γηα ην RCX brick, όπσο ην LegoOS θαη ην TinyVm 

(ην νπνίν βαζίδνληαλ ζε Java). 
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Δηθόλα 9: Robotic Invention System 

 

Ζ επόκελε έθδνζε Lego Mindstorms δηαηίζεηαη ζην εκπόξην ην 2006, έρνληαο ηελ 

νλνκαζία Lego Mindstorms NTX. Πξόθεηηαη γηα κηα βειηησκέλε έθδνζε, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζην Robotic Invention System θαη ππνζηεξίδεη λέεο ηερλνινγίεο θαη 

αηζζεηήξεο κε απμεκέλεο ηθαλόηεηεο. Σν ζεη NTX πεξηειάκβαλε ηξεηο θηλεηήξεο θαη 

4 αηζζεηήξεο (ήρνπ, θσηόο, απόζηαζεο θαη αθήο). Ο εγθέθαινο ηνπ NTX δηέζεηε 

έλαλ επεμεξγαζηή 48 MHz κε κλήκε RAM 64 Κb. To εθπαηδεπηηθό έθδνζε ηνπ NTX 

(Lego Mindstorms for Schools) κπνξνύζε λα πξνγξακκαηηζηεί ζην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ROBOLAB. 
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Δηθόλα 10: Lego Mindstorms NTX 

 

2.8 Lego Mindstorms EV3 – Παξνπζίαζε πιηθνύ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο καζεκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηξίηε έθδνζε ησλ Lego Mindstorms πνπ έρεη ηελ νλνκαζία Lego 

Mindstorms EV3 θαη θπθινθόξεζε ην επηέκβξην ηνπ 2013. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα ζπλαξκνινγώληαο ην EV3 λα θαηαζθεπάζνπλ θάζε είδνπο ξνκπόη 

(πιάζκαηα, νρήκαηα, κεραλέο, εθεπξέζεηο), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Ο θύξηνο άμνλαο θαηαζθεπήο είλαη ηα ηνπβιάθηα ηεο Lego, 

ηα νπνία όηαλ ζπλδπαζηνύλ κε θηλεηήξεο θαη αηζζεηήξεο, κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηηζηνύλ θαη λα εθηεινύλ δηάθνξεο ελέξγεηεο όπσο: λα κηινύλ, λα 

πεξπαηνύλ, λα αξπάδνπλ αληηθείκελα, λα απνθεύγνπλ εκπόδηα, λα παίδνπλ κνπζηθή, 

λα μερσξίδνπλ ρξώκαηα θ.ά. 

Γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην βαζηθό παθέην Lego 

Mindstorms EV3 Education, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πιαζηηθά ηνπβιάθηα, άμνλεο, 

γξαλάδηα, άιια πιαζηηθά  εμαξηήκαηα ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρξώκαηα. 
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Δηθόλα 11: Lego Mindstorms EV3 Education 

 

ηελ επόκελε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ: 

 

2.8.1 EV3 Brick (ηνπβιάθη EV3) 

Λεηηνπξγεί σο θέληξν ειέγρνπ θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ ξνκπόη. Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

κηθξνειεγθηή, νπνίνο κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην 

ξνκπόη λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ. Σν EV3 Brick πεξηιακβάλεη: 
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Δηθόλα 12: Ο επεμεξγαζηήο EV3 Brick 

 

 Oζόλε (Display), κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

κπινθ εληνιώλ 

 Brick Βuttons, πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε είηε ηελ πινήγεζε κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ EV3, είηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

πξνγξακκαηηδόκελνη ελεξγνπνηεηέο (π.ρ. ζα κπνξνύζε ην ξνκπόη λα 

πξνγξακκαηηζηεί, ώζηε λα ζεθώλεη ηα ρέξηα ηνπ όηαλ παηεζεί ην 

πιήθηξν Πάλσ ή λα ηα θαηεβάδεη κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Κάησ). Σα 

πιήθηξα Brick Βuttons πεξηβάιινληαη από θσο έλδεημεο θαηάζηαζεο 

(Brick Status Light) πνπ ελεκεξώλνπλ ην ρξήζηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

EV3 Brick (θιείζηκν, απαζρνιεκέλν, εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο θ.ά) 

 Θύξεο Δηζόδνπ (1,2,3,4), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε ζύλδεζε ησλ 

αηζζεηήξσλ κε ην EV3 Brick 

 Θύξεο Δμόδνπ (Α,Β,C,D), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε ζύλδεζε ησλ 

αηζζεηήξσλ κε ην EV3 Brick 

 Θύξα PC (Mini USB) γηα ηνλ έιεγρν ηνπ EV3 Brick κέζσ ππνινγηζηή 
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 Θύξα Host USB γηα ηελ πξνζζήθε ελόο Dongle WI-FI γηα ηελ ζύλδεζε 

κε έλα αζύξκαην δίθηπν ή γηα ηε ζύλδεζε πνιιώλ EV3 bricks καδί 

(κέρξη 4) 

 Θύξα θάξηαο SD γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηαζέζηκεο κλήκεο (κέρξη 32 GB) 

 Μπαηαξία ιηζίνπ, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 6 κπαηαξίεο ΑΑ 

Σν EV3 brick κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηόλνκα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο κνλάδεο 

(ππνινγηζηή, tablet), είηε ελζύξκαηα κέζσ USB είηε αζύξκαηα κέζσ Bluetooth. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ηνπβιάθη EV3 Brick: 

 Λεηηνπξγηθό ύζηεκα LINUX 

 Διεγθηήο ARM9 300 MHz 

 Μλήκε Flash 16 MB 

 RAM 64 MB 

 Αλάιπζε Οζόλεο γηα ην ηνπβιάθη 178x128/Μαύξν & Λεπθό 

 Δπηθνηλσλία USB 2.0 κε Host PC κέρξη 480 Mbit/sec 

 Δπηθνηλσλία Host USB 1.1 κέρξη 12 Mbit/sec 

 Κάξηα Micro SD, ππνζηεξίδεη SDHC, έθδνζε 2.0, κεγέζνπο 32 GB 

 Θύξεο Κηλεηήξσλ θαη Αηζζεηήξσλ 

 ύλδεζκνη RJ12 

 Τπνζηεξίδεη Auto ID 

 Ηζρύο 6 κπαηαξίεο AA 

 

2.8.2 EV3 Motors (Κηλεηήξεο EV3) 

Σν παθέην Lego Mindstorms EV3 Education πεξηιακβάλεη 3 θηλεηήξεο (2 

Μεγάινπο Κηλεηήξεο θαη 1 Μεζαίν) θαη είλαη ππεύζπλνη γηα νπνηαδήπνηε κνξθή 

θίλεζεο ηνπ ξνκπόη. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε θηλεηήξα 

μερσξηζηά: 
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 Large Motor (Μεγάινο Κηλεηήξαο): Δίλαη έλαο παλίζρπξνο «έμππλνο» 

θηλεηήξαο, ν νπνίνο δηαζέηεη έλαλ ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα 

πεξηζηξνθήο (Rotation Sensor) κε αλάιπζε κηαο κνίξαο γηα επαθξηβή 

έιεγρν. Ο Μεγάινο Κηλεηήξαο έρεη βειηηζηνπνηεζεί γηα λα είλαη ε 

θηλεηήξηα δύλακε ηνπ ξνκπόη. Όηαλ δίλεηαη από ην ρξήζηε θάπνηα 

εληνιή θίλεζεο ρσξίο θάπνηα παξέκβαζε νη Large Motors ζπληνλίδνληαη 

ηαπηόρξνλα.  

 

 

Δηθόλα 13: O κεγάινο θηλεηήξαο ηνπ ΔV3 

 

 Medium Motor (Μεζαίνο Κηλεηήξαο): Γηαζέηεη θαη απηόο αηζζεηήξα 

πεξηζηξνθήο κε αλάιπζε κηαο κνίξαο, αιιά είλαη πην κηθξόο θαη πην 

ειαθξύο ζε ζρέζε κε ην Μεγάιν Κηλεηήξα. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα 

έρεη γξεγνξόηεξε αληαπόθξηζε. Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνγξακκαηηζηεί 

λα ελεξγνπνηείηαη ή λα απελεξγνπνηείηαη, λα ειέγρεη ην επίπεδν ηεο 

ηζρύνο ηνπ ή λα ιεηηνπξγεί γηα θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν ή 

πεξηζηξνθέο. 
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Δηθόλα 14: O κεζαίνο θηλεηήξαο ηνπ ΔV3 

 

πγθξίλνληαο ηα 2 είδε θηλεηήξσλ: 

 Ο Μεγάινο Κηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ζηηο 160-170 ζαι, κε ξνπή ιεηηνπξγίαο 20 

Ncm θαη ξνπή αθηλεζίαο 40 Ncm (βξαδύηεξνο, αιιά πην ηζρπξόο) 

 Ο Μεζαίνο Κηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ζηηο 240-250 ζαι, κε ξνπή ιεηηνπξγίαο 8 

Ncm θαη ξνπή αθηλεζίαο 12 Ncm (ηαρύηεξνο, αιιά ιηγόηεξν ηζρπξόο) 

 Καη νη δύν θηλεηήξεο δηαζέηνπλ Auto ID 

 

2.8.3 Αηζζεηήξεο (Sensors) 

Οη αηζζεηήξεο είλαη ην κέζν, κε ην νπνίν ηα ξνκπόη ζπιιέγνπλ ηελ πιεξνθνξία από 

ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. πγθεθξηκέλα ην παθέην Lego Mindstorms EV3 Education 

πεξηιακβάλεη αηζζεηήξεο ρξσκάησλ, αθήο, ππεξήρσλ, γπξνζθόπην. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθόηεξα νη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνύζαο εξγαζίαο:  

 Αηζζεηήξαο Υξσκάησλ (Color Sensor): Δίλαη έλαο ςεθηαθόο αηζζεηήξαο 

πνπ κπνξεί λα αληρλεύζεη ην ρξώκα ή ηελ έληαζε ηνπ θσηόο πνπ εηζέξρεηαη 

ζην κηθξό παξαζπξάθη ζηελ πξόζνςε ηνπ αηζζεηήξα. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο: Color Mode (Λεηηνπξγία 
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Υξώκαηνο), Reflected Light Intensity Mode (Λεηηνπξγία Έληαζεο 

Αλαθιώκελνπ Φσηόο) θαη Ambient Light Intensity Mode (Λεηηνπξγία 

Έληαζεο Φσηόο Πεξηβάιινληνο). 

 

 

Δηθόλα 15: O αηζζεηήξαο ρξώκαηνο ηνπ ΔV3 

 

 

ηε ιεηηνπξγία Color Mode ν αηζζεηήξαο αλαγλσξίδεη επηά ρξώκαηα 

(καύξν, κπιε, πξάζηλν, θίηξηλν, θόθθηλν, ιεπθό, θαθέ θαη «θαλέλα ρξώκα»). 

Απηή ε ηθαλόηεηα δηάθξηζεο ρξσκάησλ ζεκαίλεη όηη ζα κπνξνύζε ην ξνκπόη 

λα πξνγξακκαηηζηεί, έηζη ώζηε λα ηαμηλνκεί ρξσκαηηζηέο κπάιεο ή κπινθ, λα 

ιέεη ηα νλόκαηα ησλ ρξσκάησλ, θαζώο θαη λα αληρλεύεη ή λα ζηακαηά όηαλ 

εληνπίζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξώκα. 

 

ηε ιεηηνπξγία Reflected Light Intensity Mode ν αηζζεηήξαο κεηξάεη ηελ 

έληαζε ηνπ θσηόο πνπ αλαθιάηαη από κηα θόθθηλε ιπρλία. Ο αηζζεηήξαο 

ρξεζηκνπνηεί κία θιίκαθα από ην 0 (πνιύ ζθνηεηλό) κέρξη ην 100 (πνιύ 

θσηεηλό). Απηό ζεκαίλεη όηη ην ξνκπόη κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί, ώζηε λα 

θηλείηαη πάλσ ζε κηα ιεπθή επηθάλεηα κέρξη λα αληρλεύζεη κηα καύξε γξακκή 

ή λα εξκελεύζεη κηα ρξσκαηηζηή θάξηα αλαγλώξηζεο. 

 

ηε ιεηηνπξγία Ambient Light Intensity Mode ν αηζζεηήξα κεηξά ηελ ηζρύ 
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ηνπ θσηόο πνπ εηζέξρεηαη ζην παξαζπξάθη από ην πεξηβάιινλ, όπσο ην θσο 

ηνπ ήιηνπ ή ην θσο από έλαλ θαθό. Ο αηζζεηήξαο ρξεζηκνπνηεί κηα θιίκαθα 

από ην 0 (πνιύ ζθνηεηλό) κέρξη ην 100 (πνιύ θσηεηλό). Απηή ε θιίκαθα δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζην ξνκπόη λα πξνγξακκαηηζηεί, ώζηε λα ελεξγνπνηεί έλαλ 

ζπλαγεξκό όηαλ ν ήιηνο αλαηέιιεη ην πξσί ή λα ζηακαηά ηελ ελέξγεηα όηαλ 

ηα θώηα ζβήλνπλ. 

 

   

Δηθόλα 16: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ αηζζεηήξα ρξώκαηνο  

 

 Αηζζεηήξαο Αθήο (Touch Sensor): Πξόθεηηαη γηα έλαλ αλαινγηθό 

αηζζεηήξα πνπ κπνξεί λα αληρλεύζεη πόηε πηέδεηαη ην θόθθηλν θνπκπί ηνπ θαη 

πόηε απειεπζεξώλεηαη. Μπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο ηξεηο 

ζπλζήθεο: πίεζε (pressed), απειεπζέξσζε (released) ή ζύγθξνπζε (bumped). 

 

 

Δηθόλα 17: O αηζζεηήξαο αθήο ηνπ ΔV3 
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Υξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα από ηνλ αηζζεηήξα αθήο, έλα ξνκπόη ζα 

κπνξνύζε λα πξνγξακκαηηζηεί λα βιέπεηο ηνλ θόζκν, όπσο ζα έθαλε έλα 

ηπθιό άηνκν, πνπ ζα άπισλε ην ρέξη ηνπο θαη ζα αληηδξνύζε όηαλ 

αθνπκπήζεη θάηη (ζπλζήθε πίεζεο). 

 

Ζ ζπλζήθε απειεπζέξσζεο ζα ήηαλ έλα ξνκπόη, ην νπνίν έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί λα πηέδεηαη έλαληη ηεο επηθάλεηαο πνπ βξίζθεηαη από θάησ 

ηνπ. Έηζη ην ξνκπόη ζα κπνξνύζε λα ζηακαηά ηελ θίλεζε ηνπ όηαλ βξεζεί 

ζηελ άθξε ελόο ηξαπεδηνύ. 

 

Ζ ζπλζήθε ζύγθξνπζεο ζα ήηαλ έλα ξνκπόη πάιεο, ην νπνίν ζπξώρλεη πξνο 

ηα εκπξόο ηνλ αληίπαιν ηνπ, κέρξη ν αληίπαινο λα ππνρσξήζεη. Απηό ην 

δεύγνο ελεξγεηώλ (πίεζε θαη κεηά απειεπζέξσζε) ζπληζηνύλ ηελ θαηάζηαζε 

ηεο ζύγθξνπζεο. 

 

   

Δηθόλα 18: Oη ιεηηνπξγίεο ηνπ αηζζεηήξα αθήο 

 

 Αηζζεηήξαο Τπεξήρσλ (Ultrasonic Sensor): Δίλαη έλαο ςεθηαθόο 

αηζζεηήξαο πνπ παξάγεη ερεηηθά θύκαηα θαη δηαβάδεη ηελ ερώ ηνπο γηα ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηε κέηξεζε ηεο απόζηαζεο από ηα αληηθείκελα. Μπνξεί επίζεο 

λα ζηείιεη κόλν ερεηηθά θύκαηα γηα λα εξγαζηνύλ σο ζόλαξ ή γηα λα 

αθνπζηεί έλα ερεηηθό θύκα πνπ πξνθαιεί ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Δηθόλα 19: O αηζζεηήξαο ππεξήρσλ ηνπ ΔV3 

 

Ο αηζζεηήξαο ππεξήρσλ κεηξάεη απνζηάζεηο κεηαμύ 3 θαη 250 cm κε 

αθξίβεηα κέηξεζεο +/- 1 cm. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ην λα ζηέιλεη 

θαη λα ιακβάλεη ππεξερεηηθά θύκαηα. Ο θσηηζκόο ηνπ αηζζεηήξα απνηειεί 

ηελ έλδεημε όηη δέρεηαη θαη ιακβάλεη θύκαηα. 

 

2.8.4 Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ EV3 

ηόρνο ηεο ξνκπνηηθήο δελ είλαη κόλν ε θαηαζθεπή ησλ ξνκπόη, αιιά ην λα 

θαηαθέξεη ν ρξήζηεο λα δώζεη δσή ζηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ, θάλνληαο ηα λα 

θηλεζνύλ θαη λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Με ην εθπαηδεπηηθό παθέην 

ηνπ EV3 παξέρεηαη ην ινγηζκηθό Lego Mindstorms EV3 Software, ην νπνίν είλαη έλα 

απιό θαη εύθνιν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη εληνιέο πξνγξακκαηηζκνύ 

αλαπαξίζηαληαη κε ηε κνξθή εηθνληδίσλ (blocks) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηε 

δηαδηθαζία Drag & Drop. Ζ ινγηθή απηή δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο ζην λα 

δεκηνπξγήζνπλ απινύο κέρξη θαη πην ζύλζεηνπο αιγνξίζκνπο. Σν ινγηζκηθό δίλεη 

ζηνπο καζεηέο ηεο εμήο δπλαηόηεηεο: 

 Να πξνγξακκαηίδνπλ ηα ξνκπόη θαη ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

 Να θαηαγξάθνπλ θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδό ηνπο 
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 Να δεκηνπξγνύλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ην δηθό ηνπο πεξηερόκελν 

 Να παξαθνινπζνύλ ηα βίληεν-καζήκαηα πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθό, ώζηε λα 

απνθηήζνπλ πεξεηαίξσ γλώζεηο 

 Να θάλνπλ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή, θαζώο θαη λα δηεμάγνπλ πεηξάκαηα 

Σν Lego Mindstorms ΔV3 Software ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

καζεκάησλ ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, πνπ είρε σο ζηόρν ηνλ πεηξακαηηζκό ησλ 

καζεηώλ. 

 

 

Δηθόλα 20: Σν γξαθηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Lego Mindstorms Education EV3 

 

2.9 Ρνκπνηηθέο Πξνζνκνηώζεηο  

ην ρώξν ηεο ξνκπνηηθήο ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ησλ πξνζνκνηώζεσλ, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ δηάθνξσλ εηδώλ πεηξάκαηα, ηα νπνία ζα ήηαλ αθξηβά ιόγσ ηνπ 

εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη θαη αξθεηά ρξνλνβόξα. Έηζη νη ξνκπνηηθέο 

πξνζνκνηώζεηο δηεπθνιύλνπλ ηε δνθηκή, κέζσ ελόο δπλακηθνύ θαη κεηαβαιιόκελνπ 
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πεξηβάιινληνο, λέσλ κεζνδνινγηώλ, ελώ ζπκβάιιεη θαη ζηελ πεξηζπιινγή 

αλαδξαζηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ηα νπνία 

εμαξηώληαη από ηπραίεο αιιαγέο κέζσ πνιιώλ επαλαιήςεσλ (πρ γελεηηθνί 

αιγόξηζκνη). Όζνλ αθνξά ζηε ζύγθξηζε κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, νη ζύγρξνλεο 

ξνκπνηηθέο πξνζνκνηώζεηο μεθεύγνπλ από ην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο 

θίλεζεο ηνπ ξνκπόη θαη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. 

εκαληηθόο ζπληειεζηήο ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ξνκπνηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ 

απνηέιεζαλ ηα βηληενπαηρλίδηα ππνινγηζηή θαη δηάθνξσλ θνλζόισλ πνπ παξείραλ 

εξγαιεία  πνπ αθνξνύζαλ ζηε θσηνξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε θαη ηελ πξνεγκέλε 

πξνζνκνίσζε θπζηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. 

Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ξνκπνηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ 

είλαη: 

 Ο πιηθόο εμνπιηζκόο δελ απνηειεί εκπόδην, ζπλεπώο κεηώλνληαη νη 

πεξηνξηζκνί. Οη πξνζνκνηώζεηο απαηηνύλ κόλν ηε ρξήζε ελόο ππνινγηζηή, 

ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

αλαπηύμνπλ ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα. Μνλαδηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπο είλαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο θαη ε έιιεηςε 

θαληαζίαο. 

 Οη πξνζνκνηώζεηο δηαρσξίδνληαη ζε πνιιά ζηάδηα επηηξέπνληαο ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππινθόηεηα ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή. Απηό ζεκαίλεη όηη ν πξνγξακκαηηζηήο ρξεηάδεηαη κόλν βαζηθέο 

γλώζεηο, ώζηε λα θάλεη απνζθαικάησζε ζην πξνζνκνησκέλν ξνκπόη 

παξαηεξώληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε απιά ζρήκαηα ζην γξαθηθό 

πεξηβάιινλ. 

 Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηαπηόρξνλα από πνιιά άηνκα, 

δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ρσξίο λα αλεζπρνύλ γηα ηε 

θπζηθή θζνξά ηνπ πιηθνύ. 
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 Απνηειεί κία πνιύ ρξήζηκε εθπαηδεπηηθή βνήζεηα. Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηα θύξηα ζεκεία επηθέληξσζεο ηνπ, λα θαηαλνήζεη 

έλλνηεο πνπ δελ κπνξνύλ εύθνια λα πινπνηεζνύλ εηζάγνληαο ηεο εηθνληθά ζην 

πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη όηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν πξόβιεςεο. Οη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θαηά θαηξνύο ηηο πξνζνκνηώζεηο  λα ηξέρνπλ παξάιιεια κε 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ ξνκπόη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη ηα δεδνκέλα ηνπ 

εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο λα αλαλεώλνληαη αλάινγα κε ηα αηζζεηεξηαθά 

δεδνκέλα. 

ηηο κέξεο καο ππάξρεη πιεζώξα ινγηζκηθώλ πξνζνκνίσζεο ξνκπόη, όκσο πνιιά 

από απηά έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο. Πξόθεηηαη γηα εξγαιεία 

πξνζνκνίσζεο, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί, ώζηε λα αληηγξάθνπλ ξνκπνηηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ όζνλ ην δπλαηόλ πην ζηελά ιακβάλνληαο ππόςε 

θάζε πεξηβαιινληηθό θαη θπζηθό παξάγνληα θαη δνθηκάδνληαο όιεο ηηο πηζαλέο 

κεηαβιεηέο. Σα πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά πξνζνκνηώζεσλ είλαη ζπκβαηά κε θνηλέο 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο C++,  Python, Java, LabVIEW, URBI ή 

MATLAB, έηζη ώζηε λα είλαη αξθεηά πξνζηηά. 

