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Abstract 
 

As a trigger for the preparation of this postgraduate thesis, my personal observation of 

kindergarten and primary school students, generally of primary education, during the 

learning process. Students are exposed daily to various teaching methods and to a variety of 

tools that make the educational process more understandable and attractive. 

After implementing various forms and means of teaching, they found the students deep 

interest in teaching methods using educational robotic kits. 
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Εισαγωγή 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται μία εκτενής ανασκόπηση σχετικά με την 
ρομποτική στην εκπαίδευση. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η εμπλοκή των 
ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σκοπός μια τέτοιας εφαρμογής είναι αφενός η ενασχόληση των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες και τις καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση και αφετέρου μέσα την εμπλοκής τους 
με αυτές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, να 
αναπτύσσουν την δημιουργικότητά τους και να καλλιεργήσουν το πνεύμα ομαδικής 
συνεργασίας τους. Μέσα από την παιγνιώδη χαρακτήρα της μάθησης ο κάθε μαθητής 
αναπτύσσει δεξιότητες με μαθησιακά αποτελέσματα υψηλών νοητικών δεξιοτήτων, κριτικής 
σκέψης, υπολογιστικής σκέψης και μεταγνώσης.  

Επιτακτική είναι η ανάγκη της προσαρμογής της διδασκαλίας στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, 
τις κλίσεις και τις ικανότητες της εκάστοτε ομάδας μαθητών ώστε να παρακινεί την προσοχή 
τους, να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενισχύει τη θέληση για μάθηση.  

Το ρομπότ είναι ένα πολύτιμο διδακτικό μέσο για πολλούς σκοπούς. Αναπτύσσει  
ψυχολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες και συμβάλει στην εξέλιξη της κοινωνίας. 

 
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Αναφέρονται οι ορισμοί 

του «ρομπότ» όπως έχουν καταγραφεί στην βιβλιογραφία. Έπειτα αναλύεται η χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρεις βασικές θεωρίες μάθησης, ο συμπεριφορισμός 
(behaviorism), ο εποικοδομητισμός (constructivism) και οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) 
ή ιστορικοπολιτισμικές (historicocultural) προσεγγίσεις, πάνω στις οποίες στηρίζεται η 
εκπαίδευση με ρομποτικά πακέτα διδασκαλίας. 

Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν την ένταξη της ρομποτικής επιστήμης 
στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση τους σκοπούς, τους στόχους και τα οφέλη της στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται συνοπτικά διάφορα ρομποτικά συστήματα, τα οποία έχουν 
κυκλοφορήσει στο εμπόριο, για παιδιά. Και έπειτα στο 5ο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής 
συγκριτική ανάλυση των ρομποτικών εκπαιδευτικών πακέτων Lego Μindstorms Εv3 και του 
Edison. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας δημιούργησα εκπαιδευτικά σενάρια διδασκαλίας με τη 
χρήση του Lego Μindstorms Εv3 για το νηπιαγωγείο και τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού και 
στη συνέχεια για τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. Πρόκειται για ολοκληρωμένα σχέδια 
διδασκαλίας με τα οποία μπορούμε να εισάγουμε τα παιδιά στο χώρο της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές ρομποτικές γνώσεις αλλά και να 
επιτύχουμε ποικίλους μαθησιακούς στόχους, με τη χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
ρομποτικού περιβάλλοντος, προάγοντας το διεπιστημονικό τους χαρακτήρα.  

Τέλος συνδυάζουμε το εκπαιδευτικό ρομπότ μας με εργαλεία προγραμματισμού κινητών 
εφαρμογών, όπως το Αpp Inventor. Το συγκεκριμένο πρόγραμματιστικό περιβάλλον έχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογής κινητού για τηλεχειρισμό του ρομπότ Lego Μindstorms 
Εv3. Έπειτα δημιουργήσαμε και μια εφαρμογή κουίζ γνώσεων σχετικά με το ρομπότ Lego 
Μindstorms Εv3, ως αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των μαθητών για όσα έχουν διδαχτεί. 
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Α ΜΕΡΟΣ 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Αρκετές δεκαετίες πριν άρχιζαν να εμφανίζονται διάφορες μορφές τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση, γεγονός που πήρε μεγάλη έκταση στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά το τέλος του 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου αναπτύσσεται στις ΗΠΑ μια βιομηχανία παραγωγής 
εκπαιδευτικών ταινιών με σκοπό την «οτικοακουστική» κατάρτιση των παιδιών [1]. Έπειτα με 
την επιρροή συμπεριφοριστικής θεωρίας, την εμφάνιση της τηλεόρασης και των υπολογιστών, 
η εκπαιδευτική τεχνολογία αποκτά μεγάλη άνθιση. Το 1960 θεωρείται χρονολογία σταθμός, 
καθώς χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μαζικά μέσα επικοινωνίας (ΜΜΕ) για διδακτικούς 
σκοπούς. 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί ο ορισμός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  
Ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» (educational technology) αναφέρεται στη χρησιμοποίηση 

τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση [2] [3].  
Ο αγγλικός όρος «Instructional Technology» , με βάση την Επιτροπή Ορισμών και Ορολογίας 

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Επικοινωνιών και Τεχνολογίας (AECT), αναφέρεται στη θεωρία και 
εφαρμογή του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της χρησιμοποίησης, της διαχείρισης και 
αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων διεργασιών και πόρων που αφορούν τη μάθηση.  

Ένας άλλος ορισμός των Seels & Reachey (1994) «Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι η εφαρμογή 
τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λύσουν 
προβλήματα της διδασκαλίας και της μάθησης» [4].  

Οι παραπάνω όροι με την ευρεία έννοια χαρακτηρίζουν την ορθή χρήση των εκπαιδευτικών 
τεχνολογιών που έχουν ως στόχο την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος. 
Επιπροσθέτως τονίζουν τους λόγους, τις αξίες και τα υποτιθέμενα ‘η πραγματικά αποτελέσματα 
που αντιστοιχούν σε αυτές τις πρακτικές [5]. 
 

1.2 ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Η σημερινή «ψηφιακή εποχή» χαρακτηρίζεται από την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας, της πληροφορικής και του προγραμματισμού. Καθημερινά, εμφανίζονται στη ζωή 
μας νέες έξυπνες συσκευές, όπως φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μικροεπεξεργαστές, 
tablets, smartphones, ψηφιακές κάμερες, έξυπνες τηλεοράσεις, συστήματα βίντεο, εικόνας και 
ήχου, βιντεοπαιχνίδια κτλ. Στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία η ψηφιακή τεχνολογία, οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι μικροεπεξεργαστές αποτελούν βασικά εργαλεία για 
ανταγωνιστική παραγωγή, αποδοτική λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι η ειδικότητα Ψηφιακής Τεχνολογίας και  Προγραμματισμού 
θα διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, των 
επιχειρήσεων και των υπηρεσιών [6]. 

Αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες τρέχουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, τρέχει να προλάβει το σχολείο. Η 
διδασκαλία της πληροφορικής και των ΤΠΕ παρέχει στα παιδιά πολύτιμα εφόδια για την 
απόκτηση επιστημονικής γνώσης, την δια βίου εκπαίδευση και για την εξατομικευμένη 
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εκπαίδευση. Επιπλέον συμβάλει στην υποστηρικτική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική σχολική τάξη, καθώς βελτιώνει τις συνθήκες των τμημάτων 
ένταξης. 

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας ΤΠΕ και Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
(Δημοτικό), σύμφωνα με το ΕΠΠΣ (Υπουργείο Παιδείας) του παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι: « 
Οι μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον υπολογιστή ως 
γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο, αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν και προσεγγίζουν 
βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας» [7]. 

Ο ειδικός σκοπός είναι: «οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργείες του 
υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τις χρήσεις του ως εποπτικού μέσου 
διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και 
αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη 
χρήση κατάλληλου λογισμικού  και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης» [8].  

Οι επιμέρους στόχοι ανά σχολική τάξη, όπως αναγράφονται και στο www.pi-schoos.gr/, είναι 
οι εξείς: 

http://www.pi-schoos.gr/
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Πίνακας 1: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής 

 
Γεγονός αποτελεί όμως πως σήμερα σχεδόν (αν όχι) όλα τα παιδιά, έχοντας υπολογιστές στα 

σπίτια τους, γνωρίζουν όλες τις παραπάνω λειτουργείες, ίσως και περισσότερες, από τις πρώτες 
τάξεις του δημοτικού. Ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών δεν θα ήταν ενδιαφέρον. Γι΄ αυτό οι 
σημερινοί εκπαιδευτικοί πληροφορικής, και άλλων ειδικοτήτων, χρησιμοποιούν διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, λογισμικά, προγραμματιστικά περιβάλλοντα ώστε να κρατήσουν το 
αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και να τους διδάξουν πράγματα τα οποία θα τους 
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βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις εξελίξεις της εποχής. Για τέτοιου είδους προγράμματα και 
περιβάλλοντα θα αναφερθούμε στην συνέχεια της εργασίας. 

 
 

1.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Με τον όρο «Εκπαιδευτικό λογισμικό» θεωρούμε το κάθε λογισμικό το οποίο έχει 
εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς, ολοκληρωμένα και ακριβή πλάνα διδασκαλίας και έχει 
μαθησιακά αποτελέσματα [9].  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει στόχο την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
δρα ως βοηθητικό μέσο σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών [10]. Εργαλείο του ο 
υπολογιστής. Οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν είτε σε κάποια τυπική τάξη του 
σχολείου με την βοήθεια του εκπαιδευτικού είτε μόνοι τους εφόσον έχουν πρόσβαση σ’ αυτό.  

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά παρευρίσκονται σε διάφορε μορφές όπως 1. Με σαφή 
εκπαιδευτικό στόχο (CD- ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικής) για δραστικά ή όχι και 
2. Για γενική χρήση (λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, κειμενογράφος, λογιστικό φύλλο, βάσεις 
δεδομένων, κλπ) [11]. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού λογισμικού είναι: η καταλληλότητα (αν είναι 
κατάλληλο για τη χρήση που θέλω), η αξιοπιστία (αν λειτουργεί σωστά), η αποδοτικότητα (αν 
μου αποδίδει του στόχους που επιθυμώ), η χρηστικότητα (αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω 
εύκολα), η ασφάλεια (αν προστατεύει από απειλές) και η συμμόρφωση (αν υπακούει σε 
κανονισμού). Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης, διάγνωσης προβλημάτων, 
να είναι έγκυρο, να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, να έχει κατανοητή για το κοινό που 
απευθύνεται γλώσσα, να έχει συγκεκριμένη δομή ώστε να είναι εύχρηστο, να έχει επίπεδα, να 
μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες και αποτελέσματα και να παρέχει υποστήριξη.  

Υπάρχουν ποικίλες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού. Μερικές από αυτές είναι: 
επεξεργαστές κειμένου, προσομοιώσεις, παιχνίδια, το διαδίκτυο, νοήμονα συστήματα 
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας, ηλεκτρονικά βιβλία και 
βιβλιοθήκες, πακέτα εξάσκησης, tutorials, προγράμματα συνεργατικής μάθησης καθώς και η 
εκπαιδευτική ρομποτική, η οποία διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο εντός και εκτός σχολικής 
πραγματικότητας [12] [13] [14]. 
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2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ 
Ο κάθε εκπαιδευτικός στην τάξη του χρησιμοποιήσει κάποια θεωρία μάθησης, για την οποία 

πιστεύει ότι είναι η καταλληλότερη για αυτό πρέπει να διδάξει. Έτσι υπάρχουν και κάποιες οι 
οποίες θεωρούνται κατάλληλες και για το μάθημα των ΤΠΕ. Οι κυριότερες ψυχολογικές θεωρίες 
που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την διδασκαλία του εκπαιδευτικού λογισμικού 
είναι: ο συμπεριφορισμός (behaviorism), ο εποικοδομισμός (constructivism) και οι 
κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) ή ιστορικοπολιτισμικές (historicocultural) προσεγγίσεις. 

 

2.1 Συμπεριφορισμός ή Μπιχεβιορισμός 

 
Θεμελιώδες αξίωμα αυτής της θεωρίας είναι ότι η μάθηση και η απόκτηση της γνώσης είναι 

αποτέλεσμα συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον 
του και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Δηλαδή η συμπεριφορά του ατόμου ελέγχεται 
και διαμορφώνεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

«Η μάθηση και η απόκτηση γνώσεων είναι αποτέλεσμα της σχέσης και της εξάρτησης 
ανάμεσα στα ερεθίσματα (Ε) που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του και στις αντιδράσεις 
(Α) που το άτομο εκδηλώνει όταν δέχεται τα ερεθίσματα αυτά.»  

Ερέθισμα   →    Γνωστικό σύστημα (?)   →    Αντίδραση 
Οι θεμελιωτές της θεωρίας είναι οι Edward Thorndike (1913) και Ivan Pavlov (1927) και οι 

κύριοι εκπρόσωποι της είναι οι Pavlov, Watson, Thordike, Gurthie, Skinner. 
 
Η επίδραση του συμπεριφορισμού στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να 

αναλυθεί σε δύο άξονες: 

 • (α) στη Σχεδίαση διδακτικών συστημάτων (Instructional systems design) (Wikipedia), όπου 
δίνεται έμφαση στις ιδέες της συστηματικής ανάλυσης εργασιών και εκπαιδευτικών στόχων, και  

• (β) στη Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, μέσω της προσέγγισης της, 
προγραμματισμένης διδασκαλίας (programmed instruction) (Wikipedia), δίνοντας έμφαση και 
στην ανάπτυξη λογισμικού για τη συστηματική εξάσκηση του χρήστη-μαθητή (drill & practice 
software). [15] [16] [17] 

Ο συμπεριφορισμός διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο σε όλα εκπαιδευτικά συστήματα. 
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι πρέπει να είναι σαφείς και 
συγκεκριμένοι και οι πληροφορίες ιεραρχικά δομημένες. Απώτερος σκοπός είναι η παρέμβαση 
στο μαθησιακό περιβάλλον κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών πρακτικών [18]. 

Η διδασκαλία των ΤΠΕ, σύμφωνα με την συμπεριφοριστική θεωρία, επιτυγχάνεται όταν 
έχουμε την επιθυμητή συμπεριφορά των μαθητών. Το περιεχόμενο τη μάθησης είναι αυστηρά 
δομημένο και ιεραρχημένο μέχρι να επιτευχθεί η τελική συμπροφορά και η γνώση είναι πολύ 
καλά οργανωμένη από τους ειδικούς. Η μορφή της διδασκαλίας είναι δασκαλοκεντρική και ο 
εκπαιδευτικός «αυθεντία».  

Η γενική φιλοσοφική αντίληψη για τις ΤΠΕ επικεντρώνεται σε μια μηχανιστική αντίληψη, που 
θεωρεί τον μαθητή «αντικείμενο». Η τεχνολογία, σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, δεν 
υποστηρίζει αλλά υποκαθιστά την κοινωνική διάσταση της μάθησης. Με βάση αυτό το πλαίσιο, 
η τεχνοκεντρική και εργαλειακή αντίληψη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη έχει 
τον κυρίαρχο ρόλο [19]. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές διαχωρίζουν την τεχνολογική από την 
παιδαγωγική διάσταση, δίνοντας βαρύτητα στην πρώτη. Οι μαθητές είναι παθητικοί δέκτες 
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πληροφοριών και καλούνται να συμπληρώνουν με τη σειρά τις δραστηριότητες των λογισμικών, 
οι οποίες μπορεί να περιέχουν ερωτήσεις «σωστού-λάθους», αντιστοιχήσεις, συμπληρώσεις, 
κ.λπ.. Δεν είναι ελεύθεροι για καμία δημιουργική, διερευνητική δραστηριότητα η οποία 
απουσιάζει από τη διδασκαλία γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί. Η ενίσχυση της επιθυμητής 
απάντησης από το «μηχάνημα» ενθαρρύνει τους μαθητές και τους προτρέπει να συνεχίσουν. 

Η Συμπεριφοριστική θεωρία επικρίνεται διότι στερεί την ελευθερία έκφρασης, 
δημιουργικότητας των παιδιών, την ανάληψη πρωτοβουλιών και προωθεί τη στείρα απόκτηση 
γνώσεων, γεγονός που αντιτίθεται στους σκοπούς και στόχους των προγραμμάτων των ΤΠΕ [20] 
[21]. 

 
 
 
 

2.2 ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ – CONSTRUCTIVISM 

 
Σε αντίθεση με την θεωρία μάθησης του συμπεριφορισμού έρχεται η θεωρία του 

εποικοδομιτισμού. Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό η μάθηση επιτυγχάνεται με την ανάκληση 
και τροποποίηση των προϋπάρχουσων εμπειριών και γνώσεων. 

Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι η δημιουργία εκ μέρους του εκπαιδευτικού ένα 
κατάλληλο περιβάλλον ώστε ο μαθητής να μπορεί να αλληλοεπιδρά μ’ αυτό. 

Βασικοί εκπρόσωποί του είναι οι J. Piaget, Bruner, Papert. 
Θεμελιώδης αρχή του είναι πως ο μαθητής οικοδομεί μόνος του τη γνώση μέσω του 

περιβάλλοντος που επιδρά και δεν κάνει στείρα αποστήθιση των εννοιών. Είναι ατομική του 
υπόθεση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός. 

Σύμφωνα με την θεωρία του J. Piaget η γνωστική ανάπτυξη του παιιδού έχει ως εξής: 
– μέχρι 2 ετών το αισθησιοκινητικό,  
– από 2 έως 7 ετών το στάδιο της προλογικής σκέψης,  
– από 7 έως 12 ετών το στάδιο των συγκεκριμένων πράξεων  
– από 12 ετών το στάδιο των λογικών τυπικών πράξεων. 
Η λογική σκέψη αναπτύσσεται με την αφομοίωση, τη συμμόρφωση, την προσαρμογή και 

το σχήμα. Κατά την αφομοίωση αποκτά νέες αντικείμενα και γεγονότα και τα προσαρμόζει στα 
είδη υπάρχοντα σχήματα και κατά τη συμμόρφωση τα σχήματα μεταβάλλονται για τις 
απαιτήσεις των νέων γεγονότων, επιτυγχάνεται δηλαδή η μάθηση. 

Οι θέσεις του ψυχολόγου J. Piaget έχουν επηρεάσει σημαντικά και την διδασκαλία των 
ΤΠΕ. Τα παιδιά οικοδομούν τις γνώσεις τους ατομικά και με ενεργό συμμετοχή στο μάθημα, τα 
στάδια προορίζουν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που περιέχει κάποιο εκπαιδευτικό 
λογισμικό ανάλογα με την κάθε ηλικιακή ομάδα που απευθύνεται και τέλος οι νέες γνώσεις 
χτίζονται πάνω στις προηγούμενες. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι υποστηρικτικός, να 
επιτρέπει την διερευνητική μάθηση, να προωθεί τις προσομοιώσεις πραγματικών 
προβλημάτων και να αποτελεί συνεργάτης του παιδιού.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ρεύμα προγραμματισμού Logo του Papert, 
συνεχιστή της θεωρίας του J. Piaget. [22] [23] 
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2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ (SOCIOCULTURAL) ‘Η 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ (HISTORICOCULTURAL) 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) ή ιστορικοπολιτισμικές (historicocultural) 
προσεγγίσεις προγραμματίζουν τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα στο κοινωνικό, ιστορικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο οι οποίες διαδραματίζονται. Οργανώνει το νου σε ένα συγκεκριμένο 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον ιστορικά προσδιορισμένο [24]. Σημαντικό ρόλο κατέχουν οι 
συνεργατικές δραστηριότητες, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και λογισμικά και ο καταμερισμός 
εργασίας.  
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2.4 ΣΥΝΟΨΗ 

Συμπεριφοριστικές 
θεωρίες 

Γνωστικές Θεωρίες Κοινωνικοπολιτισμικές 
Θεωρίες 

Γραμμική οργάνωση 
Πληροφορίας (Skinner) 

Δομικός 
εποικοδομισμός (Piaget) 

Κοινωνικός 
εποικοδομισμός 

Μέθοδος 
πολλαπλών Επιλογών 
(Crowder) 

Εποικοδομισμός του 
Papert (constructionism) 

Κοινωνικοπολιτισμική 
θεωρία του Vygotsky 

Διδακτικός 
Σχεδιασμός (Gagne) 

Ανακαλυπτική 
μάθηση (Bruner) 

Εγκαθιδρυμένη γνώση 
(situated cognition) 

 Επεξεργασία της 
πληροφορίας (γνωστικού 
ψυχολόγοι) 

Κατανεμημένη γνώση 
(didtributed cognition) 

 Συνδεσιασμός 
(Varela, Maturana) 

Θεωρία της 
δραστηριότητας (επίγονοι 
της θεωρίας του Vygotsky) 

Πίνακας 1: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής .............. 18 
 

Συνοψίζοντας, η κάθε μια θεωρία ξεχωριστά και από μόνη δεν συνιστάται για την επιλογή, 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση κάποιο εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά και για την διδασκαλία 
των ΤΠΕ. Θα ήταν καλό να γίνεται ο συνδυασμός των θεωριών, έτσι ώστε να υπάρξει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. Μέσω αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης, όπου οι μαθητές θα 
εμπλέκονται ενεργά και συνεργατικά στην οικοδόμηση της γνώσης πάνω σε πραγματικές 
καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψιν και την κοινωνικοπολιτισμική αλληλεπίδραση.    
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3 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1 ΡΟΜΠΟΤ 

Η λέξη Ρομπότ προέρχεται από τον Τσέχο συγγραφέα Karl Capek και στα τσέχικα σημαίνει 
«robota» σημαίνει «καταναγκαστική εργασία χωρίς πληρωμή». Βέβαια και άλλες γλώσσες 
σημαίνει κάτι παρόμοιο. Στα σλάβικα «rabu» σημαίνει «σκλάβος» και στα γερμανικά «arbeit» 
σημαίνει «εργασία». Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο όρος «Ρομπότ» ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος 
με την εργασία και το πως αυτό μπορούσε να δράσει βοηθητικά στον άνθρωπο.  

 
Για το λόγο αυτό ο Isaac Asimov θέσπισε 3 νόμους της Ρομποτικής:   
1. Ένα ρομπότ δεν μπορεί να τραυματίσει ένα ανθρώπινο ον, ή λόγω αδράνειας να επιτρέψει 

σε ένα ανθρώπινο ον να πάει κακό. 
2. Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει οποιεσδήποτε εντολές του δίνονται από ανθρώπινα όντα, 

εκτός και αν τέτοιες εντολές θα έρθουν σε σύγκρουση με τον πρώτο νόμο. 
3. Ένα ρομπότ πρέπει να προστατεύει τη δική του ύπαρξη, όσο όμως αυτή η προστασία δεν 

έρχεται σε σύγκρουση με τους 2 πρώτους νόμους. [25] [26] 
 

3.2 Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Η Ρομποτική, σαν επιστήμη, ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον 
προγραμματισμό των ρομπότ. Αρχικά τα ρομπότ εισήχθησαν στην βιομηχανία με την μορφή 
μηχανής ή ακόμα και με την μορφή ανθρώπου. Μπορεί επίσης να είναι ρομπότ κινητά, χειριστές, 
αυτό-αναδιαρθρώσιμα, ελεγχόμενα από ανθρώπους ή και ρομπότ τεχνικής νοημοσύνης τα 
οποία αποφασίζουν μόνα τους.  

Ρομποτικό σύστημα λοιπόν νοούμε μια μηχανή η οποία δέχεται πληροφορίες από το 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μέσω αισθητήρων, και στη συνέχεια αποφασίζει, δρα και 
ενεργεί, μέσω της δυνατότητας της υπολογιστικής επεξεργασίας.  