 

2.9.1 Γλσζηνί ξνκπνηηθνί πξνζνκνησηέο 

RoboLogix: Πξόθεηηαη γηα έλα παθέην ινγηζκηθνύ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

πξνζνκνηώλεη εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Με ην RoboLogix 

κπνξεί λα γίλεη εθκάζεζε, δνθηκή, εθηέιεζε θαη απνζθαικάησζε πξνγξακκάησλ 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ρξήζηεο από κόλνη ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο έλα ξνκπόη 

πέληε αμόλσλ ζε έλα επξύ θάζκα πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζνκνηώζεηο, ώζηε λα εμεηάζνπλ 

νπηηθά θαη λα ειέγμνπλ ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπο. Σν RoboLogix ζεσξείηαη ηδαληθό γηα 

θνηηεηέο θαζώο θαη γηα ζρεδηαζηέο θαη κεραληθνύο ξνκπόη, θαζώο παξέρεη 
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πξνζνκνηώζεηο ζε επίπεδν κεραληθήο ζε πξνζηηή ηηκή. Δπηηξέπεη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ξνκπόη, λα ηξνπνπνηνύλ ην 

πεξηβάιινλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο δηαζέζηκνπο αηζζεηήξεο. Απηνί νη αηζζεηήξεο 

πεξηιακβάλνπλ βηληενθάκεξεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο 

επηζπκεηήο ζέζεο ηνπ ξνκπόη. Μέζσ εληνιώλ ην ξνκπόη κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 

λα εληνπίδεη έλα αληηθείκελν θαη λα ην επηζηξέθεη ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ζέζε. 

 

 

Δηθόλα 21: Σν ινγηζκηθό RoboLogix 

 

anyKode Marilou: Δίλαη έλαο εθπαηδεπηηθόο ξνκπνηηθόο πξνζνκνησηήο, ν νπνίνο 

ζρεδηάζηεθε από ηε γαιιηθή εηαηξεία anyKode κε ζηόρν λα επηηαρύλεη ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ξνκπνηηθήο. Ζ πξνζπάζεηα εζηηάζηεθε ζρεδόλ εμ’ νινθιήξνπ ζηελ 

αλάπηπμε ελόο θηλεηήξα πνπ αλαπαξάγεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηζζεηήξσλ θαη ησλ 

ελεξγνπνηεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ηδηόηεηεο ζε έλα θπζηθό πεξηβάιινλ. Ο 

πξνζνκνησηήο απηόο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ ζύλζεηα ζελάξηα. Με ην 

anyKode Marilou γίλεηαη εηθνληθή αλαπαξάζηαζε απηνθηλεηνύκελσλ ξνκπνηηθώλ  

νρεκάησλ,  αλζξσπόκνξθσλ  ξνκπνη, ξνκπνηηθώλ βξαρηόλσλ ζε ζπλζήθεο 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, ην νπνίν ιακβάλεη  ππ’ όςηλ όινπο ηνπο λόκνπο ηεο Φπζηθήο. 
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Δηθόλα 22: O ξνκπνηηθόο πξνζνκνησηήο anyKode Marilou 

 

Webots: Πξόθεηηαη γηα έλα επαγγεικαηηθό ξνκπνηηθό πξνζνκνησηή πνπ 

αλαπηύρζεθε ην 1996 από ηνλ Dr. Olivier Michel θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. To Webots ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα ODE (Open 

Dynamics Engine) γηα ηελ αλίρλεπζε ζπγθξνύζεσλ θαη ηελ πξνζνκνίσζε κε 

αθξίβεηα ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ όπσο ε ηαρύηεηα, ε αδξάλεηα θαη 

ε ηξηβή.  
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Δηθόλα 22: O ξνκπνηηθόο πξνζνκνησηήο Webots 

 

Open Robotics Automation Environment (Open RAVE): To Open RAVE παξέρεη 

έλα πεξηβάιινλ γηα ηε δνθηκή θαη ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ζρεδίαζεο θίλεζεο ζε 

εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Δζηηάδεη θπξίσο ζηελ αλάιπζε 

θηλεηηθώλ θαη γεσκεηξηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ηεο θίλεζεο. Ζ απηόλνκε ρξήζε ηεο Open RAVE επηηξέπεη ηελ εύθνιε ελζσκάησζή 

ηεο ζε ππάξρνληα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα.  

 

 

Δηθόλα 23: O πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Open RAVE 
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Carnegie Mellon Robot Navigation Toolkit (Carmen): Σν Carmen είλαη έλαο 

εθπαηδεπηηθόο πξνζνκνησηήο αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ γηα ηνλ έιεγρν θνξεηώλ 

ξνκπνηηθώλ ζπζθεπώλ. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη βαζηθνύο ηξόπνπο πινήγεζεο 

όπσο έιεγρνο βάζεο θαη αηζζεηήξσλ, θαηαγξαθή, εληνπηζκόο , απνθπγή εκπνδίσλ, 

πξνγξακκαηηζκόο δηαδξνκήο θαη ραξηνγξάθεζε. 

 

 

Δηθόλα 24: O ξνκπνηηθόο πξνζνκνησηήο Carmen 

 

2.10 Σν Scratch σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν  

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ξνκπνηηθώλ 

πξνζνκνηώζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Scratch. 

Αλαπηύρζεθε ην 2007 από ην MIT θαη είλαη κηα λέα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

παξάιιεια έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνο ηνπ είλαη λα δώζεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα 

λα πξνγξακκαηίζνπλ κε εύθνιν ηξόπν ρξεζηκνπνηώληαο ηε ινγηθή ηνπ ―drag & 

drop‖ θαηάιιεισλ εληνιώλ (blocks), ηα νπνία αλαπαξηζηνύλ βαζηθέο 

πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο. Ζ θαηλνηνκία ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη νη ρξήζηεο δελ 
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ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζνπλ νύηε κία γξακκή θώδηθα, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

ην δηθό ηνπο αιγόξηζκν. Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί όπσο έλα 

πάδι, κε απνζπώκελα θνκκάηηα θώδηθα πνπ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνύλ καδί (Μπαθόπνπινο, 2014). Σν πεξηβάιινλ Scratch επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν γξαθηθώλ αληηθεηκέλσλ, γλσζηώλ σο sprites, ηα νπνία 

θηλνύληαη ζηελ νζόλε θαη ηελ ελζσκάησζε γξαθηθώλ θαη αξρείσλ ήρνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ. 

 

 

Δηθόλα 25: To γξαθηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Scratch 2.0 

 

Ζ εθκάζεζε ηνπ Scratch κπνξεί λα γίλεη εύθνια από έλαλ ελήιηθα ζε κεξηθέο ώξεο, 

αιιά θαη ηα παηδηά από ειηθία 7 ρξνλώλ κπνξνύλ λα είλαη παξαγσγηθά από ην πξώην 

κάζεκα. Έλα ηππηθό ζρέδην καζήκαηνο (Crook, 2009) κπνξεί λα απαηηήζεη έμη 

ζπλεδξίεο γηα έλα λέν πξνγξακκαηηζηή πξνθεηκέλνπ γηα λα κάζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα αξρίζεη λα δεκηνπξγεί δηθά ηνπ παηρλίδηα ή πνιπκεζηθά 

έξγα. Οη εθαξκνγέο ζε Scratch κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα θνηλνπνηεζνύλ ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Scratch (https://scratch.mit.edu). Δθεί παξαηίζεληαη ρηιηάδεο 

εθαξκνγέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα κεηακνξθσζνύλ θαη αλακεηρζνύλ κε λέεο. 

https://scratch.mit.edu/
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Οξηζκέλεο από απηέο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από αξράξηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο Scratch είλαη νη αθόινπζεο: 

 Απιά παηρλίδηα όπνπ ν ρξήζηεο ειέγρεη έλα sprite λα θπλεγάεη έλα άιιν 

sprite  

 Μηα θηλνύκελε εηθόλα από sprites πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα γξάκκαηα ηνπ 

νλόκαηνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή, κε ην θάζε γξάκκα, όηαλ παηεζεί, λα 

πεξηζηξέθεηαη ή λα θηλείηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη λα παίδεηαη έλαο ήρνο 

 Δθαξκνγέο ηύπνπ quiz πνπ δείρλνπλ πνιιέο θσηνγξαθίεο θαη κία εξώηεζε κε 

ην ρξήζηε λα θαιείηαη λα επηιέμεη κία απάληεζε 

 Μηα παξνπζίαζε πνιπκέζσλ πνπ πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο κε 

ερνγξαθήζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ εμεγήζεηο θαζώο ν ρξήζηεο επηιέγεη θάζε 

ζηνηρείν 

 Γεκηνπξγία πξνζνκνηώζεσλ 

Τπάξρνπλ έληεθα ηύπνη καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

(Kordaki, 2012) όηη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε Scratch όπσο: i) ειεύζεξεο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ii) επίιπζε πξνβιεκάησλ, iii) δξαζηεξηόηεηεο 

πνιιαπιώλ ιύζεσλ, iv) πεηξακαηηζκόο κε έηνηκα πξνγξάκκαηα ζε Scratch, v) 

ηξνπνπνηήζεηο ζε έηνηκα πξνγξάκκαηα Scratch, vi) εξγαζία κε έλα έηνηκν 

πξόγξακκα ζε Scratch πνπ ζα δεηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, ελώ ζα δίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο έλα ζσζηό, αιιά αηειέο θνκκάηη ηνπ θώδηθα, vii) εξγαζία κε έλα 

έηνηκν πξόγξακκα ζε Scratch πνπ ζα δεηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, ελώ ζα 

δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ν θώδηθαο αλαθαηεκέλνο, iix) εξγαζία κε έλα έηνηκν 

πξόγξακκα ζε Scratch πνπ ζα δεηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, ελώ ζα δίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο ν θώδηθαο κε επηιεγκέλα ιάζε, ix) εξγαζία κε έλα έηνηκν πξόγξακκα 

ζε Scratch θαη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί από ηνπο καζεηέο ην απνηέιεζκα, x) 

δξαζηεξηόηεηεο «καύξν θνπηί», xi) ζπλεξγαηηθέο - εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε 

ηε ρξήζε ηνπ Scratch. 
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Ο πξνγξακκαηηζκόο ζε Scratch αλαπηύζζεηο αξθεηέο δεμηόηεηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ηππηθήο εθαξκνγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 ρεδίαζε ελόο sprite κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Scratch 

 Δηζαγσγή κηα εηθόλαο θόληνπ από κία θσηνγξαθία ή έλα αξρείν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζε άιιε εθαξκνγή γξαθηθώλ 

 Δγγξαθή ελόο αξρείνπ ήρνπ ή ελζσκάησζε ελόο MP3 αξρείνπ ζηελ 

εθαξκνγή 

 Πξνζζήθε θεηκέλνπ κε δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο 

 Μεηαθίλεζε ησλ sprites ρξεζηκνπνηώληαο εληνιέο 

 Υεηξηζκόο θαη ρξήζε ςεθηαθώλ εθέ ζε αληηθείκελα 

Ζ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ ζε Scratch βνεζάεη ηελ θαηαλόεζε κεξηθώλ βαζηθώλ 

αξρώλ πξνγξακκαηηζκνύ όπσο: 

 Γεκηνπξγία αθνινπζίαο εληνιώλ 

 Υξήζε εληνιώλ ζπλζήθεο γηα λα θαζνξηζηεί ην απνηέιεζκα κηαο δξάζεο 

 Υξήζε εληνιώλ επαλάιεςεο 

 Μεηαθίλεζε ελόο sprite θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ 

 Αληαπόθξηζε ζην πιεθηξνιόγην θαη ζε άιια ζπκβάληα 

 Υξήζε κεηαβιεηώλ θαη ζπλαξηήζεσλ 

 Υξεζηκνπνίεζε κελπκάησλ θαη εθπνκπώλ γηα ην έιεγρν ελεξγεηώλ κέζα 

ζηελ εθαξκνγή 

Από ην 2007 κέρξη ζήκεξα έρνπλ θπθινθνξήζεη αξθεηέο εθδόζεηο ηνπ Scratch. Δκείο 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε λεόηεξε έθδνζε, 

Scratch 2.0, ε νπνία θπθινθόξεζε ην Μάην ηνπ 2013 θαη έρεη έλα αξθεηά 

δηαθνξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. Ο 

εθπαηδεπηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ Scratch νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλόο όηη ηα παηδηά 

κπνξνύλ εύθνια λα παξάγνπλ απιά πξνγξάκκαηα κέζα από κία παηγληώδε 

δηαδηθαζία, ελώ νη έθεβνη κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έξγα κε άκεζα απνηειέζκαηα. 
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Δπηπιένλ, ππάξρεη έλαο αξηζκόο από ελήιηθεο πνπ αλεβάδνπλ έξγα ζηε θνηλόηεηα 

ηνπ Scratch κε ζηόρν ηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε παηδηά. 

 

2.10.1 Ρνκπνηηθέο πξνζνκνηώζεηο ζε ScratchX 

Ζ ScratchX είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ αλαπηύρζεθε ην 2015 από ην MIT θαη επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάζνπλ πεηξακαηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα 

ηελ νπηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Scratch. Απηή ε πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία έρεη 

ηε κνξθή επεθηάζεσλ (Experimental extensions) θαη θαζηζηά δπλαηή ηε δηαζύλδεζε 

ηνπ Scratch κε εμσηεξηθό πιηθό θαη πιεξνθνξίεο εθηόο ηνπ ηζηόηνπνπ ηνπ Scratch 

κέζσ λέσλ κπινθ. Μεξηθέο πεηξακαηηθέο επεθηάζεηο επηηξέπνπλ ζην Scratch λα 

ζπλδεζεί κε θπζηθό πιηθό, όπσο ξνκπόη ή πξνγξακκαηηδόκελεο ζπζθεπέο. Άιιεο 

πεηξακαηηθέο επεθηάζεηο κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ δηαδηθηπαθά δεδνκέλα θαη 

ππεξεζίεο ζην Scratch, όπσο δεδνκέλα θαηξνύ ή ππεξεζίεο κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε 

νκηιία. Γηα ηελ online επεμεξγαζία έξγσλ ζε ScratchX νη επεθηάζεηο είλαη γξακκέλεο 

ζε JavaScript. To γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ScratchX είλαη παξόκνην κε ηελ έθδνζε 

Scratch 2.0 κε εμαίξεζε έλα ζύλνιν εληνιώλ πνπ αθνξνύλ ην εμσηεξηθό πιηθό, ην 

νπνίν έρεη ζπλδεζεί ζηελ πιαηθόξκα.  
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Δηθόλα 26: Ζ πιαηθόξκα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ScratchΥ 

 

ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ξνκπνηηθέο εληνιέο ηνπ 

ScratchX πνπ αθνξνύλ ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Lego Mindstorms EV3. Οη εληνιέο 

απηέο ζα αθνξνύλ ηόζν ζηε θίλεζε ησλ δύν κεγάισλ θηλεηήξσλ ηνπ EV3 (εληνιέο 

εθθίλεζεο – παύζεο ηνπ θηλεηήξα, εληνιέο πεξηζηξνθήο) θαζώο θαη ηνπ κεζαίνπ 

θηλεηήξα (εληνιέο πεξηζηξνθήο). 
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3. ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ - INTERNET OF 

THINGS 

 

3.1 Ζ έλλνηα ηνπ Internet of Things 

Ζ έλλνηα ηνπ Internet of Things (ΗνΣ) απνδόζεθε ην 1999 από ηνλ Βξεηαλό 

επηρεηξεκαηία Kevin Ashton ζέινληαο λα πεξηγξάςεη έλα ζύζηεκα, ζην νπνίν  ηα 

αληηθείκελα ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ δηαδηθηπαθά κε ηε ρξήζε 

αηζζεηήξσλ. Ο Ashton αλαθάιπςε ηνλ ηξόπν ώζηε λα ζπλδέζεη αληηθείκελα κε ην 

Γηαδίθηπν κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο ηαπηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ξαδηνζπρλόηεηεο 

γλσζηό σο RFID (Radio Frequency Identification). H ρξήζε RFID ζπζηεκάησλ 

εθηείλεηαη από ηνλ Β΄ παγθόζκην πόιεκν γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ηε δηάθξηζε ησλ 

θηιηθώλ από ηα ερζξηθά αεξνπιάλα κέρξη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, όπνπ νη 

εθνδηαζηηθέο εηαηξείεο θάλνπλ ρξήζε ησλ ελ ιόγσ ζπζηεκάησλ, ώζηε λα 

κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεύκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε αλζξώπηλε παξνπζία. 

Σν IoT αθνξά αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο θαη ζηεξίδεηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ από νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή 

κηθξνζθνπηθό αηζζεηήξα ππάξρεη γύξσ καο. Έλα από ηα πξώηα παξαδείγκαηα ηνπ 

Γηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπο 1980, ήηαλ έλαο δηαλνκέαο 

αλαςπθηηθώλ ηεο Coca Cola ζην Παλεπηζηήκην Carnegie Melon. Οη 

πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύζαλ λα ζπλδεζνύλ ζην ςπγείν κέζσ Internet θαη λα 

ειέγμνπλ αλ ππάξρεη δηαζέζηκν πνηό πξηλ από έλα πξνγξακκαηηζκέλν ηαμίδη. Μέρξη 

ην 2013, ην IoT είρε εμειηρζεί ζε έλα ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο 

ηερλνινγίεο, από ην Γηαδίθηπν ζηελ αζύξκαηε επηθνηλσλία θαη από ηα κηθξν-

ειεθηξνκεραληθά ζπζηήκαηα ζηα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. Οη παξαδνζηαθνί 

ηνκείο απηνκαηηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηνκαηνπνίεζεο θηηξίσλ θαη 

ζπηηηώλ), αζύξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, GPS, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη άιια, όια 

ππνζηεξίδνπλ ην IoT. 
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Σν Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ απνηειείηαη από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε δηαθόπηε 

on/off ζπλδεδεκέλν ζην Internet θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη από θηλεηά ηειέθσλα, 

ηε δεκηνπξγία ζπληήξεζεο ζηνλ θηλεηήξα ελόο αεξνπιάλνπ, ηαηξηθέο ζπζθεπέο όπσο 

εκθπηεύκαηα θαξδηάο κέρξη αλακεηαδόηεο βηνθαπζίκσλ. Θα αλαθεξζνύκε 

εθηελέζηεξα ζηα είδε ησλ ζπζθεπώλ ζε επόκελν θεθάιαην. 

Οη πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο IoT δηέπνληαη από βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή είηε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο πνπ ζπλεζίδνπλ λα έρνπλ, είηε άιιεο πνπ ππνρξενύληαη λα 

έρνπλ. Οη θπξηόηεξεο από απηέο ζύκθσλα κε ηνπο Patel (2016) είλαη: 

 Γηαζπλδεζηκόηεηα (Interconnectivity): Γηεπθνιύλεη ην IoT κε ηε 

ζπγθέληξσζε πνιιώλ θαζεκεξηλώλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα παγθόζκην ζύζηεκα 

πιεξνθόξεζεο θαη πιεξνθνξηώλ. Ζ ζπλάθεηα απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο επεηδή νη αιιειεπηδξάζεηο απιώλ ζπζθεπώλ ζπκβάιινπλ 

ζηε ζπιινγηθή επθπΐα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξάγκαηα (Things-related services): Σν 

IoT δίλεη ηε δπλαηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπζθεπέο 

ηεξώληαο όκσο ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηνπο νπνίνπο ππόθεηληαη νη ζπζθεπέο 

απηέο, όπσο ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαζώο θαη ζεκαζηνινγηθή 

ζπλνρή κεηαμύ ησλ πξαγκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη εηθνληθνύ θόζκνπ. 

 Γπλακηθέο αιιαγέο (Dynamic changes): Απνηειεί ηελ ηδηόηεηα ησλ 

ζπζθεπώλ λα αιιάδνπλ δπλακηθά ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Οη δπλακηθέο 

κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ε ζπζθεπή πεγάδνπλ από παξακέηξνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο αληίζηνηρεο ζπζθεπήο. Έηζη κία ζπζθεπή ηνπ IoT έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ελεξγνπνηείηαη / απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ή λα θαηαγξάθεη 

θαη λα ζηέιλεη ζπλερώο ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο 

θα.  πνπ αιιάδνπλ ζπλερώο από εμσγελείο ζπλζήθεο. 

 Δηεξνγέλεηα (Heterogeneity): Οη ζπζθεπέο ζην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ 

κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ θαη λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθέο θαη έρνληαο 

ζπκβαηόηεηα κε δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ IoT θαη ν ηύπνο δηθηύνπ έρνπλ κεδακηλή ζεκαζία. 
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 Σεξάζηηα θιίκαθα (Enormous scale): Ο αξηζκόο ησλ ζπζθεπώλ πνπ 

επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε 

κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπζθεπώλ πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλεο ζην Internet. 

 Αζθάιεηα (Safety): εκαληηθό ζηνηρείν ην νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη κία 

ζπζθεπή IoT. Σα δεδνκέλα πνπ δηαθηλνύληαη κέζσ ησλ εθαξκνγώλ ζα πξέπεη 

λα πξνζηαηεύνληαη θαη επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη ζα γίλεηαη 

αιιειεπίδξαζε ζσζηώλ εθαξκνγώλ θαη ζπζθεπώλ. Μπνξνύλ λα πξνθύςνπλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα αλ εληνιέο κεηαδνζνύλ ζε ιάζνο ζπζθεπέο ή θάπνηνη 

εθκεηαιιεπόκελνη ηα θελά αζθαιείαο ζπζθεπώλ IoT επηρεηξήζνπλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε. 

 

3.2 Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ IoT 

Μπνξεί ε έλλνηα ηνπ Internet of Things λα απέθηεζε ππόζηαζε από ην 1999 θαη 

έπεηηα, όκσο νη ξίδεο ηνπ μεθηλνύλ πνιύ λσξίηεξα θαζώο ζεσξείηαη νπζηαζηηθά ε 

εμέιημε ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ (World Wide Web). Όπσο αλαθέξεηαη ζε White 

Paper ηεο NOKIA (2016) ζα κπνξνύζε απηή ε εμέιημε λα δηαρσξηζηεί ζε 5 ζηάδηα: 

 

 

Δηθόλα 27: ηάδηα εμέιημεο ηνπ IoT 
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ηάδην Pre-Internet:  ην ζηάδην απηό έρνπκε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ κέζσ θηλεηώλ θαη ζηαζεξώλ ηειεθώλσλ. Ο ηξόπνο επηθνηλσλίαο έρεη ηε 

κνξθή ζύληνκσλ κελπκάησλ. 

ηάδην Internet of Content: Πεξηέρεη ην Internet όπσο ην ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα, 

ην νπνίν μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1990. εκαληηθή θαηλνηνκία απνηέιεζε ε ρξήζε 

ηνπ πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο HTTP (Hypertext Transfer Protocol) γηα πξώηε θνξά 

θαζώο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ (World Wide Web, WWW). Αξρηθά 

ην Γηαδίθηπν ήηαλ ζηαηηθό θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ θνηλή 

ρξήζε πεξηερνκέλνπ. 

ηάδην Internet of Services: ην ζηάδην απηό νη αξρηθέο ζηαηηθέο ζειίδεο 

αληηθαζίζηαληαη από ηηο πξώηεο ηζηνζειίδεο. εκαληηθό ξόιν ζε απηήλ ηελ εμέιημε 

έρεη ε αλάπηπμε ηεο γιώζζαο XML (eXtensible Markup Language) πνπ πεξηέρεη 

έλαλ ζύλνιν θαλόλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε 

θεηκέλσλ, θαζώο θαη ε ηερλνινγία Web 2.0, ε νπνία δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηύνπ κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο.  

ηάδην Internet of People: Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληώλ 

θέξλεη λέα είδε ζπζθεπώλ, όπσο smartphones θαη tablets, θαζώο θαη ηελ εμάπισζε 

ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ (social networks). 

ηάδην Internet of Things: Δίλαη ην ζηάδην, ζην νπνίν βξηζθόκαζηε ζήκεξα θαη καο 

πξνζθέξεη λένπο ηξόπνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Πιένλ νη επηθνηλσλίεο βαζίδνληαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ζπζθεπώλ (machine-to-machine communications) θαη 

ζηεξίδνληαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Ζ θαζεκεξηλή δσή αιιάδεη όηαλ ηα 

αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη γίλνληαη κέξνο ελόο 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηώλ. 
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3.3 Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Internet of Things 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θνηλή γξακκή ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ IoT πνπ 

λα ζπκθσλείηαη παγθνζκίσο. Γηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο έρνπλ πξνηαζεί από 

δηάθνξνπο εξεπλεηέο, παξ’ όια απηά ππάξρεη κία αξρηηεθηνληθή ηξηώλ επηπέδσλ πνπ 

είλαη θνηλώο απνδεθηή (Wu et al., 2010). Απνηειείηαη από ηα επίπεδα ηεο αληίιεςεο, 

ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ εθαξκνγώλ. Αθνινπζεί ε αλαιπηηθόηεξε παξνπζία ηνπ θάζε 

επηπέδνπ: 

 Δπίπεδν αληίιεςεο (Perception layer): Απνηειεί ην θπζηθό επίπεδν, ην 

νπνίν δηαζέηεη αηζζεηήξεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Απηή ε δηαδηθαζία αληίιεςεο βαζίδεηαη ζε 

αξθεηέο ηερλνινγίεο αλίρλεπζεο (πρ RFID, GPS, WSN θα. ). Σν επίπεδν απηό 

είλαη ππεύζπλν γηα ηε κεηαηξνπή ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ςεθηαθά ζήκαηα, 

ώζηε λα κεηαδνζνύλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ. Ζ λαλνηερλνινγία έρεη θαζνξηζηηθό 

ξόιν ζην επίπεδν αληίιεςεο, ώζηε ε πιεξνθνξία λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί 

ζηα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζία 

κέζσ εθαξκνγώλ. 

 Δπίπεδν δηθηύνπ (Network layer): Σν επίπεδν απηό είλαη ππεύζπλν γηα ηε 

ζύλδεζε κε άιια «έμππλα» αληηθείκελα, ζπζθεπέο δηθηύνπ θαη δηαθνκηζηέο 

(servers). Ο ξόινο ηνπ είλαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

από ην επίπεδν αληίιεςεο θαη ε κεηάδνζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ 

ζην επίπεδν εθαξκνγώλ κέζσ δηάθνξσλ ηερλνινγηώλ δηθηύσλ όπσο 

ελζύξκαηα, αζύξκαηα δίθηπα ή ηνπηθά δίθηπα (LAN). 

 Δπίπεδν εθαξκνγώλ (Application layer): Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ ζηνλ ρξήζηε θαη παξέρεη όια ηα απαηηνύκελα εξγαιεία (πρ. 

πζθεπέο ελεξγνπνίεζεο) κε ηα νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ην Γηαδίθηπν 

ησλ πξαγκάησλ, όπσο έμππλα ζπίηηα, έμππλεο πόιεηο, ε έμππλε πγεία, 

ζπζθεπέο αζθαιείαο θα.. 
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Δηθόλα 27: Αξρηηεθηνληθή ΗνΣ (ηξηώλ θαη πέληε επηπέδσλ)  

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ηξηώλ επηπέδσλ νξίδεη ηελ θύξηα ηδέα ηνπ Internet of Things, 

αιιά ζύκθσλα κε ηνπο Pallavi θαη Smurti (2017) ηα ηξία απηά επίπεδα δελ επαξθνύλ 

γηα ηελ έξεπλα ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ, δηόηη πνιιέο θνξέο ε έξεπλα 

επηθεληξώλεηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλεο πηπρέο. Γη απηό πξόηεηλαλ κία αξρηηεθηνληθή 

κε πεξηζζόηεξα επίπεδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηα επίπεδα ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα πέληε ζηξώκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο 

είλαη επίπεδα αληίιεςεο, κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο, εθαξκνγώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ο 

ξόινο ησλ επηπέδσλ αληίιεςεο θαη εθαξκνγώλ είλαη ίδηνο κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

ηξηώλ επηπέδσλ πνπ πξναλαθέξζεθε. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππόινηπσλ ηξηώλ επηπέδσλ. 

 Δπίπεδν κεηαθνξάο (Transport layer): Μεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ηνπ 

αηζζεηήξα ησλ IoT ζπζθεπώλ από ην επίπεδν αληίιεςεο ζην επίπεδν 

επεμεξγαζίαο θαη αληίζηξνθα κέζα δηθηύσλ όπσο αζύξκαηα, 3G, LAN, 

Bluetooth, RFID θαη NFC. 

 Δπίπεδν επεμεξγαζίαο (Processing layer): Δίλαη γλσζηό σο ην ελδηάκεζν 

επίπεδν. Ρόινο ηνπ είλαη λα απνζεθεύεη, λα αλαιύεη θαη λα επεμεξγάδεηαη 
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κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην επίπεδν κεηαθνξάο. Έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξέρεη έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ πξνο ηα 

θάησ επίπεδα. Υξεζηκνπνηεί πνιιέο ηερλνινγίεο όπσο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

cloud computing θα.. 

 Δπίπεδν επηρεηξήζεσλ (Business layer): Σν επίπεδν απηό νπζηαζηηθά 

δηαρεηξίδεηαη έλα νιόθιεξν ζύζηεκα Internet of Things, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγώλ, ησλ κνληέισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ θεξδώλ, θαζώο θαη ην απόξξεην ησλ ρξεζηώλ. 

 

3.4 Σνκείο θαη εθαξκνγέο ηνπ IoT 

Οη πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπ Internet of Things είλαη πνιπάξηζκεο θαη πνηθίιεο θαη 

ζρεηίδνληαη κε πνιινύο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηόκσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζύλνιό ηεο θαη έρνπλ σο ζηόρν λα δεκηνπξγνύλ «έμππλα» 

πεξηβάιινληα. ηηο κέξεο, καο ν αξηζκόο θαη ε πνηθηιία ησλ ζπζθεπώλ πνπ 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα, απμάλεηαη ξαγδαία. Μηα κειέηε ηεο Cisco ην 2011 εθηηκά όηη ν 

αξηζκόο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπώλ ζην Γηαδίθηπν μεπέξαζε ηνλ αλζξώπηλν 

πιεζπζκό ην 2010 θαη κέρξη ην 2020 ν αξηζκόο ησλ ζπζθεπώλ απηώλ ζα μεπεξάζεη 

ηα 50 δηζεθαηνκκύξηα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηόηεξνη ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ην IoT ζηηο κέξεο καο, θαζώο θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ ζηνπο 

ηνκείο απηνύο:  

Γηαδίθηπν ηεο έμππλεο δηαβίσζεο (Internet of smart living): Ο ηνκέαο ηεο 

έμππλεο δηαβίσζεο έρεηο σο ζηόρν λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ 

αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζε κία πόιε θαη απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηελ 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο έμππλσλ πόιεσλ. Ζ έμππλε δηαβίσζε πεξηιακβάλεη πηπρέο 

ζηελ πνηόηεηα δσήο, όπσο ν πνιηηηζκόο, ε πγεία θαη ε πξόλνηα, ε αζθάιεηα, ν 

ηνπξηζκόο, ε ζηέγαζε θα.. Υαξαθηεξηζηηθέο ζπζθεπέο ηνπ ηνκέα απηνύ είλαη: 
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 Σειερεηξηζκνύ: Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ζπζθεπώλ από 

απόζηαζε κε ζθνπό ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο. 

 Μέηξεζεο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ: Πξόθεηηαη γηα ζπζθεπέο, νη νπνίεο 

εκθαλίδνπλ εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, όπσο ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, 

ε πίεζε, ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηα επίπεδα βξνρόπησζεο κε δπλαηόηεηα 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 Έμππλεο νηθηαθέο ζπζθεπέο: Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπζθεπώλ είλαη 

ςπγεία πνπ δηαζέηνπλ νζόλε, ε νπνία δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ςπγείν ή άιια 

ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο θαη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

αγνξάζεη. Άιια παξαδείγκαηα είλαη πιπληήξηα ξνύρσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιύζεο από απόζηαζε ή θνπδίλεο πνπ κέζσ 

εθαξκνγώλ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θνύξλνπ 

από απόζηαζε ή παξαθνινύζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηνθαζαξηζκνύ ηνπ 

θνύξλνπ. 

 Αζθαιείαο: Αθνξά ζε ζπζθεπέο πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξώπσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή όπσο θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνύ. 

 πζηήκαηα αλίρλεπζεο: Αλίρλεπζε αλνίγκαηνο ζπξώλ θαη παξαζύξσλ κε 

ζηόρν ηελ απνηξνπή παξαβηάζεσλ από πηζαλνύο εηζβνιείο. 

 Διέγρνπ ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη λεξνύ: νη ζπζθεπέο απηέο απνζθνπνύλ 

ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ύδξεπζεο. Ζ ζπιινγή 

ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλσλ νδεγεί επηλόεζε λέσλ ηξόπσλ εμνηθνλόκεζεο 

πόξσλ. 

Γηαδίθηπν ησλ έμππλσλ πόιεσλ (Internet of smart cities): Ο ηνκέαο απηό 

αλαθέξεηαη ζε κία αζηηθή πεξηνρή πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο 

αηζζεηήξσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ, 

κε ζηόρν λα πξνζθέξεη έλα πιήζνο από ππεξεζίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο θαη 
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κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο πιεξνθνξίαο λα εμαζθαιίζεη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

πόξσλ. Αμηνζεκείσηεο ζπζθεπέο ηνπ δηαδηθηύνπ ησλ έμππλσλ πόιεσλ είλαη: 

 Αλίρλεπζεο θαηαζηξνθώλ: Υξεζηκεύνπλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

θξαδαζκώλ θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ ηνπ πιηθνύ ζε θηίξηα, γέθπξεο, 

ηζηνξηθά κλεκεία θα.. 

 Φσηηζκνύ: Δπηηξέπνπλ ηνλ έμππλν θσηηζκό ζε θώηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε δξόκνπο. 

 Αζθαιείαο: Αθνξνύλ ζε ζπζηήκαηα ςεθηαθήο παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο ππξθαγηώλ, δεκόζησλ αλαθνηλώζεσλ θα.. 

 Μεηαθνξώλ: Έμππλνη δξόκνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ πξνεηδνπνηεηηθά 

κελύκαηα αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ή απξνζδόθεησλ 

γεγνλόησλ όπσο ηξνραία αηπρήκαηα. 

 ηάζκεπζεο: Πξόθεηηαη γηα ζπζθεπέο πνπ παξαθνινπζνύλ ηε δηαζεζηκόηεηα 

ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε κία πόιε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαζηζηώληαο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ηθαλνύο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο πιεζηέζηεξνπο δηαζέζηκνπο 

ρώξνπο γηα ζηάζκεπζε 

 Γηαρείξηζεο απνβιήησλ: Αλίρλεπζεο ηεο πνζόηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ ζε 

θάδνπο, ώζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ζπιινγήο απνξξηκκάησλ από 

ην αξκόδην πξνζσπηθό. 

Γηαδίθηπν ηνπ έμππλνπ πεξηβάιινληνο: ηνλ ηνκέα ηνπο πεξηβάιινληνο 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο IoT, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ λα 

ειέγμνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηόο καο. Σέηνηνπ ηύπνπ ζπζθεπέο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Παξαθνινύζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο: Υξεζηκεύνπλ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ εθπνκπώλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηα εξγνζηάζηα, ηε 

ξύπαλζε πνπ εθπέκπεηαη από ηα απηνθίλεηα, θαζώο θαη ησλ ηνμηθώλ αεξίσλ 

πνπ παξάγνληαη ζε αγξνθηήκαηα. 
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 Αλίρλεπζεο ππξθαγηώλ: Έρνπλ σο ζηόρν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαύζεο 

ησλ αεξίσλ θαη ησλ πξνιεπηηθώλ ζπλζεθώλ ππξθαγηάο γηα ηνλ θαζνξηζκό 

δσλώλ ζπλαγεξκνύ. 

 Παξαθνινύζεζεο θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ 

ζπζθεπέο ειέγρνπ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, θαζώο θαη ζπζθεπέο έγθαηξεο 

αλίρλεπζεο ζεηζκώλ. 

 Διέγρνπ πνηόηεηαο λεξνύ: Διέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ λεξνύ ζε 

ζάιαζζεο θαη πνηάκηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ σο πόζηκν. 

 Διέγρνπ πιεκκύξσλ: Παξαθνινπζνύλ ηε δηαθύκαλζε ηεο ζηάζκεο ησλ 

πδάησλ ζε πνηάκηα, θξάγκαηα θαη δεμακελέο ζε πεξηόδνπο βξνρνπηώζεσλ. 

 Πξνζηαζίαο ηεο παλίδαο: Με ηηο ζπζθεπέο απηέο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο θαη εληνπηζκνύ άγξησλ δώσλ αλά πάζα ζηηγκή κέζσ 

εηδηθώλ πεξηιαίκησλ. 

Γηαδίθηπν ηεο έμππλεο βηνκεραλίαο (Internet of smart industry): Όζνλ ην 

βηνκεραληθό ηνκέα, ην Internet of Things ζπκβάιιεη ηόζν ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, όζν θαη ζηνλ πνηνηηθό έιεγρν κηαο εξγνζηαζηαθήο κνλάδαο από ηελ 

αζθάιεηα κέρξη ηε ζσζηή θαηαλάισζε ξεύκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθέο IoT ζπζθεπέο 

είλαη: 

 Αλίρλεπζεο εθξεθηηθώλ θαη επηθίλδπλσλ αεξίσλ: Αληρλεύνπλ ηα επίπεδα 

αεξίσλ θαζώο θαη ησλ δηαξξνώλ ζε βηνκεραληθά πεξηβάιινληα, ρεκηθώλ 

εξγνζηαζίσλ θαη κεηαιιείσλ. Ζ παξαθνινύζεζε ησλ ηνμηθώλ αεξίσλ θαη ησλ 

επηπέδσλ ηνπ νμπγόλνπ παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα 

εκπνξεύκαηα. 

 πληήξεζεο θαη επηζθεπήο: πζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο επηηξέπνπλ ηελ 

πξόβιεςε ησλ δπζιεηηνπξγηώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ. Ζ 

ζπληήξεζε κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη απηόκαηα κε ηελ 

εγθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ εμνπιηζκνύ θαη απνζηνιή 

αλαθνξώλ ζε πεξηπηώζεηο βιάβεο. 
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Γηαδίθηπν ηεο έμππλεο πγείαο (Internet of smart health): Ζ πγεία, όληαο έλαο ην 

ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα ηεο δσήο, δελ ζα κπνξνύζε λα κε ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, εηδηθά όζνλ αθνξά ηελ πεξίζαιςε. Δλδεηθηηθά είδε ζπζθεπώλ IoT είλαη: 

 Παξαθνινύζεζεο αζζελώλ: Έιεγρνο ησλ ζπλζεθώλ ησλ αζζελώλ κέζα ζηα 

λνζνθνκεία ή επίβιεςε ηνπο από απόζηαζε. 

 Ηαηξηθά ςπγεία: Έιεγρνο ησλ ζπλζεθώλ εληόο θαηαςπθηώλ, ζηνπο νπνίνπο 

απνζεθεύνληαη θάξκαθα θαη εκβόιηα. 

 Αλίρλεπζεο πηώζεο: Τπνζηήξημε ζε ειηθησκέλα άηνκα ή άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο ώζηε λα δνπλ αλεμάξηεηα. 

 Οδνληηαηξηθέο ζπζθεπέο: Οδνληόβνπξηζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κέζσ 

Bluetooth κε εθαξκνγέο smartphone κπνξνύλ λα αλαιύζνπλ ηεο ρξήζεηο 

βνπξηζίζκαηνο, ώζηε λα παξέρνπλ ζηνλ νδνληίαηξν πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε. 

 Παξαθνινύζεζεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Αζύξκαηνη αηζζεηήξεο 

ηνπνζεηεκέλνη ζε έλα ζηξώκα ύπλνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπλνή θαη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ. 

 

3.5 Ζ ρξήζε ηνπ Internet of things ζηελ Δθπαίδεπζε 

Σν Internet of Things αλακέλεηαη λα επεξεάζεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο ζην 

εγγύο κέιινλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ. ύκθσλα 

κε ηνλ Tianbo (2012) ην IoT ζα νδεγήζεη ζε πνιιέο αιιαγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο, ζηε κεηαξξύζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ 

δηδαζθαιίαο θαζώο θαη ησλ πόξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θ.ά..  

Ζ αλάπηπμε ηνπ IoT ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ, ηελ ελζσκάησζε πιαηθόξκσλ 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ (middleware) (Zhiqiang & 

Junming, 2011). H αιιαγή απηή θάλεη ηε κάζεζε πην εύθνιε θαη απνηειεζκαηηθή 



63 

   

ηόζν γηα ηνπο καζεηέο όζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο 

κέζσ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπώλ θαη ηερλνινγηώλ ζεκαίλεη όηη νη εθπαηδεπηέο κπνξνύλ 

λα επηθεληξσζνύλ ζηελ νπζηαζηηθή κάζεζε (actual learning) πνπ είλαη πην ρξήζηκε 

ζηνπο θνηηεηέο θαη όρη λα εθηεινύλ θαζήθνληα ξνπηίλαο. 

Δπηπιένλ ην Internet of Things έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απμήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία παξέρνληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ησλ 

θνηηεηώλ. ηηο κέξεο καο, νη θνηηεηέο ηείλνπλ λα απνκαθξπλζνύλ από ηα 

παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα θαη λα νδεγνύληαη ζηε κειέηε κέζσ tablet θαη laptop. 

Οη πξνρσξεκέλεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο 

λα καζαίλνπλ κε ην δηθό ηνπο ξπζκό θαη λα έρνπλ αλάινγεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

αθόκα θαη αλ ε κάζεζε γίλεηαη κε αζύγρξνλν ηξόπν (Aldowah et al., 2015), ε νπνία 

απμάλεη ηελ πξόνδν θαη ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο, θαζώο νη εθπαηδεπηέο κπνξνύλ λα 

πξνζθέξνπλ αηνκηθέο αμηνινγήζεηο. Δμάιινπ κέζσ ηεο  IoT ηερλνινγίαο, νη 

θαζεγεηέο κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ησλ καζεηώλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζνπλ ζε πνηεο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ρξεηάδεηαη λα 

επηθεληξσζνύλ. Απηή ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο βνεζά λα αιιάμνπλ κε 

αθξίβεηα ηα πιάλα θαη ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηηο κειινληηθέο ηνπο ηάμεηο. 

Αλ ιάβνπκε ππόςε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εμαξηάηαη από παξάγνληεο όπσο ν βαζκόο πξνζνρήο, ελδηαθέξνληνο, αληίιεςεο, 

πεξηέξγεηαο, ην πάζνο θαη ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο (Rodriquez et al., 2015), ην IoT δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνπ 

δηεπθνιύλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Οη καζεηέο κέζσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο πνπ 

παξέρνληαη ζην πεξηβάιινλ εθκάζεζεο ηνπ IoT, κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ή λα 

ππνβάιινπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε θαη λα ιάβνπλ ζπρλή θαη γξήγνξε 

αλαηξνθνδόηεζε. Μέζσ ησλ δηαδξαζηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ IoT ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

ζρεκαηηζκνύ νκάδσλ, όπνπ νη καζεηέο ζα αληαιιάζνπλ απόςεηο θαη εκπεηξίεο πάλσ 

ζε έλα ζέκα.  
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ύκθσλα κε ηνλ Armstrong (2011), ε κάζεζε πάλσ ζε έλα ζέκα ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί θάπνηα εθπαίδεπζε (Self-learning) ζεσξείηαη σο έλαο επηπιένλ ηξόπνο, 

ώζηε λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δνπιεύνπλ αλεμάξηεηα. Σα απηνκαηνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ IoT επηηξέπνπλ ηελ αλεμάξηεηε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ πιηθνύ, κε ζηόρν ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εξγαζίαο. Λόγσ ηνπ όηη ην IoT αθνξά αληηθείκελα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο καο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελζσκαηώζεη ηε ζπλερή 

απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θαηαζθεπάδνληαο έλα 

δηαζπλδεδεκέλν θόζκν, δηαζέζηκν ζε όινπο πνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα 

πάληα.  