Σκοπός της δημιουργίας τους ήταν η υποβοήθηση την ανθρώπινης εργασίας αλλά και 
τελειοποίηση διαφόρων αντικειμένων π.χ. αυτοκίνητα. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε και ως μέσο 
ψυχαγωγίας ή και σε επικίνδυνες αποστολές (σε αποστολές στο διάστημα, σε χώρους πυρηνικών 
αντιδραστήρων). Σήμερα γνωρίζει μεγάλη άνθιση και στην ιατρική. Πολλές είναι οι επεμβάσεις 
οι οποίες γίνονται με ρομποτικά συστήματα τα οποία αποτρέπουν τα λάθη.  

Η προσπάθεια κατασκευής «έξυπνων μηχανών» μέσω της τεχνικής νοημοσύνης 
χρονολογείται περισσότερο από 40 χρόνια. Ο Χέμπερτ Σάιμον το 1956 ανακοίνωσε την 
κατασκευή του πρώτου προγράμματος τεχνικής νοημοσύνης. Στα τέλη του 20ου αιώνα ο Τιούριγκ 
υποστήριξε πως έχουν κατασκευάσει των άνθρωπο-μηχανή. Αργότερα το 1959 στο εργαστήριο 
του ΜΙΤ κατασκευάστηκε ένας ρομποτικός βραχίονας, ο οποίος χτυπούσε έναν μεταλλικό δίσκο 
αλλάζοντάς του μορφή.  Η γλώσσα προγραμματισμοί του ήταν η ΑΡΤ (Automatically Programmed 
Tools) με την οποία κατασκευάστηκε το πρώτο ρομποτικό προϊόν, ένα μεταλλικό τασάκι, από τον 
βραχίονα. 

Έπειτα ακολούθησαν κ άλλες κατασκευές όπως: 
Από το  1961 έως και το 1979 κατασκεπάζονται ρομπότ βραχίονες. Αρχικά ήταν για πιο απλές 

εργασίες όπως οι  η General motors κατασκεύασε τον Unimate, ρομποτικός βραχίονας για 
μεταφορά μετάλλων στη βιομηχανία αυτοκινήτων, ρομπότ τα οποία λειτουργούν και 
συμπεριφέροντα κατ’ ελάχιστον σαν άνθρωποι, για την διευκόλυνση της καθημερινότητας, στο 
νοσοκομείο Low Amigow στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ κατασκεύασαν τον ρομποτικό βραχίονα 
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Rancho Arm, για την υποβοήθηση των ανθρώπων με αναπηρία, ο Μάρβιν Μάσκυ κατασκεύασε 
τον βραχίονα Tentacle για την μεταφορά βαρέων αντικειμένων. Αργότερα το 1969 
κατασκευάστηκαν πάλι ρομποτικοί βραχίονες, οι οποίοι ήταν πιο σύνθετοι όπως  ο Stanford Arm 
αλλά αυτή τη φορά με αισθητήρες, το πρώτο κινητό ρομπότ το Shakey στο ερευνητικό ινστιτούτο 
του Στάνφορντ. Είχε και αισθητήρες αφής, όρασης, στο ΜΙΤ  σχεδιάστηκε ακόμη ένας ρομποτικός 
βραχίονας ο Sliver Arm, μεταλλικά δάχτυλα και αισθητήρες, το αυτοκινούμενο ρομπότ Stanford 
Cart μπορούσε να διασχίσει ένα επιπλωμένο δωμάτιο χωρίς να πέσει πάνω σε έπιπλα. 

Από το 1973έως και το 2001 κατασκευάστηκαν τα πρώτα ανθρωπόμορφα ρομπότ όπως τα 
Wabot-1 και αργότερα το Wabot-2 στο πανεπιστήμιο Waseda  του Τόκιου στην Ιαπωνία με στόχο 
την ψυχαγωγία, η Honda παρουσίασε το ανθρωπόμορφο ρομπότ Humanoid Robot, η Toshiba 
κατασκεύασε το Toshiba Advanced Robot το οποίο έπαιζε βόλεϊ, η NEC  Corporation παρουσίασε 
το μικρό ρομπότ R100 το οποίο έχει αισθητήρες και αναγνωρίζει πρόσωπα αντικείμενα, έχει 
ανθρώπινη φωνή. Την ίδια χρονιά το ρομπότ Aibo (Artifical Intelligence roBOt) είχε τη μορφή 
σκύλου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004, το AmigoBot κινείται με αισθητήρες και λογισμικό 
αποφυγή εμποδίων. Επίσης το ΜΙΤ δημιούργησε μικρό ρομπότ το Kismet το οποίο 
αντιλαμβάνεται τον εξωτερικό κόσμο και η Honda που κατασκεύασε τον ASIMO, το οποίο 
περπατά, αποφεύγει εμπόδια, ανεβοκατεβαίνει σκάλες, αναγνωρίζει μορφές και ακούει σε 
φωνητικές κλήσεις. [27] 

 

3.3 ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πέραν του χώρου της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της 
εισαγωγής της ρομποτικής στις σχολικές μονάδες.  

Με τον όρο εκπαιδευτική ρομποτική εννοούμε την χρήση ρομποτικών συστημάτων στην 
εκπαίδευση. Τα ρομποτικά συστήματα μπορεί να ένα ή περισσότερα ρομπότ συνδεδεμένα ή όχι 
με κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Η εμφάνιση την εκπαιδευτικής ρομποτικής έγινε όταν ο Seymour Papert το 1960 εστίασε 
στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για παιδιά και στη συνέχεια ο καθηγητής Mitchel Resnick το 
1980 ο οποίος συνεργάστηκε με το ΜΙΤ και το Media Lab του, στο Πανεπιστήμιο της 
Μασαχουσέτης, το 1985 δημιουργώντας το πρώτο εκπαιδευτικό ρομπότ του LEGO TC Logo 
(1988). Το όνομα LEGO είναι συντομογραφία των δύο δανικών λέξεων «leg godt» που σημαίνει 
«να παίζεις καλά».  

 Στη συνέχεια η συνεργασία του MIT Media Lab και της LEGO Corporation με το Tufts 
University και το National Instruments είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία των 
κατασκευαστικών πακέτων ρομποτικής Lego Mindstorms, το όνομα των οποίων είναι 
εμπνευσμένο από το βιβλίο του Papert με τίτλο «Mindstorms: Children, Computers, and Powerful 
Ideas.». [28] 

 Αυτή η συνεργασία οδήγησε στην εισαγωγή της ρομποτικής στα σχολεία. Από τότε μέχρι 
σήμερα πληθώρα ρομποτικών τεχνολογιών χαμηλού κόστους παρουσιάστηκαν στη αγορά, οι 
οποίες απευθύνονται σε μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, από την προσχολική ηλικία 
μέχρι τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. [29] .  

Η εισαγωγή της ρομποτικής στην ελληνική εκπαίδευση έγινε με την χρήσης των Lego 
Mindstorms  το 1996. Με την εκπαιδευτική ρομποτική οι μαθητές μπορούν να συναρμολογήσουν 
και να προγραμματίσουν ρομποτάκια ώστε να εκτελούν στγκεκριμένες συμπεριφορές 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. [30] Οι Karim et al. (2015) εντάσσουν τα ρομπότ στην εκπαίδευση σαν 
μια νέα τάση στην παραδοσιακή εκπαίδευση. [31] 
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3.3.1 ΛΟΓΟΙ 

 
Οι λόγοι που συνετέλεσαν ώστε να εδραιωθεί η εκπαιδευτική ρομποτική στη σχολική 

πραγματικότητα, αντιστοιχούν σε πολλές πτυχές της σημερινής κοινωνίας. Αρχικά, είναι 
σημαντικό να αναφέρουμε πως τα  ρομποτικά συστήματα πλέον δεν κοστίζουν όπως 
παλαιότερα. Η τιμή τους είναι προσβάσιμη για τον απλό άνθρωπο και μπορούμε να τα 
προμηθευτούμε από ποικίλα καταστήματα [29]. Επιπλέον τα ρομπότ έχουν απλοποιηθεί αρκετά, 
ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται ακόμη και από μικρά παιδιά και πολλές φορές χωρίς τις 
οδηγίες κάποιου ειδικού. 

Στις μέρες μας όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα, υπάρχει και η 
ανάγκη ενασχόλησης των μικρών και των μεγάλων με την τεχνολογία που τους περιβάλει, 
γεγονός το οποίο οδήγησε στην χρησιμοποίηση των ρομποτικών συστημάτων στην μαθησιακή 
διαδικασία, ώστε να τους ετοιμάσει για τις ανάγκες της εποχής τους και την αγορά εργασίας. 

Ένας ακόμη λόγος που ενθάρρυνε της εισαγωγή των ρομποτικών συστημάτων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, όπως οι UNESCO, αλλά και οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτοί με τη σειρά τους ενθαρρύνουν και προωθούν τον τεχνολογικό 
αλφαβητισμό δωρίζοντας ρομποτικά συστήματα στις σχολικές μονάδες. 

Τέλος και αρκετά σημαντικό είναι πως τα περισσότερα ρομπότ πλέον είναι ανθρωπόμορφα. 
Τέτοιου είδους ρομπότ είναι εύκολο να επεξεργαστούν από μικρά παιδιά, καθώς η μορφή τους 
είναι οικεία. Μπορούν ευκολοτρόπως να εξοικειωθούν μ’ αυτά και να πέτυχουν τη μάθηση μέσω 
αυτών, με την μίμηση ανθρώπινων κινήσεων και συμπεριφορών. [32] 

3.3.2 ΣΚΟΠΟΣ 

 
Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως γενικό 

σκοπό την καλλιέργεια της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών, να εξοικειωθούν με 
τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων και να βελτιστοποίησης προγραμμάτων, ώστε να δημιουργούν 
και οι ίδιοι σύνθετα έργα με την σύνθεση επιμέρους εργασιών σε περιβάλλοντα οπτικού ή μη 
προγραμματισμού.    

3.3.3 ΟΦΕΛΗ 

 
Η “εισβολή” των ρομπότ στην εκπαίδευση και οι αλλαγές που επέφερε στην μαθησιακή 

διαδικασία, δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχαν τεράστια οφέλη κυρίως στους μαθητές. 
Καθημερινά δέχονται πληθώρα ερεθισμάτων και πληροφοριών σχετικά με τα ρομπότ, καθώς 

γύρω τους περιβάλλονται από διάφορα ρομποτικά συστήματα [33]. Έχουν λοιπόν την τάση και 
την επιθυμία να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργείας τους. Εισάγοντάς τα στην εκπαίδευση και τη 
μαθησιακή διαδικασία αυτομάτως την καθιστούμε πιο προσιτή, εφόσον εμπλέκουμε τις 
επιθυμίες των παιδιών, και πλέον χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία [30].  

Οι νέες αυτές τεχνολογίες εμπλουτίζουν την μέχρι τώρα παραδοσιακή εκπαιδευτική 
πραγματικότητα [34], οι οποία απαρτίζονταν από χαρτί, μολύβι, πίνακα και ίσως κάποιο 
πολυμέσο με το κυρίαρχο το ρόλο του δασκάλου. Όλα τα ρομποτικά συστήματα απαιτούν την 
επαφή με τα χέρια των παιδιών [35], οι μαθητές δεν είναι καθηλωμένοι στο θρανίο και 
ασχολούνται μόνο με το βιβλίο και το τι θα πει ο δάσκαλος, αλλά εμπλέκονται ενεργά με τη 
χρήση εκπαιδευτικών ρομποτικών παιχνιδιών ανακαλύπτοντας μόνοι τους το περιεχόμενο της 
μάθησης [36] , [37], [30]. Οι μαθητές εξάπτουν την φαντασία τους και καλλιεργούν την 
δημιουργικότητά τους προκειμένου να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους [33]. 
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Αυτές οι εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά και τα νέα και ρομποτικά εμπλουτισμένα σενάρια 
διδασκαλίας γίνονται πιο διασκεδαστικά προς τους μαθητές, με αποτέλεσμα να μην βαριούνται 
και να διψούν για εξερεύνηση και μάθηση [38] [39]. 

Μέσα από το αυθόρμητο παιχνίδι οι μαθητές ενεργοποιούν τις πρότερες γνώσεις τους. 
Αρχικά πειραματίζονται με τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουν, και στη συνέχεια 
εμπλεκόμενοι ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, οικοδομούν τις νέες γνώσεις τους [40], [41]. 
Οι νέες γνώσεις και δεξιότητες που οικοδομούν, δεν είναι απλά συμπεράσματα με αφηρημένες 
έννοιες, αλλά πραγματικά αποτελέσματα, εφόσον οπτικοποιούνται με τα διάφορα ρομποτικά 
συστήματα ( [42]. Καθώς βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα καλλιεργούν την διαδικασία του 
αναστοχασμού, προκειμένου να κατανοήσουν πώς έφτασαν ως το τέλος [43]. 

Μαθαίνουν διαφόρους τρόπους ανάλυσης, επεξεργασίας και επίλυσης προβλημάτων [40], 
αποκτούν νέες εμπειρίες και  ερεθίσματα [39] και ίσως το πιο σημαντικό καλλιεργούν την 
κρητική τους σκέψη. Μαθαίνει να εκφράζεται τεχνολογικά γεγονός που συνεπάγει την επιτυχία 
του τεχνολογικού αλφαβητισμού. 
Τα οφέλη όμως δεν έχουν μόνο μαθησιακά αποτελέσματα. Παρατηρούνται θετικές αλλαγές και 
στην ψυχοσύνθεση και κοινωνικότητα του παιδιού. Το παιδί συνήθως εργάζεται σε ομάδες και 
ενθαρρύνεται σε κάθε του βήμα. Μαθαίνει να συνεργάζεται, να λαμβάνει πρωτοβουλίες στην 
ομάδα, να είναι υπομονετικό, να ακούει τα άλλα παιδιά και να βοηθά όπου χρειάζεται [33] [44] 
[45] [46] [47]. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποδοχή του από τους γύρω του, και κατά 
συνέπεια κοινωνικοποιείται. Νιώθει ότι προσφέρει, χαίρεται γι’ αυτό που κάνει και τα 
αποτελέσματα που παρατηρεί, γεγονός που έχει άμεσο θετικό αποτέλεσμα στην ψυχοσύνθεσή 
του ενδυναμώνοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του 

 

3.3.4 ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Μια τέτοια μεγάλη αλλαγή στην μαθησιακή διαδικασία, οφείλει να μην αφήσει αναπάντητο 

το ερώτημα: «Ποια είναι η καταλληλότερη θεωρία μάθησης, ώστε να επιτύχουν οι σκοποί της 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής;». 

Η θεωρία μάθησης που συνάδει με τον σκοπό της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι ο 
Κλασικός Εποικοδομιτισμός του Piaget (1974), ο οποίος συμπληρώθηκε, εμπλουτίστηκε και 
συνεχίστηκε από τον Κατασκευαστικό Εποικοδομιτισμός του Papert (1993). Σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες θεωρίες, η κατασκευή της γνώσης γίνεται πιο αποτελεσματική, όταν οι μαθητές 
μπαίνουν στη διαδικασία να κατασκευάσουν αντικείμενα που έχουν νόημα για τους ίδιους και 
πως η τεχνολογία παρέχει τα εργαλεία γι’ αυτήν την διαδικασία [48].  

Σκοποί και στόχοι της θεωρίας του Εποικοδομιτισμού είναι η επίλυση διαφόρων 
προβλημάτων μέσω του χειρισμού και των κατασκευών πραγματικών και ιδεατών αντικειμένων. 
Μέσω αυτής της διαδικασίας θα προαχθεί η κοινωνικοποίηση, καθώς θα υπάρχει ανθρώπινη 
συνεργασία, θα ανοικοδομήσουν γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με πολλά γνωστικά 
αντικείμενα και συνεπώς η προώθηση της διεπιστημονικής και της διαθεματικής προσέγγισης.  

Ο Dewey (1997) μιλά για το νέο σχολείο, το οποίο θα πρέπει να προωθεί και να βασίζεται 
στις προτιμήσεις των παιδιών για έρευνα, κατασκευή, επικοινωνία και έκφραση. Οι εργασίες που 
αναθέτονται θα πρέπει να είναι συνθετικές (Project-based learning), με πολυδιάστατα 
προβλήματα τα οποία θα έχουν πολλές λύσεις [49].  
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3.3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε σενάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής κατά κύριο 

λόγο είναι αυτές της κατασκευής και του προγραμματισμού ενός ρομποτικού συστήματος. Οι  
μαθητές αρχικά καλούνται να κατασκευάζουν κάποιο ρομπότ, με ή χωρίς οδηγίες, εξάπτοντας 
την φαντασία τους και ταυτόχρονα συνδυάζοντας κανόνες μηχανικής. Συνήθως δίνουν στο 
ρομπότ σχήμα οχήματος (τροχήλατο) ή ανθρώπου (ανθρωπόμορφο) και προγραμματίζοντάς το, 
το κάνουν να κινηθεί, προσπαθώντας να μιμηθούν δικές τους κινήσεις [29]. 
Αρχικά τους δίνεται το πρόβλημα, το οποίο αποτελείται από την κατασκευή του ρομπότ και την 
κίνηση που θα πρέπει να κάνει. Τα παιδιά ενεργοποιούν τις παλιές γνώσεις σχετικά με το θέμα 
που τους τέθηκε και το ταιριάζουν με κάποιο που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Έπειτα 
ξεκινούν να δίνουν και να συγκεντρώνουν ιδέες για την λύση του. Στη συνέχει περνούν στο 
στάδιο της κατασκευής και του προγραμματισμού. Μόλις ολοκληρώσουν την παραπάνω 
διαδικασία, θέτουν το ρομπότ σε εφαρμογή. Κοιτούν λάθη, κολλήματα του πιθανόν να έχει το 
ρομπότ, τα οποία μπορεί να είναι μηχανικά ή προγραμματιστικά. Αμέσως έρχεται το στάδιο της 
επαναξιολόγησης και διόρθωσης. Τέλος, με την δημιουργία του τελικής κατάστασης του ρομπότ, 
εξάγουν τα νέα αποτελέσματα, αναστοχάζονται και ανοικοδομούν τις νέες γνώσεις τους, 
τροποποιώντας ή εμπλουτίζοντας τις προγενέστερες [39]. 
[43] [45] [46] [40] [47] 

 

3.3.6 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Η Ρομποτική σαν τεχνολογικός κλάδος εμπλέκεται σε πολλά πεδία της επιστήμης, κυρίως 

όπου υπάρχει η επίλυση προβλημάτων [38]. Τα προβλήματα μπορεί να είναι μηχανολογικής 
φύσεως [30] και αλγοριθμικής [33] [50] [51] [52] [53]. 

Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί να ενταχθεί σε πολλά 
μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος.  Ενδεικτικά: 

- Στην Φυσική, σε φαινόμενα όπως τήξη, πήξη, θερμότητας [54] 

- Στα Μαθηματικά και στη Γεωμετρία  
- Στη Μηχανική [55]  
- Στην Πληροφορική  και στον προγραμματισμό [56] 
- Στην Τεχνολογία  
- Αλλά και στην ιστορία, με την ανασκόπηση των προγενέστερων ρομπότ όπως αυτό του 

Αρχιμήδη «το ρομπότ καταπέλτης», τον μηχανισμό των Αντικυθήρων, στην μυθολογία 
με το ρομπότ «Τάλος» του βασιλιά Μίνωα που προστάτευε την Κρήτη.  

- Στην Λογοτεχνία, στο θέατρο και στις τέχνες, με συγγραφή παραμυθιών, 
μυθιστορημάτων, παραγωγή ταινιών με κεντρικό ήρωα ρομπότ [57]. 

  
Με τα παραπάνω φανερώνεται ο διαθεματικός χαρακτήρα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

(Γράγγου & Φρηγοριάδου, 2009). Παρέχει κίνητρα για μάθηση [58] [59] , τα οποία αυξάνονται 
όταν εμπλέξουμε τα παιδιά  με διαγωνισμούς, προσπαθώντας να γίνουν ολοένα και καλύτερα 
[60]. 
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3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Λαμβάνοντας υπόψιν όσα προηγήθηκαν, συμπεραίνουμε πως η σύγχρονη τεχνολογία έχει 
μπει για τα καλά στην καθημερινή μας ζωή. Τα παιδιά μας πρέπει συνεχώς να εφοδιάζονται με 
τα τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε από μικροί ερευνητές [61], να γίνουν οι νέοι μας 
επιστήμονες [35].  
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4 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

4.1.1 BEE BOT 

 
Εικόνα 1: BEE-BOT 

 
Τεχνολογίες όπως η Bee-Bots, οι έξυπνες πλακέτες και οι συσκευές που είναι εφοδιασμένες 

με εφαρμογές εμφανίζονται όλο και περισσότερο στις αίθουσες διδασκαλίας τα τελευταία 
χρόνια, καθώς η πολιτεία εξέδωσε πρότυπα πληροφορικής και τεχνολογικής παιδείας για τα 
προγράμματα σπουδών ακόμη και του νηπιαγωγείου. Η εκπαίδευση των υπολογιστών 
επικεντρώνεται σε αλγοριθμικές διαδικασίες, επίλυση προβλημάτων και συλλογή δεδομένων. 
Το πρώτο δομικό στοιχείο έρχεται στο νηπιαγωγείο, όταν τα πρότυπα συμβουλεύουν τους 
μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες για να κατασκευάσουν και να εκτελέσουν εργασίες όταν 
δοθούν σύνολα βήμα προς βήμα οδηγίες.  

Το Bee-Bot αποτελεί μια ρομπότ Μέλισσα, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση από μικρά παιδιά. 
Είναι ένα πολύχρωμο, εύχρηστο και φιλικό μικρό ρομπότ, ένα εργαλείο κατάλληλο για τη 
διδασκαλία της αλληλουχίας, την εκτίμηση, την επίλυση προβλημάτων και όχι απλώς τη 
διασκέδαση!  

Η ανθεκτική κατασκευή και ο πολύχρωμος σχεδιασμός προσελκύουν τα παιδιά να βάλουν 
τα Bee-Bot μέσα από τους ρυθμούς τους. Ένα σύνολο κουμπιών που υποδεικνύουν τις 
κατευθύνσεις που προσκρούουν στις πλάτες. Τα κατευθυντήρια πλήκτρα χρησιμοποιούνται για 
την εισαγωγή έως και 40 εντολών που στέλνουν το Bee-Bot εμπρός, πίσω, αριστερά και δεξιά. 
Πατώντας το πράσινο πλήκτρο GO αρχίζει το Bee-Bot στο δρόμο του. Το Bee-Bot αναβοσβήνει 
και ακούγεται στο τέλος κάθε εντολής για να επιτρέψει στα παιδιά να ακολουθήσουν το Bee-Bot 
μέσω του προγράμματος που έχουν εισαγάγει και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την ολοκλήρωσή 
του με φώτα και ήχο. Τα παιδιά θέλουν να χρησιμοποιούν το Bee-Bot ξανά και ξανά και 
εμπνέονται να εισέλθουν σε όλο και πιο δημιουργικές και πολύπλοκες ακολουθίες εντολών. Τα 
παιδιά απλά πρέπει να απεικονίσουν το ταξίδι που θέλουν το Bee-Bot να πάρουν ένα χαλάκι 
χωρισμένο σε τετράγωνα, στη συνέχεια να προγραμματίσει το ρομπότ πατώντας τα δεξιά βέλη. 
Όταν πατήσετε OK, το Bee-Bot ξεκινάει αφήνοντάς τους να ελέγξουν ότι δεν έχουν κάνει λάθη. 