Δπηπξόζζεηα, ε άλνδνο ηνπ IoT κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιέο επθαηξίεο θαη 

πξνθιήζεηο γηα ηνπο εξεπλεηέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. Βάζεη νξηζκέλσλ αλαιπηηθώλ εξεπλώλ (Vermesan & Friess, 2014), ε 

αλάπηπμε ησλ IoT εθαξκνγώλ ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε επηζηεκνληθέο νκάδεο θαη 

αθνξά ζε ζέκαηα όπσο ειεθηξηθά νρήκαηα, βηνινγία, αζιεηηθά, πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, έμππλεο πόιεηο θαη ζπίηηα, απηνκαηνπνίεζε, κεηαθνξέο, αζθάιεηα, 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πνιιά άιια, ηα νπνία απνηεινύλ ζεκαληηθό αξηζκό 

εξεπλώλ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ. Ο ξόινο 

ηνπ IoT είλαη λα παξέρεη ζύλδεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ώζηε νη εξεπλεηέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κεγάιν όγθν 

δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα 

πνπ δηεξεπλνύλ, θαζώο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ κειινληηθά ζέκαηα πξνο δηεξεύλεζε. 

Οη «έμππλεο ΗνΣ ζπζθεπέο κε δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο, επηθνηλσλίαο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζα κεηακνξθώζνπλ όιν ηνλ εξεπλεηηθό ηνκέα ζε κηα «έμππλε» έξεπλα 

(Abbasy & Quesada, 2017). 

Καζώο ηα πην πξόζθαηα κνληέια εθπαίδεπζεο ζπλερίδνπλ λα θηλνύληαη πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαζίζηαηαη όιν θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο πεξηβαιιόλησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σν IoT παξέρεη κία αλνηθηή 

δηαδξαζηηθή πιαηθόξκα πνπ βειηηώλεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπλεξγαζία ζε δηάθνξα 
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επίπεδα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ εηθνληθώλ θαη θπζηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην 

Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ κε πςειό βαζκό αιιειεπηδξάζεσλ. Από ηερληθή άπνςε, 

ην IoT αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη πςειό επίπεδν ζπλεξγαζίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία θαη λα νδεγήζεη ζηνλ επαλαζρεδηαζκό ηνπ παξαδνζηαθνύ 

ηξόπνπ ζπλεξγαζίαο ζε απηό πνπ νλνκάδεηαη «έμππλε» ζπλεξγαζία. Ζ «έμππλε» 

ζπλεξγαζία είλαη κηα θαηλνηνκία όπνπ νη πνιιαπινί ρξήζηεο (καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε) ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα γηα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ελέξγεηεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. ε έλα 

έμππλν πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο ηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ηε ζπλάληεζή ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην IoT θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ηνπ ηερλνινγίεο όπσο «έμππλα» ινγηζκηθά, εηθνληθέο πιαηθόξκεο θ.ά. ρσξίο λα 

ππάξρεη πεξηνξηζκόο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηηζηνύλ απηόκαηα θαη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζνύλ, λα 

αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο, βειηηώλνληαο έηζη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

 

3.6 Raspberry Pi 

Σν Raspberry Pi είλαη κηα ζεηξά από κηθξνύο πιήξεηο ππνινγηζηέο ζην κέγεζνο κηαο 

πηζησηηθήο θάξηαο. Αλαπηύρζεθε ην 2006 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην από ην «Raspberry 

Pi Foundation». Αθνξκή ηεο αλάπηπμεο ηνπ απνηέιεζε ε αλεζπρία γηα ην κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηώλ, θαζώο θαη νη πεξηνξηζκέλεο γλώζεηο γηα καζήκαηα 

πιεξνθνξηθήο. Οη Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang θαη Alan Mycroft πνπ 

απνηεινύζαλ κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζθέθηεθαλ όηη ηε ιύζε ζην πξόβιεκα ζα 

έδηλε έλαο εμαηξεηηθά κηθξόο θαη πξνζηηόο νηθνλνκηθά ππνινγηζηήο. Κύξηνο ζηόρνο 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ Raspberry Pi ήηαλ ε πξνώζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο από παηδηά 

αιιά θαη από ελήιηθεο. Σν 2006 ελώ ε νκάδα είρε ζρεδηάζεη αξθεηά πξσηόηππα ηνπ 
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Raspberry Pi ππήξραλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί εμαηηίαο ηνπ πςεινύ θόζηνπο θαη ηεο 

ρακειήο ηζρύνο ησλ επεμεξγαζηώλ γηα mobile ζπζθεπέο. ηαδηαθά, έπεηηα από ηελ 

θπθινθνξία ην πξώηνπ iPhone ην 2007 θαη ηελ εμέιημε ησλ smartphones, άξρηζε λα 

κεηώλεηαη ην θόζηνο ηεο ηερλνινγίαο θαη λα γίλεηαη πην βηώζηκε ε πινπνίεζε ηνπ 

Raspberry Pi. 

 

 

Δηθόλα 28: Ζ πιαθέηα ηνπ Raspberry Pi 

 

To 2011 θπθινθόξεζε ην πξώην Raspberry Pi κε ηηο εθδόζεηο Model A, Model A+ 

θαη Model B. Ζ αξρηθή ηνπ έθδνζε έγηλε πην δεκνθηιήο από όηη αλακελόηαλ, επεηδή 

άξρηζε λα γίλεηαη ρξήζηκν θαη γηα άιινπο ζθνπνύο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί όπσο ε 

γηα ρξήζε ξνκπνηηθήο. Σν Raspberry Pi δελ πεξηιακβάλεη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο 

όπσο πιεθηξνιόγηα, πνληίθηα θ.ά., σζηόζν δηάθνξα επηπξόζζεηα εμαξηήκαηα έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζε επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο εθδόζεηο ηνπ. Σα κνληέια απηά δηέζεηαλ 

επεμεξγαζηή ARMv6k ζηα 700 MHz, 256MB RAM, θάξηα γξαθηθώλ Broadcom 

VideoCore IV, θαη θαηαλάισζε από 1 έσο 3.5 watt, ελώ ε απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηλόηαλ ζε θάξηεο SD, SDHC θαη MicroSD. Μόλν ην Raspberry Pi Model 

B, ζε 2 ρξόληα από ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηελ αγνξά πνύιεζε πάλσ από 2 

εθαηνκκύξηα θνκκάηηα. Σν 2014, έπεηηα από ηελ θπθινθνξία ησλ Model B rev 2 θαη 
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Model B+ κε κλήκε RAM 512ΜΒ νη πσιήζεηο είραλ δηπιαζηαζηεί. To Φεβξνπάξην 

ηνπ 2015 θπθινθόξεζε ην Raspberry Pi Generation 2 Model B, αλέβαζε ηε RAM 

ζην 1GB θαη εμαπιαζίαζε ηελ ηαρύηεηα ηνπ επεμεξγαζηή, κε ηνλ ηεηξαπύξελν 

Cortex-A7 (ARMv7), ελώ έρεη δηπύξελε θάξηα γξαθηθώλ Broadcom VideoCoreIV. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2015 θπθινθόξεζε ην Raspberry Pi Zero, κία έθδνζε κε ην κηζό 

κέγεζνο από ην Raspberry Pi, 512MB RAM, θαη επεμεξγαζηή ARM1176JZF-S ζηα 

1000MHz. Σν Raspberry Pi Generation 3 Model B θπθινθόξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2016 έρνληαο αθόκα ηαρύηεξν επεμεξγαζηή ARM Cortex-A53 ζηα 1200MHz, 1GB 

RAM θαη θάξηα γξαθηθώλ Broadcom VideoCore IV ρξνληζκέλε ζηα 250MHz, 

ζπρλόηεηα πςειόηεξε από θάζε πξνεγνύκελε γεληά. 

 

3.7 GPIO pins – Scratch 2.0 

Σν Raspberry Pi δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε αλζξώπνπο θάζε ειηθίαο λα πεηξακαηηζηνύλ 

κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε γιώζζεο όπσο ην Scratch θαη ε 

Python. Έρεη ηε δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο έξγσλ ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο, θαζώο δηαζέηεη αθίδεο γηα 

ηελ είζνδν θαη έμνδν δεδνκέλσλ (General Purpose Input Output pins – GPIO pins), 

πνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ, πξνγξακκαηίδνληαο ην Raspberry Pi. ηηο αθίδεο 

κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο όπσο αηζζεηήξεο, ιπρλίεο LED, 

θνπκπηά, θηλεηήξεο θ.ά. Σν Raspberry Pi δηαζέηεη έλα header, κε ην νπνίν ειέγρνληαη 

νη αθίδεο απηέο.  Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθόο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδεζνύλ νη 

δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζηα pins γηα λα απνθεπρζεί πηζαλό βξαρπθύθισκα 

ηεο πιαθέηαο. 

ηελ παξνύζα εξγαζία θάπνηεο από ηηο πξνζνκνηώζεηο ζα εκπεξηέρνπλ εμαξηήκαηα 

ηα νπνία ζα ζπλδένληαη ζην Raspberry Pi. Ο έιεγρνο ησλ εμαξηεκάησλ απηώλ ζα 

γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ GPIO pins από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο 

Scratch 2.0. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ από ηνπο θνηηεηέο ζε 

Scratch ζα κπνξνύλ λα αλάςνπλ ηηο LED ιπρλίεο, λα ελεξγνπνηήζνπλ ζπλαγεξκνύο 
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ήρνπ, λα ρξεζηκνπνηνύλ αηζζεηήξεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ sprites. 

H αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αθξνδέθηεο GPIO ζην Scratch 2.0 γίλεηαη αξθεηά εύθνια, 

θαζώο νη νδεγίεο εθπνκπήο πνπ βαζηδόηαλ ζε θείκελν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από 

πξνζαξκνζκέλα κπινθ γηα ηε ξύζκηζε ηεο εμόδνπ θαη ηελ επίηεπμε ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο. 

 

 

Δηθόλα 28: Έιεγρνο ησλ GPIO κέζσ ηνπ ScratchX 

 

Ζ πξνζζήθε GPIO ιεηηνπξγηώλ γίλεηαη από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο Scratch θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ηελ ελόηεηα ―More Blocks‖ θαη ελ ζπλερεία ηελ επηινγή ―Add an 

Extension‖. 

 

 

Δηθόλα 29: Βηβιηνζήθε πξνζαξκνζκέλσλ κπινθ ηνπ ScratchX 

 

Όηαλ ζπλδεζεί ην Raspberry Pi ζην Scratch 2.0, ζηελ ελόηεηα ―More Blocks‖ 

εκθαλίδνληαη πξόζζεηεο εληνιέο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληαπόθξηζε ησλ GPIO pins. 
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Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θώδηθα πινπνηεκέλνπ ζε ScratchX (Δηθόλα 30), ώζηε λα 

αλαβνζβήλεη κία ιπρλία LED πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζην Raspberry Pi: 

 

 

Δηθόλα 30: Κώδηθαο πξνγξακκαηηζκνύ κηαο ιπρλίαο LED ζε ScratchX 

 

Όπσο παξαηεξείηαη ε θαηάζηαζε ηεο έλδεημεο ηεο ιπρλία αιιάδεη θάζε 

επαλαιακβαλόκελα θάζε 1 δεπηεξόιεπην. Ζ έλδεημε ―output high‖ δείρλεη όηη ε 

ιπρλία είλαη αλακκέλε, ελώ ε έλδεημε ―output low‖ όηη είλαη ζβεζηή. Ζ ηηκή 2 ζηα 

κπινθ ησλ εληνιώλ ησλ GPIO ππνδειώλεη ηε ζέζε, ζηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε ε 

ιπρλία πάλσ ζην Raspberry Pi. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ έγηλε ελεκέξσζε 

ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ δηάηαμε ησλ αθίδσλ ηνπ Raspberry pi, ηνπο ηξόπνπο αξίζκεζήο 

ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο απηώλ, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη 

έλα pin κέζσ ηνπ Scratch 2.0.  
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Δηθόλα 31: Γηάηαμε GPIO pins ζην Raspberry Pi 

 

Χζηόζν, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ Raspberry Pi θαζώο θαη 

ηνπ όηη απνηεινύζε ζηόρν ηνπ καζήκαηνο λα δνζεί έκθαζε ζηηο ξνκπνηηθέο 

πξνζνκνηώζεηο, επηιέρζεθε ε πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ GPIO pins κε ηε 

κνξθή πξνζνκνίσζεο ρσξίο λα απαηηείηαη ζύλδεζε ηνπ Raspberry Pi. Δηδηθόηεξα, νη 

έηνηκεο εληνιέο γηα ηα GPIO pins αληηθαηαζηάζεθαλ κε εηθνληθέο εληνιέο πνπ είραλ 

ηε κνξθή κελπκάησλ. Χο εθ ηνύηνπ ν θώδηθαο ζε Scratch 2.0, γηα λα αλαβνζβήλεη ε 

ιπρλία (Δηθόλα 30), ηξνπνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα ηεο Δηθόλαο 32. 

 

 

Δηθόλα 32: Κώδηθαο πξνγξακκαηηζκνύ κηαο ιπρλίαο LED ζε Scratch 
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4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΥΔΓΗΑΖ ΔΝΑΡΗΟΤ 

 

4.1 Δθπαηδεπηηθό πξόβιεκα 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ εξεπλεηώλ σο έλα πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε 

γλσζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ από ην πξνζρνιηθή κέρξη ηελ παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ. Αληηζηνίρσο νη εθαξκνγέο ηνπ Internet of Things ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηθεληξώλνληαη ζηελ αλάπηπμε έμππλσλ πεξηβαιιόλησλ, 

ηα νπνία κπνξνύλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ επέθηαζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη καζεηέο παξόιν πνπ γλσξίδνπλ ηηο δύν 

απηέο έλλνηεο, δελ έρνπλ πιήξε γλώζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

κπνξνύλ δεκηνπξγεζνύλ κε αληηθείκελν ηε ξνκπνηηθή θαη ην Internet of Things. Ζ 

παξνύζα εξγαζία έρεη σο ζηόρν ηε ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

 

4.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Οη εθπαηδεπόκελνη νινθιεξώλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζα είλαη 

ζε ζέζε: 

 Να γλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of 

Things θαη πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα εμαξηήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ην Lego 

Mindstorms EV3 θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο απηώλ. 

 Να δεκηνπξγνύλ ξνκπνηηθέο εληνιέο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο 

θίλεζεο θαη ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ EV3 (πξνθαζνξηζκέλα ή κε ηπραίν ηξόπν) 

κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0. 
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 Να δεκηνπξγνύλ ξνκπνηηθέο εληνιέο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο 

πεξηζηξνθήο ηνπ βξαρίνλα ηνπ EV3 κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0.  

 Να πξνζνκνηώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ (απόζηαζεο, αθήο, 

ρξώκαηνο) ηνπ EV3 κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0. 

 Να πξνγξακκαηίζνπλ ην ξνκπόη EV3, ώζηε λα εθηειεί ελέξγεηεο αλάινγα κε 

ηα δεδνκέλα πνπ δέρεηαη από ηνπο αηζζεηήξεο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Scratch 2.0. 

 Να πξνγξακκαηίζνπλ ην ξνκπόη EV3, ώζηε λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα 

πνπ ιακβάλεη από ηνπο αηζζεηήξεο κε ζθνπό ηελ εύξεζε βέιηηζηεο ιύζεο. 

 Να πξνζνκνηώλνπλ ηε ιεηηνπξγία IoT ζπζθεπώλ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ Scratch 2.0. 

 Να πξνγξακκαηίζνπλ ην ξνκπόη EV3, ώζηε λα εθηειεί δηνξζσηηθέο θηλήζεηο 

γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο. 

 Να πξνζνκνηώλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ pins ηνπ Raspberry Pi κέζσ εληνιώλ ηνπ 

Scratch 2.0. 

 Να ζρεδηάδνπλ ξνκπνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε αληηθείκελν ηε ξνκπνηηθή θαη 

ην Internet of Things. 

 Να πινπνηνύλ δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ πιαηθόξκα Lego Mindstorms EV3.. 

 

4.3 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ 

Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ: 

 Βαζηθέο γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ 

 Δμνηθείσζε κε πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 

 Δπθνιία πινήγεζεο ζε ηζηνζειίδεο 

 Βαζηθέο γλώζεηο Γεσκεηξίαο θαη καζεκαηηθώλ ππνινγηζκώλ 
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 Γλώζε βαζηθνύ ιεμηινγίνπ ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 

 Δπθνιία ρξήζεο zip αξρείσλ  

 ηνηρεηώδεηο γλώζεηο ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ 

 Αλεπηπγκέλε αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε όπσο ε αλάιπζε ελόο πξνβιήκαηνο, ε 

ζρεδίαζε ελόο αιγνξίζκνπ, ε δνκεκέλε ζθέςε θαη ε απζηεξόηεηα έθθξαζεο 

 

4.4 Γηδαθηηθό κνληέιν 

ην παξόλ καζεζηαθό ζελάξην εμεηάδνληαο ην εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα, ηνπο 

καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ επηιέρζεθε 

ην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ πξόηεηλαλ νη Carbonaro, Rex θαη Chambers (2004), ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο, ηεο εμεξεύλεζεο, ηεο 

δηεξεύλεζεο, ηεο ζύλζεζεο & ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο 

 

4.5 Καζνξηζκόο ξόισλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε απνζθνπεί ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο θαη 

ηελ θαηάθηεζε ηεο από ην  καζεηή έρνληαο πιένλ ελεξγό ξόιν ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα επηθεληξσζεί ζηηο εμήο 

αξκνδηόηεηεο: 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ησλ καζεηώλ θαη πξνζέιθπζεο 

ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο ζρεηηθά κε αληηθείκελν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  

 Παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ησλ ζηόρσλ πνπ ζα 

εθπιεξσζνύλ από ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, θαζώο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ ελνηήησλ θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπ καζήκαηνο 

 Δπηινγή, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
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 Παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ώζηε λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο, 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Καζνδήγεζε ησλ καζεηώλ ζηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Τπνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ, 

πνπ αθνξνύλ ηερληθά ή άιια δεηήκαηα 

 Παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο 

 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 

πιεξόηεηα θαη αθξίβεηα 

Από ηελ πιεπξάο ηνπο νη καζεηέο, όληαο ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη: 

 Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα εθπιεξώλνπλ 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη εληόο ησλ ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

 Να κειεηνύλ κε πξνζνρή ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο 

 Να ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ώζηε κέζα από ηελ αληαιιαγή 

απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ λα απνθηήζνπλ κία πην νινθιεξσκέλε άπνςε πάλσ 

ζε ζέκαηα, ηα νπνία ζπδεηνύληαη 

 Να επηιύνπλ πξνβιήκαηα 

 Να αλαδεηήζνπλ επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Να απηναμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ηνπο κέζσ ξνπκπξηθώλ πνπ 

ηνπο παξέρεη ν εθπαηδεπηηθόο  
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4.6 Παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην πινπνηείηαη ζε πεξίπνπ 26 δηδαθηηθέο ώξεο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηά πινπνίεζεο ηνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ είηε αηνκηθά είηε ζε 

νκάδεο (2 άηνκα αλά νκάδα). ην ζεκείν απηό αλαιύνληαη νη ελόηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ: 

 

1
ε
 Φάζε – Δλεξγνπνίεζε 

Δηζαγσγή: ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην πιάλν ηνπ 

καζήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηόρνπο θαη ην αληηθείκελν, κε ην νπνίν ζα 

αζρνιεζνύλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα απηώλ, θαζώο θαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή 

ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θιεζνύλ 

λα πινπνηήζνπλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο απηώλ. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο 

έξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ην ξνκπόη Lego Mindstorms EV3 θαη ην 

Raspberry Pi θαη γίλεηαη επίδεημε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη αληρλεύεηαη ε πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπο ζρεηηθά κε ην λέν απηό 

αληηθείκελν. Ζ ζπδήηεζε γίλεηαη κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ ζε επίπεδν ηάμεο. 

 

2
ε
 Φάζε – Δμεξεύλεζε 

Virtual Robotics κε Scratch: ηελ ελόηεηα απηή αξρίδεη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ 

κε ην ξνκπόη Lego Mindstorms EV3 θαη ηηο ξνκπνηηθέο πξνζνκνηώζεηο. 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν εμνπιηζκόο ηνπ ξνκπόη (θηλεηήξεο, αηζζεηήξεο, 

θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ EV3), ε ζπλδεζκνινγία, o ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

νη δπλαηόηεηεο ηνπο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλόκελε κνξθή ηνπ ξνκπόη, κε 

ην νπνίν νη καζεηέο ζα πινπνηήζνπλ ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ηνπο 
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αλαηεζνύλ. Καηόπηλ, παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Scratch 

2.0 θαη κία ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνζνκνηώζεηο. 

Ζ ελόηεηα απηή απνηειείηαη από δύν κέξε. ην πξώηνο κέξνο παξνπζηάδεηαη ε 

πξώηε ελδεηθηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνζνκνίσζεο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Scratch 2.0. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεγαίν 

θώδηθα πνπ ηνπο δόζεθε, ώζηε λα αξρίζνπλ λα εμνηθεηώλνληαη κε ην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ θαη κε ηηο ξνκπνηηθέο εληνιέο θίλεζεο θαη 

πεξηζηξνθήο θαζώο θαη κε ηηο εληνιέο πνπ αθνξνύλ ζηνλ αηζζεηήξα αθήο ηνπ EV3. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ πξώηνπο κέξνπο απηήο ηεο ελόηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ε κειέηε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο κέζα από ην νπνίν 

θαινύληαη λα ζθεθηνύλ ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηνπ κε ηε κνξθή πξνζνκνίσζεο. Οη 

καζεηέο κέζα από ζπδήηεζε ζηελ ηάμε πξνζπαζνύλ λα μερσξίζνπλ πνηεο είλαη νη 

ξνκπνηηθέο εληνιέο θίλεζεο θαη πεξηζηξνθήο ηνπ ξνκπόη πνπ ζα ρξεηαζηνύλ, λα 

επηιέμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο θαη λα αλαδείμνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα 

ελδεηθηηθή ιύζε ζηνπο καζεηέο όπνπ εμεγείηαη ν ηξόπνο πνπ πξνζνκνηώλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ρξώκαηνο θαη απόζηαζεο. 

Σν δεύηεξνο κέξνο απηήο ηεο ελόηεηαο δηεμάγεηαη ρξνληθά κεηά ηελ αλάζεζε ηεο 1
εο

 

εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε πην ζύλζεηα ξνκπνηηθά 

πξνβιήκαηα. Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ παγθόζκηνπ πξσηαζιήκαηνο ξνκπνηηθνύ 

πνδνζθαίξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα πξόγξακκα πξνζνκνίσζεο 

ελόο ξνκπνηηθνύ αγώλα πνδνζθαίξνπ πινπνηεκέλν ζε Scratch 2.0 κε ζηόρν ηελ 

εμνηθείσζε ηνπο κε εληνιέο όπσο ε πεξηζηξνθή ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαη ε 

κείσζε ηεο ηαρύηεηαο θίλεζεο, ώζηε ε πξνζνκνίσζε λα πιεζηάδεη ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Σέινο ζε επόκελε ελόηεηα πνπ αθνξά ην Virtual of Things παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο καζεηέο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην ξνκπόη EV3 κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 
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δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αηζζεηήξα 

ρξώκαηνο. 

Virtual Internet of Things: ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ην αληηθείκελν ηνπ Internet of Things θαη πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί. ηε ζπλέρεηα, θαινύληαη νη καζεηέο λα δηαηππώζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία «έμππλσλ» ζπζηεκάησλ. Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινπζεί 

παξνπζίαζε ελόο «έμππλνπ» ζπζηήκαηνο πινπνηεκέλν ζε Scratch 2.0 πνπ 

πξνζνκνηώλεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο αληρλεπηώλ θίλεζεο, πεγώλ θσηόο LED θαη 

ελόο θνπκπηνύ πνπ πξνθαιεί ερεηηθά ζήκαηα (buzzer) ζπλδπαζκέλν κε ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα. ε απηό ην ζεκείν γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηε δηάηαμε ησλ 

αθίδσλ ζην Raspberry Pi θαη ηνπ ηξόπνπ πξνζνκνίσζεο ζην Scratch 2.0. 

Αθνινύζσο παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο έλα βίληεν κηαο πξνζνκνίσζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα «έμππλν» ζύζηεκα δηέιεπζεο ελόο ηξέλνπ θαη νη καζεηέο 

θαινύληαη λα ζθεθηνύλ πνηεο επηπιένλ πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο είλαη ζπλδεδεκέλεο 

ζην Raspberry Pi, ώζηε λα βειηησζεί ην «έμππλν» ζύζηεκα. Με ην πέξαο ηεο 

ζπδήηεζεο γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο πινπνηεκέλεο ιύζεο ζην πξόβιεκα θαη εμήγεζε 

ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηπξόζζεησλ πεξηθεξεηαθώλ. 

 

3
ε
 Φάζε – Γηεξεύλεζε 

Scratch the Robots: ηελ ελόηεηα απηή θαινύληαη νη εθπαηδεπόκελνη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηη γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζαλ ζρεηηθά ηνλ ηξόπν 

πινπνίεζεο ξνκπνηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ ζε Scratch 2.0. Ζ 1
ε
 εξγαζία πνπ ηνπο 

αλαηίζεηαη αθνξά ζε έλα παξόκνην πξόβιεκα κε απηά πνπ έρνπλ κειεηήζεη κέρξη 

ηώξα. Ο εθπαηδεπηηθόο παξέρεη ζηνπο καζεηέο έλα βίληεν κε έλαλ ελδεηθηηθό ηξόπν 

πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν όκσο δελ δηαζέηεη ηε 

βέιηηζηε ιύζε, θαζώο θαη έλα template κε ην γξαθηθό πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο 

πάλσ ζην νπνίν ζα αλαπηύμνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 
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ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ην βίληεν, ην νπνίν παξαθνινύζεζαλ θαη 

δηαηππώλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην πώο ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί 

ε πξνζνκνίσζε.  

Ζ πξώηε θάζε ηεο 2
εο

 εξγαζίαο πνπ θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ αθνξά ζηελ 

βειηίσζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε 

ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα. Οη καζεηέο δηαηππώλνπλ ζηελ ηάμε ηδέεο πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηνλ πινπνηεκέλν θώδηθα πνπ ηνπο δόζεθε θαη πώο ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί ε 

πξνζνκνίσζε, ώζηε ηα ξνκπόη-πνδνζθαηξηζηέο λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξεο 

δπλαηόηεηεο . ηελ ζπλέρεηα ηνπο δίλεηαη εθθώλεζε ηεο πξώηεο θάζεο ηεο 2
εο

  

άζθεζεο πνπ αλαθέξεη ηηο βειηηώζεηο πνπ δεηνύληαη. 

Scratch the IOT: Ζ ελόηεηα απηή αθνξά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

εκπεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Internet of Things. Έρνληαο 

πινπνηεζεί ε πξώηε θάζε ηεο 2
εο

 εξγαζίαο γίλεηαη ζπδήηεζε κε ζθνπό νη καζεηέο λα 

πξνηείλνπλ επηπιένλ ηξόπνπο πξνθεηκέλνπ ε πξνζνκνίσζε ηνπ πνδνζθαηξηθνύ 

αγώλα πνπ δεκηνύξγεζαλ λα επεθηαζεί αμηνπνηώληαο ζπζθεπέο ηνπ Internet of 

Things, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν «έμππλν» ζύζηεκα. Καηόπηλ, ηνπο 

δίλεηαη εθθώλεζε ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο 2
εο

 άζθεζεο πνπ αλαθέξεη ηηο βειηηώζεηο 

πνπ δεηνύληαη. 

Master Challenge: Ζ ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο 

είλαη κέξνο κηαο πίζηαο. Οη πξώηεο δύν δξαζηεξηόηεηεο πινπνηνύληαη σο 

πξνζνκνηώζεηο ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Scratch 2.0, ελώ ε ηξίηε, πνπ 

είλαη πξναηξεηηθή, αθνξά ζηελ πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ 

Lego Mindstorms EV3 Software θαη αθνξνύλ ζε ζύλζεηα ξνκπνηηθά πξνβιήκαηα. 

ην ζηάδην απηό γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δύν πξώησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βίληεν, 

όπνπ νη καζεηέο θαινύληαη κέζσ ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε λα ζθεθηνύλ όιεο ηηο 

επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. Όζνλ αθνξά ηελ 

ηξίηε δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ εληνιώλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ Lego Mindstorms EV3 πνπ εκπεξηέρεη ηηο έηνηκεο ηηο ξνκπνηηθέο εληνιέο πνπ 
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δεκηνπξγνύζαλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ ηνπο, θαζώο θαη επίδεημε ηεο ηξίηεο 

δξαζηεξηόηεηαο κε ην ξνκπόη EV3. Καη γηα ηηο ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο δίλεηαη 

εθθώλεζε πνπ εμεγεί ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο. 

 

4
ε
 Φάζε – ύλζεζε θαη Γεκηνπξγία 

ε απηό ην ζηάδην νη καζεηέο εξγάζηεθαλ βάζεη ησλ εξγαζηώλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ 

ζην πξνεγνύκελν ζηάδην.  

 

5
ε
 Φάζε – Αμηνιόγεζε 

Μαδί κε ηηο εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο δόζεθαλ 

ξνπκπξίθεο αμηνιόγεζεο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα 

αμηνινγεζνύλ νη εξγαζίεο ηνπο. Οη ηειηθέο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθώλ Μαζεκάησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
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Δηθόλα 33: Γηάγξακκα ξνήο ελνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

 

4.7 Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ηνπ καζήκαηνο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο: 
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1
ε
 Φάζε – Δλεξγνπνίεζε 

Α) Γξαζηεξηόηεηα: Δληνπηζκόο εκπνδίσλ 

Πεξηγξαθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή αθνξά ζην ξνκπόη EV3. πγθεθξηκέλα έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ Lego Mindstorms EV3 Software, ώζηε λα 

αιιάδεη θαηεύζπλζε ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίζεη θάπνην εκπόδην ζε απόζηαζε 

κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 20 εθαηνζηώλ. 

 

 

Δηθόλα 34: EV3 - Δληνπηζκόο εκπνδίσλ 

 

Β) Μεηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ 

Πεξηγξαθή: Γίλεηαη επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΔV3. Σν ξνκπόη θηλείηαη ζε 

επζεία γξακκή κέρξη λα εληνπίζεη έλα αληηθείκελν ζε απόζηαζε ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 

4 εθαηνζηώλ. ηε ζπλέρεηα θαηεβάδεη ην ξνκπνηηθό βξαρίνλα θαη κεηαθέξεη ην 

αληηθείκελν ζε κηα λέα ζέζε. 
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Δηθόλα 35: EV3 – Μεηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ 

 

ηόρνο δξαζηεξηνηήησλ Α θαη Β: Δίλαη λα αλαδείμνπλ ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε 

θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ξνκπνηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην 

κνληέιν Lego Mindstorms EV3. 

 

Γ) Γξαζηεξηόηεηα: Σν «Έμππλν» ζπίηη 

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ελόο 

ζπλαγεξκνύ. Σν ζύζηεκα απηό δηαζέηεη έλαλ αληρλεπηή θίλεζε, κία πεγή θσηόο LED 

θαη έλα θνπκπί ην νπνίν ζηέιλεη ερεηηθά θύκαηα (buzzer). Όιεο νη ζπζθεπέο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζηελ πιαθέηα ηνπ Raspberry Pi. Κάζε θνξά πνπ αληρλεπηεί θίλεζε 

ελεξγνπνηείηαη ε πεγή θσηόο θαη κεηαδίδεηαη ήρνο. Γηα λα ηεξκαηηζηεί ε δηαδηθαζία 

ζα πξέπεη λα παηεζεί ην θνπκπί πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθό πνπ απελεξγνπνηεί ην 

ζπλαγεξκό. 
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Δηθόλα 36: Τινπνίεζε ζπλαγεξκνύ κε ην Raspberry Pi 

 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Γ: Δίλαη λα αλαδείμεη ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ησλ 

καζεηώλ ζρεηηθά κε ηνλ Internet of Things. 

 

2
ε
 Φάζε – Δμεξεύλεζε 

Α) Γξαζηεξηόηεηα: Παξνπζίαζε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνκπόη Lego 

Mindstorms EV3. Γίλεηαη επεμήγεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ αηζζεηήξσλ πνπ 

δηαζέηεη ην ξνκπόη, θαζώο ηεο ζπλδεζκνινγίαο ηνπο κε ηνλ εγθέθαιν ηνπ EV3. 

Παξνπζηάδεηαη κία ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή, ε νπνία δηαζέηεη δύν κεγάινπο θαη έλα 

κεζαίν θηλεηήξα, θαζώο θαη αηζζεηήξεο απόζηαζεο, ρξώκαηνο θαη αθήο. Σν 

πξνηεηλόκελν κνληέιν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ κειινληηθώλ 

ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Δλ ζπλερεία, δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε ζύλδεζε ζην ινγηζκηθό 
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ηνπ Scratch 2.0 (online-offline ζύλδεζε) θαη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληόο ηνπ. 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Α: Να αλαγλσξίδνπλ ηα εμαξηήκαηα από ηα νπνία 

απνηειείηαη ην Lego Mindstorms EV3 θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο απηώλ. 

 

Β) Γξαζηεξηόηεηα: Ζ ξνκπνηηθή γάηα  

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κία πξνζνκνίσζε ζε Scratch 

2.0 ελόο ξνκπνηηθνύ νρήκαηνο EV3 ζην ξόιν κηαο γάηαο πνπ θπλεγάεη πνληίθηα 

(sprites). Οη κεγάινη θηλεηήξεο ηνπ EV3 πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο 

ελεξγνπνηνύληαη όηαλ παηεζεί από ην ρξήζηε θάπνην πιήθηξν. Ζ γάηα πεξηζηξέθεηαη 

πξνο ηπραία θαηεύζπλζε θαη ζηακαηάεη κόλν όηαλ εληνπίζεη κε ηνλ αηζζεηήξα αθήο 

θάπνην ηπραίν αληηθείκελν (πνληίθη). Μόιηο αθνπκπήζεη ην πνληίθη, απηό 

εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε. 

 

 

Δηθόλα 37: Πξνζνκνίσζε ξνκπνηηθήο γάηαο 
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ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Β: Να δεκηνπξγνύλ ξνκπνηηθέο εληνιέο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ EV3 κε ηπραίν ηξόπν, 

θαζώο θαη λα πξνζνκνηώλνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα αθήο κέζσ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0. 

 

Γ) Γξαζηεξηόηεηα: Ρνκπν-θηέξ 

Πεξηγξαθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ελόο ξνκπόη πνπ 

λα θηλείηαη έμσ από ηηο ζεκαίεο ζαλ έλαλ ζθηέξ. ε όιε ηε δηαδξνκή ν ζθηέξ δελ 

επηηξέπεηαη λα αγγίμεη θακία ζεκαία. 

 

 

Δηθόλα 38: Πνξεία ξνκπνηηθνύ ζθηέξ από ηελ αθεηεξία ζηνλ ηεξκαηηζκό 

 

Γηα λα μεθηλήζεη ν ζθηέξ ηελ πνξεία ηνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κία πξάζηλε 

βάζε, θαη ζα ηεξκαηίδεη ηελ πνξεία ηνπ όηαλ αληηιεθζεί ην καύξν ρξώκα ηεο θαξό 

ζεκαίαο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηηο 

ξνκπνηηθέο εληνιέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη λα 

θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ βέιηηζηε δηαδξνκή πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν ζθηέξ. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο παξαηίζεηαη κία ελδεηθηηθή 

ιύζε πινπνηεκέλε ζε Scratch 2.0. 
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Δηθόλα 39: Πξνζνκνηώζε ξνκπνηηθνπ ζθηέξ  

 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Γ: Καιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ξνκπνηηθώλ εληνιώλ 

θίλεζεο θαη πεξηζηξνθήο. Αλαγλώξηζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζεηήξσλ 

απόζηαζεο θαη ρξώκαηνο κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο. 

Γ) Γξαζηεξηόηεηα: Πξνζνκνίσζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο κειεηνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξόβιεκα πνπ αθνξά ζηελ πξνζνκνίσζε ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα. Τπάξρνπλ 

ζπλνιηθά ηέζζεξα ξνκπόη EV3, ην έλα ζε ξόιν επηηηζέκελνπ (attacker) θαη ηα 

ππόινηπα ζε ξόιν ακπλόκελσλ (defenders). Σν ξνκπόη-attacker ζα πξέπεη λα 

εληνπίζεη ηελ κπάια κε ηνλ αηζζεηήξα απόζηαζεο. Μόιηο ηελ εληνπίζεη ζα πξέπεη λα 

κεηώζεη ηαρύηεηα έσο όηνπ ηελ αθνπκπήζεη (αηζζεηήξαο αθήο) θαη ελ ζπλερεία λα 

ζεθώζεη ηελ κπάια ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κεζαίν θηλεηήξα πνπ ιεηηνπξγεί σο 

βξαρίνλαο. ηόρνο ηνπ είλαη λα ζθνξάξεη, εληνπίδνληαο κε ηνλ αηζζεηήξα ρξώκαηνο 

ηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ. ηε πεξίπησζε απηή θαηεβάδεη ην ξνκπνηηθό βξαρίνλα, 

ώζηε λα αθήζεη ηελ κπάια. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ πξνο ηε γξακκή ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ αλ ζπλαληήζεη ακπλόκελν ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ηνλ απνθύγεη. 

Αλ δελ ηα θαηαθέξεη θαηεβάδεη ην ξνκπνηηθό βξαρίνλα, ώζηε λα αθήζεη ηελ κπάια. 
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Οη καζεηέο θαινύληαη κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ βίληεν πξνζνκνίσζεο ηνπ 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα λα πξνζδηνξίζνπλ, κέζα από ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, ηνπο 

αηζζεηήξεο θαη ηηο ξνκπνηηθέο εληνιέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο πξόγξακκα 

πινπνηεκέλν ζε Scratch 2.0 πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

ηνπ  πνδνζθαηξηθνύ αγώλα πνπ ζπδεηήζεθαλ. 

 

Δηθόλα 40: Πξνζνκνηώζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα  

 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Γ: Να δεκηνπξγνύλ ξνκπνηηθέο εληνιέο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ βξαρίνλα ηνπ EV3 κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ Scratch 2.0. 

 

Δ) Γξαζηεξηόηεηα: Παξνπζίαζε Internet of Things 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηνπ Internet of Things ζηελ 

ηάμε θαη αλαθέξεη παξαδείγκαηα IoT ζπζθεπώλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηνπ 

ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη καζεηέο δηαηππώλνπλ ηηο ηδέεο θαη εθθξάδνπλ ηηο 
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εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε «έμππλα» ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα.  

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Δ: Να γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο θαη πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί. 

 

Σ) Γξαζηεξηόηεηα: «Έμππλν» ζύζηεκα δηαρείξηζεο θίλεζεο  

Πεξηγξαθή: Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηαο πξνζνκνίσζεο ελόο 

«έμππλνπ» ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηνπο 

δξόκνπο. Σν ζύζηεκα απηό ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελαιιάζζεη ην ρξώκα ησλ 

θαλαξηώλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζα αληρλεύεη ηνπο πηζαλνύο παξαβάηεο θαη 

ζα ελεξγνπνηεί ηε ζεηξήλα ελόο πεξηπνιηθνύ. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα δύν 

ξνκπνηηθά νρήκαηα, ηα νπνία δηαζέηεη ε πξνζνκνίσζε, ην έλα ζε ξόιν νδεγνύ θαη ην 

άιιν ζε ξόιν πεξηπνιηθνύ. Σν όρεκα-νδεγόο απνθαζίδεη κε ηπραίν ηξόπν πνηα 

θίλεζε ζα εθηειέζεη ζε πεξίπησζε πνπ θηάζεη ζε θαλάξη, δειαδή αλ ζα παξαβηάζεη 

ηελ έλδεημε ηνπ θαλαξηνύ ή όρη. Από ηελ άιιε πιεπξά ην πεξηπνιηθό είλαη 

ζηακαηεκέλν θαη εθθηλεί κόλν αλ γίλεη θάπνηα παξαβίαζε, αλαπηύζζνληαο 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από απηήλ πνπ θηλείηαη ην όρεκα ηνπ νδεγνύ. Ζ θαηαδίσμε 

νινθιεξώλεηαη κόιηο ην πεξηπνιηθό αθνπκπήζεη ην όρεκα ηνπ νδεγνύ. Καη  ηα δύν 

νρήκαηα  ζα πξέπεη πάληα λα θηλνύληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δξόκνπ. ε απηό ην 

ζεκείν δηαηππώλνληαη ηδέεο από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηνπο αηζζεηήξεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο θαη πσο ην όρεκα ζα επηρεηξεί 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ώζηε λα παξακέλεη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ δξόκνπ. Δπηπιένλ, 

θαινύληαη λα ζθεθηνύλ είδε πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπλδεζνύλ ζηελ πιαθέηα ηνπ Raspberry Pi πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα απηό λα 

ζεσξείηαη έμππλν. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην 

ζύζηεκα πνπ ζπδεηήζεθε πινπνηεκέλν ζε Scratch 2.0, επεμεγώληαο ηνπο ηνλ ηξόπν 

πξνζνκνίσζεο δηνξζσηηθώλ θηλήζεσλ γηα αιιαγή θαηεύζπλζε ησλ νρεκάησλ, ηε 
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δηάηαμε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ GPIO pins ηεο πιαθέηα κέζσ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0. 

 

Δηθόλα 41: Πξνζνκνίσζε «έμππλνπ» ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θίλεζεο  

 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Σ: Να πξνγξακκαηίζνπλ ην ξνκπόη EV3, ώζηε λα 

εθηειεί δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο θαη λα πξνζνκνηώλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία IoT ζπζθεπώλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ pins ηνπ Raspberry Pi κέζσ εληνιώλ 

ηνπ Scratch 2.0 

 

Ε) Γξαζηεξηόηεηα: «Έμππλν» ζύζηεκα δηέιεπζεο ηξέλνπ 

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή κειεηάηαη ε ζρεδίαζε κίαο πξνζνκνίσζεο 

δηέιεπζεο ελόο ηξέλνπ. Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα βίληεν πνπ δείρλεη έλα όρεκα 

λα ζηακαηά όηαλ ην θαλάξη γίλεη θόθθηλν θαη ηαπηόρξνλα λα θαηεβαίλνπλ νη κπάξεο 

δηέιεπζεο πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ην ηξέλν. Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζθνπό 

ηελ εύξεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ πνπ πξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζην Raspberry Pi 

έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα «έμππλν» ζύζηεκα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν 

θώδηθαο ηεο πξνζνκνίσζεο πινπνηεκέλνο ζε Scratch 2.0 θαη γίλεηαη επεμήγεζε ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ GPIO pins ησλ 

επηπξόζζεησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

 

Δηθόλα 42: Πξνζνκνίσζε «έμππλνπ» ζπζηήκαηνο δηέιεπζεο ηξέλνπ  

 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Ε: Βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

IoT ζπζθεπώλ θαη  ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ pins ηνπ Raspberry Pi κέζσ εληνιώλ 

ηνπ Scratch 2.0 

 

3
ε
 Φάζε – Γηεξεύλεζε 

1
ε
 Δξγαζία: Πξνζνκνίσζε Ρνκπν-θηέξ  

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξόγξακκα 

πξνζνκνίσζεο ξνκπόη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch 2.0. θνπόο είλαη ην 

ξνκπόη λα μεθηλά από έλα ζεκείν ζπγθεθξηκέλνπ ρξώκαηνο θαη λα θηάλεη ζην ζεκείν 

ηεξκαηηζκνύ θάλνληαο ειηγκνύο γύξσ από ηηο ζεκαίεο. ηα «πεξάζκαηα» αλάκεζα 

από ηηο ζεκαίεο ζα ππάξρνπλ γξακκέο νη νπνίεο ζα ελαιιάζζνληαη ζε πξάζηλν θαη 
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θόθθηλν ρξώκα ζε ηπραίν ρξόλν. Δάλ ην «πέξαζκα» έρεη θόθθηλν ρξώκα, ν ζθηέξ δελ 

κπνξεί λα πεξάζεη θαη πξέπεη λα αιιάμεη θαηεύζπλζε (180 κνίξεο), ώζηε λα 

δνθηκάζεη ην επόκελν «πέξαζκα». Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζπλνδεπηηθό πιηθό κε 

βίληεν κε ηε κία ελδεηθηηθή πινπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο, ε νπνία όκσο δελ 

απνηειεί βέιηηζηε ιύζε, θαζώο θαη ξνπκπξίθα αμηνιόγεζεο ησλ θξηηεξίσλ, ηα νπoία 

ζα πξέπεη λα πιεξνί ε πξνζνκνίσζε. 

 

 

Δηθόλα 42: 1
ε
 Δξγαζία – Πξνζνκνίσζε Ρόκπν-θηέξ 

 

ηόρνο ηεο 1
εο

 εξγαζίαο: Έιεγρνο ηνπ πνζνζηνύ θαηαλόεζεο ησλ ελλνηώλ πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί θαη εμεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εύξεζε βέιηηζηεο ιύζεο. 