 Χαρακτηριστικά του είναι: 
 Στιβαρή κατασκευή και μικρό σε μέγεθος. 
 Ευκρινή κουμπιά (πλήκτρα εντολών). 
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 Μνήμη για να προγραμματίσετε μέχρι και 40 βήματα-εντολές. 
 Εύκολος προγραμματισμός. 
 Επιβεβαιώνει την εκτέλεση των εντολών με χαρακτηριστικό ήχο και αναβοσβήνοντας τα 

μάτια. 
 Μεγάλη ποικιλία προτεινόμενων διαθεματικών σεναρίων. 
 Κινείται με βήμα 15 εκατοστών και στρέφεται (αριστερά ή δεξιά) κατά 90° με ακρίβεια. 
Εμπλέκει τους μαθητές σε ευρεία ποικιλία διαθεματικών δραστηριοτήτων –σεναρίων, 

όπως: Αναγνώριση γραμμάτων, αλφαβήτου, αριθμών και ακολουθίας αριθμών, Σχήματα, 
χρώματα, μέγεθος και θέση, Ταξίδι στην Ελλάδα – Ευρώπη με το Bee-Bot, Εισαγωγή στην 
ακολουθία εντολών και τον έλεγχο διάταξης, Ανάπτυξη λεξιλογίου αναφορικά με θέση και 
προσανατολισμό, Κατανόηση αλγορίθμων, Δομή ακολουθίας, επανάληψης, Ανάπτυξη λογικής 
επιχειρηματολογίας, εικασιών, πρόβλεψης της συμπεριφοράς απλών προγραμμάτων,  
Σχεδιασμός, δημιουργία , αποσφαλμάτωση προγραμμάτων, Ανίχνευση και διόρθωση 
σφαλμάτων σε προγράμματα, Ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας.  
[62] [63] [64] 
 

4.1.2 LEGO WeDo 1.0-2.0 

 
Εικόνα 2:LEGO WeDo 1.0-2.0 

 
Το LEGO Education WeDo, εισάγει τους μαθητές στον προγραμματισμό, την υπολογιστική 

σκέψη και τη μηχανική. Βασίζεται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά πρότυπα και δημιουργήθηκε 
για να ενισχύσει την περιέργεια και τις δεξιότητες των μαθητών. Περιέχει ένα Smarthub 
(εγκέφαλος), ένα μεσαίο κινητήρα, αισθητήρα κίνησης, αισθητήρα κλίσης και αρκετά τουβλάκια 
LEGO. Ακόμη υποστηρίζεται από επιτραπέζιους υπολογιστές και tablet και διαθέτει ένα 
εύχρηστο περιβάλλον προγραμματισμού και περιλαμβάνει το πακέτο μαθημάτων WeDo 2.0, το 
οποίο καλύπτει τη φυσική, τις επιστήμες του διαστήματος, τη μηχανική, φυσικά φαινόμενα και 
παραδείγματα από ζωντανούς οργανισμούς. Επιπροσθέτως, είναι δυνατή η σύνδεσή του με την 
γλώσσα Scratch 2.0. Είναι κατάλληλο για παιδιά 7 χρονών και άνω. [15] [65] 
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4.1.3 KASPAR 

 
Εικόνα 3:KASPAR 

 
Το ρομπότ στερούν σε συναισθηματικού τύπου εφαρμογές. Ο Kaspar είναι ένα 

ανθρωποειδές ρομπότ σχεδιασμένο ως κοινωνικός σύντροφος για τη βελτίωση της ζωής των 
παιδιών με αυτισμό και άλλες δυσκολίες επικοινωνίας. Με την αλληλεπίδραση και τη 
συμπεριφορά του παιδιού, ο Kaspar βοηθά τους δασκάλους και τους γονείς να υποστηρίζουν 
παιδιά με αυτισμό για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην κοινωνικοποίηση 
και επικοινωνία με άλλους. 

Όπως φαίνεται από την επαναληπτική εξέλιξη του ρομπότ kaspar τα τελευταία 12 χρόνια, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την ανάπτυξη πιο χρήσιμων και πολύπλοκων σεναρίων και 
συστημάτων. Οι εξελίξεις δεν διευκολύνουν μόνο τα νέα παιχνίδια που μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά να μάθουν νέες δεξιότητες, αλλά καθιστούν τα θεραπευτικά ρομπότ πιο ισχυρά. Τα 
χαρακτηριστικά που εστιάζουν στους χρήστες πρέπει να καθοδηγούνται από θεραπευτικούς και 
εκπαιδευτικούς στόχους και όχι από τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι απλώς ένας παράγοντας 
διευκόλυνσης και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, 
είτε πρόκειται για τη μείωση του γνωστικού φορτίου στον χειριστή είτε για τη διευκόλυνση μιας 
συγκεκριμένης και χρησιμοποιήσιμης, αλλιώς δεν θα λειτουργούν ποτέ σε μια πραγματική 
ρύθμιση λέξεων 

Κάσπαρ μπορεί: 
Λειτουργεί ως κοινωνικός μεσολαβητής, βοηθώντας τα παιδιά να αλληλεπιδρούν καλύτερα 

και να επικοινωνούν με ενήλικες και άλλα παιδιά. 
Βοηθήστε τα παιδιά να διερευνήσουν βασικά συναισθήματα. 
Χρησιμοποιήστε μια σειρά από απλοποιημένες εκφράσεις προσώπου και σώματος, 

χειρονομίες και ομιλία για να αλληλεπιδράσετε με τα παιδιά και βοηθήστε να σπάσετε την 
κοινωνική απομόνωση. 

Απαντήστε αυτόνομα για να αγγίξετε, χρησιμοποιώντας αισθητήρες στα μάγουλα, τους 
βραχίονες, το σώμα, τα χέρια και τα πόδια, για να βοηθήσετε τα παιδιά να μάθουν για κοινωνικά 
αποδεκτή tactile αλληλεπίδραση. 

Συμμετέχετε σε πολλά σενάρια αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών για να βοηθήσετε τα παιδιά 
να μάθουν θεμελιώδεις κοινωνικές δεξιότητες, όπως μίμηση και ανάληψη - δεξιότητες που τα 
παιδιά με αυτισμό μπορούν να βρουν πολύ προκλητικά. 

Ενεργοποιήστε ζευγάρια παιδιών για να αναπτύξετε και να βελτιώσετε τις δεξιότητες 
συνεργασίας. 

Ενεργοποιήστε τη γνωστική μάθηση παίζοντας παιχνίδια με προσωπική υγιεινή ή φαγητό (ο 
Kaspar μπορεί να κρατήσει μια χτένα, οδοντόβουρτσα ή κουτάλι). 
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Συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης με το κοινό 
τραγούδι ενός τραγουδιού ή τύμπανο. [66] [67] 

4.1.4 P.BOT 100 

 
Εικόνα 4: P.BOT 100 

 
Το P.BOT 100 ρομπότ, της εταιρίας Abdrobot, δημιουργήθηκε το 1980, για εκπαιδευτικούς 

και μη σκοπούς. Κατά κύριο λόγο βοηθάει τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Έχει 
μια φωτογραφική μηχανή που επιτρέπει βίντεο, μικρόφωνο και μονάδα λέιζερ στο κεφάλι. Το 
ρομπότ διαθέτει ενσωματωμένο WiFi και ελέγχεται από ένα απομακρυσμένο κύκλωμα, για 
παράδειγμα με φορητό υπολογιστή. Λειτουργεί ανεξάρτητα έως 8 ώρες. 

Το συγκεκριμένο ρομπότ έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στο σχολείο αντί του παιδιού και 
του παρέχει διαρκεί και άμεση επικοινωνία μέσω διαδικτύου με την σχολική τάξη. 

Η γλώσσα προγραμματισμού του ήταν για να κάνει γεωμετρικές κινήσεις και να κινείται με 
τροχιά γεωμετρικών σχημάτων, διάφορες εργασίες και να μιλά με ανθρώπους γύρω του.  

 

4.1.5 VEX ROBOTIC DESIGN SYSTEM 

 
Εικόνα 5: VEX ROBOTIC DESIGN SYSTEM 

 
Το Σύστημα Σχεδίασης Vex Robotics, διαθέσιμο από τη διεύθυνση 

http://www.vexrobotics.com, είναι ένα πακέτο για κατασκευή ρομπότ. Όπως ένα σετ ηλεκτρικών 
και σκυροδέματος, έτσι και εδώ  χρειάζεστε μπαταρίες, κάποια φαντασία και επιθυμία να 
χτίσετε. Τα αποτελέσματα θα είναι ένα λειτουργικό ρομπότ που μπορείτε να ελέγξετε με 
ασύρματο πομπό (όπως ένα τηλεχειριστήριο). Με τις αναβαθμίσεις στο βασικό κιτ, μπορείτε να 
προσθέσετε περισσότερα χαρακτηριστικά, μέρη, ικανότητες και ακόμη και την ικανότητα 
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προγραμματισμού του ρομπότ, επιτρέποντάς του να αλληλεπιδράσει με τον κόσμο από μόνος 
του. 

Περιέχει εξαρτήματα όπως: την μπαταρία, είναι το μπλε κουτί στην κορυφή της μονάδας, τον 
ραδιοφωνικό δέκτη, είναι το μικρότερο κίτρινο κιβώτιο δίπλα στο πακέτο μπαταριών, τα κόκκινα 
και γκρι κουμπιά στα μπροστινά και τα πίσω άκρα, είναι ανιχνευτές σύγκρουσης, π.χ εάν το 
ρομπότ προσκρούσει σε κάτι, σταματάει να στρέφουν τους τροχούς (αποτρέποντας την 
απογύμνωση των γραναζιών ή τη φθορά των βάσεων ή των κινητήρων), την μεγάλη γκρι μονάδα 
κάτω από την μπαταρία και το ραδιόφωνο, είναι ο εγκέφαλος του ρομπότ, ο Vex Micro 
Controller. Συνδέοντας κινητήρες, αισθητήρες και άλλα αντικείμενα σε αυτή τη μονάδα, το 
ρομπότ σας επιτρέπει να μετακινηθεί και να αλληλεπιδράσει με τον κόσμο. 

Θα λέγαμε ότι μοιάζει αρκετά με τα εκπαιδευτικά ρομποτικά πακέτα της Lego. [68] 
 

4.1.6 NAO ROBOT 

 
Εικόνα 6: NAO ROBOT 

 
To Nao Robot, της Aldebaran, κατασκευάστηκε το 2004 για έρευνα και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χρησιμοποιήθηκε στα πανεπιστήμια και σε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια. Είναι 
ένα αυτόνομο και ανθρωπόμορφο ρομπότ, που έχει σκοπό να   αλληλοεπιδρά με τον άνθρωπο. 
[69] 

 

4.1.7 ARDUINO 

 

 
Εικόνα 7: ARDUINO 
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Το ARDUINO εμφανίστηκε το 2005, όταν ο καθηγητής Massimo Banzi θέλησε να καταστήσει 
ευκολότερη τη μάθηση ηλεκτρονικών για τους μαθητές. Ήθελε να δώσει στους μαθητές την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν πράγματα μόνοι τους, αντί να ακούν μόνο θεωρίες και να μην κάνουν 
κάτι οι ίδιοι. Για τον σκοπό αυτό ζήτησε βοήθεια από τον David Cuatrielles, έναν μηχανικό από 
το Πανεπιστήμιο Malmo και μαζί αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν μικροελεγκτή, ο οποίος 
θα ήταν προσιτός ως προς τη χρήση του. Το όνομα Arduino δόθηκε από έναν ιστορικό 
χαρακτήρα, τον Ardruin της Ivrea. Το ARDUINO είναι μία ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα και 
βασίζεται στο ευέλικτο και εύκολο στη χρήση hardware και software, που προορίζεται για 
οποιονδήποτε έχει λίγη προγραμματιστική εμπειρία και στοιχειώδης γνώσεις ηλεκτρονικών. Η 
γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η Wiring, η οποία είναι αρκετά εύκολη στη 
σύνταξη [16] . Επίσης, μπορεί να προγραμματισθεί και με τη γλώσσα Scratch, επιτρέποντας τη 
χρήση του για διδασκαλία παιδιών από 10 ετών. 

Η τεχνολογία του arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία ρομποτικής μόνο 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.  

Αρχικά έχει χαμηλό κόστος. Το κόστος μιας πλακέτας ανέρχεται σε μερικά  ευρώ. Πιο 
συγκεκριμένα υπάρχουν πακέτα ξεκινήματος τα οποία ξεκινούν από 30 € και τα οποία εκτός από 
την πλακέτα προμηθεύουν μια γκάμα από ηλεκτρονικά (καλώδια, αισθητήρες, 
ηλεκτροκινητήρες, led …) για τις πρώτες δόκιμες-κατασκευές. Επίσης είναι Ανεξαρτήτου 
πλατφόρμας (cross-platform). Το πρόγραμμα του arduino εκτελείται και στα τρία λειτουργικά 
συστήματα (windows, macintosh, linux) αγκαλιάζοντας όλο το εύρος των χρηστών προσωπικών 
υπολογιστών 
Ακόμη είναι  απλό. Μέσα σε λίγες ώρες ο άπειρος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει την πρώτη 
του κατασκευή. Αποτελεί ιδανικό δημιουργικό εργαλείο για την απόκτηση ηλεκτρονικών και 
μηχανικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και δημιουργική απασχόληση για τους εφήβους. Τέλος 
έχουν ανοικτού κώδικα και επέκτασης λογισμικό. Ο καθένας μπορεί να βρει τον πηγαίο κώδικα, 
να τον μελετήσει και να τον τροποποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Έμπειροι χρήστες 
μπορούν μέσα από τις βιβλιοθήκες τις C++ άλλα και μέσα από τις βιβλιοθήκες του arduino να 
γράψουν τον δικό τους κώδικα και να τον μοιραστούν. Ενώ αρχάριοι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτόν το κώδικα χωρίς να γνωρίζουν προγραμματισμό χαμηλού επίπεδου. 

Όμως προορίζεται για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καλά από ηλεκτρονικά, αλλά 
χρειάζεται λίγο χρόνο για να συνηθίσουμε κάτι που δεν έχει γραφικό περιβάλλον, επομένως το 
περιβάλλον προγραμματισμού δεν είναι εύκολο για μικρά παιδιά. Επιπροσθέτως δεν μπορεί να 
διαχειριστεί πολλές διαφορετικές διεργασίες (λόγω χωρητικότητας μνήμης), όποτε δεν είναι 
κατάλληλο για projects/ έργο που χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ και δεν δίνει τη 
δυνατότητα εύκολης δημιουργίας πολλών διαφορετικών κατασκευών.  
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4.1.8 RASPBERRY 

 

 
Εικόνα 8: RASPBERRY 

 
To Raspberry Pi 3 είναι ένας υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Το νέο Raspberry Pi 

3 Model B προσφέρει ταχύτερο επεξεργαστή 1.2GHz 64-Bit και μνήμη 1GB. Διαθέτει Quad Core 
Processor 1.2GHz 64-Bit, 1GB RAM, 4 θύρες USB 2.0 για σύνδεση με πληκτρολόγιο, ποντίκι και 
άλλα περιφερειακά, θύρα Ethernet, WiFi, Bluetooth 4.1, έξοδο HDMI, έξοδο ήχου mini jack και 
microUSB υποδοχή για να την τροφοδοσία του. Για να λειτουργήσει το Pi 3 χρειάζεται 
τροφοδοσία 5V 2.5A και κάρτα microSD, όπου θα εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα. Το 
Raspberry Pi 3 αποτελεί ιδανική λύση για χρήση στην εκπαίδευση και την εκμάθηση 
προγραμματισμού. Το Pi 3 μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί σε πολλές ακόμα εφαρμογές. 

 
Πλεονεκτήματα 

1) Μικρό κόστος 
2) Μέγεθος αντίστοιχο μιας πιστωτικής κάρτας 
3) Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
4) Ευκολία στην χρήση 
5) Αναπαραγωγή HD βίντεο 
6) Δυνατότητα μετατροπής συχνότητας επεξεργαστή(Over clocking) 
7) Επέκταση των λειτουργιών της πλακέτας μέσω μιας σειράς ακίδων 

Μειονεκτήματα 

1) Μη επεκτάσιμη μνήμη Ram 
2) Αργή υπολογιστική ισχύς του επεξεργαστή 
3) Μη λειτουργία των ενεργοβόρων συσκευών μέσω USB 
4) Έλλειψη ασυμβατότητας γνωστών λειτουργικών συστημάτων (π.χ.Windows,Linux) 
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5 LEGO MINDSTORMS EV3 & EDISON 

5.1 LEGO MINDSTORMS  

 

 
Εικόνα 9: LEGO MINDSTORMS 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν από την εταιρία Lego άλλα τρία διδακτικά πακέτα 
εκπαιδευτικών ρομπότ. Πρώτο το Lego Mindstorms RCX for School, το οποίο φτιάχτηκε το 1998, 
έπειτα το Lego Mindstorms NXT, το οποίο στη συνέχεια αναβαθμίστηκε στο Lego Mindstorms 
Ev3. 

Αποτελούν ένα ευέλικτο μέσο δημιουργικής μάθησης το οποίο παρέχει ευκαιρίες για 
σχεδιασμό και κατασκευές σε μικρό χρονικό διάστημα και με μικρό προϋπολογισμό. Τα 
διδακτικά αυτά πακέτα περιλαμβάνουν εξαρτήματα όπως: τουβλάκια, ρόδες, γρανάζια, λάστιχα, 
ερπύστριες, διαφόρων ειδών συνδέσμους. Ακόμη περιλαμβάνει αισθητήρες όπως: υπέρυθρων 
(ultrasonic sensor), επαφής (touch sensor), φωτεινότητας και αναγνώρισης χρωμάτων (color 
sensor), προσανατολισμού (gyro sensor). Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους πάνω στον κεντρικό 
επεξεργαστή – τούβλο (brick), ο οποίος αποτελεί τον «εγκέφαλο» του ρομπότ. [70] 

Πιο αναλυτικά μέσα στο εκπαιδευτικό kit εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δομικά στοιχεία, 
που χρειάζονται για την κατασκευή του ρομπότ.  
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Εικόνα 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ LEGO MINDSTORMS EV3 KIT 

 
Τα κρίσιμα δομικά μέρη, και σημαντικότερα όλων, είναι το τούβλο (brick), οι κινητήρες, οι 

αισθητήρες και τα καλώδια. Χωρίς αυτά δεν νοείτε ρομποτική κατασκευή, καθώς είναι υπεύθυνα 
για την «ζωή» τους. Δεν μπορούν να εκτελέσουν εντολές, να κινηθούν, να συλλέξουν 
πληροφορίες με το περιβάλλον τους και να αλληλοεπιδράσουν μ’ αυτό.  
1. Το τούβλο ή αλλιώς brick, είναι ο επεξεργαστής του ρομπότ πάνω στο οποίο δομούνται όλα 

τα υπόλοιπα εξαρτήματα και είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του. Θα μπορούσαμε να το 

παρομοιάσουμε ως τον εγκέφαλο του ρομπότ. 

2. Οι κινητήρες του 2 βασικοί για τις κινήσεις του ρομπότ, την μεταφορά αντικειμένων και ένας 

βοηθητικός, που βοηθά στις σύνθετες κινήσεις του ρομπότ. Θα μπορούσαμε να το 

παρομοιάσουμε ως τα χέρια και τα πόδια του ρομπότ. 

3. Οι αισθητήρες σημαντικοί για την συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον, για την 

εκτέλεση πολύπλοκων ενεργειών και την αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Αυτοί είναι ο 

αισθητήρας υπέρυθρων (ultrasonic sensor) – «τα μάτια του ρομπότ», επαφής (touch sensor) 
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«τα δάχτυλα του ρομπότ», φωτεινότητας και αναγνώρισης χρωμάτων (color sensor), 

προσανατολισμού (gyro sensor). 

4. Χωρίς τα καλώδια τίποτα δεν μπορούσε να λειτουργήσει, καθώς είναι υπεύθυνα για την 

μεταφορά των εντολών από τον επεξεργαστή – brick του ρομπότ προς αισθητήρες και 

κινητήρες. Θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε ως το κεντρικό νευρικό σύστημα του 

ρομπότ. 

Τα επιμέρους δομικά μέρη αποτελούν τα δοκάρια, τα οποία αποτελούν τον κορμό του 
ρομπότ και το κάνουν πιο ανθεκτικό και τα διαχωρίζουμε ως εξής: 
1. Σε Ευθέα Δοκάρια: 

• Έχουν κυκλικές οπές και είναι διαφόρων μεγεθών.  

• Τα μεγέθη τους είναι: 3-5-7-9-11-13-15 τρυπών (σε μαύρο χρώμα) 

• 2 τρυπών, αλλά με την μια τρύπα με σταυρωτή οπή 

2. Σε Γωνιακά Δοκάρια: 

• Γωνιακά δοκάρια με: 4Χ4, 3Χ7, 4Χ6 τρυπών 

• Κάθετα δοκάρια με: 2Χ4, 3Χ5, τρυπών 

• Διπλο γωνικό δοκάρι 3Χ7 

• Όλα τα γωνιακά δοκάρια έχουν εσωτερικές κυκλικές οπές, ενώ στις άκρες σταυρωτές 

οπές 

3. Το Τ-Δοκάρι 3Χ3 (μαύρο χρώμα) 

Έπειτα ένα μεγάλο πλήθος κομματιών είναι οι σύνδεσμοι, τους οποίου τους διαχωρίζουμε 
ως εξής: 
1. Σε Άξονες: 

• Σταυρωτοί  

• Μεγέθη: 2 τρυπών (κόκκινο), 3 τρυπών (γκρι), 4 τρυπών (μαύρο), 4,5 τρυπών με στοπ 

(γκρι), 6 τρυπών (μαύρο), 7 τρυπών (γκρι), 8 τρυπών (μαύρο), 8,8 τρυπών με στοπ (γκρι), 

9 τρυπών (γκρι) και 12 τρυπών (γκρι)   

2. Σε Δακτυλίους: 

• Μικρός (κίτρινος) 

• Μεσαίος (κόκκινος) 

• Με 4 προσδέσεις (μάυρο) 

• Είναι σταυρωτοί 

3. Σε Προσδέσεις: 

• Με τριβοσφαιρίδιο (γκρι) 

• Συνδετική πρόσδεση με τριβή (μαύρο) 

• Συνδετική πρόσδεση (γκρι) 

• Συνδετική πρόσδεση με σταυρωτό άξονα (μπεζ) 

• Σύνδεση με λεία μπάλα άξονα (μάυρο) 

• Συνδετική πρόσδεση με τριβή και σταυρωτό άξονα (μπλε) 

• Συνδετική πρόσδεση 3 τρυπών (μπεζ) 

• Τριβή με σταυρωτή οπή δακτυλίου (γκρι) 

• Συνδετική πρόσδεση με προεξοχή (μαυρο)  
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4. Σε Συνδέσμους Διεύθυνσης: 

• 0 μοίρες, 180 μοίρες, 90 μοίρες 

5. Σε Σταυρωτούς Κύβους: 

• 3 τρυπών, 2Χ2, 2Χ1, 90 μοιρών, διπλός, σαυρωτός 2Χ3 

6. Σε κύβους με Προσδέκτη: 

• 3 τρυπών, ορθογώνιος 5 τρυπών, γωνιακός 5 τρυπών 

7. Άλλοι Σύνδεσμοι όπως: 

• Επέκταση σταυρωτού άξονα, μάνδαλος με σταυρωτές οπές, εύκαμπτος αποσβεστήρας 

άξονα 

Σημαντικό εξάρτημα του κορμού και υπεύθυνο για τη μετάδοση της κίνησης αποτελούν  τα 
γρανάζια. Υπάρχουν τα :  

• 12Τ Διπλό Γρανάζι (μαύρο) 

• 12Τ Κωνικό γρανάζι (Μπεζ) 

• 20Τ Διπλό κωνικό γρανάζι (μαύρο) 

• 36Τ Διπλό κωνικό γρανάζι (μαύρο) 

• Γρανάζι με προεξοχή (μαύρο) 

Υπάρχουν ακόμη ερπύστριες, ζάντες και ελαστικά για τα ρομπότ τα οποία προορίζονται για 
κινήσεις ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις κατασκευών  για διακόσμηση. 