 

2
ε
 Δξγαζία – Α΄ θάζε: Πξνζνκνίσζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

Πεξηγξαθή: ηε θάζε ηεο Γηεξεύλεζεο έρεη δνζεί ζηνπο καζεηέο εκηηειήο θώδηθαο 

ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ε πξνζνκνίσζε ελόο 
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πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη δηαηππώλεηαη ην εμήο πξόβιεκα: ζηνλ θώδηθα πνπ ηνπο 

παξνπζηάζηεθε ην ξνκπόη-attacker έρεη ηε δπλαηόηεηα θάζε θνξά λα απνθεύγεη κόλν 

έλαλ ακπλόκελν θαη όηαλ ζπλαληήζεη δεύηεξν ακπλόκελν πξηλ ηε γξακκή ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ ζπγθξνύεηαη θαη αθήλεη ηελ κπάια. Οη καζεηέο δηαηππώλνπλ ηδέεο πνπ 

αθνξνύλ ζρεηηθά κε ηε δηάηαμε ησλ ακπλόκελσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ θώδηθα, ώζηε 

ην ξνκπόη-attacker λα απνθεύγεη όινπο ηνπο ακπληηθνύο αλ ρξεηαζηεί. Καηόπηλ 

δίλεηαη ε εθθώλεζε ηεο Α΄ θάζεο ηεο 2
εο

 άζθεζεο θαηά ηελ νπνία δεηείηαη από ηνπο 

καζεηέο λα βειηηώζνπλ ηνλ πεγαίν θώδηθα έηζη ώζηε θάζε θνξά κε ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο λα εκθαλίδεηαη ηπραίνο αξηζκόο ακπλόκελσλ εληόο ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ρσξίο λα αθνπκπάεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ην ξνκπόη-attacker 

λα κπνξεί λα απνθεύγεη ηνπο ακπλόκελνπο αλεμαξηήηνπ ηεο δηάηαμήο ηνπο ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. 

ηόρνο ηεο Α΄ θάζεο ηεο 2
εο

 εξγαζίαο: Έιεγρνο ηνπ πνζνζηνύ θαηαλόεζεο ησλ 

ελλνηώλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί θαη αμηνπνίεζε ησλ ηδεώλ πνπ δηαηππώζεθαλ κε ζθνπό 

ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο ιύζεο. 

 

2
ε
 Δξγαζία – Β΄ θάζε: Πξνζνκνίσζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

Πεξηγξαθή: Αθνύ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηελ Α΄ θάζε ηεο Πξνζνκνίσζεο 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, δηαηππώλνπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηαηξνπή ηεο 

ξνκπνηηθήο πξνζνκνίσζεο πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ζε έλα «έμππλν» ζύζηεκα. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο νη καζεηέο θαινύληαη λα βειηηώζνπλ ηνλ θώδηθα, 

ώζηε ε πξνζνκνίσζε λα πεξηέρεη ηηο εμήο παξαπάλσ δπλαηόηεηεο: α) πξνζζήθε 

δηαηηεηή, ν νπνίνο ζα ζθπξίδεη ηελ έλαξμε/ιήμε ηνπ αγώλα ή όηαλ ην ξνκπόη-

attacker βγεη εθηόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, β) αλίρλεπζε θίλεζεο εθηόο ησλ πιάγησλ 

αγσληζηηθώλ γξακκώλ θαη επηζηξνθή ηνπ επηηηζέκελνπ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, γ) 

πξνζζήθε πίλαθα πνπ ζα αλαβνζβήλεη ζε πεξίπησζε πνπ επηηεπρζεί θάπνην ηέξκα 

θαη δ) πξνγξακκαηηζκόο ησλ GPIO pins ηνπ Raspberry Pi.  
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Δηθόλα 43: 2
ε
 Δξγαζία – Πξνζνκνίσζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα κε ΗνΣ ζπζθεπέο 

 

ηόρνο ηεο Β΄ θάζεο ηεο 2
εο

 εξγαζίαο: Έιεγρνο ηνπ πνζνζηνύ θαηαλόεζεο ησλ 

ελλνηώλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί. 

 

3
ε
 Δξγαζία – Master Challenge: Color paths 

Πεξηγξαθή: Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο έλα βίληεν πξνζνκνίσζεο ελόο ξνκπόη 

EV3, ην νπνίν θάζε θνξά εληνπίδεη κηα κπάια ηπραίνπ ρξώκαηνο θαη ηελ αλπςώλεη 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ξνκπνηηθό βξαρίνλα. ηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζε κία επηθάλεηα, 

απνηεινύκελε από ηεηξάγσλα δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ θαη αλάινγα ην ρξώκα ηεο 

κπάιαο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή κέρξηο όηνπ λα 

αθήζεη ηελ κπάια ζηελ ηξύπα ηνπ θαηάιιεινπ ρξώκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο όηη ε δηαδξνκή δελ εθηειείηαη πξνθαζνξηζκέλα από ην ξνκπόη, αιιά θάζε 

θνξά αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ δέρεηαη από ηνπο αηζζεηήξεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηιέμεη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη. Γίλεηαη εθθώλεζε κε ηα ζεκαληηθά ζεκεία 

πνπ πξέπεη λα  εκπεξηέρεη ε πξνζνκνίσζε πνπ θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ. 
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Δηθόλα 44: 3
ε
 Δξγαζία – Color paths 

 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Color paths: Έιεγρνο ηνπ πνζνζηνύ θαηαλόεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. 

 

3
ε
 Δξγαζία – Master Challenge: Crossroads 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα βίληεν, ην νπνίν πξνζνκνηώλεη ηελ 

θίλεζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ ξνκπνηηθώλ νρεκάησλ πνπ μεθηλνύλ κεηά από 

ηπραίν ρξόλν από δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζηαπξνδξόκη. 

ην ζεκείν απηό ζηακαηνύλ ηελ πνξεία ηνπο γηα λα ειέγμνπλ αλ έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα (ηζρύεη ε εθ δεμηώλ πξνηεξαηόηεηα). Αλ όια ηα νρήκαηα θηάζνπλ 

ηαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηελ πνξεία ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ έλα 

ξνκπνηηθό όρεκα δελ εληνπίζεη άιιν ξνκπόη εθ ησλ δεμηώλ ηνπ, ηόηε επηιέγεη ηπραία 

ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα αθνινπζήζεη κεηαμύ ησλ ηξηώλ δπλαηώλ ισξίδσλ. Λόγσ ηνπ 

όηη κπνξεί λα έρεη επηιέμεη λα ζηξίςεη ζα πξέπεη λα εθηειέζεη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο 

γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο πξνθεηκέλνπ λα επζπγξακκίζεη ηελ πνξεία ηνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα πξνβνιήο ηνπ βίληεν θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ, νη καζεηέο δηαηππώλνπλ 

ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε πνπ θαινύληαη λα 
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πινπνηήζνπλ. Σέινο, δίλεηαη εθθώλεζε κε ηα ζεκαληηθά ζεκεία, ην νπνία ζα πξέπεη 

λα εκπεξηέρεη ε πξνζνκνίσζε. 

  

 

Δηθόλα 45: 3
ε
 Δξγαζία – Crossroads 

 

ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Crossroads: Έιεγρνο ηνπ πνζνζηνύ θαηαλόεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. 

 

3
ε
 Δξγαζία – Master Challenge: Πξνγξακκαηίδνληαο κε ην Lego Mindstorms 

EV3 Software 

Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο θαινύληαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ην 

ξνκπόη EV3 κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Lego Mindstorms EV3 

Software. Παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επίδεημε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ θαη αθνξά ηε ρξήζε 

θηλεηήξσλ θαη αηζζεηήξσλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί κέρξη ηώξα. H ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο καζεηέο, όζνλ αθνξά ηελ παξάδνζε ηεο. 
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ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο: Να πινπνηνύλ δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ πιαηθόξκα 

Lego Mindstorms EV3 θαη αμηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ γλώζεσλ ζε έλα λέν 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. 
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Δηθόλα 46: Γηάγξακκα ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 
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4.8 Υξνλνδηάγξακκα εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην πνπ ζρεδηάζακε. Σν ζελάξην δηεμήρζε ζε 

12 εβδνκάδεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε έλα δίσξν κάζεκα θάζε εβδνκάδα. Αθνινπζεί 

ν Πίλαθαο 3 πνπ αλαθέξεη ην πιάλν ηνπ καζήκαηνο αλά εβδνκάδα. 

 

Δβδνκάδεο 

Φάζε 

εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ 

Όλνκα δξαζηεξηόηεηαο 
Υξνληθή δηάξθεηα 

δξαζηεξηνηήησλ 

1
ε
 Δλεξγνπνίεζε 

Δληνπηζκόο εκπνδίσλ 20 ιεπηά 

Μεηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ 20 ιεπηά 

Σν «έμππλν» ζπίηη 20 ιεπηά 

2
ε
 Δμεξεύλεζε 

Παξνπζίαζε πιηθνύ θαη 

ινγηζκηθνύ 

1 ώξα 

 

Ζ ξνκπνηηθή γάηα 1 ώξα 

3
ε
 Δμεξεύλεζε 

Ρνκπν-θηέξ 

 

2 ώξεο 

 

4
ε
  

Γηεξεύλεζε 
1

ε
 Δξγαζία: Πξνζνκνίσζε 

Ρνκπν- θηέξ 
2ώξεο 

ύλζεζε & 

Γεκηνπξγία 
Τινπνίεζε 1

εο
 Δξγαζίαο Δληόο 2 εβδνκάδσλ 

Αμηνιόγεζε Αμηνιόγεζε 1
εο

 Δξγαζίαο  

5
ε
  Δμεξεύλεζε 

Πξνζνκνίσζε 

Πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 
2 ώξεο 

6
ε
  Γηεξεύλεζε 

2
ε
 Δξγαζία – Α΄ θάζε: 

Πξνζνκνίσζε 

Πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

2 ώξεο 
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ύλζεζε θαη 

Γεκηνπξγία 

Τινπνίεζε Α΄ θάζεο 2
εο

 

Δξγαζίαο 
Δληόο 2 εβδνκάδσλ 

7
ε
  Γηεξεύλεζε 

Παξνπζίαζε Internet of 

Things 
1 ώξα 

«Έμππλν» ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο θίλεζεο (1) 
1 ώξα 

8
ε
  

Γηεξεύλεζε 
«Έμππλν» ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο θίλεζεο (2) 
1 ώξα 

Δμεξεύλεζε 

2
ε
 Δξγαζία – Β΄ θάζε: 

Πξνζνκνίσζε 

Πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

1 ώξα 

ύλζεζε θαη 

Γεκηνπξγία 

Τινπνίεζε Β΄ θάζεο 2
εο

 

Δξγαζίαο
 

Δληόο 2 εβδνκάδσλ 

Αμηνιόγεζε Αμηνιόγεζε 2
εο

 Δξγαζίαο  

9
ε
  Γηεξεύλεζε 

«Έμππλν» ζύζηεκα 

δηέιεπζεο ηξέλνπ 
2 ώξεο 

10
ε
 – 12

ε
  

Δμεξεύλεζε 

3
ε
 Δξγαζία – 

Γξαζηεξηόηεηεο Master 

Challenge 

6 ώξεο 

ύλζεζε θαη 

Γεκηνπξγία 
Τινπνίεζε 3

εο
 Δξγαζίαο Δληόο 3 εβδνκάδσλ 

Αμηνιόγεζε Αμηνιόγεζε 3
εο

 Δξγαζίαο  

Πίλαθαο 3: Υξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ 
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5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

5.1 ηόρνη ηεο αμηνιόγεζεο 

εκαληηθόο ζπληειεζηήο ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε απνηειεί ε αμηνιόγεζε ηνπ. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιόγεζεο είλαη λα εληνπηζηνύλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, 

νύησο ώζηε, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν, λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ην πξόγξακκα. Δηδηθόηεξα, νη επηκέξνπο ζηόρνη είλαη: 

 Να δηεξεπλεζεί θαηά πόζν εθπιεξώζεθαλ νη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ είραλ 

αξρηθά ηεζεί.  

 Να δηεξεπλεζεί θαηά πόζν ε πξνϋπάξρνπζα γλώζε ήηαλ πξναπαηηνύκελε γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηνπ ζελαξίνπ. 

 Να απνηηκεζεί ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη από ην αληηθείκελν, ηνπο εθπαηδεπηέο, θαζώο 

θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο. 

 Να εθηηκεζεί ν βαζκόο αλάπηπμεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηηεηώλ 

γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ, θαζώο θαη γηα απηέο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. 

 Να ειεγρζεί ε επάξθεηα ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην. 

 Να εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο 

πξνζνκνηώζεσλ ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

 Να εθηηκεζεί ν βαζκόο παξόηξπλζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θνηηεηώλ λα 

αζρνιεζνύλ κειινληηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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5.2 Βαζηθά εξσηήκαηα αμηνιόγεζεο 

Με βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηόρνπο δηαηππώλνπκε ηα βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηε 

δηεξεύλεζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο: 

 Επώηημα 1
ο
 : Εκπληπώθηκαν οι πποκαθοπιζμένοι ζηόσοι ηος εκπαιδεςηικού 

ππογπάμμαηορ; 

 Επώηημα 2
ο
 : Ήηαν απαπαίηηηη η πποϋπάπσοςζα γνώζη ηων θοιηηηών ζσεηικά 

με ηην εκπαιδεςηική πομποηική και ηο Internet of Things για ηην εκπλήπωζη 

ηων πποκαθοπιζμένων ζηόσων ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ; 

 Επώηημα 3
ο
 : Έμειναν ικανοποιημένοι οι θοιηηηέρ από ηα βαζικά 

σαπακηηπιζηικά ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος (ανηικείμενο μαθήμαηορ, 

εκπαιδεςηικό ςλικό, εκπαιδεςηικοί) ; 

 Επώηημα 4
ο
 : Έμειναν ικανοποιημένοι οι θοιηηηέρ από ηο επγαλείο πος 

σπηζιμοποίηζαν για ηη δημιοςπγία πποζομοιώζεων; 

 Επώηημα 5
ο
 : Ο ηπόπορ με ηον οποίο είσε οπγανωθεί ηο μάθημα (ενόηηηερ) ζε 

ποιο βαθμό βοήθηζε ηοςρ θοιηηηέρ ζηη δημιοςπγία ηων δικών ηοςρ 

πποζομοιώζεων; 

 Επώηημα 6
ο
 : Ποιερ εκπαιδεςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ από αςηέρ πος διδάσθηκαν 

και ςλοποίηζαν, ηοςρ άπεζαν πεπιζζόηεπο / λιγόηεπο; 

 Επώηημα 7
ο
 : Ο σπόνορ πος ηοςρ δόθηκε για ηην ολοκλήπωζη ηων παπαδοηέων 

επαπκούζε ζε ζσέζη με ηη δςζκολία ηοςρ; 

 Επώηημα 8
ο
 : Η ςλοποίηζη ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος καηάθεπε να αναπηύξει 

ηο ενδιαθέπον ηων ζςμμεηεσόνηων ζσεηικά με ηην εκπαιδεςηική πομποηική και 

ηο Internet of Things; 

 

5.3 Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηελ ελόηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 
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Δηθόλα 47: Σα ζηάδηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

 

Διαηύπωζη επωηημάηων: ηελ πξνεγνύκελα ελόηεηα δηαηππώζεθαλ ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα, ηα νπνία θαινύκαζηε λα δηεξεπλήζνπκε πξαγκαηνπνηώληαο ηε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Σσεδίαζη Επγαλείος Μέηπηζηρ: ην ζηάδην απηό δηακνξθώζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην 

ειεθηξνληθήο κνξθήο, ην νπνίν επξόθεηην λα ζπκπιεξσζεί από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη πεξηειάκβαλε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο δηεξεύλεζεο, νη νπνίνη 

αθνξνύλ ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ, ηηο ελόηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζελαξίνπ, θαζώο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ επέθεξε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα γίλεη ζε επόκελε ελόηεηα. 

Δπηπιένλ, σο ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ εθπιήξσζεο 

ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ ιεηηνύξγεζε ε αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζηηο 

αλαηεζείζεο εξγαζίεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 είδε αμηνιόγεζεο: α) δηακνξθσηηθή 

θαη β) ηειηθή αμηνιόγεζε. Δηδηθόηεξα, ε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε εθαξκόζηεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθνξνύζε ηηο πξνζνκνηώζεηο 

ηνπ ξνκπνηηθνύ ζθηέξ θαη ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα. Απηό ην είδνο αμηνιόγεζεο 

απνζθνπεί ζηελ πιεξνθόξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ησλ 

καζεηώλ, ώζηε λα ειέγμεη αλ εθπιεξώλνληαη νη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί, λα 

δνζεί ε θαηάιιειε αλαηξνθνδόηεζε θαη εμάιεηςε ησλ πηζαλώλ παξαλνήζεσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζεο απνηεινύλ ζεκαληηθό νδεγό ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Από ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο γίλεηαη πην εύθνιε αθνύ έρνπλ ηε 
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δπλαηόηεηα λα εληνπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη λα ηηο εμαιείςνπλ. Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε εθαξκόζηεθε κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Master Challenge (δξαζηεξηόηεηεο Color paths θαη Crossroads). 

Απηό ην είδνο ηεο αμηνιόγεζεο έρεη σο ζηόρν λα απνηηκήζεη ηε ζπλνιηθή επίδνζε 

ησλ καζεηώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε (θαηάθηεζε γλώζεσλ, αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, κεηαγλώζε). Σν απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο κπνξεί λα 

πηζηνπνηεζεί κε έλαλ ηππηθό βαζκό πνπ δειώλεη ην πνζνζηό επηηπρίαο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ ζηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο πνπ είραλ νξηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαζθαιία. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ δύν εηδώλ αμηνιόγεζεο ζρεδηάζηεθαλ 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό ξνπκπξίθεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. Οη ξνπκπξίθεο 

αμηνιόγεζεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Σςλλογή δεδομένων: Σν ζηάδην απηό πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πέξαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθόηεξα, απνζηάιζεθε κήλπκα ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

εκπεξηείρε ηνλ ειεθηξνληθό ζύλδεζκν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζώο θαη κηα ζύληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνύ ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δόζεθε ην ρξνληθό πεξηζώξην ησλ 2 εβδνκάδσλ. 

Επεξεπγαζία και Ανάλςζη δεδομένων: Αθνύ ζπκπιεξώζεθε ην εξσηεκαηνιόγην, 

έγηλε εμαγσγή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζε αξρείν εληνιώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

IBM SPSS κε ζηόρν ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηώληαο 

ξαβδνγξάκκαηα θαη θπθιηθά δηαγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία ζπλνπηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ βαζκώλ, 

νη νπνίνη αθνξνύλ ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ζηηο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξόγξακκα ινγηζηηθώλ θύιισλ Microsoft Excel, ζην νπνίν είραλ ήδε θαηαγξαθεί νη 

βαζκνινγίεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθνί πίλαθεο κε ηα 

πνζνζηά επηηπρίαο ζε θάζε κηα από ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ, θαζώο θαη κε 

ηα πνζνζηά κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο ηνπο (πςειή επίδνζε, 

αξθεηά θαιή, κέηξηα, ρακειή) 
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Εςπήμαηα: ην ζηάδην απηό παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιόγεζεο, ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

5.4 πκκεηέρνληεο ζηελ αμηνιόγεζε 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν 

δείγκαηα θνηηεηώλ, νη νπνίνη παξαθνινύζεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Σν πξώην 

δείγκα αθνξά 35 εθπαηδεπόκελνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην 

εθπαηδεπηηθό ζελάξην. Σν δεύηεξν δείγκα απνηειείηαη από ην ζύλνιν ησλ 82 

θνηηεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε κε ζθνπό λα δηαπηζησζεί κέζσ ησλ επηδόζεσλ 

ηνπο ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ, όπσο 

απηνί είραλ αξρηθά ηεζεί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε δηαθνξά ζηνλ πιεζπζκό ησλ 

δεηγκάησλ, έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ δελ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην παξ’ όιν πνπ ηνπο είρε επηζεκαλζεί ε 

αλαγθαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.  

 

5.5 Πεξηγξαθή εξγαιείνπ αμηνιόγεζεο 

Σν εξσηεκαηνιόγην δόζεθε ζηνπο θνηηεηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πεξηειάκβαλε 

25 εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο νη 23 ήηαλ θιεηζηνύ ηύπνπ θαη νη 2 αλνηρηνύ ηύπνπ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ήηαλ αλώλπκεο. Σν 

εξσηεκαηνιόγην έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα εθαξκόδνληαη νη θαλόλεο 

θαιήο πξαθηηθήο όπσο δηαηππώζεθαλ από ηνπο Cohen, Manion θαη Morisson (2008). 

Έρεη δηαρσξηζηεί ζε 4 βαζηθέο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο παξακέηξνπο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ: 
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1. Πποϋπάπσοςζα γνώζη: Ζ ελόηεηα απηή πεξηέρεη 2 εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert 

θαη απνζθνπεί ζηε δηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε 

ηνλ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

2. Αξιολόγηζη γενικών σαπακηηπιζηικών ηος μαθήμαηορ: Ζ ελόηεηα απηή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 8 εξσηήζεηο, από ηηο νπνίεο νη 6 είλαη 

δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο Likert θαη νη 2 αλνηρηνύ ηύπνπ. Οη εξσηήζεηο απηέο 

έρνπλ σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ από 

ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ παξαθνινύζεζαλ, ην αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηεμήγαγαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ην 

δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ηνπο δόζεθε πξνο κειέηε θαη ηηο ηειηθέο 

εξγαζίεο πνπ πινπνίεζαλ. Δπηπιένλ, δεηήζεθε ε ζέζε ησλ θνηηεηώλ γηα ην 

αλ ζεσξνύλ όηη ην κάζεκα θάιπςε ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί, 

θαζώο θαη ε γεληθόηεξε εκπεηξία ηνπο από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 

3. Αξιολόγηζη ηων ενοηήηων και επγαζιών: Ζ ελόηεηα πεξηιακβάλεη 12 

εξσηήζεηο πνπ επηρεηξνύλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο είηε παξνπζηάζηεθαλ είηε πινπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Από ηηο εξσηήζεηο απηέο νη 2 είλαη 

ηαμηλόκεζεο θαη νη ππόινηπεο ηύπνπ Likert. Σν εξσηεκαηνιόγην ζηελ 

ελόηεηα απηή εκπεξηέρεη κία ζύληνκε πεξηγξαθή όισλ ησλ ελνηήησλ θαη ησλ 

εξγαζηώλ πνπ πεξηειάκβαλε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 

4. Ανάπηςξη ενδιαθέπονηορ: Ζ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πεξηιακβάλεη 2 εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο Likert θαη έρνπλ σο 

ζηόρν λα δηεξεπλήζνπλ θαηά πόζν ην αληηθείκελν, ην νπνίν δηδάρζεθαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηνπο επεξέαζε, ώζηε λα αζρνιεζνύλ κε θάηη παξόκνην 

ζην κέιινλ. 

Δηδηθόηεξα, κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλώληαη: 

 Ζ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο. 
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 Ο βαζκόο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ πνπ είραλ αξρηθά ηεζεί. 

 Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ην καζεζηαθό πιηθό, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. 

 Ζ πξνηίκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηδάρζεθαλ κέζσ ηεο ηαμηλόκεζεο 

ηνπο. 

 Ζ πξνηίκεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ κέζσ ηεο ηαμηλόκεζεο 

ηνπο. 

 Ζ επάξθεηα ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ. 

 Ο βαζκόο παξόηξπλζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ γηα κειινληηθή ελαζρόιεζε κε 

ην αληηθείκελν πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό 

ζελάξην. 

 

5.6 Αλάιπζε απαληήζεσλ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο θνηηεηέο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία πξώηε 

εξκελεία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δηδηθόηεξα γηα ηηο 

απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ξαβδνγξάκκαηα θαη 

θπθιηθά δηαγξάκκαηα, ελώ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 

αλνηρηνύ ηύπνπ επηζεκάλζεθαλ νη επηθξαηέζηεξεο απηώλ. 

Απνηειέζκαηα ηεο 1
εο

 εξώηεζεο ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν γλώξηδαλ ην αληηθείκελν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο. 
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Δηθόλα 48: Απαληήζεηο γηα ηε πξνϋπάξρνπζα γλώζε ζρεηηθά κε ηε ξνκπνηηθή 

 

Όπσο θαίλεηαη από ην παξαπάλσ ξαβδόγξακκα, ην 68,57% ησλ θνηηεηώλ είρε 

ειάρηζηε ε κεδεληθή γλώζε όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σν 

25,71% απάληεζε όηη γλσξίδεη αξθεηά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ελώ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη όηη κόιηο ην 5,7% ζεσξεί όηη γλσξίδεη πνιύ έσο πάξα πνιύ 

γηα ηε ξνκπνηηθή. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 2
εο

 εξώηεζεο ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν γλώξηδαλ ην αληηθείκελν 

ηνπ Internet of Things πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 
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Δηθόλα 49: Απαληήζεηο γηα ηε πξνϋπάξρνπζα γλώζε ζρεηηθά κε ην IoT 

 

Όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν ξαβδόγξακκα αληηζηνίρσο θαη εδώ παξαηεξείηαη όηη ε 

πξνϋπάξρνπζα γλώζε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην Internet of Things είλαη ζε ρακειά 

επίπεδα (74,29 %). Σν αζξνηζηηθό πνζνζηό απηώλ πνπ έρνπλ πνιιέο έσο πάξα 

πνιιέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ πξόθεηηαη λα δηδαρζνύλ είλαη ειαθξώο 

απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή (8,5%), ελώ ην 

17,14% απάληεζε όηη γλσξίδεη αξθεηά. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 3
εο

 εξώηεζεο ζρεηηθά κε ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ 

από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ παξαθνινύζεζαλ. 
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Δηθόλα 50: Απαληήζεηο γηα ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ από ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ξαβδόγξακκα παξαηεξνύκε όηη νη εθπαηδεπόκελνη εμέθξαζαλ 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην, κε ην νπνίν ελεπιάθεζαλ. Οη 

απαληήζεηο «αξθεηά», «πνιύ», «πάξα πνιύ» εθθξάδνπλ ην ζεηηθό βαζκό όζνλ 

αθνξά ην ζελάξην. Αζξνηζηηθά ινηπόλ ην 94,29% ησλ θνηηεηώλ έδεημαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, ελώ κόιηο ην 5,71% δελ έκεηλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη από ην κάζεκα. 

Απνηειέζκαηα ηεο 4
εο

 εξώηεζεο ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν επεξεάζηεθε ζεηηθά ε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα ιόγσ ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ 

Internet of Things. 
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Δηθόλα 51: Απαληήζεηο γηα ην βαζκό ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ IoT 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δξάζε 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο δελ γλώξηζαλ πνην είλαη ην αληηθείκελν ηνπ. ην πξώην κάζεκα, ν 

εθπαηδεπηηθόο ηνπο ελεκέξσζε όηη ζα αζρνιεζνύλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

θαη ην Internet of Things θαη επηπιένλ έγηλε κία ζύληνκε επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ξνκπόη EV3 θαη ελόο «έμππλνπ» ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί IoT ζπζθεπέο. 

Όπσο πξνθύπηεη από ην παξαπάλσ ξαβδόγξακκα, ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην 

κάζεκα επεξεάζηεθε ζεηηθά ζε αζξνηζηηθό πνζνζηό 85,72%. Σν 11,43% ησλ 

θνηηεηώλ δήισζε όηη νη έλλνηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of 

Things επεξέαζαλ ειάρηζηα ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε. 

Απνηειέζκαηα ηεο 5
εο

 εξώηεζεο ζρεηηθά κε ην πόζν ηθαλνπνηεκέλνη έκεηλαλ νη 

θνηηεηέο από ην καζεζηαθό πιηθό πνπ ηνπο δόζεθε. 



111 

   

 

Δηθόλα 52: Απαληήζεηο γηα ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην καζεζηαθό πιηθό 

 

Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ζελαξίνπ δόζεθε ζηνπο θνηηεηέο καζεζηαθό πιηθό 

πνπ αθνξνύζε ηηο έλλνηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of Things, 

θαζώο θαη θώδηθαο πινπνηεκέλνο ζε Scratch 2.0, πνπ εμεγνύζε όια ηα βήκαηα θαη 

ηηο εληνιέο πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώζνπλ ηηο πξνζνκνηώζεηο. Σν 

πιηθό απηό ήηαλ ππνζηεξηθηηθό ζηε κεηέπεηηα πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ δηθώλ 

ηνπο έξγσλ. Από ην ξαβδόγξακκα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπόκελνη έκεηλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ηνπο δόζεθε, όπσο θαίλεηαη θαη από 

ην 85,5 % ησλ ζεηηθώλ απαληήζεσλ. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 6
εο 

θαη 7
εο

  εξώηεζεο ζρεηηθά κε ην πόζν ηθαλνπνηεκέλνη έκεηλαλ 

νη θνηηεηέο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ελεπιάθεζαλ ζην εθπαηδεπηηθό ζελάξην. 
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Δηθόλα 53: Απαληήζεηο γηα ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

 

Όπσο παξαηεξνύκε γηα ηνλ πξώην εθπαηδεπηηθό ην αζξνηζηηθό πνζνζηό ζεηηθώλ 

εληππώζεσλ θπκαίλεηαη ζην 91,43%, ελώ γηα ην δεύηεξν δηδάζθνληα ην αληίζηνηρν 

πνζνζηό θηάλεη ην 94,29%. πλνιηθά νη γλώκεο θαη ηνπο δύν εθπαηδεπηηθνύο ήηαλ 

ζεηηθέο. Φαίλεηαη όηη ν δεύηεξνο εθπαηδεπηηθόο ζπγθέληξσζε ηηο απαληήζεηο ζηε ηηκή 

«πάξα πνιύ» θαη εθιείπεη ε ηηκή «θαζόινπ» από ηηο απαληήζεηο , ελώ ε επηθξαηνύζα 

ηηκή γηα ηνλ πξώην εθπαηδεπηηθό είλαη ε απάληεζε «αξθεηά» θαη «πνιύ». Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ γηα ηνπο δύν εθπαηδεπηηθνύο κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζηελ πξνζσπηθή πξνηίκεζε ησλ θνηηεηώλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, εθόζνλ 

πξόθεηηαη γηα απαληήζεηο ζεηηθνύ ραξαθηήξα, απηέο δελ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε 

θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 8
εο 

εξώηεζεο ζρεηηθά κε ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ 

από ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Scratch 2.0, σο εξγαιείν δεκηνπξγίαο 

πξνζνκνηώζεσλ. 
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Δηθόλα 54: Απαληήζεηο γηα ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ Scratch 2.0 

 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε απηή θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, θαζώο 

απνηππώλνπλ ηηο εληππώζεηο ησλ θνηηεηώλ από ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ 

ηνπ Scratch 2.0, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνζνκνηώζεηο 

ηνπο. Αζξνηζηηθά νη ζεηηθέο εληππώζεηο ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 94,28%, ελώ ε 

επηθξαηνύζα ηηκή ησλ απαληήζεσλ είλαη ε απάληεζε «πνιύ», γεγνλόο πνπ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθό όζνλ αθνξά ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο πξνζνκνηώζεσλ. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 9
εο

 εξώηεζεο πνπ δηεξεπλά ηε ζέζε ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ην 

αλ ε δηδαθηηθή παξέκβαζε θάιπςε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο νη νπνίνη είραλ αξρηθά 

ηεζεί. ε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε ησλ καζεηώλ ήηαλ αξλεηηθή ην εξσηεκαηνιόγην 

εκθάληδε κία ππνεξώηεζε αλνηρηνύ ηύπνπ ε νπνία απνζθνπνύζε λα δηεξεπλήζεη ηνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο ζεσξνύλ όηη ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην δελ 

θάιπςε ηνπο ζηόρνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ 
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είραλ αξρηθά ηεζεί, δελ κπνξεί λα είλαη κνλαδηθό θξηηήξην εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

ε γλώκε ησλ θνηηεηώλ, αιιά θαη ε επίδνζε ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πινπνίεζαλ ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνύκε ζε επόκελε ελόηεηα. 

 

 

Δηθόλα 55: Απαληήζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ 

 

ε πνζνζηό 91,43% νη εθπαηδεπόκελνη ζεσξνύλ όηη ην κάζεκα θάιπςε ηνπο 

γλσζηηθνύο ζηόρνπο πνπ είραλ αξρηθά νξηζηεί, γεγνλόο πνπ ζεσξείηαη πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθό. Όζνλ αθνξά ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ «όρη» νη αηηηνινγήζεηο 

ηνπο είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο θαη κεκνλσκέλεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξνπλ 

λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ εμαγσγή θάπνηνπ ζπκπεξάζκαηνο. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 11
εο

 εξώηεζεο πνπ αλαθέξεη ηελ εκπεηξία ησλ θνηηεηώλ ζπλνιηθά 

από εθπαηδεπηηθό ζελάξην πνπ παξαθνινύζεζαλ. Ζ εξώηεζε απηή ήηαλ πξναηξεηηθή 

όκσο πνιινί θνηηεηέο δήισζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο γηα ην κάζεκα θαη πνιιά από ηα 

ζρόιηα ηνπο ήηαλ θνηλά. Σα θπξηόηεξα είλαη ηα εμήο: 
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 Σν κάζεκα ήηαλ γη’ απηνύο μερσξηζηό, επεηδή δελ πεξηειάκβαλε κεγάιν 

όγθν καζεζηαθνύ πιηθνύ πξνο κειέηε, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ λα θαηαλνήζνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ ζα ρξεηαδόηαλ λα αμηνπνηήζνπλ. 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ελεπιάθεζαλ νη θνηηεηέο θξίζεθαλ από ηνπο 

ίδηνπο ελδηαθέξνπζεο θαη ε δπζθνιία ηνπο θαηάιιεια γηα ην έηνο ζπνπδώλ 

ηνπο. 

 Αξθεηνί εθπαηδεπόκελνη ζεσξνύλ όηη ην κάζεκα απηό ήηαλ κία αξθεηά θαιή 

πξώηε επαθή κε ηνλ θόζκν ηεο ξνκπνηηθήο. 

 Κάπνηνη θνηηεηέο μερώξηζαλ ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. 

 Αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ ζεσξνύλ όηη ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα ηνπ 

καζήκαηνο ήηαλ όηη δελ ρξεηαδόηαλ θάπνηνο πςειόο βαζκόο 

πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ γηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 12
εο

 εξώηεζεο πνπ αθνξά ζην θαηά πόζν ζεσξνύλ νη θνηηεηέο όηη 

νη ελόηεηεο ηνπ καζήκαηνο, νη νπνίεο δηδάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

ζελαξίνπ, ηνπο βνήζεζαλ ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ πξνζνκνηώζεσλ πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ. 

 



116 

   

 

Δηθόλα 56: Απαληήζεηο γηα ηηο ελόηεηεο ηνπο ζελαξίνπ 

 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ ξαβδόγξακκα, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ ζεσξνύλ όηη νη 

ελόηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ ηνπο βνήζεζαλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ δηθώλ ηνπο 

πξνζνκνηώζεσλ. πγθεθξηκέλα ην 91,43% ησλ εθπαηδεπόκελσλ δειώλεη ζεηηθή 

γλώκε γηα ηηο ελόηεηεο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη όηη έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ην 

ππνζηεξηθηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν είρε νξγαλσζεί. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 13
εο

 εξώηεζεο πνπ αθνξά ηε γλώκε ησλ θνηηεηώλ γηα ην πόζν 

απαηηεηηθέο ήηαλ νη εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ζπλνιηθά. 
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Δηθόλα 57: Απαληήζεηο γηα ην πόζν απαηηεηηθέο ήηαλ νη εξγαζία ηνπ καζήκαηνο 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζε έλα κεγάιν πνζνζηό (54,29%) ζεσξνύλ όηη νη εξγαζίεο πνπ 

ηνπο αλαηέζεθαλ απαηηνύζαλ θάπνηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά ηνπο, 

ώζηε λα δηεθπεξαησζνύλ. Σν 31,43% ζεσξεί όηη νη εξγαζίεο ήηαλ πνιύ απαηηεηηθέο, 

ελώ ην 14,29% ζεσξεί όηη νη απαηηήζεηο ησλ εξγαζηώλ ήηαλ κηθξέο. Από ηηο 

απαληήζεηο εθιείπεη ε ηηκή «θαζόινπ», θαζώο δελ επηιέρζεθε από ηνπο θνηηεηέο. 

Λόγσ ηνπ όηη επξόθεηην ην ζελάξην λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θνηηεηέο, νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ αξθεηά ζύλζεηεο πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα 

πινπνηήζνπλ όρη κόλν ηηο πξνζνκνηώζεηο, αιιά θαη λα εμαζθήζνπλ ηελ αιγνξηζκηθή 

ηνπο ζθέςε πνπ ήηαλ ήδε αλεπηπγκέλε. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 14
εο

 εξώηεζεο πνπ δεηνύζε από ηνπο θνηηεηέο λα ηαμηλνκήζνπλ 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ κε βάζε ηελ πξνηίκεζε ηνπο. Με απηόλ ηξόπν ζα 

κπνξέζνπκε λα δηαπηζηώζνπκε πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο άξεζαλ πεξηζζόηεξν. 
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Δηθόλα 58: Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ άξεζαλ πεξηζζόηεξν ζηνπο θνηηεηέο 

 

Δξκελεύνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλόκεζεο νη εθπαηδεπόκελνη θαηέηαμαλ 

πξώηε ζε πξνηίκεζε ηελ ελόηεηα πνπ αθνξνύζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ξνκπόη EV3 

θαη ησλ ζπζθεπώλ IOT κε πνζνζηό 37,14%. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη είραλ ηελ 

πξώηε ηνπο επαθή κε ηηο εληνιέο ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα. εκαληηθό πνζνζηό γηα 

ηελ πξώηε ζέζε θαηείρε ε παξνπζίαζε ελόο «έμππλνπ» ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θίλεζεο ησλ δξόκσλ, ζηελ νπνία έλα ξνκπνηηθό πεξηπνιηθό θαηαδηώθεη ηνπο 

ξνκπνηηθνύο παξαβάηεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη θαλέλαο από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο δελ 

επέιεμε ηε πξνζνκνίσζεο ηεο ξνκπνηηθήο γάηαο γηα ηελ πξώηε ζέζε γη απηό 

απνπζηάδεη ην πνζνζηό ηεο. 
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Δηθόλα 59: Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ άξεζαλ ιηγόηεξν ζηνπο θνηηεηέο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία ζέζε πξνηίκεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ 

θαηαιακβάλεη ε παξνπζίαζε ηεο πξνζνκνίσζεο κηαο ξνκπνηηθήο γάηαο πνπ θπλεγάεη 

πνληίθηα κε ζεκαληηθό πνζνζηό 42,86%. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή αθνξνύζε 

εηζαγσγηθέο έλλνηεο πάλσ ζηε ξνκπνηηθή θαη ήηαλ ε πξώηε πξνζνκνίσζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Scratch 2.0. Ο βαζκόο 

δπζθνιίαο ηεο ήηαλ κηθξόο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη πνιύπινθεο πξνγξακκαηηζηηθέο 

ξνκπνηηθέο εληνιέο. Θεσξνύκε όηη νη εθπαηδεπόκελνη ελδέρεηαη λα αλέπηπμαλ 

κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ όζν νη δξαζηεξηόηεηεο γηλόηαλ πην ζύλζεηεο. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο 15
εο

 εξώηεζεο πνπ δεηνύζε από ηνπο θνηηεηέο λα ηαμηλνκήζνπλ 

ηηο εξγαζίεο πνπ θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ κε βάζε ηελ πξνηίκεζε ηνπο. Με απηόλ 

ηξόπν ζα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηώζνπκε πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο άξεζαλ 

πεξηζζόηεξν. 
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Δηθόλα 60: Οη εξγαζίεο πνπ άξεζαλ πεξηζζόηεξν ζηνπο θνηηεηέο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε πξνηίκεζεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ παξαηεξνύκε όηη ζηελ πξώηε ζέζε ην 31,43% επέιεμε ην 3
ν
 παξαδνηέν: 

Master Challenge: Color paths, δειαδή κία από ηηο δύν ηειηθέο εξγαζίεο πνπ είραλ λα 

πινπνηήζνπλ. Αθνινπζνύλ γηα ηελ πξώηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο νη δξαζηεξηόηεηεο 2
ν
 

παξαδνηέν: Πξνζνκνίσζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη 3
ν
 παξαδνηέν: Master 

Challenge: Crossroads. 

 

 



121 

   

 

Δηθόλα 61: Οη εξγαζίεο πνπ άξεζαλ ιηγόηεξν ζηνπο θνηηεηέο 

 

Σελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θνηηεηώλ θαηέιαβε ην 1
ν
 

παξαδνηέν: Πξνζνκνίσζε ξνκπνηηθνύ ζθηέξ κε ζεκαληηθό πνζνζηό 45,71%. 

Πξόθεηηαη γηα ηε ιηγόηεξν απαηηεηηθή εξγαζία ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο θαζώο 

ζηόρνο ηεο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αξρηθέο έλλνηεο. Όπσο παξαηεξήζακε θαη ζηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ ελνηήησλ νη θνηηεηέο ελδέρεηαη λα αλέπηπμαλ κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ όζν νη εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ γίλνληαλ πην ζύλζεηεο.  

Απνηειέζκαηα ηεο ησλ εξσηήζεσλ 16 έσο 19 ζρεηηθά κε ην ρξόλν πνπ αθηέξσζαλ νη 

θνηηεηέο γηα θάζε εξγαζία πνπ έπξεπε λα παξαδώζνπλ. 
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Δηθόλα 62: Απαληήζεηο γηα ην ρξόλν πνπ αθηέξσζαλ νη θνηηεηέο γηα θάζε εξγαζία 

 

ηα παξαπάλσ ξαβδνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη ώξεο πνπ δηέζεζαλ νη 

εθπαηδεπόκελνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε παξαδνηένπ. Ο ρξόλνο απηόο είλαη 

ζεκαληηθόο γηαηί ζα καο βνεζήζεη λα εθηηκήζνπκε ην πόζν απαηηεηηθέο ήηαλ ε 

θαζεκία από ηηο εξγαζίεο από ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηώλ. Παξαηεξνύκε όηη ην 

51,43% αθηέξσζε 2 έσο 6 ώξεο γηα ην πξώην παξαδνηέν. Σν 2
ν
 παξαδνηέν θαίλεηαη 

λα ήηαλ ην πην απαηηεηηθό, θαζώο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 34,29%  

ρξεηάζηεθε παξαπάλσ από 10 ώξεο γηα λα ην πινπνηήζεη. Σηο 2 ηειεπηαίεο εξγαζίεο 

ηνπ Master Challenge, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ ρξεηάζηεθε από 6 έσο 10 ώξεο 

γηα λα ηηο πινπνηήζεη. 

Απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ 20 έσο 23 αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ησλ καζεηώλ γηα ην 

ρξόλν πνπ ζα αθηέξσλαλ γηα θάζε εξγαζία αλ κπνξνύζαλ λα ηελ πινπνηήζνπλ μαλά. 
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Δηθόλα 63: Απαληήζεηο γηα ην ρξόλν πνπ ζα αθηέξσλαλ αλ πινηπνηνύζαλ μαλά ηηο 

εξγαζίεο 

 

Πξνζπαζώληαο λα εξκελεύζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο 4 εξγαζίεο νη θνηηεηέο 

ζεσξνύλ ζε ζεκαληηθό πνζνζηό όηη ν ρξόλνο πνπ αθηέξσζαλ επαξθνύζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη είραλ θαηαλνήζεη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εξγαζηώλ από άπνςε ρξόλνπ θαη δπζθνιίαο, Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα απηήο 

ηεο εξώηεζεο είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, έηζη όπσο απηό είρε αξρηθά νξηζηεί θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

 

Απνηειέζκαηα 24
εο

 εξώηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο ησλ 

θνηηεηώλ γηα ην αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 
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Δηθόλα 64: Αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ηε ξνκπνηηθή 

 

Παξαηεξνύκε όηη ην 88,58% ησλ θνηηεηώλ ζεσξεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηνπο 

παξόηξπλε ζεηηθά, ώζηε λα αζρνιεζνύλ κε ην αληηθείκελν ηεο ξνκπνηηθήο ζην 

κέιινλ. Έλα ζεκαληηθό αζξνηζηηθό πνζνζηό (38,5%) επέιεμε ηηο απαληήζεηο «πνιύ» 

θαη «πάξα πνιύ». 