Τέλος δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα διακοσμητικά εξαρτήματα, αλλά και βοηθητικά, 
όπως: 

• Διακοσμητικά περιβλήματα, δεξί και αριστερό, χρησιμοποιείται σαν φτερό (σε άσπρο) 

• Γεμιστήρας και σκοπευτής, για shooter ρομπότ ( σε μαύρο) 

• Δόντια (κόκκινα και άσπρα) 

• Μπάλες (κόκκινες) 

• Χτενοειδής τροχός (μαύρο) 

• Λάστιχο συγκράτησης (κόκκινο) 

• 2 πλαίσια, 5Χ7 και R 5Χ11 (γκρι) 

Και τα τρία αυτά εκπαιδευτικά πακέτα υποστηρίζουν Open Source τύπου προγραμματισμού 
σε περιβάλλον Robolab. Παρέχει ένα απλό γραφικό περιβάλλον για τον προγραμματισμό 
συμπεριφορών των ρομποτικών κατασκευών της Lego, που επιτρέπει στο χρήστη να 
προγραμματίσει χρησιμοποιώντας εικονίδια που αναπαριστούν όλους τους τύπους δεδομένων 
και τις βασικές εντολές και δομές. Εντάσσεται στα πλαίσια του οπτικού προγραμματισμού με 
κύβους – block. 
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Πιο αναλυτικά στο περιβάλλον του προγράμματος υπάρχουν έξι παλέτες 
προγραμματιστικών κύβων.  
1. Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Δράσης 

 
Εικόνα 11: Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Δράσης 

 
2. Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Ροής 

 
Εικόνα 12: Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Ροής 

 
3. Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Αισθητήρων 

 
Εικόνα 13: Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Αισθητήρων 

 
4. Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Δεδομένων 

 
Εικόνα 14: Παλέτα Προγραμματιστικών Κύβων Δεδομένων 
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5. Παλέτα Σύνθετων Προγραμματιστικών Κύβων 

 
Εικόνα 15: Παλέτα Σύνθετων Προγραμματιστικών Κύβων 

 
6. Παλέτα Κύβων του Προγραμματιστή 

Στη συγκεκριμένη παλέτα ο προγραμματιστής μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα μπλοκ, τα οποία 
έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Τα μπλοκ αυτά μπορεί να περιέχουν μια σύνθεση διαφόρων μπλοκ ή 
ακόμη και ολόκληρα προγράμματα. 
Εξαιτίας των κινητήρων και το αισθητήρων που διαθέτουν μπορούν να ελέγχουν κινητήρες ή 
φώτα και να συγκεντρώνουν δεδομένα με τη βοήθεια αισθητήρων, παιδιά και ενήλικες μπορούν 
εύκολα να δημιουργήσουν κατασκευές που κινούνται, σκέφτονται, και αντιδρούν [71].  
Έτσι είναι ικανά να διδάσκουν βασικές έννοιες την τεχνολογίας, μηχανικής, μαθηματικών και 
πληροφορικής. [72]  

 

5.2 EDISON 

 
  

 
Εικόνα 16: EDISON ROBOT 

 
Το ρομπότ Edison είναι μια καινοτομία της Microbric, μιας εταιρείας που παρέχει 

εκπαιδευτικά ρομπότ σε σχολεία σε όλο τον κόσμο, το οποίο ξεκίνησε το 2004. Για σχεδόν 15 
χρόνια, η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσει και να προσφέρει επιπλέον εκπαιδευτικά 
προγράμματα όπως το EdCreate Kit. 

Το εκπαιδευτικό ρομπότ του Edison εγκαινιάστηκε στα μέσα του 2014. Το ρομπότ βάσης 
είναι μικρό, αυτοδύναμο και σχετικά ανθεκτικό και έχει σχήμα ενός μικρού αυτοκινήτου. 
Διαθέτει: 

• δύο ανεξάρτητα ελεγχόμενους κινητήρες μεταβλητών ταχυτήτων, ως ενεργοποιητές,  

• ένα ηχείο,  
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• δύο κόκκινα φώτα LED οδήγησης (αριστερά και δεξιά), 

• τρία κουμπιά χειρισμού (Εγγραφής, play, stop), 

• δύο πομπούς IR - υπέρυθρων,  

• δέκτη IR – υπέρυθρων, 

• αισθητήρα παρακολούθησης γραμμής,  

• δύο αισθητήρες φωτός (αριστερό και δεξιό), 

• αισθητήρα ήχου,  

• ανιχνευτή εμποδίων με υπέρυθρες (αριστερά και δεξιά),  

• Λειτουργεί με μπαταρίες (4 μπαταρίες τύπου ‘ΑΑΑ’). 

 
Εικόνα 17: ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ EDISON ROBOT 

 
Το ρομπότ Edison διαθέτει επίσης ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο είναι ορατό από το 

διαφανές κάλυμμά του. Εκεί υπάρχουν αντιστάσεις, πυκνωτές, τρανζίστορ, κινητήρες και άλλα 
στοιχεία. Το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι ο μικροελεγκτής, ο οποιος αποτελεί το «μυαλό» 
του ρομπότ και είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του ρομπότ. Διαβάζει τα προγράμματα, 
«σκέφτεται» και «παίρνει αποφάσεις». 

Ο προγραμματισμός του ρομπότ Edison μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 
1. Με αναγνώριση γραμμωτού κώδικα – Barcode 

Το Edison διαθέτει μερικά έτοιμα προγράμματα, αποθηκευμένα στη μνήμη του. 
Αυτά ενεργοποιούνται, καθώς το ρομπότ περνάει πάνω από τους γραμμωτούς κώδικες 
– Barcodes. Το κάθε Barcode αντιστοιχεί και σε κάποια λειτουργία.  

2. Με ανάπτυξη κώδικα 

Η ανάπτυξη του κώδικα για το ρομπότ Edison γίνεται σε οποιοδήποτε λειτουργικό 
σύστημα (Mac, Linux, Windows), μέσα από το δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα του 
γραφικού περιβάλλοντος EdWare. Μπορούμε να προγραμματίσουμε εύκολα το ρομπότ 
μας με λογισμικό EdBlocks όπου είναι εξαιρετικά εύκολο ακόμη και για μικρές ηλικίες 8-
12. Το EdBlocks βασίζεται στο σύστημα μπλοκ μεταφοράς και πτώσης και στο 
πρόγραμμα προγραμματισμού Scratch and Blockly, είναι δωρεάν και λειτουργεί σε έναν 
υπολογιστή ή tablet. Ακόμη μπορούμε να επεκτείνουμε τις δεξιότητες προγραμματισμού 
και να προγραμματίσουμε το ρομπότ edison με το λογισμικό EdPy. Το EdPy βασίζεται 
στην ευρέως διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού Python, μια δωρεάν online 
εφαρμογή. Το ρομπότ edison είναι συμβατό και μπορεί να εξελιχθεί με μπλοκ Lego. 
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3. Με τηλεκατεύθυνση  

Η τηλεκατεύθυνση του Edison ενεργοποιείται όταν περάσει πάνω από το αντίστοιχο 
Barcode και έπειτα μπορεί να ακολουθήσει τις εντολές καθοδηγούμενο από ένα 
τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.  

Το ρομπότ Edison είναι επεκτάσιμο και παραμετροποιήσιμο. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να 
συνδυάσουν δύο ή και περισσότερα ρομπότ, χρησιμοποιώντας τα δομικά μέρη της Lego. Το κάθε 
ρομπότ μπορεί να εκτελεί διαφορετικές κινήσεις της κατασκευής. (Tacacs, A., et al., 2016) 

Το εκπαιδευτικό ρομπότ Edison επιτρέπει στους μαθητές σε όλο τον κόσμο να μάθουν τα 
βασικά του προγραμματισμού. Οι αισθητήρες του ρομπότ μπορούν να το κάνουν να αντιδράσει 
στον ήχο ή στο φως. Το ρομπότ Edison μπορεί επίσης να προγραμματιστεί για να εκτελέσει 
πολλές ενέργειες που έχετε ορίσει, όπως: 

• να πλοηγηθεί ανιχνεύοντας εμπόδια στον χώρο 

• να τηλεκατευθυνθεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή του DVD player 

• να ακολουθήσει μια γραμμή ή να μείνει εντός ενός πλαισίου 

• να ακολουθήσει ένα φακό 

• να επικοινωνήσει με ένα άλλο Edison χρησιμοποιώντας τις υπέρυθρες 

• να παίξει ήχους και μουσική 

• να αντιδράσει σε παλαμάκια και άλλους δυνατούς ήχους 

• να κινηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 
   
Αυτό το εκπαιδευτικό ρομπότ έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τα άτομα όσο και για τα 

σχολεία: 
Είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ: ρομπότ διασκεδαστικό, εύκολο να μάθει και ισχυρό 

με πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Από την κωδικοποίηση βασισμένη σε μπλοκ με τη μέθοδο 
"drag-and-drop" ή "κειμένου" με την Python, ο Edison μπορεί να προγραμματιστεί 
χρησιμοποιώντας μία από τις γλώσσες προγραμματισμού εκπαιδευτικών ρομπότ του Edison. 

Εύκολο στη χρήση: Χρησιμοποιώντας τις έξι προ-προγραμματισμένες δραστηριότητες 
ρομπότ που ορίζονται από τους γραμμωτούς κώδικες, παιδιά ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων 
ετών μπορούν να μάθουν τα βασικά στοιχεία της σκέψης και του προγραμματισμού των 
υπολογιστών. Με οδηγούς και πόρους εκκίνησης για όλα τα επίπεδα, ο καθένας μπορεί να γίνει 
προγραμματιστής με την Edison! 

Προσιτό: σε λιγότερο από 50 € το καθένα και με πιο ολοκληρωμένους αισθητήρες από 
οποιοδήποτε άλλο ρομπότ στην κατηγορία του, τα ρομπότ Edison είναι το ιδανικό συμπλήρωμα 
σε οποιαδήποτε τάξη.  

Συμβατό με το LEGO: Τα ρομπότ Edison είναι συναρμολογούμενα και εύκολα επεκτάσιμα 
χρησιμοποιώντας τα τούβλα LEGO ή το κιτ σχεδίασης EdCreate. Ενθαρρύνεται τη δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων μέσω διαδραστικών προγραμμάτων μηχανικής και προγραμματισμού. 

Εκπαιδευτικό: Το Edison είναι εύκολο να ενσωματωθεί στην τάξη σας με τη βοήθεια δωρεάν 
εκπαιδευτικών πόρων που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιούν τη ρομποτική και την κωδικοποίηση. Όλοι οι πόροι του Edison, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων διδασκαλίας, των οδηγών καθηγητών και των 
φύλλων εργασίας των σπουδαστών, μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν με άδεια Creative 
Commons. 
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Διαχρονικό: είναι ένα ισχυρό και ελκυστικό εργαλείο, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν την 
σκέψη των υπολογιστών και τον προγραμματισμό των υπολογιστών με έναν πρακτικό τρόπο. Τα 
ρομπότ Edison έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στο περιβάλλον της τάξης, καθιστώντας τα 
ιδανικά για όλα τα έργα STEAM. 

Το Edison είναι για μαθητές από 7 ετών και άνω. 
[73], [74], [75], [76] 
 
 
 
 

5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

Είναι αναγκαίο, έπειτα από την ανάλυση των δύο εκπαιδευτικών ρομποτικών συστημάτων 
Lego Mindstroms Ev3 και Edison, να υπάρξει μια σύγκριση των δυνατοτήτων τους. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών, καθώς ομοιότητες και 
διαφορές τους. 

 
Ομοιότητες στην διαδικασία μάθησης 
Τα δυο αυτά ρομποτικά συστήματα προωθούν την Εποικοδομιστική (constructivism) θεωρία 

μάθησης του Piaget, καθώς αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά να ανακαλύψουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες τους. Προωθούν την διερευνητική, την συνεργατική και την βιωματική μάθηση καθώς 
τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και έχουν ενεργό ρόλο σε όλη την διάρκεια του μαθήματος.  

Σημαντικό είναι πως από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν την αλγοριθμική - 
υπολογιστική σκέψη, τις νοητικές και χειριστικές δεξιότητες. Έρχονται αντιμέτωπα με την 
ανάλυση και δόμηση προβλημάτων, καλλιεργώντας κατ’ επέκταση την κρητική τους ικανότητα. 

Επίσης, μπορούν να ενταχτούν διαθεματικά σχεδόν σε όλα τα μαθήματα του ωρολογίου 
προγράμματος σπουδών και να αποτελέσουν έναυσμα για την ενασχόληση των παιδιών με τις 
θετικές – τεχνολογικές επιστήμες και την καλλιέργεια του τεχνολογικού αλφαβητισμού. 

Τέλος συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ολοένα 
και πιο ελκυστική και τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτή.  

Από πλευράς των δομικών εξαρτημάτων τους έχουν ομοιότητες αλλά αρκετές διαφορές. 
 

5.3.1 Ομοιότητες  των Kit 

 

• Κύριο μέρος και των αποτελεί το τούβλο – Brick, ο κεντρικός επεξεργαστής, υπεύθυνος 
για   την του ρομπότ, τον παρομοιάσαμε σαν τον «εγκέφαλό του» 

• Παρέχονται κάποια έτοιμα σχέδια διδασκαλίας, για την διευκόλυνση εκπαιδευτικών 
και μαθητών στην έναρξη των προγραμμάτων τους. 

• Έχουν ελεύθερος προγραμματιστικό περιβάλλον, το οποίο διατίθεται στα ελληνικά 

• Είναι συμβατά και με άλλες γλώσσες προγραμματισμού  

• Είναι συμβατά και με άλλα τουβλάκια Lego 

• Λειτουργούν με μπαταρίες 
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5.3.2 Διαφορές των Kit 

 

Lego Mindstorms Ev3 Edison 

Yποστηρίζει Bluetooth, USB, Wifi 
και συνδέεται με PC ή tablet 

Δεν υποστηρίζει Bluetooth και 
USB 

Περιέχει πάρα πολλά δομικά μέρη 
για διάφορες κατασκευές 

Δεν περιέχει δομικά μέρη για 
κατασκευές, τα αγοράζεις ανεξάρτητα 

Έχει ανεξάρτητους αισθητήρες και 
κινητήρες 

Οι αισθητήρες και οι κινητήρες 
είναι ενσωματωμένοι 

Λειτουργεί μόνο με προγράμματα 
που κατεβάζεις στο brick 

Λειτουργεί και με τα κουμπιά που 
βρίσκονται πάνω του 

Ενδείκνυται για ηλικίες άνω των 
11 χρονών 

Ενδείκνυται για ηλικίες από 5 
χρονών 

Κοστίζει περίπου 300 ευρώ Κοστίζει περίπου 45 ευρώ 

Πίνακας 2: ΔΙΑΦΟΡΕΣ LEGO MINDSTORMS EV3-EDISON 

 
 

5.3.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Lego Mindstorms Ev3 

 
Πλεονεκτήματα 

1) Μπορούν να συναρμολογηθούν από τον οποιονδήποτε ακολουθώντας 
συγκεκριμένες οδηγίες ή και με τη φαντασία του.  

2) Τα ρομπότ δεν είναι απλά ένα συναρμολογούμενο παιχνίδι όπως τα γνωστά μας απλά 
Lego, αλλά διαθέτουν αισθητήρες και μπορούν να προγραμματιστούν μέσω 
υπολογιστή από την εφαρμογή που συνοδεύει το υλικό.  

3) Μπορείτε να δημιουργήσετε ότι πρόγραμμα θέλετε και να κάνετε το ρομπότ να 
κινείται, να αποφεύγει εμπόδια, να παίζει μουσική, να ξεχωρίσει χρώματα 

4) Υπάρχουν έτοιμα σχέδια για ρομπότ την Lego και από συγκεκριμένες κατασκευές και 
τα προγράμματα τους. 

5) Είναι ένα οικείο υλικό για τα παιδιά, εφόσον όλα από μικρή ηλικία παίζουν με 
τουβλάκια Lego. [77]  

6) Είναι αρκετά οικονομικό για σύστημα ρομπότ και διατίθεται στην αγορά για όλους.  
 

 
Μειονεκτήματα 

1) Αποτελείται από πολύ μικρά κομμάτια και υπάρχει ο κίνδυνος κατάποσης, από παιδιά 
μικρής ηλικίας. 

2) Ενδείκνυται για παιδιά 11 χρονών και άνω 
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5.3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ EDISON 

 
Πλεονεκτήματα 
1. συγκεντρώνει πολλές δυνατότητες  
2. αποτελεί την καλύτερη επιλογή με απόδοση – τιμή 
3. Γραφικό περιβάλλον διεπαφής στα ελληνικά 
4. Εγχειρίδια από τον κατασκευαστή μεταφρασμένα  
5. 10 έτοιμα μαθήματα για να ξεκινήσει κάποιος 
6. Προεγκατεστημένες εφαρμογές (μικρότερα παιδιά και κατανόηση του ρομπότ και 

έμπνευση) 
7. Εισαγωγή στην Python μέσω EdPy 
8. Συμβατό με λεγκο 
9. Από 5 χρονών 
10. Ανθεκτικό 
 
Μειονεκτήματα 
1. Οι κινήσεις τους δεν είναι ακριβείς.  

2. Σε μερικές περιπτώσεις οι κινητήρες τους δεν συμβαδίζουν.  

3. Χρειάζονται συχνά αλλαγή μπαταριών.  

4. Παρουσιάζονται προβλήματα με μερικούς τύπους μπαταριών (zinc-carbon).  

5. Χαρακτηρίζεται μέτριος ο ποιοτικός έλεγχος.  

6. Δεν υποστηρίζει Bluetooth και USB 
 
 

Πακέτα 
Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής 

Lego Mindstorms Ev3 Edison 

  

Δομικά Στοιχεία των Kit 

Κινητήρες 3 2 

Αισθητήρες Εγγύτητας 2 X 

Αισθητήρες Ανίχνευσης 
Γραμμής 

✓ ✓ 

Αισθητήρες Ανίχνευσης 
Εμποδίων 

✓ ✓ 

Αισθητήρες Υπέρυθρων ✓ ✓ 

USB ✓ X 

Bluetooth ✓ X 

Wifi ✓ X 

Συμβατότητα με εξαρτήματα 
Lego 

✓ ✓ 

Προγραμματισμός 

Λογισμικό Ev3 Software (Open-
source) 

EdWare, EdPy 
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Visual Programming, 
Blocky, Scratch, Text 
programming 

Mac, Windows, 
iPad 

Προεγκαταστημένες 
Λειτουργείες 

6 7 

Υλικό Υποστήριξης ✓ ✓ 

 

Πλεονεκτήματα Γυροσκόπιο, ανίχνευση 
χρώματος, έχουν γίνει πολλές 
έρευνες 

Προγραμματίζεται 
με Python, το EdWare 
και τα εγχειρίδια είναι 
στα ελληνικά 

Μειονεκτήματα Το πιο ακριβό της αγοράς Δεν υποστηρίζει 
USB, Bluetooth 

Τιμή Kit 300€ 45€ 
Πίνακας 3: ΣΥΓΚΡΙΣΗ LEGO MINDSTORMS EV3 – EDISON [78]  

 
 

5.4 Συμπεράσματα 

Συγκρίνοντας τα εκπαιδευτικά ρομποτικά Kit  Lego Mindstorms Ev3 και Edison είδαμε ότι 
παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες αλλά και κάποιες διαφορές. Όσον αφορά τον τρόπο 
διδασκαλίας και την θεωρία μάθησης  με την χρήση αυτών των Kit, δεν παρουσιάζουν καμία 
απολύτως διαφορά. Και τα δυο προωθούν την διερευνητική μάθηση του εποικοδομιτισμού, με 
όλες τις θετικές συνέπειές της. Οι διαφορές αντίκεινται στα δομικά στοιχεία του κάθε kit, στην 
οργάνωση και δόμηση της διδασκαλίας, στην ηλικία που απευθύνονται και στο κόστος. 

Επομένως, ο κάθε εκπαιδευτικός πρωτού οργανώσει την διδασκαλία του πρέπει να λάβει 
υπόψιν αρχικά την ηλικία στην οποία θα απευθυνθεί, τι πρόκειται να διδάσκει και με ποιον 
τρόπο. Αφού μελετήσει τα δεδομένα που έπειτα θα είναι σε θέση να επιλέξει και το κατάλληλο 
ρομποτικό Kit. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

6 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισαχθούν οι μαθητές μας στην επιστήμη της  
ρομποτικής και να γνωρίσουν τον εξοπλισμό τους. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  
Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 
Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 
Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 
Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 
Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  
Να είναι ικανοί να δώσουν μια σύντομη περιγραφή του όρου «Ρομποτική». 
Να αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη του kit τους. 
Να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα ανάμεσα σε άλλα, να το ανοίγουν και να το κλείνουν. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό,  
ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
laptop 
kit Lego Mindstorms Ev3 
projectors 
μαρκαδόροι – ξυλομπογιές – κόλλες Α4 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  
Αρχικά κάνουμε διάφορες ερωτήσεις στα παιδιά σχετικές με τα ρομπότ και στη συνέχεια  
προβάλουμε με τον προτζέκτορα στα παιδιά διάφορες φωτογραφίες με ρομπότ 
(ανθρωποειδή και μη). Έπειτα ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις υπάρχουσες γνώσεις των 
παιδιών για τα ρομπότ. 
Ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν στα παιδιά είναι :  
«Γνωρίζεται κανένα ρομπότ;» 
«Έχετε δει ρομπότ και που;» 
«από τι αποτελείται ένα ρομπότ;» 
«Πώς δουλεύει ένα ρομπότ;» 
Σ’ αυτήν την φάση πραγματοποιείται διαγνωστική αξιολόγηση, ώστε να βρούμε τις 
προϋπάρχουσες, σχετικές με την ρομποτική, γνώσεις των παιδιών μας. 
 
2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Αφού καταγραφούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις, ανοίγουμε τα kit με τον εξοπλισμό στα 
θρανία. Τα παιδιά παρατηρούν τι υπάρχει μέσα σ’ αυτά. Όλοι μαζί αναρωτιόμαστε, 
σκεφτόμαστε και λέμε τις ιδέες μας για το πως αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να φτιάξουν 
ένα ρομπότ. 
Για το κάθε εξάρτημα φέρουμε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, όπως: 
Το brick, το οποίο είναι το βασικότερο κομμάτι του ρομπότ, δρα ως τον εγκέφαλό του. Είναι 
υπεύθυνο για όλες τις κινήσεις και τις λειτουργίες του. Είναι σαν τον εγκέφαλο του 
ανθρώπου, όπου χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κινηθούμε, να δούμε, να μιλήσουμε κλπ.  
Οι κινητήρες είναι αυτοί με τους οποίους το ρομπότ μας κάνει διάφορες κινήσεις. Είναι 
δηλαδή σαν τα χέρια και τα πόδια μας. 
Οι αισθητήρες βοηθούν το ρομπότ να παίρνει πληροφορίες από το περιβάλλον, όπως και οι 
άνθρωποι με τις αισθήσεις του. Ο αισθητήρας υπέρυθρων (ultrasonic sensor) είναι σαν τα 
μάτια του ανθρώπου, βοηθά το ρομπότ μας να «βλέπει», ο αισθητήρας αφής (touch sensor) 
είναι σαν τα χέρια του ανθρώπου και ο αισθητήρας φωτεινότητας (color sensor) ανιχνεύει 
τα χρώματα και το φως. 
Τα καλώδια είναι σαν τα ανθρώπινα νεύρα. Είναι αυτά που μεταφέρουν  τις εντολές του 
εγκεφάλου – brick στο υπόλοιπο ρομπότ. 
Σ’ αυτήν την φάση δεν πραγματοποιείται κάποιου είδους αξιολόγηση, αφήνουν ελεύθερα 
τα παιδιά να εκφραστούν και να εξάψουν την φαντασία τους. 
 

 
Εικόνα 18: LEGO MINDSTORMS EV3 KIT 
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3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
Το επόμενο βήμα είναι να κατανοήσουν πώς όλα αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να 
αποτελέσουν ένα ρομπότ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον προγραμματισμό.  
Ανοίγουμε το πρόγραμμα της Lego και αφήνουμε τα παιδιά να το επεξεργαστούν και 
καταγράφουμε τις ιδέες τους σχετικά με το περιβάλλον του προγράμματος. 

 

 
Εικόνα 19: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ LEGO MINDSTORMS EV3 

 
4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ως κλείσιμο του μαθήματος, έχουμε έτοιμο ένα μικρό ρομπότ το οποίο παρατηρούν τα 
παιδιά πως είναι φτιαγμένο και πως είναι προγραμματισμένο, δηλαδή τι κινήσεις αυτό 
κάνει. Ενδεικτικά μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και διαφορετικούς τρόπους 
προγραμματισμού του εκείνη τη στιγμή. 
Έπειτα λέμε να στα παιδιά να μας ζωγραφίσουν το δικό τους ρομπότ και να του δώσουν ένα 
όνομα. (οι ζωγραφιές του θα στολίσουν την τάξη) 
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6.2 BLOCKS ΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΥΘΕΙΑ – ΗΧΟΥ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΠΛΟ) 

 
Θέμα: «BLOCKS ΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΥΘΕΙΑ – ΗΧΟΥ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΠΛΟ)» 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατασκευή τροχήλατου ρομπότ με οδηγίες και η 
γνωριμία και η επεξεργασία δύο βασικών blocks του προγράμματος, αυτό της ευθύγραμμης 
κίνησης (move tank) και του ήχου. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  
Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα (ομαδοσυνεργατική 
μάθηση). 
Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 
Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 
Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 
Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  
Να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής ρομπότ με οδηγίες. 
Να καλλιεργήσουν την λεπτή κινητικότητα. 
Να αναγνωρίζουν στο περιβάλλον του προγράμματος τα action blocks και από αυτά τα blocks 
της ευθύγραμμης κίνησης και του ήχου. 
Να είναι ικανοί να επεξεργάζονται με σωστό τρόπο τα blocks της ευθύγραμμης κίνησης και του 
ήχου. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό, ένα 
laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης υπάρχει 
ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
laptop 
kit Lego Mindstorms Ev3 
projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  
Ως αφόρμηση του μαθήματός μας είναι το ρομπότ του προηγούμενου μαθήματος. Επικαλώντας 
τις γνώσεις των παιδιών που είχαμε καταγράψει, θυμόμαστε ξανά όσα είχαμε πει στο πρώτο μας 
μάθημα. Εξηγούμε πως σ’ αυτή τη φάση θα φτιάξουμε το δικό μας ρομπότ ικανό να κινηθεί 
ευθεία και να μας «πει» κάτι. 
 
2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Δίνουμε στα παιδιά τις οδηγίες για το ρομπότ, το οποίο θα κατασκευάσουν. Τα αφήνουμε 2-3 
λεπτά να τις επεξεργαστούν. Έπειτα η κάθε ομάδα φτιάχνει το δικό της ρομπότ. Μόλις είναι 
έτοιμο το επεξεργαζόμαστε και συζητάμε για την λειτουργικότητά του και έπειτα περνάμε στη 
φάση του προγραμματισμού.  
 

 
Εικόνα 20: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΡΟΜΠΟΤ 

 
Αφού βρούνε και ανοίξουν το πρόγραμμα, τα ίδια τα παιδιά, τους δείχνουμε στον προτζέκτρα 
πως προγραμματίζεται η ευθεία κίνηση και ο ήχος. 
 
  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΗΧΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΧΡΟΝΟΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
(ΜΕ ΤΟ – ΚΑΝΕΙ ΟΠΙΣΘΕΝ) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

                                
Πίνακας 4:BLOCKS ΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΥΘΕΙΑ – ΗΧΟΥ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΠΛΟ) 

 
3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ  
Στην παρούσα φάση βάζουμε στα παιδιά μια άσκηση με καθοδήγηση. 
Ταυτόχρονα με την άσκηση δείχνονται στον προτζέκτορα τα βήματα που ακολουθούν τα παιδιά 
για τον προγραμματισμό. 
  
Εκφώνηση:  
Το ρομπότ μας να κινηθεί σε ευθεία γραμμή με ταχύτητα 35% για 3’’. 

 
Εικόνα 21: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
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Έπειτα να κάνει τον ήχο του σκύλου. 

 
Εικόνα 22: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ 

 
Στη συνέχεια να κάνει όπισθεν με ταχύτητα 82% για 6’’. 

 
Εικόνα 23:: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Και τέλος να πει «ΟΚ». 

 
Εικόνα 24: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ 2 

 
Σ’ αυτήν την φάση γίνεται διαγνωστική αξιολόγηση, για να διαπιστώσουμε τί έχουν κατανοήσει 
τα παιδιά και να εξηγήσουμε τα σημεία που δυσκολεύονται. 
 
4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ως τελική αξιολόγηση, για να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης του προγραμματισμού, βάζουμε 
στα παιδιά μια άσκηση χωρίς καθοδήγηση και χωρίς να διακρίνεται άμεσα το κάθε μπλοκ. 
 
Εκφώνηση:  
Το ρομπότ μας να κάνει όπισθεν με ταχύτητα 57% για 3’’ και στη συνέχεια να πάει μπροστά με 
ταχύτητα 22% για 9’’ και να πει «HALLO». Να πει τον αριθμό «4» στα αγγλικά και να πάει 
μπροστά με ταχύτητα 4% για 4’’. 
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6.3 BLOCKS ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΡΟΦΗ - ΕΙΚΟΝΑΣ – ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

(ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΑΝΚ) 

 
Θέμα: «BLOCKS ΣΤΡΟΦΗ - ΕΙΚΟΝΑΣ – ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΑΝΚ)» 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατασκευή ρομπότ tank με οδηγίες και η 
γνωριμία και η επεξεργασία τριών βασικών blocks του προγράμματος, αυτό της μη 
ευθύγραμμης κίνησης (move steering), της εικόνας και του χρόνου - της αναμονής. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές: 

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

ii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές: 

• Να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής ρομπότ με οδηγίες. 

• Να διακρίνουν τις διαφορές κατασκευαστικά και προγραμματιστικά από ένα τροχήλατο 
ρομπότ με ένα ρομπότ με ερπύστριες. 

• Να καλλιεργήσουν την λεπτή κινητικότητα. 

• Να αναγνωρίζουν στο περιβάλλον του προγράμματος τα action blocks και από αυτά τα 
blocks της κίνησης με καμπύλη και της εικόνας. 

• Να είναι ικανοί να επεξεργάζονται με σωστό τρόπο τα blocks της μη ευθύγραμμης 
κίνησης (κίνηση με στροφές) και της εικόνας. 

• Να κατανοήσουν το blockτης αναμονής και πως αυτό συνδέεται με αυτό της εικόνας. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό, 

ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Δίνουμε στα παιδιά τις οδηγίες για το ρομπότ, το οποίο θα κατασκευάσουν. Τα αφήνουμε 
2-3 λεπτά να τις επεξεργαστούν. Έπειτα η κάθε ομάδα φτιάχνει το δικό της ρομπότ. Μόλις 
είναι έτοιμο το επεξεργαζόμαστε και συζητάμε για την λειτουργικότητά του και ποιες οι 
διαφορές με το ρομπότ του προηγούμενου μαθήματος (ερπύστριες – ρόδες). Έπειτα 
περνάμε στη φάση του προγραμματισμού.  
Αφού βρούνε και ανοίξουν το πρόγραμμα, τα ίδια τα παιδιά, τους δείχνουμε στον 
προτζέκτρα πως προγραμματίζεται η μη ευθύγραμμη κίνηση (κίνηση με στροφές) και η 
εικόνα. 
 

2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Δίνουμε στα παιδιά τις οδηγίες για το ρομπότ με τις ερπύστριες, το οποίο θα 
κατασκευάσουν. Τα αφήνουμε 2-3 λεπτά να τις επεξεργαστούν. Έπειτα η κάθε ομάδα 
φτιάχνει το δικό της ρομπότ. Μόλις είναι έτοιμο το επεξεργαζόμαστε και συζητάμε για την 
λειτουργικότητά του και επισημαίνουμε τις διαφορές του με το απλό τροχήλατο ρομπότ. 

 

 
Εικόνα 25: TRACK3R ROBOT 

 
 
 

 Έπειτα περνάμε στη φάση του προγραμματισμού.  
Αφού βρούνε και ανοίξουν το πρόγραμμα, τα ίδια τα παιδιά, τους δείχνουμε στον 
προτζέκτρα πως προγραμματίζεται η μη ευθύγραμμη κίνηση και η εικόνα. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΧΡΟΝΟΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΚΛΙΣΗ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ – ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

 
Πίνακας 5:BLOCKS ΣΤΡΟΦΗ - ΕΙΚΟΝΑΣ – ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΑΝΚ) 

 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
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3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
Στην παρούσα φάση βάζουμε στα παιδιά μια άσκηση με καθοδήγηση. 
Ταυτόχρονα με την άσκηση δείχνονται στον προτζέκτορα τα βήματα που ακολουθούν τα παιδιά 
για τον προγραμματισμό. 

  
Εκφώνηση:  

Το ρομπότ μας να κινηθεί σε ευθεία γραμμή με ταχύτητα 35% για 3’’. 

 
Εικόνα 26: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Έπειτα να στρίψει δεξιά με ταχύτητα 89% για 2’’. 

 
Εικόνα 27: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΦΗΣ 

 
Μετά να δείξει μια χαρούμενη φάτσα για 5’’. 

 
Εικόνα 28: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
Στη συνέχεια να κάνει στρίψει αριστερά με ταχύτητα 55% για 1’’. 

 
Εικόνα 29: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Και τέλος να πει «ΟΚ» και να δείξει μια καρδιά για 2’’. 

 
Εικόνα 30: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ 
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Σ’ αυτήν την φάση γίνεται διαγνωστική αξιολόγηση, για να διαπιστώσουμε τί έχουν 
κατανοήσει τα παιδιά και να εξηγήσουμε τα σημεία που δυσκολεύονται. 

 

 
4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ως τελική αξιολόγηση, για να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης του προγραμματισμού, 
βάζουμε στα παιδιά μια άσκηση χωρίς καθοδήγηση και χωρίς να διακρίνεται άμεσα το κάθε 
μπλοκ. 

         Εκφώνηση:  
Το ρομπότ μας να κάνει την διαδρομή ενός τετραγώνου, δείξει ένα τετράγωνο και να πει 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ». 
Η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει και με ορθογώνιο. 
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6.4 BLOCKS ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ) 

 
Θέμα: «BLOCKS ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ –  
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ)» 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατασκευή ενός τροχήλατου ρομπότ  
ενσωματώνοντας το  έναν ανεμόμυλο και η γνωριμία και η επεξεργασία ενός βασικού block 
του προγράμματος, αυτό του βοηθητικού κινητήρα (medium servo motor). 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

ii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  

• Να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής ρομπότ με οδηγίες. 

• Να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τον ανεμόμυλο στο ρομπότ. 

• Να καλλιεργήσουν την λεπτή κινητικότητα. 

• Να αναγνωρίζουν στο περιβάλλον του προγράμματος τα action blocks και από αυτά το 
block medium motor. 

• Να είναι ικανοί να επεξεργάζονται με σωστό τρόπο το block medium motor.  
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Ξεκινώντας δείχνουμε στα παιδιά διάφορες εικόνες από ανεμόμυλους και στη συνέχεια 
ρωτάμε αν γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργούν, για πιο λόγο τους χρησιμοποιούσαν και 
αν έχουν δει κάτι παρόμοιο σήμερα, περιμένοντας να μας απαντήσουν τις ανεμογεννήτριες. 
Έπειτα σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν «Ανεμόμυλο Ρομπότ» και 
καταγράφουμε τις ιδέες μας. 
 

2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Αφού τα παιδιά πουν την γνώμη τους, τους εμφανίζουμε τον βοηθητικό κινητήρα 

(medium motor) και συζητάμε για το πως μπορεί να βοηθήσει στην κατασκευή μας. 
Φτιάνουμε έναν μικρό «έλικα», με τα κομμάτια: σταυρωτός άξονας με στοπ και γωνιακά 
δοκάρια, δίνοντάς τα σχήμα έλικας. Έπειτα προσαρμόζουμε τον άξονα πάνω στον βοηθητικό 
κινητήρα και τον συνδέουμε στο ρομπότ.  

Στη συνέχεια δείχνουμε τον προγραμματισμό του βοηθητικού κινητήρα, ο οποίος δεν 
διαφέρει από τον  προγραμματισμό της ευθύγραμμης κίνησης. Τέλος συνδέουμε τον 
«Ανεμόμυλο» πάνω στο τούβλο (brick) και το θέτουμε σε κίνηση. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
(MEDIUM MOTOR) 
 
ΧΡΟΝΟΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
(MEDIUM MOTOR) 
 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
(MEDIUM MOTOR) 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
(MEDIUM MOTOR) 
 
ΘΗΡΑ 
(ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ Α) 

 
Πίνακας 6: BLOCKS ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 

3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να κατασκευάσουν ένα νέο τροχήλατο ρομπότ με 

οδηγίες και να προσαρμόσουν πάνω του έναν ανεμόμυλο, συνδέοντας αποτελεσματικά τα 
καλώδια των τριών κινήτρων πάνω στο τούβλο (brick). 

 
 

4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ως τελική αξιολόγηση, για να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης του προγραμματισμού 

των τριών κινήτρων, βάζουμε στα παιδιά μια άσκηση χωρίς καθοδήγηση και χωρίς να 
διακρίνεται άμεσα η κάθε προγραμματιστική ενέργεια. 

         Εκφώνηση:  

Ο ανεμόμυλος ρομπότ να κινηθεί ευθεία για 2’’ με ταχύτητα 38% και όταν σταματήσει 
να γυρίσει ο ανεμόμυλος δεξιόστροφα για 2’’ με ταχύτητα 45% και να κάνει έναν ήχο  τύπου 
εργοστασιακό. Έπειτα να στρίψει αριστερά με ταχύτητα 63% για 1’’, να κάνει όπισθεν για 
4’’ με ταχύτητα 55% και όταν σταματήσει να δείξει μια εικόνα τύπου «loading» και να 
γυρίσει την έλικα αριστερόστροφα με ταχύτητα 44% για 3’’ και να πει «goodbye». 

 
Ενναλακτικά θα μπορούσαμε να πούμε ο ανεμόμυλος να γυρίζει συνεχώς καθώς εκτελεί 

διάφορες άλλες εντολές.  
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6.5 ΣΥΝΘΕΤΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (ΠΑΡΚΙΝΓΚ)  

 
Θέμα: «ΣΥΝΘΕΤΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (ΠΑΡΚΙΝΓΚ)» 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατασκευή ενός τροχήλατου ρομπότ χωρίς 
οδηγίες και ο προγραμματισμός σύνθετων κινήσεων, ώστε τα παιδιά να εφαρμόσουν αυτά 
που έχουν κατακτήσει. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

ii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  

• Να εφαρμόσουν στην πράξη όσες κατασκευαστικές δεξιότητες έχουν κατακτήσει.  

• Να εφαρμόσουν στην πράξη όσες προγραμματιστικές δεξιότητες έχουν κατακτήσει. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Στην αρχή δείχνουμε στα παιδιά εικόνες με όσα μάθαμε και κάνουμε ερωτήσεις για να 
διαπιστώσουμε τί από όλα αυτά θυμούνται. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις:  
«Ποιο όχημα είναι αυτό;» 
«Σε τι διαφέρουν τα οχήματα;»  
«Που συνδέονται οι κινητήρες;» 
«Ποιος είναι ο κάθε κινητήρας και πως προγραμματίζεται;» 
«Πως εκτελούνται οι κινήσεις;»  
«Που χρησιμεύει ο medium motor;» 
«Πως μιλά και πως δείχνει κάτι το ρομπότ;» 
 

2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι υπόλοιπες φάσεις τις διδασκαλίας μας θα εκτελεσθούν μαζί. 
Προτρέπουμε στα παιδιά να κατασκευάσουν ένα δικό του τροχήλατο ρομπότ χωρίς 

οδηγίες αυτή τη φορά, σύμφωνα με όσα έχουν δει μέχρι τώρα. Το δικό τους ρομπότ θα 
πρέπει να είναι ικανό να εκτελεί όλες τις κινήσεις (προσέχουμε δηλαδή για την σύνδεση των 
κινητήρων με τις ρόδες του), μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσα κομμάτια επιθυμούν και 
μπορούν επίσης να το στολίσουν. 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή ανακοινώνουμε στα παιδιά τι θέλουμε να κάνει το 
ρομπότ.  

        Εκφώνηση:  

Το ρομπότ θέλουμε να παρκάρει ανάμεσα από τα δύο αυτοκινητάκια που είναι 
τοποθετημένα στο δάπεδο. Αρχικά σκεφτείτε ποιες κινήσεις χρειάζονται για να παρκάρει 
ένα αυτοκίνητο και έπειτα ξεκινήστε δοκιμές. Μπορείτε να δοκιμάσετε όσες φορές θέλετε. 
Στην οθόνη του ρομπότ θα δείχνει ένα αυτοκίνητο και μόλις παρκάρει θα κορνάρει.  
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6.6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (EXPLORER) 

 
Θέμα: «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ υπερύθρων (EXPLORER)» 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατασκευή ενός τροχήλατου ρομπότ, το  
«EXPLORER», με οδηγίες και η επαφή του με τον αισθητήρα υπερύθρων (infrared sensor). 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

ii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  

• Να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής ρομπότ με οδηγίες. 

• Να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τον αισθητήρα υπερύθρων (infrared sensor) στο 
ρομπότ. 

• Να καλλιεργήσουν την λεπτή κινητικότητα. 

• Να αναγνωρίζουν στο περιβάλλον του προγράμματος τα flow blocks και από αυτά τα 
blocks Loop και switch . 

• Να συνδέσουν και να παραμετροποιήσουν τα blocks Loop και switch ώστε να λειτουργεί 
ο αισθητήρας υπερύθρων (infrared sensor). 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό,   
ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Ως αφόρμηση φέρνουμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Η ερώτηση που 
γίνεται στα παιδιά είναι : «Έχετε ακούσει ποτέ όταν παρκάρουμε το αυτοκίνητο να κάνει 
έναν ήχο (μπιιιτ-μπιιιτ) αργά όταν πλησιάζουμε κάποιο άλλο όχημα και πιο γρήγορα όταν 
έχουμε φτάσει;».  

Σχολιάζουμε γιατί ακούμε τον ήχο και από που αυτός προέρχεται, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα πως όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ο αισθητήρας υπερύθρων (infrared 
sensor). 
 

2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Στη συνέχεια δείχνουμε από τα εξαρτήματά μας τον αισθητήρα υπερύθρων (infrared 

sensor) και εξηγούμε την λειτουργία του. 
 

 
Εικόνα 31: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 

 
«Ο αισθητήρας υπερήχων μας δίνει την ικανότητα στο ρομπότ να εντοπίζει τα 

αντικείμενα και να καθορίζει την απόστασή τους και να τα αποφεύγει. Με την λειτουργεία 
εγγύτητας χρησιμοποιεί τα κύματα φωτός που ανακλώνται από ένα αντικείμενο για να 
υπολογίσει την απόστασή του από αυτό. Εντοπίζει μέχρι και 70 εκ. μακριά του. Επίσης δίνει 
την δυνατότητα τηλεχειρισμού. 

Έπειτα κατασκευάζουμε το ρομπότ «EXPLORER» με οδηγίες. 
 

 
Εικόνα 32: EXPLORER ROBOT 
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3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Και τώρα η ώρα του προγραμματισμού. 
 
Εκφώνηση:  
Αποφυγή εμποδίων. 
Το ρομπότ μας να κινείται συνεχώς ευθεία και μόλις δει ένα αντικείμενο σε απόσταση 

20 εκ. να σταματήσει, να πει «HALLO» και να στρίψει δεξιά με ταχύτητα 25% για 2’’. 
 

 

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
LOOP 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ 

ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛOYNTAI ΣΥΝΕΧΩΣ OI ΕΝΤΟΛΕΣ 

 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ Η ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

SWITCH 
 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΤΑΝ Ο 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ή ΟΧΙ 

 
ΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

 

ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ  
ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΑ ΕΚΟΤΑΣΤΑ  
ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΘΕΙ  
Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
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ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  
ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ  
ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

 

ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 

 

ΕΠΕΙΤΑ  
ΝΑ ΠΕΙ  
«JALLO» 

 

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 
ΝΑ ΣΤΡΙΨΕΙ ΔΕΞΙΑ  
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 35% 
ΓΙΑ 2’’ 

Πίνακας 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 

 
       Σημείωση:  

Η λύση της άσκησης πραγματοποιείται μαζί με τον διδάσκοντα ταυτόχρονα, ώστε να 
διδαχθεί η διαδικασία προγραμματισμού αισθητήρα. 
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4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ως τελική αξιολόγηση, για να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης του προγραμματισμού 
του αισθητήρα υπερύθρων (infrared sensor), βάζουμε στα παιδιά μια άσκηση χωρίς 
καθοδήγηση και χωρίς να διακρίνεται άμεσα η κάθε προγραμματιστική ενέργεια. 

         Εκφώνηση: 

Έχουμε κατασκευάσει έναν λαβύρινθο στο δάπεδο. Ζητάμε από τα παιδιά να 
προγραμματίσουν το ρομπότ του έτσι ώστε να ανιχνεύει το εμπόδιο μπροστά του και να το 
αποφεύγει και να καταφέρει να βγει από τον λαβύρινθο. 

Επισημαίνουμε να προσέξουν την απόσταση που δηλώσουν στο πρόγραμμα, ώστε το 
ρομπότ να «βλέπει» το αντικείμενο (όχι πολύ μεγάλη, γιατί θα βλέπει συνεχώς και ούτε 
πολύ μικρή γιατί θα πέφτει πάνω στον τοίχο του λαβύρινθου).  

Τα παιδιά μπορούν να κάνουν όσες δοκιμές επιθυμούν. 
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6.7 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΦΗΣ (SHOOTER) 

 
Θέμα: «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΦΗΣ (SHOOTER)» 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατασκευή ενός «shooter» ρομπότ με οδηγίες 
και η επαφή του με τον αισθητήρα αφής (touch sensor). 
 
ΣΤΟΧΟΙ 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

ii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  

• Να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής ρομπότ με οδηγίες, χρησιμοποιώντας και τον 
βοηθητικό κινητήρα (medium motor). 

• Να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τον αισθητήρα αφής (touch sensor) στο ρομπότ. 

• Να καλλιεργήσουν την λεπτή κινητικότητα. 

• Να αναγνωρίζουν στο περιβάλλον του προγράμματος τα flow blocks και από αυτά τα 
blocks Loop και switch . 

• Να συνδέσουν και να παραμετροποιήσουν τα blocks Loop και switch ώστε να λειτουργεί 
ο αισθητήρας αφής (touch sensor). 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Ως αφόρμηση φέρνουμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Οι ερωτήσεις που 
γίνονται στα παιδιά είναι οι εξής: «Ποιοι από εσάς παίζεται παιχνίδια με τηλεχειριστήριο; 
Τί είδους τηλεχειριστήριο έχετε; Έχει αυτό joystick;».  

Σχολιάζουμε την λειτουργεία τους: «Ο αισθητήρας αφής (touch sensor) δίνει τη 
δυνατότητα στο ρομπότ, όταν πιεστεί η άκρη του, να αισθάνεται και να αντιδρά στο 
ερέθισμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό». 