 

Απνηειέζκαηα 25
εο

 εξώηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο ησλ 

θνηηεηώλ ζρεηηθά κε λέεο εθαξκνγέο ηνπ Internet of Things. 
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Δηθόλα 65: Αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ην IoT 

 

Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην θαίλεηαη λα επεξέαζε ζεηηθά ηνπο θνηηεηέο,  ώζηε λα 

γλσξίζνπλ λέεο εθαξκνγέο ηνπ Internet of Things. πγθεθξηκέλα, ην 82,85% ησλ 

θνηηεηώλ δήισζε κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, ελώ έλα κεγάιν 

πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 45,71% επεξεαζκέλν ζε πςειό βαζκό («πνιύ» έσο «πάξα 

πνιύ») από ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε επηζπκεί λα δηεξεπλήζεη λέεο εθαξκνγέο ηνπ 

ΗνΣ. 

 

5.7 Αλάιπζε επίδνζεο εθπαηδεπνκέλσλ 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ 

ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ νη 

εθπαηδεπόκελνη θαηέθηεζαλ ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο πνπ είραλ αξρηθά ηεζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό ζελάξην. Σα πνζνζηά επηηπρίαο αθνξνύλ ηνπο 82 
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θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Ζ βαζκνινγία ησλ 

θνηηεηώλ γηα ην θάζε παξαδνηέν θπκαίλεηαη από 0 έσο 10 θαη ην πνζνζηό επηηπρίαο 

αθνξά ην ζύλνιν ησλ θνηηεηώλ, νη νπνίνη ζεκείσζαλ βαζκό από 5 θαη πάλσ. 

 

 

Δξγαζίεο πξνο παξάδνζε 

 

 

Πνζνζηό Δπηηπρίαο 

1
ν
 Παξαδνηέν:  

Πξνζνκνίσζε ξνκπνηηθνύ ζθηέξ 

 

93,90% 

2
ν
 Παξαδνηέν:  

Πξνζνκνίσζε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

 

87,80% 

3
ν
 Παξαδνηέν: Color paths 

 

89% 

3
ν
 Παξαδνηέν: Crossroads 

 

86,58% 

Πίλαθαο 4: Πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ ζε θάζε κία από ηηο εξγαζίεο 

 

Όπσο παξαηεξνύκε θαη από ηνλ πίλαθα 4 ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ ζε 

θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαηέζεθε είλαη αξθεηά πςειά, γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη ζηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο επεηεύρζεζαλ ζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Βέβαηα ην πνζνζηό επηηπρίαο από κόλν ηνπ δελ καο 

εμαζθαιίδεη όηη νη επηδόζεηο ηνπο θπκάλζεθαλ ζε πςειά επίπεδα ζε θάζε εξγαζία. Γη 

απηό ζην επόκελν βήκα πξνζπαζνύκε λα αλαιύζνπκε ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ζε 

θαζεκία από ηηο εξγαζίεο ηνπο. 
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Δξγαζίεο πξνο παξάδνζε 

 

 

Πνζνζηό κε βάζε ην βαζκό επίδνζεο 

Τςειή 

 

Αξθεηά 

θαιή 

Μέηξηα Υακειή 

1
ν
 Παξαδνηέν:  

Πξνζνκνίσζε ξνκπνηηθνύ 

ζθηέξ 

25,60% 51,21% 14,63% 6,1% 

2
ν
 Παξαδνηέν:  

Πξνζνκνίσζε 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

42,68% 39% 6% 12,19% 

3
ν
 Παξαδνηέν:  

Color paths 
47,56% 32,92% 7,31% 10,97% 

3
ν
 Παξαδνηέν:  

Crossroads 
46,34% 24,39% 18,29% 9,75% 

Πίλαθαο 5: Καηεγνξηνπνίεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζε θάζε κία από ηηο εξγαζίεο 

 

Πξνζπαζώληαο λα εξκελεύζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζε 

θάζε έλα από ηα παξαδνηέα ηνπο, παξαηεξνύκε όηη ζηελ πξώηε εξγαζία πνπ είραλ λα 

πινπνηήζνπλ κία πξνζνκνίσζε ελόο ξνκπνηηθνύ ζθηέξ, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ 

είρε «αξθεηά θαιή» επίδνζε (51,21%) γεγνλόο αξθεηά ελζαξξπληηθό, θαζώο απηή 

ήηαλ ε πξώηε πξνζπάζεηα απηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ κίαο πξνζνκνίσζε ζην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Scratch 2.0. Μάιηζηα ζηελ πξώηε εξγαζία έλα 

ζεκαληηθό πνζνζηό (25,60%) είρε πςειή επίδνζε. Όζνλ αθνξά ηηο ππόινηπεο 

εξγαζίεο θαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπόκελνη άξρηζαλ λα αθνκνηώλνπλ ζε κεγάιν βαζκό 
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ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη λα εθπιεξώλνπλ ηνπο ζηόρνπο ηεο θάζε εξγαζίαο, 

γη απηό θαη νη επηδόζεηο ηεο πιεηνςεθίαο θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα. 

 

5.8 Δπξήκαηα 

Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην, ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο επηδηώθεη λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηνλ θόζκν ηεο εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of Things κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνζνκνηώζεσλ ζην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Scratch 2.0. Αλαιύνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη θνηηεηέο, θαζώο θαη ησλ επηδόζεσλ πνπ 

ζεκείσζαλ ζηηο εξγαζίεο επηρεηξήζεθε ε απάληεζε ζηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο. 

 

Επώηημα 1
ο
 : Εκπληπώθηκαν οι πποκαθοπιζμένοι ζηόσοι ηος εκπαιδεςηικού 

ππογπάμμαηορ; 

Γηα ηελ απάληεζε απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο αμηνπνηήζεθαλ αθελόο νη απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηώλ ζηε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθεηέξνπ ην ζύλνιν ησλ 

επηδόζεσλ ηνπο ζηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελε 

ελόηεηα, ην 91,43% ησλ θνηηεηώλ ζεσξεί όηη εθπιεξώζεθαλ νη πξνθαζνξηζκέλνη 

γλσζηηθνί ζηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο απηή 

επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ αμηνιόγεζε, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ν εθπαηδεπηηθόο, 

θαζώο θαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ζε θάζε κία από ηηο εξγαζίεο ήηαλ πςειά. Σν ίδην 

ηζρύεη θαη γηα ηηο πςειέο επηδόζεηο πνπ ζεκείσζαλ ζηηο ηξεηο από ηηο ηέζζεξηο 

αλαηεζείζεο εξγαζίεο κε πνζνζηά ζε θάζε κία από απηέο πάλσ από 40%. Δπνκέλσο, 

θξίλεηαη όηη νη γλσζηηθνί ζηόρνη ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, επηηεύρζεθαλ ζε πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 
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Επώηημα 2
ο
 : Ήηαν απαπαίηηηη η πποϋπάπσοςζα γνώζη ηων θοιηηηών ζσεηικά με ηην 

εκπαιδεςηική πομποηική και ηο Internet of Things για ηην εκπλήπωζη ηων 

πποκαθοπιζμένων ζηόσων ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ; 

Όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύζε ηε 

δηεξεύλεζεο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ Internet of Things, ε πιεηνλόηεηα ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ είρε ειάρηζηε ή θαζόινπ γλώζε γηα ηα δύν γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. Παξ’ όια απηά ιακβάλνληαο ππόςε ην εύξεκα ηνπ 1
νπ

 

εξσηήκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ε πξνϋπάξρνπζα γλώζε ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα δελ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα.  

 

Επώηημα 3
ο
 : Έμειναν ικανοποιημένοι οι θοιηηηέρ από ηα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηος 

εκπαιδεςηικού ζεναπίος (ανηικείμενο μαθήμαηορ, εκπαιδεςηικό ςλικό, εκπαιδεςηικοί); 

Γηα ηελ απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα αμηνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ 

ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αξρηθά, όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο, έλα πςειό πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ (85,72%) ηζρπξίζηεθε όηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα επεξεάζηεθε ζεηηθά από ην αληηθείκελν 

ηνπο καζήκαηνο (εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή – Internet of Things). Αθόκε, νη 

εθπαηδεπόκελνη έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηό 85,5% από ην εθπαηδεπηηθό 

πιηθό πνπ ηνπο δόζεθε. Δπηπιένλ, από ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπο από ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε, πξνθύπηεη όηη έλαο από ηνπο 

ζεκαληηθνύο ιόγνπο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ην καζεζηαθό πιηθό ήηαλ όηη δελ 

πεξηείρε κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ πξνο κειέηε. Δπηπξόζζεηα, νη απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε θξίλνληαη ήηαλ ζεηηθέο ζε πνζνζηό πάλσ από 

90%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην πςειό πνζνζηό ζεηηθώλ απαληήζεσλ (94,29%) ησλ 

θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζήο ηνπ από ην εθπαηδεπηηθό 
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πξόγξακκα ζπλνιηθά είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο από ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο. πλεπώο, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ν βαζκόο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ από ην ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο είλαη πςειόο. 

 

Επώηημα 4
ο
 : Έμειναν ικανοποιημένοι οι θοιηηηέρ από ηο επγαλείο πος 

σπηζιμοποίηζαν για ηη δημιοςπγία πποζομοιώζεων; 

ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ ζηε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνθύπηεη όηη ζε πνζνζηό 94,28% εθείλνη έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη 

από ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Scratch 2.0, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

εξγαιείν δεκηνπξγίαο πξνζνκνηώζεσλ. Χζηόζν, ηα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε νξηζκέλεο δηα δώζεο παξαηεξήζεηο αξθεηώλ θνηηεηώλ. ύκθσλα κε 

απηέο ηηο παξαηεξήζεηο θάπνηεο εληνιέο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ θίλεζε ηνπ θπζηθνύ 

ξνκπόη EV3 ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν απαηηνύζαλ αξθεηή πξνζπάζεηα, ώζηε λα 

απνηππσζνύλ ζσζηά ζε επίπεδα πξνζνκνίσζεο ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ 

ηνπ Scratch 2.0. Έλα ραξαθηεξηζηηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηζαλ ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ Scratch 2.0 είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ κέηξεζεο ηεο απόζηαζεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ ην EV3 ηελ κεηξά κέζσ ηνπ αηζζεηήξα ππεξήρσλ. Ο ξόινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ήηαλ αξθεηά ππνζηεξηθηηθόο, θαζώο ε 

δπζθνιία ζηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πξαγκαηηθνύ κε ηνλ εηθνληθνύ θόζκνπ δελ ζέιακε 

λα απνηειέζεη εκπόδην, όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ιόγσ ηνπ πςεινύ πνζνζηνύ ζεηηθώλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ 

ζρεηηθά κε ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο πξνζνκνηώζεσλ θαηαιήγνπκε ζην όηη απηό 

ππήξμε εύρξεζην γηα ηνπο θνηηεηέο, αιιά αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε 

ηελ απνηύπσζε εληνιώλ ξνκπνηηθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Scratch 2.0.  
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Επώηημα 5
ο
 : Ο ηπόπορ με ηον οποίο είσε οπγανωθεί ηο μάθημα (ενόηηηερ) ζε ποιο 

βαθμό βοήθηζε ηοςρ θοιηηηέρ ζηη δημιοςπγία ηων δικών ηοςρ πποζομοιώζεων; 

Αμηνπνηώληαο ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, παξαηεξήζεθε όηη ην 91,43% ησλ θνηηεηώλ ζεσξεί όηη ε 

νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ηνπο βνήζεζε ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηελ πξνζπάζεηα 

πινπνίεζεο ησλ δηθώλ ηνπο πξνζνκνηώζεσλ. Ζ άπνςε απηή εληζρύεηαη από ηηο 

απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηελ εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε, ζηηο νπνίεο μερώξηζαλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν είρε δνκεζεί ην κάζεκα. 

Σα πξναλαθεξζέληα ππνδειώλνπλ όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλώζεθε ην 

κάζεκα, δειαδή ζπλνπηηθά ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ε κειέηε πεξηπηώζεσλ 

πξνζνκνηώζεσλ θαη ε επεμήγεζε ησλ αλαηεζεηζώλ εξγαζηώλ, ζπλέβαιε ζηε 

δεκηνπξγία ησλ δηθώλ ηνπο πξνζνκνηώζεσλ. 

 

Επώηημα 6
ο
 : Ποιερ εκπαιδεςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ από αςηέρ πος διδάσθηκαν και 

ςλοποίηζαν, ηοςρ άπεζαν πεπιζζόηεπο / λιγόηεπο; 

Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο ηεο εξώηεζεο ηαμηλόκεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

δηδάρζεθαλ πξνέθπςε όηη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζέιθπζε πεξηζζόηεξν ην 

ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηώλ ήηαλ ε Παξνπζίαζε ηνπ ξνκπόη EV3 θαη ησλ ζπζθεπώλ 

ΗνΣ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα δηέθεξε από ηηο ππόινηπεο, ηηο νπνίεο 

δηδάρζεθαλ, θαζώο πεξηειάκβαλε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ξνκπόη θαη 

πξαγκαηηθώλ ΗνΣ ζπζθεπώλ, γεγνλόο πνπ πηζαλόηαηα εμεγεί απηήλ ηνπο ηελ 

πξνηίκεζε.  Όζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηόηεηα κε ηε κηθξόηεξε πξνηίκεζε, απηή είλαη ε 

πξνζνκνίσζε κηαο ξνκπνηηθήο γάηαο κε αξθεηά ζεκαληηθό πνζνζηό. Απηό ίζσο 

νθείιεηαη ζην ρακειό βαζκό δπζθνιίαο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη απηήλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηελ θάζε 

πξνζνκνίσζε πνπ πινπνίεζαλ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη 

όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο επηιέρζεθαλ σο πξώηε πξνηίκεζε αξθεηώλ θνηηεηώλ. Παξά 
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ηαύηα ε πξώηε εξγαζία πνπ ηνπο αλαηέζεθε (Πξνζνκνίσζε ξνκπνηηθνύ ζθηέξ) 

θαηέιαβε ζεκαληηθό πνζνζηό (45,71%) ζηελ ηειεπηαία ζέζε πξνηίκεζήο ηνπο. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, πξόθεηηαη γηα κηα εξγαζία ρακειόηεξεο δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππόινηπεο. Δπηπξόζζεηα, νη καζεηέο δελ είραλ εμνηθεησζεί πιήξσο κε ην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο, όηαλ πινπνίεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. 

 

Επώηημα 7
ο
 : Ο σπόνορ πος ηοςρ δόθηκε για ηην ολοκλήπωζη ηων παπαδοηέων 

επαπκούζε ζε ζσέζη με ηη δςζκολία ηοςρ; 

Γηα ηελ απάληεζε απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πξώηε εξώηεζε αθνξνύζε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ησλ 

παξαδνηέσλ. Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ (54,26%) ραξαθηήξηζε ηηο 

αλαηεζείζεο εξγαζίεο σο «αξθεηά» απαηηεηηθέο. Ζ ηνπνζέηεζε απηή έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ αξρηθή επηδίσμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο ζρεδίαζε ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο, έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν ησλ θνηηεηώλ. Οη 

θνηηεηέο. ζηε δεύηεξε εξώηεζε ζρεηηθά κε ην πόζν ρξόλν ζα αθηέξσλαλ γηα θάζε 

παξαδνηέν εάλ κπνξνύζαλ λα ην πινπνηήζνπλ μαλά, απάληεζαλ ζε ζεκαληηθό 

πνζνζηό όηη ζα αθηέξσλαλ ηνλ ίδην ρξόλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε παξαδνηένπ. 

Απηό ππνδειώλεη, όηη έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηεο θάζε 

εξγαζίαο, ζεώξεζαλ ηνλ ρξόλν πνπ ηνπο είρε δνζεί αξθεηό γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

 

Επώηημα 8
ο
 : Η ςλοποίηζη ηος εκπαιδεςηικού ζεναπίος καηάθεπε να αναπηύξει ηο 

ενδιαθέπον ηων ζςμμεηεσόνηων ζσεηικά με ηην εκπαιδεςηική πομποηική και ηο Internet 

of Things; 

Γηα ηελ απάληεζε απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο αμηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηηο δύν ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη θνηηεηέο ζηε 

κία εξώηεζε απάληεζαλ ζε ζεκαληηθό πνζνζηό, 88,58%, όηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απμήζεθε παξαθνινπζώληαο ηε ζπγθεθξηκέλε 
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εθπαηδεπηηθή δξάζε. Αληηζηνίρσο, όζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηώλ γηα 

κειινληηθή ελαζρόιεζε κε λέεο εθαξκνγέο ηνπ Internet of Things, ζε ζεκαληηθό 

πνζνζηό (82,85%) απηό απμήζεθε κε ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνύκε όηη νη ζεκαηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ ελίζρπζαλ ην ελδηαθέξνλ κειινληηθήο ελαζρόιεζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ  

κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ην Internet of Things. 

 

Δθηόο από ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ θαη από 

ηελ επίδνζε ηνπο ζην ελ ιόγσ κάζεκα, νδεγεζήθακε θαη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη από 

ζπλνιηθή εηθόλα ησλ θνηηεηώλ, ε νπνία δηακνξθώζεθε από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.  Δηδηθόηεξα, νη πξνηάζεηο θαη νη ηδέεο πνπ δηαηύπσζαλ 

νη θνηηεηέο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο καζήκαηνο όζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ελεπιάθεζαλ, ήηαλ αξθεηά θαηλνηόκεο θαη πξσηόηππεο. 

Μάιηζηα θάπνηεο από ηηο ηδηαίηεξεο ιύζεηο πνπ πξόηεηλαλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο 

παξνπζηάζηεθαλ ζε επίπεδν ηάμεο, κε απνηέιεζκα νη θνηηεηέο λα επεθηείλνπλ ηνπο 

ηε γλσζηηθή ηνπο εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ην Internet of 

Things. Σέινο, νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξναηξεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ελόο ξνκπόη ΔV3 κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ Lego Mindstorms 

Education EV3, θαηάθεξαλ λα επηηύρνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σν γεγνλόο 

απηό νθείιεηαη όηη ήδε είραλ θαηαλνήζεη ηηο ξνκπνηηθέο εληνιέο θαη όπσο 

επεζήκαλαλ θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό δελ αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο παξόηη ήηαλ ε 

πξώηε ηνπο επαθή κε ην ινγηζκηθό. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε απηό ην θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε λα νδεγεζνύκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα 

κέζσ ηεο ζύγθξηζεο ελόο κέξνπο ησλ επξεκάησλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο κε 

αληίζηνηρα επξήκαηα άιισλ παξόκνησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ από ην εθπαηδεπηηθό παθέην 

ξνκπνηηθήο Lego Mindstorms, νη Διεπζεξηώηε θ.ά. (2010) θαηέιεμαλ ζηε 

δηαπίζησζε όηη νη εθπαηδεπόκελνη έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ Lego Mindstorms NTX ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πινπνίεζαλ θαη ην μερώξηζαλ σο έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν δηδαζθαιίαο. ην 

εθπαηδεπηηθό ζελάξην, ην νπνίν ζρεδηάζακε ρξεζηκνπνηήζεθε ε επόκελε έθδνζε ηνπ 

Lego Mindstorms NTX, δειαδή ην LM EV3, γηα ην νπνίν ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

θνηηεηώλ ήηαλ κεγάιε. Ζ δηαπίζησζε απηή επηβεβαηώλεηαη θαη από δηάθνξεο 

πηινηηθέο έξεπλεο (Νηθνιόο θ.α., 2008; Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2008), 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη δηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ Lego 

Mindstorms κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ σο ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. 

ύκθσλα κε ηνλ Ξπλόγαιν (2010), ε ζεηξά καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηώληαο ξνκπνηηθέο πξνζνκνηώζεηο ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ 

Karel θαηάθεξε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Αληηζηνίρσο, γηα 

ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε 

δξαζηεξηόηεηεο πξνζνκνίσζεο ηεο θίλεζεο ηνπ ξνκπόη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Scratch 2.0, παξαηεξήζακε όηη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ αλαπηύρζεθε 

ηόζν γηα ην αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, όζν θαη ηε κειινληηθή ηνπο ελαζρόιεζε κε απηή. 

Όζνλ αθνξά ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Scratch, ζύκθσλα κε ηνπο 

Καςηκάιε θαη άκςσλ (2011) θάλεθε θηιηθό ζε όινπο ηνπο καζεηέο ιόγσ ηεο 

εύθνιεο εμνηθείσζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο θάζε νπηηθήο εληνιήο. 
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ηε δηθή καο πεξίπησζε, εμεηάζηεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε επρξεζηία ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζνκνηώζεσλ. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

ήηαλ εμίζνπ ζεηηθά. Δπνκέλσο θαηαλννύκε όηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ από δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη γηα 

ηελ εθκάζεζε δηάθνξσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ.   

Ζ πξόηαζε δηδαζθαιίαο ησλ Οξθαλάθε θαη Παπαδάθε (2014) γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο πιαθέηαο Arduino κε ηo 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Scratch ζπλέβαιε ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηερλνινγηθώλ 

ελλνηώλ από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπόκελσλ. ηελ εθπαηδεπηηθή πξόηαζε ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο ζπλδπάζηεθε ε πιαθέηα Raspberry Pi θαη ην πεξηβάιινλ 

πξνζνκνίσζεο ηνπ Scratch 2.0 κε ζηόρν ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηώλ ζηηο έλλνηεο ηνπ 

Internet of Things. Ο ζπλδπαζκόο απηόο επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαζώο νη 

εθπαηδεπόκελνη θαηάθεξαλ θαηαθηήζνπλ ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. Δπνκέλσο, κπνξνύκε λα νδεγεζνύκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν 

ζπλδπαζκόο ηνπ Scratch κε ην Internet of Things κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθώκελσλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε 

ελδηαθεξνπζώλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο Scratch 2.0 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ξνκπνηηθνύ 

παθέηνπ Lego Mindstorms EV3, θαζώο θαη ησλ ζπζθεπώλ IoT επηθέξνληαο ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B: Δθθσλήζεηο δξαζηεξηνηήησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Ρνπκπξίθεο αμηνιόγεζεο  

 

Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο 1
εο

 Δξγαζίαο 
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Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο 2
εο

 Δξγαζίαο 

 

  



158 

   

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Κώδηθεο δξαζηεξηνηήησλ  

 

Δληνπηζκόο εκπνδίσλ  

 

 

Μεηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ 
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Ρνκπνηηθέο εληνιέο θίλεζεο – παύζεο θηλεηήξσλ 

 

 

Αιιαγή θαηεύζπλζεο γηα νξηζκέλα δεπηεξόιεπηα 

 

 

Μείσζε ηαρύηεηαο θηλεηήξα 
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Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο 

 

 

Πξνγξακκαηηζκόο ησλ GPIO pins ηνπ Raspberry Pi 
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Αλίρλεπζε θίλεζεο από IoT ζπζθεπέο 

 

 