Λειτουργεί και ως πλήκτρο ώθησης, σημειώνοντας δύο διαφορετικές καταστάσεις, 
πίεση ή απελευθέρωση (1 πιέζεται – 0 δεν πιέζεται). Ένα πάτημα του αισθητήρα μπορεί να 
προκαλέσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: πιέζεται η άκρη, απελευθερώνεται η 
άκρη, η άκρη πιέζεται και αφήνεται αμέσως ελεύθερη. 

 
2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στη συνέχεια δείχνουμε από τα εξαρτήματά μας τον αισθητήρα αφής (touch sensor) και 
εξηγούμε την λειτουργία του. 

 
Εικόνα 33: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΦΗΣ 

Έπειτα θα κατασκευάσουμε ένα «SHOOTER», δηλαδή έναν μηχανισμό που εκτοξεύει 
μπαλίτσες και θα το τοποθετήσουμε πάνω στο τούβλο (brick), ώστε να μοιάζει με εργαλείο 
σκοποβολής. 

 
Εικόνα 34: SHOOTER 

Η κατασκευή γίνεται με οδηγίες, οι οποίες πρέπει να γίνουν με πάρα πολύ προσοχή εξαιτίας 
της ιδιαίτερης μηχανικής που έχει ο μηχανισμός  του shooter (συνδυάζει γρανάζια και 
συνδετικά εξαρτήματα). 

Θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί εμπλέκεται και ο medium motor. Προσέχουμε επίσης τις 
θύρες που θα συνδέσουμε τον κινητήρα και τον αισθητήρα. 
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3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Και τώρα η ώρα του προγραμματισμού. 
Με την καθοδήγηση του καθηγητή, παρουσιάζεται η διαδικασία προγραμματισμού του 

αισθητήρα αφής (touch sensor).  
Σ’ αυτήν την φάση γίνεται διαγνωστική αξιολόγηση, για να διαπιστώσουμε τί έχουν 

κατανοήσει τα παιδιά και να εξηγήσουμε τα σημεία που δυσκολεύονται, καθώς ο τρόπος 
προγραμματισμού του αισθητήρα αφής (touch sensor) είναι σχεδόν ίδιος με αυτού του 
αισθητήρα υπερύθρων (infrared sensor).  

 

 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΦΗΣ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
LOOP 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛOYNTAI ΣΥΝΕΧΩΣ  
OI ΕΝΤΟΛΕΣ 
 
ΕΠΕΙΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ Η 
ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

SWITCH 
Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΤΑΝ Ο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ή ΟΧΙ 
ΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ 

Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ 
ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

 

ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 
ΕΠΙΛΕΓΕΓΟΥΜΕ  
ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΦΗΣ 
 
0. ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ 
 
1. ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΑΜΕ 
 
2. ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ 
(ΚΛΙΚΑΡΟΝΤΑΣ) 

 
Πίνακας 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΦΗΣ 
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4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ως τελική αξιολόγηση, για να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης του προγραμματισμού 

του αισθητήρα αφής (touch sensor), βάζουμε στα παιδιά μια άσκηση χωρίς καθοδήγηση. 
Εκφώνηση: 

Έχουμε κατασκευάσει έναν στόχο από χαρτόνι ή τον έχουμε ζωγραφίσει σε κάποιο 
πίνακα. Κάθε κυκλάκι έχει πόντους. 

Λέμε στα παιδιά να προγραμματίσουν τον ρομπότ τους ώστε αυτό να «πυροβολεί» με 
ένα πάτημα του αισθητήρα. Μόλις τελειώσει η κάθε ομάδα θα διαγωνιστούν. Από μια 
συγκεκριμένη απόσταση το κάθε παιδί της ομάδας θα ρίξει από μία φορά. Οι πόντοι θα 
καταγράφονται και στο τέλος θα βγει η νικήτρια ομάδα. 

Μπορούν να κάνουν όσες δοκιμές θέλουν στον προγραμματισμό! 
 

 
Εικόνα 35: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΦΗΣ 
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6.8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

 
Θέμα: «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ)» 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατασκευή ενός τροχήλατου ρομπότ χωρίς 
οδηγίες και η επαφή του με τον αισθητήρα φωτεινότητας (color sensor). 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

iii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  

• Να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής ρομπότ χωρίς οδηγίες. 

• Να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τον αισθητήρα φωτεινότητας (color sensor) στο 
ρομπότ. 

• Να καλλιεργήσουν την λεπτή κινητικότητα. 

• Να καλλιεργήσουν την φαντασία και την δημιουργικότητά τους. 

• Να αναγνωρίζουν στο περιβάλλον του προγράμματος τα flow blocks και από αυτά τα 
blocks Loop και switch . 

• Να συνδέσουν και να παραμετροποιήσουν τα blocks Loop και switch ώστε να λειτουργεί 
ο αισθητήρας φωτεινότητας (color sensor). 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Ως αφόρμηση συζητάμε με τα παιδιά για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). 
εξηγούμε κάποια βασικά σήματα, όπως το «STOP», και την συμπεριφορά των οχημάτων και 
των πεζών στους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια). Στη συνέχεια αναφερόμαστε στη 
σημερινή κατασκευή, η οποία σχετίζεται με όσα θα φτιάξουμε. Θα κατασκευάσουμε ένα 
τροχήλατο με ενσωματωμένο αισθητήρα φωτεινότητας (color sensor), το οποίο θα σταματά 
– ξεκινά ανάλογα με το χρώμα των φαναριών. 

 
Εικόνα 36:ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Σ’ αυτή τη φάση της διδασκαλίας μας συζητάμε για την λειτουργία του αισθητήρα 
φωτεινότητας (color sensor). Αρχικά εντοπίζουμε τον αισθητήρα ανάμεσα από τα 
εξαρτήματά μας και στη συνέχεια αναλύουμε τις λειτουργίες του. 

Ο αισθητήρας φωτεινότητας (color sensor) έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει διαφορετικά 
χρώματα και το φως, παρέχοντας στο ρομπότ μας μορφή όρασης. Μπορεί να ανιχνεύσει 7 
χρώματα (κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο, μαύρο , λευκό και καφέ). Μπορεί ακόμη να 
μετρήσει και την ένταση του φωτός πάνω σε χρωματιστές επιφάνειες.  

Έχει λοιπόν 3 διαφορετικές λειτουργίες: 1. Την λειτουργία χρώματος (color mode), 2. 
Λειτουργία έντασης ανακλώμενου φωτός (reflected light intensity mode) και 3. Λειτουργία 
έντασης φωτός περιβάλλοντος (ambient light intensity mode). 

 

 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
LOOP 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛOYNTAI 

ΣΥΝΕΧΩΣ 
OI ΕΝΤΟΛΕΣ 
 
ΕΠΕΙΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ Η 
ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

SWITCH 
Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
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ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΤΑΝ Ο 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ή ΟΧΙ 

ΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ 
Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

 

3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
1. ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ (COLOR MODE) 
2. ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ 
(REFLECTED LIGHT INTENSITY 
MODE) 

3. ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ 
ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(AMBIENT LIGHT INTENSITY 
MODE) 

 

ΕΔΩ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ή ΟΧΙ 
Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

  
Πίνακας 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Λέμε στα παιδιά να κατασκευάσουν ένα τροχήλατο ρομπότ, χωρίς οδηγίες, ικανό να 
κινηθεί, όπου πάνω και στο μπροστινό μέρος του θα το τοποθετήσουν τον αισθητήρα. 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή προχωράμε στον προγραμματισμό του αισθητήρα, με 
την βοήθεια του καθηγητή. Βλέπουμε παραδείγματα από κάθε περίπτωση λειτουργείας 
του. 

Παράλληλα πραγματοποιείται και διαγνωστική αξιολόγηση, καθώς ο προγραμματισμός 
του είναι παρόμοιος με των υπόλοιπων αισθητήρων. 
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4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Για τελική άσκηση έχουμε δημιουργήσει ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με 
φωτεινούς σηματοδότες σε χαρτόνια. Τα παιδιά θα πρέπει να προγραμματίσουν το ρομπότ 
ώστε αν βλέπει το πράσινο να προχωρά και αν βλέπει το κόκκινο να σταματά. Ταυτόχρονα 
όμως θα πρέπει να ακολουθεί και την διαγραμμισμένη πορεία. 

Πραγματοποιείται τελική αξιολόγηση, για να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης του 
προγραμματισμού του αισθητήρα φωτεινότητας (color sensor). 

 
 
Εικόνα 37: BLOCKΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΩΤΗΤΑΣ 
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6.9 ΣΥΝΘΕΤΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   

Θέμα: «ΣΥΝΘΕΤΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός των συγκεκριμένων μαθημάτων είναι η κατασκευή ενός σύνθετου ρομπότ με οδηγίες 
και ο προγραμματισμός σύνθετων κινήσεων με χρήση αισθητήρων, ώστε τα παιδιά να 
εφαρμόσουν αυτά που έχουν κατακτήσει. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να μάθουν να αυτενεργούν σε μια διαδικασία έρευνας (διερευνητική μάθηση). 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

ii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  

• Να εφαρμόσουν στην πράξη σύνθετες κατασκευαστικές δεξιότητες που έχουν 
κατακτήσει.  

• Να εφαρμόσουν στην πράξη σύνθετες προγραμματιστικές δεξιότητες που έχουν 
κατακτήσει. 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Η τάξη είναι διαμορφωμένοι με πάγκους, η οποίου έχουν πάνω τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms Ev3. Σε κάθε πάγκο αντιστοιχούν 4 μαθητές. Επίσης 
υπάρχει ένας projectors σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατός απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
3 μέρες από 2 διδακτικές ώρες (45’ - 15’ διάλλειμα - 45’) την ημέρα 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

(1η ΜΕΡΑ) 

 

Εικόνα 38EV3STORM- ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα ασχοληθούμε με την κατασκευή του ανθρωποειδούς 
ρομπότ. Δείχνουμε στα παιδιά τον άνθρωπο ρομπότ από το περιβάλλον του 
προγραμματισμού και στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα χαρακτηριστικά αλλά και τι μπορεί 
αυτό να κάνει (κινήσεις-αισθήσεις-ομιλία-να δείξει).  
 

2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Αφού έχουμε χωρίσει τις οδηγίες στης κατασκευής σε μέρη (δεξί πόδι – αριστερό πόδι 

– κορμός – δεξί χέρι – αριστερό χέρι – κεφάλι – shooter) δίνουμε σε κάθε παιδί και ένα 
μέρος. Μόλις τελειώσουν τα συνθέτουμε όλα μαζί έτσι ώστε να σχηματιστεί το 
ανθρωποειδές ρομπότ. Ζητάμε από τα παιδιά να του δώσουν ένα όνομα. 
 

3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
Έπειτα δίνουμε στα παιδιά μια άσκηση προγραμματισμού χωρίς καθοδήγηση, όπου 

πραγματοποιείται και αξιολόγηση για να διαπιστώσουμε το βαθμό κατανόησης του 
σύνθετου προγραμματισμού. 

Εκφώνηση: 
Το ρομπότ σας να κινείται ευθεία με ταχύτητα 50% και μόλις δει ένα εμπόδιο να 

σταματήσει να πει «οοο», να δείξει μια λυπημένη φάτσα και να στρίψει όσο δεξιά θέλετε 
για 2’’. Έπειτα μόλις του ακουμπήσετε τον ώμο στον αισθητήρα αφής να γελάσει και μόλις 
του κρύψετε το φως (αισθητήρας φωτεινότητας) να κλάψει. 

Οι ομάδες θέτουν τα ρομπότ σε κίνηση ταυτόχρονα και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
και τον προγραμματισμό της κάθε μιας. 
 

4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Στο τέλος θα γίνει μάχη! 
Λέμε τα παιδιά να προγραμματίσουν το ρομπότ ώστε πατώντας τον αισθητήρα αφής να 

πυροβολεί, πατώντας τον αισθητήρα φωτεινότητας να ακούγεται πως οπλίζει αλλά και 
καθώς θα έβλεπε κάποιο αντικείμενο σε απόσταση 25 εκ. θα πυροβολούσε αυτόματα χωρίς 
να πατήσεις τον αισθητήρα αφής. 
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Η 1η μάχη μπορεί να γίνει πυροβολώντας απλά με τον αισθητήρα. 
Η 2η θα μπορούσε να γίνει αν θέταμε τα ρομπότ σε κίνηση και μόλις έβλεπε το ένα το 

άλλο να έριχνε τις βολές. 
Το πιο εύστοχο θα κέρδιζε! 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

(2η ΜΕΡΑ) 

 

Εικόνα 39: ΡΟΜΠΟΤ ΦΙΔΙ - R3PTAR 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα ασχοληθούμε με την κατασκευή του ρομπότ φίδι. Αρχικά 
ρωτάμε τα παιδιά πιο είναι το αγαπημένο τους ζώο και τι θα έκανε αυτό αν ήταν ρομπότ. 
Στη συνέχεια δείχνουμε στα παιδιά το ρομπότ φίδι από το περιβάλλον του 
προγραμματισμού και στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα χαρακτηριστικά αλλά και τι μπορεί 
αυτό να κάνει (κινήσεις-αισθήσεις-ομιλία-να δείξει).  

 
2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Αφού έχουμε χωρίσει τις οδηγίες στης κατασκευής σε μέρη (ουρά – κορμός – λαιμός – 
κεφάλι) δίνουμε σε κάθε παιδί και ένα μέρος. Μόλις τελειώσουν τα συνθέτουμε όλα μαζί 
έτσι ώστε να σχηματιστεί το ρομπότ φίδι. Ζητάμε από τα παιδιά να του δώσουν ένα όνομα. 

 
3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Έπειτα δίνουμε στα παιδιά μια άσκηση προγραμματισμού χωρίς καθοδήγηση, όπου 
πραγματοποιείται και αξιολόγηση για να διαπιστώσουμε το βαθμό κατανόησης του 
σύνθετου προγραμματισμού. 

Εκφώνηση: 
Το φίδι σας να κινείται ευθεία με ταχύτητα 100% και μόλις δει ένα εμπόδιο να 

σταματήσει να κάνει τον ήχο του φιδιού, να δείξει ένα  φίδι και να στρίψει να κουνήσει το 
σώμα του και να κάνει προς τα πίσω για 1’’. 

Οι ομάδες θέτουν τα ρομπότ σε κίνηση ταυτόχρονα και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
και τον προγραμματισμό της κάθε μιας. 
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4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Έχουμε τοποθετήσει το φίδι στον πάγκο μας και το έχουμε συνδέσει με το πρόγραμμα 

του κινητού, το οποίο προσφέρεται δωρεάν από τη Lego.  
Ζητάμε από τα παιδιά να «χαϊδέψουν» το φίδι. Τα αφήνουμε να το κάνουν ένα – ένα 

μέχρι κάποιο να περάσει το χέρι του μπροστά από τα μάτια (αισθητήρα ηπερύθρων). Τότε 
το φίδι επιτίθεται! 

Συζητάμε πως έγινε αυτό. Τέλος ζητάμε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να φτιάξουν 
το πρόγραμμα «της επίθεσης». 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

(3η ΜΕΡΑ) 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα ασχοληθούμε με την κατασκευή ενός αυτοσχέδιου 
ρομπότ, το οποίο θα έχει πάνω του όλους τους αισθητήρες λειτουργικά ενσωματωμένους. 
Σε κάποιο εμφανές σημείο έχουμε τοποθετημένα τα δύο προηγούμενα ρομπότ, ώστε να 
παίρνουν ιδέες για την τελική τους κατασκευή.  

 
2. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η κάθε ομάδα συνεδριάζει για την κατασκευή τους. Κάθε παιδί αναλαμβάνει και κάποιο 
κομμάτι της. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει το ρόλο του  
συντονιστή, ο οποίος αν δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους για το ποιος θα είναι θα οριστεί με 
κλήρωση, ώστε να μην υπάρξουν εντάσεις. Οι ιδέες τους για το ρομπότ (κατασκευαστικές 
και προγραμματιστικές) καταγράφονται σε κάποιο χαρτί και ίσως χρειαστεί και κάποιο 
σχέδιο. 

 
3. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Μόλις η κάθε ομάδα ολοκληρώσει το ρομπότ της, θα το προγραμματίσει, σύμφωνα με 
αυτά που είχε αποφασίσει ότι επιθυμεί θα κάνει. 

 
4. ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στη συνέχεια ξεκινά η παρουσίαση. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το ρομπότ, το αναλύσει 
μηχανικά και προγραμματιστικά και το θέτει σε κίνηση. 

Αφού ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις δείχνουμε το πρόγραμμα του κινητού.  
Πρώτα δείχνουμε πως γίνεται η σύνδεση ρομπότ και κινητού. Έπειτα διαχειριζόμαστε 

τον άνθρωπο και το φίδι που έχουμε έτοιμα. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα ελέγχει το δικό της 
ρομπότ, απ’ όποιο πρόγραμμα θέλει.  

Στα προγράμματα του κινητού προσέχουμε να είναι οι σωστές θήρες* των καλωδίων σε 
κινητήρες και αισθητήρες, διότι διαφορετικά το ρομπότ δε θα λειτουργήσει.  

*(Β-C οι κινητήρες, A o medium motor, 1 ο αισθητήρας αφής, 2 ο αισθητήρας 
φωτεινότητας, 4 ο αισθητήρας υπερύθρων) 

 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

83 
 

7 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες δύο ή τρεις τάξεις του δημοτικού, τα παιδιά εισάγονται στην 
Εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από το παιχνίδι. Επεξεργάζοντας έτοιμες κατασκευές και 
εμπλεκόμενα σε βιωματικές δραστηριότητες ανακαλύπτουν τον χώρο της ρομποτικής και τον 
παρομοιάζουν με τον πραγματική ζωή. 

Τα προβλήματα που θέτονται στους μαθητές είναι βγαλμένα απ’ την καθημερινή ζωή και 
σχετικά με τα προγράμματα σπουδών του σχολείου, σε διαθεματικό επίπεδο. 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός των μαθημάτων είναι η εμπλοκή, η εισαγωγή και η εξοικείωση τους στο χώρο της 
ρομποτικής.  
 
ΣΤΟΧΟΙ 

i. Παιδαγωγικοί: 
Οι μαθητές:  

• Να ασκηθούν στη συνεργασία μέσα από τον ενεργό ρόλο τους στην ομάδα 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση). 

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους. 

• Να νιώθουν ικανοποίησης και ευχαρίστηση παίζοντας και μαθαίνοντας.  

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα. 
 

ii. Μαθησιακοί: 
Οι μαθητές:  

• Να κατανοήσουν τον τρόπο δόμησης ενός ρομπότ. 

• Να αναγνωρίζουν τα βασικά κομμάτια του ενός ρομπότ. 

• Να αναλύουν την σύνθεση ενός ρομπότ. 

• Προς το τέλος του προγράμματος να γνωρίσουν τον τρόπο κατασκευής ενός ρομπότ 
μέσω οδηγιών. 

• Προς το τέλος του προγράμματος να γνωρίσουν τον τρόπο απλού, βασικού 
προγραμματισμού ενός ρομπότ μέσω οδηγιών. 

• Να καλλιεργήσουν την λεπτή του κινητικότητα. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 
Στην τάξη υπάρχει στρωμένο ένα χαλί, πάνω στο οποίο κάθονται τα παιδιά. Σε έναν πάγκο 
μπροστά τους υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός, ένα laptop και ένα kit Lego Mindstorms 
Ev3, σε τέτοια θέση ώστε η κατασκευή να είναι ορατή απ’ όλους τους μαθητές. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1 διδακτική ώρα 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 
✓ laptop 
✓ kit Lego Mindstorms Ev3 
✓ projectors 
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7.1 1ο Μάθημα - Κατασκευή: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ SHOOTER  

 

 
Εικόνα 40: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ROBOT SHOOTER 
 
1. Αφόρμηση 

Η εισαγωγή στο μάθημα γίνεται με την προβολή βίντεο διαφόρων ρομπότ 
προηγμένης τεχνολογίας. Στη συνέχεια κάνουμε διάφορες ερωτήσεις στα παιδιά για να 
καταγράψουμε τις πρότερες γνώσεις τους, όπως: «Τι είδαμε μόλις τώρα;», «Τι έκαναν τα 
ρομπότ και γιατί το έκαναν αυτό;», «Έχετε δει ρομπότ;», «Γνωρίζεται κανέναν;».   Έπειτα 
παρουσιάζονται και οι κατασκευές ρομπότ Lego evestorm ev3, τι οποίες έχουμε έτοιμες. 

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 

Γίνεται από τον εκπαιδευτικό επίδειξη της λειτουργίας του ρομπότ «SHOOTER». 
Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το πως δουλεύει το ρομπότ μας. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 

Οι μαθητές υπόκεινται σε δοκιμασίες με το shooter, όπως στόχου, αλλά και κίνησης 
του τροχήλατου με την βοήθεια του tablet, στο οποίο υπάρχει εγκατεστημένο το 
πρόγραμμα Lego Commander. 

1η Δραστηριότητα 
Έχουμε κατασκευάσει έναν στόχο από χαρτόνι ή τον έχουμε ζωγραφίσει σε κάποιο πίνακα. 

Κάθε κυκλάκι έχει πόντους. Τα παιδιά ρίχνουν με το ρομπότ και μετράμε πόντους! 

2η Δραστηριότητα 
Έχουμε σχηματίσει με ταινία στο δάπεδο μια διαδρομή και ζητάμε από τα παιδιά να 

οδηγήσουν το ρομπότ με το tablet στη συγκεκριμένη πορεία. 
 
4. Ανακεφαλαίωση 

Σ΄ αυτό το κομμάτι το ρομπότ αποσυναρμολογείται. Μ΄ αυτόν τον τρόπο αναλύεται 
στους μαθητές ο τρόπος λειτουργίας του, σε μηχανολογικό επίπεδο, πως δηλαδή 
συνδυάζονται οι κινητήρες και οι αισθητήρες έτσι ώστε το ρομπότ να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά.  

 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

85 
 

 

7.2 2ο Μάθημα - Κατασκευή: GRIPER 

 

 
Εικόνα 41: GRIP3R ROBOT 
 
1. Αφόρμηση 
Στο παρόν μάθημα έχουμε ετοιμάσει για επεξεργασία την κατασκευή «GRIPER». Αρχικά 

γίνεται παρουσίαση της κατασκευής και επίδειξη της χρήσης και λειτουργίας από τον 
εκπαιδευτικό. 

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Έπειτα συζητάμε τι κάνει το ρομπότ.  

• Κινείται  

• Μιλά 

• Ανοιγοκλείνει τις δαγκάνες 

Οι μαθητές επεξεργάζονται το ρομπότ με την χρήση κινητού τηλεφώνου. Θέτουν την 
κατασκευή σε διάφορες κινήσεις και μεταφέρουν διάφορα αντικείμενα με τις δαγκάνες του. 

Δραστηριότητα 
Έχουμε αφήσει διάσπαρτα στο δάπεδο διάφορα αντικείμενα – παιχνίδια (σε μέγεθος και 

βάρος που μπορεί να πιάσει και να μεταφέρει το ρομπότ) και πλάθουμε μια ιστορία: 
«Κουραστήκαμε από το πολύ παιχνίδι και δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα παιχνίδια μας, αλλά 
η μαμά θα μας μαλώσει. Ποιος θα κάνει τις δουλείες για μας; Ο καλός μας φίλος το ρομπότ.»  

Ένα – ένα τα παιδιά με τη σειρά με τη βοήθεια του ρομπότ, διαχειρίζοντάς το με το tablet, 
θα μαζέψουν τα παιχνίδια στην άκρη. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Στη συνέχεια δημιουργούμε το δικό μας ρομποτοπαραμύθι. Με αφορμή τον «GRIPER» 

εξάπτουμε την φαντασία των παιδιών μας και πλάθουμε την δικιά μας ιστορία. Την 
αποτυπώνουμε σε χαρτί και εικονογραφούμε την ιστορία μας. 
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4. Ανακεφαλαίωση 
Σ΄ αυτό το σημείο το ρομπότ αποσυναρμολογείται. Μ΄ αυτόν τον τρόπο αναλύεται στους 

μικρούς μας φίλους ο τρόπος λειτουργίας του, σε μηχανολογικό επίπεδο, πως δηλαδή 
συνδυάζονται οι κινητήρες και οι αισθητήρες έτσι ώστε το ρομπότ να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά.  
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7.3 3ο Μάθημα - Κατασκευή: SKORPIOS 

 

 
Εικόνα 42: SPIK3R ROBOT 
 
1. Αφόρμηση 
Δείχνουμε στα παιδιά διάφορες φωτογραφίες του ζώου «σκορπιός» και ρωτάμε αν το 

γνωρίζουν, αν το έχουν συναντήσει κάπου και πως αυτό συμπεριφέρεται. Έπειτα εξηγούμε την 
συμπεριφορά του ζώου, επειδή τα περισσότερα παιδιά πιθανόν να μην το γνωρίζουν.  

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Η πρώτη επαφή με το ρομπότ γίνεται με την επίδειξη της επίθεσης του ρομπότ είτε μέσω της 

λειτουργίας του αισθητήρα υπερύθρων είτε με την λειτουργία του μέσω κινητού και ταυτόχρονα 
και των κινήσεων του. 

Γίνονται ερωτήσεις όπως: «Πώς επιτίθεται;», «Πώς κινείται;». 
 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Οι μαθητές ασχολούνται με το ρομπότ, παίζουν, γίνονται θηράματά του. Τους επιτίθεται με 

την ουρά του. Προσέχουμε να καλύπτεται το πρόσωπό του κάθε φορά που ρίχνει μια μπίλια το 
ρομπότ. 

Στη συνέχεια παίζουμε παιχνίδι ρόλων. Με παντομίμα ένα ένα παιδί αναπαριστά κάποιο ζώο 
και τα υπόλοιπα προσπαθούν να μαντέψουν ποιο είναι.  

 
4. Ανακεφαλαίωση 
Στο τέλος γίνεται αποσυναρμολόγηση του σκορπιού. Οι μαθητές κατανοούν την χρήση του 

αισθητήρα υπερύθρων και πως αυτός βοήθησε στην επίθεση του σκορπιού. Ακόμη τον τρόπο 
που όλα τα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. 
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7.4 4ο Μάθημα - Κατασκευή: ΦΙΔΙ 

 

 
Εικόνα 43: REPTAR - ROBOT ΦΙΔΙ 
 
1. Αφόρμηση 
Οι  μαθητές καλούνται να επιλέξουν το αγαπημένο τους ζώο, το οποίο θα τους συνοδέψει 

μέχρι το τέλος του  εργαστηρίου. Αφού γίνει η επιλογή εμφανίζεται ο νέος φίλος τους το ρομπότ 
«φίδι».  

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Θέτουμε το φίδι σε λειτουργία, μέσω του έτοιμου προγράμματος του κινητού. Σηκώνουμε 

με τη σειρά παιδιά και τους λέμε να χαϊδέψουν το ρόμπο-φίδι. Το ζητούμενο είναι να περάσει 
κάποιο παιδί τα χέρια του μπροστά από τα  «μάτια» του, δηλαδή από τον αισθητήρα υπερύθρων. 
Τότε το φίδι επιτίθεται ανοίγοντας το στόμα του και κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο του 
φιδιού. Έπειτα ακολουθεί συζήτηση για ποιον λόγο συνέβη αυτό. Γίνονται ερωτήσεις όπως: 
«Γιατί το έκανε αυτό;», «Μήπως το μάλωσες;», «Γιατί στα άλλα παιδιά δεν το έκανες». Κάνουμε 
σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα σχετικά με την χρήση του αισθητήρα υπερύθρων. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Όλα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το φίδι. Το κινούν με το κινητό ή το tablet και παίζουν 

με τα μάτια και το στόμα του. Στη συνέχεια φτιάχνουμε, από εξαρτήματα lego, μικρά φιδάκια 
και δημιουργούμε την οικογένειά του, εξασκώντας παράλληλα την λεπτή κινητικότητά τους.  

 
 
 
 
4. Ανακεφαλαίωση 
Στο τέλος γίνεται αποσυναρμολόγηση του φιδιού. Οι μαθητές κατανοούν την χρήση του 

αισθητήρα υπερύθρων και πως αυτός βοήθησε στην επίθεσή του. Ακόμη τον τρόπο που όλα τα 
εξαρτήματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. 
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Όμως εξηγούμε ότι αυτά που κάναμε σήμερα (χάιδεμα – παιχνίδι) δεν πρέπει να τα κάνουμε, 
όταν συναντήσουμε ένα αληθινό φίδι και προτείνουμε λύσεις αποφυγής του. 

 

 

7.5 5ο Μάθημα - Κατασκευή: ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ 

 
1. Αφόρμηση 
Το μάθημα ξεκινάει δείχνοντας βίντεο όπου εμπεριέχεται η αιολική ενέργεια. Συζητούμε τι 

είναι αυτό που βλέπουμε, πώς παράγεται αυτή η μορφή ενέργειας και ποιες είναι οι εφαρμογές 
της, από παλαιότερα έως και σήμερα. 

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Δείχνουμε το ρομπότ ανεμόμυλο και το θέτουμε σε λειτουργεία. Επεξεργαζόμαστε τον 

αισθητήρα αφής και το βοηθητικό κινητήρα. 
  
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Τα παιδιά φτιάχνουν ανεμομυλάκια, από εξαρτήματα lego, και τα προσαρμόζουμε πάνω στο 

κινητηράκι. Μέσω του αισθητήρα πατώντας - αφήνοντας το κουμπί τα ανεμομυλάκια γυρίζουν 
– σταματούν, εξασκώντας παράλληλα την λεπτή κινητικότητά τους. 

 
4. Ανακεφαλαίωση 
Στην αποσυναρμολόγηση αναφερόμαστε στην χρησιμότητα των αισθητήρων και στις 

ομοιότητες και διαφορές του αισθητήρα αφής και υπερύθρων. 
Αισθητήρας αφής: πρέπει να τον πατήσεις για να λειτουργήσει – μοιάζει με τα χέρια μας 
Αισθητήρας υπερύθρων: λειτουργεί από απόσταση καθώς «δει» κάποιο αντικείμενο – 

μοιάζει με τα μάτια μας  
Οι αισθητήρες παίρνουν πληροφορίες από το περιβάλλον και αναλόγως τον 

προγραμματισμό που έχουμε κάνει το ρομπότ αντιδρά. 
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7.6 6ο Μάθημα - Κατασκευή: ΚΛΑΡΚ 

 

 
Εικόνα 44: ΡΟΜΠΟΤ ΚΛΑΡΚ 
 
1. Αφόρμηση 
Μαθαίνω τα γεωργικά μηχανήματα. Αρχίζουμε το μάθημα με την προβολή στον προτζέκτορα 

γεωργικών μηχανημάτων και συζητάμε για την χρησιμότητά τους. 
 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Στη συνέχεια εμφανίζουμε το ρομπότ «κλάρκ-μπουλντόζα». Δείχνουμε πώς αυτό δουλεύει 

και αναφερόμαστε στη χρησιμότητά του στο χωράφι. 
 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Τα παιδιά κινούν και ανεβοκατεβάζουν το κλαρκ αρχικά με την βοήθεια του έτοιμου 

προγράμματος από το κινητό και στη συνέχεια μέσω του αισθητήρα αφής.  
Εκτίθενται σε δοκιμασίες σαν να βρίσκονται σε κάποιο χωράφι. 
Μπορούμε να έχουμε πάνω σε επιφάνεια λίγο χώμα και να κάνουμε πως σκάβουμε. 
 
4. Ανακεφαλαίωση 
Στο τέλος καλούνται να ζωγραφίσουν γεωργικά μηχανήματα που γνωρίζουν.  
Τέλος γίνεται αποσυναρμολόγηση και εξηγούμε τη λειτουργία των κινητήρων και των 

αισθητήρων στο παρόν ρομπότ. 
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7.7 7ο Μάθημα - Κατασκευή: ΚΙΘΑΡΑ 

 

 
Εικόνα 45: ΡΟΜΠΟΤ ΚΙΘΑΡΑ 
 
 
1. Αφόρμηση 
Έχουμε σε έναν πάγκο κάποια μουσικά όργανα, όπως: ντέφι, κιθάρα, μαράκες, καστανιέτες, 

ταμπούρλο κ.α. ή προβάλουμε διάφορα μουσικά όργανα στον προτζέκτορα και παίζουμε λίγο 
για να ακούσουμε τους ήχους που βγάζουν. Έπειτα καθένα από τα παιδιά μας μιλά για το 
αγαπημένο του μουσικό όργανο. 

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Κατόπιν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ρομπο-κιθάρα. Δείχνουμε πως αυτή βγάζει ήχο 

και στη συνέχεια τα παιδιά παίζουν διάφορες νότες. Τραγουδάμε ένα τραγούδι όλοι μαζί. 
 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Όλη η ομάδα συνθέτει και τραγουδά το δικό της ρόμπο-τραγούδι. Τα παιδιά βγάζουν έναν 

μικρό τραγούδι και σκέφτονται τη μελωδία του. Τέλος το παίζουν στην κιθάρα – τραγουδούν και 
χορεύουν. 

 
4. Ανακεφαλαίωση 
Στο τέλος χωριζόμαστε σε ομάδες και δημιουργούμε έναν μικρό διαγωνισμό τραγουδιού. 

Έπειτα αποσυναρμολογούμε την κιθάρα και αναλύουμε την λειτουργία των αισθητήρων πάνω 
σ΄ αυτή. 
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7.8 8ο Μάθημα - Κατασκευή: ΑΝΘΡΩΠΟΣ – EVESTORM 

 

 
Εικόνα 46: GRIP3ER ROBOT 
 
1. Αφόρμηση 
Στον παρόν μάθημα έχουμε μια σύνθετη κατασκευή στην οποία χρησιμοποιήσαμε όλους 

τους αισθητήρες και τους κινητήρες. Εμφανίζουμε στα παιδιά το ανθρωποειδές ρομπότ. Ο 
εκπαιδευτικός κινεί το ρομπότ και επιδεικνύει το τις δυνατότητές του. 

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Τα παιδιά διαγωνίζονται σε παιχνίδια στόχου σημαδεύοντας με τον άνθρωπο. Πετούν τις 

μπάλες είτε με τον αισθητήρα αφής είτε με την χρήση του κινητού, μέσω του έτοιμου 
προγράμματος. Έπειτα βάζουν τον ρόμπο-άνθρωπο να περπατά σε πίστες με συγκεκριμένη 
πορεία αλλά και να χορεύει. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Στη συνέχει φτιάχνουμε μια ιστορία με το ρομπότ άνθρωπο, έπειτα μοιράζουμε ρόλους και 

παίζουμε αυτή σε θεατρικό. 
 
4. Ανακεφαλαίωση 
Κλίνοντας αποσυναρμολογούμε τον άνθρωπό μας και εξηγούμε τις λειτουργίες του. Μιλάμε 

για το πώς συνδέθηκαν όλα τα εξαρτήματα αρμονικά και βγήκε το τελικό αποτέλεσμα. 
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7.9 9Ο Μάθημα - Κατασκευή: ΤΟ ΑΛΦΆΒΗΤΟ 

 
1. Αφόρμηση 
Μαθαίνουμε στο ρομπότ γράμματα. Ανακαλούμε την αλφαβήτα και βρίσκουμε το αρχικό 

γράμμα από διάφορα αντικείμενα του χώρου. 
 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Υπάρχει προσχεδιασμένο σ’ ένα χαρτί  κάποιο γράμμα. Το ρομπότ με ενσωματωμένο 

μαρκαδόρο γράφει το γράμμα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε με 
πρόγραμμα το οποίο φτιάχνουν μόνα τους τα παιδιά είτε με τον τηλεχειρισμό του ρομπότ, 
αναλόγως το επίπεδων των παιδιών. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Το κάθε παιδί γράφει με το ρομπότ τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου του. Στην 

συνέχεια με την βοήθεια των κομματιών lego αναπαριστούν αυτά τα γράμματα, εξασκώντας την 
λεπτή κινητικότητά του. 

 
4. Ανακεφαλαίωση 
Πάνω σε ένα χαρτί οι μαθητές γράφουν, σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν την αλφαβήτα. 
 
 

 

7.10 10ο Μάθημα - Κατασκευή: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 
1. Αφόρμηση 
Μαθαίνουμε στο ρομπότ τους αριθμούς. Θυμόμαστε τους αριθμούς και μετράμε 

αντικείμενα. 
 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Υπάρχει προσχεδιασμένο σ’ ένα χαρτί  κάποιος αριθμός. Το ρομπότ με ενσωματωμένο 

μαρκαδόρο γράφει τον αριθμό. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε με 
πρόγραμμα το οποίο φτιάχνουν μόνα τους τα παιδιά είτε με τον τηλεχειρισμό του ρομπότ, 
αναλόγως το επίπεδων των παιδιών. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Το κάθε παιδί γράφει με το ρομπότ τον αγαπημένο του αριθμό. Στην συνέχεια με την 

βοήθεια των κομματιών lego αναπαριστά τον αριθμό, εξασκώντας την λεπτή κινητικότητά του. 
 
4. Ανακεφαλαίωση 
Πάνω στο προηγούμενο χαρτί οι μαθητές γράφουν, σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν τους 

αριθμούς μέχρι το 10. 
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7.11 11ο Μάθημα - Κατασκευή: ΤΑ ΣΧΉΜΑΤΑ 

 
1. Αφόρμηση 
Κοιτάζουμε και παρατηρούμε τον χώρο. Βρίσκουμε διάφορα αντικείμενα και αναγνωρίζουμε 

το σχήμα τους.  
 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Υπάρχει προσχεδιασμένο σ’ ένα χαρτί  κάποιο σχήμα. Το ρομπότ με ενσωματωμένο 

μαρκαδόρο σχεδιάζει το σχήμα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε με 
πρόγραμμα το οποίο φτιάχνουν μόνα τους τα παιδιά είτε με τον τηλεχειρισμό του ρομπότ, 
αναλόγως το επίπεδων των παιδιών. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Το κάθε παιδί σχεδιάζει με το ρομπότ το αγαπημένο του σχήμα. Στην συνέχεια με την 

βοήθεια των κομματιών lego δημιουργεί το σχήμα, εξασκώντας την λεπτή κινητικότητά του. 
 
4. Ανακεφαλαίωση 
Στο τέλος δημιουργούμε με την φαντασία μας ένα παραμύθι με τίτλο «Η ΣΧΗΜΑΤΟΥΠΟΛΗ». 

 
 

7.12 12ο Μάθημα - Κατασκευή: 1η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
 
1. Αφόρμηση 

Στο παρόν μάθημα τα παιδιά μπαίνουν στην διαδικασία να δημιουργήσουν, με την 
βοήθεια οδηγιών, το 1ο δικό τους ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ρομπότ. Αρχικά δείχνονται σ’ αυτά οι 
οδηγίες και εξηγείται ο τρόπος και η διαδικασία συναρμολόγησής του από τον 
εκπαιδευτικό. 

 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 

Σ’ αυτό το σημείο παίρνουν τις οδηγίες και ξεκινούν την ανίχνευση των απαραίτητων 
κομματιών του ρομπότ, εξασκώντας παράλληλα την αντιληπτική τους ικανότητα και την 
κριτική τους σκέψη. 

 
3. Εμπέδωση-επέκταση 

Ξεκινά η συναρμολόγηση. Προϋποθέτει υπομονή, επιμονή και καλή συνεργασία, 
λόγω της μικρής τους ηλικίας. Τα παιδιά εξασκούν και την λεπτή κινητικότητά τους και 
την ομαδικότητα.  

 
4. Ανακεφαλαίωση 

Αφού η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί γίνεται σε μια πρώτη φάση επίδειξη της 
λειτουργίας της από τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι  μαθητές για το 
επόμενο μάθημα του προγραμματισμού.  
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7.13 13ο Μάθημα – Κατασκευή: ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

 
1. Αφόρμηση 
Ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει την επίδειξη του ρομπότ του προηγμένου μαθήματος. 
 
2. Επαφή με τα νέα δεδομένα 
Έπειτα ανοίγουμε το πρόγραμμα στον υπολογιστή. Τα παιδιά επεξεργάζονται το νέο 

περιβάλλον εργασίας τους και εξηγούμε προφορικά όσα βλέπουμε.   
 
3. Εμπέδωση-επέκταση 
Ο εκπαιδευτικός προγραμματίζει το ρομπότ στις πρώτες απλές κινήσεις, όπως μπροστά, 

πίσω, δεξιά και αριστερά. Στη συνέχεια το κάθε παιδί με την σειρά πραγματοποιεί όποια κίνηση 
επιθυμεί. 

 
4. Ανακεφαλαίωση 
Στο τέλος πάλι κάθε παιδί με την σειρά προγραμματίζει μια κίνηση. Μόλις ολοκληρώσουν 

όλα το ρομπότ πραγματοποιεί συνολικά τις κινήσεις βλέποντας και εξηγώντας το αποτέλεσμα.  
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8 AppInventor & Lego Evestorms Ev3 
 

Εφαρμογές για Android Κινητές Συσκευές  
μέσω του λογισμικού App Inventor 
 
Το λογισμικό App Inventor, παρότι δεν αναφέρεται στα πρόσφατα προγράμματα σπουδών 

(Δημοτικού & Γυμνασίου) παρά μόνο στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές 
Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο αλλά και «ισχυρό» 
προγραμματιστικό περιβάλλον που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές μαθησιακές 
δραστηριότητες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς κατασκευάστηκε για να διευκολύνει 
τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών από παιδιά και νέους, αφού ο προγραμματισμός 
γίνεται με οπτικό τρόπο και η γλώσσα προγραμματισμού Scratch περιλαμβάνει διαισθητικό 
χειρισμό πολυμέσων. 

Επιπρόσθετα η υλοποίηση σεναρίων με τη βοήθεια του ρομπότ Mindstorm Ev3, θα δώσει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να αλληλοεπιδράσουν μ’ αυτό και να ελέγξουν τα αποτελέσματα των 
ενεργειών τους. Στόχος της χρήσης του ρομπότ Ev3 είναι η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να διασκεδάσει και να 
χρησιμοποιήσει την φαντασία του.  

 

 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Η σύνδεση και ο έλεγχος των ρομπότ LEGO® MINDSTORMS Ev3 με το προγραμματιστικό 

περιβάλλον του App Inventor γίνεται μέσω Bluetooth. Όλα αυτά τα ρομποτικά παιχνίδια 
διαθέτουν ιδιότητα BluetoothClient που πρέπει να οριστεί στον σχεδιαστή App Inventor (στο 
πρόγραμμα περιήγησης). Σε κάθε ρομπότ σας θα πρέπει να έχετε ένα στοιχείο BluetoothClient. 
Εάν έχετε δύο ρομπότ και θέλετε να ελέγξετε και τα δύο ταυτόχρονα από μία εφαρμογή, θα 
χρειαστείτε δύο στοιχεία BluetoothClient στο έργο σας. Το στοιχείο BluetoothClient είναι 
διαθέσιμο στην παλέτα «Not ready for prime time». 

 
Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των περιεχομένων του λογισμικού App Inventor σχετικά με 

το ρομπότ LEGO MINDSTORMS Ev3. 
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Εικόνα 47: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ AppInventor 
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8.1 Πίνακας περιεχομένων του App Inventor 

 
NxtDirectCommands 
NxtColorSensor 
NxtLightSensor 
NxtSoundSensor 
NxtTouchSensor 
NxtUltrasonicSensor 
NxtDrive 
Ev3Motors 
Ev3ColorSensor 
Ev3GyroSensor 
Ev3TouchSensor 
Ev3UltrasonicSensor 
Ev3Sound 
Ev3UI 
Ev3Commands 
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8.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 

 

8.2.1 Ev3Motors 

Ένα εξάρτημα που παρέχει διασυνδέσεις υψηλού και χαμηλού επιπέδου με ένα ρομπότ 
LEGO MINDSTORMS EV3, με λειτουργίες που μπορούν να ελέγχουν τους κινητήρες. 

 
Ιδιότητες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 48: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ev3Motors ΣΤΟ AppInventor 

 

BluetoothClient Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

MotorPorts 
 

Οι θύρες κινητήρα στις οποίες είναι 
συνδεδεμένοι οι κινητήρες. Οι θύρες 
καθορίζονται από μια σειρά 
γραμματοσειρών. Πρέπει να οριστεί στο 
σχεδιαστή 

WheelDiameter 
 

Η διάμετρος των τροχών που 
συνδέονται με τους κινητήρες σε εκατοστά. 

ReverseDirection 
 

Καθορίζει αν η κατεύθυνση των 
κινητήρων αντιστρέφεται. 
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EnableSpeedRegulation 
 

Το ρομπότ ρυθμίζει την ισχύ για να 
διατηρεί την ταχύτητα εάν είναι 
ενεργοποιημένη η ρύθμιση της ταχύτητας. 

StopBeforeDisconnect 
 

Είτε πρόκειται να σταματήσετε τον 
κινητήρα πριν από την αποσύνδεση. 

TachoCountChangedEventEnabled 
 

Εάν το συμβάν TachoCountChanged 
πρέπει να πυροδοτήσει όταν αλλάξει η 
γωνία. 

Πίνακας 10: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ev3Motors ΣΤΟ AppInventor 

 
Μέθοδοι 

 
Εικόνα 49: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3Motors ΣΤΟ AppInventor 

 

RotateIndefinitely (αριθμός ισχύος) Ξεκινήστε να περιστρέψετε τους 
κινητήρες. 

RotateInTachoCounts (αριθμός ισχύος, 
αριθμός tachoCounts, boolean useBrake) 

Περιστρέψτε τους κινητήρες σε έναν 
αριθμό ταχομέτρων. 

RotateInDuration (αριθμός ισχύος, 
αριθμός milliseconds, boolean useBrake) 

Περιστρέψτε τους κινητήρες σε μια 
χρονική περίοδο. 

 

RotateInDistance (αριθμός ισχύος, 
απόσταση από απόσταση, boolean 
useBrake) 

 

Περιστρέψτε τους κινητήρες σε 
απόσταση. 

 

RotateSyncIndefinitely (αριθμός ισχύος, 
αριθμός turnRatio) 

Ξεκινήστε να περιστρέψετε τους 
κινητήρες με την ίδια ταχύτητα. 

 

RotateSyncInDistance (αριθμητική 
ισχύς, απόσταση από απόσταση, αριθμός 
σειράςRatio, boolean useBrake) 

Περιστρέψτε τους κινητήρες με την ίδια 
ταχύτητα σε απόσταση σε cm. 
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RotateSyncInDuration (αριθμός ισχύος, 
αριθμός χιλιοστών του δευτερολέπτου, 
αριθμός turnRatio, boolean useBrake) 

Περιστρέψτε τους κινητήρες με την ίδια 
ταχύτητα σε μια χρονική περίοδο. 

 

RotateSyncInTachoCounts (αριθμός 
ισχύος, αριθμός tachoCounts, αριθμός 
turnRatio, boolean useBrake) 

 

Περιστρέψτε τους κινητήρες με την ίδια 
ταχύτητα σε αριθμό ταχομέτρων.  

Διακοπή (boolean useBrake) 
Σταματήστε τους κινητήρες του ρομπότ. 

ToggleDirection () Εναλλαγή της κατεύθυνσης των 
κινητήρων. 

ResetTachoCount () 
 

Ορίστε τον τρέχοντα αριθμό 
ταχομέτρων στο μηδέν. 

GetTachoCount () 
 

Αποκτήστε τον τρέχοντα μετρητή 
ταχομέτρου. 

Πίνακας 11: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3Motors ΣΤΟ AppInventor 
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8.2.2 Ev3ColorSensor 

Ένα στοιχείο που παρέχει διεπαφή υψηλού επιπέδου σε έναν αισθητήρα χρώματος σε ένα 
ρομπότ LEGO MINDSTORMS EV3. 

Ιδιότητες 

 
Εικόνα 50:ΙΔΙΟΤΗΤΕ Ev3ColorSensor ΣΤΟ AppInventor 

 
 
 
 
 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

103 
 

BluetoothClient Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

SensorPort 
 

Η θύρα αισθητήρα στην οποία είναι 
συνδεδεμένος ο αισθητήρας. Πρέπει να 
οριστεί στο σχεδιαστή 

BottomOfRange 
 

Το κάτω μέρος της εμβέλειας που 
χρησιμοποιείται για τα γεγονότα 
BelowRange, WithinRange και AboveRange. 

TopOfRange 
 

Η κορυφή της εμβέλειας που 
χρησιμοποιείται για τα γεγονότα 
BelowRange, WithinRange και AboveRange. 

BelowRangeEventEnabled 
 

Εάν το συμβάν BelowRange πρέπει να 
πυροδοτήσει όταν το επίπεδο φωτισμού 
πέσει κάτω από το BottomOfRange. 

InRangeEventEnabled 
 

Είτε το γεγονός πρέπει να πυροδοτήσει 
όταν το επίπεδο φωτισμού μεταφέρεται 
μεταξύ του BottomOfRange και του 
TopOfRange. 

AboveRangeEventEnabled 
 

Εάν το συμβάν AboveRange πρέπει να 
πυροδοτήσει όταν το επίπεδο φωτός 
υπερβαίνει το TopOfRange. 

ColorChangedEventEnabled 
 

Αν το συμβάν ColorChanged πρέπει να 
πυροδοτήσει όταν η ιδιότητα Mode έχει 
οριστεί σε "color" και το ανιχνευμένο 
χρώμα αλλάζει. 

Πίνακας 12: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3ColorSensor ΣΤΟ AppInventor 
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Μέθοδοι 

 
Εικόνα 51: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3ColorSensor ΣΤΟ AppInventor 

 

GetLightLevel () 
 

Επιστρέφει το επίπεδο φωτισμού σε 
ποσοστό ή -1 όταν η στάθμη φωτός δεν 
μπορεί να διαβαστεί. 

GetColorCode () 
 

Επιστρέφει τον κωδικό χρώματος από 0 
έως 7 που αντιστοιχεί σε κανένα χρώμα, 
μαύρο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, 
λευκό και καφέ. 

GetColorName () 
 

Επιστρέψτε το όνομα χρώματος σε ένα 
από τα "Χωρίς χρώμα", "Μαύρο", "Μπλε", 
"Πράσινο", "Κίτρινο", "Κόκκινο", "Λευκό", 
"Καφέ". 

SetColorMode () 
 

Εισαγάγετε τη λειτουργία ανίχνευσης 
χρωμάτων. 

SetReflectedMode () 
 

Κάντε τον αισθητήρα να διαβάζει το 
επίπεδο φωτισμού με το ανακλώμενο φως. 

SetAmbientMode () 
 

Κάντε τον αισθητήρα να διαβάζει το 
επίπεδο φωτός χωρίς ανακλώμενο φως. 

Πίνακας 13:ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3ColorSensor ΣΤΟ AppInventor 
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8.2.3 Ev3GyroSensor 

 
Ένα στοιχείο που παρέχει διεπαφή υψηλού επιπέδου σε έναν αισθητήρα γυροσκοπίου σε 

ένα ρομπότ LEGO MINDSTORMS EV3. 
 
Ιδιότητες 

 
Εικόνα 52: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3GyroSensor ΣΤΟ AppInventor 
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BluetoothClient 
 

Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

SensorPort 
 

Η θύρα αισθητήρα στην οποία είναι 
συνδεδεμένος ο αισθητήρας. Πρέπει να 
οριστεί στο σχεδιαστή 

Τρόπος 
Η λειτουργία αισθητήρα μπορεί να 

είναι μια σταθερά κειμένου είτε "ρυθμού" 
είτε "γωνίας", που αντιστοιχούν στο 
SetAngleMode ή το SetRateMode 
αντίστοιχα. 

SensorValueChangedEventEnabled 
 

Εάν το συμβάν SensorValueChanged 
πρέπει να πυροδοτήσει όταν αλλάξει η τιμή 
του αισθητήρα. 

 
Πίνακας 14: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3GyroSensor ΣΤΟ AppInventor 

 
Μέθοδοι 
 

GetSensorValue () 
 

Επιστρέφει την τρέχουσα γωνία ή την 
ταχύτητα περιστροφής βάσει της 
τρέχουσας λειτουργίας ή -1 εάν η τιμή δεν 
μπορεί να διαβαστεί από τον αισθητήρα. 

SetAngleMode () 
 

Μετρά τον προσανατολισμό του 
αισθητήρα. 

SetRateMode () 
 

Μετρά τη γωνιακή ταχύτητα του 
αισθητήρα. 

Πίνακας 15: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3GyroSensor ΣΤΟ AppInventor 
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8.2.4 Ev3TouchSensor 

 
Ένα στοιχείο που παρέχει διεπαφή υψηλού επιπέδου σε αισθητήρα αφής σε ρομπότ LEGO 

MINDSTORMS EV3. 

 
Εικόνα 53: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3TouchSensor ΣΤΟ AppInventor 
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Ιδιότητες 

BluetoothClient 
 

Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

SensorPort 
 

Η θύρα αισθητήρα στην οποία είναι 
συνδεδεμένος ο αισθητήρας. Πρέπει να 
οριστεί στο σχεδιαστή 

Έχει ενεργοποιηθεί το PressedEvent 
Εάν το εκκρεμές συμβάν θα πρέπει να 

πυροβοληθεί όταν πατηθεί ο αισθητήρας 
αφής. 

SensorValueChangedEventEnabled 
 

Εάν το εκκρεμές συμβάν θα πρέπει να 
πυροβοληθεί όταν απελευθερωθεί ο 
αισθητήρας αφής. 

Πίνακας 16: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3TouchSensor ΣΤΟ AppInventor 

 
Μέθοδοι 

IsP ressed () Επιστρέφει true αν πιεστεί ο 
αισθητήρας αφής. 

Πίνακας 17: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3TouchSensor ΣΤΟ AppInventor 
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8.2.5 Ev3UltrasonicSensor 

 
Ένα στοιχείο που παρέχει μια διεπαφή υψηλού επιπέδου σε έναν υπερηχητικό αισθητήρα 

σε ένα ρομπότ LEGO MINDSTORMS EV3. 
 
Ιδιότητες 

 
 
Εικόνα 54: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3UltrasonicSensor ΣΤΟ AppInventor 
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BluetoothClient 
 

Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

SensorPort 
 

Η θύρα αισθητήρα στην οποία είναι 
συνδεδεμένος ο αισθητήρας. Πρέπει να 
οριστεί στο σχεδιαστή 

BottomOfRange 
 

Το κάτω μέρος της εμβέλειας που 
χρησιμοποιείται για τα γεγονότα 
BelowRange, WithinRange και AboveRange. 

TopOfRange 
 

Η κορυφή της εμβέλειας που 
χρησιμοποιείται για τα γεγονότα 
BelowRange, WithinRange και AboveRange. 

BelowRangeEventEnabled 
 

Αν το συμβάν BelowRange πρέπει να 
πυροδοτήσει όταν η απόσταση ξεπεράσει 
το BottomOfRange. 

 

InRangeEventEnabled 
 

Το εάν η εκδήλωση WithinRange πρέπει 
να πυροδοτηθεί όταν η απόσταση 
μεταφέρεται μεταξύ του BottomOfRange 
και του TopOfRange. 

AboveRangeEventEnabled 
 

Εάν το συμβάν AboveRange πρέπει να 
πυροδοτήσει όταν η απόσταση ξεπεράσει 
το TopOfRange. 

Μονάδα 
Η μονάδα απόστασης, η οποία μπορεί 

να είναι είτε "cm" είτε "inch". 
Πίνακας 18: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3UltrasonicSensor ΣΤΟ AppInventor 
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Μέθοδοι 

 
Εικόνα 55: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3UltrasonicSensor ΣΤΟ AppInventor 

 

GetDistance () 
 

Επιστρέφει την τρέχουσα απόσταση σε 
εκατοστά ως τιμή μεταξύ 0 και 254 ή -1 αν η 
απόσταση δεν μπορεί να διαβαστεί. 

SetCmUnit () Μετρήστε την απόσταση σε εκατοστά. 

SetInchUnit () Μετρήστε την απόσταση σε ίντσες. 
Πίνακας 19: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3UltrasonicSensor ΣΤΟ AppInventor 
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8.2.6 Ev3Sound 

 
Ένα στοιχείο που παρέχει μια διεπαφή υψηλού επιπέδου σε ένα ρομπότ LEGO MINDSTORMS 

EV3, το οποίο παρέχει λειτουργίες ήχου. 

 
 
Εικόνα 56: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3Sound ΣΤΟ AppInventor 
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Ιδιότητες 

BluetoothClient 
 

Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

Μέθοδοι 

PlayTone  (αριθμός όγκου, συχνότητα αριθμού, 
αριθμός χιλιοστών του δευτερολέπτου) 

Κάντε το ρομπότ να ακούγεται. 

StopSound () Σταματήστε κάθε ήχο στο ρομπότ. 
Πίνακας 20: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3Sound ΣΤΟ AppInventor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

114 
 

8.2.7 Ev3UI 

 
Ένα στοιχείο που παρέχει μια διεπαφή υψηλού επιπέδου σε ένα ρομπότ LEGO MINDSTORMS 

EV3, με λειτουργίες για την κλήρωση γραφημάτων στην οθόνη EV3. 
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Εικόνα 57: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3UI στο AppInventor 

 
Ιδιότητες 
 

BluetoothClient 
 

Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

Πίνακας 21: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3UI στο AppInventor 
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Μέθοδοι 
 

DrawPoint (χρώμα του αριθμού, 
αριθμός x, αριθμός y) 

Σχεδιάστε ένα σημείο στην οθόνη. 
 

DrawIcon (χρώμα του αριθμού, αριθμός 
x, αριθμός y, τύπος αριθμού, αριθμός όχι) 

Σχεδιάστε ένα ενσωματωμένο εικονίδιο 
στην οθόνη. 

DrawLine (αριθμός χρώματος, αριθμός 
x1, αριθμός y1, αριθμός x2, αριθμός y2) 

Σχεδιάστε μια γραμμή στην οθόνη. 
 

DrawRect (χρώμα του αριθμού, 
αριθμός x, αριθμός y, πλάτος αριθμού, 
ύψος αριθμού, πλήρωση boolean) 

Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο στην οθόνη. 
 

DrawCircle (αριθμός χρώματος, 
αριθμός x, αριθμός y, ακτίνα αριθμού, 
πλήρωση boolean) 

Σχεδιάστε έναν κύκλο στην οθόνη. 
 

FillScreen (χρώμα του αριθμού) Συμπληρώστε την οθόνη με ένα χρώμα. 
 

Πίνακας 22: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3UI στο AppInventor 
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8.2.8 Ev3Commands 

 
Ένα στοιχείο που παρέχει μια διεπαφή χαμηλού επιπέδου σε ένα ρομπότ LEGO 

MINDSTORMS EV3, με λειτουργίες για την αποστολή συστήματος ή άμεσων εντολών σε ρομπότ 
EV3. 

 
Εικόνα 58: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3Commands  ΣΤΟ AppInventor 

 
Ιδιότητες 
 

BluetoothClient 
 

Το στοιχείο BluetoothClient που πρέπει 
να χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Πρέπει 
να οριστεί στο σχεδιαστή 

Πίνακας 23: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ev3Commands  ΣΤΟ AppInventor 
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Μέθοδοι 
 

KeepAlive (λεπτά λεπτά) Κρατήστε το EV3 τούβλο από το 
κλείσιμο για μια χρονική περίοδο. 

GetBatteryVoltage () Αποκτήστε την τάση της μπαταρίας. 

GetBatteryCurrent () Αποκτήστε το ρεύμα της μπαταρίας. 

GetOSVersion () Αποκτήστε την έκδοση λειτουργικού 
συστήματος στο EV3. 

GetOSBuild () Πάρτε το OS βασισμένο σε EV3. 

GetFirmwareVersion () Αποκτήστε την έκδοση υλικολογισμικού 
στην έκδοση EV3. 

GetFirmwareBuild () Πάρτε το firmware βασισμένο στην EV3. 

GetHardwareVersion () Αποκτήστε την έκδοση υλικού του EV3. 
Πίνακας 24: ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ Ev3Commands  ΣΤΟ AppInventor 

 
Το  περιβάλλον προγραμματισμού κινητών συσκευών, AppInventor, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε καθένα από τα εκπαιδευτικά σενάρια που αναλύσαμε παραπάνω. Κάθε 
δραστηριότητα προγραμματισμού, με ή χωρίς καθοδήγηση, μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της 
συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται σε μεγάλες τάξεις και σε 
παιδιά με εμπειρία στην εκπαιδευτική ρομποτική και σε προγραμματισμό Scratch. 
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9 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ quiz ΣΕ AppInventor 
 

Ως αξιολόγηση και επέκταση όλων αυτών μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα «ρομποτικό 
quiz», αξιοποιώντας τις ρομποτικές αλλά και τις προγραμματιστικές σε AppInventor  γνώσεις των 
μαθητών μας.  

Στη συνέχεια αναπτύσσω ένα σχέδιο για QUIZ στο προγραμματιστικό περιβάλλον του 
AppInventor. Το θέμα του είναι ένα εκπαιδευτικό QUIZ γνώσεων σχετικά με το μάθημα της 
ρομποτικής, δύο επιπέδων δυσκολίας. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι 
η SCRATCH.  

Στο μέρος του design αναπαριστούμε εικονικά τις εικόνες που εμείς επιθυμούμε να έχει η 
εφαρμογή μας στο κινητό. Στο μέρος των blocks αναπτύσσουμε των κώδικα της κάθε οθόνης της 
εφαρμογής μας, καθιστώντας την δυναμική. 

Παρακάτω απεικονείζονται η κάθε οθόνη της εφαρμογής με τον αντίστοιχο προγραμματισμό 
της.  

 
 

 
SCREEN 1 
 

 
 
ΟΘΟΝΗ 1 ΤΟΥ QUIZ 
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Εικόνα 59: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ: ο τίτλος του Quiz, μια σχετική φωτογραφία, ένα κουμπί τύπου ListPicker 

ώστε να επιλέξουμε το επίπεδο, το Button έναρξη και το Button με το οποίο τερματίζεται η 
εφαρμογή. 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Χρησιμοποιήθηκε μια Variable μεταβλητή που ορίζει τα επίπεδα δυσκολίας, 

τα οποία επιλέγονται με ListPicker, οι συνθήκες When: α) για το ListPicker πριν και αφού πατηθεί, 
όπου περιέχεται και η TinyDB που είναι μια απλή "βάση δεδομένων" που αποθηκεύει δεδομένα 
και παραμένουν στο τηλέφωνό για χρήση την επόμενη φορά που εκτελείται η εφαρμογή ώστε 
να μηδενίζονται τα score κάθε φορά, β) για το Button «ΕΝΑΡΞΗ», το οποίο μας πάει στην 
κατάλληλη σελίδα ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας που έχει επιλεχθεί και γ) για το Button 
«Closing Application”, το οποίο τερματίζει την εφαρμογή. 
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SCREEN 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 60: ΟΘΟΝΗ 2 ΤΟΥ QUIZ 

 
 

Εικόνα 61: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
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SCREEN 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 62: ΟΘΟΝΗ 3 ΤΟΥ QUIZ 

 

Εικόνα 63: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
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SCREEN 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 64: ΟΘΟΝΗ 4 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 

 
Εικόνα 65: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
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SCREEN 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 66: ΟΘΟΝΗ 5 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 

 
Εικόνα 67: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
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SCRREN 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 68: ΟΘΟΝΗ 6 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 

 
Εικόνα 69: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
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SCREEN 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα : ΟΘΟΝΗ 7 ΤΟΥ QUIZ 
 
 
 

 
Εικόνα 70: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
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SCREEN 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 71: ΟΘΟΝΗ 8 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 72: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 8ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
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σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCRREN 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 73: ΟΘΟΝΗ 9 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 

 
Εικόνα 74: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 9ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 75: ΟΘΟΝΗ 10 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 

 
Εικόνα 76: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 10ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 77: ΟΘΟΝΗ 11 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 78: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 11ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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Από την 2η έως την 11η οθόνη: 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ: Η ερώτηση του Quiz, μια σχετική εικόνα, ένα κουμπί τύπου ListPicker 

«ANSWERS» ώστε να επιλέξουμε την σωστή απάντηση και το Button με το οποίο πάμε στην 
επόμενη ερώτηση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Χρησιμοποιήθηκε μια Variable μεταβλητή για προσμετρά το score της 
προηγούμενης ερώτησης, μια Variable μεταβλητή που ορίζει τις απαντήσεις της ερώτησης, τα 
οποία επιλέγονται με ListPicker, οι συνθήκες When: α) για το ListPicker πριν και αφού πατηθεί, 
όπου αν πατηθεί η σωστή απάντηση προσθέτει 1 στο score και β) για το Button «NEXT», όπου 
περιέχεται και η TinyDB (ανάλυσή της στην 1η οθόνη) ώστε να αποθηκεύεται το score κάθε φορά 
και να ανοίξει την επόμενη σελίδα-ερώτηση. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Εικόνα 79: ΟΘΟΝΗ 12 ΤΟΥ QUIZ 

 

Εικόνα 80: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 12ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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Στην 12η  οθόνη: 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ: τα score σε κάθε επίπεδο δυσκολίας καθώς και ένα Button «ΑΡΧΙΚΗ» με 

το οποίο επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: : Χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή δύο Variable μεταβλητές μαζί με την TinyDB 

η οποία καλεί το score, μία για κάθε επίπεδο δυσκολίας και οι συνθήκες When: α) για το όταν 
ανοίξει η οθόνη 12 να εμφανιστούν τα score στο αντίστοιχο Label και β) για το Button «ΑΡΧΙΚΗ», 
όπου μας πηγαίνει στην αρχική οθόνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 81: ΟΘΟΝΗ 13 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 82: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 13ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 83: ΟΘΟΝΗ 14 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 

 
Εικόνα 84: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 14ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα : ΟΘΟΝΗ 15 ΤΟΥ QUIZ 
 
 
 
 

 
Εικόνα 85: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 15ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα : ΟΘΟΝΗ 16 ΤΟΥ QUIZ 
 
 
 

 
 
Εικόνα 86: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 16ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 87: ΟΘΟΝΗ 17 ΤΟΥ QUIZ 

 
 

 
Εικόνα 88: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 17ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 89: ΟΘΟΝΗ 18 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 

 
Εικόνα 90: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 18ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 

 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 91: ΟΘΟΝΗ 19 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 

 
 
Εικόνα 92: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 19ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

141 
 

 
SCREEN 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 93: ΟΘΟΝΗ 20 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 

 
Εικόνα 94: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 20ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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SCREEN 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 95: ΟΘΟΝΗ 21 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 
 

 
Εικόνα 96: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 21ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

143 
 

 
SCREEN22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 97: ΟΘΟΝΗ 22 ΤΟΥ QUIZ 

 
 
 

 
Εικόνα 98: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 22ης ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ QUIZ 

 
 



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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Από την 13η έως την 22η οθόνη: 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ: Η ερώτηση του Quiz, μια σχετική εικόνα, ένα κουμπί τύπου ListPicker 

«ANSWERS» ώστε να επιλέξουμε την σωστή απάντηση και το Button με το οποίο πάμε στην 
επόμενη ερώτηση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Χρησιμοποιήθηκε μια Variable μεταβλητή για προσμετρά το score της 
προηγούμενης ερώτησης, μια Variable μεταβλητή που ορίζει τις απαντήσεις της ερώτησης, τα 
οποία επιλέγονται με ListPicker, οι συνθήκες When: α) για το ListPicker πριν και αφού πατηθεί, 
όπου αν πατηθεί η σωστή απάντηση προσθέτει 1 στο score και β) για το Button «NEXT», όπου 
περιέχεται και η TinyDB (ανάλυσή της στην 1η οθόνη) ώστε να αποθηκεύεται το score κάθε φορά 
και να ανοίξει την επόμενη σελίδα-ερώτηση. 
  



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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Συμπεράσματα 

Κίνητρο για την παρούσα εργασία, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, αποτέλεσε η 
παρατήρηση της ανταπόκρισης των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμπλεκόμενοι με 
διάφορους μεθόδους και μέσω διδασκαλίας. Κατά την παρατήρηση διαπιστώθηκε πως όταν το 
αντικείμενο διδασκαλίας περιείχε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έδειχναν αρχικά μεγάλο 
ενδιαφέρον για μάθηση. Έπειτα εντάσσοντας τα ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
αυξανόταν ολοένα και περισσότερο ο ζήλος τους για ενασχόληση με αυτό και κατ’ επέκταση με 
το αντικείμενο διδασκαλίας. 

Θέλησα λοιπόν, στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας μου, να παρουσιάσω δύο δημοφιλή 
εκπαιδευτικά ρομποτικά πακέτα, το Lego Μindstorms Εv3 και του ανερχόμενου διδακτικού 
ρομποτικού πακέτου Edison, κάνοντας και μια σύντομη αναφορά και στα υπόλοιπα πακέτα που 
έχουν κυκλοφορήσει, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία τους. 

Στη συνέχεια δημιούργησα ένα δύο κύκλους μαθημάτων, ένα για τις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού και του νηπιαγωγείου και ένα για τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, με το 
εκπαιδευτικό ρομποτικό πακέτο Lego Μindstorms Εv3, ώστε να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες 
και τις δυνατότητες που έχει. Έχοντας εφαρμόσει όλα τα διδακτικά σενάρια σε μαθητές πριν το 
πέρας της μεταπτυχιακής διατριβής κατέληξα στα παρακάτω συμπεράσματα. 

Αρχικά τα ρομπότ σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή 
και σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά μέσα από τον παιγνιώδη χαρακτήρα τους να 
δράσουν βοηθητικά για την αποτελεσματική επίτευξη των εκπαιδευτικών και μαθησιακών 
στόχων κάθε μαθήματος. 

Οι μαθησιακοί σκοποί που εξυπηρετούνται είναι η ανάπτυξη υψηλών νοητικών δεξιοτήτων, 
όπως η ανάλυση του προβλήματος, η βελτίωση της υπολογιστικής και κριτικής σκέψης και της 
μεταγνώσης.  Πέραν των μαθησιακών στόχων συνδράμει αποτελεσματικά και σε εκπαιδευτικούς  
σκοπούς. Συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, εφόσον τα παιδιά γίνονται ενεργά 
μέλη μιας ομάδας. Εν συνεχεία αυτών καλλιεργείται το πνεύμα της συνεργασίας και της 
ομαδικότητας, της ευγένειας.  

Γενικά ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να καταστήσουν τη το μάθημα πιο 
ελκυστικό και παραγωγικό με περισσότερα θετικά εκπαιδευτικά και μη αποτελέσματα. 

Σε επόμενη εργασία θα μπορούσαν να μελετηθούν και άλλα εκπαιδευτικά ρομποτικά 
συστήματα και να δημιουργηθούν σενάρια διδασκαλίας πάνω σ’ αυτά. Ακόμη θα μπορούσε να 
συγκεκριμένα να γίνει και εφαρμογή ρομποτικών μοντέλων σε κάποιο από τα αντικείμενα των 
σχολικών μαθημάτων. Τέλος μελέτες για την αποτελεσματικότητα αυτών σε άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών 
ρομποτικών πλατφορμών Lego Mindstorms Ev3 & Edison και δημιουργία Σεναρίων Διδασκαλίας, 
σε συνδυασμό με ανάπτυξη κινητών εφαρμογών» – ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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